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คํานํา 

 ตําราเลมนี้ ผูเขียนไดใชชวงเวลาของการลาเพิ่มพูนความรู เรียบเรียง ปรับปรุง และแกไขเนื้อหา
ฉบับพิมพครั้งท่ีสองในสวนท่ีพบวา นักศึกษาที่ไดเรียนกับผูเขียนแลว เกิดความสับสนและตองการใหขยาย
ความเพ่ิมเติม ลําดับของเนื้อหาท่ีเขียนและเรียบเรยีงใหมคอนขางมาก ไดแก บทท่ี 4 : โครงสรางขนาดไมโคร
และกลไกการเปล่ียนลักษณะ  บทท่ี 10 : โครงสรางของโลกและกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก 
บทท่ี 9 : เขตรอยเฉือน บทท่ี 1 : ธรณีวิทยาโครงสรางเบ้ืองตน และ บทท่ี 8 : แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และ
โครงสรางแนวเสน สวนบทอื่นๆ ไดแกไขคําท่ีพิมพตกหลนหรือพลัดหลง พรอมเพ่ิมภาพประกอบและ
คําอธิบาย ในหัวขอท่ีมีการทวงติง หรือนักศึกษาตองการใหขยายความ เนื้อหาของตําราเลมนี้มี 10 บท 
ครบถวนตามสังเขปของวิชา 664306 : ธรณีวิทยาโครงสราง (structural geology) ผูเขียนไดนําเอาเนื้อหา
ของบทที่ 11 และ 12 ของฉบับพิมพครั้งท่ีสอง ไปเขียนขยายความเปนตํารา ธรณีฟสิกสเพ่ือการสํารวจใตผิว
ดิน และการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม จึงไมไดนํามากลาวอีกตอไป  

ตําราเลมนี้มีจุดประสงคเชนเดียวกับการพิมพครั้งท่ีผานมา คือ เพ่ือจัดทําเปน ตําราประกอบ 
(additional textbook) วิชา S664306 : ธรณีวิทยาโครงสราง (Structural Geology) ภาคทฤษฎี ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง ตําราบังคับ (required textbooks) ใน
ภาคทฤษฎีของวิชา S664306 คือ Structural geology of rocks and regions โดย George H. Davis and 
Stephen J. Reynolds เนื่องจากนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ ผูเขียนจึงไดเรียบเรียงเปน
ฉบับภาษาไทย แตยังคงลําดับเนื้อหาและวางเคาโครงตาม Davis and Reynolds (1996) ท้ังน้ีเพื่อให
นักศึกษาไดอานควบคูกันไป นอกจากนี้ไดสอดแทรกเนื้อหาบางสวนจากตําราเลมอื่นๆ โดยเฉพาะ
ภาพประกอบ เพราะตองการใหนักศึกษาไดเห็นภาพประกอบที่หลากหลายมาก และไดสอดแทรกเนื้อหา
บางสวนใหเหมาะกับสภาพของการเรียน-การสอน ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของประเทศ ตําราประกอบที่
ผูเขียนนํามาใชเขียนเพ่ิมเติม ไดแก Structural geology: Principles, concepts, and problems โดย Robert 
D. Hatcher;  The techniques of modern structural geology โดย John G. Ramsay and Martin I. Huber 
และ Micro-tectonics โดย Cees W. Passchier and Rudolph A. J. Trouw  

เนื้อหาในตําราเลมนี้แยกได 2 หมวด คือ หมวดวาดวยพ้ืนฐานท่ัวไป (fundamental) ไดแกเนื้อหาใน
บทท่ี 1-4 และหมวดวาดวยโครงสราง (structure) ไดแกเนื้อหาในบทที่ 5-10  หมวดวาดวยพ้ืนฐานท่ัวไป ควร
อานและทําความเขาใจไปตามลําดับ  

หมวดวาดวยพ้ืนฐานท่ัวไป บทท่ี 1 แนะนําเกี่ยวกับ พ้ืนฐานท่ีสําคัญของธรณีวิทยาโครงสราง 
ธรรมชาติของธรณีวิทยาโครงสราง ท่ีเปนการศึกษาการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลกจากแรงกระทํา 
และเมื่อมีโครงสรางทางธรณีวิทยาเกิดขึ้น ไมวาโครงสรางนั้นโผลใหเห็นบนผิวดินและใตผิวดิน นักธรณีวิทยา
โครงสรางจะสามารถทําการศึกษา อธิบาย และบงบอก รูปทรงสัณฐาน การวางตัว การขาดหายไป รวมท้ัง
ลําดับความเปนมา (evolution) ของโครงสรางตางๆ ได การศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางมี 3 ลักษณะ คือ 
การศึกษาเชิงพรรณนารูปรางของโครงสรางและการทําแผนท่ีธรณีวิทยา เชิงวิเคราะหผลของแรง และเชิง
วิเคราะหหาทิศทางและขนาดของแรงที่ทําใหเกิดโครงสราง เนื้อของบทที่ 1 จึงเปนบทสรุปของบทอื่นๆ อีก 9 
บท บทท่ี 2 อธิบายการวิเคราะหการเปล่ียนลักษณะจากผลของแรง หรือการวิเคราะหหาความเครียด โดยการ
เปล่ียนลักษณะ 4 รูปแบบ ไดแก การเล่ือนท่ี การหมุน การยืดหรือหด และการบิดเบ้ียว การคํานวณหา
ความเครียดตองอาศัย ตัวบงบอกความเครียดท่ีปรากฏในหิน บทท่ี 3 อธิบายการวิเคราะหหาขนาดและ
ทิศทางของแรง เพราะแรงทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ ทําใหเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา และ บทท่ี 4 
อธิบายสาเหตุของความแตกตางอยางมากระหวางคาความแข็งแรงของหินท่ีคํานวณจากทฤษฎีโครงขายผลึก
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กับผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ จนกระท่ังไมสามารถนําคาท่ีคํานวณจากทฤษฎีมาใชไดจริง และกลาวถึง
กลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีทําใหโครงสรางทางธรณีวิทยา  

หมวดวาดวยโครงสราง บทท่ี 5-10 ได อธิบายธรรมชาติและกลไกการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา  
8 โครงสราง ไดแก รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเล่ือน (fault) ชั้นหินคดโคง (fold) 
แนวแตกเรียบ (cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน (lineation) และเขตรอยเฉือน (shear 
zone) รวมท้ังอธิบายโครงสรางของโลกและกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก เนื้อหาของบทท่ี 5-
10 สามารถเลือกอานได โดยไมจําเปนตองอานเรียงตามลําดับ  

จากประสบการณ 10 กวาปของการสอน เปนท่ีประจักษแกผูเขียนแลววา ศัพทเทคนิคท่ีบัญญัติเปน
ภาษาไทยแลว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวงเล็บภาษาอังกฤษควบคูไปดวย แมมีการกลาวซ้ํา โดยอาจเวน
ระยะหางบาง เพ่ือไมใหพุมเฟอย ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาคุนเคยกับคําศัพท ซึ่งในการพิมพครั้งท่ีสอง ผูเขียนได
ตัดวงเล็บคําในภาษาอังกฤษออก แตสําหรับการพิมพในครั้งนี้ ผูเขียนไดแทรกวงเล็บภาษาอังกฤษของ
ศัพทเทคนิคท่ีแปลเปนภาษาไทย เชนเดียวกับฉบับพิมพครั้งท่ีหนึ่ง  

ผูเขียนหวังอยางย่ิงวาเนื้อหาท้ังหมด ในตําราเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษา หรือผูท่ีสนใจ กรณี
มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นใด เพ่ือใหตําราเลมนี้สมบูรณย่ิงๆ ขึ้น หรือหากมีขอสงสัยในเนื้อหาท่ีกลาวไว 
โปรดติดตอผูเขียนไดท่ีภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ตําราเลมนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนบางสวนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้เพ่ือใหจําหนายใหกับนักศึกษาของภาควิชาไดในราคาท่ีตํ่ากวาตนทุนการผลิต  
การจัดทําพิมพตําราเลมนี้ ไมสามารถจัดพิมพไดจํานวนมาก ทําใหราคาตนทุนของการพิมพท่ีแมคิดเฉพาะ
ราคาท่ีเกิดจากการพิมพในสวนของโรงพิมพเทานั้น ยังปรากฏวามีราคาคอนขางสูง ท้ังนี้เพราะจํานวน
นักศึกษาในสาขาธรณีวิทยา มีคอนขางจํากัด รวมท้ังเนื้อหาจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยทุกๆ รอบ 5-10 ป  

ขอขอบคุณ คุณอาภัสราภรณ วิราศรี และคุณ จิตรา แสงชมภู ในการวาดภาพประกอบตางๆ  คุณ
ณัฐกานต ทัพภูมี และคุณสุชาดา ภูบุญอบ ในการจัดพิมพตนฉบับ นักศึกษาท่ีเคยเรียนกับผูเขียนและไดให
คําแนะนํา ติชม ชวยใหผูเขียนมีกําลังใจท่ีจะปรับปรุงตําราใหดีย่ิงๆ ขึ้นอยางตอเนื่อง และนักศึกษาปจจุบันท่ี
ชวยอาสา ตรวจทานตนฉบับ  

ขอขอบพระคุณ ดร. สรอยสังวาลย สาตรักษ รศ. เพียงใจ  สาตรักษ-อ้ึงสกุล คุณอํานาจ สาตรักษ 

และสมาชิกในครอบครัวของผูเขียน ท่ีคอยทาทาย และกระตุน (challenge) ใหทํางานเพ่ืองาน  
สุดทายขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ทานท่ีนําเสนอขอมูลการศึกษาทางธรณีวิทยาโครงสราง ซึ่งมีสวน

ทําใหผูเขียนนํามาเรียบเรียงเปนตําราเลมนี้ โดยเฉพาะ Professor George H. Davis อาจารยของผูเขียนท่ี
ยังคงตอบขอสงสัยเกี่ยวกับธรณีวิทยาโครงสรางใหกับผูเขียนดวยดีเสมอมา อีกท้ังยังเปนผูท่ีผูเขียนอางถึง
ผลงานมากท่ีสุดในตําราเลมนี้ ศาสตราจารย ปริญญา นุตาลัย ผูท่ีสอนเรื่องยากๆ ใหเขาใจไดโดยงาย ทําให
ผูเขียนเขาใจถึงแกนของการศึกษาธรณีวิทยา ความดีของตําราเลมนี้ขอมอบใหทุกๆ ทานท่ีผูเขียนอางถึง
ผลงาน รวมท้ังทุกๆ ทานท่ีมีสวนชวยทําใหตําราเลมนี้เสร็จสมบรูณ  

 
เมษายน 2552 



ธรณีวิทยาโครงสราง v

คําแนะนําสําหรับนักศึกษา 
 การศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางเปนการศึกษาท่ีตองอาศัยจิตนาการ และการมองภาพ 3 มิติ เพราะ
การโผลใหเห็นของโครงสรางมักโผลไมสมบูรณ มีการขาดหายไป จากผลของการผุกรอน (erosion) หรือจาก
การเกิดซอนทับ (superimposed) ของโครงสรางใหม หรือการเกิดซ้ํา (reactivated or refolded) ดังนั้นตํารา
เลมนี้มีจุดประสงคเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก เพ่ือใหนักศึกษาไดใชเปนตําราประกอบเพ่ือ อานกอนการฟงคํา
บรรยาย และใชทบทวนหลังการบรรยาย คือ เพ่ือทาทายใหนักศึกษาเกิดความอยากรู อยากศึกษา
วิวัฒนาการของธรณีวิทยาโครงสรางมากย่ิงขึ้น ดวยการเลือกใชภาพประกอบบางสวนของโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาท่ีงดงาม (elegance) แตมีความซับซอน (complex) ปานกลางถึงมาก มาแสดงเพ่ือใหนักศึกษาได
จินตนาการลําดับการเกิดของโครงสรางเหลานั้น อาจารยต้ังใจวางรูปแบบการส่ือสารโดยใชภาพประกอบเปน
หลัก เพ่ือใหนักศึกษาอานเพียงเฉพาะหัวเรื่อง จากนั้นอานภาพประกอบ โดยไมตองอานคําบรรยาย แต
นักศึกษาจําเปนตองอาศัยการจินตนาการเขาชวย และขอแนะนําใหนักศึกษาปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) กอนอานเนื้อในตําราเลมนี้ ควรอานคํานํา และคําแนะนําสําหรับนักศึกษาใหเขาใจ  
(2) เมื่ออานเนื้อหาในแตละบทในครั้งแรกควร อานเฉพาะหัวเร่ืองและอานรูปภาพ (ไมใชดูภาพ) 

ทําไปตลอดท้ังบท ขอยํ้าอีกครั้งวา “อานไมใชเปดผานๆ” จากนั้นทําแบบทดสอบกอนอาน 
หากคะแนนไดเกินรอยละ 80 ไมจําเปนตองอานคําบรรยายประกอบแตอยางใด แตหากอานหัว
เรื่องและภาพไปตลอดทั้งบทแลว และทําแบบทดสอบกอนอาน ไดไมถึงรอยละ 80 ควรอานคํา
บรรยายประโยคตอประโยคพรอมๆ กับจินตนาการภาพตามไปดวย ควรอานใหจบไป
ตลอดท้ังบท จากนั้นจึงทําแบบทดสอบหลังอาน ควรไดคะแนนเกินรอยละ 80 การทําเชนนี้ จะ
ทําใหเขาใจและจดจําในเนื้อหาไดดี โดยไมตองอานซ้ําหลายๆ รอบ แบบทดสอบกอน-หลังอาน 
(เรียน) มีอยูในเว็บไซตของวิชา S664306 : ธรณีวิทยาโครงสราง นักศึกษาท่ีลงเรียนวิชานี้กับ
อาจารย สามารถเขาทําแบบทดสอบโดยไมตองขอรหัสผาน สวนนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียน
เรียน สามารถติดตอขอรหัสการเขาทําการทดสอบไดท่ี ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน   

(3) ศัพทเทคนิคโดยเฉพาะศัพทขององคประกอบของโครงสราง (structural elements) ตองทํา
ความเขาใจ จดจํา และจะตองสามารถสเกตหรือวาดรูปได เพราะเมื่อเห็นโครงสรางใดๆ ใน
สนาม ส่ิงท่ีตองการทราบ คือ ลําดับความเปนมา หรือวิวัฒนาการ (evolution) ของโครงสราง 
การบรรยาย การวัดการวางตัวของโครงสรางท่ีพบเห็นเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ศัพทเทคนิคท่ีควร
จดจํา (term to remember) ไดแสดงในทายบท เมื่อมีการส่ือสารดวยการพูด ควรเรียกศัพท
นั้นๆ ดวยภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงตามดวยภาษาไทย เชน fault รอยเล่ือน cleavage แนวแตก
เรียบ joint รอยแยก ท้ังนี้เพราะศัพทภาษาไทย นักธรณีวิทยาบางสวนอาจเรียกแตกตางกันได 
หรือแมแตศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ ยังมีการเสนอชื่อเรียกหลากหลายชื่อ  

(4) เราศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง เพ่ืออธิบายปรากฏการณของการเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลก 
(deformation of the Earth’s crust) เราใชสองมือ บีบชั้นหินใหเกิดการคดโคง เปนเทือกเขาสูง
ไมได  เราใชสองมือผลักเทือกเขาใหเล่ือนขาดออกจากกันไมได แตโลกมีกระบวนการท่ีสามารถ
ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะเกิดขึ้นได ดังนั้นเราจึงจําเปนตอง เขาใจจริงๆ (true understand) 
ในส่ิงท่ีโลกไดกระทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะมาแลว กําลังกระทํา และจะกระทําตอไปใน
อนาคต และ การศึกษาการเปลี่ยนลักษณะของโลกที่งายและประหยัดคาใชจายมากท่ีสุด 
(easy and simple) คือ การศึกษาจากหินท่ีโผลใหเห็นท่ีผิวดิน เราศึกษาเพื่อใหเขาใจ 
เพราะผลของการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลก ใหท้ังประโยชนและโทษตอ



 ธรณีวิทยาโครงสราง   vi 

มนุษย ดังนั้น เราจึงตองศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง หากปรากฏการณใดท่ีเราสามารถเขาใจใน
ธรรมชาติของปรากฏการณนั้นๆ แลว เรายอมสามารถแสวงหาประโยชน กรณีท่ีพบวา
ปรากฏการณนั้นมีประโยชน เชน การแสดงหาแหลงแรท่ีสะสมตัวอยูในชั้นหินคดโคง ใน
ชองวางของหินท่ีมีรอยแตก หรือเ พ่ือเตรียมการณปองกัน บรรเทา ในกรณีท่ีพบวา
ปรากฏการณนั้นๆ จะเกิดผลรายแตชีวิตและทรัพยสินของมนุษย เชน การถลมของหินตามท่ี
ไหลเขา การเกิดแผนดินไหว เปนตน คําแนะนําของขอความในสวนนี้ แมมีปรากฏในเนื้อหา
ของตําราเลมนี้แลว อาจารยนํามากลาว ณ ท่ีนี้ เพ่ือเนนใหนักศึกษาไดเขาใจและเห็น
วัตถุประสงคสุดทาย (ultimate goal) ของการศึกษาธรณีโครงสราง 

(5) ตําราเลมนี้ เปนตําราพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (basic geology) การนําเนื้อหาไปประยุกตใชได
หรือไมได นักศึกษายังตองใชความรูพ้ืนฐานดานอื่นๆ ประกอบ โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาอานบท
ท่ี 1-4 อาจจะยังมองไมออกวาจะนําไปใชอยางไร นักศึกษาควรจะตองอานใหจบเลม และเรียน
ธรณีวิทยาโครงสรางภาคปฏิบัติ  
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1.1 ธรรมชาติของธรณีวิทยาโครงสราง (Nature of Structural Geology) 
1.1.1 การเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลก (Deformation of the Earth’s Crust) 

ธรณีวิทยาโครงสรางเปนการศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมโครงสรางของเปลือกโลก (the Earth’s 
crust) โดยสนใจเกี่ยวกับโครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีไดถูกทําใหเกิด การเปลี่ยนลักษณะ (deformation)  
ไปจากธรรมชาติเดิม [รูปท่ี 1.1 (ก)] อันเปนผลเนื่องมาจากแรง [รวมถึงความดัน (pressure)] ท่ีมากระทํา  
ทําใหเกิดโครงสรางใหม แตกตางไปจากโครงสรางเดิมหรือธรรมชาติเดิม [รูป 1.1 (ข)] ดังนั้นหัวใจของ
การศึกษาธรณีวิทยาวิทยาโครงสราง คือ การศึกษา "การเปลี่ยนลักษณะ (deformation)"  ของหินใน
เปลือกโลก (the Earth’s crust) โดยทั่วไป นิยาม (definition) ของการเปล่ียนลักษณะในทางธรณีวิทยาโครงสราง 
กลาวในความหมายตางๆ กัน ขึ้นอยูกับวา ผูท่ีใหนิยามมุงเนนความสําคัญของสวนใดในขณะกลาวถึง
ธรณีวิทยาโครงสราง ตัวอยางเชน กลาวถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสรางของโลกที่เกิดขึ้นท่ีจุดเริ่มตนไปยัง
จุดท่ีกําลังสนใจ การเปล่ียนทิศทางการวางตัว รูปราง ขนาด ปริมาตร หรือรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต เปน
ตน การเปล่ียนลักษณะยังหมายรวมถึง การเปล่ียนกระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี ท่ีเกิด
จากผลของแรงหรือผลของความดัน ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะไปอยางถาวร (permanent deformation) 

 

 
 
 รูปท่ี 1.1 (ก) ชั้นหินท่ีมีธรรมชาติเดิมวางตัวแนวราบ บริเวณ Grand Canyon, USA (ข) โครงสราง
ชั้นหินคดโคง ท่ีเกิดจากธรรมชาติเดิมของชั้นหินนั้นวางตัวในแนวราบ คลายรูป (ก) ซึ่งตอมาถูกกระทําใหเกิด
การเปล่ียนลักษณะ ในสภาวะท่ีชั้นหินออนนิ่ม [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ]    



      ธรณีวิทยาโครงสราง 

หินทุกชนิดไมวามีความแข็งแรง (strength) มากหรือนอยถูกทําใหเกิดการเปลี่ยนลักษณะ
ไดถาอยูในสภาวะท่ีเอ้ืออํานวย ตัวอยางเชน หินตะกอนท่ีมีการแทรกสลับของตะกอนหยาบและตะกอน
ละเอียดท่ีพบเห็นท่ัวๆ ไปถาเมื่อจมลงไปใตผิวโลกประมาณ 10-20 กิโลเมตร หินชุดนี้มีสภาพออนนิ่ม 
(ductile) และเมื่อหินถูกแรงมากระทํา หินอาจมีการเปล่ียนลักษณะดวยการคดโคง พับงอ และตอมาเมื่อหิน
ถูกยกตัว (uplift) ขึ้นมาสูผิวดิน จะพบเห็นชั้นหินคดโคง (folding) ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 1.1 (ข)   

การเปล่ียนลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา เปนผลเนื่องมาจากแรงที่มีขนาดมากกวาความ
แข็งแรงของกําลังรับแรงของหิน (strength) ท่ีจะรับแรงกระทําไวได ดังนั้นเมื่อกําลังรับแรงของหินมีนอยกวา
แรงที่มากระทํา หินจึงเกิดการเปล่ียนลักษณะอยางถาวร โครงสรางทางธรณีวิทยาหลังจากการถูกทําให
เปล่ียนลักษณะอยางถาวรมี 8 โครงสราง คือ (1) รอยแยก (joint) (2) รอยแตกเฉือน (shear fracture) 
(3) รอยเลื่อน (fault) (4) ชั้นหินคดโคง (fold )(5) ร้ิวขนาน (foliation) (6) แนวแตกเรียบ (cleavage) 
(7) โครงสรางแนวเสน (lineation) และ (8) เขตรอยเฉือน (shear zone)  

พจนานุกรมศัพททางธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) ใหคํานิยามของ การเปล่ียน
ลักษณะ (deformation) คือ   “การท่ีหินเปล่ียนแปลงรูปราง ปริมาตร หรือโครงสรางไปจากธรรมชาติเดิม เชน 
เกิดการคดโคง การเล่ือนเหล่ือมลํ้า การบีบอัด การบิดยวย หรือการเล่ือนไถล ผลตางๆ นานาอันเนื่องมาจาก
ความดัน ในหินเปลือกโลกทําใหแผนดินเปล่ียนรูปลักษณะไป อาจเปนแบบ ยืดหยุน คือ แปรรูปไปแลวอาจ
กลับรูปเดิมได ทํานองเดียวกับยางลบ  ไหลเล่ือนคือหินไหลไปจากท่ีเดิมและเปล่ียนรูปไปอยางถาวรไมกลับ
รูปเดิม  แตกแยก คือหินอาจแตกแยกหรือเล่ือนเหล่ือมกันทําใหเกิดรอยแยกและรอยเลื่อนขึ้นในหิน”   

จากนิยามตามพจนานุกรมศัพททางธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) กลาวรวมไปถึง
การเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน (elastic deformation) ท่ีเมื่อเกิดกับวัตถุใด วัตถุนั้นกลับคืนสูรูปเดิม ไมมีผล
ของแรงที่เคยกระทํากับวัตถุนั้น บันทึกใหเห็น และสามารถตรวจวัดการเปล่ียนลักษณะไปจากเดิมได ใน
ความเห็นของผูเขียน หากใชนํานิยามของ “การเปลี่ยนลักษณะ” ตามพจนานุกรมศัพททางธรณีวิทยา ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน มาใชกับธรณีวิทยาวิทยาโครงสราง ควรตัดประโยคที่วา “ยืดหยุน คือ แปรรูปไปแลว
อาจกลับรูปเดิมได ทํานองเดียวกับยางลบ" ออก จึงจะสอดคลองกับ ความหมายของการเปล่ียนลักษณะ
ของธรณีวิทยาโครงสราง แตไมไดหมายความวา นิยามตามพจนานุกรมศัพททางธรณีวิทยาผิด เพราะการ
เปล่ียนลักษณะในความหมายทั่วๆ ไปมี 2 ประเภท คือ การเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน (elastic 
deformation) และการเปล่ียนลักษณะแบบถาวร (permanent deformation) ในกรณีของธรณีวิทยาโครงสราง 
เปนประเภทของ การเปล่ียนลักษณะแบบถาวร  นั่นคือ ทําใหไดโครงสรางถาวร 8 โครงสราง บันทึกไวในหิน 
สงผลใหนักธรณีวิทยาโครงสราง (structural geologist) สามารถวิเคราะห-บรรยายลักษณะ รูปราง การ
วางตัว ของโครงสราง และ/หรือสามารถวิเคราะหผลของแรงที่ใหเกิดโครงสราง และ/หรือสามารถวิเคราะห
ขนาดและปริมาณของแรงที่กระทําใหเกิดโครงสราง เหลานั้นได นิยามจากพจนานุกรมศัพททางธรณีวิทยา 
ไมไดกลาวเฉพาะของธรณีวิทยาโครงสราง เปนนิยามท่ีกลาวในภาพรวมของการเปลี่ยนลักษณะทั่วๆ ไป  
หากนํามาใชจึงตองปรับเปล่ียนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม-ถูกตอง  
 ทําไมเราศึกษาการเปล่ียนลักษณะ (deformation) ของเปลือกโลกหรือของหินในเปลือกโลก (why 
do we want to understand deformation?) เราศึกษาเพื่อใหเขาใจในปรากฏการณของธรรมชาติ อัน
เปนผลจากการเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลกที่จะทําใหเกิด (1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (natural 
hazards) เกิดข้ึนอยางไรไดบาง เชน แผนดินไหว แผนดินถลม หลุมยุบ เกิดไดในบริเวณใดไดบาง  
(2) แหลงแรทางเศรษฐกิจ (economic resources) ท่ีจะสามารถนํามาใช ใหเกิดประโยชนแกมวล
มนุษยชาติ เชน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ เกิดจากผลของการเปลี่ยนลักษณะอยางไร มีโครงสราง
จากผลของการเปลี่ยนลักษณะประเภทใดที่สามารถกักเก็บนํ้ามันและกาซธรรมชาติ และแหลงกัก
เก็บน้ันควรอยูท่ีตําแหนงใดไดบางในแผนเปลือกโลก หรือจะหา แหลงแรทองคํา (gold) หรือแหลง
แรทองแดง-ตะกั่ว-สังกะสี (copper-lead-zinc) จะหาไดในบริเวณใดของแผนเปลือกโลก เปนตน และ 
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(3) พื้นฐานทางวิทยาศาสตร (basic science) ของสาขาธรณีวิทยา ท่ีจําเปนตองมีเพื่อจะไดสามารถ
นําไปตอยอดความรูรวมกับสาขาอื่นๆ ตอไปได การศึกษาวิทยาศาสตรเปนการศึกษาท่ีไมรูจบ (infinity) 
ย่ิงโดยเฉพาะสาขาธรณีวิทยา สามารถกลาวไดวาความรูดานธรณีวิทยาท่ีรูปจจุบันนอยมาก มีอีกมากมายที่
ยังไมรู หากสงสัยและตองการทราบตอไปอีกวา “อีกมากมาย” นั้นเทาใด ผูเขียนขอใหประมาณสัดสวนของส่ิง
ท่ีมองเห็นดวยตา จากผิวโลกท้ังหมดหารดวยส่ิงท่ีมองไมเห็นใตผิวโลกทั้งหมด นั่นคือสัดสวนท่ีเรายังไมทราบ 
ความรูทางธรณีจําเปนตองใผหาเสมอ เพราะจะมีการคนพบใหมๆ เพ่ิมเติมตลอดเวลา ในเมื่อไมมีเส้ียววินาที
ใดท่ีการเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลกหยุดนิ่ง ความรูธรณีวิทยาไมสามารถจะหยุดนิ่งไดเชนกัน ดังนั้น
เหตุผลหลัก (main reasons) ของการศึกษา การเปล่ียนลักษณะ (deformation) อันเปนหัวใจของการศึกษา
ธรณีวิทยาโครงสราง คือ เหตุผล 3 ประการท่ีกลาวมา เมื่ออานเนื้อหาของบทตอๆ ไป ขอใหเชื่อมโยงเขาหา
เหตุผลหลัก 3 ประการนี้เสมอ            
 
1.1.2 ธรณีวิทยาโครงสรางและสถาปตยกรรม (Structures and Architectures) 

การศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง คือ “การศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมโครงสรางของเปลือก
โลก’’ เพราะการศึกษาของธรณีวิทยาโครงสราง หมายรวมถึงการศึกษา รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต ความ
สมมาตร พรอมกับความงดงาม (elegance) ทางศิลปกรรมของโลกที่ถูกสรางขึ้นในชั้นหิน และ/หรือในเนื้อหิน
ชนิดตางๆ ดังภาพตัวอยางในรูปท่ี 1.2  

กระบวนการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก มีการเกิดตลอดเวลา ท้ังนี้เพราะโลกมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือดังคํากลาวท่ีวา  "โลกท่ีไมเคยหยุดน่ิง (the dynamic earth)" โดยอาจเปนไป
อยางชาๆ ไมสามารถสังเกตไดดวยตาเปลา เชน การเคล่ือนตัวของแผนเปลือกโลก หรือเปนไปอยางรวดเร็ว 
เชน การระเบิดของภูเขาไฟ การเกิดแผนดินไหว เปนตน ดังนั้นหินในเปลือกโลกจึงมีการเปล่ียนลักษณะไป
อยางตอเนื่อง   
 สถาปนิกและนักธรณีวิทยาโครงสราง มีลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกัน หรือมีความสัมพันธ
เทียบเคียงกันได แตส่ิงหนึ่งท่ีสถาปนิกแตกตางจากนักธรณีวิทยาโครงสราง คือ สถาปนิกเปนผูออกแบบ
โครงสราง (บาน อาคาร ตึก สะพาน หรืออ่ืนๆ) โดยใหความสนใจถึง วัสดุ ขนาด รูปทรงสัณฐานทาง
เรขาคณิต ความแข็งแรง ความงดงาม ประโยชนใชสอย ราคา ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับโครงสรางนั้นๆ สถาปนิก
ควบคุมดูแลการกอสรางใหเปนไปตามที่ออกแบบไว ถาพบขอบกพรอง จะสามารถทําการแกไขไดในทันที 
ทายท่ีสุดเมื่อการกอสรางเสร็จ สถาปนิกอาจยังใหความสนใจในความสัมพันธหรือความแตกตางระหวางการ
ออกแบบโครงสรางกับผลรับท่ีไดเมื่อโครงสรางเสร็จส้ินไปแลว ตรงกันขามนักธรณีวิทยาโครงสรางมุงสนใจถึง
โครงสรางท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไปแลวจากผลของแรงที่เกิดตามธรรมชาติ นักธรณีวิทยาโครงสรางศึกษา
ขอมูลจากผลท่ีเกิดขึ้น จากนั้นทําการวิเคราะหกลับไปหาลักษณะโครงสรางเดิมกอนการเปล่ียนลักษณะ โดย
มีคําถามท่ีนักธรณีวิทยาโครงสรางจําเปนตองวิเคราะห เพ่ือหาคําตอบตามลําดับการเกิดทางโครงสราง อาทิ 
โครงสรางท่ีปรากในรูปท่ี 1.3 นักธรณีวิทยาโครงสรางจะทําการศึกษาหาคําตอบของคําถามตางๆ ดังตอไปนี้   

♦ มีโครงสรางปฐมภูมิ อะไรเกิดขึ้นบาง 
♦ โครงสรางทุติยภูมิอะไรเกิดขึ้นบาง  
♦ แรง (force) หรือความเคน (stress) ท่ีมากระทํามี ทิศทาง (direction) และปริมาณ 

(magnitude) เทาไร 

♦ ความเครียด (strain) ท่ีบันทึกในโครงสรางมีปริมาณเทาไร  

♦ สาเหตุทําใหเกิดโครงสรางมีอยางไร และสาเหตุใดเปนสาเหตุหลัก 

♦ ปจจัยท่ีทําใหเกิดโครงสรางมีอะไรบาง ปจจัยใดเปนปจจัยหลัก 
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♦ โครงสรางนี้ใชเวลาในการเกิดยาวนานอยางไร 
♦ รูปทรงสัณฐานเดิมกอนการเปล่ียนลักษณะเปนอยางไร 

♦ สภาพแวดลอมในระหวางการเปล่ียนลักษณะเปนเชนไร อะไรท่ีเปนตัวบงชี้ 

♦ โครงสรางมีวิวัฒนาการของลําดับการเปล่ียนแปลงอยางไร  
♦ อุณหภูมิหรือความดันท่ีสภาวะอยางไร จึงทําใหไดโครงสรางนั้นเกิดขึ้น 

♦ มีประโยชนอยางไรบางกับการไดโครงสรางนั้นๆ และคําถามอื่นๆ  
 

 
 

รูปท่ี 1.2  (ก) (ข ) และ (ง) ลักษณะการโผลของหินตะกอนจากท่ีเคยเปนเม็ดตะกอนขนาดทราย 
ทรายแปง และดินเหนียว ตกสะสมในที่ลุม ผานกระบวนการเกิดเปนหิน (digenesis) ตอมาถูกยกตัวใหสูงขึ้น
และผุกรอน ไดรูปรางท่ีเราสามารถจินตนาการไดแตกตางกันไป เชน รูป (ก) คลายเด็กเล็กๆ 2 คน รูป (ข) 
คลายอนุสาวรีย (monument) รูป (ง) คลายดอกเห็ดหรือหอคอย จึงไดชื่อวา หอนางอุสา  (ค)  การโผลและการ
ถูกกัดเซาะเปนชองวางของหินอัคนีท่ีเย็นตัวใตผิวดินตอมาถูกยกตัวสูงและถูกกัดเซาะ  [ภาพ (ก)- (ง) โดย 
เพียงตา สาตรักษ] 
 
1.1.3 คุณลักษณะและบทบาทของนักธรณีวิทยาโครงสราง  
 นักธรณีวิทยาโครงสราง คือ “นักธรณีวิทยา (geologist)” ท่ีสนใจศึกษาเฉพาะโครงสรางทาง
ธรณีวิทยา (geological structures) จึงเรียกวา “นักธรณีวิทยาโครงสราง (structural geologist)” ดังนั้น 
คุณสมบัติท่ีดีของนักธรณีวิทยาโครงสราง เพ่ิมเติมตอจากคุณลักษณะท่ีดีของนักธรณีวิทยา คือ  

(1) สามารถจินตนาการภาพ 3 มิติ ของโครงสรางตางๆ ท่ีพบเห็น บงบอกหรือตอเติมสวนท่ีขาด
หายไปของหินโผลได  
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(2) สามารถอานและสรางแผนที่ธรณีวิทยาได และสามารถสรางภาพตัดขวางใตผิวดินจากการอาน
แผนที่ธรณีวิทยาได  

(3) สามารถเชื่อมโยงหรือบูรณการ (integrate) ความรูดานกลศาสตรหิน (rock mechanics) กับ
การเปล่ียนลักษณะของหินได  

(4) สามารถในการเชื่อมโยงการศึกษาในมาตราสวนขนาดเล็ก (microscopic scale) ไปสูขนาด
ใหญ (macroscopic scale) หรือจากขนาดใหญ ไปสูขนาดเล็กได และ  

(5) สามารถประยุกตใชหลักสถิติและคณิตศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลไดเปนอยางดี    
 หนาท่ีหลักของนักธรณีวิทยาโครงสราง คือ (1) ทําแผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) และแผนที่
โครงสราง (structural contour map) (2) วัดทิศทางการวางตัว ขนาดรูปราง และตอเติมสวนท่ีขาดหายของ
โครงสราง (measure and determine structural geometry) (3) บงบอกวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาและ
ธรณีวิทยาโครงสราง (geological and structural evolution) และ (4) วิเคราะหแรงและผลของแรงที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนลักษณะ (perform stress and strain analysis) จากหนาท่ีหลักท้ัง 4 ประการ เพ่ือนํามาซึ่งเหตุผล
ของการศึกษาการเปล่ียนลักษณะท้ัง 3 ประการ ดังท่ีไดกลาวมาแลว ในหัวขอท่ี 1.1.1  
 

 
 
 รูปท่ี 1.3 (ก)-(ง) การเปล่ียนลักษณะของหินทําใหมีลักษณะแตกตางไปจากธรรมชาติเดิม (ก)  ชั้น
หินตะกอนที่ธรรมชาติเดิมวางตัวในแนวราบตอมาพบชั้นหินมีการเอียงเท (ข) ชั้นหินตะกอนที่ธรรมชาติเดิม
วางตัวในแนวราบ ตอมาเกิดการคดโคง (ค) หินท่ีมีเม็ดกรวดของหินปูนเปนองคประกอบ ตอมาถูกยืดยาวเปน
ริ้วขนาน พบในเขตรอยเฉือน (ง) ชั้นหินตะกอนมีการเล่ือนไดรอยเล่ือน [ภาพ (ก)-(ง)โดย เพียงตา สาตรักษ] 
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1.1.4 มาตราสวนของการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยา (Scale of Observation) 
 มาตราสวนของการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยา [ตัวอยางของโครงสรางแสดงใน รูปท่ี 1.3 - 1.5] 
สามารถกําหนดไดตามความสนใจ และสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีศึกษา อยางไรก็ดีมาตราสวนทาง
ธรณีวิทยาโครงสราง สามารถจัดแบงเปนประเภทได 5 ประเภท ไดแก  

(1) มาตราสวนขนาดเล็ก (microscopic to submicroscopic scale) เปนขนาดท่ีมองไมเห็นดวยตา
เปลาตองดูจากกลองจุลทรรศน   (10-3-10-5 เมตร) หรือศึกษาดวยกลองอิเล็กตรอน (นอยกวา 
10-5 เมตร)  

(2) มาตราสวนขนาดกลาง (mesoscopic scale) เปนมาตราสวนท่ีมองเห็นขนาดของโครงสรางได
ภายในหินโผล (outcrop)  

(3) มาตราสวนขนาดใหญ (macroscopic scale) เปนมาตราสวนท่ีเมื่อมองหินโผลจากท่ีหนึ่งๆ จะ
ไมสามารถเห็นขนาดของโครงสรางไดท้ังหมด (ขนาด ~10-100 กิโลเมตร)  

(4) มาตราสวนขนาดภูมิภาค (regional scale) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มาตราสวนขนาดไพศาล เปน
มาตราสวนท่ีพบโครงสรางแบบตอเนื่องจากหินโผลบริเวณหนึ่งไปอีกหินโผลอีกบริเวณหนึ่ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาง (ขนาด ~103-104 กิโลเมตร) เชน ท่ัวท้ังท่ีราบสูง หรือท่ัวท้ังเทือกเขา และ 

(5) มาตราสวนขนาดทั่วโลก (global scale) ใชศึกษากระบวนการแปรสัณฐาน อยางไรก็ดีนิยาม
ของมาตราสวนท่ีกลาวมาไมมีขอบเขตที่เจาะจง ตายตัว อาจพบวามีการเหล่ือมลํ้ากันได   

 
1.1.5 ธรณีวิทยาโครงสรางและกระบวนการแปรสัณฐาน  
 ธรณีวิทยาโครงสรางและกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) มีลักษณะของการศึกษาท่ีคลายคลึง
กัน คือ เปนการศึกษาวิวัฒนาการ (evolution) หรือประวัติ (history) ของการเปล่ียนลักษณะ (deformation) 
ของหินในเปลือกโลก (crustal rocks) ซึ่งคําวา “structure” มาจากภาษาลาตินวา “struere” หมายถึง “to 
build (สราง)” สวนคําวา “tectonics” มาจากภาษากรีกวา “tektos” หมายถึง “builder (ผูสราง)” โดยที่มาตรา
สวนของการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง ศึกษาจากขนาดเล็กต้ังแตขนาดของอะตอมถึงขนาดภูมิภาค (atomic 
scale to regional scale) สวนมาตราสวนของการศึกษาของกระบวนการแปรสัณฐานศึกษาจากขนาดภูมิภาค
ถึงท่ัวโลก (regional scale to global scale) ดังนั้นเนื้อหาของการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและ
กระบวนการแปรสัณฐานมีสวนท่ีคาบเกี่ยวกัน (overlap) และกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก 
(plate tectonics) มีบทบาทอยางมากตอการเกิดโครงสรางตางๆ ท่ีปรากฏในหิน  
 ในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางเริ่มพิจารณาโครงสรางท่ีพบจากมาตราสวนของหินโผล (outcrop 
scale) ซึ่งอาจมีขนาดตางๆ ท่ีตามองเห็นได ต้ังแตมิลลิเมตรถึงหลายๆ เมตร หรือหลายๆ กิโลเมตร จากนั้น
อาจนํามา (1) ศึกษาในมาตราสวนท่ีมีขนาดเล็กลง (down scale) ดวยกลองจุลทรรศน (ขนาด microscopic 
scale) หรือกลองอิเล็กตรอน [ขนาด submicroscopic scale ท่ีศึกษาขนาดเล็ก ~10-6 เมตร (micron)] หรือ 
(2) ศึกษาในมาตราสวนภูมิภาค (up scale) ท่ีมีขนาดหลายรอยถึงหลายพันกิโลเมตร ซึ่งในมาตราสวน
ภูมิภาค เปนการศึกษาจากหินโผลหลายๆ จุด แลวรวบรวมเพื่อหาความสัมพันธ และแปลความหมาย 
 จากการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางของหินโผล (outcrop scale) ซึ่งอาจมีขนาดแตกตางกันในแตละ
พ้ืนท่ี ดังภาพตัวอยางแสดงในรูปท่ี 1.4 และ 1.5 จากนั้นอาจนํามา (1) ศึกษาในมาตราสวนท่ีมีขนาดเล็กลง 
(down scale) ดวยกลองจุลทรรศน (ขนาด microscopic scale) หรือกลองอิเล็กตรอน (ขนาด 
submicroscopic scale ท่ีศึกษาขนาดเล็ก ~10-6 เมตร ดังตัวอยางในรูปท่ี 1.4 (ง) และ 1.5 (ฉ) หรือ (2) 
ศึกษาในมาตราสวนภูมิภาค (up scale) ท่ีมีขนาดหลายสิบถึงหลายรอยกิโลเมตร ของมาตราสวนภูมิภาค 
หรือไพศาล และเปนการศึกษาจากหินโผล (out crop scale) หลายๆ จุด แลวรวบรวมเพ่ือหาความสัมพันธ 
[รูปท่ี 1.5 (ค)-(จ)] การศึกษาหินโผลเพียงตําแหนงเดียว เพ่ือหาคําตอบของสภาพธรณีวิทยาภูมิภาคท่ี
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สมบูรณ (complete regional geology) นั้นเปนไปไดยาก หรือศึกษาจากกลองจุลทรรศนเพียงประการเดียว 
สามารถตอบคําถามสภาพการเปล่ียนลักษณะของธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีท้ังภูมิภาค (complete deformation) 
นั้นเปนไปไดยากเชนเดียวกัน ในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางตองวิเคราะหจากมาตราสวนตางๆ จาก
หลายๆ พ้ืนท่ี เพ่ือเชื่อมโยงหาการเปล่ียนลักษณะของโครงสรางหลัก (major structure) ความเขาใจถึงสภาพ
วิวัฒนาการของการเปล่ียนลักษณะ โดยท่ัวไปจะเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ เมื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
หลายๆ สวนท้ังมาตราสวนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ   
 

 
 
รูปท่ี 1.4 (ก) หินโผล (outcrop) บริเวณอุทยานแหงชาติน้ําตกลานสาง จังหวัดตาก (ข) และ (ค) 

ลักษณะของหินท่ีพบในบริเวณนํ้าตก บริเวณจุดท่ียืนถายรูป (ก) พบลักษณะการเฉือนของกลุมสายแร
เฟลดสปารและแรควอตซ ท่ีมีลักษณะของแรดอก (porphyroclast) (หรือแรท่ีมีเม็ดขนาดใหญรวมอยูกับขนาด
เล็ก นิยมเรียกทับศัพทวา porphyroclast มากกวา แรดอก) บงชี้โครงสรางเขตรอยเฉือน (shear zone) หินท่ี
พบเปนหินไมโลไนต (mylonite) แสดงริ้วขนาน (foliation) ซึ่งหินเดิมเกิดการเปล่ียนลักษณะในสภาพออนนิ่ม
หรือพลาสติก  ลักษณะการยืดของกลุมสายแรเฟลดสปารและแรควอตซบงบอกถึงทิศทางของแรงเฉือน ดัง
แสดงทิศทางดวยลูกศร (ง) ภาพจากแผนหินบางของหินไมโลไนต เปล่ียนลักษณะจากหินเดิมคือแกรนิต ภาพ
ดูจากกลองจุลทรรศน (microscope) พบลักษณะการแตก การยืด และเรียงตัวของเม็ดแร โดยที่เม็ดแรดอก
ผลึกใหญเปนแรเฟลดสปาร (feldspar porphyroclast) มีการเปล่ียนลักษณะดวยการแตก เปนการเปล่ียน
ลักษณะขณะท่ีแรมีสภาวะเปราะ สวนเม็ดแรผลึกเล็กเปนแรไมกา มีการเรียงตัวเปนริ้วขนาน เปนการเปล่ียน
ลักษณะของแรไมกาขณะท่ีมีสภาวะแบบพลาสติกหรือออนนิ่ม [ภาพ (ก)-(ค) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ง) 
จาก Fig. 5.43 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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 รูปท่ี 1.5 (ก) และ (ข) ภาพสวนหนึ่งของเทือกเขารูบี (Ruby mountains) รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งหินท่ีโผลเปนหินท่ีอยูระดับลึก 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน หินท่ีปรากกฎในภูเขาของรูป (ข) มีความลึกกวา 
15 กิโลเมตร จากผิวดิน และมีความสูงมากกวาภูเขาในรูป (ข) (ค) ชั้นหินคดโคงแบบตลบกลับ (overturned 
fold) ในบริเวณเทือกเขารูป (ก) (ง) และ (จ) หินไมโลไนต พบแรดอก (porphyroclast) ของกลุมแรเฟลดสปาร 
บงบอกการเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ภาพถายจากบริเวณเทือกเขาในรูป (ข) (ฉ) ภาพจากแผน
หินบางของหินไมโลไนต หินเดิมคือหินไนส ท่ีแปรสภาพจากหินตะกอน จากน้ันแปรสภาพอีกครั้งดวยการ
เฉือน สังเกตเห็นเม็ดแรท่ีมีขนาดใหญมีการหมุนหรือกล้ิง [ภาพ (ก)-(จ) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ฉ) จาก 
Fig. 5.7 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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1.1.6 ประวัติของการศึกษาธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสราง  
การท่ีบงบอกจุดเริ่มตนของการศึกษาธรณีวิทยา หรือธรณีวิทยาโครงสรางนั้นเกิดเมื่อใด ใครเปนผู

ริเริ่มนั้น ขึ้นอยูกับเหตุ-ผลของแตละคน ไมสามารถทําใหทุกคนยอมรับเชนเดียวกันท้ังหมดนั้นไมได ท้ังน้ี
เพราะเนื้อหาของธรณีวิทยาเปนเนื้อหาท่ีกวางครอบคลุมในมาตราสวนของโลก ดังนั้นไมวาศึกษาส่ิงใด ตองมี
สวนเกี่ยวของกับธรณีวิทยาแทบท้ังส้ิน หรือแมกระทั่งศึกษานอกโลก ยังมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา
ธรณีวิทยาเชนกัน วัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษาดวงดาวนอกโลก คือ เพ่ือตองการทราบวาโลกเกิด
อยางไร มนุษยจะมีเพ่ือนจากตางดวงดาวดวยหรือไม คนสวนใหญมักเขาใจวาการศึกษาธรณีวิทยาเปน
การศึกษาเกี่ยวกับ ดิน หิน และแร เทานั้น ซึ่งความจริงแลว “ไมใช” การศึกษาธรณีวิทยาเปนการศึกษาส่ิง
ตางๆ ท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ ท่ีอยูบนโลก ภายในโลก และนอกโลก  

ความอยาก (อยากรู อยากเห็น ฯลฯ) เปนพ้ืนฐานของมนุษย ดังนั้นเมื่อใดก็ตามท่ี เปนคนเริ่มมี
ความสงสัยเกี่ยวกับโลก และตองเปนคนท่ีพยายามคนหาคําตอบ จึงถือไดวาเปนการเริ่มตนศึกษาธรณีวิทยา 
เชน มีคําถามท่ีวา ทําไมตรงนี้เปนภูเขา และพยายามคนหาคําตอบ เพ่ือไปประยุกตใชอธิบายท่ีในอื่นๆ หรือมี
คําถามวาทําไมตรงนี้เปนท่ีราบ และพยายามหาคําตอบ เพ่ือไปประยุกตใชอธิบาย เปนตน แตคําถามและ
คําตอบตางๆ ในสมัยเริ่มแรกไมมีการบันทึก จึงไมสามารถนํามาอางอิงได  

จุดเริ่มตนท่ีมีการบันทึกเกี่ยวกับการศึกษาธรณีวิทยานาจะเริ่มท่ีสมัย Aristotle (384-322 BC) แต
เมื่อไดอานบันทึก ท่ีมีคําอธิบายและโตแยงของ Aristotle สามารถทราบทันทีวากอนหนานั้นมีความคิดตางๆ 
ท่ีอธิบายเกี่ยวกับธรณีวิทยามากมาย ไมวาเปนการเกิดน้ําทะเล น้ําทะเลทําไมถึงเค็ม หรือการเกิด
แผนดินไหว เปนตน แมบางสวน Aristotle ไดระบุชื่อคนท่ีพยายามอธิบายส่ิงตางๆ เกี่ยวกับโลกไว แตสืบคน
ไมได เพราะบุคคลเหลานั้นไมไดทําบันทึกไว (ดังนั้นเมื่อเราคนพบส่ิงใดใหมๆ เราจึงตองเขียนบันทึกและ
นําเสนอ เพ่ือเผยแพรความรูใหมใหมวลมนุษยชาติไดรับทราบ และเปนหลักฐานวาเราเปนผูคนพบ สําหรับ
ศาสตรทางธรณีวิทยา ตองยอมรับวาเรามีความรูความเขาใจเรื่องโลกของเรานอยมาก แมกระท่ัง
ปรากฏการณแผนดินไหว ปจจุบันเราก็ยังไมเขาใจอยางแทจริง หากเขาใจจริง อยางนอยตองทํานายหรือ
คาดการณดวยความแมนยําได) บันทึกของ Aristotle ท่ีเขียนเกี่ยวกับ Meteorology โดยเฉพาะเลม 2 (มี 4 
เลม) เปนเรื่องท่ีนาอานมาก แมคําอธิบายของ Aristotle ในปจจุบันพบวาไมถูกตองก็ตาม แตลักษณะการ
โตแยง และแสดงความคิดเห็นของ Aristotle เปนส่ิงท่ีนาศึกษา เชน Aristotle อธิบายวาการเกิดแผนดินไหว
เกิดจากลม (winds) โดยพยายามยกตัวอยางท่ีไดจากการสังเกตตางๆ มาสนับสนุน ซึ่งหากอานใหดี และ
จินตนาการภาพตามไปดวย จากคําอธิบายของ Aristotle ทราบไดทันทีวา Aristotle เปนนักสังเกตท่ีดีมาก 
เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหว เรารับรูจากผลของคล่ืน (wave) คลายคลึงกับคล่ืนน้ําทะเลที่ซัดเขาสูฝง อันเกิด
จากผลของลม ดังนั้นส่ิงท่ี Aristotle อธิบาย คือ ผล (result) ไมใชแหลงกําเนิดคล่ืนแผนดินไหว (source of 
earthquake) หนังสือ Meteorology by Aristotle สามารถสืบคนและ download ไดจากอินเทอรเน็ต  

บางสวนอาจถือวา Theophrastus (374-287 BC) ผูท่ีเปนลูกศิษยของ Aristotle ท่ีไดเขียนหนังสือ 
เรื่อง Concerning Stones ใหการเริ่มตนของการศึกษาธรณีวิทยา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ วิชาแรวิทยา 
(Mineralogy) อยางไรก็ตาม หากไดอานหนังสือเลมอื่นๆ อาจไดคําตอบท่ีไมเหมือนกับท่ีผูเขียนใหความเห็น 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวาจะใหความสําคัญ (credit) กับผูใด และไมจําเปนวาตองเชื่อหรือคลอยตาม    

สําหรับการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง สวนใหญถือวา Nicolaus Steno (1638-1686) ท่ีอธิบายกฎ
ธรรมชาติ 3 กฎ ไดแก (1) law of superposition ท่ีกลาววา ชั้นหินท่ีวางตัวอยูดานบน มีอายุออนกวาชั้นหิน
ท่ีวางตัวอยูดานลาง (2) law of horizontality ท่ีกลาววา ชั้นหิน หากไมมีแรงกระทําใหเปล่ียนลักษณะ จะ
วางตัวในแนวราบเสมอ และ (3) law of concealed stratification ท่ีกลาววา เมื่อพบหินโผลท่ีขอบของหินโผล
จะพบการหายไป (ถาไมหายก็จะไมเรียกวาขอบ) ดังนั้นตองมีคําอธิบายวาเปนผลอยางไร เชน จากการผุ



      ธรณีวิทยาโครงสราง 

กรอน จากการคดโคง จากการเล่ือน หรืออ่ืนๆ ท่ีทําใหเห็นเปนขอบ (every outcrop in which the edges of 
strata are exposed demands an explanation (erosion, folding, faulting, volcanism, etc.)  

กฎการวางตัวในแนวราบ (law of horizontality) ใชมากในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง เชน เมื่อ
เห็นชั้นหินคดโคง แสดงวาชั้นหินนั้นตองแรงถูกกระทํา เพราะในตอนเริ่มตน ชั้นหินวางตัวในแนวราบ [รูปท่ี 
1.1 (ก)] และกฎการหลบซอนหรือขาดหายของชั้นหิน (law of concealed stratification) นั่นคือ เมื่อสํารวจ
ทําแผนท่ีธรณีวิทยา (geologic mapping) เพ่ือแสดงการโผลของหิน และเมื่อมีการหายไปของหินโผล จะตอง
อธิบายหรือแสดงใหทราบวาเปนผลจากสาเหตุใด รอยสัมผัส (contact) ของการขาดหายมีลักษณะอยางไร 
ซึ่ง Nicolaus Steno ไดต้ังกฎท้ังสามกฎกอน James Hutton (1726-1779) ท่ีเขียนอธิบายถึงหลักความเปน
เอกภาพ (principle (doctrine) of uniformitarianism) ท่ีกลาววาปรากฏการณท่ีพบในปจจุบันสามารถอธิบาย
ปรากฏการณในอดีตได และ กฎความสัมพันธของการตัดกันของหิน (law of cross-cutting relationship) ท่ี
กลาววาหินอัคนี หรือรอยเล่ือนท่ีตัดเขาไปในหินยอมมีอายุออนกวาหินท่ีถูกตัดเขาไป แตก็ยังมีบางสวนถือวา
การศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางเริ่มจาก ความชางสังเกตของจิตกรเจาของภาพวาดที่วาดแสดงรูปรางของ
โครงสรางของหินท่ีปรากฏอยูในภูเขากอนสมัยของ Nicolaus Steno ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับวาผูกลาวนั้นจะชื่น
ชอบความสามารถของใคร ส่ิงเหลานี้ไมใชส่ิงท่ีตองเจาะจงแบบตายตัว  

 
1.2 พ้ืนฐานที่สําคัญของธรณีวิทยาเพ่ือศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง (Fundamentals 
of Geology for a Study of Structural Geology)  
1.2.1 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก (Geological Processes) 

พ้ืนผิวบนโลกไดผานกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยามาอยางตอเนื่อง ต้ังแตกําเนิดของโลก 
พ้ืนผิวโลกท่ีพบเห็นในวันนี้ยอมไมเหมือนกับวันวานและวันหนา แตการสังเกตดวยตาเปลา อาจบอกไมไดวา
พ้ืนผิวโลกท่ัวท้ังหมด (whole surface) มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แตสําหรับผูท่ีมีบานเรือนอยูริมแมน้ํา
ขนาดใหญ เชน แมน้ําโขง อาจสังเกตเห็นวาตล่ิงของสองฝงแมน้ําโขงมีการกัดเซาะ ผุพัง ทับถม กระแสน้ํา
ของแมน้ําโขงเมื่อไหลผานไปจะมีกระแสใหมไหลตามมาอยางตอเนื่อง ถือเปนการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
หรือตัวอยางการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกท่ีเห็นไดชัดอีกตัวอยาง เชน กรณีท่ีมีการเกิดแผนดินไหวขนาด
ใหญท่ีทําใหอาคารบานเรือนพังพินาศ ท้ังๆ ท่ีเมื่อวันวานหรือเพียงเส้ียววินาทีท่ีผานมายังเห็นสภาพ
บานเรือน-อาคารสถานท่ีเปนปกติ หรือเมื่อมีภูเขาไฟระเบิด เกดิเปนภูเขาลูกใหมขึ้นมาในชวงเวลาอันส้ัน  

ลักษณะผิวนอกของโลกประกอบดวยแผนเปลือกโลก (plates) หลายๆ แผน แตละแผนเปลือกโลกมี
การเคล่ือนท่ีตลอดเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4-8 เซนติเมตรตอป ท่ีขอบของแผนเปลือกโลกแตละแผน อาจมี
การชนกัน (collision) แยกออกจากกัน (pull apart) หรือมุดซอนทับกัน (subduction) การเคล่ือนเขาชนกัน
ของแผนเปลือกโลก ทําใหพบแนวชนกันเปนเทือกเขาสูงและจะสูงตอไปเรื่อยๆ หากไมมีสาเหตุอ่ืนท่ีสงผลให
ทิศทางการชนกันเปล่ียนแปลงทิศทางไป เชน ปจจุบันพบวาเทือกเขาหิมาลัยมีการเคล่ือนตัวสูงขึ้นปละ 5 
เซนติเมตร เพราะเปนผลจากการเคล่ือนท่ีของแผนออสเตรเลีย-อินเดียเขาหาแผนยูเรเชีย เปนตน 

อายุของโลกประมาณ 4.55± 0.02 พันลานป (Ricard Harter, 1998 จากผลของการหาอายุจากหิน
อุกาบาต โดยใชเครื่องมือท่ีมีความละเอียดสูงสุดท่ีมีในป 1998) ดังนั้น พ้ืนผิวของโลกผานการเปล่ียนแปลง
มาแลวมากมาย มีวัฏจักรของหินเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แตสวนใหญใชเวลาหลายๆ ลานป  
 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีสําคัญๆ แบงออกเปน 4 กระบวนการคือ (1) กระบวนการ
เกิดภูเขาไฟ (volcanism) (2) กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (tectonism) (3) กระบวน
ปรับเปล่ียนสภาพ (gradation) และ (4) กระบวนการพุงชนจากวัตถุนอกโลก (impact cratering) ซึ่งลักษณะ



 ธรณีวิทยาโครงสรางเบื้องตน        

ภูมิประเทศ ภูเขา หุบเขา แมน้ํา ท่ีราบ แอง ทะเลทราย สวนใหญลวนแตเกิดจากกระบวนการท้ัง 4 ชนิดแทบ
ท้ังส้ิน รายละเอียดของ 4 กระบวนการมีดังนี้ 

(1) กระบวนการเกิดภูเขาไฟ (Volcanism) หมายถึงการระเบิดออกมาของหินหนืดสูผิวโลก ซึ่ง
หินหนืดประกอบดวยธาตุท่ีเปนผลจากการหลอมละลายของหินในเปลือกโลก (crustal rocks) 
และหินในเนื้อโลกบางสวน (partial melting of mantle rocks) และกาซ เมื่อมีการประทุขึ้นมา
สูผิวดิน หินหนืดจะเย็นตัวกลายเปนหินแข็ง กาซจะเคล่ือนออกไปสูบรรยากาศ การหลอม
ละลายของหินในเปลือกโลกและเน้ือโลกบางสวนเปนผลจากกระบวนการเคลื่อนท่ีของแผน
เปลือกโลก ท่ีทําใหหินในเปลือกโลกมุดลงไปในเนื้อโลกท่ีความลึกประมาณ 60-100 กิโลเมตร
ใตผิวดิน แลวเกิดการหลอมเหลว รวมท้ังทําใหหินในเนื้อโลกสวนท่ีใกลเคียงหลอมเหลวตาม
ไปดวย จึงเรียกวา การหลอมเหลวบางสวนของหินในเนื้อโลก  

(2)  กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (Tectonism) หมายถึงกระบวนการทําให
เกิดการเคล่ือนท่ีของหินโดยเกิดการคดโคง (folding) การแตก (fracturing) การแยก (jointing) 
และการเล่ือน (faulting) ของหิน แผนดินไหว จัดอยูในกระบวนการนี้ ซึ่งแผนดินไหวเปนการ
เล่ือน (faulting) ของหินเนื่องจากมีแรงมากระทําและหินไมสามารถตอตานไดจึงเกิดการเล่ือน 
กระบวนการนี้เกี่ยวของกับการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาโดยตรง  

(3) กระบวนปรับเปลี่ยนสภาพ (Gradation) ไดแก การผุพัง (weathering) สึกกรอน (erosion) 
การพัดพา (transportation) และการทับถม (deposition) เปนการปรับเปล่ียนสภาพของโลก
ใหอยูในสภาวะสมดุลตัวการท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการปรับเปล่ียนสภาพ ไดแก กระแสน้ํา กระแส
ลม ธารนํ้าเข็ง แรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดของโลก และปจจัยท่ีควบคุมกระบวนการปรับเปล่ียน
สภาพ คือ อุณหภูมิ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เชน หินในภูเขาจะผุพัง สึกกรอนเพ่ือ
ลดระดับความสูงลงมา เศษของการผุพังและสึกกรอนจะถูกพัดพามาทับถมในท่ีลุม เพ่ือ
ปรับเปล่ียนใหท่ีลุมสูงขึ้น และ 

(4) กระบวนการพุงชนจากวัตถุนอกโลก (Impact Cratering) ผลของกระบวนการนี้ทําให
เปลือกโลกมีการเปล่ียนแปลง เชนเปนหลุมท่ีเกิดจากการกระแทก ปรากฏการณนี้มีคอนขาง
นอยแตก็มีหลุมของการกระแทกจากวัตถุนอกโลกใหเห็น มีอุกกาบาตตกลงสูโลกมากมายแต
อุกกาบาตเหลานั้น ถูกเผาไหมในบรรยากาศ เราจึงไมเห็นหลุมอุกกาบาตมากมาย เหมือนกับ
ท่ีเห็นจากดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอื่นๆ  

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไมนํามาจัดรวม เพราะ
เปนไปในลักษณะท่ีควบคุมไมได หากไมไดศึกษาทางธรณีวิทยาแลวสวนใหญพบวาทําในส่ิงท่ีฝนธรรมชาติ 
เชน การสรางเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ําหรือเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา สงผลใหเกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติของ
บริเวณนั้นเกิดขึ้น หากมีการศึกษาผลกระทบของการกอสรางกอนลงมือสราง เพ่ือประเมินความเหมาะของ
โครงการโดยใชความรูทางธรณีวิทยาประกอบการประเมิน กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกจากการ
กระทําของมนุษย จะไมเปนการทําลายระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมของโลก อยางท่ีปรากฏในปจจุบัน นี่คือ 
เหตุผลหลักประการที่ 3 ของคําถามวา ทําไมเราตองศึกษาและเขาใจการเปล่ียนลักษณะะของเปลือกโลก 
(why do we want to understand deformation?) หากเราเขาใจและสามารถเชื่อมโยงความรูเขากับศาสตร
อ่ืนๆ จะชวยใหเราอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน และเปนมิตรกับธรรมชาติ  

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา และกระบวนการเปลี่ยนลักษณะมีความสัมพันธกัน ซึ่งท้ังส่ี
กระบวนการเปนการเปล่ียนลักษณะดวย เชนกัน แตในทางธรณีวิทยาโครงสรางดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา 
จะพิจารณาเฉพาะการเปล่ียนลักษณะจากแรงที่มากระทํา และมีผลปรากฏใหเห็นวาวัตถุนั้นถูกแรงกระทํา 
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หากวัตถุนั้นถูกแรงกระทํา แตไมมีผลปรากฏหรือถูกบันทึกไวในวัตถุ จะไมเรียกวาเกิดการเปล่ียนลักษณะ
ทางธรณีวิทยาโครงสราง   

 
1.2.2 หลักและกฎทางธรณีวิทยา (Principal and Laws in Geology)  

(1) หลักความเปนเอกภาพ (Principal of Uniformitarianism) ต้ังโดย James Hutton ในชวง
ศตวรรษที่ 18 แตมาเปนท่ีรูจักกันในศตวรรษที่ 19 โดยการนํามากลาวถึงใหมของ John 
Playfair ซึ่งหลักการนี้กลาววา “processes occurring today upon and within the past and 
will continue in the future” หรือจะกลาวงายๆ คือ “the present is the key to the past” 
ขอสรุปของ Hutton เกิดจากการท่ีสังเกตชายฝงของสกอตแลนด ซึ่งสังเกตเห็นการผุกรอนของ
ชายฝงจากผลการกระทําของคล่ืน โดยเริ่มจากท่ีสังเกตเห็นโขดหินชายฝง มีการกัดกรอนดวย
แรงกัดเซาะของคล่ืนใหเปนขนาดกรวดใหญๆ จากนั้นสลายเล็กลงเรื่อยๆ ถึงขนาดเม็ดทราย 
Hutton สังเกตเนินทรายที่ถูกสรางใหเกิด และถูกทําลายจากพายุท่ีพัดเขามาในแตละครั้ง
จากนั้นจะเกิดใหม นอกจากนี้ Hutton ยังสรุปถึงหินทรายท่ีพบวาเกิดจากการตกตะกอนของ
เม็ดทรายโดยมีการแข็งตัวกลายเปนหิน ตอมาสลายกลายเปนเม็ดทรายเชนเดียวกับโขดหินท่ี
ถูกกัดเซาะดวยน้ําทะเล ดังนั้นการสังเกตขบวนการตางๆ ท่ีปรากฏในปจจุบันของโลกสามารถ
นําไปประยุกต อธิบายเหตุการณท่ีปรากฏในอดีตได “the present is the key to the past” 
ผูเขียนเห็นดวยวาควรเพ่ิม “the future” เขามาดวย คือไขไดท้ังอนาคต  

การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาสวนใหญเปนการเปล่ียนแปลงที่ใชเวลานานมาก การ
ท่ีเราพบเห็นการขาดออกจากกันของหินโดยการเปล่ียนแปลงลักษณะจากผลของการเกิดรอย
เล่ือน ทําใหหินเล่ือนจากกันถึง 10 หรือ 100 กิโลเมตร อธิบายไดวาเกิดการเคล่ือนตัวอยาง
คอยเปนคอยไป ใชเวลาเปนหลายๆ ลานป ในการท่ีพบการเคล่ือนท่ี 10 หรือ 100 กิโลเมตร 
ตรงกันขามอาจอธิบายไดวาหินเล่ือนจากกัน อาจเกิดอยางรวดเร็ว เพียงเส้ียววินาที เพราะมี
ปรากฏของแผนดินไหว ท่ีพบวาเกิดรวดเร็ว ท้ังสองคําอธิบาย จึงสามารถใชปจจุบันอธิบาย
อดีตได    

(2) กฎการซอนทับ (Law of Superposition) กฎนี้ต้ังโดย Nicholas Steno เปนกฎหนึ่งท่ี
สําคัญกลาววา “เมื่อพบตะกอนของหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ หินท่ีแกกวาจะอยูลางของหินท่ี
ออนกวาเสมอ ถาไมถูกการเปล่ียนลักษณะทางกระบวนการแปรสัณฐานดวยการพลิก ตลบ
กลับ  (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)” 

(3) กฎการวางตัวแนวราบ (Law of Original Horizontality) กฎนี้ต้ังโดย Nicholas Steno 
กลาววา  “การตกตะกอนของหินตะกอนจะตกในแนวราบ (bedding planes within sediments 
of sedimentary rocks form in horizontal to nearly horizontal orientation at the time of 
deposition)”   

(4) กฎการซอนตัวของหินโผล (Law of Concealed Stratification) กฎนี้ต้ังโดย Nicholas 
Steno กลาววา “ท่ีขอบของหินโผลจะพบการหายไป ดังนั้นจะตองมีคําอธิบายวาเปนผล
อยางไร เชน จากการผุกรอน จากการคดโคง หรืออ่ืนๆ ท่ีทําใหเห็นเปนขอบ [every outcrop in 
which the edges of strata are exposed demands an explanation (e.g., erosion, folding, 
faulting, volcanism, etc). 
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(5) กฎการตัดกันของหิน (Law of Cross-cutting Relationship) ต้ังโดย James Hutton 
กลาววา “หินอัคนี ชั้นหินคดโคงและรอยเล่ือน ท่ีตัดเขามายังหินทองท่ี ยอมมีอายุออนกวาหิน
ทองท่ี (an igneous body or a structure that is a fold or fault must be younger than the 
rocks at cuts through)“   

(6) กฎการวิวัฒนาการ (Law of Faunal Succession) กลาววา “การพบซากส่ิงมีชีวิตในชั้นหิน 
หากแสดงการวิวัฒนาการนอย จะมีอายุแกกวาชั้นหินท่ีพบซากส่ิงมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการมาก 
(fossil organisms should be systematically changed possible more advanced toward the 
top of a sequence)”   

(7) กฎของพัมเพลลี (Pumpelly’s Law) ต้ังขึ้นโดย Raphael Pumpelly เปนกฎท่ีกลาววา “ใน
พ้ืนท่ีใดๆ การศึกษาโครงสรางเล็กสามารถอธิบายถึงโครงสรางใหญท่ีเกิดขึ้นท่ีสภาวะเดียวกัน  
แรงกระทําอันเดียวกัน หินชุดเดียวกัน หรือกลาวอีกนัย คือ โครงสรางเล็กหรือใหญสภาพการ
เปล่ียนแปลงเหมือนกัน จะศึกษาดวยมาตราสวนเล็กหรือใหญก็สามารถใหผลทางการเปล่ียน
ลักษณะเหมือนกัน (small structures are a key to and mimic the styles and orientations of 
larger structures of the same generation  within a particular area)” กฎนี้อธิบายส้ันๆ วา 
“ศึกษาจากโครงสรางเล็กสามารถนํามาบงบอกหรืออธิบายโครงสรางใหญท่ีเหมือนกันได หรือ
ศึกษาโครงสรางใหญสามารถนํามาบงบอกหรืออธิบายโครงสรางเล็กท่ีเหมือนกันได  (large 
scale indicates small scale, small scale indicates large scale)”  

(8) หลักการตั้งหลายสมมติฐาน (Multiple Working Hypothesis) เปนกรอบความคิดท่ีสําคัญ 
ซึ่งชวยใหสามารถมองเห็นปญหา และสามารถหาคําตอบได เมื่อมีการต้ังสมมติฐานของความ
นาจะเปนขึ้นมา เชน พบรอยสัมผัสของหินสองหนวย ความนาจะเปนของรอยสัมผัส ท่ีควร
ต้ังสมมติฐาน คือ   

(1) รอยสัมผัสจากหินอัคนี (intrusive contact)   
(2) รอยสัมผัสจากการเล่ือน (fault contact)  
(3) รอยสัมผัสจากความไมตอเนื่อง (unconformity contact)   

จากสมมติฐานทั้ง 3 ขอ ชวยทําใหสามารถหาคําตอบโดยต้ังสมมติฐาน เพ่ือทําการ
สํารวจในสนาม เชน ถาสมมติฐานขอท่ี 1 ถูก ในสนามยอมเห็นรอยสัมผัสมีการแปรสภาพ ถา
สมมติฐานขอท่ี 2 ถูก ในสนามยอมเห็นการบดอัดหรือครูดกันของหินและถาสมมติฐานขอท่ี 3 
ถูก ในสนามยอมเห็นรองรอยการผุกรอนของบริเวณรอยตอ และอาจพบ basal conglomerate 
การตั้งสมมติฐานมากๆ ชวยเปนแนวทาง (guide line) ใหสามารถวิเคราะหและหาคําตอบได
อยางถูกตอง 

(9) ทฤษฎีกระบวนการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory) ซึ่งเกิดจาก
การรวมเอาทฤษฎีทวีปลอย (continental drift) ท่ีอธิบายวาในยุคแรกๆ แผนทวีปอยูติดกันเปน
แผนเดียวตอมาเกิดการแยกออกจากกันเปนแผนๆ พรอมท้ังเคล่ือนตัวออกจากกัน และรวม
เอาทฤษฎีพ้ืนมหาสมุทรแยก (seafloor spreading) ท่ีไดพบการแยกตัวออกจากกันของ
มหาสมุทรและแนวยาวของภูเขาไฟในกลางมหาสมุทร โดยท่ีทฤษฎี ทฤษฎีกระบวนการ
เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกใชอธิบายการเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลกเนื่องจากความเคน 
อันเปนผลจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ทําใหไดโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน ชั้นหิน
คดโคง รอยเล่ือน หรือโครงสรางอื่นๆ ทฤษฎีกระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก (plate 
tectonics) เปนท่ียอมรับกันในจากผลการศึกษาและตีพิมพเผยแพรของ Bryan Isacks, Jack 
Oliver และ Lynn Sykes ในป 1968 และเปนท่ีนาสังเกตวา ทฤษฎีนี้มีความสําคัญตอการ
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อธิบายของท่ีมาของปรากฏการณของโครงสรางตางๆ และเปนตัวการท่ีสําคัญตอการเปล่ียน
ลักษณะของแผนเปลือกโลก แตเราพ่ึงจะทราบถึงกลไกการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกไมถึง 
40 ป และเมื่อยอนดูถึงคําอธิบายลักษณะท่ีปรากฏตางๆ ของโลก เชน การเกิดภูเขา มี
คําอธิบายวาเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกใหสูงขึ้นเปนภูเขา หรือชั้นหินคดโคงและรอย
เล่ือน อธิบายวาเปนผลจากการเล่ือนไถลขนาดใหญ (mega-landslide) ตามแรงโนมถวง 
(gravity) หินเมื่อเกิดการเล่ือนจะถูกดันเกิดเปนการคดโคง (folding) หรืออธิบายวาภูเขาเกิด
จากลักษณะของการยืดแบบไสกรอก (boudin structure) ขนาดใหญ (mega-boudin) เปนตน 
อยางไรก็ดีคําอธิบายที่ผูเขียนยกตัวอยาง อาจเกิดขึ้นจริงไดแตคอนขางนอยมาก เทือกเขา
สวนใหญเกิดในบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกท่ีมีการชนกันของแผนเปลือกโลก โดยมีแผน
เปลือกโลกหนึ่งมุดลงใตแผนเปลือกโลกอีกแผน 

 

1.3 พ้ืนฐานสําคัญของธรณีวิทยาโครงสราง (Fundamentals of Structural Geology) 
พ้ืนฐานสําคัญของธรณีวิทยาโครงสรางมีอยู 3 กลุมใหญ ประกอบดวย 

(1) รอยสัมผัส (contacts)  
(2) โครงสรางปฐมภูมิ (primary structures)  
(3) โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structures)  

 
1.3.1 รอยสัมผัส (Contacts)   

รอยสัมผัส เปนขอบรอยตอระหวางหินสองชนิดประกอบดวย  
(1) รอยตอแบบการตกตะกอนทับถมธรรมดา (normal depositional contacts) เปนรอยสัมผัสท่ี

เกิดขึ้นระหวางการตกตะกอนของตะกอนขนาดตางๆ ทําใหไดหินท่ีมีขนาดของตะกอนตางกัน
เชน ตะกอนขนาดเม็ดทราย (sand size) ทําใหไดหินทราย ตะกอนขนาดเม็ดทรายแปง (silt 
size) ทําใหไดหินทรายแปง หรือตะกอนขนาดเม็ดดินเหนียว (clay size) ทําใหไดหินดินดาน
หรือหินดินเหนียว  

(2) รอยสัมผัสแบบไมตอเนื่อง (unconformities) ประกอบดวย 3 ประเภท ไดแก disconformity, 
angular unconformity, and nonconformity (รูปท่ี 1.6)  

(3) รอยสัมผัสของหินอัคนี (igneous contacts)   
(4) รอยสัมผัสจากรอยเล่ือน (fault contacts)  
(5) รอยสัมผัสจากเขตรอยเฉือน (shear zone contacts) 

 
1.3.2 โครงสรางปฐมภูมิ (Primary Structures)   

โครงสรางปฐมภูมิเปนโครงสรางท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีขณะเกิดเปนหิน เชน การวางชั้น (bedding) การ
วางชั้นเฉียงระดับ (cross-bedding) การวางชั้นหินเรียงขนาด (graded bedding) ริ้วรอยคล่ืน (ripple marks) 
ระแหงโคลน (mud crack) รอยประทับจากเม็ดฝน (rain print) รองรอยสัตว (track and trail) รูปพิมพจาก
น้ําหนักกด (load cast) รูปพิมพแบบเนินรอง (flute casts) รูปพิมพแบบสัน (groove cast) รอยครูดจากวัตถุ 
(tool marks) รอยกระทุง (prod marks) รอยกล้ิง (roll marks) รอยกระแทก (bounce marks) รอยขัดหรือ
รอยแปรง (brush marks) รอยกระโดด (skip marks) รอยกัดเซาะจากกระแส (scour marks) รองรอยซากดึก
ดําบรรพ (trace fossils) รองรอยจากการคลานหรือเดิน (crawling and walking trace) รองรอยจากการ
พักผอน (resting trace) รอยจากการขุดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย (dwelling structures) รองรอยรากพืช (Rootlet) 
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เนินทราย (sand dune) สันทราย (sand bars) โครงสรางรูปลําน้ํา (channels) หรือ กอนทรงมน (nodule) 
โครงสรางท่ีกลาวมาท้ังหมดมักพบในหินตะกอน  สวนหินภูเขาไฟโครงสรางท่ีพบ เชน รูพรุนในหินบะซอลต 
การเรียงตัวของเม็ดแร (compositional banding) อันเนื่องจากการตกผลึกท่ีระดับอุณหภูมิ ความเขมขน
ตางกันในหินอัคนี โครงสรางรูปหมอน (pillow structure) ในหินอัคนีปะทุสูผิวโลกและไหลไปตามทองน้ํา 
โครงสรางแบบปฐมภูมิแสดงลักษณะโครงสรางท่ีเกิดระหวางกระบวนการเกิดเปนหิน โดยมีผลมาจากการ
ส่ิงแวดลอมในขณะนั้น 

 

 
 
 รูปท่ี 1.6 รอยสัมผัสแบบไมตอเนื่อง(unconformity)  ซึ่งองคประกอบท่ีสําคัญของรอยสัมผัสแบบไม
ตอเนื่อง คือ การผุกรอน (erosion) ท่ีผิวบนกอนท่ีจะมีการสะสมตัวของหินชุดใหม การผุกรอน (erosion) ถือ
เปนคําสําคัญ (keyword)  [ภาพ (ก) โดย Duncan Heron ภาพ (ข) และ (ค) โดย เพียงตา สาตรักษ]  
 
1.3.3 โครงสรางทุติยภูมิ (Secondary Structures)  

โครงสรางทุติยภูมิเปนโครงสรางท่ี นักธรณีวิทยาโครงสรางตองศึกษา เปนโครงสรางท่ีเกิดจากหิน
ถูกแรงมากระทํา และทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม การแยกระหวางโครงสรางปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
หากไมเขาใจโครงสรางปฐมภูมิ อาจทําใหเกิดความสับสน อาจแบงแยกผิด โครงสรางทุติยภูมิท่ีสําคัญ ไดแก 
รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเล่ือน (fault) ชั้นหินคดโคง (fold) แนวแตกเรียบ 
(cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน (lineation) และ เขตรอยเฉือน (shear zone) ลักษณะ
คราวๆ ของโครงสรางทุติยภูมิ มีดังตอไปนี้  

(1) รอยแยก (Joint) เกิดจากแรงกระทําท่ีทําใหเนื้อหินเกิดการแยกออกจากกัน โดยไมมีการ
ครูดของผิวระนาบ ถามีการเคล่ือนท่ีแบบครูดท่ีผิวระนาบ เรียกวา รอยเล่ือน (fault) หรือรอย
แตกเฉือน (shear fracture) รอยแยกสวนใหญพบเปนเซท มีหลายทิศทาง รอยแยกเปนการ
เกิดจากแรงดึงหรือความเคนดึง ท่ีเกิดจากผลทางกระบวนการแปรสัณฐาน การเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ หรือแรงตึงผิว [รูปท่ี 1.7 (ก)] รอยแยกมักพบวามีระยะทางสม่ําเสมอ ในบาง
พ้ืนท่ีอาจมีความยาวตั้งแตเซนติเมตรถึงหลายสิบเมตร ตัวอยางการเกิดรอยแยก เชน รอย
แยก ท่ีมีชื่อวา “plumose structure” [รูปท่ี 1.7 (ข)] เกิดจากแรงดึง ทําใหหินแตกเปนระนาบ
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การแยกออกจากกันของหินขณะเกิด มีความเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วเสียง 
ในขณะเกิดการแยกออกจากกันของเนื้อหิน  

 

 
 

รูปท่ี 1.7 (ก) รอยแยกท่ีเกิดจากแรงตึงผิว ของหินบะซอลต (columnar joint) ในพ้ืนท่ีแขวงจําปาสัก 
ประเทศลาว พบเปนเสาหินขนาดประมาณ 40-60   เซนติเมตร คอนขางใหญกวาท่ีปรากฏโดยท่ัวไป (ข) 
ระนาบของรอยแยกที่เรียกวา “plumose structure” เกิดจากแรงดึงท่ีมีความเร็วของการแยกออกจากกันเปน
ระนาบ ประมาณคร่ึงหนึ่งของความเร็วเสียง [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ]  

 
หมายเหตุ: พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) บัญญัติคํา

วา “joint” ในภาษาไทยวา “แนวแตก” แตผูเขียนเรียกวา “รอยแยก” เพราะ ผูเขียน
เทียบเคียงภาษาไทย โดยพิจารณาคุณลักษณะของการเกิด joint เปนหลัก โดยท่ี joint ท่ี
เกิดจากผลของความเคนดึง (tensional stress) ท่ีกระทํากับหิน ทําใหหินเกิดการเปล่ียน
ลักษณะดวยการแตกเปนระนาบแลวเคล่ือนตัว “แยก” ออกจากกัน ทิศทางของความเคนดึง
ต้ังฉากกับระนาบของการแตก อีกท้ังการกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีอยูในสภาวะ
เปราะ (brittle deformation) มีคําศัพทท่ีเกี่ยวของ 4 คําศัพท ไดแก fracture (รอยแตก) 
joint (รอยแยก) shear fracture (รอยแตกเฉือน) และ fault (รอยเลื่อน) ใหสังเกตวา
ผูเขียนใชคําวา “รอย” เพ่ือใหสอดคลองกัน โดย fracture เปนคําหลัก แยกได 3 ประเภท
คือ joint, shear fracture และ fault  หรือถาจะบัญญัติ joint วา “แนวแยก” ผูเขียนเห็นดวย 
เพราะคําวา “แนวแตก”  และ “รอยแตก”  การจินตนาการภาพจะแยกออกจากกันไดยาก 
หรือหากจะบัญญัติ “fracture” คือ “แนวแตก” ผูเขียนก็เห็นดวย หรือจะเปล่ียนจาก “รอย” 
เปน “แนว” ท้ัง 4 คําก็เห็นดวย อยางไรก็ดี สําหรับนักศึกษาของผูเขียน เมื่อเรียนในชั้นเรียน 
สวนใหญผูเขียนเรียกทับศัพท ขอใหใชไทย-อังกฤษคูกันเสมอ   

(2) รอยแตกเฉือน (Shear Fracture) เกิดจากผลของความเคนเฉือน (shear stress) ทําให
แผนหินมีการเล่ือน-การครูด ขาดออกจากกัน เกิดเปนระนาบการแตก รอยแตกเฉือนพบ
มากในหินท่ีเกิดการคดโคงหรือเกิดรอยเลื่อน โดยมีแรงจากกระบวนการแปรสัณฐาน หรือ
การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก (สําหรับรอยแยก ไมจําเปนวาตองมีแรงจากกระบวนการ
แปรสัณฐาน) มักพบรอยไถล (slickenlines) ดังรูปท่ี 1.8 บนผิวระนาบที่แผนหินเล่ือนขาด
จากกัน เราใชรอยไถลเปนตัวบงชี้ (indicator) วาเปนรอยแตกเฉือน ซึ่งรอยแยกจะไมมีรอย
ไถลหรือรอยครูด นอกจากนี้ยังพบรอยประสานกันระหวางสวนท่ีเกิดเปนรอยแยกและสวนท่ี
เกดิเปนรอยแตกเฉือน (transitional tensile fractures) เพราะเกิดในสภาวะรวมระหวาง แรง
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ดึงและแรงเฉือน ความดันของของเหลว (fluid pressure) ชวยทําใหเกิดรอยแตกได การ
เคล่ือนท่ีของความดันของของเหลว สามารถสังเกตไดจากการพบ สายแร (vein) เชน สาย
แรควอตซ (quartz vein) สายแรแคลไซต (calcite vein) เปนตน  

 

 
 
รูปท่ี 1.8 (ก) รอยไถลหรือรอยครูด (slickenlines) บนผิวระนาบ (plane surface) ของหินกรวดมน 

จากผลการเลื่อนออกจากกันของแผนหิน แตไมสามารถวัดระยะการเล่ือน (offset) ได วามีระยะหางกันเทาใด 
เนื่องจากมีไมตัวบงชี้ (marker)ท่ีสามารถวัดหาระยะการเลื่อนได ระนาบของรอยเล่ือนพบเม็ดกรวดถูกตัดขาด
ออกจากกัน ภาพถายบริเวณหินโผลท่ีทองลําน้ําโขง ในฤดูน้ําลด บริเวณอําเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) รอย
ไถลหรือรอยครูด บนผิวระนาบ โคง (curviplanar) ของหินปูน จากผลของการเลื่อนเมื่อเกิดการคดโคง เปน
การเล่ือนระหวางชั้นหินท่ีมีความหนืดระหวางชั้นแตกตางกัน สังเกตหินเกิดการเปล่ียนลักษณะกึ่งออนนิ่ม มี
รูปรางคอดและกิ่ว แตไมสามารถวัดระยะการเลื่อน (offset) ได พบบริเวณถนนใกลเขื่อนทาทุงนา จังหวัด 
กาญจนบุรี  [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
 

(3) รอยเลื่อน (Fault) บางครั้งเรียกวา "รอยเหล่ือม" เปนรอยแตกของเนื้อหินท่ีมีการเคล่ือนท่ี
ขาดออกจากกันอยางชัดเจน การเล่ือนตัวอาจมีระยะทางตั้งแตเซนติเมตรถึงหลายรอย
กิโลเมตร ท่ีผิวของระนาบรอยเลื่อน (fault plane) ดังรูปท่ี 1.9 อาจพบผงรอยเลื่อน (gouge) 
กรวดเม็ดเหล่ียม (braccia) รอยครูด (slickenlines) การขัดสี (polished) ของผิวระนาบที่เกิด
ระหวางการเล่ือนตัวของหินเกิดในสภาวะที่เรียกวาการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ (brittle 
deformation) การเกิดรอยเล่ือนสวนใหญ เปนผลของแรงที่เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน 
หรือกระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก (plate tectonics) ซึ่งหินถูกบีบอัดใหไปอยูใน
ท่ีท่ีจะทําใหเกิดสภาวะเหมาะสมและสมดุลขึ้นใหม การเล่ือนตัวของหินจึงเปนการสูญเสีย
ความสามารถในการตอตานแรงท่ีมากระทํา และการปรับสภาพเพ่ือใหเกิดความสมดุลใหม
รอยเล่ือนบางชนิดสามารถทําใหเปลือกโลกหนาขึ้นหรือบางลง (thickening and thinning 
crust) ได สามารถทําใหเปลือกโลกหดส้ันหรือยาวออก (shortening or lengthening crust) 
ได ตัวอยางเชน รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust fault) เปลือกโลกถูกทําใหส้ันลงและหนาขึ้น 
หรือ การเกิดรอยเล่ือนปกติ (normal fault) เปลือกโลกถูกทําใหบางลงและยาวออก หรือ 
การเกิดรอยเล่ือนแยกดานขาง (strike-slip fault) จะไมมีการเปล่ียนแปลงทางความหนาของ
เปลือกโลก มีเฉพาะการเล่ือนไปตามแนวระดับ การเกิดแผนดินไหวสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
การเล่ือน และการศึกษาบริเวณรอยเลื่อนท่ีมีการเคล่ือนตัวอยูในปจจุบัน ท่ีเรียกวา "รอย
เล่ือนมีพลัง (active fault)" จัดเปนการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว (seismology) 
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รูปท่ี 1.9 (ก) รอยเล่ือน (fault) ของชั้นหิน ระนาบของรอยเล่ือนอยูในแนวเดียวกับฆอนท่ีแสดง
เปนมาตราสวนใหเปรียบเทียบ ลักษณะของระนาบรอยเลื่อนเปนแบบระนาบกึ่งโคง (curviplanar) ชั้นหินท่ี
เล่ือนแสดงการหมุน (rotation) พบในพ้ืนท่ีอําเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) รอยเล่ือน สังเกตความเขมของจากสี
ของหิน พบบริเวณเสนทางเชื่อมระหวางจังหวัด แพร-นาน [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ]  

 
(4) ชั้นหินคดโคง (Fold) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากชั้นหินในสภาพออนนิ่ม (ductile or plastic) 

ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ (deformation) เปนรูปคดโคงไปมาเปนรูปคล่ืน บิดกลับ หรือพับงอ 
(รูปท่ี 1.10) การเกิดการคดโคงเกิดไดท้ังขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เปนการแสดงใหเห็นถึง
การเปล่ียนลักษณะเมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา ผลของการคดโคงทําใหเปลือกโลกมีการหด
ส้ันลง (crustal shortening) และหนาเพิ่มขึ้น (crustal thickening) ในหินโผลของบริเวณท่ี
พบชั้นหินคดโคงมักพบรอยเล่ือน รอยแยก และ/หรือรอยแตกเฉือน การคดโคงของหินเกิด
ในสภาวะท่ีหินนั้นอยูในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ทําใหหินอยูในสภาวะออนนิ่ม 
หินจึงมีการบิดคดโคง พับงอ หรือตลบกลับ  

นอกจากนี้การคดโคงยังพบในสภาวะที่ตะกอนยังไมแข็งตัว (unconsolidated 
sediments) จะมีการไหลลงมา (slump) หรือไหลยืดเชนเดียวกับหินลาวาท่ีเกิดการไหลไป
ตามแรงดึงดูดของโลก การศึกษาการคดโคงของหินตองมองภาพสามมิติ การวิเคราะหตอง
พิจารณาความแข็งแรงตอการเปล่ียนลักษณะของหินในแตละชั้นหินในระหวางท่ีเกิดการคด
โคง ซึ่งการศึกษาการคดโคงมีความยุงยากมากกวาการศึกษารอยเล่ือน รอยแยก และรอย
แตกเฉือน อีกท้ังรอยเล่ือน รอยแยก และรอยแตกเฉือน สามารถพบรวมกับชั้นหินคดโคง จึง
เทากับวาตองศึกษาโครงสรางอื่นๆ รวมดวย  

(5) แนวแตกเรียบ (Cleavage) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากการเปล่ียนลักษณะของหินเมื่ออยูใน
สภาวะท่ีมีอุณหภูมิและ/หรือความดันสูง ทําใหเม็ดแรมีการเปล่ียนขนาด คืบไหลเพ่ือเรียงตัว
ใหม จากผลของการมีแรบางตัวท่ีถูกทําใหละลายดวยความดัน (pressure solution) หรือ
แพรกระจายตัวออกไป (diffusion) หรือการทําใหเกิดผลึกใหม (recrystallization) หรือเกิด
แรใหม (neocrystallization) ซึ่งโครงสรางนี้จัดเปนประเภททะลุทะลวง (penetrative 
structure) เขาไปในเนื้อหิน การเกิดการเปล่ียนลักษณะของรูปผลึกตองดูดวยกลอง
จุลทรรศนจึงสามารถเห็นไดชัดเจน ดังตัวอยางในรูปท่ี 1.11  

แนวแตกเรียบมักพบรวมกับชั้นหินคดโคงและบางครั้งพบรวมกับรอยเลื่อน แนว
แตกเรียบบงบอกถึงความไมตอเนื่องท่ีเกิดในเนื้อหิน แนวแตกเรียบท่ีเปนท่ีรูจัก และคุนเคย 
คือ แนวแตกเรียบหินชนวน (slaty cleavage) ดังแสดงในรูปท่ี 1.10 (ก) และ (ข) 
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รูปท่ี 1.10 (ก) ชั้นหินคดโคงแบบซอนทับ (refolded folds) สังเกตจากทิศทางของระนาบการคดโคง 
(axial plane) มีมากกวาหนึ่งแนว (ข) ชั้นหินคดโคงแบบซอนทับ  และรอยเล่ือน (fault) แสดงถึงการเปล่ียน
ลักษณะในสภาวะออนนิ่ม (ductile) และการเล่ือนท่ีเกิดในสภาวะแบบเปราะ ซึ่งรอยเล่ือนเกิดหลังจากการคด
โคง ภาพ (ก) และ (ข) พบในพ้ืนท่ีอําเภอปากชม จังหวัดเลย [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
 

 
 
รูปท่ี 1.11 (ก) โครงสรางแนวแตกเรียบ (cleavage) ในกึ่งหินชนวน หินแตกเปนแผนๆ ท่ัวท้ังเนื้อ

หิน (ข) ภาพจากแผนหินบางของหินชนวน แสดงแนวแตกเรียบของหินชนวน (slaty cleavage)  (ค) ภาพจาก
แผนหินบางแสดงแนวแตกเรียบประเภท spaced  cleavage ในหินฟลไลต (ง) ภาพจากแผนหินบางแสดง
แนวแตกเรียบแบบ spaced cleavage  [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) และ (ค) จาก Figs. 4.10 
and .4.11 โดย Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ง) โดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน]    



      ธรณีวิทยาโครงสราง 

(6) ร้ิวขนาน (Foliation) พบเปนแนวระนาบปด (closed space) ไมมีชองวาง (opened 
space) เหมือนรอยแยก [รูปท่ี 1.12] เม็ดแรมีการยึดเกาะกัน ริ้วขนานพบไดท้ังแบบตอเนื่อง 
(continuous foliation) และไมตอเนื่อง (discontinuous foliation) ในเนื้อหิน เชน ริ้วขนาน
ของ แรไมกา แรควอตซ แรเฟลดสปาร [รูปท่ี 1.5 (ง)-(ฉ)] หรือริ้วขนานของการยืดตัวของ
เม็ดกรวด [รูปท่ี 1.12 (ก) และ (ข)] แนวแตกเรียบ (cleavage) จัดเปนกลุมหนึ่งท่ีอยูในริ้ว
ขนาน ดังนั้นสามารถเรียกโครงสราง แนวแตกเรียบวาเปนโครงสรางริ้วขนานได รายละเอียด
จะไดกลาวในบทที่ 8  

ริ้วขนานมักพบในหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic rocks) ท่ีแรมีการ
เรียงตัวเปนริ้ว เชน ริ้วขนานใน หินฟลไลต [รูปท่ี 1.11 (ค)] หินชีสต [รูปท่ี 1.12 (ง)] หรือ 
หินไนส หรือริ้วขนานในหินแปรแบบพลวัต (dynamic metamorphic rocks) เชน ริ้วขนานใน
หินไมโลไนต [รูปท่ี 1.5 (ง)-(ฉ), 1.12 (ค)]. เปนตน ริ้วขนานจึงเปนโครงสรางท่ีบงบอกการ
เปล่ียนลักษณะของเม็ดแรประกอบในหิน  

 

 
 

รูปท่ี 1.12 (ก) หินกรวดมน (conglomerate) ท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะกึ่งพลาสติก เม็ดกรวดขนาด
เล็กยืดยาวเปนริ้วขนาน กรวดเม็ดใหญยืดเพียงเล็กนอยพบบริเวณเขตรอยเฉือนในบริเวณทองลําน้ําโขง
อําเภอเชียงคาน-ปากชม จังหวัดเลย (ข) ภาพจากแผนหินบางของหินกรวดมนกึ่งแปร (metaconglomerate) 
เม็ดกรวดยืดยาวออกเปนร้ิวขนาน (ค) ลักษณะของริ้วขนานในหินไมโลไนต พบการเรียงตัวของกลุมแร
ควอตซ เฟลดสปาร และไมกา  (ง) ภาพจากแผนหินบางแสดงการเรียงตัวของแรไมกา และแรควอตซ แยก
เปนอาณาจักร (domain) อยางชัดเจน อาณาจักรของแรไมกา เรียกวา cleavage domain อาณาจักรของแร
ควอตซ เรียกวา microlithon domain  [ภาพ (ก) และ (ค) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) จาก Fig. 4.25 โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ง) โดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน] 
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(7) โครงสรางแนวเสน (Lineation) เปนแนวการเรียงตัวของแร หรือกลุมแรบางชนิดในเนื้อ
หิน หรือการมีริ้วลายขนาน (striation) หรือรอยครูดแบบรอง (groove) ท่ีเกิดแทรกเขาไปใน
เนื้อหิน ไมวาเกิดในสภาวะหินนั้นมีความแข็งแรงเพ่ือตอตานการเปล่ียนลักษณะในสภาวะ
แบบออนนิ่มหรือแบบเปราะ โครงสรางแนวเสนปรากฏลักษณะเฉพาะตัว ท่ีสามารถบงบอก
ถึงการเกิดจากผลของแรงที่มากระทํา หรือการเล่ือนของหิน ดังตัวอยางรูปท่ี 1.13 

การเกิดโครงสรางแนวเสน เปนโครงสรางท่ีเกิดขนาดใหญ ไมใชเกิดแบบทะลุ
ทะลวงเขาไปท่ัวท้ังเนื้อหิน สวนใหญพบเปนรอยครูดขนาดใหญ หรือแนวการโกงตัวของชั้น
หิน หรือแนวการตัดกันของระนาบสองระนาบ การปรากฏของแนวแตกเรียบ และร้ิวขนาน 
บงบอกถึงการเปล่ียนลักษณะของรูปราง และขนาดของหิน วามีการเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นท่ัวท้ัง
มวลของเนื้อหิน การหาการเปล่ียนลักษณะสามารถทําได หากทราบลักษณะเดิมกอนการ
เปล่ียนลักษณะของหิน โครงสรางแนวเสน เปนโครงสรางท่ีมีเพียง 1 มิติ คือมีเฉพาะความ
ยาวของเสนท่ีเกิดขึ้น (length) ทิศทางของแนวเสน (trend) แตกตางจากริ้วขนานและแนว
แตกเรียบ ท่ีเปนโครงสรางแบบระนาบ (plane) สามารถวัดไดท้ังแนวระดับ (strike) และมุม
เท (dip) ของระนาบ  

 

 
 

รูปท่ี 1.13 (ก)โครงสรางแนวเสน (lineation) ของหิน granitic mylonite พบใน Akkajaka, Sweden 
พบแนวโครงสรางแนวเสน ขนานไปตามแกนของการคดโคง (ข) โครงสรางแบบรองขนาดใหญ (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] 
 

(8) เขตรอยเฉือน (Shear zone) คลายกับเขตรอยเล่ือน (fault zone) แตกตางจากเขตรอย
เล่ือนท่ีเขตรอยเฉือนเกิดในสภาวะของหินแบบออนนิ่มหรือพลาสติก หากหินอยูในสภาวะ
เปราะจะเกิดเปนรอยเล่ือน (fault) หรือเขตรอยเล่ือน (fault zone) เขตรอยเฉือนมักพบวามี
การเล่ือน (offset) รวมดวย โดยอาจพบเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความยาวตั้งแตเซนติเมตรถึงกิโลเมตร 
หินท่ีอยูตอระหวางเขตรอยเฉือน สวนใหญมีลักษณะไมแตกตางกันอยางเดนชัดเหมือน
บริเวณที่เกิดกับรอยเล่ือน (ชนิดของหินตรงรอยสัมผัส มีความแตกตางกันมาก) ลักษณะ
ปรากฏของเขตรอยเฉือนจะมีลักษณะของโครงสรางแนวเสน ริ้วขนาน และแนวแตกเรียบ 
เกิดรวมดวย [รูปท่ี 1.4, 1.5 และ 1.12 (ค)] เขตรอยเฉือนสวนใหญใชเปนตัวบงบอกถึงจุด
ปลายหรือจุดจบส้ินของเขตรอยเล่ือนท่ีเกิดในระดับลึกต้ังแต 10-15 กิโลเมตรใตผิวดินลงไป 
เพราะเมื่อลึกลงสภาพใตผิวดินมีการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและความดัน ทําใหหินอยูในสภาวะ
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แบบออนนิ่ม หินจึงเกิดการไหลยืดแยกออกจากกัน แตจะไมแตกและเคล่ือนออกจากกัน
ดังเชนกรณีของการเกิดรอยเล่ือน 

 
1.4 การจัดประเภทของโครงสรางทางธรณีวิทยา 
 โครงสรางทางธรณีวิทยา (geological structure) หมายถึง “ลักษณะรูปทรงเรขาคณิตท่ีเดนๆ 
(geometric feature) ท่ีมีรูปราง (shape) รูปทรงสัณฐาน (form) การกระจายหรือการวางตัว 
(distribution)  ท่ีสามารถบรรยายลักษณะเหลาน้ันได” โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีสําคัญดังท่ีกลาว
มาแลว 8 โครงสราง ไดแก รอยเลื่อน รอยแยก รอยแตกเฉือน ชั้นหินคดโคง แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน 
โครงสรางแนวเสน และเขตรอยเฉือน และจากนิยามของโครงสรางท่ีไดกลาวมาแลว สามารถจัดแบงเปน
ประเภทๆ เชน   

(1) การจัดแบงโดยพิจารณาการยึดเกาะเมื่อมีการเปลี่ยนลักษณะ (Cohesion During 
Deformation) โดยพิจารณามาตราสวนแบบ mesoscopic แบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ 
ไดแก  

(1) โครงสรางการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ (brittle deformation structures) เปน
โครงสรางท่ีสูญเสียการยึดเกาะระหวางผิว 

(2) โครงสรางการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม หรือพลาสติก (ductile or plastic 
deformation structures) เปนโครงสรางท่ีสูญเสียการยึดเกาะระหวางผิว  

(3) โครงสรางการเปล่ียนลักษณะแบบกึ่งเปราะ หรือ กึ่งออนนิ่ม (semi brittle or semi 
ductile deformation structures) พบท้ังสองลักษณะคือเปราะและออนนิ่มใน
โครงสรางเดียวกัน  

(2) การจัดแบงโดยพิจารณารูปทรงทางเรขาคณิตท่ีปรากฏของโครงสราง (Geometry) แบง
ไดเปนสองชนิดใหญๆ ไดแก 

(1) โครงสรางแบบระนาบตรงและระนาบโคง (planar and curiviplanar structures) 
ไดแก รอยเล่ือน รอยแยก แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน เปนตน 

(2) โครงสรางแนวเสน (lineation structures) ไดแก แนวการเรียงตัวของเม็ดแร รอยครูด 
แนวตัดกันของระนาบสองระนาบ เปนตน  

(3) การจัดแบงโดยพิจารณาปจจัยท่ีทําใหเกิดโครงสราง (Geologic Significance) แบงไดเปน
สองชนิดใหญๆ  ไดแก 

(1) โครงสรางปฐมภูมิและโครงสรางท่ีไมเกิดจากผลของกระบวนการแปรสัณฐาน 
(primary and non tectonic structures) ไดแก โครงสรางท่ีเกิดพรอมกับหิน (primary 
structures) โครงสรางท่ีเกิดจากเล่ือนไถลไปตามแรงโนมถวงของโลก (local gravity-
driven structures) โครงสรางท่ีเกิดจากการปูดของโดมเกลือหรือโคลน (local 
density-inversion driven structures) เนื่องจากมีน้ําหนักกดทับท่ีมีความแนนสูง
มากกวา ทําใหเกลือหรือโคลนท่ีมีความหนาแนนนอยท่ีอยูขางลางปะทุหรือปูดขึ้นเปน
โดม หรือรูปรางตางๆ รวมท้ังโครงสรางท่ีเกิดจากผลของการหายไปของแรงดัน 
(pressure release structures)  

(2) โครงสรางท่ีเกิดจากผลของกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonic structures) หรือ
โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structures) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากแรงที่เปนผลจาก
การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก (plate tectonics)  
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(4) การจัดแบงโดยพิจารณาจากผลของการกระจายตัวจากการเปลี่ยนลักษณะในเน้ือหิน 
(Distribution of Deformation in a Volume of Rock) ซึ่งการพิจารณาประเภทนี้ขึ้นอยูกับ
มาตราสวนท่ีพิจารณา กรณีแบบทะลุทะลวงหากพิจารณาหินจากหินตัวอยางเปนแบบทะลุ
ทะลวง แตหากพิจารณาจากกลองจุลทรรศนเปนแบบไมตอเนื่อง เปนตน แบงไดเปน 3 ประเภท
ใหญๆ ไดแก  

(1) โครงสรางท่ีการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่องทะลุทะลวงทั่วท้ังเนื้อหิน (penetrative) 
เชน แนวแตกเรียบแบบหินชนวน ริ้วขนานในหินชีสต หรือริ้วขนานในหินไนส 

(2) โครงสรางแบบไมตอเนื่อง เกิดเฉพาะสวน (discrete)  
(3) โครงสรางแบบเฉพาะที่ (localized) จะเปนโครงสรางท่ีเปนแบบตอเนื่องหรือทะลุ

ทะลวง แตพบในบริเวณท่ีแคบๆ มีขอบเขต เชน แนวแตกเรียบตามแนวรอยเฉือน 
(5) การจัดแบงโดยพิจารณาจากผลของความเครียด (Strain Significance) แบงไดเปน 3 

ประเภทใหญๆ ไดแก 
(1) โครงสรางท่ีเปนผลจากการหดส้ัน (contractional structures) เชน โครงสรางการคด

โคง โครงสรางจากการเล่ือนแบบรอยเล่ือนยอน  
(2) โครงสรางท่ีเปนผลจากการยืด (extensional structures) เชน โครงสรางจากการ

เล่ือนแบบรอยเล่ือนปกติ  
(3) โครงสรางท่ีเปนจากการเคล่ือนท่ีไมเกิดการยืดหรือหด (strike-slip structures) เชน 

โครงสรางจากการเล่ือนแบบรอยเล่ือนดานขาง (strike-slip faults) 
ดังนั้นจะเห็นวาการจัดประเภทของโครงสรางทางธรณีวิทยามีอยูหลายประเภท ผูเขียนเลือกมา

เฉพาะบางสวน อยางไรก็ตามโดยทั่วไปสําหรับทางธรณีวิทยาโครงสราง นิยมจัดแบงตามประเภทของการ
เปล่ียนลักษณะ (cohesion during deformation) เชน การเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม (ductile deformation) 
จะไดโครงสราง ชั้นหินคดโคง ริ้วขนาน เขตรอยเฉือน และ แนวแตกเรียบ สวนการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ 
(brittle deformation) จะไดโครงสราง รอยเล่ือน รอยแยก รอยแตกเฉือน เปนตน  

อยางไรก็ตาม การจัดหมวดหมูหรือจัดประเภทขึ้นอยูกับความสนใจท่ีตองการศึกษา ถาหากตองการ
ศึกษาแรงเปนหลัก การจัดประเภทของโครงสราง อาจจัดแบงตามผลของความเครียดได หรือหากยังไมพึง
พอใจ อาจจัดหมวดหมูขึ้นมาใหมได ถามีกรอบความคิด (concept) ในการจัดหมวดหมูดี เมื่อนําเสนอ จะมี
ผูนําไปใชหรืออางถึงแพรหลาย ถือวาเปนการจัดหมวดหมูท่ีดี  

จุดประสงคหลักๆ ของการจัดแบงหมวดหมู เพ่ือใหเขาใจและจดจําไดงาย นิยมจัดหมวดหมูกับส่ิง
ใดๆ ท่ีมีหลากหลายชนิด เชน หมวดหมูของอาหาร เพราะอาหารมากหลากหลากชนิดมาก จึงไดมีการ
จัดแบง เพ่ือจะไดกินใหถูกหลักโภชนาการ หรือกินใหเหมาะสมกับความตองการของรางกาย สําหรับ
โครงสรางทางธรณีวิทยาก็เชนเดียวกัน จัดหมวดหมูเพ่ือใหมีจํานวนลดลง โดยนําโครงสรางสวนท่ีเหมือนหรือ
คลายกันรวมเขาดวยกัน ทําใหใชเวลาลดลงในการอธิบายและทําความเขาใจ เมื่อเขาใจ จดจําได การนําไป
ประยุกตใชประโยชนยอมทําไดโดยงาย  
  

1.5 กรอบความคิดของการวิเคราะหขั้นละเอียด (Concept of Detailed Structural 
Analysis) 

ในการวิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยา ถาศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางในพ้ืนท่ีใหม โดยมี
จุดประสงคเพ่ือศึกษาใหเขาใจถึงโครงสรางทางธรณีวิทยา ในการศึกษาเราสามารถทําการคิด-วิเคราะห
แบบจําลองลักษณะทางธรณีวิทยาแบบงายๆ และคราวๆ (simplify) หรือคิดโดยตัดสวนท่ียุงยากเล็กๆ นอยๆ 



      ธรณีวิทยาโครงสราง 

ออกไปกอน (generalization) หรือรวมสวนเล็กๆ นอยๆ เขาดวยกัน (lump) การศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง
ตองอาศัยการจินตนาการเพ่ือคิด-วิเคราะหหาเหตุผล จากสภาพท่ีพบการเปล่ียนลักษณะไปแลวยังสภาพที่ไม
มีการเปล่ียนลักษณะหรือธรรมชาติเดิมของหินความยุงยากซับซอนของธรณีวิทยาโครงสรางมีมากดังท่ีได
กลาวเปรียบเทียบกับการทํางานของสถาปนิกมาแลวในตอนตนๆ การศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางขั้นละเอียด 
(detailed structural analysis) ประกอบดวย 3 กลุมใหญๆ ท้ัง 3 กลุมมีกรอบของการคิด-วิเคราะหแตกตาง
กัน ดังนี้ 

(1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการบรรยายการเปล่ียนลักษณะของหิน 
เชน การเปล่ียนแปลงรูปราง ขนาด การวางตัว วัดรูปทรงสัณฐานท่ีพบชุดหิน การวิเคราะหเชิง
พรรณนาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกสและพลศาสตร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
จุดประสงคหลักของการวิเคราะหเพ่ือ (ก) บรรยายลักษณะของหิน (ข) บงบอกหรือบรรยาย
ตําแหนงท่ีพบเห็นหินในปจจุบันท้ังบนดินและใตผิวดิน ดวยการทําแผนที่ธรณีวิทยา (geologic 
map) และ (ค) บรรยายลักษณะรูปทรง สัณฐานของโครงสรางทางธรณีวิทยา ท่ีแสดงดวยแผน
ท่ี (map) ภาพตัดขวาง (cross section) มุมเท (dip) แนวระดับ (strike) และผลการวิเคราะห
เชิงสถิตดวยสเตริโอเน็ต การศึกษาเพ่ือใหสามารถวิเคราะหเชิงพรรณนา มุงเนนการอธิบาย
คําศัพท (technical term) ขององคประกอบโครงสราง (structural elements) เพ่ือใหนํามาใช
บรรยายไดอยางถูกตอง เหมาะสม  

(2) การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส (kinematic analysis) เปนศึกษาผลของการเปล่ียนลักษณะท่ีมุง
ความสนใจวา เมื่อหินมีแรงมากระทําทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ 4 ประการ ไดแก (1) การ
เล่ือนท่ี (translation) (2) การหมุน (rotation) (3) การเปล่ียนรูปราง (distortion) และ (4) การ
เปล่ียนขนาด (dilation) กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนการวิเคราะหหาความเครียด (strain 
analysis) จากการเปล่ียนรูปราง และขนาด (change in shape and size) รวมไปถึงการเล่ือน
ท่ีและการหมุน  

(3) การวิเคราะหเชิงพลศาสตร (dynamic analysis) เปนการศึกษาหาขนาด (magnitude) และ
ทิศทาง (orientation) ของแรงที่ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ รวมท้ังผลของการเปล่ียนลักษณะ 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนการวิเคราะหหาความแข็งแรงหรือกําลังรับแรงของหินขณะที่มีการ
เปล่ียนลักษณะ การวิเคราะหเชิงพลศาสตรตองอาศัยหลักกลศาสตรของหิน (rock mechanics)  
และการทดสอบในหองปฏิบัติการ ในการวิเคราะหหาทิศทางของแรง (stress magnitude) หา
ไดจาก รูปทรงของการเปล่ียนลักษณะท่ีปรากฏในโครงสราง สวนการวิเคราะหหาขนาดของ
แรง (stress orientation) หาไดจากการสรางรูปจําลอง ท่ีอาศัยผลการทดสอบหาความแข็งแรง
ของหิน (rock strength test) มาประกอบ 

 
1.5.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
1B หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ การศึกษาถึงลักษณะปรากฏของโครงสราง 
รูปทรงสัณฐาน หรือเคาโครง ดวยการวิเคราะหเชิงเทียบเคียงลักษณะ วาควรจัดเปนโครงสรางทางธรณีวิทยา
ประเภทใด เชน เปนโครงสรางของรอยเล่ือน (fault) ชั้นหินคดโคง (fold) รอยแยก (joint) ริ้วขนาน (foliation) 
หรืออ่ืนๆ ตอจากนั้นวัดทิศทางการวางตัว ขนาดรูปทรงสัณฐานท่ีพบในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา พรรณนาถึงลักษณะทาง
กายภาพท่ีพบของโครงสรางท่ีไดจากการสังเกตและตรวจพบในสนาม หรือจากหลุมเจาะ หรือจากการทําการ
สํารวจดวยวิธีอ่ืน เชน ทางธรณีฟสิกส ทางการศึกษาลําดับชั้นหิน ทางศิลาวิทยารวมกับการเกิดการเปล่ียน
ลักษณะทางโครงสราง 



 ธรณีวิทยาโครงสรางเบื้องตน        

การทําแผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง (geologic map and cross section) คือ หัวใจ
ของการทําการศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณนา แผนท่ีธรณีวิทยาแสดงถึง รอยสัมผัสของกลุมหิน แผนท่ี
ธรณีวิทยาบงบอกถึงความเปนมา ประวัติการเกิด หรือ ลําดับเหตุการณทางธรณีวิทยา นอกจากนี้แผนที่
ธรณีวิทยาบงบอกสภาพของพื้นท่ีท่ีแสดงเปนภาพสามมิติ ท่ีสามารถส่ือถึงความลึกใตผิวดิน จากแผนที่
ธรณีวิทยาทําใหสามารถแปลความหมายยอนกลับถึงลักษณะทางกระบวนการแปรสัณฐานในพ้ืนท่ีได ระหวาง
ท่ีทําแผนท่ีธรณีวิทยา การลงรอยสัมผัสหนวยหิน โครงสรางปฐมภูมิ โครงสรางทุติยภูมิจะตองทําดวยความ
ถูกตองแมนยํา การวัดการวางตัวของหินตองอาศัยการสรางภาพสามมิติ หรือตองหาแนวแสดงใหปรากฏ
ชัดเจน เพ่ือทราบถึงการวางตัวของระนาบเอียงเทไดอยางถูกตอง มุมเทที่วัดไดตองวัดมุมท่ีไมใชมุมปรากฏ 
(apparent dip) หรือตองสามารถบงบอกถึงมุมเทจริงได การสรางภาพตัดขวาง (cross section) มี
ความสําคัญดวยเชนกัน ภาพตัดขวางบงบอกถึงการแปลความท่ีเปนตัวแทนของแผนที่ธรณีวิทยา เพราะมี
การฉายภาพ (projection) บนผิวดินและใตผิวดิน จึงสามารถแปลความไดวา พ้ืนท่ีใดมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ สามารถทําการเจาะสํารวจเพ่ือหารายละเอียดตอไปดีหรือไม ภาพตัดขวางชวยกําหนดบริเวณท่ีจะ
ทําการเจาะ การฉายภาพใหปรากฏท้ังบนผิวดินและใตผิวดินท่ีถูกตองจําเปนตองมาจากขอมูลการสํารวจท่ี
ถูกตอง 

บางพ้ืนท่ีมีการเจาะสํารวจมากมายและมีขอมูลทางธรณีวิทยา ท่ีสามารถทําแผนท่ีธรณีวิทยาใตผิว
ดินของหนวยหินท่ีสนใจได หรือทําแผนท่ีแสดงเฉพาะความหนา ของหนวยหินท่ีสนใจหรือเฉพาะความลึก
ของหนวยหินท่ีสนใจ ปจจุบันแผนที่แสดงความลึกและความหนา นิยมทํามาจากการใชขอมูลการสํารวจดวย
วิธีคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอนสามมิติ (3D seismic reflection survey) เพราะไดขอมูลท่ีตอเนื่องมากกวา
การเจาะหลุมสํารวจ อีกท้ังถาเปนขอมูลระดับลึกจะเสียคาใชจายนอยกวาการเจาะหลุมสํารวจ  

ในความเปนจริงโครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีพบในสนาม มักปรากฏไมเดนชัด การโผลของหิน มัก
พบโครงสรางไมสมบูรณ มีการขาดหายไปหรือถูกปดทับ พบเปนหยอมๆ ซึ่งทําใหการศึกษามีความยุงยาก
ซับซอนและตองอาศัยจินตนาการเพิ่มมากขึ้น วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาในสนามอยางคราวๆ มีลําดับ
ดังตอไปนี้  

(1) การกําหนดพื้นท่ีและมาตราสวนในการศึกษา (Scale of Observation) การกําหนดพ้ืนท่ี
และมาตราสวนท่ีศึกษานับวามีความสําคัญมาก มาตราสวนท่ีศึกษาเปนหลักเกณฑเพ่ือ
กําหนดความละเอียดของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา เชน สํารวจดวยมาตราสวน 1:50,000 ยอมมีความ
ละเอียดนอยการการสํารวจดวยมาตราสวน 1:500 เปนตน การพรรณนาทําไดละเอียดมาก
นอยขึ้นอยูกับ การกําหนดขนาดของมาตราสวนในแผนท่ี และขนาดของมาตราสวนจะชวย
นํามากําหนดถึงขอบเขตที่ศึกษาหินโผลของหินในสนาม ถาลักษณะโครงสรางของหินท่ีโผล มี
ขนาดเล็กเกินกวาท่ีสัดสวนท่ีสามารถลงในแผนที่ได จะไมนํามาแสดงในแผนที่ ความละเอียด
จึงลดนอยลง   

แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวางเปนการบรรยายลักษณะธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา
ไดเปนอยางดี มีการบรรยายท่ีสมบูรณอยูในตัว มีขอมูลตางๆ ท่ีผูทําการศึกษาพรอมกับการ
แปลความรวมอยูในแผนที่และภาพตัดขวาง จนเปนท่ีพูดติดปากกันในหมูนักธรณีวิทยาวา 
“ปลอยใหแผนที่พูดหรืออธิบายแทนเรา (let map talks for us)” แผนที่ธรณีวิทยาท่ี
สมบูรณนั้นตองมีความชัดเจนเหนือคําบรรยายดวยตัวอักษร อีกท้ังยังสามารถตอบขอสงสัย 
หรือคําถามตางๆ จากผูท่ีสนใจไดดวยแผนที่เอง แผนที่สามารถตอบไดแมกระทั่งจินตนาการ
ของผูท่ีทําแผนท่ี เพราะภาพจินตนาการปรากฏในแผนที่สมดังคํากลาว “แผนท่ีพูดได (map 
talks)” คํากลาววา “map talks to me หรือ map talks to us”  เปนคํากลาวท่ีผูเขียนได
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ยินบอยคร้ังมาก จากอาจารยของผูสอน ไมวาจะเปน Professor George H. Davis ท่ีสอน 
ธรณีวิทยาโครงสราง หรือ Professor Peter J Coney ท่ีสอน วิชากระบวนการแปรสัณฐาน 
(tectonics) เมื่อเรียนวิชาธรณีโครงสราง และวิชากระบวนการแปรสัณฐาน แผนที่ธรณีวิทยา
เปนส่ือท่ีบงบอกอยางชัดเจนของความเขาใจมาก-นอยทางธรณีวิทยาของนักธรณีวิทยาท่ีทํา
แผนที่ ผูเขียนมีประสบการณท่ีจดจําไดในชวงท่ีเปนนักศึกษาในขณะที่ทําการสํารวจ
ภาคสนาม ท้ังในชวงท่ีเรียนปริญญาตรี-โท-เอก ซึ่งไมวาจะเรียนระดับใด ตองออกสนาม 
อาจารยท่ีสอนการออกสนามใหผูเขียนเขาใจ ธรรมชาติการออกสนามทานแรก คือ ศ. ดร. 
ปริญญา นุตาลัย จึงขอนําประสบการณมากลาวเตือนนักธรณีวิทยาในการออกสํารวจเพ่ือทํา
แผนท่ีธรณีวิทยา ดังนี้ (1) นักธรณีวิทยาตองคิด-วิเคราะห-ไตรตรอง อยางรอบคอบและถ่ีถวน 
มองภาพสามมิติใหได และตองสามารถสรางภาพตัดขวางในแผนที่ท่ีแสดงไดทุกแนวโดยไม
ขัดแยงตอความเปนจริง พรอมท้ังสรางโครงสรางท่ีขาดหายไปขึ้นสูอากาศและลงสูใตผิวดินให
ได (2) สามารถอธิบายลําดับการเกิดทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีใหได เมื่อสามารถตอบไดดังท่ี
กลาวมา แผนที่ทําจึงถือวามีความสมบูรณ (3) แผนท่ีมีไวสําหรับอาน ไมใชรูปภาพท่ีดูเพียง
ผานๆ หากตองการประโยชนจากแผนท่ีตองอานแผนที่ ไมใชดูแผนที่ และ (4) แผนที่
ธรณีวิทยา สามารถบงบอกถึงความรูทางธรณีวิทยาของผูทํา และเปนตัวแทนของผูทําเสมอ  

(2) องคประกอบโครงสราง (Structural Elements) การศึกษาจดจําและบรรยายลักษณะชนิด
ของโครงสรางเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอเพราะมีโครงสรางมากมายท่ีพบในธรรมชาติ แต
ละโครงสรางจะประกอบดวย องคประกอบโครงสราง ในท่ีนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

(1) องคประกอบทางกายภาพ (physical elements) เปนส่ิงท่ีพบเห็นไดชัดเจน
โดยไมตองอาศัยจินตนาการ เชน ระนาบรอยเลื่อน (fault plane) รอยครูด 
(slickenside) แนวฟนในหิน (stylolite) สายแร (mineral vein) เปนตน   

(2) องคประกอบทางรูปทรงเรขาคณิต (geometric elements) เปนส่ิงท่ีตอง
อาศัยจินตนาการเขาชวย เชน ระนาบการคดโคง (axial plane) จินตนาการ
ตอจากการท่ีพบ จุดพับชั้นหินคดโคง (hinge) และจุดยอดของรอยคดโคง 
(fold axis) เพ่ือสรงเปนระนาบ หากไมพบจุดพับและจุดยอดของรอยคดโคง 
จะไมสามารถจินตนาการในสวนท่ีเปนระนาบการคดโคง (axial plane) ได
อยางถูกตอง  เปนตน  

 
1.5.2 การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส (Kinematic Analysis) 

การวิเคราะหทางไคนิมาติกส เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการวิเคราะหเชิงพรรณนาเสร็จส้ิน วิเคราะห
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีเปนหลัก เปนการวิเคราะหการเปล่ียนลักษณะขณะท่ีหินถูกทําใหเคล่ือนท่ีท้ังมวลรวม 
การเคล่ือนท่ีภายในเนื้อหินเอง หรือการเคล่ือนท่ีภายในเนื้อหินบางสวน เมื่อมวลหินท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบงเปน 
4 ลักษณะ คือ (1) เปล่ียนตําแหนง (translation) (2) หมุน (rotation) (3) เปล่ียนรูปราง (distortion) และ (4) 
เปล่ียนขนาด (dilation) 

จุดประสงคของการวิเคราะหทางไคนิมาติกส คือ แปลความหมายการเคลื่อนท่ีท้ัง 4 แบบ ในมวล
หินวามีอะไรเกิดขึ้น และเกิดขึ้นไดอยางไร การวิเคราะหทําไดท้ังขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ไมมีมาตรฐานของ
การวิเคราะหตายตัว จะเริ่มจากขนาดของผลึกท่ีตองดูดวยกลองจุลทรรศน หรือขนาดภูมิภาค (regional) การ
วิเคราะหประเภทนี้ไมคํานึงถึงแรงที่มากระทําใหหินเกิดการเปล่ียนลักษณะ วิเคราะหเฉพาะผลของแรงที่
เกิดขึ้นเทานั้น อยางไรก็ดีการวิเคราะหนี้ นําไปสูการวิเคราะหทางพลศาสตร (dynamic analysis) ท่ีวิเคราะห
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เฉพาะแรงที่มากระทํา หมายเหตุ: ในทางธรณีวิทยาโครงสรางเรากําหนดใหการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส 
แยกออกจากพลศาสตร โดยใหความสําคัญเทากัน แตในทางวิศวกรรมถือการศึกษาทางไคนิมาติกสอยูใน
สาขายอยของการศึกษาทางพลศาสตร ทางวิศวกรรมวิเคราะหพลศาสตร โดยแยกยอยเปนสองสาขา คือ ไค
นิมาติกส (kinematics) และไคนิติกส (kinetics) วิเคราะหเชิงไคนิติกสเทียบไดกับพลศาสตร (dynamics) ทาง
ธรณีวิทยาโครงสราง 

การวิเคราะหการเปล่ียนขนาด หรือรูปราง (change in shape and size) เรียกวา การวิเคราะหทาง
ความเครียด (strain analysis) เปนพ้ืนฐานของการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยา โดยอาศัยการประเมินทาง
ปริมาณของการเปล่ียนแปลงขนาดหรือรูปรางของลักษณะธรณีวิทยาท่ีสนใจ เชน ลักษณะของซากบรรพชีวิน 
ตัวอยางเชน ไครนอยดสเต็ม (crinoid stem) ท่ีมีลักษณะตดัขวางเปนวงกลมแตเมื่อถูกความเคนทําใหเปล่ียน
ลักษณะเปนวงรี เราสามารถหาปริมาณการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากวงกลมเปนวงรีได การวิเคราะหเชิงไคนิ
มาติกส ตองศึกษาลักษณะธรณีวิทยาขนาดใหญระดับภูมิภาคประกอบ เพ่ือชวยใหไดภาพของการเปล่ียน
ลักษณะชัดเจน การเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา พบวามีการเปล่ียนแปลงตั้งแตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ 
แตไมวาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ การเปล่ียนลักษณะจะสอดคลองกัน การวิเคราะหธรณีวิทยาขนาดใหญ
ระดับภูมิภาค ชวยลดความคลุมเครือของการพบเห็นโครงสรางขนาดเล็กระดับทองถ่ิน (local geology) ท่ีมี
ความผิดปกติเพียงบางสวนออกไปจากลุมใหญได  

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส เปนการศึกษาบรรยายถึง การเล่ือนไถล (slip) การไหล (flow) และการ
บิดเบ้ียว(distortion) สวนการแยกแยะระหวางการเล่ือนไถลและการไหล ขึ้นอยูกับมาตราสวนท่ีพิจารณา เชน 
การเกิดการคดโคงของชั้นหินสามารถพิจารณาไดวาเกิดการไหลเมื่อดูดวยตาเปลา แตถาเมื่อดูดวยกลอง
จุลทรรศนระหวางชั้นหินตอชั้นหิน อาจพบเปนการเล่ือนไถลระหวางรอยสัมผัสชั้นหินไดเชนกัน ดังนั้นจึง
ขึ้นอยูกับมาตราสวนท่ีพิจารณา สวนการบิดเบ้ียวสามารถสังเกตเห็นไดท้ังในการเล่ือนไถลและการไหล 
 
1.5.3 การวิเคราะหพลศาสตร (Dynamic Analysis)   

การวิเคราะหพลศาสตรเปนการวิเคราะหท่ีใชแปลความหมายหาความเคนท่ีมากระทํา และอธิบาย
กระบวนการทางกลศาสตรท่ีทําใหเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหเชิงพลศาสตร
ประกอบดวย การบรรยายถึงลักษณะกายภาพ รูปทรงสัณฐานของโครงสรางท่ีพบเห็น และความสัมพันธเชิง
พลศาสตรและไคนิมาติกส หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด (stress-
strain relationship) จุดประสงคหลักของการวิเคราะห คือ การบงบอกทิศทาง (orientation) และขนาด 
(magnitude) ของความเคนท่ีทําใหหินเกิดการเปล่ียนลักษณะและผลตอบสนองของหินตอความเคน นั่นคือ
วิเคราะหแรงและผลของแรง การวิเคราะหนี้ตองอาศัยความเขาใจของธรรมชาติของมวลหินท่ีเกิดการเปล่ียน
ลักษณะ เชน อุณหภูมิ ความดัน ความแข็งแรงในการรับความเคนของหินขณะถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ และ
ปริมาณของความเคนท่ีเกิดขึ้นตอชวงเวลาที่ทําใหหินเกิดการเปล่ียนลักษณะ เชน เกิดแบบคอยเปนคอยไป
หรือเกิดขึ้นทันทีทันใด การวิเคราะหพลศาสตรแลวจะรวมการวิเคราะหไคนิมาติกสเขาดวย  
 
1.5.4 รูปจําลอง (Model) 

การแปลความหมายทางการวิเคราะหเชิงพลศาสตรท่ีดี คือ (1) ตองสังเกตลักษณะท่ีพบอยาง
ละเอียด (observe) (2) ทําการทดลอง (experiment) และ (3) นํามาการสรางรูปจําลอง (model) ซึ่งรูปจําลอง
มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ รูปจําลองเชิงกายภาพ (physical model) ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 1.14 และ 
1.15 แสดงภาพการทดลองเพ่ืออธิบายการเกิดภูเขาและการคดโคง และประเภทที่สองคือ รูปจําลองเชิง
คณิตศาสตร (numerical model) จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการชวยประมวลผลหรือวิเคราะหขอมูล  
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รูปท่ี 1.14 (ก) ภาพการคดโคงแบบ Chevron fold ของหินแทรกสลับระหวางหินเชิรต  (chert) 
หินดินดาน (shale)  (ข) แบบจําลองทางกายภาพ (physical model) ใชอธิบายการเกิดภูเขาสรางโดย Bailey 
Willis ในป ค.ศ. 1894  ซึ่งไดสรงขึ้นเพ่ืออธิบายการเกิดภูเขา และรูปจําลองนี้สามารถอธิบายการเกิดการคด
โคงในรูป (ก) ได  [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) จาก Figure 1.39 โดย Davis and Reynolds, 
1996]  
 

 
 
รูปท่ี 1.15 (ก) ภาพการทดลองที่ใชแผนกระดาษแข็งหลายแผน ในรูปใชแผนกระดาษแข็งสําหรับ

ปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรในอดีต ( computer card)  เพ่ืออธิบายการเกิดการคดโคง แบบการไหลและเล่ือน
สลับ ทําใหเห็นการคดโคงเล่ือนสลับ (ข) ภาพการคดโคงท่ีแสดงการไหลและเลื่อนสลับ [ภาพ (ก) จาก Figure 
1.37 โดย Davis and Reynolds, 1996 ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
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รูปท่ี 1.16 แบบจําลองทางคณิตศาสตร (numerical model) ท่ีใชการคํานวณดวยวิธี finite 

difference ของโครงสรางรูปไสกรอก (boudin structure) กําหนดใหเนื้อหินท่ีมีคาความหนืดตํ่าหรือหินมีความ
เปนพลาสติกสูงมีสีจาง เนื้อหินท่ีมีความหนืดสูงหรือมีความเปนพลาสติกสูงมีสีเขม และกําหนดใหโครงสราง
เดิม กอนการเปล่ียนลักษณะแตกตางกันกัน โดยออกแรงกดลงแนวดิ่ง (vertical compression) พบวาชองวาง
ระหวางการคอดกิ่ว ควบคุมรูปรางของโครงสรางรูปไสกรอก (ก) โครงสรางเดิมมีระยะหางชองวางบริเวณคอด
กิ่วแคบ (ข) โครงสรางเดิมมีระยะหางชองวางบริเวณคอดกิ่วกวาง [ภาพจาก Fig 11.9 โดย Passchier and 
Trouw, 2005 อางถึง Passchier and Druguet, 2002, ภาพถายโครงสรางไสกรอก ภาพ (ก) โดย Peter 
Crowley, Amherst College ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ]  

 
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนิยมคือ finite difference และ finite elements model โปรแกรมนี้มีท้ัง

ประเภทท่ีตองซื้อ หรือ download มาใชไดทางอินเตอรเน็ต ตัวอยางรูปจําลองแบบ finite different model 
แสดงในรูปท่ี 1.16 เปนการอธิบายการเกิดโครงสรางรูปไสกรอก (boudin structure) ไมวาจะเปนรูปจําลอง
เชิงกายภาพ หรือรูปจําลองเชิงคณิตศาสตร ตางจําลองลักษณะเง่ือนไข สภาวะตางๆ ของโครงสราง เพ่ือ
วิเคราะหหาการเปล่ียนลักษณะ รายละเอียดของการสรางรูปจําลองเชิงคณิตศาสตร สามารถอานเพ่ิมเติมใน
หนังสือธรณีวิทยาโครงสรางชั้นสูง (advanced structural geology)   

ขอเสียของการสรางรูปจําลอง ไมวาจะเปนรูปจําลองเชิงกายภาพ หรือรูปจําลองเชิงคณิตศาสตร คือ 
ไมสามารถสรางรูปจําลองอยางตายตัวเพียงรูปเดียว แมต้ังอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเหมือนกัน แตในธรรมชาติมี
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รูปจริงเพียงรูปเดียว ดังนั้นจึงเกิดปญหาในการเลือกรูปจําลองวา รูปใดคือรูปตัวแทนของธรรมชาติท่ีแทจริง  
จึงเปนขอเสียประการสําคัญของการสรางรูปจําลองเพื่อวิเคราะห อยางไรก็ตาม การบูรณการรูปจําลองเขา
ดวยกันกับขอมูลดานอื่นๆ มากๆ หรือมีขอมูลเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจสามารถเลือกรูปจําลองท่ีเหมาะสม และ
เปนตัวแทนที่ใชอธิบายโครงสรางท่ีพบได เพียงรูปเดียวและเปนรูปท่ีถูกตอง  

การคิดวิเคราะหเชิงพลศาสตร สามารถคิดเปรียบเทียบไดเชนเดียวกับ การประกอบอาหาร หาก
เตรียมเครื่องปรุงตางๆ ไวพรอมหลายๆ อยาง และทุกอยางมีปริมาณที่ไมจํากัด ถาใหคนสิบคนมาประกอบ
อาหาร ไมจําเปนวาทุกคนจะประกอบอาหารชนิดเดียวกัน รสชาดเดียวกัน และดวยปริมาณที่เทากันท้ังสิบคน 
ทํานองเดียวกันกับการวิเคราะหทางธรณีวิทยาโครงสราง เมื่อเราใชขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมมาทําการวิเคราะห 
ทดสอบ ตามสภาวะท่ีกําหนดและสรุปผล บางครั้งการกําหนดเงื่อนไขกอนหรือหลังแตกตางกัน ปริมาณการ
ถูกกระทําชา หรือเร็วมากนอยตางๆ กัน ผลแตกตางกันไป การคิดความดันของของเหลว (fluid pressure) 
กับการท่ีไมคิดถึงความดันของของเหลว ในการทดสอบความแข็งแรงของหินพบวามีความแตกตางอยางมาก 
สงผลใหการอธิบายปรากฏการณไมเหมือนกัน ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน รอยเล่ือนใหญๆ ท่ี
สําคัญๆ บางแหงมีการทําการวิเคราะหเปนสิบๆ ปเพ่ือหาคําตอบ แตก็ยังไดคําตอบท่ีมีขอโตแยง เปนตน   

สวนใหญในอดีตรูปจําลองโครงสรางของเปลือกโลกมักใชดินเหนียวออน หรือขี้ผึ้ง มาทําการศึกษา
หรือทดสอบ ซึ่งเปนรูปจําลองกายภาพ ตอมาเมื่อคอมพิวเตอรมีใชแพรหลาย การนําคอมพิวเตอรมาวิเคราะห 
มีมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะการวิเคราะหแบบ finite elements ไดนําเขามาประยุกตศึกษาโครงสรางตางๆ 
มากขึ้น และทําการวิเคราะหคลายคลึงกับ นักวิศวกรโครงสราง (structural engineer) เชน ใชศึกษาการเกิด
รอยเล่ือนการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกในยุคตางๆ วิเคราะหการเกิดชั้นหินคดโคง เปนตน 
 
1.5.5 ตัวอยางการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยา (Example of Geological Models) 

ตัวอยางของการวิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยา (example of geological models) ตัวอยางการ
วิเคราะหทางธรณีวิทยาโครงสรางมีมากมาย ในท่ีนี้ของยกมาเพียงสองตัวอยาง ตัวอยางท่ีหนึ่ง (รูปท่ี 1.17) 
เปนตัวอยางท่ีไดแสดงการวิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยาของการเกิดแรทองแดงในเมืองทูซอน รัฐอริโซ
นา ของ David Lowell การสเกตภาพของ David Lowell แสดงถึงความเขาใจทางธรณีวิทยาของ David 
Lowell และแสดงถึงความละเอียดถ่ีถวนของการศึกษาธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี สภาพปรากฏของแรท่ีพบจะพบ
ดังภาพที่แสดงในรูป David Lowell แสดงถึงจินตนาการเกี่ยวกับแรทองแดงจากเริ่มตนจนกระทั่งปจจุบัน โดย
ภาพที่แสดงมีความเหมาะสมกับเง่ือนไขเชิงพลศาสตรและไคนิมาติกสท่ีสอดคลองท้ังธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีท่ี
ศึกษาและธรณีวิทยาภูมิภาค ภาพตัดขวางของรูปสเกตจากการเจาะหลุมสํารวจหลายๆ หลุม ซึ่งก็ยังตอง
อาศัยจิตนาการในการหาความสัมพันธของชั้นหิน (correlation) ท่ีไมมีขอมูลจากหลุมเจาะสํารวจ ซึ่งนัก
ธรณีวิทยาตองทําอันดับแรกกอนท่ีทําการศึกษาวิเคราะหขั้นตอไป เพ่ือใหเขาใจและสามารถนํามาใช
ประโยชนตอไป เชนในกรณีนี้สามารถเปดทําเหมืองและชวยใหหาแรทองแดงในพ้ืนท่ีขางเคียงได   

ตัวอยางท่ีสองเปนตัวอยางจากการศึกษาของผูเขียน ในบริเวณเทือกเขารูบี (รูปท่ี 1.18) รัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา หินท่ีพบในเทือกเขานี้เปนหินแปรเกรดสูง เกิดท่ีความลึก 10-15 กิโลเมตรใตผิว ตอมาโผลเปน
ภูเขาสูง โดยความสูงของยอดเขาที่สูงท่ีสุด พบเปนหินแปรเกรดสูงกวาบริเวณที่มีความสูงนอยกวา และการ
โผลของหินแปรในเทือเขาน้ีเกิดจากผลของรอยเลื่อนปกติมุมต่ํา (low-angle normal fault) และเปลือกโลกอยู
ในสภาพแบบการยืด (extension) ซึ่งการเกิดรอยเล่ือนปกติ นาจะทําใหเกิดการยุบตัวลงของแผนดินมากกวา 
การยกตัวสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ ทําใหการโผลของเทือกเขาเปนท่ีสนใจ และมีการศึกษาเพ่ือหาคําตอบเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของเทือกเขาน้ี รูปท่ี 1.19 แสดงภาพตัดขวางของเทือกเขา และการศึกษาไดอาศัยขอมูลการการ
สํารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสดวยคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอนมาประยุกตสํารวจ การวิเคราะหลําดับ
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การเกิดของเทือกเขารูบี สรุปไดเปนสองรูปแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 1.20 โดยเสนอแบบการเกิดของภูเขา
ออกเปน 2 รูปจําลอง ท้ังนี้เพราะความไมชัดเจนท่ียังตองศึกษาเพ่ิมเติมอีกตอไป นั่นเอง  
 

 
 
รูปท่ี 1.17 รูปจําลองการวิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยาของการเกิดแรทองแดงในเมืองทูซอน รัฐ

อริโซนา อเมริกา ของ David Lowell ลําดับท่ี 1  แสดง ควอตซ มอนโซไนต (quartz monzonite) และแร
ทองแดงเกิดรวมกัน โดยแทรกเขามาในหินฐานอายุพรีแคมเบรียน (Precambrian) ในชวงอายุประมาณ 65 
ลานป ลําดับท่ี 2 ตอมาเกิดรอยเล่ือนในชวง 25 ลานป ทําใหมีการเกิดของแองพรอมการสําสมตัวของตะกอน 
รอยเล่ือนมีการหมุนเนื่องจากการยืดออกของเปลือกโลก ลําดับท่ี 3 มีรอยเล่ือนใหมตัดเขามาในชวง 18 ลาน
ป ทําใหแหลงแรแยกเปนสองกลุม ลําดับท่ี 4 รอยเล่ือนตัดเขามาอีกครั้งในชวง 10 ลานป ลําดับการวิเคราะห
สอดคลองกับผลของการสํารวจธรณีภูมิภาค (regional geology) ของพื้นท่ีไดอยางกลมกลืน [ภาพจาก: 
Figure 1.43 โดย Davis and Reynolds, 1996 

 
1.6 อายุทางธรณีวิทยา (Geologic Time) 

อายุทางธรณีวิทยามีความสําคัญในการชวยลําดับเหตุการณทางธรณีวิทยาโครงสราง การศึกษา
เวลาทางธรณีวิทยาชวยใหเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงของโลก รูปท่ี 1.21 แสดงลําดับอายุทางธรณีวิทยา 
ตารางนี้ทําได โดยอาศัยอายุสัมพันธ จากหลักความคิดพ้ืนฐาน ไดแก หลักของความเปนเอกภาพ หลักการ
ซอนทับ และหลักวิวัฒนาการของซากบรรพชีวิน นักธรณีวิทยารวมกันใชเวลากวา 200 ปในการรวมรวม
เพ่ือใหไดลําดับอายุออกมา โดยอาศัยหลักฐานตางๆ ท่ีคนพบ นํามาประมวลและจัดลําดับ หนวยเวลาที่ใหญ
สุดคือ บรมยุค (eon) มหายุค (era) แลวแบงยอยเปน ยุค (period) จากยุคยอยเปน สมัย (epoch) เสนแบง 
บรมยุค มหายุค ยุค และสมัย อาศัยการเปล่ียนแปลง ของเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีต เชน การสูญพันธ
ของไดโนเสาร สําหรับการสูญพันธของไดโนเสารใชแยกมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era) ออกจากมหายุค
ซีโนโซอิก (Cenozoic era) สมัยไพลีสโตซีนแยกจากสมัยโฮโลซีนเมื่อหมดยุคน้ําแข็ง เปนตน นักธรณีวิทยา
ควรท่ีจะจดจําอายุทางธรณีวิทยาในรูปท่ี 1.21  
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รูปท่ี 1.18  ลักษณะภูมิประเทศของเทือกเขารูบี (Ruby mountains) โดยเทือกเขาน้ีโผลสูผิวดินโดย

การเล่ือนของรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา (low-angle normal) เกิดในสภาพของแผนเปลือกโลกแบบการยืด 
(extensional environment) ไดเปนภูเขาท่ีสูงกวาเทือกเขาขางเคียง ซึ่งเปนส่ิงท่ีแปลกและทาทายใหนัก
ธรณีวิทยาตองการหาคําตอบ เสนตรงที่ลากตามแนวเกือบตะวันออก-ตะวันตกเปนเสนท่ีแสดงภาพตัดขวาง
ของภูเขาในรูปท่ี 1.19  และภาพถายท่ีปรากฏในรูปท่ี 1.5 (ก)  ถายภาพดานตะวันตกของบริเวณกึ่งกลาง
เทือกเขา ภาพถายในรูปท่ี 1.5 (ข) ถายท่ีบริเวณเหนือสุดของเทือกเขา ท่ีมีหินแปรเกรดสูงและเปนพ้ืนท่ีท่ียอด
เขาสูงท่ีสุด [ภาพจาก Satarugsa, 1997] 
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รูปท่ี 1.19 ภาพตัดขวางของเทือกเขารูบี (Ruby Mountains) ในรัฐเนวาดา อเมริกา ตามแนวที่แสดง

ในรูปท่ี 1.18 การสรางภาพตัดขวาง อาศัยขอมูลการศึกษาธรณีวิทยาของหินโผล และจากการแปลความดวย
คล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอน โดยที่ในบริเวณที่แสดงดวยลูกศรปดหัวทายของตะกอนท่ีตกสะสมในแอง 
Lamoiile, Huntington, and Ruby valleys เปนขอมูลท่ีไดจากการแปลความดวยคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอน 
สวนขอมูลของหินบริเวณเทือกเขา ไดจากการสํารวจทางธรณีวิทยาจากผิวดิน ดวยการเดินสํารวจภาคสนาม 
เพราะหินโผลปรากฏใหเห็นชัดเจน พบรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา (low-angle normal fault) ท่ีฝงซายมือของภาพ 

โดยที่รอยเล่ือนนี้เคยแปลความหมายวาเปนรอยเล่ือนยอน (thrust fault) เพราะพบวามีมุมเทต่ํา (15-20°) แต
เมื่อพิจารณาหินท่ีปรากฏบริเวณรอยเลื่อน พบวาเปนรอยเล่ือนปกติ หินอายุออนวางอยูบนหินอายุแก ให
สังเกตรอยเล่ือนท่ีเกิดขึ้นในภาพ พบ มี 2 แนว โดยเริ่มตนไดรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา และมีหินไมโลไนตเกิดขึ้น
ในเขตรอยเลื่อนหรือเขตรอยเฉือน จากนั้นรอยเล่ือนมุมต่ําถูกตัดอีกครั้งดวยรอยเล่ือนปกติมุมสูง (high angle 
normal fault) ซึ่งดานตะวันตกระนาบของรอยเลื่อนท่ีตัดใหมมีระนาบมุมเทนอยกวาระนาบมุมเทของรอย
เล่ือนปกติดานตะวันออก ภาพตัดขวาง A-A’ และภาพตัดขวาง B-B’ ท่ียอดเขาแสดงหินท่ีเกิดในบริเวณเขต
รอยเฉือน ของหินไมโลไนต ท่ีแสดงในรูปท่ี 1.5 (ง) แล ะ (จ) [Satarugsa, 1997] 
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รูปท่ี 1.20 รูปจําลองการวิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยาเทือกเขารูบี (Ruby Mountains) ในรัฐ
เนวาดา อเมริกา ภาพตัดขวางภาพกลางที่แสดงในรูป 1.18 นํามาใชแสดงการวิเคราะหลําดับการเกิดในรูปนี้ 
(กรอบลางสุด  จําลองจากภาพตัดขวางภาพกลาง) (ก) เทือกเขารูบีเกิดเมื่ออายุกอน ~43 ลานป โดยจะมี 
Harrison Pass Pluton เกิด จากนั้นจะเกิดรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา และตอมาถูกตัดดวยรอยเล่ือนปกติมุมสูง (ข) 
เกิดประมาณ 43-37 ลานป โดยมีรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา และมุมสูงเกิดพรอมๆ กัน แตรอยเล่ือนมุมสูงยังเคล่ือน
ตอไปเรื่อย จึงตัดรอยเล่ือนมุมต่ํา ซึ่งรูป (ข) จะสอดคลองกับ regional geology ของพ้ีนท่ีมากกวา รูป (ก)  
มาก แตเมื่อวิเคราะหการเกิดทางโครงสราง มีความซับซอนกวารูปจําลอง (ก) ถาหากไมมีผลทางการ
วิเคราะหการหาอายุท่ีสําคัญๆ ของหนวยหินมาประกอบแลว รูปจําลอง (ข) ไมนาเชื่อถือ แตเมื่อมีขอมูลของ
การหาอายุการเกิดของหินแกรนิต (Harrison Pass Pluton) และอื่นๆ ทําใหการวิเคราะหวิวัฒนาการหรือ
ลําดับการเกิดเทือกเขานี้คอนขางซับซอน แตก็ยังเปนท่ีโตเถียงกันอยู คงตองรอดูกันตอไปเพราะยังมีอีก
หลายขอสงสัยท่ียังหาคําตอบไมได เปรียบเทียบระหวาภาพ  (ก) และ (ข) จะเห็นอายุการเกิดท่ีแตกตางกัน
อยางมาก [Satarugsa, 1997]   
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รูปท่ี 1.21 ชวงลําดับเวลาทางธรณีวิทยา ซึ่งเมื่อไดชื่อวาเปนนักธรณีวิทยาควรท่ีจะจดจําอายุ

สําคัญๆ ได [ขอมูลจากการรวบรวมของ Palmer, 1983]  

 
3B1.6.1 วิธีการหาอายุทางธรณีวิทยา 

การศึกษาอายุทางธรณีวิทยามี 2 วิธีประกอบดวย การศึกษาจากซากบรรพชีวิน (fossil 
identification) และการศึกษาจากสารกัมมันตรังสี (radioactive dating) ในสวนนี้กลาวเฉพาะศึกษาจากสาร
กัมมันตรังสี  

ธาตุกัมมันตรังสี ประกอบดวยอะตอมของธาตุท่ีไมเสถียร สามารถสลายตัวเปล่ียนไปเปนอะตอม
ของธาตุอ่ืนท่ีมีความเสถียร โดยมีการสะลายตัวดวยอัตราคงที่ไมขึ้นกับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไป เราเรียกสาร
กัมมันตรังสีเริ่มตนวา “ไอโซโทปแม (parent isotope)” และสารท่ีเกิดจากการสลายและไดสารใหมวา 
“ไอโซโทปลูก (daughter isotope)” การสลายตัวของ ไอโซโทปแม (parent isotope) จะสะลายลงทีละคร่ึง
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ภายในเวลากําจัด ซึ่งเวลาท่ีใชในการลดลงครึ่งหนึ่งเรียกวา ครึ่งชีวิต (half life) ตัวอยางเชน มีสารไอโซโทป
แม 1 กิโลกรัม มีครึ่งชีวิต 5 ลานป เมื่อครบ 10 ลานป จะเหลือ ไอโซโทปแม 1/2 กิโลกรัม ดังนั้นในทาง
ธรณีวิทยาใชประโยชนของธาตุกัมมันตรงัสีโดยใชหาอายุของหินท่ีมีธาตุกัมมันตรังสีประกอบ 

การสลายตัวของกัมมันตรังสี จะปลอยพลังงานหรือเรียกวา แผรังสี ออกมา เชน K-40 หรือ 40K ท่ี
เกิดในธรรมชาติสามารถเปล่ียนไปเปนธาตุอารกอน Ar-40 หรือ 40Ar เมื่ออะตอมแผรังสีภายในนิวเคลียสของ
อะตอมเปล่ียนไป ปรากฏการณเชนนี้กลาวไดวา ไอโซโทปเกิดการสลายตัวและแผรังสี ครึ่งชีวิตของไอโซโทป
แตละธาตุแตกตางกันตามคุณสมบัติเฉพาะตัว  

จากคุณสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี ในการสลายตัวท่ีไมขึ้นกับส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเปล่ียนไปไมวา
จะเปน อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณของเหลวที่มาปะปน หรือปฏิกิริยาทางเคมีรอบขางท่ีเปล่ียนแปลงไปธาตุ
กัมมันตรังสี จะสลายตัวตามปกติ การหาอายุของหิน จึงหาไดจากการที่หินนั้นมีแรท่ีมีธาตุกัมมันตรังสี ดัง
แสดงในตารางตัวอยางแรกัมมันตรังสี โดยใชอายุหลังจากท่ีแรเหลานั้นมีการจับตัวเปนผลึกจน ไอโซโทปลูก 
(daughter isotope) ท่ีเกิดจากการสลายตัว ไมสามารถเคล่ือนยายออกจากผลึกในแรนั้นๆ ได ไอโซโทปลูก 
(daughter isotope) ฝงอยูท่ีโครงสรางของผลึกรางตาขาย (lattice) อุณหภูมิท่ีทําให ไอโซโทปลูก ไมสามารถ
เคล่ือนยายออกไปจากแร เรียกวา อุณหภูมิปดกั้น (blocking or closing temperature) ธาตุกัมมันตรังสีแตละ
ชนิดมีคาของ อุณหภูมิปดกั้น แตกตางกัน ดังตัวอยางแสดงในตารางขางลาง 

 
ตาราง ตัวอยางแรท่ีมีธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปลูก ชวงอุณหภูมิปดกั้นท่ีแรไมยอมให ไอโซโทปลูก เคล่ือน
ออกไป (ขอมูลจาก Table 1-1 โดย Hatcher, 1995) 

0Bแร 
(mineral) 

ธาตุ 
(element) 

ไอโซโทปลูก  
(daughter isotope)  

อุณหภูมิปดกั้น 
 (blocking  temperature)  

T °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 การคํานวณอายุ (Age Calculation) 

การคํานวณอายุจากธาตุกัมมันตรังสี เมื่อมีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีไดธาตุท่ีเสถียร
คํานวณไดจากสมการ  

 

N
dt
dN λ−=



 ธรณีวิทยาโครงสรางเบื้องตน        

เมื่อ  N  คือ ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสี 
t  คือ เวลาท่ีสลายของไอโซโทปลูก (daughter isotope) 

λ  คือ อัตราการสลายที่คงท่ีหรือคาคร่ึงชีวิต   
N คือ ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีเริ่มตน 
t 0   คือ เวลาเริมตน 

 
สมการเปนลบเพราะคาของไอโซโทปแม (parent isotope) ลดลง  เมื่อรวมคาของ N ต้ังแต เวลา

เริ่มตนถึงสุดทายจะได 
  

 
เมื่อ t0=0  จะได 

 

 
ในกรณีท่ีหินไมมีซากบรรพชีวิน เชน หินภูเขาไฟ หินอัคนีแทรกซอนและหินแปร สามารถหาอายุ

ไดจากการตรวจสอบทางอายุดวยธาตุกัมมันตรังสี การหาอายุไดโดยอาศัยธาตุกัมมันตรังสีนิยมเรียกกันส้ันๆ 
วา เดทติงก (dating) ปจจุบันมีเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นมากและสามารถลดความผิดพลาด ความไมนาเชื่อถือลงได
เปนอยางมากทําใหอายุท่ีหาไดนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น  

(1) การหาอายุดวยวิธี ยูเรเนียม-ตะกั่ว (Uranium-Lead, U-Pb)  การหาอายุดวยวิธี  U-
Pb เปนวิธีท่ียอมรับวานาเชื่อถือมากท่ีสุด  สําหรับหินท่ีมีอายุเกินกวา 10 ลานป  โดย
การวิเคราะหจากแร เซอรคอน (zircon) โมนาไซต (monazite) และ สฟน (sphene) ท่ี
พบในหิน  โดยจะแยกเอาแรเหลานี้ออกมาทั้ง ไอโซโทปแม (parent isotope) และ 
ไอโซโทปลูก (daughter isotope)  ท่ีฝงในผลึกของแรไดท่ีอุณหภูมิปดกัน  (blocking 

temperature) สูงๆ  (~650-800 °C) โดยเฉพาะ เซอรคอน (> 800 °C )  ดังมีการ
สลายตัวดังนี้ 

238U สลายได 206Pb (ครึ่งชีวิต 4.5x109 ป) 
235U สลายได 207Pb (ครึ่งชีวิต 0.7x109 ป) 
232U สลายได 208Pb (ครึ่งชีวิต 1.4x109 ป) 

อัตราสวนของ 206Pb/238U  หรือ  207Pb/235U  หรือ  208Pb/232Th ใชสําหรับหาอายุ
ของ zircon โดยการนํามาเขียนกราฟรูป 1.22 และ 1.23 ในรูปกราฟแสดงการสลายตัว
เทียบกับเวลา ถาหาอัตราสวนเขียนทับลงไปในเสนโคงพอดี เรียกวา concordant แตถา
ไปตกออกไปจากเสนโคง เรียกวา discordant การเกิด discordant แสดงวามีการสูญเสีย 
ไอโซโทปลูก (daughter isotope) ไป อาจเนื่องจากยังไมถึงอุณหภูมิปดกัน  (blocking 
temperature) หรือแรเซอรคอน อาจถูกดูดกลืนไปเปนหินหนืดอีกครั้งบางสวน จาก
กราฟใชบริเวณจุดตัดท่ีตํ่าสุด (lower intercept)  ถือเปนอายุของหิน  สวนจุดตัดบนสุด 
(upper intercept) ถือเปนอายุของการเกิดผลึกของแรเซอรคอน ซึ่ง U-Pb ในแรเซอร
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N

N
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N
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คอนใชไดดีในหินภูเขาไฟและอัคนีแทรกซอน สวนหินแปรนิยมหาในแรสฟน (sphene) 
หรือ แรโมนาไซต (monazite)  ซึ่งมี U-Pb เชนเดียวกัน 

 

 
 

รูปท่ี 1.22  ลักษณะ concordia curve ของสมมติฐานของการเกิด disconcordant ของแรเซอร
คอน ( zircon) แสดงอายุชวง upper intercept 1,500 ลานป และอายุ lower intercept 350 ลานป เขียนดวย
วงกลมขนาดใหญเพ่ือยอมรับคาความผิดพลาดของการหาอายุ  [ภาพจาก Figure 1.12 โดย Hatcher, 1995] 
 

 
 
รูปท่ี 1.23  ลักษณะ concordia curve และผลการหาอายุของหินไนส ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีลานสาง 

จังหวัดตาก disconcordant ของ zircon แสดงอายุชวง upper intercept ~1,626 ลานป และอายุ lower 
intercept ~197 ลานป ในรูปแสดงเฉพาะ lower age [ภาพจาก  Mickein, 1997] 
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(2) วิธีหาอายุโดยใชรูบิเดียม-สตรอนเทียม (Rubidium-Strontium) วิธีนี้ใชเหมาะกับ
หินอายุมากกวา 100 ลานป โดยการวิเคราะหหา 87Rb, 87Sr, และ 86Sr นอกจากนี้อายุ
ของโพแทสเซียมท่ีมีอยูในแรไมกาและเฟลดสปาร อาจตรวจสอบไดพรอมกับ Rb แตอายุ
ของ Rb-Sr ไมคอยนาเชื่อถือเทากับ U-Pb โดยที่ 87Rb สะลายตัวให 87Sr มีครึ่งชีวิต 
48.8x109 ป จากครึ่งชีวิตท่ียาวจึงเหมาะที่จะหาอายุหินท่ีแกมากๆ อายุของหินหาไดจาก
การ เขียนระหวาง  87Rb/86Sr และ 87Rb/86Sr ดังรูปท่ี 1.24 และ 1.25 ความลาดชันของ
เสนตรงคือ อายุของหิน ถาจุดท่ีหาไดตกอยูในแนวของความลาดชันท่ีสมบูรณเรียกวา 
isochron ถากระจัดกระจายเรียกวา mixing line หรือ scatter chron อายุท่ีไดจึงอาจเปน
อายุของหินเริ่มตน หรืออายุของหินท่ีถูกทําใหมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น จนเกิดจากเคล่ือน
หายไปของ daughter isotope ขึ้นอีกภายหลังเสน isochron อาจลากตอไปตัดแกนของ 
87Sr/86Sr  ดังรูปท่ี 1.24 คือคาเริ่มตนของ 87Sr/86Sr  

การศึกษาคาเริ่มตนของ 87Sr/86Sr พบวาเปลือกโลกสวนบนและสวนกลาง 
(upper crust and middle crust) จะมีคา >0.706 แตเปลือกมหาสมุทรจะมีคา <0.706 ซึ่ง
ทําใหสามารถใชตรวจสอบที่มาของแหลงกําเนิดหินหนืด วามาจากเปลือกโลกสวนท่ีเปน
ทวีป (continental crust) หรือเปลือกมหาสมุทร (oceanic crust) นอกจากนี้ยังใช 
reconstruct เปลือกโลกโบราณโดยการหาคาอัตราสวนของ 87Sr/86Sr ปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความผิดพลาดในการหา Rb-Sr คือการเกิด late metamorphism และ hydrothermal 
alteration ถาหินมีอายุมากกวา 1,500 ลานป จะมีความผิดพลาดทางอายุไดมากกวา 
U+ U200 ลานป  ซึ่งผิดกับ zircon ท่ีจะมีความผิดพลาดเพียง U+ U2 ลานป 

 

 
 

รูปท่ี 1.24 Rb/Rr isochron ของหินแกรนิตใน Libra มีอายุ 550±11 ลานป อายุคํานวณไดจาก
ความลาดชันของเสนตรงในกราฟ [ภาพจาก Figure 1-14 โดย Hatcher, 1995 อางถึง Fullager, 1976] 
 

(3) วิธีหาอายุดวยโพแทชเซียม-อารกอน (Potassium – Argon) วิธีนี้ขึ้นอยูกับการ
สลายตัวของ 40K ไปเปน 40Ar โดยขบวนการ branching decay โดยที่ 40K จะสลายไป
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เปน 40Ca โดยปลอยอนุภาคเบตา (β) และ 40Ar มีครึ่งชีวิต 1.2x109 ป 40Ar ท่ีสลายมี
ปริมาณเล็กนอย แตเนื่องจากหินมีแรท่ีมี K มาก ทําใหสามารถพบ 40Ar มาก จึงใชหา
อายุท่ีมากกวาลานป โดยที่ K-Ar จะมี daughter isotope ในรูปของกาซ วิธีนี้ทําภายใต
สมมติฐานวา กาซตองไมเคล่ือนหายไปจากผลึก แรท่ีนิยมใชหาอายุคือ ไบโอไทต 
(biotite) มัสโคไวต (muscovite) และ ฮอรนเบลนด (hornblende) อายุจากการหาดวย 
K-Ar จะบอกอายุของการยกตัวของเปลือกโลก อุณหภูมิปดกัน (blocking temperature) 
ของ ไบโอไทต มัสโคไวต และ ฮอรนเบลนด คือ 300oC, 350oC, และ 450oC ตามลําดับ 
การแตกตางของอุณหภูมิเพียงเทานี้ เหมาะสมกับการวิเคราะหในหินท่ีมีเม็ดละเอียด 
เชน หินชนวน และฟลไลต  (slate and phylite) โดยที่สามารถแยกแรเหลานั้นออกมาได
งาย หรือพวกหินภูเขาไฟก็สามารถหาอายุดวยวิธีนี้ได 

 

 
 

รูปท่ี 1.25  Rb/Rr isochron ของหินแกรนิตใน จังหวัดตาก มีอายุ 208±11 ลานป อายุคํานวณได
จากความลาดชันของเสนตรงในกราฟ คา 87Sr/86Sr เริ่มตน 0.712 แสดงวาแหลงกําเนิดของแกรนิตมาจาก
เปลือกมหาสมุทร [ภาพจาก: Mickein, 1997] 

 
(4) วิธีหาอายุดวย 39Ar/40Ar การหาอายุโดยวิธีนี้จะทําให 39K เปล่ียนเปน 39Ar จากนั้นหา

อัตราสวนระหวาง 40Ar/39Ar โดยที่ 40Ar/40K เปนสวนตอกัน วิธีการคือ การนํามาเผาดวย
อุณหภูมิสูง (~1,000oC) 39Ar ปลดปลอยออกมาและเขียนปริมาณของ 39Ar กับอายุท่ี
คํานวณได ดังรูปท่ี 1.26 ถาไมมีอายุท่ีปรากฏ จะเปนอายุของแรขณะเย็นตัว ถาอายุท่ี
คํานวณไดมีคาไมสม่ําเสมอแสดงถึง การสูญเสีย Ar ออกไปจากระบบ การหา 39Ar/40Ar 
ใชหาการยกตัว การเกิดแปรสภาพ (metamorphism) หรือการเคล่ือนท่ีของแผนหินจาก
รอยเล่ือนยอน (thrust sheet) 

(5) วิธีหาอายุดวย ซามาเรียม-นีโอดิเมียม (Samarium-Neodymium)  การหาอายุดวย
วิธี 147Sm และ 143Nd ในหินท่ีมีอายุหลายรอยลานป ครึ่งชีวิตสําหรับ 147Sm เทากับ 
106x109 ป การหาอายุไดผลเหมือนกับ Rb-Sr โดยเขียน isochron และหาอายุจากคา
ความลาดชัน วิธีวิเคราะห Sm-Nd ตองการความแมนยําในการวิเคราะหมากวา วิธี U, 
Th, และ Pb อีกท้ังทําไดยุงยากกวา วิธีนี้เหมาะสําหรับหาอายุหิน basalt ท่ีเกิดในทะเล 
เพราะน้ําทะเลไมมี Nd จึงทําใหทราบปริมาณ Nd ไดโดยไมมีปญหาของปริมาณที่วัด
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ไดมาจากท่ีอ่ืนๆ รอบขาง ตรงกันขามกับ Sr ท่ีพบมากในทะเล และ สายนํ้ารอน 
(hydrothermal alteration) ทําใหตองหาคาเริ่มตนของ 87Sr/86Sr กอน วิธี Sm/Nd ไดอายุ
ขณะท่ีหินหนืดแยกออกจากแหลงกําเนิด (source) และหาอายุรวมกับ Sr isotope เพ่ือ
แยกอายุการเขามาปะปนของน้ําทะเล และ/หรือจากสายน้ํารอน  

(6) การหาอายุโดยใชวิธี ฟชชันเทรคก (Fission track) วิธีนี้อาศัยหลักการท่ี ธาตุ
กัมมันตรังสียูเรเนียมเมื่อสลายตัว มีผลทําใหผลึกของแรยูเรเนียมถูกกระแทกเปนแนว
เสน การถูกกระแทกในแตละคร้ังทําใหพบเปนแนวของการกระแทก (track) ซึ่งแนวการ
กระแทกสามารถดูไดจากการใชกรดไฮโดรฟูริก (hydrofluoric acid) กัดผลึกของแรแลวดู
จากกลองจุลทรรศน อายุหาไดโดยการนับจํานวนท่ีเกิดการกระแทก เทียบกับปริมาณ
ของแรท่ีปรากฏ ถาอายุมากๆ แนวการกระแทกพบมาก การหาอายุดวยวิธีนี้เปนท่ีสนใจ
และทํากันมากเชนกัน ใชหาอายุไดในชวงระหวาง 40,000 ป ถึง 1.5 ลานป ซึ่งวิธีอ่ืนๆ 
ท่ีกลาวมามีขีดจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีจํากัด อยางไรก็ตาม เมื่อผลึกยูเรเนียมของหิน
นั้นเกิดผลึกใหม (recrystallization) ผลึกของแรนั้นถูกทําใหโครงสรางของผลึกเดิม
เปล่ียนไป แนวกระแทกท่ีมีอยูจะหายไป หากใชหาอายุดวยนี้แลว อายุท่ีหาไดไมถูกตอง  

 

 
 
รูปท่ี 1.26 Spectrum release ของ Ar ในหินอัคนีแทรกซอนในแรไบโอไทต และมัสโคไวต [ภาพ

จาก Figure 1.16 โดย Hatcher, 1995 อางถึง Dallmeyer and Breeman, 1981] 
 
เมื่ออานมาถึงจุดนี้ อาจสงสัยวากอนการหาอายุดวยกัมมันตรังสี  นักธรณีวิทยาใชอะไรในการหา

อายุ คําตอบ คือ นักธรณีวิทยากอนหนานั้นใชหลักของความเปนเอกภาพ เชน สังเกตจากความหนาของชั้น
หินตะกอน วา หากหนาหนึ่งเมตรใชเวลาในการทับถมก่ีรอยป แลวนํามาคํานวณหาอายุของโลก ซึ่งคํานวณ
ไดอายุของโลกประมาณ 100-400 ลานป หรือคํานวณโดยใชสมมติฐานวา เมื่อกอนน้ําทะเลไมเค็ม เกลือท่ีอยู
ในน้ําทะเลเกิดจากละลายของแผนดินกระท่ังทําใหน้ําทะเลเค็ม และความเค็มของน้ําเพ่ิมปริมาณขึ้นเรื่อยๆ 
ผลจากการคํานวณปริมาณของเกลือไดอายุของโลกประมาณ 80 ลานป เมื่อมีการคนพบแรกัมมันตรังสีจาก 
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Henri Becquerel ชาวฝรั่งเศสเมื่อป 2439 นักธรณีวิทยาจึงสามารถนํามาประยุกตหาอายุของหินในโลก 

ปจจุบันจึงทราบวาอายุของโลกประมาณ 4.55±0.02 พันลานป (Richard Harter, 1998) โดยหาอายุจากหิน
อุกกาบาต แตหินท่ีพบในโลกมีอายุมากท่ีสุดเพียง 3.90 พันลานป มีรายงานใหมในป 2551 วาพบหินในโลก
อายุกวา 4.60 พันลานป แตหลังจากท่ีผูเขียนอานบทสัมภาษณของผูท่ีอางวาคนพบ ผูเขียนไมขอใหเครดิต 
เพราะผูคนพบอางถึง ตัวเลขบวกลบของความถูกตองในการหาอายุ วาไดเลือกตัวเลขที่ทําใหอายุโลกยาว
มากขึ้น ซึ่งเปนการกลาวท่ีไมใชวิสัยของนักวิทยาศาสตร เพราะเลือกใหขอมูล เพียงบางสวน   
 

1.7 วัฏจักรทางธรณีวิทยา (Geologic Cycle) 
วัฏจักรทางธรณีวิทยามีอยู 2 วัฏจักร คือ วัฏจักรของหิน (rock cycle) ดังแสดงในรูปท่ี 1.27 และ 

1.28 และวัฏจักรการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก (tectonic cycle) หรือ วัฏจักรวิลสัน (Wilson cycle) ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.29 และ 1.30 ตามลําดับ จากการท่ีไดทราบมาแลววา หินแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ตาม
ลักกษณะการเกิด ไดแก (1) หินอัคนี (2) หินแปร และ (3) หินตะกอน หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินท่ี
หลอมเหลวที่เรียกวา “หินหนืด (magma)” และเมื่อหินหนืดพนออกมาเรียกวา “ลาวา (lava)” หินแปรเปนหิน
ท่ีเกิดจากแรงดันและอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น โดยมีการแปรสภาพไปจากหินดังเดิมโดยไมมีการหลอมเหลว สวนหิน
ตะกอนเกิดจากเศษหินท่ีผุพัง ไมวาจะเปนหินอัคนี หินแปร หรือหินตะกอน เมื่อผุพังเศษตะกอนจะถูกพัดพา
ไปทับถมในท่ีตํ่า ตอมาเกิดการแข็งตัวเนื่องจากมีการเชื่อมประสานกลายเปนหินแข็ง  

จากรูปท่ี 1.27 และ 1.28 จะเห็นวาหินท้ังสามชนิดสามารถเกิดหมุนเวียนไปมาระหวางกันได โดยที่
สามารถเลือกอธิบายท่ีตําแหนงใดตําแหนงของภาพได เชน เริ่มจากลางสุด ซึ่งเปนท่ีทราบแลววาย่ิงลึกลงไป
โลกมีความรอนเพ่ิมมากขึ้น คํานวณงายๆ สําหรับบริเวณท่ีไมใชแนวภูเขาไฟที่รอการประทุ จะมีคาความรอน
เพ่ิมขึ้นทุกๆ 25-30 องศาเซลเซียส ตอความลึกหนึ่งกิโลเมตร เมื่อหินมีการถูกทําใหจมหรือมุดลงไปท่ีระดับ
ลึกมากๆ (60-100 กิโลเมตร) หินเกิดการหลอมเหลวเรียกวา “หินหนืด (magma)” เมื่อมีการละลายของหิน
มากขึ้น ไดหินหนืดสะสมตัวมากขึ้น หินหนืดแทรกดันตัวขึ้นมาสูผิวโลก เพราะหินหนืดมีท้ังกาซและของเหลว
ท่ีมีความหนาแนนนอยกวาหินท่ีอยูลึกลงไปแตยังไมหลอมเหลว หากหินหนืดแทรกตัวชาและเย็นตัวกอนท่ีจะ
ถึงผิวโลกก็จะไดเปนหินอัคนีประเภทมีผลึก มองดวยตาเปลาเห็น แตถาหากพนออกมาก็จะปรากฏเปนภูเขา
ไฟ หินท่ีไดเปนหินอัคนีท่ีไมสามารถมองดวยตาเปลาเห็นผลึกในเนื้อหิน เมื่อหินอัคนีเกิดการผุกรอนจากการ
กระทําของน้ํา ของลม ของธารน้ําแข็ง ของมนุษย หรือสัตว จะผุสลายเคล่ือนไปตกทับถม ตอมากลายเปนหิน
ไดเปนหินตะกอน เมื่อหินตะกอนจมตัวลงเนื่องจากมีตะกอนอื่นมาทับถมเพ่ิมมากขึ้น หินตะกอนจะแปรสภาพ 
เพราะถูกความรอนและความกดดันกลายเปนหินแปร ผูเขียนแสดงท้ังรูปท่ี 1.27 และ 1.28 ซึ่งความจริงแลวมี
ลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เพราะตองการใหเห็นภาพในระดับลึก ถึงการหลอมเหลวของหินหนืด วาหินหนืดเกิด
จากการหลอมเหลวของหินในเปลือกโลกท่ีมุดลงไป หรือหากรวมทั้งสองภาพเปนภาพเดียว ความละเอียด
ของสวนบนของผิวโลกจะลดลง ดังนั้นจึงแสดงทั้งสองภาพ ผูเขียนชอบรูปท่ี 1.28 มากกวา แตหนังสือ
ธรณีวิทยากายภาพนิยมแสดงดวยภาพคลายคลึงกับรูปท่ี 1.27 

จากรูปท่ี 1.29 และ 1.30 แสดงวัฏจักรของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก วัฏจักรนี้เปนการ
ทําลายและสรางขึ้นมาใหมของแผนเปลือกโลกไมวาจะเปนแผนมหาสมุทรและแผนทวีป เริ่มจากแผนเปลือก
โลกมีการเคล่ือนท่ีแยกออกจากกันขณะที่อีกดานของแผนจะมุดลงไปใตอีกแผน การหมุดตัวของเปลือกโลก
ทําใหหินของเปลือกโลกมีการหลอมเหลว และตอมาเกิดการแทรกดันหรือพนออกมาสูผิวโลก สวนบริเวณท่ีมี
การแยกของแผนเปลือกโลก เชน ท่ีพ้ืนมหาสมุทรจะมีหินหนืดเคล่ือนขึ้นมาเย็นตัว หินหนืดมาจากการ
หลอมเหลวบางสวนของหินในเนื้อโลกบริเวณท่ีแยกตัว ทําใหแผนมหาสมุทรแผกวาง-ยาวออกไป ขณะท่ีสวน
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ท่ีมุดก็จะมุดลงไปเรื่อยๆ แผนมหาสมุทรจะแผกวางมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน เมื่อมีการมุด จะมีการหลอมเหลว
และแทรกดันขั้นมาของหินหนืดเปนวัฏจักรวนเวียนกันไปเรื่อยๆ  
 

 
 
4Bรูปท่ี 1.27 วัฏจักรของหิน (rock cycle) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาหมุนเวียนตลอดเวลา [ภาพ

ปรับปรุงตอจาก Wiscander and Monroe, 2000]  
 

 
 

 
 
รูปท่ี 1.28  วัฏจักรของหินท่ีมีการเกิดใหมของหินหมุนเวียนตลอดเวลา มองในมาตราสวนของแผน

เปลือกโลก [ภาพปรับปรุงตอจาก Wicander and Monroe, 2000]  
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รูปท่ี 1.29  วัฏจักรการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก จะมีการมุดตัวลง (subduction) ของแผนเปลือก
โลกซึ่งจะถูกทําลายโดยการหลอมเหลว และการทําใหเกิดแผนเปลือกโลกมีขนาดยาวข้ึนจากการแทรกดัน
ของหินหนืดมาโผลในบริเวณที่มีการแยก (spreading center) [ภาพปรับปรุงตอจาก Plummer and 
McGeary, 1991] 

 
 
รูปท่ี 1.30 วัฏจักรทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonic cycle) หรือ วัฏจักรวิลสัน (Wilson cycle) 

ของการเปดและปดของเปลือกมหาสมุทร [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 1.19 โดย Hatcher, 1995] 
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1.8 บทสรุป 
ธรรมชาติของธรณีวิทยาโครงสราง คือ การศึกษาการเปล่ียนลักษณะอันเนื่องจากแรงท่ีมากระทํา 

ทําใหหินเกิดการเปลี่ยนลักษณะไปจากธรรมชาติเดิม เปนการศึกษาโครงสรางทุติยภูมิ (secondary 
structure) ดวยมาตราสวนของการศึกษาท้ังขนาดเล็ก-ใหญ โครงสรางทุติยภูมิท่ีสําคัญมี 8 โครงสราง ไดแก 
รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเล่ือน (fault) ชั้นหินคดโคง (fold) แนวแตกเรียบ 
(cleavage) โครงสรางแนวเสน (lineation) ริ้วขนาน (foliation) และเขตรอยเฉือน (shear zone) การศึกษา
ธรณีวิทยาโครงสรางจําเปนตองทราบโครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) กอนท่ีจะบงบอกถึงโครงสราง
ทุติยภูมิ การวิเคราะหทางธรณีโครงสรางแบงได 3 ประเภท ไดแก การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive 
analysis) ซึ่งเปนการบรรยายลักษณะ รูปรางหรือรูปทรงทางเรขาคณิต การวางตัว รวมถึงส่ิงแวดลอมท่ี
ปรากฏขางเคียงของหิน การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส (kinematic analysis) เปนการวิเคราะหผลของ
ความเครียดท่ีเกิดจากการกระทําของความเคน โดยวิเคราะหเฉพาะผลปรากฏเทานั้น และเมื่อวิเคราะหถึง
ความเคนท่ีมากระทําใหเกิดความเครียด เรียกวา การวิเคราะหเชิงพลศาสตร (dynamic analysis) การ
วิเคราะหเชิงพลศาสตรกลาวรวมการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกสดวย การหาอายุของหิน หาไดจากซากบรรพ
ชีวินท่ีสามารถใชเปนตัวบงบอกชวงอายุ จากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และจากลําดับการเกิดของ
ธรณีวิทยาโครงสราง กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกหรือกระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือก
โลกเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการทําใหหินในเปลือกโลกเกิดการเปล่ียนลักษณะ และทําใหเกิดวัฏจักรของ
หิน  
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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 
 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) จงใหคําจํากัดความที่กะทัดรัด และครอบคลุมของคําวา “การเปล่ียนลักษณะ (deformation)” ตาม

ความหมายของธรณีวิทยาโครงสราง  
(2) ใหตอบคําถามตางๆ ในรูปท่ี 1.3 (ก)-(ง) ตามคําถามท่ีไดกลาวไวในหัวขอ 1.1.2  
(3) สรุปลักษณะปรากฏในสนาม (evidences) ของรอยสัมผัสแบบตางๆ ท่ีกลาวคราวๆ มีอะไรบาง แยกออก

จากกันไดอยางไร เชน แยกเขตรอยเฉอืน (shear zone) ออกจาก เขตรอยเล่ือน (fault zone) ไดอยางไร 
อธิบายใหครบทุกประเภทของรอยสัมผัส 

(4) สเกตลักษณะของความไมตอเนื่อง (unconformity) อะไรคือ คําสําคัญ (key word) ของความไมตอเนื่อง  
(5) ระหวาง igneous intrusive contact กับ nonconformity แยกไดอยางไรในสนาม  
(6) อธิบาย descriptive, kinematic and dynamic analysis แตกตางกันอยางไร  
(7) แปลความหมายของหินไนส จังหวัดตาก รูปท่ี 1.23 ของการหาอายุ U/Pb เขียนสรุปจากภาพ อายุใดท่ี

นาเชื่อถือ และเพราะอะไร 
(8) แปลความหมายของหินแกรนิต จังหวัดตาก ในรูปท่ี 1.25 โดยตรวจกับแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทย 

แหลงหินหนืดมาจากแผนเปลือกโลกประเภทใด ใหดูภาพของแผนเปลือกโลกของภูมิภาคเอเชียใต 
(South Asia) ในบทท่ี 10  

(9) ใหสเกตลําดับการเกิดของแองใดแองหนึ่ง (Lamoiile, Huntington, หรือ Ruby) ดังภาพตัดขวางแสดงใน
รูปท่ี 1.19 อายุใหกําหนดเพียงลําดับกอนหลังตอเนื่องกันมาเทานั้น ไมจําเปนตองทราบไดอายุจริง 

(10) อธิบายวาทําไม การหาอายุหินชนิดเดียวกันท่ีมีการหาอายุดวยแรเซอรคอน (zircon) ไบโอไทต (biotite) 
และ มัสโคไวต (muscovite) จึงไดอายุไมเทากัน อายุจากแรใดควรแกสุด เพราะอะไร 

(11) ภาพในรูปท่ี 1.31 (ก)-(ง) รูปใดเปนโครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) รูปใดเปนโครงสรางทุติยภูมิ 
(secondary structure) และโครงสรางนั้นมีชื่อเรียกวาอะไร เกิดไดอยางไร อธิบายใหชัดเจนวาใช
หลักฐานใดท่ีปรากฏในภาพ  

(12) เขียนพรรณนา (descriptive analysis) ของโครงสรางในรูปท่ี 1.31 ใชความรูจากการออกภาคสนาม 
(field work I)  

 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) ในชีวิตประจําวันเราแกปญหาแบบการตั้งสมมติฐานหลายๆ อยางพรอมๆ กัน จงยกตัวอยางมา - 

ตัวอยางของการแกปญหาแบบการตั้งสมมติฐานหลายๆ อยางพรอมๆ กัน  
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(2) อะไรนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหนักธรณีวิทยาคนพบทฤษฎีการเคล่ือนตัวของแผนเปลือกโลก ในชวงป 
1968 ท้ังๆ ท่ีการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของโลก  

(3) ทําไมอายุท่ีไดจากการคํานวณการเทียบเคียงความหนาของหินในโลกจึงไดอายุของโลกเพียง 100-400 
ลานป  

 

 
 
 รูปท่ี 1.31 สําหรับคําถามขอท่ี 12 [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 สาตรักษ] 
 

(4) อายุของโลก 4.55±0.02 พันลานป หามาไดอยางไร แตทําไมจึงมีรายงานวาหินในโลกใหอายุแกท่ีสุด

เพียง 3.90 พันลานป การใหอายุของโลก 4.55±0.02  พันลานป เหมาะสมหรือไม อธิบาย  

(5) สืบคนอายุของโลก ตัวเลขที่แสดง 4.55±0.02 พันลานป นั้นมีการคนพบหรือยืนยันเพ่ิมเติมอยางไรบาง  
(6) อภิปรายสมมติฐานการเกิดโลกจากท่ีเคยทราบมากอน และเชื่อหรือไมกับคําอธิบายวาโลกเกิดจากกลุม

กาซอัดตัวกันแนน และจะมีวิธีพิสูจนวาโลกเกิดจากกลุมกาซท่ีอัดตัวกันแนนไดอยางไร 
(7) หากจะเจาะหลุมสํารวจลึก 1 เมตร 100 เมตร 1,000 เมตร และไปจนถึงใจกลางโลก จงประเมินคาใชจาย

ท่ีจะเกิดขึ้น และอุปสรรคตางๆ ท่ีจะพบ 
(8) เปรียบเทียบขอดีขอเสียของการจัดแบงโครงสรางตามคุณสมบัติตางๆ ท้ัง 5 แบบที่กลาวมาแลว พรอม

ท้ังจัดแบงโครงสรางทางธรณีวิทยา 8 โครงสราง ใหเขากับการจัดแบงประเภทตางๆ ท้ัง 5 ประเภท และ
คิดประเภทของโครงสรางใหแตกตางจากท่ีกลาวไวแลว และใหเหตุผลประกอบวาการจัดแบงท่ีคิดขึ้น
ใหม มีขอเดนและดอยอยางไร ทําไมจึงแบงประเภทเชนนั้น   

(9) ทําตารางสรุปลักษณะเดนของโครงสรางท้ัง 8 โครงสราง จะมีวิธีการหรือหลักการที่จะบงบอก หรือแยก
ออกจากกันไดอยางไรในสนาม  

 



      ธรณีวิทยาโครงสราง 

เอกสารท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม (Further Readings) 
 
Davis, G. H., and Reynolds, R. J. 1996. Structural geology of rocks and regions. 2nd ed. New York: 

John Wiley & Sons, Inc. 776p. 
Hatcher, R. D.1995. Structural geology: Principles, concepts, and problems. 2nd ed. New Jersey: 

Prentice Hall. 525p. 
Monroe, R. and Wicander, R., Hazlett, R. 2007. Physical geology: exploring the Earth. 6th ed. 

Belmont: Thomson Brooks/Cole. 720p.  
Passchier, C. W., and Trouw, R. A. J., 2005. Micro-tectonics. 2nd ed. Heidenberg: Springer. 366p.  
Plummer, C. C., and McGeary, D., Carlson, D. H. 2007. Physical geology. 11th ed. Boston: McGraw-

Hill.  592p.  
Pollard, D. D., and Fletcher, R. C., 2005. Fundamental of structural geology. New York: Cambridge 

University Press. 500p. 
 
 



การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส            
 

 
 

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส 
  

 
2.1 หลักการการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส (Strategy of Kinematic Analysis) 

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส เปน การศึกษาเฉพาะผลของเปลี่ยนลักษณะท่ีเกิดข้ึน ในหิน 
การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส นําเอาเฉพาะผลของความเคน (stress) หรือความดัน (pressure) ท่ีทําให
เกิดการเปล่ียนลักษณะมาพิจารณา นั่นคือ วิเคราะหหาความเครียด (strain) ท่ีเกิดขึ้นและถูกบันทึกไวใน
หิน จุดประสงคหลัก คือ ตองการศึกษาการเปล่ียนลักษณะแบบทุติยภูมิ (secondary deformation) เชน 
ผลลัพธจากการเกิด การคดโคง (folding) การเล่ือน (faulting) การแตก (fracturing) ริ้วขนาน (foliation) 
แนวแตกเรียบ (cleavage) หรือ การแทรกซอนของหินอัคนี (igneous intrusion) เปนตน  

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกสของวัตถุ จําแนกวัตถุออกเปน 2 ประเภท (รูปท่ี 2.1) ไดแก  
(1) วัตถุแข็งแกรง (rigid body) และ 
(2) วัตถุไมแข็งแกรง (non-rigid body)  

 

 
 

รูปท่ี 2.1 การเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีเปนรูปส่ีเหล่ียม abcd (ก) วัตถุแข็งแกรงมีการเล่ือนท่ี 
(rigid body deformation by translation) (ข) วัตถุแข็งแกรงมีการหมุน (rigid body deformation by 
rotation) (ค) วัตถุไมแข็งแกรงมีการหด (non-rigid body deformation by dilation) และ (ง) วัตถุไม
แข็งแกรงมีการบิดเบ้ียว (non-rigid body deformation by distortion) 
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วัตถุใดถูกจัดเปนประเภทใด ขึ้นอยูกับเง่ือนไขขณะเกิดการเปล่ียนลักษณะ ถาวัตถุเกิดการ
เปล่ียนลักษณะโดยที่ไมสูญเสียปริมาตรเรียกวา “การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุแข็งแกรง (rigid body 
deformation)” แตถาวัตถุมีการสูญเสียปริมาตรเรียกวา “การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไมแข็งแกรง 
(non-rigid body deformation)”  

การเปล่ียนลักษณะของวัตถุมี 4 รูปแบบ (รูปท่ี 2.1) ไดแก 
(1) การเล่ือนท่ี (translation)  
(2) การหมุน (rotation)  
(3) การหดหรือขยาย (dilation) และ 
(4) การบิดเบ้ียว (distortion)  

ในระหวางท่ีวัตถุแข็งแกรงเกิดการเปล่ียนลักษณะ จะเกิดการเล่ือนท่ี (translation) และ/หรือ 
การหมุน (rotation) ถาเปนวัตถุไมแข็งแกรง จะเกิดการหดหรือขยาย (dilation) และ/หรือ การบิดเบ้ียว 
(distortion) ถาหากมีการหดหรือขยายแบบไมเปล่ียนรูปรางเดิม ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 (ก) เรียกวา “การ
หดหรือขยายบริสุทธ์ิ (pure dilation)” ถาหากเปล่ียนรูปรางแตรักษาขนาดเทาเดิม ดังแสดงในรูปท่ี 
2.2 (ข) เรียกวา “การบิดเบี้ยวบริสุทธ์ิ (pure distortion)”   

 

 
 
รูปท่ี 2.2 การเปล่ียนลักษณะของวัตถุ (ก) วัตถุมีการเปล่ียนลักษณะแบบการยืดหรือหดบริสุทธิ์ 

(pure dilation) ซึ่งมีรูปรางคงเดิมแตพ้ืนท่ีหรือปริมาตรเปล่ียนไป (ข) วัตถุมีการเปล่ียนลักษณะแบบการ
บิดเบ้ียวบริสุทธิ์ (pure distortion) ซึ่งมีพ้ืนท่ีหรือปริมาตรคงเดิมแตรูปรางเปล่ียนไป 
 

วัตถุท่ีเปนวัตถุแข็งแกรง หรือไมแข็งแกรง เกิดการเปล่ียนลักษณะหลายๆ แบบรวมกันได เชน 
การเกิดการเล่ือน หินจะเล่ือนท่ีเปนแบบการเปล่ียนลักษณะของวัตถุแข็งแกรง (rigid body deformation) 
แตเมื่อพิจารณาในมาตราสวนขนาดเล็กหรือขนาดไมโคร (microscopic scale) ท่ีบริเวณระนาบของรอย
เล่ือน (fault plane) จะพบเปนแบบการเปล่ียนลักษณะของวัตถุไมแข็งแกรง (non-rigid body 
deformation) เปนตน  

สําหรับวัตถุไมแข็งแกรง (non-rigid body deformation) เมื่อมีการเปล่ียนลักษณะ (รูปท่ี 2.3) จะมี
คํานิยามสําคัญๆ ท่ีนิยมใชบรรยาย ไดแก การเปลี่ยนลักษณะแบบตอเน่ือง (continuous 
deformation) ท่ีพบลักษณะท่ีเกิดแบบตอเนื่องท่ัวท้ังกอน เชน การคดโคง (folding) ตรงกันขามกับคํา
นิยาม การเปลี่ยนลักษณะแบบไมตอเน่ือง (discontinuous deformation) ท่ีพบลักษณะของเนื้อหิน
ขาดออกจากกัน เชน การเล่ือน (faulting) สําหรับการเปล่ียนลักษณะท่ีปรากฏในลักษณะเหมือนกันท่ัวท้ัง
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กอน คํานิยามท่ีใชเรียก คือ การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว (homogeneous deformation) แตถา
แตกตางกัน คํานิยามท่ีใชเรียกคือ การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือผสม (heterogeneous deformation)  
 

 
 

รูปท่ี 2.3 การเปล่ียนลักษณะของวัตถุไมแข็งแกรง (non-rigid body deformation) (ก) การเปล่ียน
ลักษณะแบบตอเนื่อง (continuous deformation) (ข) การเปล่ียนลักษณะแบบไมตอเนื่อง (discontinuous 
deformation) (ค) การเปล่ียนลักษณะแบบเนื้อเดียว (homogeneous deformation) (ง) การเปล่ียนลักษณะ
แบบเนื้อผสม (heterogeneous deformation)  
 
 ในการวิเคราะหโครงสรางตางๆ ทางธรณีวิทยาโครงสราง เราจะสมมติใหวัตถุมีการเปล่ียน
ลักษณะแบบตอเนื่อง (continuous deformation) ท้ังนี้เพราะสามารถนําเอาคณิตศาสตรมาชวยในการ
คํานวณหาปริมาณการเปล่ียนลักษณะ ตามหลักกลศาสตรของความตอเนื่อง (continuum mechanics)  

การวิเคราะหตามหลักกลศาสตรของความตอเนื่อง (continuum mechanics) มีความคิดขัดแยง
จากนักวิเคราะหบางสวน เชน โตแยงวา การวิเคราะหกลศาสตรของความตอเนื่อง เปนการตั้งสมมติฐาน
เริ่มตนท่ีไมถูกตอง (wrong hypothesis or wrong assumption) เพราะโครงสรางตางๆ ทางธรณีวิทยา
โครงสรางเปนแบบไมตอเนื่อง เชน ลักษณะของหินโดยเฉพาะหินตะกอน ท่ีมีการแทรกสลับชั้น หินไมมี
ความเปนเนื้อเดียวไดเพราะโดยธรรมชาติท่ัวๆ ไปของหิน เชน พบหินทราย หินดินดาน หินทรายแปง 
แทรกสลับชั้นกัน เนื้อหินแตละชนิดจึงไมเหมือนกัน เมื่อเกิดการเล่ือน หรือการคดโคง ผลของการเปล่ียน
ลักษณะในหินแตละชนิดยอมแตกตางกัน คาของการยืดหรือการขยาย หรือการบิดเบ้ียว หากคํานวณได 
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ยอมไดคาแตกตางกัน ในแตละชนิดของหิน การเปล่ียนลักษณะจึงไมตอเนื่อง ดังนั้นหากนําหลักกลศาสตร
ของความตอเนื่องมาคํานวณจึงไมเหมาะ เปนตน  

อยางไรก็ดี ถาหากกําหนดใหวัตถุมีการเปล่ียนลักษณะแบบไมตอเนื่อง การนําเอาคณิตศาสตรมา
คํานวณหาการเปล่ียนลักษณะจะยุงยากมาก (far more difficult) แตเราสามารถพิจารณาใหเปนแบบไม
ตอเนื่องได ดวยการแบงกลุมการวิเคราะหเปนสวนๆ (structural domain) แบงกลุมในสวนท่ีสังเกตไดวามี
การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่องใหอยูในกลุมเดียวกัน (รูปท่ี 2.4 และ 2.5) อาจมีหลายกลุม จากนั้นนําผล
ของการเปล่ียนลักษณะของแตละกลุมมารวมกัน  
 

 
 
 รูปท่ี 2.4 การพิจารณามาตราสวนของการเปล่ียนลักษณะของโครงสรางแบบตอเนื่อง เพ่ือแยก
วิเคราะหเปนกลุมๆ (structural domain)  
 
 

 
 
 
 รูปท่ี 2.5 การพิจารณาลักษณะของโครงสรางการคดโคง (fold) และรอยเล่ือนยอน (thrust fault) 
เพ่ือบงบอกความตอเนื่องหรือไมตอเนื่อง ขึ้นอยูกับมาตราสวนท่ีใชพิจารณา [ภาพปรับปรุงตอจาก Richard 
Allmendinger, 2003, Lecture note in structural geology, Cornell University, USA] 
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จากลักษณะของการคดโคงและรอยเล่ือนยอน (fold-and-thrust belt) บริเวณขอบที่มีการชนกัน
ของแผนเปลือกโลก (รูปท่ี 2.5) หากศึกษาในมาตราสวนของท่ัวท้ังโลก ตรงบริเวณการคดโคงและรอย
เล่ือนยอน พิจารณาใหเปนแบบเนื้อเดียวได แตถาศึกษาในมาตราสวนขนาดเล็ก (microscopic scale) จะ
เห็นเม็ดแรมีการเปล่ียนลักษณะในบริเวณการคดโคง หรือรอยเลื่อนท่ีตําแหนงตางๆ มีปริมาณของการ
เปล่ียนลักษณะแตกตางกัน จําเปนตองแยกวิเคราะหเปนกลุมๆ (structural domain) เปนตน 
 
2.1.1 การเล่ือนที่ (Translation) 

ในขณะท่ีเกิดการเล่ือนบริสุทธิ์ (pure translation) หินเล่ือนจากจุดเดิม ซึ่งทุกๆ จุดท่ีเล่ือน เล่ือน

ดวยระยะทางที่เทากันไปตามแนวของการเลื่อน โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีพบการเล่ือนท่ี เชน รอยเล่ือน 
(fault) และ รอยแตกเฉือน (shear fracture) การเล่ือนจะเลื่อนไปตามระนาบของการแตก นอกจากนี้การ

เล่ือนท่ี อาจเปนการเลื่อนแบบไถล (sliding) ไปตามระนาบของรอยตอระหวางชั้นหิน เชน ในขณะเกิด

การคดโคงของชั้นหินแทรกสลับ ท่ีมีความแตกตางของความแข็งแกรงของชั้นหินแตกตางกัน การคดโคง
เมื่อถูกแรงกระทํา ชั้นหินจะมีการเล่ือนในระหวางชั้นท่ีแทรกสลับ คลายกับแผนกระดาษในสมุด เมื่อเรา
ดันใหสมุดท้ังเลมโกรงตัวขึ้น แผนกระดาษจะโกรงตัวและมีการเล่ือนระหวางแผน การศึกษามาตราสวน
ของการเลื่อนท่ี ศึกษาไดท้ังในมาตราสวนขนาดเล็ก (microscopic scale) ถึงขนาดท่ัวท้ังโลก (global 

scale) ตัวอยางของการศึกษาผลการเปล่ียนลักษณะขนาดทั่วท้ังโลก เชน การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก  

การเล่ือนท่ีของวัตถุแข็งแกรง สามารถบรรยายลักษณะการเล่ือนท่ีดวย “เวคเตอรการเลื่อนท่ี 
(displacement vector)” ในรูปแบบของ  

(1) ทิศทางการเล่ือนท่ี (direction of translation)  
(2) ระยะทางการเลื่อนท่ี (distance of translation) และ 
(3) นัยของการเล่ือนท่ี (sense of translation)  

การบอกทิศทางการเล่ือนท่ี (direction of translation) บอกดวย เทรนด (trend) และพลันจ 
(plunge) ของเสนทางการเล่ือนท่ี เชน 10o N40oE สวนนัยของการเล่ือนท่ี (sense of translation) บอกใน
ลักษณะของทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกา หรือเล่ือนจากตะวันออกไปตะวันตก หรือ เล่ือนจากขวามือไป
ซายมือ สวนระยะทางการเลื่อนท่ี (distance of translation) บอกเปนระยะทาง เชน 500 เมตร 5,000 
เมตร เปนตน  

ตัวอยางการบรรยายครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ หินเล่ือนไปตะวันตกเฉียงใต ตามทิศทาง N40oE 
ดวยมุมเฉียง 10o จากแกนนอน เปนระยะ 100 เมตร หรือดูตัวอยางการบรรยายไดจากรูปท่ี 2.6 (ก) หรือ
ในรูปท่ี 2.6 (ข) การบรรยายลักษณะการเล่ือนท่ี บรรยายไดดังนี้ การเล่ือนท่ีของทวีปอินเดียมีทิศทางของ
การเล่ือนท่ี N12oE หรือ S12oW และมีนัยของการเล่ือนท่ีไปในทางทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย
ระยะทาง 7,000 กิโลเมตร  

จากคุณสมบัติของเวคเตอรท่ีใชบงบอกลักษณะการเล่ือนท่ี สามารถประยุกตวิเคราะหการเกิด
การเล่ือน การสรางรูปจําลองหรืออธิบายองคประกอบของการเกิดเล่ือนท่ี จําเปนตองหาจุดอางอิงสองจุด 
โดยจุดแรก คือ จุดกอนการเลื่อนท่ี และอีกจุด คือ จุดหลังการเลื่อนท่ี [รูปท่ี 2.6 (ก)] แตในทาง
ธรณีวิทยาโครงสรางการวิเคราะหเพ่ือหาระยะของการเล่ือนท่ี ไมสามารถกลาวไดเลยวา สามารถ
วิเคราะหหาระยะการเล่ือนท่ีจริง (absolute displacement) ของโครงสรางทางธรณีวิทยาได เพราะหินมี
การเปล่ียนลักษณะมาอยางยาวนาน ตําแหนงเดิมไมสามารถทราบได ไมทราบวาหินมีการเล่ือนจาก
ตําแหนงตางๆ มาอยางไร รูเพียงจุดสุดทาย นั่นคือ ตําแหนงท่ีปรากฏในปจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถ
วิเคราะหไดเพียงระยะการเลื่อนท่ีแบบเทียบความสัมพัทธกับจุดใดจุดหนึ่งเทานั้น (relative 
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displacement) หรือสามารถเทียบไดแบบเฉพาะจุด (local displacement) โดยการกําหนดกรอบ (frame) 
ท่ีใชพิจารณาข้ึนมา (รูปท่ี 2.7) โดยทั่วไปกรอบที่กําหนดเปนแบบ 2 แกนหลัก คือ x, y หรือ 3  แกนหลัก 
คือ x, y, z จากนั้นคํานวณหาระยะการเล่ือนท่ีของโครงสราง หรือจุดท่ีตองการ (รูปท่ี 2.7) 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 (ก) การเขียนเวคเตอรการเล่ือนท่ี (displacement vector) ของการเล่ือนท่ีจากจุด A 
มาท่ีจุด B ซึ่งระยะทางคิดจากระยะทางที่ส้ันท่ีสุดระหวางจุด A และ B ในภาพนัยของการเล่ือนท่ีไปทาง

ตะวันตกเฉียงใตและมีทิศทาง 30 °จากทิศใต (ข) แสดงการเขียนเวคเตอรการกระจัดของการเล่ือนท่ี ของ
ทวีปอินเดียเมื่อประมาณ 71 ลานปถึงปจจุบัน [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 2.13 โดย Davis and 
Reynolds, 1996] 
 

การบรรยายการเล่ือนท่ี บรรยายในรูปของการเล่ือนไถล (slip) ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 โดยตอง
บอกถึงการเล่ือนท่ีปรากฏ (actual displacement) จากการเทียบความสัมพันธระหวางชั้นท่ีอยูขางเคียง 
(relative to adjacent layers)  

รูปท่ี 2.9 (ก) แสดงการเล่ือนของรอยเลื่อนไปในทิศทาง N 60°E และมุมลาดเท 50°SE โดยที่
หินทางซีกตะวันออกเฉียงใตเล่ือนลง และเกิดการเล่ือนแบบไปทางซายมือดวยระยะทางการเลื่อนท่ี คือ 
เวคเตอรระหวางจุด A ไป B สวนรูปท่ี 2.9 (ข) แสดงดวย สเตริโอเน็ต (stereonet) ของรอยเลื่อนและรอย
ครูด เขียนเวคเตอรไดดังรูปท่ี 2.9 (ค) 
 
2.1.2 การหมุน (Rotation) 

การหมุนเปนผลจากวัตถุแข็งแกรงแสดงการเล่ือนท่ีโดยเคล่ือนไปรอบจุดใดจุดหนึ่ง การบรรยาย
ลักษณะประกอบดวย  

(1) แกนการหมุน (axis of rotation) โดยบอก แนวของเทรนด (trend) และ พลันจ 
(plunge) 
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รูปท่ี 2.7 หลักการพิจารณาการเลื่อนท่ีจริง (absolute displacement) การเล่ือนท่ีแบบสัมพัทธ 
(relative displacement) และการเล่ือนท่ีเฉพาะจุด (local displacement) (ก) วัตถุกอนการเปล่ียนลักษณะ
และอยูในตําแหนงท่ีทราบระยะและทิศทาง (coordinate) (ข) เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะโดยมีการหมุน 
การเล่ือนท่ี และการบิดเบ้ียว ไปจากตําแหนงเดิม โดยสามารถหาไดท้ังการเล่ือนจริง การเล่ือนแบบ
สัมพัทธ และการเล่ือนเฉพาะจุด (ค) (ง) และ (จ) ภาพขยายของการพิจารณาการเล่ือนท่ีของรูป (ข) [ภาพ
จาก  Figure 4.6 โดย Ramsay and Huber, 1983] 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.8 การเล่ือนแบบไถล (slide) หรือเล่ือนไถล ของชั้นหินเมื่อมีสภาพของความแข็งแรง
แตกตางกัน มีการเล่ือนเกิดขึ้นในระหวางชั้นเมื่อเกิดการคดโคง 



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 (ก) ลักษณะของการเลื่อนไปทางซายมือแบบมุมเฉียงปรากฏ (left-hand oblique slip) 

พบแนวของรอยครูด (slickenline) โดยมีมุมเรค (rake) 35° อยูบนระนาบของรอยเลื่อน (ข) สเตริโอเน็ต 
หาแนวของเทรนด  (trend) และพลันจ (plunge) ของเวคเตอรการเล่ือนท่ี (ค) การเล่ือนจริง (net slip) การ
เล่ือนตามแนวระดับ (strike slip) และ การเล่ือนตามมุมเท (dip slip) ของเวคเตอรการเล่ือนท่ี [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Figure 2.16 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
(2) นัยของการหมุน (sense of rotation) บอกเปนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกา ซึ่ง

การบอกทวนเข็มหรือตามเข็มขึ้นอยูกับทิศทางท่ีพิจารณา 
(3) องศาของการหมุน (degree of rotation) บอกเปนองศาโดยตองเทียบจากทิศใด

ทิศหนึ่งเปนหลักกอนเสมอ   
การเกิดการคดโคง (folding) และการเลื่อน (faulting) บางสวนแสดงถึงการหมุนเชนกัน 

นอกจากนี้ในมาตราสวนขนาดเล็ก สามารถพบการหมุนไดดังรูปท่ี 2.10 
 
2.1.3 การหดหรือการขยาย (Dilation) 

ผลของความเครียดทําใหเกิดการหดหรือการขยาย (dilation) ของวัตถุแบบไมแข็งแกรง (non-
rigid body deformation) ตําแหนงตางๆ ในบริเวณท่ีถูกทําใหเกิดความเครียด เกิดการสูญเสียการเรียง
ตัว (configuration) ของรูปทรงทางเรขาคณิต ทําใหระยะของตําแหนงตางๆ ในวัตถุท่ีถูกทําใหเกิด
ความเครียดเปล่ียนไป หากเกิดการหดหรือการขยายอยางบริสุทธิ์ (pure dilation) เกิดเปนการหดหรือ
การขยายที่เปนแบบสม่ําเสมอ (uniform) และมีรูปรางเดิม  

การหดหรือการขยาย (dilation) มีหลักพิจารณาดังนี้ ในกรณีท่ีวัตถุมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปล่ียนลักษณะไปแลว เรียกวา “การขยาย” แตถาหากมีปริมาตรลดลงเมื่อเปล่ียนลักษณะไปแลวเรียกวา 
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“การหด” ดังนั้นหากทราบวาวัตถุนั้นเปล่ียนลักษณะไปแลว เกิดเปนแบบใดแลว เรียกเพียงชื่อเดียววาเปน
แบบการหด หรือ แบบการขยาย  
 

 
 
รูปท่ี 2.10 (ก) และ (ข) การหมุนของแรดอกแปร (porphyroblast)  ของแร การเนต (garnett) 

ในหินชีสต ท่ีมีการเฉือน ทําใหเม็ดแรเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการหมุน จากผลของการเฉือน [ภาพ
จาก Figs.  7.35 and 7.38  โดย Passchier and Trouw, 2005) 
 

การเกิดการเปล่ียนแปลงปริมาตรเกิดไดจาก 3 กระบวนการ ไดแก  
(1) การอัดกันแนนของชองวาง (compaction) ทําใหไดเนื้อหินมีปริมาตรลดลง  
(2) การเกิดการละลายของเม็ดแร (dissolution or pressure solution) เนื่องจากการ

ถูกบีบดอัดจึงเกิดการละลายดวยความดัน (pressure solution) รายละเอียดของ
กระบวนการนี้จะไดกลาวในบทที่ 4 และ 

(3) การแตก (fracturing) ของเม็ดแร  

การเปล่ียนแปลงปริมาตร (dilational strain, Δ) จาก 3 กระบวนการ ดังกลาวขางตน คํานวณ
จากสมการ 
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เมื่อ V1 แทนปริมาตรสุดทาย   

V0 แทนปริมาตรเริ่มตน 
\ 

2.1.4 การบิดเบี้ยว (Distortion) 
ในระหวางเกิดการบิดเบ้ียว (distortion) ทุกอยางในวัตถุ จะเปล่ียนลักษณะดวยขนาดแตกตางกัน 

อาจมีการเปล่ียนท้ังขนาด และรูปราง หรือขนาดเทาเดิมเปล่ียนเฉพาะรูปราง การเปล่ียนลักษณะแบบบิด
เบ้ียว วิเคราะหไดยุงยากกวาการเปล่ียนลักษณะท้ัง 3 ประเภทท่ีไดกลาวมาแลว หลักการวิเคราะหเบ้ืองตน 
คือ การแยกวิเคราะหเปนสวนๆ แตละสวนสมมติใหเปนการเปลี่ยนแบบเน้ือเดียว (homogeneous 
deformation) หรือสรางรูปจําลองทางคณิตศาสตร เพ่ือคํานวณหาปริมาณการเปล่ียนลักษณะ 
 
2.2 การหาปริมาณความเครียดที่เกิดขึ้นในหิน (Strain Measurement) 

ความเครียด (strain) เปนผลระหวางการเปล่ียนรูปรางหรือปริมาตรของวัตถุขณะกอนเปล่ียน
ลักษณะ (initial undeformed state) และหลังเปล่ียนลักษณะ (final deformed state) ความเครียดอาจเกิด
ไดท้ังการเปล่ียนปริมาตร (dilation) และ/หรือ การบิดเบ้ียว (distortion) ดังรูปท่ี 2.11 
 

 
 

รูปท่ี 2.11 การเปล่ียนลักษณะโดยมีการผิดรูปราง (distorted shape) ไปจากเดิมของบราซิโอพอด 
(braciopod) และ ไทรโลไบต (trilobite) 

 
ผลการเปล่ียนลักษณะท่ีพบในหิน มักเกิดจากการเปล่ียนแบบชาๆ คอยเปนคอยไป โดยมีการสะสม

ของความเครียดเกิดขึ้นตามลําดับ (incremental strain accumulation) จากนั้นวัตถุจะคอยๆ เปล่ียน
ลักษณะ เรียกการเปล่ียนลักษณะประเภทนี้วา “การเปลี่ยนลักษณะแบบตอเน่ืองคอยเปนคอยไป 
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(progressive deformation)” ความเครียดสุดทาย (final strain) คือ ผลรวมของการสะสมตัวของ
ความเครียดท่ีเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป ผลการเปล่ียนลักษณะท่ีปรากฏในวัตถุ ถือเปนผลความเครียด
ท้ังหมด  

หากเราทราบลักษณะเดิมของวัตถุ ทําใหเราสามารถบงบอกไดวา วัตถุมีการถูกกระทําใหเกิด
ความเครียดหรือไม เพราะหากมีผลของความเครียดถูกบันทึกไวในวัตถุนั้น วัตถุนั้นจะมีการผิดรูปเกิดขึ้น 
(distorted object) โดยปกติวัตถุท่ีใชเปนตัววิเคราะหหาความเครียด เรียกวา “ตัวบงชี้ความเครียด 
(strain markers)” ตัวบงชี้ความเครียดท่ีดี ไดแก จุดกลมจากผลของการรีดักชัน (reduction spots) 
กอนกรวด (pebbles) อูออิด (ooids) พิโซลิท (pisolites) ซากดึกดําบรรพ (fossils) รูฟองอากาศ 
(vesicles or gas bubbles) หินภูเขาไฟรูปหมอน (pillow lava) และ หลุมหรือรูไชชอนจากสัตว 
(burrows) เปนตน  

การหาความเครียดจากตัวบงชี้ ตองทราบลักษณะเดิมของตัวบงชี้ จึงสามารถนํามาวิเคราะหหา
ปริมาณของความเครียดท่ีเกิดขึ้นหลังเปล่ียนรูปไปจากเดิมได    

วิธีการหาปริมาณความเครียดท่ีถูกบันทึกไวในหินมีหลายวิธี การท่ีจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยูกับ
การปรากฏของตัวบงชี้ความเครียด วิธีการหาความเครียดแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 

(1) การหาความเครียดจากการปรากฏของการยืดหรือหดของเสน (change in 
length) ในระบบวิเคราะหแบบ 1 มิติ (one-dimension)  

(2) การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี (change in areas) หรือการเปลี่ยนมุม (change 
in angles) ของตัวบงชี้ความเครียด ในระบบวิเคราะหแบบ 2 มิติ (two-
dimension) 

(3) การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของตัวบงชี้ความเครียด ในระบบวิเคราะหแบบ 3 
มิติ (three-dimension)  

 
2.2.1 กฎเกณฑเบื้องตนในการวิเคราะหความเครียด 

การวิเคราะหความเครียดคิดในระบบแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ สามารถทําใหงายมากขึ้นหาก
วิเคราะหโดยกําหนดใหวัตถุท่ีวิเคราะหเปนเนื้อเดียว (homogeneous) การเปล่ียนลักษณะท่ีไมเปนระบบ
มีการบิดเบ้ียวมากมาย การวิเคราะหหาความเครียดทําไดยาก หรือทําไมไดเลย เง่ือนไขของการสมมติให
วัตถุมีการเปล่ียนลักษณะแบบเนื้อเดียว (homogeneous deformation) มีดังนี้ 

(1) เสนตรงท่ีปรากฏในวัตถุแข็งแกรงและไมแข็งแกรง กอนการเปลี่ยน
ลักษณะ จะคงเปนเสนตรง หลังจากเปลี่ยนลักษณะไปแลว (straight line 
remains straight line) ดังแสดงในรูปท่ี 2.12  

(2) เสนขนานของวัตถุแข็งแกรงและไมแข็งแกรง กอนการเปลี่ยนลักษณะจะ
คงเปนเสนขนานหากเปลี่ยนลักษณะไปแลว (parallel line remains 
parallel line) ดังแสดงในรูปท่ี 2.12 

สําหรับเง่ือนไขท่ีกลาวมาแสดงวาการเปลี่ยนลักษณะจะตองเปนแบบสม่ําเสมอ และเปนระบบ
ตลอดท้ังมวลของวัตถุท่ีเปล่ียนลักษณะ เสนตรงไมมีการแตกหัก ตัวอยางเชน เมื่อเกิดการเฉือนของ
วงกลม การเปล่ียนลักษณะของวงกลมจะเปลี่ยนเปนวงรี หรือเมื่อเกิดรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีการเปล่ียน
ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน แตในธรรมชาติหินท่ีถูกทําใหเกิดความเครียดจะเปล่ียนลักษณะที่ไม
เปนแบบเนื้อเดียว ส่ิงท่ีตองทําใหเง่ือนไขของความเปนเนื้อเดียวยังใชได คือ ตองแบงกลุมหินออกเปน
หนวยยอยๆ จะยอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาเราสามารถที่จะยอมรับวาเปนเนื้อเดียวกันไดหรือไม (รูปท่ี 2.4 
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และ 2.5) ถายังไมไดก็ตองแบงยอยลงไปอีกจนไดลักษณะท่ียอมรับไดวาเปนเนื้อเดียว (ทํานองเดียวกับ
เรื่องของการหาอนุพันธในคณิตศาสตร) 
 

 
 

รูปท่ี 2.12 การวิเคราะหการเปล่ียนลักษณะ สังเกตเสนตรงหรือเสนขนาน ซึ่งหากเสนตรงหรือ
เสนขนาน เมื่อเปล่ียนลักษณะโดยยังเปนเสนตรง หรือเปนเสนขนาน สามารถวิเคราะห หาความเครียดได 
แตถาเปนเสนโคง หรือบิดเบ้ียวหาไมได   
  
2.3.2 วงรีของความเครียด (Strain Ellipse) 

การบงบอกความเครียดท่ีเกิดขึ้นในวัตถุ บงบอกในเชิงปริมาณ (quantitative) สามารถ 
เปรียบเทียบกันได โดยวิเคราะหในรูปของวงรีความเครียด (strain ellipse) หากวิเคราะหไดขนาดความ
เปนวงรีมาก วัตถุยอมมีความเครียดมาก ขนาดของความเปนวงรีนอย วัตถุยอมมีความเครียดนอย วงรี
ความเครียดมี 2 ชนิด ไดแก   

(1) วง รีความ เค รียดแสดงการ เปลี่ ยนแปลงแบบค อย เป นค อย ไป 
(instantaneous strain ellipse) และ  

(2) วงรีความเครียดการแสดงผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด (finite 
strain ellipse) 

ในทางธรณีวิทยาโครงสรางเราศึกษาถึงผลลัพธรวมท่ีปรากฏ นั่นคือ การแสดงผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงท้ังหมด (finite strain ellipse) จากโครงสรางนั้นๆ เชน เราเห็นชั้นหินเปล่ียนลักษณะ เมื่อ
นํามาวิเคราะหหาปริมาณของการเปล่ียนลักษณะ คาท่ีคํานวณไดถือเปนคาผลลัพธรวมท้ังหมด  

ถาเราทราบเสนท่ีต้ังฉากกันภายในวงรีสองเสน โดยเสนหนึ่งเปนเสนท่ียาวท่ีสุด และอีกเสนหนึ่ง
เปนเสนท่ีส้ันท่ีสุดภายในวงรี เราสามารถลากเสนรอบรูปของวงรีได ดวยเหตุนี้การวิเคราะหความเครียด
เราเพียงแตศึกษา การวางตัวของเสนและมุมท่ีวัดระหวางเสนตรงสองเสนนี้ เราไมจําเปนตองศึกษา
ท้ังหมดเราเพียงแตวัดความยาวของเสนท่ีเปล่ียนไปและมุมท่ีเปล่ียนไป การเปล่ียนความยาวของเสน 
และมุมระหวางเสนท่ีต้ังฉากกันทําใหเราสามารถหาขนาดของความเครียดท่ีเกิดขึ้นได   
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2.2.3 การบรรยายการเปล่ียนลักษณะยืดหรือหดของเสนตรง  
เราสามารถใชตัวแปร 2 ตัวแปร มาบรรยายการเปล่ียนลักษณะของเสนตรงแบบยืดหรือแบบหด 

ในลักษณะแบบ 1 มิติ ได ในรูปของ  
(1) การยืดหรือการหด (extension) ใชสัญลักษณ e หรือ 
(2)  การเหยียดออก (stretch) สัญลักษณ S  

สมมติใหมีเสนตรงยาว 5 เซนติเมตร (l0=5 เซนติเมตร) ขณะเกิดการเปล่ียนลักษณะจะไดความ
ยาวใหม 8 เซนติเมตร (lf=8 เซนติเมตร) ดังแสดงในรูปท่ี 2.13   
 

 
 

รูปท่ี 2.13 การเกิดความเครียดของเสนตรงซึ่งมีความยาวกอนการเกิดความเครียด 5 
เซนติเมตร ตอมาเกิดความเครียดโดยมีความยาวเปลี่ยนไปเปน 8 เซนติเมตร 
 
การยืดหรือการหด (e) จากรูปท่ี 2.13 สามารถคํานวณ ไดดังสมการ 

 
คา  e=0.6 นั่นก็คือ 60 % เกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการยืด เพราะยาวขึ้นจากเดิม หากความยาวลดลง
เรียกวา เกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการหด  
 
คาการเหยียด (S) จากรูปท่ี 2.13 สามารถคํานวณ ไดดังสมการ 

 

คาของ e จะมีคาต้ังแต  -1 ถึง ∝ และ คาของ S มีคาต้ังแต 0 ถึง ∝ หากคา e เปนคาลบ นั้นคือ เกิด
การหด (รูปท่ี 2.14) หากคา e เปนคาบวก นั้นคือ เกิดการยืด (รูปท่ี 2.14) 

กระบวนการเกิดการคดโคงและการเกิดการเล่ือน ทําใหเกิดการยืดหรือหด (e) ดังแสดงในรูป 
2.15, 2.16 และ 2.17 ซึ่งรูปท่ี 2.15 เปนการแสดงการเปล่ียนลักษณะของรูหนอน (worm burrow) การหา
คา e หาไดจาก ซากบรรพชีวิน เชน เบเลมไนต (belemnites) ไครนอยด (crinoids) อูออิด (ooids) หรือ
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รูปรางของผลึกท่ีดูไดจากแผนหินบาง หรือลักษณะของโครงสรางแบบไสกรอก (boudins) หรือกอนกรวด 
(pebble) หรืออ่ืนๆ รูปท่ี 2.16 และ 2.17 เปนการวิเคราะหหาการยืด  
 
 

 
 

รูปท่ี 2.14 ลักษณะการยืดหรือการหด และการเหยียดของเสนตรง คาของ e มีคาต้ังแต  -1 ถึง 

∝ และ S มีคาต้ังแต 0 ถึง ∝  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.15 ภาพตัดขวางของรูปวงรีของรูหนอน (worm burrow, genus Skolithus) พบใน Pipe 
rock ของหินอายุแคมเบรียน (Cambrian) บริเวณ Moine thrust, Scotland [ภาพจาก Figure 2.34 โดย 
Davis and Reynolds, 1996]  
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 รูปท่ี 2.16 ภาพตัดขวางแสดงการทําวิเคราะหหาการเปลี่ยนลักษณะยอนกลับ (palinspastic 
reconstruction) ของแอง Albuquerque ในรูปแสดงการยืดของหินฐาน (basement) [ภาพจาก Russel 
and Snelson, 1994] 
 

 
 

รูปท่ี 2.17 (ก) ภาพตัดขวางของการเกิดการคดโคงและรอยเล่ือนของหินตะกอนของ Sicily     
(ข) ภาพตัดขวางของรอยเล่ือนในบริเวณ Nevada, USA และแสดงการคํานวณหา การยืดหรือหด  [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก  Figure 2.33 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
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จากภาพตัดขวางของรูปวงรีในรูป 2.15 ของรูหนอน (worm burrow) ท่ีเดิมเคยเปนวงกลมเมื่อ
ถูกทําใหเกิดความเครียดจะไดรูปวงรีเปนแบบของวงรีความเครียดท้ังหมด (finite strain ellipse) โดยท่ี
หินจะมีแกนของการยืดขยายและแกนของการหด การหา S และ e สามารถหาไดหากทราบขนาดเดิม
ของรูหนอน โดยเพียงวัดขนาดของรูหนอนกอนเปล่ียนและหลังเปล่ียน เพ่ือหาการเปล่ียนลักษณะ ถา
สมมติไมใหมีการเปล่ียนขนาดของพื้นท่ี เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะจากภาพตัดขวางที่แสดงจะได 

 
พ้ืนท่ีของวงรี = พ้ืนท่ีของวงกลม 
 

πab= πr2 
 

เมื่อ a แทนครึ่งหนึ่งของความยาวที่ยาวท่ีสุดของเสนแกนของวงรี 
b แทนครึ่งหนึ่งของความยาวที่ส้ันท่ีสุดของเสนแกนของวงรี 
r แทนรัศมีของวงกลม 

 
ดังนั้น    r = (ab)1/2   
 
ถา a=2.6 และ b=2.2 

r=(ab)1/2 
r = 1.2 เซนติเมตร 

หา S และ e ไดดังนี้ 

 

ดังนั้น หินท่ีมีรูหนอนเกิดการยืดขยาย 8.3 % และหด 8.3 % 
 

2.2.4 การหามุมในการเฉือน (Angular Shear)  
แมวาเราสามารถบงบอกการเปล่ียนลักษณะดวยคาของ การยืดหรือหด (e) และ การเหยียด 

(stretch) แตท้ังสองคาไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนมุมระหวางเสนตรง ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการ

เปล่ียนมุมในการเฉือนท่ีเรียกวา “มุมเฉือน (angular shear)” ใชสัญลักษณ ϕ (อานวาฟาย) โดย
กําหนดขึ้นสําหรับหา มุมเฉือน ระหวางเสนตรงในวัตถุท่ีถูกกระทําใหเกิดความเครียด และจําเปนตอง
ทราบเสนตรงอีกเสนท่ีต้ังฉากกับเสนตรงที่เบ่ียงเบน (รูปท่ี 2.18) สวนมุมเฉือน วัดจากมุมท่ีเบ่ียงเบนจาก
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เสนท่ีเคยตั้งฉากกันกอนการเปล่ียนลักษณะ การบอกมุม ϕ บอกเปนทวนเข็ม (-) หรือตามเข็มนาฬิกา 
(+) และคาองศาของมุม (รูปท่ี 2.18) ตัวอยางการเปล่ียนลักษณะของ ไทรโลไบต (trilobite) ท่ีสามารถหา
มุมเฉือน แสดงในรูปท่ี 2.19   

 

 
 
 

รูปท่ี 2.18 การเปล่ียนลักษณะ (ก) เปนรูปของวงกลมและเสนตรงสองเสนท่ีต้ังฉากกันกอนการ
เปล่ียนลักษณะ (ข) เปนการเปล่ียนลักษณะของวงกลมและเสนตรงในรูป (ก) และ (ค) เปนการหา angular 

shear โดยการวัดมุมท่ีเบ่ียงเบนจากเสนท่ีเคยต้ังฉากกันกอนการเปลี่ยนลักษณะ การบอกมุม ϕ  บอก
เปนบวก (+) หรือลบ (-) และคาองศาของมุม 
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รูปท่ี 2.19 การเปล่ียนลักษณะของไทรโลไบต (trilobite) โดยวัดมุมในการเฉือน (angular shear) 
ระหวางเสน L-L’ และ W-W” 
 
2.2.5 ความเครียดเฉือน (Shear Strain) 

ถาพิจารณาจุดท่ีอยูบนเสนตรงตอมาเกิดการเล่ือนท่ีและมี มุมเฉือน (angular shear) เกิดขึ้น ดัง

รูปท่ี 2.20 โดยกําหนดจุด 1 ถึง 4 และเมื่อเกิดมุมเฉือน ดวยมุม ϕ =35° พบวาจุด 1 ถึง 4 มีการเล่ือนท่ี
อยางเปนระบบไปตามมุมเฉือนและระยะทางของการเลื่อนท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 (ก) แสดงการเกิดการเฉือนของรูปส่ีเหล่ียมโดยมีเสนตรง A และ B และมีจุดบน

เสนตรง 4 จุดดังภาพบน (ข) เมื่อเกิดการเฉือนดวยมุม ϕ =35° พบลักษณะการเฉือนท่ีสามารถ
คํานวณหาคาความเครียดเฉือนได สังเกตการเปลี่ยนลักษณะจะเปนการเปล่ียนท้ังรูปรางแบบเนื้อเดียว 
จุดท้ัง 4 จุดเคล่ือนท่ีดวยมุมเทากัน   
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จากรูปท่ี 2.20 จะไดสมการดังนี้ 
 
     tanϕ=Δx/y 

Δx=y tan ϕ 
 

tan ϕ เปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งท่ีใชบงบอกลักษณะการเปล่ียนแปลง tan ϕ เรียกวา “ความเครียดเฉือน 

(shear strain)” ใชสัญญาลักษณ γ (อานวาแกรมมา) นั่นคือ 
 

    γ=tan ϕ 
 

ความเครียดเฉือน (shear strain) มีคาเปนบวกหรือลบขึ้นอยูกับนัยของการหมุน คาของ

ความเครียดเฉือนมีคาต้ังแต 0 ถึง ∝ รูปท่ี 2.21 แสดงรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตท่ีมีการเปล่ียนคาของ 
ความเครียดเฉือนจาก 0 ถึง 2  
 

 
 

รูปท่ี 2.21 การเปล่ียนลักษณะการเฉือนแบบงาย (simple shear) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ การเฉือน

แบบไมไปตามแกน (non-coaxial) (ก) กอนการเปล่ียนลักษณะ (ข) ถูกเปล่ียนลักษณะดวยคา γ=1.0 และ 

(ค) ถูกเปล่ียนลักษณะดวยคา γ=2.0 สังเกตการเปล่ียนของวงกลมและเสนตรงกอนและหลังเปล่ียน   
 
จากรูปท่ี 2.21 จะเห็นวาแกนแนวนอนของรูปส่ีเหล่ียมไมเปล่ียนแปลง เปล่ียนเฉพาะแกนแนวต้ัง 

การเปล่ียนลักษณะชนิดนี้ เรียกวา “การถูกทําใหเกิดความเครียดเฉือนแบบงาย (simple shear) 
หรือไมไปตามแกน (non coaxial)” นิยมเรียกทับศัพทวา “simple shear” สวนรูปท่ี 2.22 คาของ
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ความเครียดเฉือนเทากับศูนย มีการเปล่ียนลักษณะของรูปราง แตไมเปล่ียนมุมของการวางตัว การ
เปล่ียนชนิดนี้ เรียกวา “การถูกทําใหเกิดความเครียดเฉือนแบบบริสุทธ์ิ (pure shear) หรือไปตาม

แกน (coaxial)”  นิยมเรียกทับศัพทวา “pure shear”  มีเฉพาะคา e และ S ไมมีคา γ 
 

 
 

รูปท่ี 2.22 การเปล่ียนลักษณะการเฉือนแบบบริสุทธิ์ (pure shear) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ การเฉือน
แบบไปตามแกน (coaxial) (ก) กอนการเปล่ียนลักษณะ (ข) ถูกเปล่ียนลักษณะดวยคา S=1.8 และ (ค) ถูก
เปล่ียนลักษณะดวยคา S=3.4 สังเกตการเปล่ียนของวงกลมและเสนตรงกอนการเปล่ียนและหลังการ
เปล่ียน เปนการเปล่ียนขนาดแตไมเปล่ียนการวางตัว 
 

เราสามารถนําแทงฟองน้ํา มาแสดงเปนรูปจําลองของการเปล่ียนลักษณะแบบคอยเปนคอยไป 
แบบการเฉือนบริสุทธิ์ (pure shear) ดังแสดงในรูปท่ี 2.23  
 

 
 

รูปท่ี 2.23 การเปล่ียนลักษณะของวงกลม เมื่อถูกบีบอัดจะไดเปนวงรี เมื่อกดลงไปในแทง
ฟองน้ําดวยแรงกดเทากัน ซึ่งไมวาวงรีจะเปล่ียนอยางไร ตองมีเสนตรงสองเสนท่ีไมเปล่ียนความยาว ใน
รูปแสดงดวยเสนประ  
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สวนแบบการเฉือนแบบงาย รูปจําลองท่ีดีรูปหนึ่งคือ การใชแผนการดหลายๆ สิบ หรือหลาย
รอยแผนนํามาเรียงซอนกัน (ในอดีตในใชกระดาษปอนขอมูลคอมพิวเตอร) จากนั้นนํามาเฉือนดานขาง
ดวยมุมตางๆ เพ่ือดูการเปล่ียนลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 2.24 โดยพิจารณาจากวัตถุท่ีมีรูปรางงายๆ เชน 
วงกลม หรือ รูปส่ีเล่ียม จะเห็นวงกลมเปล่ียนเปนวงรี นอกจากนี้หากใชโปรแกรมวาดรูปทางคอมพิวเตอร 
สามารถวาดภาพ และทําการกดหรือเฉือนคลายกับการทดลองที่กลาวมาไดเชนเดียวกัน   
 

 
 
 รูปท่ี 2.24 การเปล่ียนลักษณะของวงกลม เมื่อถูกแรงเฉือนจะไดเปนวงรี แสดงจากแผนกระดาษ
ซอนกัน  ซึ่งไมวาวงรีจะเปล่ียนอยางไร ตองมีเสนตรงสองเสนท่ีไมเปล่ียนความยาว 
 
2.2.6 วงรีของผลรวมความเครียด (Finite Strain Ellipse) 

เมื่อพิจารณารูปวงรีท่ีเกิดจากการเปล่ียนลักษณะของวงกลม (รูปท่ี 2.21-2.24) จะพบวามี
เสนตรงเสนหนึ่งมีการยืดและอีกเสนหดส้ัน เสนท่ียืดมากท่ีสุด เขียนเปน l1 และ S1 เสนท่ีหดส้ันท่ีสุดเขียน
เปน l3 และ S3 เมื่อตองการวิเคราะหความเครียด สําหรับ S1 เรียกวา แกนหลักคามากสุด (principal 
axes of maximum) S3 เรียกวา แกนหลักคานอยสุด (principal axes of minimum) S2 เรียกวา แกนหลัก
คาปานกลาง (principal axes of intermediate) เสนของ S1 S2 และ S3 ต้ังฉากซึ่งกัน (รูปท่ี 2.25) 
 

 
รูปท่ี 2.25 วงรีความเครียด S1 เปนแกนหลักคามากสุด (principal axes of maximum) แกนหลัก

คาปานกลาง (principal axes of intermediate) และ S3 เปนแกนหลักคานอยสุด (principal axes of 
minimum) ในรูปเปนลักษณะแบบ (ก) 2 มิติ และ (ข) 3 มิติ  
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การวิเคราะหความเครียดท่ีสมบูรณ ตองวิเคราะหแบบ 3 มิติ โดยมีรูปทรงสัณฐานของวงรีและมี
แกน S2 รวมดวย ซึ่ง S2 คือ แกนหลักคาปานกลาง (intermediate finite stretch) รูปท่ี 2.26 แสดง เสน
ของ S1 และ S3 ต้ังฉากซึ่งกันและกันเสมอ เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะ 
 

 
 

รูปท่ี 2.26 (ก) รูปวงกลมกอนการเปล่ียนลักษณะ (ข) และ (ค) แสดงการเปล่ียนลักษณะ สังเกต
ความยาวที่เปล่ียนไปของเสนผาศูนยกลางของวงกลมเริ่มตน และแกนของวงรีท่ีเกิดจากการเปล่ียน
ลักษณะ   

 
2.2.7 การหาคาของความเครียดโดยใชการเปล่ียนลักษณะของเสนตรง (Evaluating the 
Strain of Lines in a Strain Marker) 

การวิเคราะหหาคาความเครียดในเสนตรง หาจากการเปล่ียนความยาวและทิศทางของเสนตรง
ท้ังหมดท่ีเปล่ียนไปในวัตถุท่ีเกิดความเครียด ตัวอยางดังรูปท่ี 2.27 เปนการเปล่ียนลักษณะของดินเหนียว
ท่ีมีวงกลมปรากฏดังรูปท่ี 2.27 (ก) เกิดการบีบอัดและดินเหนียวมีการยืดออกดังรูปท่ี 2.27 (ข) จากรูปเรา

สามารถหาคา e และ S ได ในรูปปรากฏมุม θd ซึ่งเรียกวา “การหมุนภายใน (internal rotation)” แต

ไมใชคา ความเครียดเฉือน (γ) การท่ีจะหาความเครียดเฉือน หาไดโดยลากเสนตั้งฉากกับเสนตรงที่สนใจ
และวัดมุม ดังรูปท่ี 2.27 (ข) คาของความเครียดเฉือนท่ีได คือ  

 

γ=tan ϕ =-0.84 
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รูปท่ี 2.27 (ก) การเปล่ียนลักษณะของแผนดินเหนียวท่ีมีรูปวงกลมและเสนตรง L และ M ต้ัง

ฉากกัน (ข) แสดงการเปล่ียนลักษณะของ (ก) มุม θd วัดเทียบจากแกนหลักคามากสุดของวงรี (ค) แสดง
เฉพาะเสนตรง L และ M กอนการเปล่ียนลักษณะ และ (ง) แสดงมุมเฉือน (angular shear) ของเสนตรง M 

ซึ่งมีคา 40°   
 

สมการของความเครียดมีอยู 2 สมการหลัก โดยจะตองทราบ S1 และ S3 และวิธีการคํานวณมี
ดังนี้ 

   λ=S2 

λ แทน quadratic elongation 

λ′แทน reciprocal quadratic elongation  
 

ดังนั้น “สมการของความเครียด (strain equation)” เขียนไดดังนี้  
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การคํานวณการเปล่ียนแปลงของความเครียด จากรูปท่ี 2.21-2.24 และ 2.26 ท่ีแสดงการเปล่ียน
ลักษณะของเสนตรงที่เปนเสนผาศูนยกลางของวงกลม และเมื่อมีการเปล่ียนลักษณะโดยการเฉือน เมื่อ
เปรียบเทียบกอนเปล่ียนและหลังเปล่ียนลักษณะจากรูปท่ีแสดง สามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) S1 และ S3 มีคาเทากันเมื่อ γ= 0 
(2) เมื่อเกิดความเครียดเฉือนแบบระนาบ (plane strain) ตองมีสองเสนท่ีไมแสดง

การเปล่ียนลักษณะ โดยจะมีคา S=1 
(3) มีสองทิศทางแสดง ความเครียดเฉือนคามากสุด (maximum shear strain) และ 

(4) คาของ S และ γ จะเพิ่มและลดลงอยางเปนระบบ ตามทิศทางของการเปล่ียน
ลักษณะ 

ไดอะแกรมความเครียดของมอร (Mohr-Strain diagram) Otto Mohr (1882) วิศวกรชาว
เยอรมันไดแสดงการคํานวณของสมการความเครียดโดยการสรางรูปไดอะแกรมเรียกวา ไดอะแกรม
ความเครียดของมอร (Mohr-Strain diagram) เปนการวิเคราะหภายใตเง่ือนไขความเปนเนื้อเดียวของ
วัตถุท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ จากสมการของความเครียดท่ีกลาวมาสามารถเขียนวงกลมมอรเพ่ือเปน

ตัวแทนและใชหาคา λ′ และ γ/λ ไดดังรูปท่ี 2.28 โดยที่ สมการของความเครียด 

 

ดังนั้น ความยาวของ  MN=λ′  
   ความยาวของ  ST=γ⁄λ ST=(λ′3-λ′1/2)sin2θd 
   

วงกลมมอรชวยใหสามารถหาคาของความเครียดเฉือนได โดยการอานคาจากกราฟ กรณีของ

คา θd เปล่ียนแปลงดวยมุมตางๆ การวิเคราะหโดยการสรางวงกลมมอร ชวยทําใหคํานวณไดรวดเร็วขึ้น 
หากคํานวณดวยมือ (ไมใชคอมพิวเตอร)  

วิธีการสรางวงกลมมอรเพ่ือชวยในการวิเคราะหทําได โดยจะตองทราบคาของ การยืดหรือหด 

(e) ของ ตัวบงชี้ความเครียดกอน จากนั้นหาคาการเหยียด (stretch, S) เมื่อไดคา S หาคา λ โดยที่ 

λ=S2 และสวนกลับของ λ เรียกวา แลมดาไพรม (lampda prime) ใชสัญญาลักษณ λ′ เปนคาสวนกลับ
ของ S2 และตองทราบทิศทางของคาการเหยียดคามาก ( maximum stretch, S1) เมื่อทราบทิศทางของ 

S1 วัดคามุม θd เทียบกับทิศทางของ S1 การวัดมุมตองคิดคาของมุมเปนบวกหรือลบ โดยที่ถามุมวัดทวน
เข็มนาฬิกาเทียบกับ S1 ไดคามุมเปนลบ เมื่อเขียนในแกนของวงกลมมอรตองเขียนทางแกนลบ และ
ทํานองเดียวกันถามุมวัดตามเข็มนาฬิกาเทียบกับ S1 ไดคามุมเปนบวก เมื่อเขียนในแกนของวงกลมมอร
ตองเขียนทางแกนบวก ตัวอยางการวิเคราะหอธิบายไวอยางละเอียดใน Ramsay and Huber (1983) ซึ่ง
สามารถอานเพ่ิมเติมได  

ตัวอยางการใชวงกลมมอร ในท่ีนี้ขอยกตัวอยาง 2 ตัวอยาง ของการใชวงกลมมอร เพ่ือชวย
ในการวิเคราะหความเครียด ตัวอยางแรกแสดงในรูปท่ี 2.29 แสดงซากบรรพชีวิน E และ M กอนเปล่ียน
และหลังเปล่ียน คาท่ีวัดไดแสดงในตาราง เมื่อนําคาเหลานั้นมาสรางวงกลมมอร ดังรูปท่ี 2.30 สามารถหา

คา λ′, γ/λ, และ ψ ได 
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รูปท่ี 2.28 (ก) การเปล่ียนรูปของเสนตรง AB ตัดในรูปวงรีโดยทํามุม θd =+25° กับแกน S1 จาก

การเปล่ียนรูป ถากําหนดใหคาของ λ3 = 2.0 และ λ1 = 0.57 (ข) วงกลมของมอรเพ่ือหาควาเครียดเฉือน 
(ค) แสดงระยะทางที่วัดไดจากการสรางรูปวงกลมของมอร (ง) แสดงการเปล่ียนรูปของเสนตรง AB ตัดใน

รูปวงรีโดยทํามุม θd =-25° กับแกน S1 จากการเปลี่ยนรูป ถากําหนดใหคาของ λ3 = 2.0 และ λ1 = 0.57 
(จ) วงกลมของมอรเพ่ือหาความเครียดเฉือน (shear strain) โดยวัดมุมในแกนที่เปนลบ 
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รูปท่ี 2.29 (ก) บราซิโอพอด (brachiopod) E และ M ท่ียังไมไดเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม (ข) E 

และ M ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะวัดคา λ และ S ของ hinge line และ back  line ของ บราซิโอพอดได โดย
กําหนดเปน HE, HM, BE, และ BM (ค) วัดคามุมความเครียดเฉือน (angular shear) เทียบกับ HE และ HM 

(ง) วัดมุมระหวาง การยืดคามาก (maximum stretch) กับ hinge line [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 2.49 
โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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ตาราง แสดงคาตางๆ ท่ีวัดไดจากรูป 2.29 
Line S λ λ′ ψ γ θd γ⁄λ 
HE 0.86 0.74 1.35 -30° -0.58 -48° -0.78 

HM 1.11 1.23 0.81 +43° 0.93 +30° 0.76 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.30 การใชวงกลมมอรเพ่ือหาการเปล่ียนลักษณะของบราซิโอพอด (brachiopod) ของรูป
ท่ี 2.29 (ก) เขียนเฉพาะของมูลท่ีวัดไดท่ีแสดงในตาราง (ข) แสดงการสรางวงกลมมอร พรอมกับเขียน
ขอมูลท้ังหมดลงในกราฟ  [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 2.50 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
  

จากตัวอยางแรกเราทราบคาของ λ′ ของบราซิโอพอด (ตัวบงชี้ความเครียด) 2 ตัว คือ λ′E λ′M  

และคาของ θ′dE และ θ′dM สามารถสรางวงกลมมอรได หลักสําคัญ คือ ตองทราบแนวของวงรี

ความเครียด เมื่อหาคา θ′dE และ θ′dM  
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ตัวอยางท่ีสองเปนกรณีท่ี ไมสามารถหาคาของ θd สามารถวิเคราะหดวยวงกลมมอรได ถาทราบ

คา λ′ ของตัวบงชี้ความเครียด 3 ตัว ดังแสดงในรูปท่ี 2.31 เปนลักษณะของเบเล็มไนต (belemnites) ท่ีมี
การถูกกระทําใหเกิดความเครียด  การวิเคราะหดวยวงกลมมอรมีวิธีดังนี้   

(1) คํานวณหาคา S ของเบเล็มไนต ท้ังสามตัวและวัดมุมท่ีระหวางเบเล็มไนต A, B, 
และ C  ดังรูป 2.31 (ก) 

(2) วาดวงกลมดวยรัศมีใดๆ ในกระดาษใส (tracing paper) และเขียนคาของมุมท่ีวัด
ไดจากขอหนึ่งเทียบกับ เบเล็มไนตตัวใดตัวหนึ่งเปนหลัก โดยจะตองเขียนคามุม
เปนสองเทาของคาท่ีวัดได [รูป 2.31 (ข)] 

(3) ลากเสนตรงเพื่อใหเปนแกนของการเขียนวงกลมมอร  และวางวงกลมท่ีวาดไวโดย
ใหจุดศูนยของวงกลมอยูบนเสนตรง [รูป 2.31 (ค)] 

(4) ใชการ ลองผิดลองถูก (trial and error) โดยการหมุนวงกลมไปเพื่อใหไดระยะหาง

ระหวาง λ′B-λ′A และ λ′C-λ′B มีคาเทากันหรือใกลเคียงกันมากท่ีสุด ดังแสดงใน

ภาพ 2.22 (ง) ดังนั้นสามารถหาคาของวงรีความเครียด และ θ′ ของ เบเล็มไนต 
แตละตัวไดจากวงกลมของมอร [รูป 2.31 (ง)] 

 

 
 

รูปท่ี 2.31 การใชวงกลมมอรเพ่ือหาการเปล่ียนลักษณะของเบเล็มไนต (belemnite) โดยท่ีไม
ทราบวงรีความเครียด (strain ellipse) และทิศทางของวงรีความเครียด (ก) ลักษณะของเบเล็มไนตท่ีตอง
ปรากฏอยางนอยสามตัวขึ้นไปวัดมุมดังภาพ (ข) เขียนมุมสองเทาของมุมจากท่ีวัดไดใน (ก) เทียบกับเบ

เล็มไนต ตัวใดตัวหนึ่งลงในวงกลม (ค) และ (ง) หมุนหาระหวางจนกวา ไดระยะ x=y หรือ λ′B-λ′A และ 

λ′C-λ′B (E) θ′ ของเบเล็มไนตแตละตัว [ภาพจาก Figure 6.8 และ 6.9 โดย Ramsay and Huber, 1983] 
 
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเสนอสําหรับวิเคราะหหาความเครียดท่ีเกิดในหิน โดยอาศัย

ลักษณะปรากฏท่ีผิดรูปไปของ ตัวบงชี้ความเครียด ท้ังแบบที่อาศัยแนวของเสนตรง แนวความสมมาตร
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ของรูปราง ตัวบงชี้ความเครียด และพ้ืนท่ีหรือปริมาตร หรืองายๆ คือ ตองทราบรูปรางเดิมกอนเปล่ียน วา
เปนลักษณะใด  

Ramsay and Haber (1983) เสนอและรวบรวมวิธีการหาปริมาณของความเครียดจากการ
ปรากฏของ ตัวบงชี้ความเครียด ในรูปแบบตางๆ วิธีการหาความเครียดท่ีจะกลาวในลําดับตอไป รวบรวม
มาจากเนื้อหาบางสวนของ Ramsay and Haber (1983) และ Hatcher (1995)     

(1) วิธีของคูลส (Cloos’s Method) Ernst Cloos (1947) ไดริเริ่มทําการวิเคราะหความเครียด
ใชการวิเคราะหโดยมีหลักการของการเปล่ียนรูปรางภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองไมสูญเสียปริมาตร Cloos           
ทําการวิเคราะหความเครียดโดยใชอูออิด (ooids) ในหินปูน ซึ่งมีการเปล่ียนรูปรางจากทรงกลมเมื่อเกิด
การเปล่ียนลักษณะจะเปนวงรี อูออิด เปนสารพวกพวกแคลคาเรียส (calcareous) ท่ีจับตัวลอมรอบเม็ด
ตะกอนเล็กๆ และขยายออกไปในรัศมีของวงกลมกวางขึ้นเรื่อยๆ รอบเม็ดตะกอนเล็กๆ (รูปท่ี 2.32) โดยที่ 
Cloos เก็บตัวอยาง 227 ตัวอยางท่ีมี อูออิด วัดคาตางๆ เชน ชั้นหิน รอยแยก และ แนวแตกเรียบ โดยที่ 
Cloos ลงตําแหนงของบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง นอกจากนี้ Cloos เตรียมแผนหินบาง (thin section) 404 แผน 
ของอูออิดซึ่ง Cloos สามารถวิเคราะหรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตและการวางตัวของ ความเครียดได 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.32 การเปล่ียนลักษณะของอูออิด (ooids) (ก) รูปกอนการเปล่ียนลักษณะของอูออิด 
(ooids) (ข) เมื่ออูออิด เกิดการเปล่ียนลักษณะ 50%  (ค) เมื่ออูออิด เกิดการเปล่ียนลักษณะ 75% (ง) ภาพ
จากสนามของอูออิด [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 2.53 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Cloos, 
1947] 
 
 การคํานวณ Cloos ไดสมมติใหอูออิดแตละวงกอนเปล่ียนลักษณะจะเปนทรงกลม สมมติใหการ
เปล่ียนลักษณะของอูออิดไมสูญเสียปริมาตร ดังนั้น 

 

3

3
4 rVs π=
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เมื่อ  r แทนรัศมีของวงกลม และเมื่อทรงกลมเปล่ียนเปนวงรี (ellipse) 
 

 
 

เมื่อ a, b, และ c เปนแกนยาวที่สุด ระหวางกลาง และแกนยาวนอยท่ีสุดของวงรีตามลําดับ  และ
กําหนดให 
  

  
 

จากการวัดคาตางๆ ในหินท่ีเก็บ โดยที่ a, b,และ c สามารถหาได จะหา r ได เมื่อได r จะหา S1, S2 และ 
S3 ได 

 
(3) วิธีของเวลลแมน (Wellman’s Method)  Wellman (1962) ไดเสนอวิธีหาความเครียดท่ี

เกิดขึ้นของ ตัวบงชี้ความเครียด ซึ่งมีเง่ือนไงท่ี ตัวบงชี้ความเครียด ท่ีนํามาวิเคราะหนั้นตองมีรูปรางกอน
การเปล่ียบลักษณะโดยตองมีแนวของเสนตรงสองเสนตั้งฉากกัน ตัวอยางเชน รูปรางของ บราซิโอพอด 
(brachiopod) และ ไทรโลไบต (trilobite) ดังแสดงในรูปท่ี 2.33  
 

 
 

รูปท่ี 2.33 การวิเคราะหดวยวิธีของเวลแมน (ก) รูปรางของบราซิโอพอด (brachiopod)ท่ีถูก
กระทําใหผิดรูปหรือบิดเบ้ียวไป (ข) การลอกรูปท่ีปรากฏใน ก (ค) วงรีความเครียดท่ีไดจากการวิเคราะห 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 5-12 โดย Hatcher, 1995] 

abcVe π
3
4

=

abcr =

es VV =



การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส            
 

เมื่อวัตถุถูกกระทําใหผิดรูปรางไปแนวของเสนตรงที่เคยตั้งฉากกันจะเปล่ียนไป (รูปท่ี 2.33)          
การเปล่ียนไปของมุมฉากของเสนตรงสองเสนสามารถนํามาคํานวณหาวงรีความเครียด (strain ellipse)  
ไดดังแสดงในรูปท่ี 2.33 เปนรูปรางของ บราซิโอพอด (brachiopod) ท่ีถูกกระทําใหผิดรูปหรือบิดเบ้ียวไป 
ในการวิเคราะหควรวิเคราะหจากวัตถุท่ีเปน ตัวบงชี้ความเครียด มากกวา 10 ตัวขึ้นไป วิธีวิเคราะหมีดังนี้ 

(1) ลอก (trace) ลักษณะปรากฏของวัตถุท่ีเปน ตัวบงชี้ความเครียด  ดังแสดงในรูป
โดยลอกเฉพาะแนวเสนตรงที่กอนการเปล่ียนลักษณะเคยเปนเสนท่ีต้ังฉากซึ่งกัน
และกัน 

(2) ลากเสนตรง AB ในทิศทางใดๆ ดวยความยาวที่ควรมากกวาความยาวของเสนตรง
ท่ีปรากฏจากวัตถุในขอ 1  

(3) วัดมุมของเสนตรงทั้งสองเสนของวัตถุแตละตัวนํามาเทียบกับเสนตรง AB ท่ีลากไว
ในขอ 2 

(4) เขียนมุมท่ีวัดไดจากขอ 3 ลงบนจุดปลายของเสนตรง AB ท้ังสองปลาย ดังแสดงใน
รูปท่ี 2.33 (ค) โดยเขียนท้ังชวงบนและชวงลาง ทําใหครบทุกวัตถุ หากวัตถุถูก
กระทําใหผิดรูปรางจะปรากฏเปนแนวของรูปวงรีความเครียด (strain ellipse) ถา
ถูกกระทําใหเปล่ียนลักษณะในปริมาณมากจะมีคาความเปนวงรีมาก และ   

(5) หาแกนท่ียาวท่ีสุด (e1) และแกนที่ส้ันท่ีสุด (e2) ของวงรีจากขอ 4 และคํานวณหา  
”คาความเปนวงรี (ellipticity, R)” ดังสมการ  R=1+e1/1+e2    

ในการหาวงรีความเครียด ถาหากตัวบงชี้ความเครียด ไมไดมีลักษณะปรากฏตามที่วิธีของเวลล
แมน คือ ตองมีแนวของเสนตรงที่เคยตั้งฉากกันสองเสน และถูกเปล่ียนลักษณะไป เสนตรงยังเปนเสนตรง
แตไมต้ังฉากกันอีกตอไป หากไมเปนเชนนี้ ไมสามารถวิเคราะหโดยวิธีของเวลลแมนได   

(3) วิธีอารเอฟ-ฟรีพารม (Rf/φ′)   Ramsay (1967) ไดเสนอวิธีการหาวงรีความเครียดของวัตถุ
ท่ีมีลักษณะปกติเปนลักษณะทรงกลมหรือวงรี แตเมื่อผิดรูปรางจะเปล่ียนเปนวงรีหรือวงรีมากขึ้น การหา
วงรีความเครียดดวยวิธีนี้ จึงตองพิจารณาตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก  

(1) รูปรางของคาความเปนวงรีเริ่มตน (initial ellipticity) กอนการเปล่ียนลักษณะ  
(2) ทิศทางการวางตัวของวงรี และ  
(3) การวางตัวและขนาดของแกนหลักของวงรีความเครียด (principal strain axes)  

วิธีการวิเคราะหมีหลักการ คือ ตองมีตัวบงชี้ความเครียด ท่ีมีจํานวนมากพอที่จะเปนตัวแทนของ
บริเวณท่ีวิเคราะห ตัวบงชี้ความเครียด เชน กอนกรวด (pebbles) อูออิด (ooids) หรือ เม็ดทราย (sand 

grains) ตองหาคาของความเปนวงรีของวัตถุท่ีผิดรูป (Rf ) และวัดมุม φ′ โดยที่มุม φ′ วัดจากแนวของ
แกนท่ียาวท่ีสุด (e1) กับเสนอางอิงท่ีสามารถกําหนดขึ้นมาในทิศทางใดๆ วัดคา Rf และ φ′ จากนั้นเขียน
กราฟระหวาง Rf และ φ′ จากกราฟเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกราฟที่คํานวณทางทฤษฎี จะสามารถหาวงรี
ความเครียดได 

จากหลักการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตนเปนการวิเคราะหแบบยอนกลับ เพราะพบลักษณะผิดรูป
เกิดขึ้นแลว แตเพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้น ขอใหดูตัวอยางตอไปนี้ เพราะเปนตัวอยางท่ีเริ่มจากวัตถุท่ียังไมถูก
กระทําใหผิดรูป [รูปท่ี 2.34 (ก)] โดยที่วัตถุมีลักษณะความเปนวงรีเทากับสอง (Ri=2) วางตัวแบบกระจัด

กระจาย (random) และวงรีมีแกนยาวท่ีสุดของวงรีทํามุม φ กับเสนอางอิงซึ่งในภาพใชเสนแกนนอนของ

กรอบส่ีเหล่ียม เขียนคาความเปนวงรีเริ่มตน (Ri) กับ φ ของวัตถุท่ีปรากฏไดรูปกราฟดังแสดงในภาพ และ
คาของวงรีความเครียดเทากับหนึ่ง (Rs=1) ท้ังนี้เพราะยังไมมีการเปล่ียนรูปราง รูปท่ี 2.34 (ข) แสดงวัตถุ
ถูกกระทําใหเกิดความเครียดมีการผิดรูปขึ้นดวยคาวงรีความเครียดเทากับหนึ่งเทาครึ่ง (Rs=1.5) คาความ
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เปนวงรีเปล่ียนไปมีท้ังลดลงและเพิ่มขึ้น นั่นคือคาของ Rf เมื่อคาความเปนวงรีเปล่ียน มุมก็เปล่ียนไป

เรียกวา φ′ เขียนคาของ Rf และ φ′ ไดกราฟดังแสดงในภาพ พบวาคาของ φ′ อยูระหวาง ±90° รูปท่ี 

2.34 (ค) เปนรูปท่ีทําใหเกิดคาความเครียดสามเทา (Rs=3) หาคาของ Rf และ φ′ ไดกราฟดังแสดงในภาพ 

จะพบวาการเปล่ียนขึ้นลง (fluctuation, F) ของ φ′ อยูระหวาง ±15° จึงสรุปไดวาถาหากมีความเครียด
มาก การเปล่ียนขึ้นลงของ φ′ จะนอย  
 

 
 

รูปท่ี 2.34 (ก) ความสัมพันธของคาความเปนวงรีเริ่มตน Ri และ การวางตัวเริ่มตน φ ของ ตัว

บงชี้ความเครียดกอนการเปล่ียนรูป โดยมี Rs=1.0 และกราฟแสดงคาระหวาง Ri และ φ (ข) การเปล่ียนรูป
เมื่อมีคาวงรีความเครียด RS=1.5 (ค) การเปล่ียนรูปเมื่อมีคาวงรีความเครียด RS=3.0 [ภาพปรับปรุงตอจาก
จาก Figure 5.3 โดย Ramsay and Huber, 1983] 

 
รูปท่ี 2.35 แสดงผลการเปล่ียนคาของ Ri และ Rs ท่ีอัตราสวนตางๆ จากรูปท่ี 2.34 และ 2.35 

สามารถสรุปไดวาการเปลี่ยนขึ้นลง (fluctuation, F) ของคาของ φ′ เปนตัวบงบอกปริมาณของ
ความเครียด การหาวงรีความเครียดโดยการวิเคราะหของ Ramsay and Huber (1983) บงบอกวา ถาคา
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ความเปนวงรีเริ่มตนของวัตถุมีคามากกวาวงรีความเครียด (Ri>Rs) พบวา 50% ของขอมูลสะสมอยูบริเวณ
วงรีของความเครียด [รูปท่ี 2.34 (ค)] ดังนั้นจึงสามารถลากวงรีความเครียดจากการคิด 50% ของขอมูลกับ
คามากท่ีสุดของ Rf  และถาคาความเปนวงรีเริ่มตนของวัตถุมีคานอยกวาวงรีความเครียด (RI<Rs) พบวา
สวนมากของขอมูลสะสมอยูบริเวณวงรีของความเครียดไมกระจายดังแสดงเปรียบเทียบในรูปท่ี 2.34 (ค) 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.35 (ก) ความสัมพันธของคาความเปนวงรีเริ่มตน Ri, Rf และ φ′ โดยมี RS เปล่ียนไป (ข) 

ลักษณะของ Rf/φ′ โดยรูปซายมือคา Ri>Rs และขวามือคา RI<Rs [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 5.4 และ 
5.5 โดย Ramsay and Huber, 1995] 
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วิธีหาคาของ Rimax และ Rs  
กรณีท่ี Ri>Rs  มีวิธีหาคาของ Rimax  และ Rs ไดดังสมการ 

 
    Rfmax=RsRimax  

และ 
    Rfmin=Rimax/Rs 

ดังนั้นจะได  
    (RfminRfmax)

1/2= Rimax 
และ  

    (Rfmax/Rfmin)
1/2= Rs 

 
กรณีท่ี RI<Rs  มีวิธีหาคาของ Rimax  และ Rs ไดดังสมการ 
 

   Rfmax=RsRimax  
และ 

    Rfmin=Rs/Rimin 
ดังนั้นจะได 

    (Rfmax/Rfmin)
1/2= Rimax 

และ  
   (RfmaxRfmin )

1/2= Rs 
 

การวิเคราะหดวยวิธีนี้เสียเวลามากหากตองทําดวยมือ เพราะตองการความละเอียดในการวัด แต
ถาหากนําคอมพิวเตอรเขามาชวยจะทําไดเร็วมากขึ้น วิธีนี้มีความแมนยํามากกวาวิธีอ่ืนๆ  

(4) วิธีจุดกึ่งกลางตอจุดกึ่งกลาง (Center-to-Center) เนื่องจากวิธี Rf/φ′ เสียเวลาในการ
วิเคราะหมาก วิธีนี้ถูกเสนอขึ้นมาเพ่ือชวยใหสามารถวิเคราะหใหเร็วขึ้น หลักการของวิธีนี้คือการวัด
ระยะหางของวัตถุท่ีอยูติดกันและวัดมุมโดยกําหนดเสนสมมติขึ้นหนึ่งแนว ดังแสดงในรูปท่ี 2.36 วัดคาของ 

d’ และ α′ จากนั้นเขียนกราฟระหวาง d′ และ α′ ทําการ วาดเสนโคง (fit curve) ท่ีผานขอมูลมากสุดท่ี

ได หาคา d′max และ d′min คาของวงรีความเครียดคํานวณไดจาก  
 

Rs=d′max/d′min   

 
(5) วิธีของไฟร (Fry’s Method) วิธีนี้เสนอโดย Norman Fry (1979) ซึ่งปรับปรุงวิธีของ center-

to-center ใหงายขึ้นมาอีกและใชเวลาในการวิเคราะหนอยลง วิธีของไฟรมีหลักการโดยการเขียนจุด
กึ่งกลางของวัตถุท้ังหมดท่ีปรากฏ มีวิธีทําดังนี้ ใชกระดาษใสท่ีสามารถมองเห็นวัตถุท่ีเปนตัวบงชี้
ความเครียด กําหนดจุดท่ีสนใจไวหนึ่ง วางจุดนั้นลงบนกึ่งกลางของวัตถุท่ีเปนตัวบงชี้ความเครียด เขียนจุด
กึ่งกลางของตัวบงชี้ความเครียด ท่ีปรากฏอยูรอบๆ ท้ังหมด จากนั้นเล่ือนจุดไปท่ีวัตถุตัวอื่นๆ เขียนจุด
กึ่งกลางของวัตถุท้ังหมดท่ีปรากฏอยูรอบๆ ทําไปจนกวาจะพบลักษณะปรากฏของรูปวงรี ดังรูปท่ี 2.37 
วงรีท่ีปรากฏ คือ วงรีความเครียดนั่นเอง อานคา e1 และ e3 และหาคาเปนวงรี กรณีท่ีปรากฏเปนวงกลม
แสดงวาวัตถุไมเกิดการเปล่ียนลักษณะ   
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รูปท่ี 2.36 (ก) การตอจุดระหวางจุดศูนยกลางของวงกลมท่ีใกลเคียงกันระหวางระยะทาง (d) 

และ มุม (α) กอนการเปล่ียนลักษณะและหลังการเปล่ียนลักษณะ จากรูปวัดเฉพาะ AB, AC, AD ไมวัด AE  

(ข) เขียนคาของ d’ และ α′ ท่ีวัดไดจากการปรากฏของจุดท่ีใกลเคียงกันของ ตัวบงชี้ความเครียด ท้ังหมด
ท่ีวิเคราะห [ภาพปรับปรุงตอจาก Figures 7.6  and 7.8 โดย Ramsay and Huber, 1983] 
 

 
 

รูปท่ี 2.37 (ก) การเขียนจุดกึ่งกลางของตัวบงชี้ความเครียดท่ี 1 และเขียนจุดกึ่งกลางรอบๆ (ข) 
เปล่ียนตัวบงชี้ความเครียดมาท่ี 2 (ค) เมื่อเสร็จจะไดรูปวงรีปรากฏออกมานั่นคือ วงรีความเครียด [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Figure 7.10 โดย Ramsay and Huber, 1983] 

 
2.2.8 การเปล่ียนรูปรางโดยการหดหรือขยาย (Dilational Changes) 

เมื่อมีการบิดเบ้ียว ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะที่เปนไปไดท้ังปริมาตรเพ่ิมขึ้น หรือปริมาตร
ลดลง ตัวอยางในกรณีของการมีปริมาตรเพ่ิม เชน เมื่อหินแตกอาจมีสายแรเขาไปแทรก ปริมาตรมวลหิน
เพ่ิมขึ้น เพราะมีชองวางและมีแรอ่ืนเขาไปตกสะสมใหชองวาง หรือการเกิดพนังแทรกชั้น (dike) หรือพนัง
แทรกระหวางชั้น (sill) เปนตน ตัวอยางในกรณีของมีปริมาตรลดลง เชน เมื่อเม็ดแรในเนื้อหินถูกละลาย
ออกไป (dissolution) เกิดการลดลงของปริมาตร (รูปท่ี 2.38) หรือ การเกิดแนวแตกเรียบ (cleavage) 
ปริมาตรหายไปเนื่องจากการละลายดวยความดัน (dissolution or pressure solution) หรือตัวอยางของ
แนวฟนในหิน (stylolites) ท่ีเกิดจากหินถูกแรงกระทําใหเกิดการละลาย สวนท่ีไมละลายจะเหลือไวเปน
เศษท่ีปรากฏในลักษณะของแนวฟนในหิน [รูปท่ี 2.39 (ก)] มักพบเศษดินเหนียวเปนสีดํา ในแนวของฟน
ในหิน หรือรูปท่ี 2.39 (ข) แนวของสายแรแคลไซต ท่ีถูกละลายดวยความดัน (pressure solution) ทําให
สายแรขาดหายไปบางสวน ลักษณะท่ีขาดหายไมใชเกิดจาผลของการเล่ือน (faulting)  
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รูปท่ี 2.38 การเปล่ียนแบบการลดลงของปริมาตร (decrease in volume) โดยการอัด 
(compaction) และการละลายดวยความดัน(pressure solution) แนวของการละลายดวยความดันซึ่งจะ
พัฒนาเปนแนวแตกเรียบ 
 

 
 

รูปท่ี 2.39 (ก) แนวฟนในหิน (stylolite) พบในบริเวณ พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวดเลย (ข) สายแร
แคลไซตท่ีขาดหายไปบางสวน จากผลการละลายดวยความดัน (pressure solution) [ภาพ (ก) โดย เพียง
ตา สาตรักษ ภาพ (ข) โดย Rob Butler, University of Leeds, UK]  

 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาวงรีความเครียดในลักษณะแบบ 2 มิติ สามารถสรุปไดวาถา 

   S1S3=1.0 พ้ืนท่ีไมเปล่ียน 
   S1S3<1.0 พ้ืนท่ีลดลง 
   S1S3>1.0 พ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

และสามารถดูในไดอะแกรมสนามความเครียด (strain field diagram) ดังแสดงในรูปท่ี 2.40 
 
2.2.9 ไดอะแกรมของฟลินน (Flinn  Diagram) 

การพิจารณาความนาจะเปนท่ีมีการเกิดความเครียด โดยมีการสูญเสียปริมาตรหรือไมใน 3 มิติ 
จะวิเคาระหโดยใชไดอะแกรมของฟลินน (Flinn diagram) โดยที่ Flinn (1962) ไดพัฒนาขึ้นดังรูปท่ี 2.41 
ทําโดยเขียนอัตราสวนของ S1/S2 และ S2/S3 ซึ่งสามารถคํานวณหา S1, S2, และ S3 ไดดังท่ีกลาวมาแลว 
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และไมวาเลือกใชเทคนิคใด ตองวิเคราะหใหไดครบท้ังสามแกน และตัวบงชี้ความเครียด ท่ีใชตองเปน
ตัวแทนของการเปล่ียนลักษณะไดท้ังหมดได  

Ramsay (1967) ดัดแปลงจากไดอะแกรมของฟลนนมาเขียนในมาตราสวนของล็อก (logarithmic 
Flinn diagram) สามารถใชในการศึกษาท้ังการบิดเบ้ียวและการเสียปริมาตรซึ่ง คาความเครียดจากมาตรา
สวนของล็อก (logarithmic strain) หรือบางทีเรียกวา ความเครียดปกติ (natural strain) หรือ ความเครียด
จริง (true strain) โดยที่ e=loge(S) ดังรูปท่ี 2.41 (ข)   
 
 

 
 

รูปท่ี 2.40 ลักษณะของไดอะแกรมสนามความเครียด (strain field diagram) [ภาพปรับปรุงตอ
จาก Figure 2.58 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.41 (ก) ไดอะแกรมของฟลินน (Flinn’s diagram) ใชสําหรับตรวจสอบการเปลี่ยนลักษณะ
ท่ีจะไดรูปวงรีความเครียดในสภาพใด ถามีคา S1/S2 นอยกวา S2/S3 จะไดวงรีความเครียดของแบบแบน
ราบ (oblate spheroid) S1/S2มากกวา S2/S3 ไดวงรีความเครียดแบบยืดยาว (prolate spheroid) (ข) 
ไดอะแกรมของ ฟลินน (Logarithmic Flinn diagram) ใชตรวจสอบถึงการเพ่ิมหรือสูญเสียปริมาตรหากเกิด
การเปล่ียนลักษณะ  
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2.3 บทสรุป   
เมื่อวัตถุมีการเปล่ียนลักษณะจะเกิดได 4 แบบ คือ (1) การเล่ือนท่ี (2) การหมุน (3) การหดหรือ

การขยาย และ (4) การบิดเบ้ียว หากวัตถุเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการเลื่อนท่ีและการหมุนเรียกวัตถุ
นั้นวาวัตถุแข็งแกรง (rigid body) แตถาเกิดการเปล่ียนขนาดและ/หรือการบิดเบ้ียวเรียกวัตถุนั้นวา วัตถุ
ไมแข็งแกรง (non-rigid body) การเล่ือนท่ีและการหมุนบงบอกการเปล่ียนลักษณะดวยเวคเตอร สวนการ
หดหรือขยายและการบิดเบ้ียว บงบอกการเปล่ียนลักษณะดวยการคํานวณหาความเครียดท่ีเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบลักษณะกอนเปล่ียนและหลังเปล่ียน การหาวัตถุท่ีเปนแนวเสน จะคํานวณหาปริมาณ
ความเครียดจากการวัดความยาวกอนเปล่ียนลักษณะ เปรียบเทียบกับความยาวหลังการเปล่ียนลักษณะ 

โดยสมการท่ีใชหาความเครียดคือ e=Δl/l กรณีท่ีวิเคราะหความเครียดแบบสองมิติ บงบอกดวย คาความ
เปนวงรี (R=1+e1/1+e2) หรือกรณีสามมิติ บงบอกคาความเปนวงรีของความเครียดเทียบสัดสวนท้ังสาม

แกน นอกจากนี้สามารถหาปริมาณความเครียดเฉือน (shear strain, γ) ไดจากการทราบมุมท่ีเกิดจาก
การเฉือน (angular shear, ϕ) โดยที่ γ=tanϕ ผลของการวิเคราะหความเครียดท่ีได เปนผลรวมสุดทาย
ท่ีถูกบันทึกไวในหิน แมวาในอดีตหินมีการเกิดความเครียดแบบคอยเปนคอยไป หรือเกิดเปนชวงๆ แต
ผลการวิเคราะหจะเปนผลรวมทั้งหมดท่ีถูกบันทึกไว จึงจัดเปนผลรวมความเรียดท้ังหมด (finite strain) 
และไดอะแกรมของมอร ชวยในการวิเคราะหหาความเครียดได นอกจากนี้มีเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะหหา
ความเครียด แตละเทคนิคมีขีดจํากัด อีกท้ังขึ้นกับ ตัวบงชี้ความเครียด ท่ีปรากฏใหวิเคราะหในหิน ตัว
บงชี้ความเครียดท่ีใชไดดีในการวิเคราะห ไดแก ซากบรรพชีวิน กอนกรวด หรือวัตถุทุกชนิดท่ีทราบ
รูปรางกอนการถูกเปล่ียนลักษณะ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุท่ีพบวาเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม เมื่อ
ทราบอัตราการเกิดความความเครียดในแกนท้ังสามแกน สามารถบงบอกวงรีความเครียดวาเกิดใน
ลักษณะใด มีการสูญเสียปริมาตรหรือมีปริมาตรเพิ่ม โดยการใช ไดอะแกรมของฟลินน (Flinn diagram)  
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (Terms to Remember) 
 

Stress, strain, finite strain ellipse, progressive deformation, incremental strain, 

infinitesimal strain, strain markers, Wellman’s methods, Rf/φ′ method, center-to-center method, 
Fry’s method, Mohr circle for strain, greatest principal strain, least principal strain, intermediate 
principal strain, extension, elongation, stretch, quadratic elongation, angular shear, coaxial, non-
coaxial, Flinn’s diagram, logarithmic Flinn’s diagram, homogenous deformation, heterogeneous 
deformation simple shear, and pure shear 

 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) อธิบาย coaxial, non-coaxial, simple shear และ pure shear 
(2) อะไรบางท่ีถือเปน ตัวบงชี้ความเครียดท่ีดี 
(3) สเกตรูปการยืดหรือหด (e) ของโครงสรางรอยเล่ือน ท่ีมีคา e=40% และ -40% 
(4) สเกตโครงสรางการคดโคงท่ีมีคา e=-20% 

(5) เขียนคาการเปล่ียนความยาวของเสนตรง AB AC และ AD ท่ีเปล่ียนไปเนื่องจากมุม ψ = 10°, 20°, 
30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° และ 90° ดังแสดงในรูปท่ี 2.42  

 

 
 

รูปท่ี 2.42 สําหรับคําถามขอ 6 
 
(6) สรางวงกลมมอร (Mohr circle) ของการเปล่ียนลักษณะของกอนกรวด (pebble) โดยมีคา e1=0.8 

e2=0.25  หาคาของมุม θ = 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° และ 90° เขียนรูปกราฟ
แสดงคาการเปล่ียนแปลงของคาการเหยียด (stretch) และ θ 

(7) จงหาความเครียดเฉือน (shear strain) และ การยืดหรือหด (extension) ของเสนท่ีตางๆ แสดงใน
วงกลมหลังจากเปล่ียนลักษณะไปแลว  
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(8) จงหาวงรีความเครียด (strain ellipse) หลังจากเปล่ียนลักษณะไปแลว ของรูปท่ี 2.43 รูปเขียนเฉพาะ 
hinge lines ของการเปล่ียนลักษณะของ trilobite ท่ีมีการวางตัวแบบกระจายในชั้นหินดินดานแตกตาง
กัน ใหคํานวณจากรูปท่ีแสดงการเปล่ียนลักษณะ  

(9) จากรูปท่ี 2.44  จงหาการเปล่ียนลักษณะ 
(10) จากรูปท่ี 2.45 จงหาวงรีความเครียด (strain ellipse) โดยใชวิธีท่ีกลาวมาท้ังหมด พรอมท้ังใหเหตุผล

ดวยวาทําไมบางวิธีสามารถวิเคราะหได  บางวิธีไมสามารถใชวิเคราะหได  
 

 
 

รูปท่ี 2.43 สําหรับคําถามขอ 10 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.44 สําหรับคําถามขอ 10 รูปของการเปลี่ยนลักษณะของอูออิดในหินปูน (oolitic 

limestone) [ภาพปรับปรุงตอจาก Ramsay and Huber, 1983 และ Passchier and Trouw, 2005]  
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รูปท่ี 2.45 สําหรับคําถามขอ 11 รูปของการเปลี่ยนลักษณะของเม็ดควอตซ (quartz grain) ภาพ
จากแผนหินตัด [ภาพ โดย Ramsay and Huber, 1983 และ Passchier and Trouw, 2005]   

 
คําถามชวนคิด (Questions for Thought)  
 
(1) จงเขียนสมการ แสดงการเล่ือนท่ี (translation) การหมุน (rotation) การเฉือนแบบงาย (simple shear) 

การเฉือนแบบบริสุทธิ์ (pure shear) และ การบิดเบ้ียว (distortion) ของวัตถุรูปส่ีเหล่ียม (กําหนด 
coordinate (x, y) ของรูปส่ีเหล่ียม จากนั้นจึงสรางสมการแสดง x’, y’) 

(2) แองเทอรเชียรี (Tertiary) ตางๆ ในอาวไทย และในภาคเหนือ มีคา การยืดหรือหด  เทาไร  
(3) จากรูปท่ี 2.11 ของ ไทรโลไบต ท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไปแลว ถาวงรีความเครียดของบริเวณท่ีพบ 

trilobite มีคา e1 = 3 และ e3 = 1 โดยที่ e1 อยูในทิศตะวันออก-ตก จงหา θd และ ของ ไทรโลไบต 
(รูปท่ี 2.11 กอนการเปล่ียนลักษณะ ไทรโลไบต วางตัวแนวเหนือใต สวนหัวชี้ไปทางทิศเหนือ) 

(4) อธิบายวาทําไมการวิเคราะหแบบวิธีของ Wellman’s, Fry’s, และ center to center จึงสามารถหาวงรี
ความเครียด ได 
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(5) สืบคนรายงานเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหหาการเปล่ียนลักษณะโดยใช โปรแกรมทางคอมพิวเตอร เชน 
finite element or finite differential models วามีการประยุกตใชอยางไร และผลเปนอยางไร (อยาง
นอย 2 เรื่อง) 
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3.1 หลักการวิเคราะหเชิงพลศาสตร (Strategy for Dynamic Analysis) 
การวิเคราะหเชิงพลศาสตรเปนการวิเคราะหหา ขนาด (magnitude) และทิศทาง (orientation) 

ของความเคน ท่ีมีผลตอ การเปลี่ยนลักษณะ (deformation) เพ่ือบงบอกตําแหนงและที่มาของความเคนท่ี
กระทําตอหิน ผลของการเปล่ียนลักษณะจากความเคนท่ีกระทําประกอบดวย การเล่ือนท่ี (translation) การ
หมุน (rotation) การหดหรือขยาย (dilation) และ การบิดเบ้ียว (distortion) ดังไดกลาวมาแลวในการวิเคราะห
เชิงไคนิมาติกส  

การศึกษาเชิงพลศาสตรเนนถึง ขนาดและทิศทางของแรงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนลักษณะของหิน 
และคาความแข็งแรงของหินท่ีจะตอตานการเปลี่ยนลักษณะ  
 
3.1.1 แรงและนิยามที่เกี่ยวของ 

แรง (force) ความสามารถทําใหวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีหยุดนิ่งได สามารถทําใหวัตถุหยุดนิ่งเคล่ือนท่ี หรือ
เปล่ียนมุมได สามารถทําใหวัตถุเปล่ียนรูปรางได เราปลอยวัตถุจากท่ีสูง วัตถุตกลงสูพ้ืนเนื่องจากโลกมีแรง
ดึงดูด (gravitational force) โดยที่กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน (Newton’s laws of motion) มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการวิเคราะหเชิงพลศาสตร ในการวิเคราะหหาแรง โดยที่   
 
กฎขอท่ี 1 ของนิวตัน กลาววา  

“วัตถุทุกชนิด จะอยูในสภาพหยุดนิ่ง หรือเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ีตลอดไป ไมมีความเรง 
(acceleration, a) ถาตราบใดท่ียังไมมีแรงมากระทําเพ่ือใหเกิดอัตราเรง” จากฎขอนี้บงบอกใหทราบวามีเพียง
แรงเพียงอยางเดียวท่ีจะเปล่ียนลักษณะของวัตถุทุกชนิดได 
 
กฎขอท่ี 2 ของนิวตัน กลาววา 

“ความเรง (a) ของวัตถุเปนปฏิภาคโดยตรงกับแรงลัพธท่ีมากระทําตอวัตถุ โดยมีทิศทางเดียวกัน แต
จะเปนปฏิภาคผกผันกับมวล (mass, m) ของวัตถุ”  เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

 

a α F/m 

    F α am 
     F=kam  
 
เมื่อ k คือคาคงที่และในหนวยของ SI คา k=1 เราจึงทราบกันในรูปของสมการดังนี้ 
 

F=ma   
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กฎขอท่ี 3 ของนิวตัน กลาววา 
“เมื่อมีแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยา ซึ่งมีขนาดเทากัน แตมีทิศตรงขามกันเสมอ”  
สรุป คือ กฎขอ 1 ของนิวตัน กลาวถึงการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อไมมีแรงกระทํา กฎขอ 2 กลาวถึง

การเคล่ือนท่ีเมื่อมีแรงกระทํา และกฎขอ 3 กลาวถึงแรงกระทําระหวางวตัถุมวลและน้ําหนัก (weight, W) 
 
มวลและนํ้าหนัก 

มวล (mass) ของวัตถุ คือปริมาณของเนื้อสารท่ีอยูในวัตถุ มีหนวยเปนกิโลกรัม สําหรับหนาย SI 

โดยที่มวลคือผลคูณระหวางความหนาแนน (density, ρ) กับปริมาตรของวัตถุ (Volume, V) 
 

m=ρV 
 

น้ําหนัก (weight) ของวัตถุ คือ ผลคูณมวลของวัตถุกับคาแรงดึงดูดของโลกคา g  
 
   W=mg 
   g=9.8  m/s2 

 
หนวยของแรงมีหนวยเปน นิวตัน (N) โดยที่ 1 นิวตัน หมายความวา ออกแรง 1 กิโลกรัม ทําใหวัตถุ

เกิดความเรง 1 เมตรตอวินาทียกกําลังสอง (m/s2) เทียบไดกับแรงท่ีออกเพ่ือปดหรือเปดสวิทตของไฟฟาใน
บาน หนวยของแรงเทียบไดจาากสมการ  

 
  F = ma = mass x acceleration = kg-m/s2=Newton (N)  
 
แรงเปนปริมาณเวคเตอร ซึ่งตองบอกท้ังขนาดและทิศทาง จึงจะใหความหมายสมบูรณ และเปนไป

ตามกฎของเวคเตอร เมื่อแรงอยูในทิศทางเดียวกัน แรงจะเสริมกัน แตถาตางกัน แรงจะหักลางกัน  

 
3.1.2 แรงภายใตผิวโลก  

เมื่อมีแรงกระทําใหเปลือกโลกมีการเปล่ียนลักษณะ โดยทั่วไปพบอยู 2 ลักษณะดังนี้  
(1) แรงกระทําท่ีทําใหวัตถุมีการเปล่ียนลักษณะแบบชาๆ คอยเปนคอยไป เชน การ

เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก   
(2) แรงขนาดมหาศาลที่ทําใหเปลือกโลกมีการเคล่ือนท่ีอยางรุนแรง เชน เวลาเกิด

แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  ท่ีหินมีการเปล่ียนลักษณะภายในเวลาอันส้ัน  
การศึกษาทางธรณีวิทยาโครงสราง เปนการศึกษาผลของแรงแบบคอยเปนคอยไปอยางชาๆ ทําให

เกิดการเปล่ียนตําแหนงโดยการเล่ือนท่ี การหมุน การยืดหรือหด และการบิดเบ้ียว โดยที่วัตถุนั้นๆ เมื่อถูกแรง
กระทําไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได จึงปรากฏเปนผลลัพธของแรงบันทึกไวในหิน 

 
3.1.3 แรงทางธรณีวิทยาโครงสราง 

ชนิดของแรงทางธรณวิีทยาโครงสรางมีอยู 2 ประเภท ประกอบดวย  
(1) แรงจากมวลวัตถุ (body force) และ  
(2) แรงจากผิวสัมผัส (contact force)  
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แรงจากมวลวัตถุ (body force) เปนแรงกระทําท่ีขึ้นตรงตอมวลวัตถุ แตไมขึ้นตรงตอแรงท่ีเกิดจาก
วัตถุขางเคียง ตัวอยาง แรงจากมวลวัตถุ เชน แรงดึงดูดของโลก แรงทางสนามแมเหล็กไฟฟา แรงดึงดูดหรือ
แรงผลักระหวางประจุไฟฟา เปนตน ผลของแรงจากมวลวัตถุ ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะท่ีมองเห็นได สวน
ผลของแรงทางสนามแมเหล็กไฟฟา มีผลตอวัตถุในขนาดของอะตอม ผลจากการกระทําของแรงจากมวลวัตถุ 
เชน การเล่ือนไถลของหินท่ีมีความลาดชัน การตกผลึกของแร การเกิดการผลัก (push) ของแผนเปลือกโลก 
หรือการดึง (pull) ของแผนเปลือกโลก  

แรงจากผิวสัมผัส (contact force) เปนแรงผลักหรือดันบริเวณผิวสัมผัส เชน บริเวณระนาบของ
รอยเล่ือน (hanging wall และ foot wall) น้ําหนักของมวลสารเปนตัวทําใหเกิดแรง และแรงจากผิวสัมผัส 
(contact force) มี 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) แรงจากน้ําหนักกดทับ (gravitational loading) เปนแรงท่ีเกิดจากน้ําหนักท่ีกดทับ
เหนือบริเวณผิวสัมผัสท่ีพิจารณา  

(2) แรงจากการขยายตัวหรือหดตัวจากผลของความรอน (thermal loading) เปนแรงที่
เกิดจากเม็ดแรถูกทําใหเกิดความรอนเพ่ิมขึ้นหรือเย็นลง ภายในสภาวะที่จํากัด เม็ด
แรมีการขยายตัว หรือหดตัวเกิดขึ้น 

(3) แรงจากการเล่ือนท่ี (displacement loading) เปนแรงที่เกิดจากผลการเปล่ียนลักษณะ
ของการเล่ือนท่ีของหินมวลขนาดใหญ เชน การชนกันของแผนเปลือกโลก เกิดการ
กายซอนกันทําใหเกิดรอยเล่ือนยอน หรือเกิดมุดตัวลงทําใหเกิดการการคดโคง การ
แทรกซอนของแมกมา หรือการตกกระแทกของอุกาบาต   

ผลของแรงจากมวลวัตถุ (body force) และ จากผิวสัมผัส (contact force) เปนตัวการท่ีทําใหเกิด
การเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก 

 
3.1.4 ความเคน (Stress) 

จากรูปของแทงลูกบาศกในรูปท่ี 3.1 ท่ีมีขนาดตางกัน ถูกแรงกระทําขนาดเทากัน มีทิศทางเดียวกัน 
แตการรับรูของแรงของแทงลูกบาศกท้ังสองลูกจะแตกตางกัน แทงขนาดเล็กจะรับรูแรงไดมากกวาแทงขนาด
ใหญ  
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 แรง (force) ขนาดเทากัน กระทํากับแทงลูกบาศกท่ีมีขนาดตางกัน หากลูกบาศกมีการ
เปล่ียนลักษณะ ผลของแรงตอลูกบาศกขนาดเล็กจะเกิดมากกวาลูกบาศกขนาดใหญ  
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ดังนั้นเพ่ือทําใหงายในการรับรูแรงที่มากระทําวามีปริมาณมากนอย ท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได จึง

นิยามคําใหมขึ้นมา ซึ่งกําหนดใหอยูในรูปของความเคน (stress,σ) โดยที่ความเคนเปนคาสัดสวนของแรง 
(force, F) ตอพ้ืนท่ี (area, A) ซึ่งคานี้สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  
 
 

     σ=F/A  
 
 

หนวยของความเคน คือ ปาสคาล (Pascal, Pa) โดยที่ 1 ปาสคาล หมายถึง แรง 1 นิวตันกระทําบน
พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ขนาดของความเคนท่ีมีผลตอการเปล่ียนลักษณะจะมีขนาดใหญนิยมใชหนวย เมกกะ
ปาสคาล (MPa) ซึ่งเทากับ 106 ปาสคาล เทียบหาหนวยจากสมการ 
 
 

 
 1 เมกกะปาสคาล = 106 ปาสคาล = 10 บาร (bar) = 9.869 atm  

 
 เมื่อแรงเปนเวคเตอร ดังนั้นความเคนจึงเปนเวคเตอร เรียกวา “เวกเตอรความเคน (stress 
vector)” หรือ “เวคเตอรเทรกชัน (traction vector)” สวนใหญนิยมเรียกทับศัพท เมื่อใชคําวา traction 
vector จะเกี่ยวของกับระนาบที่พิจารณา (reference frame) หากไมเจาะจงเรียกวา stress vector  

จากรูปท่ี 3.1 หากคํานวณหาคาความเคนของแทงลูกบาศกท้ังสองลูก จะทราบวาความเคนท่ีกระทํา
ท่ีแทงลูกบาศกขนาดเล็กมีคามากกวาแทงลูกบาศกขนาดใหญ เพราะพ้ืนท่ีในการรับแรงกระทํานอยกวา  

 
3.1.5 ความเคน ณ ระนาบใดๆ (Stress on a Plane) 

ถาใหระนาบ P อยูท่ีระดับใดๆ ใตผิวดิน ปริมาณความเคนท่ีระนาบขึ้นอยูกับแรง (force) ท่ีกระทําลง

บนระนาบตอพ้ืนท่ีของระนาบ ขนาดและปริมาณความเคนท่ีกระทําในแนวดิ่ง (σv) บนระนาบนั้นๆ แสดงใน
รูปท่ี 3.2  

 
จากรูปท่ี 3.1 ถาพิจารณาบางสวนของระนาบที่มีขนาดเล็กมากๆ ความเคนท่ีเกิดขึ้นคํานวณไดจาก   
 
 

 
 
เมื่อ A แทนพ้ืนท่ี ถาสมมติใหมีขนาดของพื้นท่ีเล็กมากท่ีเรียกวา “infinitesimal size” แตถึงขนาด

เล็กอยางไรก็ยังปรากฏใหเห็นวามีพ้ืนท่ี ดังนั้นความเคนท่ีตัดต้ังฉากกับพ้ืนท่ี คํานวณไดจาก 
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m
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m
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A
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รูปท่ี 3.2 เวคเตอรของความเคนท่ีกระทําบนระนาบแนวนอน (ก) กรณีความลึกคงท่ี เวคเตอรมี
ขนาดเทากัน (ข) กรณีความลึกเปล่ียนไปเนื่องจากพ้ืนผิวไมราบเรียบ 
 

 
กรณีท่ีระนาบมีความลาดชัน (รูปท่ี 3.3) ความเคนท่ีกระทําบนระนาบสามารถคิดออกมาในรูปของ 

ความเคนตั้งฉาก (normal stress, σn) และความเคนเฉือน (shear stress, σs)  
 

 

 
 
 

รูปท่ี 3.3 ความเคนในแนวดิ่ง (vertical stress) กระทํากับระนาบที่มีความลาดชัน 30° จากแนวนอน 
บนพ้ืนท่ี 2,184 ตารางเมตร  
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จากรูปท่ี 3.3 ถาสมมติใหแรง (F=5.0 x 105 Newton) ในแนวดิ่ง กระทําท่ีระนาบบนพ้ืนท่ี 2,184 

ตารางเมตร ดังนั้น σ = 5.0 x 105/2,184 = 229 Pa ปริมาณของ σn และ σs คํานวณไดจากสมการ    
 

   σn=σ cos 30° 
σn=229 cos 30°  
σn =198 Pa 

และ  

σs=σ sin 30° 
σn=229 sin 30°  
σn =115 Pa 

 
 เรื่องของแรง และการคํานวณปริมาณเวคเตอร จะไมอธิบายเพราะไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยม การ
คํานวณตางๆ ในสวนนี้ใชพ้ืนฐานคณิตศาสตรชั้นมัธยม  
 
3.1.6 ความเคน ณ จุดใดๆ (Stress at a Point)    

จากหัวขอท่ีผานมา ไดกลาวถึงความเคนสองมิติบนระนาบใดๆ มาแลว (รูปท่ี 3.3) เราสามารถ
พิจารณาความเคนในสามมิติไดเชนกัน โดยกําหนดใหมีแกนหลัก (principal stresses) สามแกน 

σ1≥σ2≥σ3 บนพิกัดของ x, y, และ z ดังรูปท่ี 3.4   
 

 
 

 
รูปท่ี 3.4 พิจารณาความเคนในสามมิติ โดยมีพิกัด x, y และ z เมื่อมีความเคนกระทําตรงจุด O และ

ใหรูปลูกบาศกแทน infinitesimal size แสดงโดยการขยายขึ้นเพ่ือใหเห็นองคประกอบของเวคเตอรความเคนท่ี

เกิดขึ้นเมื่อมีความเคนเขามากระทํา σxx  x ตัวแรกบอกแกนท่ีต้ังฉากกับทิศทางของความเคน x ตัวหลังบอก
ระนาบที่ขนานไปกับแนวความเคน 
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รูปท่ี 3.4 เมื่อมีความเคนภายนอกมากระทําท่ีจุด O และกําหนดใหจุด O มีพ้ืนท่ีเล็กๆ เปนรูป
ลูกบาศก ความเคนท่ีกระทําในรูปลูกบาศกประกอบดวยความเคนตั้งฉาก (normal stress) และความเคน
เฉือน (shear stress) ตามแกน x, y และ z โดยมี 9 เวคเตอร สามารถเขียนในรูปของเวคเตอรไดในรูปของ
เมทริกซดังนี้ 
 

 

 โดย σij เรียกวา “stress tensors” ซึ่งประกอบดวย 9 เวคเตอร หากลูกบาศกอยูในสภาวะสมดุล 
ดังนั้นลูกบาศกจะไมหมุน จะได 

 

σyx = σxy; σzy = σyz; σxz = σzx 
 

 ดังนั้นจะมี stress tensors อยู 6 ตัว ท่ีเปนตัวแปรอิสระ (independent variable) เพราะมี stress 

tensors ท่ีมีคาเทากันสามคู ถากรณี σ กระทําต้ังฉาก คาของความเคนเฉือน = 0 เขียนเมทริกซของเวคเตอร
ความเคนไดดังนี้  

 
 

 สําหรับคาเฉล่ียผลรวมความเคนหลัก 3 แกน เรียกวา “คาความเคนเฉล่ีย (mean stress, σm) ซึ่ง
คํานวณจาก  
 

 
 โดยที่ stress tensor จะเปนผลรวมของคาความเคนเฉล่ีย และคาความเคนเบ่ียงเบน (deviatoric 
stress) ดังสมการ 
 

 

ความเคน σxx,σyy, σzz หรือ σx,σy, σz หรือ σ1, σ2, σ3 เรียกเปนแกนความเคนหลัก (principle 
stresses) ดังรูปท่ี 3.5  
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 รูปท่ี 3.5 วงรีความเคนท่ีมี σ1 เปนแกนความเคนหลักคามากสุด (maximum principle stress) σ2 

เปนแกนความเคนหลักคากลาง (intermediate principle stress) σ3 เปนแกนความเคนหลักคานอยสุด 
(minimum principle stress) (ก) กรณีพิจารณาแบบสองมิติ (ข) กรณีพิจารณาแบบสามมิติ  

 

จากรูป 3.5 กําหนดให σ1 เปนแกนความเคนหลักคามากสุด (maximum principle stress) σ2 เปน

แกนความเคนหลักคากลาง (intermediate principle stress) σ3 เปนแกนความเคนหลักคานอยสุด (minimum 
principle stress) คลายคลึงกับแกนของวงรีความเครียด (strain ellipse) ท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ดังนั้น

สําหรับความเคน จะไดวงรีความเคน (stress ellipse) โดยที่ σ1, σ2 และ σ3 ต้ังฉากซึ่งกันและกันพรอมท้ังมี
ความเคนเฉือนเปนศูนย 

 
3.1.7 ตัวอยางการคํานวณความเคนบนระนาบใตผิวดิน 

จากรูปท่ี 3.6 ถาหินแกรนิตมีความหนาแนน 2,700 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ยาว 2,000 เมตร 
กวาง 800 เมตร และลึก 1,500 เมตร คาความเคนท่ีระดับลึก 1,500 เมตรคํานวณไดจากสมการ   

 
แทนคา จะได  

 
เมื่อพิจารณาสมการขางตน สามารถเขยีนสมการไดส้ันๆ ดังนี้ 

แทนคา จะได 
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ดังนั้นเมื่อหาความเคนใตผิวดินท่ีความลึกตางๆ จึงตองทราบความหนาแนนและคาแรงดึงดูดของ
โลก การศึกษาเกี่ยวกับความเคน จําเปนตองทําความเขาใจและสามารถคํานวณความเคนท่ีกระทําบนระนาบ
ใดระนาบหนึ่งของจุดท่ีกําหนดในวัตถุท่ีสนใจและถูกแรงกระทํา การศึกษาของเราเกี่ยวของกับเปลือกโลก 
ตัวอยางตางๆ จึงพิจารณาท่ีเปลือกโลก และเกี่ยวของกับหินเปนหลัก  
 

 
 

รูปท่ี 3.6 การคํานวณหาความเคนของหินแกรนิตท่ีมีขนาดยาว 2,000 เมตรกวาง 800 เมตร และ
หนา 1,500 เมตร 
 

สมมติใหจุด P เปนจุดเล็กๆ อยูในหินแกรนิตลึก 1,500 เมตรจากผิวดิน (รูปท่ี 3.6) บริเวณของจุด P 
เปนบริเวณท่ีมีแรงทางจากการชนกันของแผนเปลือกโลกท่ีอัดเขามาทางตะวันออก-ตะวันตก และมีแรงที่เกิด
จากน้ําหนักของหินท่ีอยูดานบนของจุด P ซึ่งสามารถคํานวณไดดังแสดงในรูป 3.7 ท่ีจุด P สามารถท่ีจะสราง

ระนาบในแนวตางๆ ไดมากมาย (0°-360°) หากพิจารณาแรงกระทําท่ีจุด P ท่ีระนาบใดๆ จะพบวาขนาดของ
แรงท่ีกระทําลงไปท่ีจุดจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับทิศทางของระนาบและขนาดของแรง ดังนั้นถาหากพิจารณา 
ขนาดและทิศทางของแรงท่ีกระทําตอจุด P บนพ้ืนท่ีท่ีเล็กมากๆ เราก็จะสามารถหาอัตราสวนของแรงตอพ้ืนท่ี 
นั่นคือ ความเคนท่ีกระทํากับจุด P  
 

 
 

รูปท่ี 3.7 ความเคนแนวดิ่งเนื่องจากน้ําหนักกดทับ (σz = 40 MPa) และความเคนแนวนอนเนื่องจาก

แรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) ทางตะวันออก-ตะวันตก (σx = 20 MPa) 
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พิจารณารูปท่ี 3.8 (ก) ความเคนอัดในแนวดิ่ง (σz) 40 MPa และความเคนในแนวนอน (σx) 20 

MPa โดยที่ σz กระทําในแกน z และ σx กระทําในแกน x สมมติใหมีระนาบตัดผานจุด O ทํามุม 65° กับ
แกน z การคํานวณหาความเคนบนระนาบนี้เราสามารถพิจารณารูปรางของชิ้นสวนท่ีเล็กท่ีสุด (differential 
elements) โดยกําหนดใหเปนรูปล่ิมดังรูปท่ี 3.8 (ข) โดยที่รูปล่ิมมีขนาดประมาณ 10-12 ตารางเมตร 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 การคํานวณความเครียดบนระนาบที่จุด P ท่ีระดับ 1,500 เมตรของหินแกรนิต (ก) มองทะลุ

เขาไปในระนาบที่มีการแตกทํามุม 65° กับ σz (ข) รูปล่ิมท่ีมีระนาบของการแตก (ค) ลักษณะของแรงที่กระทํา
ในแกน z และ แกน x แสดงการสมดุลของแรง 
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เสน XZ เปนเสนของระนาบที่ทํามุม 65° กับแกน z โดยมีความยาว n x 10-6 OX เปนความยาวที่

ฐานของรูปล่ิมในแนวนอนและ OZ เปนความยาวในแนวดิ่ง [รูปท่ี 3.8 (ข)] โดยที่ OX ขนานกับ σx  และ OZ 

ขนานกับ σz หากพิจารณาสามมิติและกําหนดให XP มีความยาว 10-6 เมตร พ้ืนท่ีหนาตัดของส่ีเหล่ียม 

XZQP จะเทากับ n x 10-12 ตารางเมตร ดังนั้นเราจะไดพ้ืนท่ีของดาน ORQZ เทากับ n x cos 65° x 10-12 

ตารางเมตรและพื้นท่ีของดาน OXPR เทากับ n x sin 65° × 10-12 ตารางเมตร เพ่ือใหงายจะตัด 10-12 ออก

ท้ังหมดเราจะไดรูป 3.8 (ค) กําหนดใหรูปล่ิมอยูในสภาวะสมดุล ขนาดของ σx ท่ีกระทํา OZ จึงตองมีแรง

กระทําตรงกันขามกับ σx นั่นคือแรง Fox และให Fxo เทากับ σx คูณดวยพ้ืนท่ีหนาตัดของส่ีเหล่ียม ORQZ นั่น
ก็คือ 

 

    FOX=σx AORQZ 

   =20 x n x cos65° 

=20 x n x cos65°  N 
และ 

   FXO=Sx x  n 
 

เพราะวา    FOX=FXO 

    Sx  x  n =20 x  n x cos65° 
    Sx=20 x 0.42=8.4 MPa 

 
สวนการคํานวณในแนวดิ่ง (z) ก็จะทําเชนเดียวกันโดยท่ี กําหนดให Sz เปนความเคนท่ีกระทําใน

แนวตรงกันขามกับ σz โดยที่ Sz กระทําบนพ้ืนท่ีหนาตัด XZQP จะได 
    

FOZ=σz AOXPR 

   =40 x  n x sin65°  

   =40 x  n x sin65°  N 
 
แรงที่กระทําตรงกับขามกับ FOZ คือ FZO ซึ่งกําหนดให 

 
FZO=SZ x  n   

เพราะวา  
   FOZ= FZO 

 Sz x n =40 x  n x sin65° 
   Sz=40 MPa x 0.9=36.2 MPa 
 

คาของ Sz และ Sx แสดงในรูป 3.8 (ค) ถาตองการคํานวณคา ท่ีกระทํากับระนาบ PQZX จะมีวิธีการ
คํานวณอยู 2 วิธี คือ ใชการคํานวณแบบการวาดรูป ตามหลักของเวคเตอรโดยกําหนดระยะใหอยูในสเกล
เดียวกัน ซึ่งเราคุนเคยการวิเคราะหแบบนี้แลวในชั้นมัธยม หรือจะใชคํานวณจากทฤษฎีของปทากอรัส สวน
ใหญวิธีนี้นิยมทํามากกวาเพราะรวดเร็วกวา 
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   Sxz
2=Sx

2+Sz
2 

   Sxz
2=(8.4)2+(36.2)2=1381 

   σxz=37  MPa 

และมุม β ท่ีทํากับแกน z คํานวณไดจากสมการ 
 

  sin β=Sx/σxz=8.4/37=0.23 

  β=13° 
 

ในระนาบของ XZ ของ σxz ท่ีคํานวณได จะพบวา σxz ไมไดทํามุมตั้งฉากกับระนาบของ XZ โดย

เบ่ียงเบนไป 12° (90°-(65°+13°))  ดังรูปท่ี 3.9 และสามารถแยกองคประกอบของ σxz ไดโดยมีทิศทางต้ัง

ฉากและขนานกับ σn และขนาน σs ไปกับระนาบ XZ เราเรียก วา normal stress และ σs วา shear stress  

ดังแสดงในรูปท่ี 3.10 ถามีมุมเบ่ียงเบนไป 12° คาของ σn =37 x cos12°= 36 MPa และคาของ σs = 37 x 

sin12°= 7.7 MPa โดยที่ความเคนตั้งฉากแบบอัดถือเปนคาบวก แบบดึงถือเปนคาลบ สวนความเคนเฉือน
กําหนดใหเปนคาบวก ถามีทิศทางการเฉือนไปทางขวามือ เปนคาลบถามีทิศทางการเฉือนไปทางซาย 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 เวคเตอร σxz ท่ีกระทํากับระนาบ XZ มุม β และ มุม α  
 

 
 

รูปท่ี 3.10 แสดงความเคนตั้งฉาก (normal stress, σn) และความเคนเฉือน (shear stress, σs) ท่ี

สามารถคํานวณไดจากการเปนองค ประกอบเวคเตอร σ 
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ดังนั้นสามารถคํานวณหา ความเคนรวม ความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือนในระนาบใดระนาบ

หนึ่งท่ีผานจุดใดๆ ได ดังตัวอยางในรูปท่ี 3.11 (ก) และ 3.11 (ข) หากความเคนท่ีทํามุม 0° และ 90° กับแกน 
x หรือ z มีเพียงความเคนตั้งฉากดังแสดงในรูปท่ี 3.11 (ค) และ 3.11 (ง)  
 

 
 

รูปท่ี 3.11 (ก) แสดงตัวอยางการคํานวณหาความเคนบนระนาบ (ข) การหา normal stress     (σn) 

และ shear stress (σs) ท่ีสามารถคํานวณไดจากการเปนองคประกอบเวคเตอร σ จากรูปถา σ = 30 MPa 

σn=σ x cos 40 =22.98 MPa และ σs= σ x sin 40 = 19.25 MPa (ค) และ (ง) กรณีพิเศษท่ีไมมี    σs 
 
รูปท่ี 3.12 แสดงผลการคํานวณ ความเคนรวม ความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยที่ระนาบ

เปล่ียนไปทุกๆ 5° จากรูปจะเห็นการเปล่ียนขนาดของความเคนเปนรูปวงรี โดยมี σz ยาวท่ีสุดและ σx ส้ัน
ท่ีสุด ซึ่งก็เปนแกนของรูปวงรีนั่นเอง (รูปท่ี 3.5) 

กรณีของความเคนอัดท่ีเทากันทุกทิศทุกทาง (hydrostatic stress) ถือเปนกรณีพิเศษ เพราะจาก
คุณสมบัติของของเหลว คือทุกจุดในของเหลวมีแรงดันท่ีเทากันทุกทิศทุกทาง และดวยปริมาณที่เทากัน ดังนั้น
แรงดันจากของเหลวกระทําตอผนังหรือระนาบในแนวตั้งฉากเทานั้นไมมีความเคนเฉือนเกิดขึ้น และความดัน
ของของเหลวยังขึ้นอยูกับความลึก และความหนาแนนของของเหลว ไมขึ้นกับปริมาตร ตัวอยางเชน 

หินแกรนิตมีแรงดันในแนวดิ่งและแนวนอนเทากัน คือ 12 MPa พิจารณาจุด P′ ดังรูปท่ี 3.13 ความเคนท่ี

ระนาบทํามุมเท θ=48° จากการคํานวณแรงจะได Sx=8.91 MPa และ Sx=8.02 MPa [รูปท่ี 3.13 (ข)] 

คํานวณหาความเคนจะได σx=12 MPa นั่นคือ σN=12 MPa ลักษณะของ hydrostatic stress เขียนตาม
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ระนาบทุกๆ 5° แสดงในรูปท่ี 3.14 พบวา hydrostatic stress ไมทําใหหินเกิดการบิดเบ้ียวเพราะไมมีความ
เคนเฉือนนั่นเอง และรูปวงรีของของความดันแบบความดันน้ําแสดงในรูปท่ี 3.15 

 
 

\ 
 
 

รูปท่ี 3.12 แสดง σz  = 40 MPa และ σx = 20 MPa เสนท่ีกํากับดวย a-s และ b’ ถึง r’ เปนแนวของ

ระนาบทุกๆ 5 ° stress (σ), normal stress (σn) และ shear stress (σs) คํานวณไดดังแสดงในรูป พบการ
เปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ [ภาพจาก Figure 3.17 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.13 ผลของการไมปรากฏของความเคนเฉือน (shear stress) กรณีพิเศษของความดันน้ํา (ก) 
ความเคนของความดันน้ําท่ีเขามาสูแกน x และ z ดวยคา 12 MPa (ข) สมดุลของความเคนท่ีจุด P’ ผลให Sx 

และ Sz = 8.02 MPa (ค) ความเคนท่ีมี σ  = 12 MPa ซึ่งเปนองคประกอบของ Sx และ Sz 
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รูปท่ี 3.14 σz = 12 MPa และ σx  = 12 MPa  ของความดันน้ํา (hydrostatic stress) เสนท่ีกํากับ

ดวย a-s และ b’ ถึง r’ เปนแนวของระนาบทุกๆ 5 ° stress (σ), normal stress (σn) และ shear stress (σs) 
คํานวณไดดังแสดงในรูป เปรียบเทียบขนาดและทิศทางของความเคนกับรูปท่ี 3.7 คาความเคนจากความดัน
น้ําท่ีคาเทากันทุกทิศทุกทาง [ภาพจาก Figure 3.22A โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 วงรีความเคนในแกนสองมิติและสามมิติ ของความดันแบบความดันน้ํา (hydrostatic 
stress) ซึ่งในความเปนจริงวงรีความเคนของความดันน้ํา คือ วงกลม  
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3.1.8 สมการของความเคน 

เมื่อเราทราบคาความเคนหลักหรือสามคาคือ σ1, σ2, และ σ3 แลวเราสามารถคํานวณคา σn และ 

σs ไดจากสมการ ซึ่งการวิเคราะหหาสมการนี้แสดงในกรอบแนวการวิเคราะหการคํานวณดวยไดอะแกมของ
มอร  

 

 
 

โดยที่ θ แทนมุมของระนาบที่วัดในแนวดิ่ง 
 

ตัวอยางเชน พิจารณารูปท่ี 3.6 อีกครั้งคาของ σ1=40 MPa และ σ3=20 MPa ตองการหา σn และ 

σs ของระนาบมุม 65 (นั่นคือ θ= 65) กับ σ1 จะได  
 

 
3.1.9 ไดอะแกรมของมอร (Mohr Stress Diagram) 

ไดอะแกรมของมอรชวยใหเราสามารถคํานวณหาความเคนตั้งฉากและความเคนเฉือนท่ีระนาบใดๆ 

รอบ 360o ได โดยที่เราตองทราบ σ1 และ σ3 คาของ σN และ σS อานไดจากไดอะแกรม การสรางวงกลม
มอรมีวิธีการดังนี้ (ดูรูปท่ี 3.16 ประกอบ) 

(1) ต้ังแกน σN และ σS โดยใหแกน x เปน σN  และแกน y เปน σS
   

(2) เขียนความเคนหลัก σ1 และ σ3 เขียนลงในแกนตั้งฉากซึ่ง σ1 และ σ3 ไมมี σS จึง

เขียนลงในจุดท่ี σS = 0 นั่นคือแกน x  

(3) ลากวงกลมผานจุด σ1 และ σ3 โดยมีจุดศูนยกลางบนแกน x 

(4) หา σN และ σS ของระนาบที่ตองการทราบในมุม θ ตางๆตามที่ตองการ มุมระหวาง
เสนรัศมีในวงกลมมีคาเปนสองเทาของมุมระหวางแกนตั้งฉากกับระนาบที่ตัดผาน รูป

ท่ี 3.16 (ข) แสดงมุม = -30° กับ σ1  อานคา σN = 15 MPa  และ σS = -8.7 MPa 

หรือในรูปท่ี 3.16 (ค) แสดงมุม +70° σN และ σS อานคา  σN = 27.7 MPa และ 

σS = 6.4 MPa   
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กรอบแนววิเคราะหการคํานวณดวยไดอะแกรมของมอร 
 

 
จากรูปใชหลักการคิดแบบสมดุลของแรงท่ีกระทําในรูปสามเหล่ียมมีดานตรงขามมุม

ฉากยาว n หนวย  ระนาบมีมุม θ กับ σ1  ดังนั้น 
 
 

 
 

เพราะวา 
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รูปท่ี 3.16 การหาความเคนดวยวงกลมมอร (ก)เขียนวงกลมมอรดวย σ1 และ σ3 บนแกน x สราง

วงกลม (ข) หา σN และ σS ของระนาบที่ตองการทราบในมุม θ =-30 ° (ค) หา σN และ σS ของระนาบที่

ตองการทราบในมุม θ =70°  
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ดังนั้นจากตัวอยางในรูปท่ี 3.6 เมื่อคาของ σ1=40 MPa และ σ3=20 MPa ตองการหา σn และ σs 

ของระนาบมุม 65 (นั่นคือ θ= 65) กับ σ1 เมื่อเขียนวงกลมมอร ตามวิธีท่ีกลาวมาขางตนจะไดดังแสดงในรูปท่ี 
3.17 (ก) สวนรูปท่ี 3.17 (ข) เปนอีกตัวอยาง จากผลการทดลองออกแรงกดแทงหินใหหินแตก เพ่ือหาความ

เคนตั้งฉากและความเคนเฉือนท่ีระนาบการแตก ใหลักษณะการวัดมุม θ  
 

 
 
 
 รูปท่ี 3.17 (ก) วงกลมมอรแสดงการหาคาความเคนเฉือน (shear stress) และความเคนตั้งฉาก 
(normal stress) ของตัวอยางในรูปท่ี 3.8 (ข) วงกลมมอรแสดงการหาคาความเคนเฉือน และความเคนตั้งฉาก 

ของแทงตัวอยางหิน เมื่อออกแรงกดใหแตกแทงหินตัวอยางแตก  ซึ่งแตกเปนระนาบ วัดมุม θ ของระนาบการ

แตกเทียบกับ σ1 โดยกําหนดใหมุมท่ีวัดทวนเข็มเปนบวก ตามเข็มเปนลบ เมื่อเปนบวกจะเขียนแกนบวก แต
ถาเปนลบจะเขียนแกนลบ  
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หมายเหตุ: สําหรับสมการหาคาความเคนตั้งฉาก พิจารณามุม θ เทียบกับ σ1 ในแนวดิ่ง ได
เครื่องหมายเปนลบในระหวางเทอมแรกและเทอมที่สอง แตกตางจากการวิเคราะหความเคนทางวิศวกรรมที่

นิยม พิจารณามุม θ เทียบกับแกนนอน (รูปท่ี 3.18) และไดเครื่องหมายเปนบวกในระหวางเทอมแรกและ

เทอมท่ีสองของสมการ การหา σn จึงควรพิจารณาใหดีวายึดแกนใดเปนหลัก ผลการคํานวณหากคิดแนวแรง
และมุมท่ีวัดเทียบจากแกนท่ีคํานวณถูก จะไดคาเทากัน และการกําหนดมุมสําหรับการ เขียนวงกลมมอร จะ

กําหนดมุมท่ีวัดเทียบกับ σ1  หรือ σ3 ทวนเข็มเปนบวก แตกตางจากการหาความเครียดเฉือน 
 

 
 

 รูปท่ี 3.18 การวัดมุม และการเขียนคาของมุม (ก) เทียบกับ σ1 (ข) เทียบกับ σ2 สมการการหาคา

ความเคนตั้งฉากและความเคนเฉือน หากพิจารณามุม θ เทียบกับ σ1 ในแนวดิ่งดังรูป (ก) ไดเครื่องหมายเปน

ลบในระหวางเทอมแรกและเทอมที่สอง หากพิจารณามุม θ เทียบกับแกนนอน (ข) และไดเครื่องหมายเปน
บวกในระหวางเทอมแรกและเทอมที่สอง และเขียนมุมจากตางกัน   
 

องคประกอบของวงกลมมอรมีคํานิยามท่ีสําคัญๆ ดังแสดงในรูปท่ี 3.19 โดยที่รัศมีของวงกลมเปน 
คาเบี่ยงเบนความเคน (deviatoric stress) เสนผานศูนยกลางของวงกลมเปน คาความแตกตางทาง
ความเคน (differential stress) และจุดกึ่งกลางของวงกลมเปน คาเฉลี่ยของความเคน (mean stress)  
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รูปท่ี 3.19 องคประกอบวงกลมมอร คาเสนผาศูนยกลางเปนความแตกตางของความเคน 
(differential stress)  ถาคาความแตกตางมาก จะเกิดการบิดเบ้ียว (distortion) มาก จุดศูนยของวงกลมเปน
คาเฉล่ียเปนตัวแทนของ hydrostatic stress และคาของรัศมีของวงกลมแทน non-hydrostatic stress ท่ีเปน
คาท่ีทําใหเกิดการบิดเบ้ียว (distortion) หรือการเปล่ียนลักษณะ  
 

เมื่อนําความเคนแบบความดันน้ํา (hydrostatic pressure) มาเขียนวงกลมมอรโดยที่ σ1=σ2=σ3 จะ
ไดเปนจุดอยูบนแกน x ดังรูปท่ี 3.20 (ก) ไมสามารถสรางวงกลมได เพราะมีคาเทากันจึงไดเปนจุด สวนกรณี
ของ uniaxial stress มีคาความเคนหลักสองคาเปนศูนยอีกหนึ่งคาไมเทากับศูนย ไดวงกลมมอรผานจุดตัด
ของแกน x และ แกน y ดังรูปท่ี 3.20 (ข) กรณีของ axial stress ตองมีความเคนหลักไมเปนศูนย และความ
เคนหลักอีกสองคาตองเทากัน ดังรูปท่ี 3.20 (ค) และกรณีสุดทาย triaxial stress โดยมีคาของความเคนหลัก
ไมเทากัน และไมเทากับศูนย ดังแสดงในรูปท่ี 3.20 (ง) 

 
3.2 การทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธของความเคนและความเครียด (Stress-Strain 
Relationship Experiments) 

วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของหินเรียกวา “รีโอโลจี 
(rheology)” ส่ิงท่ีตองการทราบ คือ การตอบสนองตอความเคนของหินเมื่ออยูในสภาวะตางๆ เชน อุณหภูมิ 
(temperature) สูง-ตํ่า แตกตางกัน หรือความดันรอบขาง (pressure) มาก-นอยแตกตางกัน หรือความดันของ
ของเหลว (fluid pressure) มาก-นอย แตกตางกัน หรืออัตราเร็วของการเกิดความเครียด (strain rate) ท่ีเขา
มากระทําชา-เร็ว แตกตางกัน เปนตน ถาหากเราสามารถบงบอกปริมาณของความเครียดของหินตางๆ ท่ีถูก
แรงกระทําภายใตเง่ือนไขตางๆ ท่ียกตัวอยางมาขางตน เราสามารถที่จะอธิบายปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
ของโครงสรางทางธรณีวิทยาได เราสามารถที่จะทําการวิเคราะหยอนกลับ (reconstruction) และแปล
ความหมายตางๆ ของโครงสรางได   
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รูปท่ี 3.20 รูปแบบของความเคนท่ีสามารถเขียนดวยวงกลมมอร (ก) Hydrostatic tress (ข) Uniaxial 
stress (ค) Axial stress และ (ง) Triaxial stress   
 

เราควรศึกษาท้ังทางทฤษฏีและทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเขาใจถึงคุณสมบัติของหินตอแรง
กระทํา โดยนําหินตัวอยางมาทําใหถูกแรงกระทําภายใตเง่ือนไขตางๆ และสังเกตการเปล่ียนลักษณะของหิน 
เพ่ือบงบอกลักษณะเฉพาะตัวของการเปล่ียนลักษณะของหิน การสังเกตจากขอมูลท่ีไดจากการทดลองชวยทํา
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ใหเรา นํามาคํานวณและวิเคราะหหาสมการทางคณิตศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณของหินตอการ
เปล่ียนลักษณะ แตเนื่องจากโลกไมไดประกอบดวยหินชนิดเดียว ดังนั้นจึงไมสามารถมีกฎเพียงกฎเดียวมา
อธิบายความสัมพันธของความเคนและความเครียดของหินในโลกได อีกท้ังหินภายในโลกมีลักษณะแบบเปน
เนื้อผสม (inhomogeneous) เพราะมีแรประกอบภายในหินแตกตางกัน เนื้อหิน (texture) แตละชนิดตางกัน 
การวางตัวของหินตางกัน การเกิดโครงสรางตางๆ ไมวาขนาดเล็กหรือขนาดใหญตางกัน ส่ิงเหลานี้ลวนทําให
หินมีสภาพของความไมเปนเนื้อเดียว ดังนั้นเมื่อหินถูกแรงกระทํา การตอบสนองตอแรงกระทําจึงขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลัก 2 ประการดังนี้ 

(1) ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแรประกอบและเนื้อของหิน 
(2) เง่ือนไขของการเปล่ียนลักษณะ 

คุณสมบัติแตละแบบของแรประกอบหินสงผลเปนภาพรวม อีกท้ังคุณสมบัติดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ดังนั้นเราไมสามารถหากฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึ่งมาอธิบายได เราอธิบายไดเพียงปรากฏรวม และเปนแบบ
การประมาณคาใกลเคียง หรือคาความนาจะเปนเทานั้น 

การทดสอบกําลังความแข็งแรงของหินตอปริมาณความเคน สามารถทําไดโดยการนําเอาหินตัวอยาง
ท่ีสนใจ มาทําใหถูกแรงกระทําในปริมาณตางๆ สังเกต และวัดปริมาณการเปล่ียนลักษณะท่ีปรากฏ มักนิยม
ทดสอบแทงตัวอยางหินรูปทรงกระบอกเรียกวา core sample ออกแรงกดหรือแรงดึง ดังตัวอยางรูปท่ี 3.21 
 

 
 

รูปท่ี 3.21 การเกิดการวิบัติของหินจากการทดสอบกําลังความแข็งแรง ภาพจากซาย เปนภาพของ
การวิบัติแบบเปนระนาบของหินชนวน ภาพกลางเปนภาพของการวิบัติแบบรอยเล่ือนรวม (conjugate faults) 
ในหินทราย และภาพขวาเปนการวิบัติแบบพลาสติกของหินปูน สังเกตหินยังไมแตก แตเนื้อหินขยายออก
ดานขาง [ภาพจาก Figure 3.26 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
3.2.1 ชนิดของการทดสอบ (Types of Experiments) 

การทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว (Axial compression) เปนการทดสอบความแข็งแรง

ของหิน โดยกําหนดให σ2=σ3 เปน confining pressure ท่ีกระทําท่ัวท้ังแทงหินตัวอยาง จากนั้นใหแรงกด
เพ่ิมท่ีปลายของแทงหินตัวอยาง ท้ังสองดานดังรูป 3.22 (ก) สังเกตและวัดการเปล่ียนแปลงของแทงหิน
ตัวอยางท่ีเกิดขึ้น 

การทดสอบแบบยืดตามแนวแกนเดี่ยว (Axial extenstion) เปนการทดสอบความแข็งแรงของ

หิน โดยการกําหนดให σ1=σ2 และออกแรงดึง (σ3) ท่ีปลายท้ังสองดานของแทงหินตัวอยาง [รูปท่ี 3.22 (ข)] 
การเปล่ียนลักษณะจะไดการยืดออกจากกัน 
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การทดสอบแบบดึง (Tensile test) เปนการทดสอบความแข็งแรงของหินโดยการดึง จากผลของ
การดึง หินจะมีความแข็งแรงนอยเมื่อถูกดึง ดังนั้นการทดสอบแบบดึง จึงเปนท่ีสนใจมากกวาการทดสอบวิธี
อ่ืน เพราะเปนความแข็งแรงที่นอยท่ีสุด หากมีความเคนเกินกําลังรับความแข็งแรงหิน หินจึงเกิดการวิบัติ [รูป
ท่ี 3.22 (ค)] 
 

 
 

รูปท่ี 3.22 (ก) การทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว (axial compression) (ข) การทดสอบแบบ
ยืดตามแนวแกนเดี่ยว (axial extenstion) (ค) การทดสอบแบบดึง (tensile test)  
 

การทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว และการทดสอบแบบยืดตามแนวแกนเดี่ยวเปนการ
ทดสอบแบบสามแกน (triaxial test) นิยมเรียกวา ไตรเอกเซียล เพราะใหแรงกระทําท้ังสามทิศทาง แตเมื่อ

พิจารณาถึงหลัก การทดสอบแลว ไมไดทําให σๅ≠σ2≠σ3 ท้ังสามแกน ความหมายไมสอดคลองกับชื่อท่ี

เรียกนัก เพราะจะมี σๅ≠σ2=σ3 
ในการทดสอบจะวัดการเกิดการยืด (e) ของแทงหินตัวอยาง วัดอัตราเร็วของการเกิดความเครียด 

(strain rate, ε) โดยที่ 
 

 
ตัวอยางเชน แทงหินดินเหนียวมีความยาวเริ่มตน l0 = 2.297 เซนติเมตร นํามาทําการทดสอบแบบ

กดอัดตามแนวแกนเดี่ยว ในเวลา 1 ชั่วโมง พบหินดินเหนียวมีความยาว lf = 2.280 เซนติเมตร  ดังนั้น
อัตราเร็วของการเกิดความเครียดคํานวณไดดังนี้ 
 

 
หรือตัวอยางท่ีสองเชน แทงหินปูนมีความยาวเริ่มตน l0=3 เซนติเมตร ถาเราทําใหเกิดการหดส้ัน 

ดวยคาอัตราเร็วของความเครียด -10-5 s-1 ความยาวสุดทาย เมื่อเวลาผานไป 5 นาที คือ  
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เมื่อเวลาผานไป 5 นาที หินปูนมีความยาวสุดทาย -0.09 หรือหินหดไป 0.09 มิลลิเมตร โดยการให

อัตราเร็วของความเครียด -10-5 ซึ่งดูเหมือนจะชามาก แตเมื่อเทียบกับการเกิดภูเขาท่ัวๆไปแลว คาอัตราเร็ว
ของความเครียดท่ีเกิดประมาณ 10-14 s-1 ดังนั้นจากตัวอยางของหินปูนยาว 3 เซนติเมตร เมื่อ 5 นาทีมีการ
เปล่ียนไปของความยาว = 0.09 x 10-9 มิลลิเมตรจากอัตราเร็วของความเครียด 10-14 s-1 

การทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว เปนการใหอัตราเร็วของความเครียดคงท่ี การกําหนด
อุณหภูมิ ความดันน้ํา ความดันรอบขางจะกําหนดกอนการใหถูกแรงกระทําดานปลายท้ังสองขาง 

การทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว โดยทั่วไปมีการทําดังนี้ เริ่มจากการเตรียมแทงตัวอยาง
ทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง สมมติใหเปนหินปูนมีความดันรอบขาง 28 MPa จุดประสงคเพ่ือดูการตอบสนองตอ
ความเคนอัดของหินปูน จากน้ันทําใหมีอัตราการเกิดความเครียดสูงๆ และกําหนดเวลาเสร็จส้ินการทดลอง
ภายในเวลา 10-20 นาที ความยาวของแทงหินปูน 2.5 เซนติเมตร และรัศมี 0.635 เซนติเมตร เมื่อแทงหินปูน
ถูกความดันรอบขาง 28 MPa มีการหด (dilation) เกิดขึ้น โดยที่พ้ืนท่ีหนาตัดของแทงหินปูนคํานวณไดจาก  
 

  A=πr2 = 3.1416 (0.635)2 
  A=1.267 cm2 

 
สมมติเราวัดน้ําหนักท่ีกดเขาไปในแทงหินปูน สามารถเขียนไดอะแกรมของความเคนและ

ความเครียด (stress-strain diagram) ได ดังรูปท่ี 3.23 (ก) ไดอะแกรมของความเคนและความเครียดจะเขียน

คา ความแตกตางทางความเคน (differential stress) นั่นก็คือ σd=σ1-σ3 และแกน x เปนคาของ เปอรเซ็นต

การหด =Δl/l หรือการเกิดความเครียด นั่นเอง ถาหินมีคุณสมบัติแบบยืดหยุนอยางสมบูรณแบบ (perfect 
elastic property) จะพบความสัมพันธของความเคนและความเครียดเปนเสนตรง ซึ่งเมื่อเอาน้ําหนักกดทับ
ออกหมดความยาวท่ีลดลงของหินจะกลับมีความยาวเทาเดิมทันที หรือตองใชเวลาบางในการกลับคืนสูสภาพ
เดิม เมื่อมีน้ําหนักกดทับเพ่ิมหินจะหดส้ันลง เสนทางเดินของการคืนสูสภาพเดิมของหินเมื่อมีการนําเอา
น้ําหนักกดทับและปลอยออก เรียกวา ฮิสเทอรีซิสลูป (hysteresis loop)  

ถาเราเอานํ้าหนักเพ่ิมตอไปอีกเรื่อยๆ หินเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติกกอนเกิดการวิบัติ [รูป
ท่ี 3.23 (ข)] การเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติกไมสามารถทําใหคืนสูสภาพเดิมแตยังไมถึงการวิบัติ เราสามารถ
ทราบวาสภาวะของพลาสติกเกิดขึ้น เมื่อลักษณะของไดอะแกรมความเคนและความเครียดไมเปนเสนตรงอีก
ตอไป [รูปท่ี 3.23 (ข)] จุดท่ีเริ่มเปล่ียนของเสนตรง เรียกวา ขีดจํากัดของคุณสมบัติยืดหยุน (elastic limit) 
และจุดนี้จะบอกถึงความแข็งแรงของหินท่ียอมใหเกิดการยืดหยุน (yield strength) ถาความเคนมากกวาความ
แข็งแรงของหินท่ียอมให เกิดการยืดหยุน หินจะมีลักษณะเปนพลาสติกหรือเกิดการวิบัติ  
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รูปท่ี 3.23 (ก) ความสัมพันธของความเคนและความเครียดตามกฎของฮุค คาความลาดชันของ
กราฟเปนคาโมดูลัสของยัง (ข) ความสัมพันธของความเคนและความเครียดของวัตถุท่ีถูกความเคนกระทําเกิน
ขีดจํากัดของคุณสมบัติยืดหยุนและเกิดความเครียดแบบพลาสติกแบบสมบรูณ (perfect plastic) (ค) และ (ง) 
ความสัมพันธของความเคนและความเครียดของวัตถุท่ีถูกความเคนกระทําเกินขีดจํากัดของคุณสมบัติยืดหยุน
และเกิดความเครียดแบบพลาสติกไมสมบูรณกอนท่ีจะเกิดการวิบัติ 
 

ตัวอยางเชน กรณีของหินปูนเมื่ออยูในสภาวะแบบยืดหยุน (elastic property) หินจะเกิดการเล่ือน 
เพราะคาของความดันรอบขางนั้นนอย (28 MPa) ดังรูปท่ี 3.23 (ข) ถามีความดันรอบขางสูง หินปูนจะแสดง
ลักษณะพลาสติก ถาหากยังมนี้ําหนักกดเพ่ิมเรื่อยๆ รอยแตกจะเกิดตามมา โดยจะมีขนาดของรอยแตกท่ีหนา 
ดังรูปท่ี 3.24 การทดลองจะหยุดเมื่อหินเกิดการวิบัติ ปกติการเกิดแบบยืดหยุน คา e นอยกวา 5% หากเพ่ิม
ความดันรอบขางจาก 28 MPa เปน 103 MPa หรือ 270 MPa ลักษณะของไดอะแกรมความเคนและ
ความเครียด พบหินปูนมีความแข็งแรงมากขึ้น คาความแข็งแรงของหินท่ียอมใหเกิดการยืดหยุน (yield 
strength) คาความแข็งแรงสูงสุดของหิน (ultimate strength) และคาความแข็งแรงตอการวิบัติ (rupture 
strength) มากขึ้น และคา e มีคาประมาณ 5% ถึง 10% เมื่อเกิดในสภาวะกึ่งยืดหยุนและพลาสติก แตเมื่อเปน
พลาสติกคา e มีคามากกวา10% 
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รูปท่ี 3.24 ตัวอยางของหินปูนท่ีถูกกดแบบการทดสอบแบบกดอัดตามแนวแกนเดี่ยว    (ภาพจาก 
Figure 3.34 โดย Davis and Reynolds, 1996) 
 
3.2.2 ความแข็งแรงของหิน (Rock Strenght) 

ปจจัยท่ีมีผลตอความความแข็งแรงของหินชนิดเดียวกัน แตเมื่ออยูในสภาวะท่ีแตกตางกันทําใหมีคา
ความแข็งแรงของหินแตกตางกันไปประกอบดวย  

ความดันรอบขาง (confining pressure) ถามีคาความดันรอบขางเพ่ิมหินจะมีความแข็งแรงมาก
ขึ้น ดังรูปท่ี 3.25 (ก) 

อุณหภูมิ (temperature) ถามีอุณหภูมิสูงขึ้นหินมีความแข็งแรงนอย และมีคาความเปนพลาสติก
มากขึ้น ดังรูปท่ี 3.25 (ข) 

ความดันของของเหลว (pore fluid pressure) ถามีคาของความดันของของเหลว หินมีคาความ
แข็งแรงลดลง ดังรูปท่ี 3.25 (ค) 

อัตราเร็วของความเครียดท่ีเกิดข้ึน (strain rate) ถาการทดลองกําหนดใหมีอัตราเร็วของการเกิด
ความเครียดต่ํา หินมีคุณสมบัติยืดหยุนนอยแตมีคุณสมบัติเปนพลาสติกมาก ดังแสดงในรูปท่ี 3.25 (ง) 

แนวรอยแตกเดิม (preexisting weakness) แนวรอยแตกเดิมแตมีการเชื่อมประสานใหม หรือ
แนวท่ีแสดงความไมสมบูรณของการยึดเหนี่ยว ทําใหความแข็งแรงของหินลดลง หินอาจแตกตามแนวแตก
เดิม  

ดังนั้นสรุปไดวาปจจัยสําคัญๆท่ีมีผลตอความแข็งแรงของหิน ไดแก (1) แรองคประกอบภายในหิน 
(2) เนื้อหิน (3) ความดันรอบขาง (4) ความดันของของเหลว (5) อัตราเร็วของการทําใหเกิดความเครียด (6) 
อุณหภูมิ (7) แนวรอยแตกเดิมของหิน   

หินมีความแข็งแรงลดลงเมื่อมีการรับน้ําหนักไวนานๆ เพราะเกิดความหลา เรียกวา “คลีพ (creep)” 
ความเครียดเกิดขึ้นภายใตความแตกตางทางความเคนท่ีตํ่ากวาความแข็งแรงของหินตอการวิบัติ กลาวอีกนัย
หนึ่งคือ หินท่ีอยูภายใตความเคนท่ีมากระทํา แตความเคนท่ีกระทํานั้น มีขนาดต่ํากวาขนาดของความเคนของ
การวิบัติของหิน (rupture strength) หินเกิดความเครียดหรือการเปล่ียนลักษณะอยางถาวร (permanent 
deformation) โดยเกิดขึ้นอยางชาๆ (very slow) นั่นคือ เปนการเปล่ียนลักษณะท่ีเกี่ยวของกับเวลา จากรูปท่ี 
3.26 เมื่อหินถูกความเคนเกิดการเปล่ียนลักษณะ 3 แบบ คือ  

(1) ปฐมภูมิคลีพ (primary creep)  
(2) ทุติยภูมิคลีพ (secondary (plastic) creep) และ 
(3) ตติยภูมิคลีพ (tertiary (viscous) creep)  
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รูปท่ี 3.25 (ก) กราฟจําลองความเคนและความเครียดของหิน เมื่อทดสอบท่ีความดันรอบขาง
ปริมาณไมเทากัน (ข) กราฟจําลองความเคนและความเครียดของหิน เมื่อทดสอบในสภาวะที่มีอุณหภูมิ
ในขณะทดสอบไมเทากัน (ค) กราฟความเคนและความเครียดของหิน เมื่อทดสอบดวยการยอมใหมีความดัน
น้ําเกิดขึ้นท่ีแทงตัวอยางในปริมาณท่ีไมเทากัน (ง) กราฟความเคนและความเครียดของหิน เมื่อทดสอบท่ี
กําหนดปริมาณอัตราการเกิดความเครียดปริมาณไมเทากัน  
 

 
 

รูปท่ี 3.26 กราฟแสดงแกนของคาความเครียด และแกนของเวลา แสดงการเกิดคลีพสามชวง
ประกอบดวย ปฐมภูมิคลีพ (primary creep) ทุติยภูมิคลีพ (secondary (plastic) creep) และตติยภูมิคลีพ 
(tertiary (viscous) creep) การคลีพเกิดเมื่อมีคาความเคนคงที่กระทํา วัตถุเกิดการเปล่ียนลักษณะอยางชาๆ   
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3.3 คุณสมบัติของหิน (Rock Behavior) 
ความตองการในการตรวจสอบความแข็งแรงของหิน จากการทําการทดสอบแบบยืดตามแนวแกน

เด่ียวในสภาวะของ brittle, semibrittle หรือ ductile เพ่ือทําใหเราเขาใจถึง เปอรเซ็นตของการหดส้ันกอนท่ีจะ
เกิดการวิบัติ การท่ีเราสามารถบงบอกวาหินท่ีมีสภาวะแบบ brittle หรือ ductile เราอาจบอกไดทันทีเมื่อเห็น
หินมีการสูญเสียคาการยึดเหน่ียว (cohesion) ของเม็ดหินแสดงวาเกิดในสภาวะแบบ brittle แตถาหินไมเกิด  
แสดงวาอยูในสภาวะแบบ ductile หินเมื่อมีการสูญเสียคาการยึดเหน่ียว เกิดในพ้ืนท่ีแคบๆ แตถาเปนสภาวะ
แบบ ductile เกิดในพ้ืนท่ีกวางๆ (รูปท่ี 3.24) การจัดประเภทคุณสมบัติของหินท่ีทําการตรวจสอบคาความ
แข็งแรงของหินแบง 3 ประเภทดงันี้ 

 
(1) คุณสมบัติทางความยืดหยุน (elastic behavior) 
(2) คุณสมบัติทางพลาสติก (plastic (ductile) behavior) 
(3) คุณสมบัติทางการหนืด (viscous behavior) 
 

นอกจากนี้ยังมีการผสมกันระหวาง elastic-plastic, visco-plastic และ elastic-viscous รูปจําลอง
ทางอุดมคติของคุณสมบัติของหินท่ีพบแสดงในรูปท่ี 3.27 
 
3.3.1 คุณสมบัติยืดหยุน (Elastic Behavior) 

ความยืดหยุนเปนคุณสมบัติของวัตถุในการคืนสูสภาพเดิม เมื่อแรงท่ีมากระทําหมดไป วัตถุแตละ
ชนิดมีความยืดหยุนมากนอยตางกัน เชน พลาสติก ยาง สปริง เหล็ก หิน ไม ฯลฯ สามารถเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความเคนตอความเครียด (รูปท่ี 3.23 และ 3.25) สําหรับวัตถุท่ีมีความยึดหยุน จะได
ความสัมพันธตามกฎของฮุค (Hooke’s Law)   

 

 σ α ε 
หรือ 

σ=Cε    
 
เมื่อ C แทนคาคงที่ ถาวัตถุเปนลักษณะแบบเนื้อเดียว แบบ isotropic จะได 
 
 

σ=Eε    
 
 
เมื่อ E แทนคา มูดูลัสของยัง (Young’s modulus) 
  

มูดูลัสของยัง (Young’s modulus, E) เปนคุณสมบัติของวัตถุท่ีมีสภาพแบบยืดหยุน โดยคาความ

ลาดชันของเสนตรงของความเคน (σ) ตอความเครียด (ε) หินท่ีมีความแข็งแรงมาก กราฟจะมีความลาดชัน
มาก ถาความเคนอัดเปนบวก (+) การยืดจะเปนลบ (-) ดังนั้นคา มูดูลัสของยังมีคาเปนลบ ดังแสดงในตารางที่ 
3.1  การทราบคา มูดูลัสของยัง ของหินชนิดตางๆ จะสามารถบงบอกไดวาหินชนิดใดมีคาความแข็งแรง
มากกวา หรือนอยกวาได  
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รูปท่ี 3.27 รูปจําลองทางอุดมคติของคุณสมบัติของหิน และกราฟของความเคนและความเครียด 
หรือความเครียดและเวลาเมื่อมีการเปล่ียนลักษณะ [ภาพปรับปรุงตอจาก Randy M. Richardson, Lecture 
note in Geodynamics (1997), University of Arizona] 
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ตารางท่ี 3.1 คามูดูลัสของยัง (Young’s modulus) ของหินบางตัวอยาง คุณสมบัติเปนคาเฉพาะตัวจึงเห็นวา
ตองบอกชื่อของแหลงท่ีมาใหชัดเจน (ขอมูลจาก Table 3.4 โดย Davis and Reynolds, 1996 และจาก
ผลทดสอบในหองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ลัดดา วรรณขาว) 

หิน (rock) E (x104 MPa) 

หินแกรนิต (Westerly granite) -5.6 
หินควอตไซต (Cheshire quartzite) -7.9 
หินไดอะเบส (Karroo diabase) -8.4 
หินออน (Tennessee marble) -4.8 
หินดินดาน (Witwatersrand shale) -6.3 
หินปูน (Solenhofen limestone) -5.3 
หินทราย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  -2.4 ถึง -2.8 
หินออน จังหวัดสระบุรี  -5.5 ถึง -8.9 
เกลือหิน  -2.1 ถึง –2.3 
หินทรายแปง ชุดภูทอก  -0.52 
หินทรายเนื้อปูนเชื่อมประสาน -4.5 
หินโคลนชุดมหาสารคาม (เปยก) -0.4 ถึง –0.8 
หินโคลนชุดมหาสารคาม (แหง) -1.6 

 

ปวซองสเรโช (Poission’s ratio, ν) เปนคุณสมบัติของวัตถุท่ีมีลักษณะแบบยืดหยุน โดยท่ี 
Poission’s ratio เปนความสัมพันธระหวางอัตราสวนความเครียดแกนขวางตอความเครียดแกนยาวเมื่อมี
ความเคนเกิดท่ีแกนยาวของวัตถุ (รูปท่ี 3.28) คา Poission’s ratio ไมมีหนวย ตัวอยางของคา Poission’s 
ratio ของหินตางๆแสดงในตารางที่ 3.2 สมการของปวซองสเรโชแสดงในรูปท่ี 3.28 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.28 แสดงนิยามของปวซองเรโช แทงหินทรงกระบอกถูกกดดวย σ1 ตามแนวยาวมีการขยาย

ออกดานขาง 
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ตารางท่ี 3.2 คาของปวซองสเรโช (Possion’s ratio) ในหินบางชนิด คาเหลานี้ไดจากหินท่ีมีเนื้อแนนขณะทํา
การทดสอบ คาท่ีแสดงเปนคาประมาณจากความเร็วคล่ืนอัดและคล่ืนเฉือน (ขอมูลจาก Table 3.5 โดย Davis 
and Reynolds, 1996) 

หิน (rock) Poisson’s ratio 

หินปูนเนื้อละเอียด (limestone, fine grain) 0.25-0.32 
หินปูนมีรูพรุนมาก (limestone, porous) 0.22-0.32 
หินแกรนิต (granite) 0.22-0.27 
หินไดโอไรต (diorite) 0.22-0.25 
หินทราย (sandstone) 0.20-0.32 
หินควอรตไซต (quartzite) 0.18-0.22 
หินออน (marble) 0.24-0.30 

 
บัคลโมดูลัส  (Bulk Modulus, K) นิยมใชสัญญาลักษณ "K" บัคลโมดูลัส เปนคุณสมบัติของวัตถุท่ี

มีลักษณะแบบยึดหยุน โดยที่อัตราสวนระหวาง การเปล่ียนแปลงความดัน (pressure gradient, ΔP) รอบๆ 

ขางของวัตถุตอการเปล่ียนแปลงปริมาตร (dilation, ΔV) ของวัตถุ ดังนั้นคาบัคลโมดูลัส คือความสามารถ
ตอตานตอการกดอัดตัวไดของวัตถุตางๆ ตัวอยางเชน สมมติวาเรามีแทงหินทรายและแทงฟองน้ําขนาด
เทากัน ถาเราออกแรงบีบแทงหินทรายและแทงฟองน้ํา จะพบวาแทงฟองน้ําออกแรงบีบเพียงเบาๆ สามารถ
เปล่ียนลักษณะ และสังเกตไดงายกวาแทงหินทราย ดังนั้นกลาวไดวาคาบัคลโมดูลัสของแทงฟองน้ํามีคานอย
กวาคาบัคลโมดูลัสของแทงหินทราย จากตัวอยางอนุมานวาไดวาคาบัคลโมดูลัสของหินมีคามากกวาดิน เปน
ตน คาบัคลโมดูลัสของวัตถุแสดงในตารางที่ 3.3 สมการของบัคลโมดูลัสมีดังนี้ 

 

K=ΔP/ΔV 
 

โมดูลัสเฉือน (Shear Modulus, G) บางที่นิยมใชสัญญาลักษณ "μ" โมดูลัสเฉือนเปนคุณสมบัติ

ของวัตถุท่ีมีลักษณะแบบยึดหยุน โดยที่อัตราสวนระหวางความเคนเฉือน (σs) ตอคาความเครียดเฉือน (γ) 
ของวัตถุเมื่อถูกแรงกระทํา ใชบอกถึงความสามารถในการตอตานการเปล่ียนลักษณะตอแรงเฉือน อากาศกับ
ของเหลวไมสามารถตอตานความเคนเฉือนได โมดูลัสเฉือนจึงมีคาเทากับศูนย คาโมดูลัสเฉือนของวัตถุบาง
ชนิดแสดงในตารางที่ 3.3 สมการของโมดูลัสเฉือนมดัีงนี้   

 

μ=σs / γ 
 

ตัวอยางของความหมายและความสําคัญของคาโมดูลัสของยัง เชน เหล็กของรางรถไฟกําหนดใหมี

คาของ thermal expansion (α) ประมาณ 11 x 10–6 ซึ่งหมายความวาถาอุณหภูมิ 0° C แทงเหล็กยาว 30 

เมตร  เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น 40° C เหล็กรางรถไฟจะยาว 30.013 เมตร คํานวณไดจาก 
 

 

Te ijij Δ= α
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ตารางท่ี 3.3 ตัวอยางคาคงที่เฉพาะของความยืดหยุน K, E, μ, ν บางชนิด (ขอมูลจาก Table 2.3 โดย Lay 
and Wallace, 1995 ยกเวนคา E ไดมาจากการคํานวณจากคาความสัมพันธรวมกับคาอ่ืนๆ ไมไดวัดโดยตรง)  

วัตถุ K(Gpa) μ (Gpa) E(Gpa) ν ρ(kg/m3) 

น้ํา 2.1 0 0 0.5 1,000 
หินทราย 17 6 16 0.34 1,900 
แรโอริวีน (Olivine) 129 82 202 0.24 3,200 
แรเพอรรอพสไกต 
(Perovskite) 

266 153 385 0.26 4,100 

หมายเหตุ: GPa  คือ Giga Pascal 
 
พิจารณาทิศทางเดียว จะได  

 
การเปล่ียน 0.013 เมตรหรือ 1.3 เซนติเมตร คาโมดูลัศของยังของเหล็กประมาณ 20 x 1010 N/m2 

หากคํานวณหาคาของความเคนและแรงที่ทําใหเหล็กยืด 1.3 เซนติเมตรและมีพ้ืนท่ีหนาตัด 30 ตาราง
เซนติเมตร คํานวณไดดังนี้ 

 

ดังนั้นตองออกแรง 26 ตันเพ่ือยืดเหล็กรางรถไฟ ถาทราบคา E, ν, และขนาดของความเคนท่ีต้ัง

ฉากในแนว x, y, z สามารถคํานวณหาคา extension (e หรือ ε) ไดจากสมการ 
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จากรูปท่ี 3.4 เมื่อแทนคาของ E และ ν ของหินแกรนิตท่ีเหมาะสม สามารถคํานวณหาคา e ในแกน 

x, y, และ z ได โดยที่ทราบคา σx, σy, σz, E, และ ν ในสมการท่ีกลาวมาขางตน 
 จากสมการการขยายตัวของวัตถุเมื่อถูกความรอน ทําใหความยาวของแขนการยึดเกาะของโมเลกุล
ยาวขึ้น แรงของการยึดเกาะลดลง ดังนั้นวัตถุจึงมีกําลังรับน้ําหนักหรือความแข็งแรงลดลง ตัวอยางอีกตัวอยาง
ของการขยายตัวจากความรอน เชน กรณีของการเย็นตัวของลาวาบะซอลต (basaltic lava) พบเปนรูปแทง 
(columnar joint) ดังแสดงในรูปท่ี 3.29 
 

 
 
 รูปท่ี 3.29 ลักษณะการไหลของลาวากอนการเย็นตัว และหลังการเย็นตัว พบลักษณะของชองวาง
จากผลของการเย็นตัว  
 

จากรูปท่ี 3.29 กําหนดใหอุณหภูมิของลาวาเริ่มตน 1,025° C และเมื่อเย็นตัวไดอุณหภูมิ 25 ° C 
ดังนั้น  

 

 

ถา α = 2.5x10-6 °C-1 จะได 
 

 

ถาความยาวเริ่มตน 1,000 เมตร ดังนั้นอัตราการเปล่ียนความยาว (Δl) จะได  
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 ดังนั้น เมื่อเราวัดระยะหางของรอยแยกระหวางแทงหิน เทียบกับระยะ 1,000 เมตร ระยะหางจะ
รวมกันได 2.5 เมตร  
   
3.3.2 คุณสมบัติพลาสติก (Plastic (Ductile) Behavior)  

พลาสติกเปนคุณสมบัติท่ีเมื่อหินถูกทําใหเกิดความเครียดจนหินเกิดการเปล่ียนลักษณะ และเมื่อ
เปล่ียนลักษณะไปแลว ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได จากเสนแสดงความสัมพันธของความเคนและ
ความเครียดชวงพลาสติกพบหลังเกินขีดจํากัดกฎของฮุคไปแลวแตยังไมถึงจุดท่ีเกิดการวิบัติ  ดังแสดงใน
รูปกราฟของความเคนและความเครียดรูปท่ี 3.23 
 
3.3.3 คุณสมบัติการหนืด (Viscous Behavior)  

ความหนืดเปนคุณสมบัติของของเหลวตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุในของเหลว ถาหากของเหลวมี
ความหนาแนนมากๆ จะมีความหนืดมาก แรงตานภายในของของเหลวตอวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีผาน เรียกวา แรง
หนืด ความหนืดจะมีหนวยเปน ปวส (poise, P) หรือ กิโลกรัมตอเมตรตอวินาที) โดยที่ 1 ปวส คือ ความเคน
เฉือน 1 กรัมตอเซนติเมตร กระทํากับของเหลวทําใหเกิด strain rate 1.0  วินาที-1 (10 P = 1 Pa s = 1 
kg·m−1·s−1 ) คาความหนืดแสดงในตารางที่ 3.4 ความหนืดมาจากการคนพบของ แพทยและนักสรีรวิทยา 
(physician and physiologist) ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Jean Louis Poiseuille  
 

ตารางท่ี 3.4  คาความหนืด (ขอมูลจาก Davis and Reynolds, 1996 และ Pluijm and Marshak, 1997)) 
ความหนือ (Viscous material) ปวส (Poises) 

เนื้อโลก (the Earth’s mantle) 1021 -1023 
หินทราย (sandstone)  1018 
เกลือหิน (rock salt) 1017 
น้ําแข็ง (ice) 1012 
ลาวาของไรโอไลต (rhyolite lava) 109 
ทาร (roofting tar) 107 
ลาวาหินบะซอลต (basalt lava) 103 
น้ําเชื่อม (syrup) 102 
น้ําผึ้ง (honey) 4 
น้ํามันมะกอก (olive oil) 0.8 

น้ําท่ีอุณหภูมิ 30° C  (water at 30° C) 0.008 

อากาศ (air) 10-5 
 

3.4 คุณสมบัติความเคนและความเครียดของแผนเปลือกโลก (Rheology of the 
Plates) 

แผนเปลือกโลก (plate) หรืออีกชื่อเรียกวา ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) มีความหมายรวมถึง
เปลือกโลก (crust) และบางสวนของชั้นเนื้อโลกตอนบน (upper mantle) ความหนาของแผนเปลือกโลก ถา
เปนในสวนของเปลือกทวีป (continental plate) หนาระหวาง 80-120 กิโลเมตร ถาเปนสวนของเปลือก
มหาสมุทร (oceanic plate) หนาระหวาง 40-60 กิโลเมตร คุณสมบัติของแผนเปลือกโลกเกี่ยวกับความเคน
และความเครียด พบลักษณะแบบยืดหยุนในสวนบนของเปลือกโลกตอนบน กึ่งยืดหยุนและพลาสติกอยู
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ระหวางเปลือกโลกชั้นกลางและชั้นลาง และพบลักษณะเปนแบบออนนิ่ม ใตเปลือกโลกชั้นลาง ดังแสดงในรูปท่ี 
3.30 คุณสมบัติความเคนและความเครียดของแผนเปลือกโลกแบบอุดมคติมี อยู 5 รูปแบบดังนี้  

(1) Elastic rheology 
(2) Viscous (Newtonian) rheology 
(3) Combination of elastic/viscous rheology โดยที่ออกแรงดึง จะเกิดความเครียดแบบ

ยืดหยุน จากนั้นจะเกิดแบบ viscous 
(4) Kelvin rheology โดยท่ีออกแรงดึงเกิดความเครียดท่ีเปนแบบการเพ่ิมขึ้นแบบ 

exponential 
(5) Nonlinear viscous rheology โดยที่ความเครียดท่ีเกิดเปนสัดสวนกับกําลังของความ

เคน 
 การท่ีเราเขาใจถึงการเปล่ียนสภาพของหิน ลักษณะการเปล่ียนสภาพเมื่อมีอุณหภูมิ ความดันเพ่ิมขึ้น
ของแผนเปลือกโลก ทําใหสามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีพบเห็น เมื่อหินโผลขึ้นมาสูผิวโลก แผนเปลือก
โลกมีการเปล่ียนลักษณะจากยืดหยุนท่ีสามารถใชกฎของไบเยอรลีมาอธิบาย (รายละเอียดจะกลาวในบทที่ 5) 
และเมื่อท่ีระดับลึกประมาณ 10-15 กิโลเมตร แผนเปลือกโลกมีการเปล่ียนลักษณะในแบบกึ่งยืดหยุนและ
พลาสติก เมื่อลึกมากกวา 15 กิโลเมตร แผนเปลือกโลกแสดงลักษณะแบบพลาสติก (เรื่องเกี่ยวกับ plate 
rheology สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมไดใน Turcotte and Schubert, 1982)  

จากรูปท่ี 3.30 พบวาแผนเปลือกโลกท่ีเปนทวีปมีคาความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อถึงรอยตอระหวางชั้น
เปลือกโลกและชั้นเนื้อโลก (mantle) ซึ่งรอยตอนี้เรียกวา “โมโฮโรวิสิก (Mohorovicic)” นิยมเรียกส้ันๆ วา “โม
โฮ” คาความแข็งแรงที่อยูระหวางชวงเปลือกตอนกลางและตอนลางเพราะเปลือกโลกมีแรควอตซเปน
องคประกอบอยูมาก ทําใหเปนสวนท่ีไมแข็งแรงของเปลือกโลก เมื่อถึงชั้นเนื้อโลกตอนบนพบเปนแรโอลีวีน 
โดยแรควอตซเปล่ียนเฟส (phase) ไปเปนสวนประกอบของแรโอลิวีนจึงทําใหมีความแข็งแรงเพ่ิม เมื่อลึกลง
ไปอีกจนถึงตอนลางของแผนเปลือกโลก ความแข็งแรงลดลงเนื่องจากอุณหภูมิและความดันท่ีเพ่ิมตามความ
ลึก ทําใหแรโอลิวีนมีการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม เมื่อลึกลงไปอีกจะเปนชั้นธรณีภาคชั้นกลาง 
(asthenosphere) การศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนลักษณะของแผนเปลือกโลก โดยการสรางรูปจําลอง อาจ
กําหนดการเปล่ียนลักษณะของแผนเปลือกโลกแบบยืดหยุนท้ังหมด กําหนดชั้นธรณีภาคชั้นกลางเปนชั้นท่ีมี
การเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสมมติฐานและมาตราสวนท่ีพิจารณา  

 
3.5 บทสรุป  

การวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณความเคนท่ีมีผลตอการเปล่ียนลักษณะ และความแข็งแรงของหินท่ี
ตอตานตอการเปล่ียนลักษณะ แรงเปนตัวการในการทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ ในการวิเคราะหเราใหนิยาม
ใหมท่ีมีความสัมพันธกับแรงตอพ้ืนท่ีวาความเคน เราสามารถคํานวณความเคนท่ีจุดหรือระนาบใดๆ ได เมื่อ

เราทราบแรงและทิศทางของแรง สวนความเคนใตผิวดินท่ีความลึกใดๆ คํานวณไดจาก σ=ρgh การ
คํานวณหาความเคนตั้งฉากและความเคนเฉือนท่ีกระทําในระนาบใดระนาบหนึ่งสามารถหาไดโดยใชสมการ
หรือวงกลมของมอร วงรีความเคนแสดงไดเมื่อทราบคาของความเคนคามากสุด ความเคนคาปานกลาง และ
ความเคนคานอยสุด เราสามารถทดสอบหาคาความความแข็งแรงของหินโดยใชวิธีการทดสอบแบบกดอัด
แกนเด่ียว การทดสอบแบบยืดตามแนวแกนเดี่ยว และการทดสอบแบบดึง หินมีคาความแข็งแรงตอการกดอัด
มากกวาการดึง ประมาณ 3 เทา อาจมากกวาหรือนอยกวา ความแข็งแรงของหินขึ้นกับคุณสมบัติของหินนั้นๆ 
หินมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ มีคุณสมบัติยืดหยุน พลาสติก และหนืด จากคุณสมบัติยืดหยุนของหินทําใหหิน
เกิดการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ และคุณสมบัติแบบพลาสติกทําใหหินเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม 
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คาความแข็งแรง นอกจากขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของหิน มีปจจัยท่ีมีผลตอความแข็งแรงของหินคือ 
ความดันรอบขาง ความดันของของเหลว อุณหภูมิ อัตราเร็วของความเครียดท่ีเกิดขึ้นในหิน และแนวรอยแตก
เดิม คุณสมบัติทางความเคนและความเครียดของธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ในบริเวณแผนเปลือกโลก
สวนท่ีเปนมหาสมุทร และแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปมีคุณสมบัติแตกตางกัน การท่ีเขาใจถึงคุณสมบัติของ
หินตอปจจัยตางๆ ทําใหเราอธิบายการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีโผลขึ้นมาได  
 

 
 
รูปท่ี 3.30 ลักษณะความแข็งแรงของแผนเปลือกโลก (ก) แผนเปลือกโลกของทวีปท่ีมีสภาพแบบถูก

ยืดและถูกอัด (ข) แผนเปลือกโลกของมหาสมุทรท่ีมีสภาพแบบถูกยืดและถูกดึง [ภาพปรับปรุงตอจาก Randy 
M. Richardson, Lecture note in Geodynamics (1997), University of Arizona] 
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (Term to Remember) 
 

Static equilibrium, dynamic equilibrium, body force, contact force, gravitational loading, 
thermal loading, displacement loading, lithostatic stress, normal stress, shear stress, stress tensor, 
stress ellipse, hydrostatic stress, Mohr stress diagram, mean stress, deviatoric stress, differential 
stress, uniaxial stress, triaxial stress, confining pressure, strain rate, stress-strain curve, yield 
strength, hysteresis loop, elastic deformation, plastic deformation, viscous deformation, rupture 
strength, ultimate strength, strain hardening, strain softening, rheid, creep, Hooke’s law, Byerlee’s 
law, stiffness, Poisson’s ratio, Young’s modulus, Bulk modulus, shear modulus, poise, viscosity.   
 

คําถามทายบท (Questions) 
 

(1) ทําไมเราจึงนิยามคําวา ความเคนขึ้นมา แตกตางอยางไรกับคํานิยามของแรง คําสองคําใชแทนกันได
หรือไม 

(2) คํานวณหาความเคน (lithostatic stress) ท่ีระดับ 0, 10, 100, 1000, 5,000, 30,000 เมตร โดยที่เปลือก
โลกระหวาง 0-1,000 เมตรมีความหนาแนน 2,450 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เปลือกโลกระหวาง 1,000-
10,000 เมตรมีความหนาแนน 2,750 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และเปลือกโลกระหวาง 10,000-30,000 
เมตรมีความหนาแนน 2,950 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เขียนกราฟระหวางความลึกและคาความเคนท่ี
ความลึกท่ีกําหนด   

(3) คํานวณหาความเคน (σn, σs) ท่ีกระทําบนระนาบรอยเลื่อนปกติมีมุมเท 50° ท่ีความลึก 10 กิโลเมตร  
ถาหินบริเวณนั้นมีความหนาแนน 2,800  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(4) คํานวณหาความเคน (σn, σs) ท่ีกระทําบนระนาบรอยยอนมีมุมเท 15° ท่ีความลึก 2 กิโลเมตร และมี
ความเคนจากกระบวนการแปรสัณฐานเขาดานขาง 40 MPa ถาหินบริเวณนั้นมีความหนาแนน 2,800  
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(5) หินทรายมีคาความแข็งแรง 100 MPa หากตองการใหแตกโดยมีระนาบทํามุม 60° กับ σ1  จงคํานวณ 

σ1 ท่ีกระทํากับหินทราย โดยกําหนดให σ3 มีคา 40 MPa  
(6) หินโดยท่ัวไปมีคุณสมบัติท้ัง 6 แบบตามท่ีมีรูปจําลองทางอุดมคติอธิบายไวดังในรูปท่ี 3.27 หรือไม จง

ยกตัวอยางของลักษณะหินชนิดท่ีควรจะมีลักษณะสอดคลองกับรูปท่ีแสดงท้ัง 6 รูป พรอมใหเหตุผลวา 
ทําไมจึงเปนหินชนิดนั้นๆ   

(7) จงอธิบายผลของความดันน้ําตอความแข็งแรงของหิน  
(8) จากท่ีไดทําการทดสอบหินในหองปฏิบัติการมาแลว สเกตกราฟระหวางความเคนและความเครียดของหิน

ทราย หินปูน หินแกรนิต และหินออน ให เขียนลงในกราฟรูปเดียวกัน  หรือใชมาตราสวนเดียวกัน 

(9) ถาหากมีรอยแตกเล็กๆ ปรากฏในแนว 10°, 30°, 45°, 60° กับทิศทางของ σ1 ในแทงตัวอยางท่ีนํามา
ทดสอบ ใหเขียนกราฟความเคนและความเครียดท่ีมีแนวของรอยแตก 

(10) อะไรท่ีเปนสาเหตุใหเปลือกโลกชั้นกลางและชั้นลางมีความแข็งแรงลดลง และเมื่อถึงชั้นโมโฮมีความ
แข็งแรงสูงขึ้น 

 
 



การวิเคราะหเชิงพลศาสตร            
 

(11) ปจจัยอะไรที่มีความสําคัญมากท่ีสุดตอความแข็งแรงของหิน อธิบาย 
(12) หินตัวอยางในรูปท่ี 3.31 (ก) และ (ข) หากนํามาทดสอบดวย (ก) ความเคนดึง (ข) ความเคนอัดแกน

เดียว (ค) ความเคนอัด 3 แกน ใหสเกตระนาบของการแตก จะแตกอยางไร  
(13) ชั้นหินในรูปท่ี 3.32 หากถูกแรงกระทําในสภาวะ (ก) เปราะ  (ข) ออนน่ิม (ค) กึ่งเปราะกึ่งออนนิ่ม จะได

โครงสรางทางธรณีวิทยาอยางไร ใหสเกตรูป   
 
 

 
 

รูปท่ี 3.31  สําหรับคําถามขอ 12 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.32  สําหรับคําถามขอ 13 
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คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 

(1) จงพิสูจนในทํานองเดียวกันกับกรอบการหาสมการความเคนท่ีแสดงในบทนี้ โดยแสดงใหเห็นวาเมื่อวัด

มุม θ เทียบกับ σ1 หรือ σ3 ท่ีวางตัวในแนวนอน จะไดเทอมตรงกลางของการหา σn เปนบวก  
(2) สวนใหญคาปวซองเรโช ของหินมีคาเปนบวก แตพบวามีบางกรณีท่ีมีคาเปนลบ ทําไมจึงเกิดไดเชนนั้น 
(3) จากรูปท่ี 3.30 ลักษณะของแผนมหาสมุทรและแผนทวีป ทําไมจึงมีความแข็งแรงไมเทากัน และทําไมตรง

กลางของเปลือกทวีปจึงมีความแข็งแรงลดลง แตเมื่อถึงชั้นโมโฮคาความแข็งแรงจึงกระโดดสูงขึ้น  
(4) จากรูป 3.30 อีกเชนกัน เปนไปไดหรือไมท่ีเมื่อลึกลงไปอีกคาความแข็งแรงของแผนเปลือกโลกมีคาเปน

ศูนย  
 

เอกสารท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม (Further Readings) 
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John Wiley & Sons, Inc. 776p.  
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Prentice Hall. 525p. 

Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1981. An introduction to geotechnical engineering. New Jersey: 
Prentice Hall. 733p. 

Lay, T., and Wallace, T. C. 1995. Modern global seismology. San Diego: Academic Press, Inc. 521p. 
Means, W. D. 1976. Stress and train: Basic concepts of continum mechanics for geologists. New 

Yaork: Springer-Verlag. 339p.  
Turcotte, D. L., and Schubert, G. 1982. Geodynamics:application of continuum physics to geological 

problems. New York: John Wiley & Sons, Inc. 450p.  
Twiss, R. J., and Moores, E. M. 1992. Structural geology. New York: W. H. Freeman and Company. 

532p.  
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โครงสรางขนาดไมโคร 
และกลไกการเปล่ียนลักษณะ 

    
 

 

4.1 โครงสรางขนาดไมโคร (Microstructures)  
หินท่ีโผลใหเห็นจาก หินโผล  [รูปท่ี 4.1 (ก)] หรือมองเห็นไดจากหินท่ีหลุดรวงลงมาจากหินโผล        

[รูปท่ี 4.1 (ข)] อาจแสดงหลักฐานการเปล่ียนลักษณะของหิน ท่ีชวนใหนาศึกษาถึงกระบวนการ (process or 
mechanism) ของการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหิน ไมวาในระดับท่ีตาเปลามองเห็นหรือมองไมเห็นตอง
อาศัยกลองจุลทรรศน (microscope) หรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ผลของการศึกษาการเปล่ียนลักษณะของหิน ไมวา
ศึกษาในระดับมาตราสวนใด (เล็กหรือใหญ) ยอมมีสวนชวยใหเขาใจถึงการเปล่ียนลักษณะของหินได ดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 4.2 ท่ีแสดงภาพของหินทรายจากหินโผล [รูปท่ี 4.2 (ก)] จากกอนหินลวง  [รูปท่ี 4.2 (ข)] เม็ด
แรในหินทรายที่ดูดวยกลองจุลทรรศนกอนเปล่ียนลักษณะ [รูปท่ี 4.2 (ค)] และเม็ดแรในหินทรายหลังการ
เปล่ียนลักษณะ [รูปท่ี 4.2 (ง)] 

การศึกษารูปทรงสัณฐานของโครงสราง และแรองคประกอบในหินในมาตราสวนขนาดเล็ก
มาก เรียกวา “การศึกษาโครงสรางขนาดเล็กหรือขนาดไมโคร (microstructures)” ในท่ีนี้ ขอเรียกวา 
“โครงสรางขนาดขนาดไมโคร” จากคําอธิบายเกี่ยวกับมาตราสวนในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางในบทท่ี 
1 ไดอธิบายการจัดประเภทของมาตราสวนของการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางออกเปน 5 ประเภทใหญๆ 
ไดแก (1) มาตราสวนขนาดเล็ก (micro to submicroscopic scale) (2) มาตราสวนขนาดกลาง (mesoscopic 
scale) (3) มาตราสวนขนาดใหญ (macroscopic scale) (4) มาตราสวนขนาดภูมิภาค (regional scale) และ 
(5) มาตราสวนขนาดทั่วโลก (global scale) การศึกษาในสวนนี้จึงเปนการศึกษาในมาตราสวนขนาดเล็ก 
(micro to submicroscopic scale)  และโครงสรางขนาดไมโคร (microstructures) อีกชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษ
เรียกวา เฟบริคส (fabrics) หรือ ไมโครเฟบริคส (microfabrics) ผูเขียนเลือกใชขนาดไมโคร เพราะตองการให
เกิดภาพลักษณท่ีชัดเจนถึงขนาดที่ศึกษา  

โครงสรางขนาดไมโคร อาจมีนักธรณีวิทยาบางสวนเทียบคําภาษาไทยวา “โครงสรางขนาด
จุลภาค” และเรียกโครงสรางขนาดกลาง (mesoscopic scale) วา “มัชฌิมโครงสราง (mesoscopic 
scale)” เปนการเทียบเคียงแบบคําตอคําตามพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา เมื่อนํามากลาวท้ัง 5 ประเภท รูปคํา
ไมสอดคลองกัน  ผูเขียนจึงไมนํามาใช ในความเห็นของผูเขียนเกี่ยวกับการเรียกชื่อ หากผูใดก็ตามมี
ความเห็นท่ีแตกตาง เพราะภาษาท่ีใชเทียบเคียงไมเขากลุมกัน หรือไมส่ือถึงลักษณะท่ีแทจริงตามรากศัพท
ด้ังเดิม ควรเรียกทับศัพท หรือเสนอชื่อท่ีเห็นวาเหมาะสมพรอมใหเหตุผลประกอบ และวงเล็บศัพท
ภาษาอังกฤษควบคูไว เชน โครงสรางขนาดไมโคร (microstructure) รอยแยก (joint) รอยเล่ือนดานขาง 
(strike-slip fault) เปนตน  

การศึกษาโครงสรางขนาดไมโครชวยทําใหเราสามารถเขาใจถึง ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
เปล่ียนลักษณะ (deformation process) เขาใจถึงสภาพหรือส่ิงแวดลอมทางกระบวนการแปรสัณฐาน 
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(tectonic process) คุณสมบัติความสัมพันธของความเคนและความเครียด (rheology) เวลา (time) อุณหภูมิ 
(temperature) ความดัน (pressure) และองคประกอบอื่นๆ ท่ีมี ผลตอการเปลี่ยนลักษณะหินแตกตางไป
จากธรรมชาติเดิม อันเปนหัวใจของวิชาธรณีวิทยาโครงสราง โครงสรางขนาดไมโคร ศึกษารวมไปถึง
ขนาดท่ีเล็กกวาขนาดไมโคร (submicroscopic structures) ดวย  

 

 
 

รูปท่ี 4.1 (ก) สายแรควอตซ (quartz vein) ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะโดยการคดโคง ความยาวของ
สายแรควอตซในภาพประมาณ 30 เมตร (ข) สายแรเฟลดสปารและควอตซ ท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะใน
ขณะท่ี แรเฟลดสปารและควอตซ มีสภาพท่ีเปนพลาสติก [ภาพ (ก) โดย Michael Williams, University of 
Massachusetts ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
 

เราศึกษาโครงสรางขนาดไมโคร (1) ในสนามโดยการวัดโครงสรางขนาดเล็ก เชน แนวแตกเรียบ 
(cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน (lineation) หรือเขตรอยเฉือน (shear zone) เปนตน (2) 
ในหองปฏิบัติการโดย (ก) ดูลักษณะเม็ดแรประกอบหินดวยกลองจุลทรรศน (microscope) และจุลทรรศน
อิเล็กตรอน ตัวอยางของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เชน กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบการสแกน 
[Scanning Electron Microscope (SEM)] ซึ่งมีหลักการทํางาน ดวยการฉายลําแสงอิเล็กตรอนไปยังผิวของ
ตัวอยาง จากนั้นวัดอิเล็กตรอนที่สะทอนจากผิว ดังภาพตัวอยางแสดงในรูปท่ี 4.2 (ฉ) และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบการยอมใหผานหรือไมใหผานของลําแสงอิเล็กตรอน [Transmission Electron Microscope 
(TEM)] ภาพที่ได คือ เงาปรากฏจากแผนรับภาพ แสดงความโปรงแสงหรือทึบแสงที่อิเล็กตรอนผานไปไดหรือ
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ไมไดของตัวอยาง (ข) ดูการกระจายตัวของแร (Crystallographic Preferred Orientation) และ (ค) ดูรูปราง
และชนิดของแรจาก Cathodoluminescence (CL), Image Analysis, Chemical and Isotope Analysis, X-
ray tomography  (3) โดยการทดลองแบบสรางรูปจําลองเหมือนจริง (simulation)  

 

 
 

รูปท่ี 4.2 (ก) หินโผลของหินทราย (ข) กอนหินลวงแสดงโครสรางการวางชั้นของหิน (ค) ภาพจาก
แผนหินบางของหินทราย มีของแรควอตซ เปนองคประกอบ (ง) ภาพจากแผนหินบางของหินควอรตไซต โดย

นําหินทราย มาทําใหเปล่ียนลักษณะ  ท่ีอุณหภูมิ 900° C ความดัน 1,500 MPa ดวยอัตราการเกิดความเครียด 
10-6 s-1 (จ) ภาพจากแผนหินบาง ของหินไมโลไนต ซึ่งเปนหินเขตรอยเฉือน แสดงแรควอตซ และแรมัสโคไวต 
(ไมกา) ท่ีมีรูปรางคลายปลา (mica fish (ฉ) ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน [Scanning 
Electron Microscope (SEM)] ของแรควอตซท่ีแสดงรูปปลา คลายแรไมการูปปลา ในรูป (ค) [รูป (ก) ภาพโดย 
Water, D. J., University of Oxford รูป (ข) ภาพโดย Jan Tullis, Brown University รูป (ค) และ (ง) ภาพจาก 
Figs.  5.31 and 5.35 โดย Passchier and Trouw, 2005 ) 

 
การศึกษาโครงสรางขนาดไมโคร ปจจุบันนิยมศึกษาจากแผนหินบาง (thin section) ดังตัวอยาง

แสดงในรูปท่ี 4.2 (ค)-(จ) เพราะไมส้ินเปลืองคาใชจายมากนัก การวิเคราะหผลหรือแปลผล ทําไดงาย มี
ความถูกตอง มีการนําเอาวิเคราะหดวยวิธี SEM, TEM, CL หรือ อ่ืนๆ มาชวยศึกษาเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี 
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สําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  “ความรูท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพื้นฐาน (fundamental) และรู
วาสิ่งท่ีตนรูน้ันคืออะไร และไมรูน้ันคืออะไร การท่ีจะทําใหไดขอมูล (data) ดวยวิธีการที่ทันสมัย 
(new technology) หรือท่ียังไมคุนเคย (unfamiliar technology) เปนสิ่งท่ีงาย แตสิ่งท่ียุงยากมากกวา 
คือ การแปลความหมายเขาหาสภาพที่แทจริงของธรรมชาติ และนําสิ่งน้ันมาทําใหเกิดประโยชนตอ
มวลมนุษยชาติใหได”  ซึ่งคํากลาวในทํานองนี้ มีปรากฏอยูในหนังสือ the last lecture โดย Randy Pausch 
(2007) หรือ ในหนังสือ micro-tectonics โดย Passchier and Trouw (2005) เปนตน ดังน้ันไมควรวิ่งตาม
เทคโนโลยี เราตองเปนผูใชเทคโนโลยี ไมใชผูถูกเทคโนโลยีใช  

โครงสรางขนาดไมโครไดมีการศึกษากันมากในวิชาวัสดุศาสตร (material sciences) โดยเฉพาะกลุม
ของโลหะและเซรามิค ความรูจากการศึกษาทางวัสดุศาสตรชวยใหเราเขาใจถึงลักษณะของแรและหิน เพ่ิม
มากขึ้น วัตถุจําพวกโลหะ หรือเซรามิค เปนสวนหนึ่งของแร (minerals) ซึ่งการศึกษาธรณีวิทยา ศึกษาแรทุก
ชนิดไมเจาะจง (แรในปจจุบันพบวามีมากกวา 4,500 ชนิด (Carlson et al., 2008) ในอนาคตจํานวนของแรจะ
มีเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ เพราะจําเปนตองแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ มาเพ่ิมเติม และเพียงพอกับ
ความตองการของมนุษย ท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นความแรชนิดใหมยอมมีการคนพบมากขึ้น) การศึกษา
ของวัสดุศาสตรจึงเปนการศึกษาแรท่ีสนใจเพียงบางกลุม และศึกษาในรายละเอียด จึงชวยใหเขาใจถึง
ธรรมชาติของแรเพ่ิมมากขึ้น นํามาใชประโยชนไดมากขึ้น 
 
4.1.1 โครงสรางรูปผลึก (Crystalline Structure)   

เมื่อพูดถึงโครงสรางขนาดไมโคร ส่ิงท่ีตองกลาวถึง คือ อะตอม (atom) และโมเลกุล (molecule)  
โดยที่อะตอม คือ อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสาร หลายอะตอมประกอบเปนโมเลกุล ถาอะตอม หรือโมเลกุลจัดตัว
เปนรูปแบบที่แนนอนซ้ําๆ กัน จะไดโครงสรางเรียกวา “ผลึก (crystal)” (รูปท่ี 4.3) การจัดเรียงของอะตอม
ในผลึกนั้นสามารถแสดงไดงายๆ โดยใชจุดตัดของเสนโครงสรางผลึกรางตาขาย (crystalline lattice) ดังแสดง
ในรูปท่ี 4.4 “โครงสรางผลึกรางตาขาย (crystalline lattice)” นิยมเรียกส้ันๆ วา “โครงขาย (lattice)” 
และตอไปนี้จะเรียก โครงสรางผลึกรางตาขาย (crystalline lattice) วา โครงขาย ภายในโครงขายมี “จุดตัด
ของโครงขาย (lattice point)” ท่ีแสดงถึงอะตอมในโครงขาย  ระยะของแตละโครงขายนี้เรียกวา “ระยะหาง
ของโครงขาย (space lattice)” ท่ีประกอบดวยจุดตางๆ เรียงกันแบบสามมิติ ดังรูปท่ี 4.4 การวางตัวจะมี
การจัดเรียงเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพและสูญเสียพลังงานนอยท่ีสุด  

“ผลึก (crystal)” เมื่อกลาวในความหมายของหินแปรและหินอัคนี อาจเรียกวา “เม็ด (grain)” ซึ่ง
เปนเม็ดของแรชนิดเดียว มีรูปราง 3 มิติ (มีปริมาตร) ผลึก แยกจากผลึกแรชนิดเดียวกันตรงท่ี มีทิศ
ทางการเรียงตัวของโครงสรางผลึกรางตาขาย (lattice orientation) แตกตางกัน แยกจากแรชนิดอ่ืนตรงท่ี 
ขอบของเม็ด (grain boundary) แตกตางกัน สวนคําวา “เม็ด (grain)” ในความหมายของหินตะกอน หมายถึง
เม็ดของแร และ/หรือเม็ดของหิน (เม็ดของหิน อาจมีแรหลายแรประกอบอยูในเม็ด คําวา เม็ด (grain) ในสวน
ของคําอธิบาย กลไกการเปล่ียนลักษณะ ผูเขียนเรียกกวา “เม็ดแร”  หมายถึง เม็ดแรของแรชนิดเดียวกัน  
 
4.1.2 พันธะเคมี (Bonding)  

พันธะเคมีในโครงขายโมเลกุลท่ีพิจารณาการจัดแบง ตามการจับตัวของอิเล็กตรอน (classification 
based on electron configuration) แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

(1) พันธะโควาเลนต (covalet bond)  
(2) พันธะไอออนิค  (ionic bond)) 
(3) พันธะโลหะ  (metallic bond) 
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รูปท่ี 4.3 รูปจําลองลักษณะการเกิดของผลึกแรฟูลออไรต ประกอบดวย อะตอม โมเลกุล และ 
โครงขาย จับตัวเปนรูปผลึก [ภาพปรับปรุงตอจาก Perkins, 2001, ภาพรูปผลึก  ฟูลออไรต  โดย G. Tolson, 
Maxico]   
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 โครงสรางผลึกรูปตาขาย (crystal lattice) หรือโครงขาย (lattice) รูปส่ีเหล่ียมแบบงายๆ 
หนวยเซลล (unit cell) เปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเปนตัวแทนขององคประกอบโครงขาย วงกลมแทน อะตอม หรือ 
โมเลกุล เสนตอระหวางวงกลมแทนแขนของการยึดเหน่ียวของพันธะเคมี  

 
จากพ้ืนฐานทางเคมีธาตุตางๆ ท่ีจับตัวกันไดจะตอง (1) มีอิเล็กตรอนท่ีสามารถรวมกันไดกับอะตอม

ของธาตุอ่ืน การรวมกันของอะตอมของธาตุ รูจักในนามของการสรางพันธะโควาเลนต (covalent bond) หรือ 
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(2) มีประจุไฟฟาในอะตอมตางกันกับอะตอมของธาตุอ่ืน ซึ่งประจุไฟฟาตางกันจะดูดกันทําใหอะตอมของธาตุ
ตางชนิดกันรวมตัวกันได รูจักในนามของการสรางพันธะ ไอออนิค (ionic bond) หรือ (3) มีอิเล็กตรอนท่ี
สามารถรวมกันไดกับอะตอมของธาตุอ่ืน โดยที่อิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนสามารถรวมไดหลายอะตอม รูจัก 
ในนามของการสรางพันธะโลหะ ท้ังสามพันธะนี้ทําใหธาตุรวมตัวเปนสารประกอบไดแรใหมเกิดขึ้น  

พันธะวันเดอรวาลส (van der Waals) และพันธะไฮโดรเจน (hydrogen) ท่ีพบในแร เปน
พันธะท่ีไมเกี่ยวของกับอิเล็กตรอน เกิดจากแรงทางไฟฟา (electrostatic force) เน่ืองการกระจาย
ของประจุในโครงสรางผลึกไมเทากัน จึงไมจัดเปนประเภทพันธะทางเคมีท่ีเกี่ยวกับอิเล็กตรอน
เชนเดียวกับ พันธะโควาเลนต ไอออนิค และโลหะ   

โดยทั่วไปการเกิดพันธะเคมีในสารประกอบตางๆ เปนการทําใหระดับวาเลนตอิเล็กตรอนหรือระดับ
วงนอกสุดของธาตุในสารประกอบ มีอิเล็กตรอนครบแปด (ยกเวน He และ H) เชน NaCl เปนสารประกอบท่ีมี 
Na+ ถายอิเล็กตรอนใหกับ Cl- ทําให Na มีอิเล็กตรอนในระดับวงนอกสุดครบแปดและจัดเปนพันธะเคมีไอออนิค 
สวนสารประกอบของเพชร ไมสามารถเขียนสูตรของโมเลกุลไดเพราะมีคารบอนเกาะกันมากมาย เกิดจากการ
นําเอาอิเล็กตรอนมารวมกันใหครบแปดของคารบอน ซึ่งเปนพันธะโควาเลนต สวนพันธะโลหะ อิเล็กตรอน
สามารถเคล่ือนท่ีไปมาไดโดยไมไดยึดอยูกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง เพราะอะตอมของโลหะมีคาพลังงานการ
แตกตัวเปนไอออนต่ํา วาเลนตอิเล็กตรอนของอะตอมของโลหะจึงหลุดจากอะตอมไดงาย และเคล่ือนท่ีไดอยาง
อิสระไปยังอะตอมอื่นๆ ท่ัวท้ังกอนโลหะ พันธะระหวางอะตอมจึงเกิดจากการท่ีอะตอมตางๆ ใชวาเลนต
อิเล็กตรอนรวมกัน ไอออนประจุบวกถูกยึดเหน่ียวรอบขางดวยอิเล็กตรอนประจุลบ ไอออนประจุบวกสามารถ
ผลักใหเล่ือนหางออกไปไดโดยไมมีการกระโดดขาม 
 
4.1.3 การเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุนของโครงขาย (Elastic Deformation of a Lattice) 

โครงขายของอนุภาคเมื่อถูกความเคน จะมีการเปล่ียนลักษณะ (รูปท่ี 4.5) เชน สมมติใหโครงสราง
ของอนุภาคในผลึกมีการยึดเกาะกันอยางสมบูรณไมมีความบกพรอง (defect) เกิดขึ้น ถูกความเคนอัดแบบ
เทากันทุกทิศทุกทาง (hydrostatic stress) จนทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะดังรูปท่ี 4.5 (ข) หากโครงขายอยู
ในสภาวะแบบยืดหยุนเมื่อความเคนหายไป จะคืนสภาพเดิม โครงขายคงอยูในสภาพปกติ นั่นคือไดรูปท่ี 4.5 
(ก) เพราะการเปล่ียนลักษณะยังอยูในสภาวะแบบยืดหยุนท่ีสมบูรณ (perfect elastic deformation) 
เชนเดียวกันรูปท่ี 4.5 (ค) เมื่อมีการเกิดความเคนดึง แตไมทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบถาวร 
(permanent deformation) หากความเคนดึงหายไป จะคืนสูสภาพเดิม ดังรูปท่ี 4.5 (ก) สวนรูปท่ี 4.5 (ง) เมื่อ
ถูกความเคนเฉือนหากความเคนหายไป จะคืนสูสภาพเดิม ดังรูป 4.3 (ก) เชนกัน แตถาคาความเคนมาก
จนกระท่ังทําใหไดรูป 4.5 (จ) และ 4.5 (ฉ) โครงขายจะไมคืนสภาพเดิมอีกตอไป แสดงวาความเคนท่ีกระทํา
ตอวัตถุมีคาเกินกวากําลังความแข็งแรงของวัตถุท่ีจะรับไวใหอยูในสภาวะยืดหยุนอีกตอได  เกิดการแตก 
(fracturing) โดยตัดไปตามแนวของผลึกท่ีมีสภาพทนตอการรับความเคนนอยท่ีสุด (weak plane) ซึ่งขึ้นอยู
กับลักษณะการจับตัวของโครงขายนั่นเอง ความเคนท่ีทําใหผลึกแตกดวยความเคนดึงจะตองเอาชนะความ
แข็งแรงตอความเคนดึงของโครงขายของผลึก ตัวอยางคาความเคนดึงและคาความเคนอัดของแรบางชนิด 
แสดงในตารางที่ 4.1   

 
4.1.4 ระบบการจัดเรียงตัวของรูปผลึก (Crystallographic System)   

วัตถุท่ีเปนของแข็งมีการจัดเรียงของอนุภาคกันแนน จึงทําใหของแข็งมีรูปรางแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
รูปผลึกเฉพาะของวัตถุ ผลึกจัดเปนของแข็งท่ีเปนสารเนื้อเดียวกันระนาบเรียบ และมีมุมระหวางพ้ืนผิวท่ี
แนนอน เชนตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 4.6 (ก) ของผลึกของแรโอลิวีน และรูปท่ี 4.6 (ข) ของผลึกของแรไมกา  
ในผลึกของแรโอลิวีน พบวารูปแบบเชิงโมเลกุลท่ียึดกันมีระนาบในแนว [010] ท่ีเปนระนาบที่มีการเล่ือนไถล 
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(slip) ไดงาย เมื่อหินถูกความเคนเฉือนมากระทํา จะเกิดการเล่ือนไถลไปตามแนวระนาบ ขณะท่ีแนวแกนดาน
อ่ืนๆ ไมมีการเปล่ียนลักษณะ ความแข็งแรงของโครงสรางอะตอม ขึ้นอยูกับพันธะท่ียึดเหน่ียวของอะตอมและ
รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตของจัดเรียง การเล่ือนไถลเกิดท่ีระนาบที่มีพันธะการยึดกันของโมเลกุลหรือ
อะตอมนอยท่ีสุด ทิศทางของแนวแตกเรียบในแร จะแสดงถึงการแตกของผลึกในทิศทางท่ีมีพันธะการยึด
เหนี่ยวนอย ตัวอยางเชน แรไมกาท่ีมีระนาบพันธะการยึดเหน่ียวนอยท่ีสุดอยูท่ีระนาบ [001]  พบเปนแนวของ
แนวแตกเรียบของผลึก [รูปท่ี 4.6 (ข)] 

 
 

 
 
รูปท่ี 4.5 การเปล่ียนลักษณะของโครงขายของผลึก (ก) รูปรางของโครงขายกอนการเปล่ียนลักษณะ 

(ข) เมื่อมีแรงกระทําทุกทิศทุกทางมีการเปล่ียนปริมาตรระยะของโครงขาย (space lattice) หดส้ัน (ค) เมื่อเกิด
แรงดึงโดยมีการยืดออก เปนการเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน (ง) เมื่อมีการเปล่ียนลักษณะของการถูกกระทํา
ดวยแรงเฉือน (จ) เมื่อถูกกระทําดวยแรงดึงและเกินขีดของความยืดหยุน มีการขาดออกจากกันของโครงขาย 
(ฉ) เมื่อถูกแรงเฉือนและเล่ือนไถล (slip) ออกจากกัน 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงความแข็งแรงตอความเคนดึงและความแข็งแรงตอความเคนอัด (ขอมูลจากTable 4.1 โดย 
Davis and Reynolds, 1996) 

แรหรือหิน  
(mineral or rock type) 

ความแข็งแรงอัด 
(compressive strength, MPa) 

ความแข็งแรงดึง 
Tesile Strength (MPa) 

ดินเหนียว (clay) 10 - 
แคลไซต (calcite) 14 - 
เกลือหิน (halite) 27 - 
หินดินดาน (shale) 30 8 
หินทราย (sandstone) 50 10 
หินปูน (limestone) 80 10 
หินบะซอลต (basalt) 100 10 
หินแกรนิต (granite) 160 14 
หินควอรตโซต (quartzite) 360 - 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 (ก) รูปผลึกของแรโอลิวีน แนวการเลื่อนไถลเปนแนวที่อยูในทิศทาง [100] ของระนาบ 
[010] ภาพซายมือเปนโครงขายของผลึก ภาพขวามือเปนระนาบเมื่อเกิดการเล่ือนไถล (ข) แนวแตกเรียบ และ
ระนาบการเลื่อนไถลของแรไมกา ตามแนว [100] บนระนาบ [001] ภาพซายมือเปนโครงขายของผลึก ภาพ
ขวามือเปนระนาบเมื่อเกิดการเล่ือนไถล [ภาพจาก Figures 4.5 and 4.6 โดย Davis and Reynolds, 1996 อาง
ถึง Nicolas and Poirier, 1976]  
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4.1.5 ระบบการเลื่อนไถลและพันธะยึดเหน่ียว (Slip System and Bonding) 
การเกิดแนวแตกเรียบ ระนาบการเลื่อนไถล ขึ้นกับพันธะการยึดเหนี่ยวอะตอมหรือโมเลกุลในรูป

ผลึก ตัวอยางเชน พันธะเชิงไอออน เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมีพลังงานไอออนไนเซชันต่ํา ถายเทอิเล็กตรอน
ใหกับอะตอมของธาตุท่ีมีไอออนไนเซชันสูง เกิดไอออนตางชนิดกันดึงดูดกัน ทําใหเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวาง
อะตอม ระนาบการเลื่อนไถลที่เกิดขึ้นจึงตองเปนระนาบที่เกิดระหวางไอออนที่มีประจุเหมือนกันอยูตรงขามกัน 
(รูปท่ี 4.7)  หรือในกรณีของพันธะโลหะโดยที่ไอออน ประจุบวกจะอยูลอมรอบกับอิเล็กตรอนประจุลบ ใน
ระหวางประจุบวกเดียวกันจะผลักกัน แตไมมีการกระโดดขามกัน พันธะประจุบวกและลบมีสภาพไมแข็งแรง 
ดังนั้นการเกิดระนาบการเล่ือนไถล จึงเกิดในบริเวณท่ีมีระยะทางของประจุเหมือนกันอยูหางกันมากท่ีสุดใน
โครงขาย หรือระยะโครงขายท่ียาวท่ีสุด  

แรบางชนิดมีพันธะโควาเลนตและไอออนิคอยูดวยกันในโครงขาย การแตกจะแตกไดงายท่ีพันธะไอ
ออนิค เชน แรท่ีมีองคประกอบจําพวกซิลิเกต (SinOn) โครงสรางของแนวแตกเรียบ หรือระนาบการเล่ือนไถล 
จะไมแตกในบริเวณท่ีมีการยึดเหน่ียวของ Si และ O เพราะมีพันธะโควาเลนตระหวาง Si และ O  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.7 แนวการเล่ือนไถลจะไมเกิดในแนวที่แสดงระยะท่ีส้ันท่ีสุดท่ีมีไอออนตางชนิดกันอยูติดกัน
ของ NaCl  [ภาพจาก Figures 4.8 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Nicolas and Poirier, 1976]  
 
4.1.6 ทฤษฎีความแข็งแรงของผลึก (Theory of Crystal Strength) 

การยึดเหน่ียวของพันธะระหวางโมเลกุลในรูปผลึกบงบอกถึงความแข็งแรงของผลึก การท่ีทราบแรง
ยึดเหน่ียวระหวางพันธะ สามารถคํานวณหาความแข็งแรงรวม (strength) ของผลึกได เมื่อทราบ (1) ชนิดของ
พันธะ (โควาเลนต ไอออนิค หรือ โลหะ) (2) ประจุ (3) รัศมีของอะตอม และ (4) รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต
ของผลึก [รูปหนวยเซลล (unit cell) ซึ่งมี 7 รูป ไดแก cubic/isometric, tetragonal, hexagonal, orthorombic, 
triclinic, rhomohedral, and monoclinic] ตัวอยางคาความแข็งแรงของผลึก แสดงในตารางที่ 4.2  

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นวา พันธะโควาเลนตมีความแข็งแรงมากกวา พันธะไอออนิค และพันธะไอออ
นิคมีความแข็งแรงมากกวาพันธะโลหะ แรท่ีมีความแข็งแรงนอยจะมีการเล่ือนไถลไดงาย หรือเกิดการเปล่ียน
ลักษณะในสภาพของพลาสติกไดงาย ตัวอยางเชน ในสภาพของอุณหภูมิหอง จะพบวา แรควอตซและเพชร มี
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ลักษณะแข็ง เมื่อทุบจะแตก แตในสภาวะของอุณหภูมิหองเดียวกัน  สําหรับลวดทองแดง ท่ีมีพันธะโลหะ เมื่อ
ทุบ จะแบนราบ ตามแรงทุบ หรือสามารถบิดโคงไปมาได มีลักษณะแบบพลาสติกมากกวาแรควอตซและเพชร  

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความแข็งแรงที่คํานวณไดจากการทราบคาตางๆ ของที่กลาวมาของสารประกอบของแร
บางตัวอยาง (ขอมูลจาก Table 4.3 โดย Davis and Reynolds, 1996) 

แร 
(mineral) 

ความแข็งแรงเฉือน 
(shear strength, Gpa) 

ความแข็งแรงดึง 
(cleavage (tensiIe strength), GPa) 

ทองแดง (copper) 1.2 3.9 
ผลึกเกลือหิน (NaCl, ionic solid) 2.84 0.43 
ผลึกแมกนีเซียมออกไซต (MgO) 1.6 3.7 
ควอตซ (quartz, covalent solid) 4.4 16 
เพชร (diamond, covalent solid) 121 205 

 
4.17 ขอบกพรองผลึก (Crystals Deflects)   

ผลึกท่ีเกิดเองในธรรมชาติ สามารถกลาวไดวา เปนผลึกไมสมบูรณ  ผลึกทุกผลึกท่ีเกิดตามธรรมชาติ
จะมี “ขอบกพรอง (defects)” เชน มีชองวาง (vacancy) มีส่ิงแปลกปลอม (impurity) มีอะตอมของโครงขาย
ขาดหายไปบางสวน หรือมีโครงขายจับตัวกันแลวไมครบทําใหเหลือระนาบสวนเกิน เปนตน ขอบกพรองท่ีพบ
ในผลึก พบไดมากนอยแตกตางกัน  

ในทางทฤษฎีการหาคาความแข็งแรงของผลึก ไมวาจะเปนคาความแข็งแรงอัด หรือคาความแข็งแรง
ดึง หากทราบลักษณะการจับตัวของโครงขาย สามารถคํานวณหาคาความแข็งแรงของผลึกได การคํานวณอยู
ภายใตเง่ือนไขท่ีผลึกนั้นตองเปนผลึกสมบูรณ (perfect crystal) นั่นคือ ตองไมมีขอบกพรองอยูในโครงขาย
ของผลึก แตในธรรมชาติไมมีผลึกสมบูรณ ดังนั้นการหาคาความแข็งแรงของผลึก จึงไมสามารถคํานวณจาก
ลักษณะของโครงขายตามทฤษฎีได  ตองนําเอาตัวอยางแรนั้นๆ มาทดสอบหาคาความแข็งแรงใน
หองปฏิบัติการ และเมื่อนําเอาแรมาตรวจสอบหาคาความแข็งแรง เชน คาความแข็งแรงดึง (tensile strength) 
หรือคาความแข็งแรงอัด (compressive stress) พบวาคาท่ีไดแตกตางเปนทวีคูณ จากคาท่ีคํานวณไดตาม
ทฤษฎีของโครงขาย  

ขอบกพรอง (defect) ท่ีทําใหเกิดความไมสมบูรณของโครงขายของผลึกมี 3 ประเภทใหญๆ คือ (1) 
ขอบกพรองแบบเปนจุด (point defects) (2) ขอบกพรองแบบเสน (line defects หรือ dislocation) และ (3) 
ขอบกพรองแบบระนาบ (plannar defects) รายละเอยีดของขอบกพรองท้ัง 3 ประเภทมีดังนี้  
 (1) ขอบกพรองแบบจุด (Point Defect) เปนขอบกพรองแบบ 1 มิติ (จุด) โดยที่ในผลึกจะมี 
ชองวาง (vacancy) กระจายตัวของในโครงขาย หรือ มีส่ิงแปลกปลอม (impurity) ตางๆ โดยอาจเขาไปแทนท่ี 
(substitution) ระหวางอะตอมท่ีขาดหายไป หรือ แทรก (interstitial) ระหวางโครงขาย (รูปท่ี 4.8) การปรากฏ
ของขอบกพรองแบบจุด สงผลตอความแข็งแรงมากขึ้นหรือนอยลงของผลึก ตัวอยางเชน เมื่อผลึกอยูใน
สภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความเคนสูงขึ้น อาจเกิดกระบวนการแพรขณะเปนของแข็ง (solid-state 
diffusion) โดยที่กระบวนการแพรขณะเปนของแข็ง จะทําใหผลึกเปล่ียนรูปราง เพราะจะเกิดการเคล่ือนยาย

ของอะตอมในโครงขายออกจากบริเวณท่ีถูกกระทําดวยความเคนมากสุด (σ1) ไปในบริเวณผลึกถูกกระทํา

ดวยความเคนนอยสุด (σ3) ส่ิงแปลกปลอมที่แทรกระหวางอะตอม มีผลทําใหการเคล่ือนท่ีของอะตอมชาขึ้น 
นั่นคือเกิดความแข็งแรงมากขึ้น แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งแปลกปลอม   
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รูปท่ี 4.8 (ก) ขอบกพรองแบบจุดประกอบดวยชองวาง (vacancy) ส่ิงแปลกปลอม (impurity) อะตอม
เกินแทรกระหวางแขนของพันธะ  (ข) ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) ของผิวเม็ดแร
แคลไซตท่ีมีชองวาง [ภาพ (ข) จาก Fig.  6c โดย  Schenk et al., 2005] 
 

(2) ขอบกพรองแบบเสน (Line Defect) เปนขอบกพรองแบบ 1 มิติ (เสน) ขอบกพรองแบบเสน 
ภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่ง เรียกวา “dislocation”  ภาพของขอบกพรองแบบเสนในโครงขายของเม็ดแร 
สามารถตรวจดูไดจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบการยอมใหผานหรือไมใหผานของลําแสงอิเล็กตรอน 
(TEM) (รูปท่ี 4.9) ขอบกพรองประเภทนี้ ไมสามารถตรวจไดจากแผนหินบาง  

ขอบกพรองแบบเสน สวนใหญเกิดขณะการแข็งตัวของผลึกจากของเหลว มีผลตอการเปล่ียน
ลักษณะของผลึก คือ จะทําใหเกิดการบิดเบ้ียวของผลึก และตรงบริเวณท่ีมีขอบกพรองจะทําใหบริเวณน้ันมี
ความแข็งแรงนอย ทําใหเกิดการเล่ือนไถลภายในโครงขายไดงาย เมื่อเกิดการเล่ือนไถลในโครงขายของเม็ด
แร (รูปท่ี 4.10) จะไมทําใหเม็ดผลึกสูญเสียการยึดเกาะ (no loss of cohesion) เม็ดแรยังคงมีคาความแข็งแรง
ระหวางการยึดเหน่ียวในโครงขาย แตกตางจากการแตกของเม็ดแร เพราะจะสูญเสียคาการยึดเหน่ียวระหวาง
โครงขาย  
 

 
 
 รูปท่ี 4.9 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบการยอมใหผานหรือไมใหผานของลําแสง
อิเล็กตรอน (TEM) แสดงลักษณะแนวเสนของขอบกพรองแบบเสน (line defect หรือ dislocation) เปน
ขอบกพรองแบบ 1 มิติ (ก) แนวเสนท่ีเกิดกระจาย อยางอิสระ (individual dislocation)  ของเม็ดแรควอตซ  (ข) 
แนวเสนกระจายอยางยุงเหยิง (tangled dislocation) ของเม็ดแรควอตซ  [ภาพจาก (ก) จาก Fig 3.36b โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ข) จาก  Fig.9.9 โดย Davis, 1984 ]  
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รูปท่ี 4.10 การเล่ือนไถล (slip) ในผลึกรูปลูกบาศก (ก) แสดงโครงขาย ท่ีถูกตัดดวยระนาบการเลื่อน 
จะเห็นวาตัดท่ีระยะตรงกลางระหวางอะตอม หรือกึ่งกลางของแขน (bond) (ข) เมื่อเกิดการเล่ือนอยางสมบูรณ
แบบไมคืนสูสภาพเดิม [ภาพจาก Figure 4.42 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
การอธิบายเพ่ือใหเกิดภาพลักษณ ของลักษณะของการเลื่อนไถล จากผลของขอบกพรองแบบเสน 

คอนขางอธิบายไดยากกวาขอบกพรองแบบจุด ภาพที่นิยมนํามาอธิบาย หรือยกตัวอยางในตําราธรณีวิทยา
โครงสราง เมื่ออธิบายเกี่ยวกับการเล่ือนไถลจากผลของขอบกพรองแบบเสน แสดงในรูปท่ี 4.11  

 

 
 
รูปท่ี 4.11 (ก) ภาพลําดับแสดงการเล่ือนไถล (slip) ซึ่งหากออกแรงดึงเส่ือน้ํามันจะไมสามารถ

เคล่ือนไดงาย แตเมื่อคอยๆ ขยับใหเกิดระนาบของการเลื่อน การเล่ือนไถลจะเกิดไดโดยงาย (ข) ลําดับการ
เล่ือนไถลของโครงขายเมื่อมีแรงกระทํา ใหเกิดระนาบการเล่ือน โดยโครงขาย จะเริ่มจากเกิดการตัดแขนใน
ระนาบของการเล่ือนไถล ซึ่งจะตัดไปเรื่อยๆ ตามแนวการเล่ือนไถล จนกระท่ังไดการเล่ือนสมบูรณ การยึด
เหนี่ยวของโครงขายยังสมบูรณ แมมีการเล่ือนไถล   

 
จากรูปท่ี  4.11 (ก) ใหจินตนาการเส่ือน้ํามันท่ีใช สําหรับปูพ้ืน เมื่อปูไวนานๆ จะแนบสนิทกับพ้ืน 

หากตองการเล่ือน ดวยการดึงปลายดานใดดานหน่ึง อาจตองใชแรงมาก แตถาเรามวนจากปลายใดปลายหนึ่ง 
ใหเกิดการโกรงขึ้น แลวมวนขยับเขาไปเรื่อยๆ ตลอดท้ังแผน จากนั้นจะสามารถเล่ือนเส่ือท่ีติดแนนกับพ้ืนได
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โดยงาย การขยับไปเรื่อยๆ ของเส่ือ คลายกับการขยับตัดแขนของโครงขาย ดังรูปท่ี 4.11 (ข) ทําใหเกิดการ
เล่ือนไถลในโครงขาย และโครงขายไมสูญเสียการยึดเกาะระหวางโครงขาย (no loss of cohesion)  

ประเภทของขอบกพรองแบบเสน แบงไดเปน 2 ประเภท (รูปท่ี 4.12) ไดแก ขอบกพรองแบบ edge 
dislocation และ แบบ screw dislocation  

(1) Edge Dislocation เกิดข้ึนจากการท่ีโครงขายจับไมครบ เหลือเศษเปนแนวเสนของคร่ึงระนาบ 
(extra half plane) ของอะตอมในโครงขายของผลึก [รูปท่ี 4.12 (ก) และ (ค)] หมายเหตุ: แนว
เสนคือภาพ 1 มิติ มีเฉพาะความยาว การตอแนวจากระนาบที่ 1 ไประนาบที่ 2 คือ แนวเสน) 
เมื่อมีการเปล่ียนลักษณะแบบการเลื่อนไถลในโครงขาย จะทําใหโครงขายขาดหรือแยกท่ีกึ่งกลาง
ของแขนที่ยึดเกาะระหวางอะตอม และมีการเคล่ือนท่ีต้ังฉากไปกับแนวการบกพรองแบบเสน 
(dislocation line) และ  

(2) Screw Dislocation เปนความไมสมบูรณแบบแนวเสน เกิดจากการมีความเคนเฉือนท่ี
โครงสรางผลึก ทําใหเผลึกเกิดบิดเบ้ียวหรือเสียรูปไป [รูปท่ี 4.12 และ 4.13] เมื่อมีการเปล่ียน
ลักษณะแบบการเลื่อนไถล หากโครงขายมีขอบกพรองประเภทนี้ จะเปนผลใหการเล่ือนไถล
ขนานกับแนวเสนการบกพรอง (dislocation line) ในโครงขายผลึก ขอบกพรองแบบเสนท้ัง 2 
ประเภท เกิดรวมกันได (รูปท่ี 4.12 และ 4.14) 

 
 

 
 
รูปท่ี 4.12 (ก) ขอบกพรองแบบ edge dislocation (ข) ขอบกพรองแบบ screw  dislocation  (ค) 

ขอบกพรองในโครงขายท้ังแบบ edge dislocation และ screw dislocation [ภาพปรับปรุงตอจาก Passchier 
and Trouw, 2005] 
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 รูปท่ี 4.13 ลําดับการเกิด screw dislocation ในผลึกจากลําดับท่ี 1 รูปผลึกกอนการเปล่ียนลักษณะ 
สวนลําดับท่ี 2-4 ขณะเกิด screw dislocation โครงขายจะบิดเบ้ียว [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 
1992] 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 ลักษณะของการเกิด screw dislocation ในผลึก พิจารณาเวคเตอรของการเคล่ือนท่ี (ก) 
โครงขายกอนการเปล่ียนลักษณะ (ข) เมื่อเกิด screw dislocation (ค) (ง) และ (จ) ลักษณะของการเกิด screw 
และ edge dislocation ซึ่งเกิดในโครงขายเดียวกัน การพิจารณาจะพิจารณาจาก burger vector ซึ่งเปน 
เวคเตอรท่ีขนานไปกับทิศทางของการเล่ือนไถล (parallel to direction of movement) สวน tangent vector 
เปนเวคเตอรท่ีขนานไปตามแนวของการเลื่อนไถลเฉพาะที่ (parallel to local orientation of dislocation) ถา b 
ต้ังฉากกับ t เปน edge dislocation ถา b ขนานกับ t เปน screw dislocation [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and 
Moores, 1992 และ Davis and Reynolds, 1996] 



โครงสรางขนาดไมโครและกลไกการเปลี่ยนลักษณะ            
 

 

ขอเนนวาในบทนี้ ในท่ีนี้กําลังกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะโครงขายของผลึก ดังนั้นจึงตองพิจารณา
ลักษณะโครงขายของผลึก เพ่ือดูการเปล่ียนลักษณะ ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะของหิน ขึ้นอยูกับความแข็งแรง
ของโครงขายของแรนั้นๆ โครงขายของผลึกควบคุมการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแร ท่ีเปนองคประกอบในหิน 
ดังตัวอยางรูปท่ี 4.10 เปนลักษณะของโครงขายรูปผลึกแทงส่ีเหล่ียมท่ีถูกทําใหเกิดการเล่ือนไถล (slip) รอย
แตกจะเกิดท่ีกึ่งกลางของแขนที่ยึดระหวางอะตอม ในกรณีท่ีไมมีขอบกพรองใดๆ เพราะเปนจุดท่ีออนท่ีสุด 
รอยแตกไมตัดเขาไปในอะตอม แตตัดท่ีกึ่งกลางแขน (bond) ดังนั้นหากแขนระหวางอะตอมยาว แรงที่ใชใน
การทําใหแขนแตกหรือแยกออกจากกันนอยกวาแขนท่ียึดกันดวยระยะทางที่ส้ัน 

 (3) ขอบกพรองแบบระนาบ (Planar Defect) ขอบกพรองแบบระนาบ เปนความไมสมบูรณแบบ 
2 มิติ สามารถตรวจไดจากแผนหินบาง ขอบกพรองแบบระนาบ มักพบความไมสมบูรณบริเวณของผิวท่ี
เกิดขึ้นของเม็ดแร (grain) หรือขอบของเม็ดแร (grain boundary) เกิดขึ้นไดเนื่องจากการเรียงตัวของอะตอม
ในแตละผลึกท่ีมีทิศทางแตกตางกัน (รูปท่ี 4.15) เกิดในขณะท่ีผลึกของแรมีขนาดพอกพูนขึ้น เม็ดแรจึงขยาย
เพ่ิมเปนสัดสวนขึ้น เมื่อเม็ดแรแตละเม็ดมาสัมผัสกัน ทําใหไดขอบของเม็ดแรแตละเม็ดเกิดขึ้น ท่ีขอบของแร
แตละเม็ดจะมีระยะทางส้ันๆ และมีแรงยึดเกาะระหวางเม็ดนอยกวาแรงยึดเกาะภายในเม็ด พรอมกับมีส่ิง
แปลกปลอมอื่นๆ เขามาแทรกระหวางขอบของเม็ดแรแตละเม็ดท่ีติดกัน ทําใหเกิดเปนขอบกพรองแบบระนาบ 
ขอบกพรองแบบระนาบที่สําคัญๆ ประกอบดวย ขอบกพรองจากขอบเม็ดแร (grain boundary) [รูปท่ี 4.15 
(ก)] ขอบกพรองจากกึ่งขอบเม็ดแร (subgrain boundary) [รูปท่ี 4.15 (ข)] หรือ ขอบกพรองจากการเกิดผลึก
แฝด (deformation twins) [รูปท่ี 4.15 (ค)] ท่ีมีผลจากการเปล่ียนลักษณะในโครงขายเม็ดแร 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 ขอบกพรองแบบระนาบชนิดท่ีเกิดจาก (ก) ขอบเม็ดแร (grain boundary) (ข) กึ่งขอบเม็ด
แร (subgrain boundary) (ค) ขอบกพรองจาก twin lamellae เปนลักษณะของโครงขายท่ีเกิดการหมุน (rotate 
of crystal lattice) ทําใหได twin band [ภาพปรับปรุงจาก Twiss and Moores, 1992] 

 
นอกจากขอบกพรองแบบจุด (point defect) ขอบกพรองแบบเสน (line defect) และขอบกพรองแบบ

ระนาบ (plannar defect) แลว ของเหลวท่ีแทรกในเม็ดแร (fluid inclusions) และรอยแตกขนาดไมโคร 
(microcracks) เปนตัวการท่ีสําคัญอีกประเภทหนึ่งท่ีทําใหผลึกไมสมบูรณ และ ในธรรมชาติไมมีผลึกใดมี
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ความสมบูรณ เพราะผลึกจะสมบูรณเมื่อเกิดท่ีอุณหภูมิตองต่ํากวา –273°C เมื่อไมเปนตามอุดมคติจึงพบ
ความบกพรองในโครงสรางขายผลึก ทําใหความแข็งแรงของหินลดลง ทําใหผลึกทุกผลึกในโลกมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว เชน เดียวกับมนุษย ท่ีแตละคนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมมีใครเหมือนและไม
เหมือนใคร ดังนั้นการหาความแข็งแรงของหิน จึงนิยมนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ หากคํานวณตาม
ทฤษฎีจะไดคาท่ีแตกตางจากความเปนจริงมาก เพราะแรประกอบหินมีขอบกพรอง (defect) และมีรอยแตก
ขนาดไมโคร (microcrack) อยูในผลึก เปนผลใหคาของความแข็งแรงที่คํานวณไดจากทฤษฎีและการทดลอง
ปฏิบัติ แตกตางกันเปนเทาทวีคูณ ตัวอยางเชน คาจากทฤษฎีคํานวณได -10,000 MPa แตคาจากการทดลอง
ไดเพียง -10 MPa หรืออาจจะมากกวาหรือนอยกวา เปนตน   

 

4.2 กลไกการเปลี่ยนลักษณะ (Deformation Mechanisms) 
การเปล่ียนลักษณะของหิน ทําใหหินเกิดเปนโครงสรางตางๆ ท่ีสําคัญ 8 โครงสราง ไดแก รอยแยก 

(joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเล่ือน (fault) ชั้นหินคดโคง (fold) แนวแตกเรียบ (cleavage) ริ้ว
ขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน (lineation) และ เขตรอยเฉือน (shear zone) การเปล่ียนลักษณะเพื่อให
ไดโครงสรางตางๆ จะตองผานกลไก (process or mechanism) ตางๆ หลายกลไก  

รูปท่ี 4.16 แสดงแผนท่ีกลไกของการเปล่ียนลักษณะของหิน ในตําแหนงท่ีความเคน (stress) และ
อุณหภูมิ (temperature) เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นอุณหภูมิและความเคน เปนปจจัยท่ีสําคัญของการเปล่ียน
ลักษณะ ควบคุมใหการเปล่ียนลักษณะของหินเปนไปตามกลไกตางๆ  
 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 ภาพสเกตของแผนที่ กลไกการเปล่ียนลักษณะอยางคราวๆ (generalized deformation 
mechanism map) จากความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและความเคน  

 
ในกรณีท่ีหินอยูในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิตํ่า นั่นคือ อยูบริเวณใกลผิวดิน เม็ดแรประกอบในหินจะเปล่ียน

ลักษณะในสภาวะเปราะ เมื่อถูกความเคนสูงจากภายนอกมากระทํา ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ เม็ดแรจะ
เกิดการแตกหรือการเล่ือน (รูปท่ี 4.17) แตถาหากอุณหภูมิสูง เม็ดแรประกอบหินจะมีลักษณะเปนพลาสติก 
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เมื่อเกิดความเคนสูงจากภายนอกมากระทํา ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ เม็ดแรจะเกิดการละลายหรือการ
เกิดผลึกใหม (รูปท่ี 4.17)  
 

 
 

รูปท่ี 4.17 การเปล่ียนการลักษณะของหินในสภาวะที่มีอุณหภูมิตางกัน เมื่อทําใหเกิดแรงเฉือน
มากกวากําลังรับแรงเฉือน (shear strength) ของหิน หินแสดงพฤติกรรมของการเปล่ียนลักษณะตางกัน [ภาพ
จาก Figure 7-1 โดย Hatcher, 1995] 
  

กลไกการเปล่ียนลักษณะ (deformation mechanism or deformation process) ท่ีสําคัญๆ ของเม็ด
แรประกอบหินในเปลือกโลกแบงออกเปน 5 กลุมใหญๆ (รูปท่ี 4.16) ไดแก  

(1) กลไกการแตก (fracturing mechanism) กลไกการเล่ือน (sliding mechanism) กลไกการเสียด
สี-ครูดระหวางเม็ดแร (frictional mechanism) และกลไกการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียม
และผง (cataclasis mechanism) ในกลุมนี้มีท้ังหมด 4 กลไก เรียกรวมส้ันๆ วา “กลไกการ
แตก การเลื่อน การเสียดสี-ครูด และการแตกหักบดอัด (fracturing, sliding, frictional 
and cataclasis mechanism)”  เปนการเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาวะเปราะ เม็ดแรท่ี
เปล่ียนลักษณะมีการสูญเสียคาการยึดเหน่ียว ระหวางเม็ด (loss of cohesion)   

(2) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแรบางสวนอยางชาๆ (dissolution-precipitation 
creep mechanism) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กลไกการละลายจากความดันของของเหลว (pressure 
solution mechanism) และ กลไกการเกิดผลึกแฝด (mechanical twinning mechanism) และ
กลไกการพับงอ (kinking mechanism) ในกลุมนี้มีท้ังหมด 3 กลไก เรียกรวมส้ันๆ วา “กลไก
การละลายและตกสะสม การเกิดผลึกแฝดและการพับงอ (dissolution-precipitation 
creep, mechanical twinning and kinking mechanisms)”  เปนการเปล่ียนลักษณะของ
หินในสภาวะออนนิ่ม และเม็ดแรไมสูญเสียคาความยึดเกาะ (cohesion)  
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(3) กลไกการเกิดการเลื่อนตําแหนงอยางชาๆ ในเม็ดแร หรือระหวางขอบเม็ดแร หรือตัดผานเม็ด
แร (dislocation creep) เรียกส้ันๆ วา “กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep 
mechanism)”  เปนการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาวะออนนิ่ม และเม็ดแรไมสูญเสียคา
ความยึดเกาะ (cohesion)  

(4) กลไกการแพรจากขอบเม็ดแรท่ีมีคาความเคนสูง แพรตัวไปยังขอบเม็ดแรท่ีมีคาความเคนต่ํา
อยางชาๆ (grain-boundary diffusion creep mechanism หรือ coble creep mechanism) 
เรียกส้ันๆ วา “กลไกการแพรจากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep 
mechanism)” เปนการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาวะออนนิ่ม และเม็ดแรไมสูญเสียคาความ
ยึดเกาะ (cohesion)  

(5) กลไกการเกิดการแพรของชองวางหรือส่ิงแปลกปลอมภายในเม็ดแรอยางชาๆ (volume-
diffusion creep mechanism หรือ Nabarro Herring creep mechanism) เรียกส้ันๆ วา 
“กลไกการแพรของชองวางหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร (volume-diffusion creep 
mechanism)” เปนการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาวะออนนิ่ม และเม็ดแรไมสูญเสียคาความ
ยึดเกาะ (cohesion)  

หัวใจท่ีสําคัญของกลไกการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแรประกอบหิน คือ รูปท่ี 4.16 หรือ รูปท่ี 4.17 
ปจจัยสําคัญๆ ท่ีมีผลตอกลไกการเปล่ียนลักษณะ ดังรูปท่ี 4.16 หรือ รูปท่ี 4.17 ไดแก (1) ปจจัยภายนอก 

เชน อุณหภูมิ (temperature) ความดันจากน้ําหนักกดทับหรือความดันรอบขาง (lithostatic pressure, ρgh) 
ความแตกตางของความเคน (differential stress) ความดันน้ํา (fluid pressure) อัตราเร็วของการเกิด
ความเครียด (strain rate) (2) ปจจัยภายใน เชน เม็ดแร (mineral grain) ขนาดของเม็ดแร (grain size) 
ชองวางในเน้ือหินหรือรูพรุน (porosity) ของเหลว (fluid) ท่ีแทรกในชองวางในเนื้อหิน และการยอมใหซึมผาน
ของของเหลว (permeability) ถาหินมีแรประกอบเพียงชนิดเดียว เชน แคลไซต ภายใตเง่ือนไขของการทําให
เกิดการเปล่ียนลักษณะ กลไกการเปล่ียนลักษณะเพียงหน่ึงประเภทหรือสองประเภท อาจเกิดพรอมๆ กัน แต
ถามีหลายแรรวมกันแลว กลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดขึ้น ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของแรแตละชนิด ทําใหได
ลักษณะปรากฏท่ีแตกตางกัน เนื้อหินอาจแสดงการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแรอีกชนิดหนึ่งแบบเปราะ และอีก
ชนิดหนึ่งแบบออนนิ่ม นอกจากนี้การเปล่ียนลักษณะของหิน สวนใหญเปนการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง
คอยเปนคอยไป (gradually deformation) เชน อยูภายใตอุณหภูมิและความดัน ท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับเมื่อ
หินนั้นจมลึกลงใตผิวดิน และเกิดการแปรสภาพแบบไพศาล (regional metamorphic rock) รายละเอียดของ
กลไกท้ัง 5 กลุมมีดังนี้  
 
4.2.1 กลไกการแตก การเล่ือน การเสียดสี-ครูด และการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง 

(Fracturing, Sliding, Frictional and Cataclasis Mechanisms) 
กลไกการแตก การเล่ือน การเสียดสี-ครูด และการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง (รูปท่ี 

4.18)  ในท่ีนี้ขอเรียกใหส้ันลงไปอีกวา “กลไกการแตก การเลื่อน และการแตกหักบดอัด (fracturing, 
sliding and cataclasis  mechanism) หรือ กลไกการแตก (fracturing mechanism)” เปนการเปล่ียน
ลักษณะ เมื่อมีความเคนสูงกระทํากบัหิน ในขณะท่ีหินนั้นมีสภาพเปราะ กลไกการแตกจะเริ่มเกิดท่ีเม็ดแร เริ่ม
จากรอยแตกเล็กๆ จากน้ันขยายพ้ืนท่ีกวางขึ้น เชื่อมกับรอยแตกเล็กๆ แนวอื่นๆ (ถามี) ทําใหไดเปนรอยแตก
ขนาดใหญขึ้น ในเขตรอยเลื่อน (fault zone) จะมีการเกิดรอยแตกเล็กๆ มากมายเชื่อมตอกัน และเนื้อหินมี
การแตกเปนกรวดเหล่ียมและผง ซึ่งผงที่เกิดจากการขัดสีหรือครูดกันของกรวดเหล่ียมระหวางการแตกและ
ปรากฏใหเห็น เรียกวา ผงในรอยเล่ือน (gouge) กรวดเหล่ียมจะมีการเล่ือนไถลไปตามแนวของการเลื่อน 
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โครงสรางท่ีเกิดจากกลไกการเปล่ียนลักษณะประเภทนี้ คือ รอยเล่ือน รอยแยก รอยแตกเฉือน และบางสวนใน
เขตรอยเฉือน ชั้นหินคดโคง ริ้วขนาน และ แนวแตกเรียบ เปนตน  

เม็ดแรท่ีเปนองคประกอบอยูในเนื้อหิน จะเกิดกลไกการการแตกได ตองอยูในสภาวะเปราะ (brittle) 
นั่นคือ จะตองอยูในสภาวะอุณหภูมิตํ่า แตมีความเคน (stress) สูง (รูปท่ี 4.16-18) และความเคนตองสูงมาก
พอท่ีจะเอาชนะคาความแข็งแรง (strength) ของเม็ดแรท่ีจะตอตานไวได เม็ดแรเมื่อเปล่ียนลักษณะไปแลว จะ
สูญเสียคาการยึดเหน่ียว ระวางเม็ด (loss of cohesion)  
 

 
 
 รูปท่ี 4.18 การเกิดการเปล่ียนลักษณะในสภาวะท่ีมีความเคนสูง อุณหภูมิตํ่า หินแตก จัดเปนการ
เปล่ียนลักษณะแบบการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง หรือ คาตาคลาซีส (cataclasis) [ภาพปรับปรุง
ตอจาก Hatcher, 1995] 
 

นอกจากขอบกพรองในโครงขายผลึกของแรประกอบหิน ท่ีทําใหความแข็งแรงของหินลดลง ปจจัยท่ี
สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง คือ รอยแตกขนาดไมโคร (micorcrack) ในเม็ดแร รอยแตกขนาดไมโคร เกิดจาก (1) 
ความเคนท่ีเปนผลจากกระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก หรือกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือก
โลก (tectonic loading) (2) ความเคนจากน้ําหนักกดทับ (overburden loading or lithostatic pressure) หรือ 
(3) ความเคนจากผลของขยายหรือหดตัวของแร เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางอุณหภูมิ (thermal loading) ซึ่งแร
แตละชนิดหากมีผลตอการขยายหรือหดตัวในอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปไมเทากัน จะทําใหเกิดความเคนดึงหรือ
ความเคนอัด สะสมบางจุด สามารถทําใหเกิดรอยแตกขนาดไมโครได นอกจากนี้แรบางชนิดมีการเปล่ียน
ลักษณะหลายทิศทางแตกตางกัน (anisotropy) จะมีผิวหนาของผลึกบางสวนท่ีสงผลมากกวาผิวหนาของผลึก
อีกบางสวน จึงอาจเกิดการแตกในแตละผิวหนาไมเทากัน ตัวอยางเชน แรควอตซมีลักษณะเปนแบบ 
anisotropy ถาหากเม็ดแรควอตซอยูติดกับเม็ดแรเฟลดสปาร เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลงเม็ดแรควอตซเกิดการ
ขยายตัว แตไมสามารถขยายตัวออกเพราะเม็ดแรเฟลดสปารท่ีอยูติดกันมีความแข็งแรงมากกวา และไมยอม
หดตัวเพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีวางในการขยายของเม็ดแรควอตซ เม็ดแรควอตซจึงการแตกภายในโครงขายเม็ดแร 
แทนการขยายออกดานขาง จากผลของการขยายตัวท่ีแตกตางกันของเม็ดแร เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนไป ดังเชน 
กรณีของระหวางเม็ดแรควอตซและเฟลดสปาร สามารถอธิบายการผุกรอนของหนิแกรนิตท่ีมีองคประกอบของ
เม็ดแรควอตซและเฟลดสปารไดเร็ว เมื่อโผลท่ีผิวดิน ท่ีมีสาเหตุหนึ่งจากการมีรอยแตกขนาดไมโครมากมาย
นั่นเอง หรือกรณีท่ีรอยแตกขนาดไมโคร เกิดจากผลของน้ําหนักกดทับท่ีเคยมีแลวหายไป หรือท่ีเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เชน เมื่อหินถูกทําใหจมลง ความดันรอบขางจะเพ่ิมขึ้น เม็ดแรมีการบีบอัด จึงเกิดการกระแทกกัน
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ระหวางเม็ดแรทําใหเกิดการแตก เฉพาะรอยแตกที่มีมุมตั้งฉากกับทิศทางของความเคนคามากเทานั้นท่ีจะถูก
ปดแนน (แตรอยแตกไมไดหายไปไหน) รอยแตกขนาดไมโครแบงออกเปน 3 ชนิด (รูปท่ี 4.19) ไดแก  

(1) รอยแตกขนาดไมโครภายในเม็ดแร (intragranular microcracks) พบในเม็ดผลึกเปนสวน
ใหญเปนแนวของแนวแตกเรียบ โดยเกิดจากคาความเข็งแรงของเม็ดผลึกนอยกวาคาความ
แข็งแรงของผิวขอบของผลึก  

(2) รอยแตกขนาดไมโครระหวางเม็ดแร (intergranular microcracks) เกิดบริเวณผิวของผลึกตอ
ผลึก การพบลักษณะนี้หมายถึงคาความแข็งแรงของผิวขอบของผลึกนอยกวาคาความ
แข็งแรงของภายในผลึกและมักพบในหินท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็ก   

(3) รอยแตกขนาดไมโครระหวางเม็ดแรและภายในเม็ดแร (transigranular microcracks) เปน
รอยแตกขนาดเล็กท่ีตัดระหวางเม็ดแร และผิวขอบของเม็ดแร เกิดเน่ืองจากมีความแข็งแรง
ของผิวเม็ดแรมีมาก และมีแนวของแนวแตกเรียบ ภายในเม็ดแรท่ีทิศทางใกลเคียงกัน 
สามารถเชื่อมติดกันไดงาย 

 

 
 

รูปท่ี 4.19 ชนิดของรอยแตกประเภทตางๆ ประกอบดวย รอยแตกขนาดไมโครภายในเม็ดแร รอย
แตกขนาดไมโครระหวางเม็ดแร และรอยแตกขนาดไมโครภายในและระหวางเม็ดแร 

 
หินกอนเดียวอาจมีรอยแตกขนาดเล็กไดท้ัง 3 ชนิด เพราะหินมีแรองคประกอบท่ีมีคุณสมบัติ

แตกตางกันรวมอยูในกอนเดียวกัน สวนการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง (cataclasis) พบตามรอย
เล่ือนและ/หรือเขตของรอยเลื่อนบางสวน เมื่อหินมีการแตก เศษแตกหักของหินจะไดกอนกรวดเหล่ียมหรือปน
เปนผงละเอียดและเล่ือนไถล และ/หรือ หมุน เรียกวา “cataclastic flow” ลักษณะ รูปราง และองคประกอบ
ของการไหลของกรวดเหลี่ยมและผงจากการแตก อาจพบลักษณะความเปนเนื้อเดียว (homogeneous) ไดใน
มาตราสวนของมิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือหลายๆ รอยเมตร  

หากพบมีความกรวดมน แสดงวาเกิด “การไหลเลื่อนของการแตกหักบดอัด (cataclastic flow)” 
ทําใหเกิดจากลบเหล่ียมของกอนกรวดเหล่ียม หากกอนกรวดเกิดการเล่ือนไถล และหมุน เรียกวา granular 
flow ดังนั้นเมื่อกลาวถึง granular flow จะมองภาพในลักษณะของการเลื่อนไถล-ครูด-หมุน ของเศษหิน  

กรวดเหล่ียม หากจับตัวเปนหินแข็ง เรียกวา หินคาตาคลาไซต (cataclasite) เนื้อหินสวนใหญมี
ลักษณะของกรวดเหล่ียมคละขนาด (รูปท่ี 4.20) กรวดเหล่ียมเกิดจากผลของการลดขนาดของเม็ดแรลง โดย
การแตกเปนเม็ดเล็กๆ ทําใหหินมีปริมาตรเพิ่มขึ้น เพราะชองวางจะเกิดมากขึ้น เมื่อมีการแตกหักบดอัด เปน
การปรับตัวของหินเมื่อถูกความเคนสูงมากระทํา ปจจัยท่ีทําใหเกิด หินคาตาคลาไซต คือ ความเคนจาก
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กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (tectonic loading) หินคาตาคลาไซต พบในเขตรอยเลื่อน (fault 
zone) และเขตรอยเฉือน (shear zone)   
 

 
 

รูปท่ี 4.20 ภาพบนการแตกแบบเปราะ ลักษณะของ grannular flow สวนภาพลางแสดงลักษณะของ
การแตกของหินเมื่อถูกกระบวนการแตกหักบดอัด (cataclasis) ทําใหไดหินท่ีเปนกอนเหล่ียม (breccia) หรือ
ไดเปนผงรอยเล่ือน (gouge) [ภาพจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 

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

กลไกการเปล่ียนลักษณะกลุมนี้ประกอบดวย (1) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแร
บางสวนอยางชาๆ (dissolution-precipitation creep mechanism) หรือ อีกชื่อคือ กลไกการละลายจากความ
ดันของของเหลว (pressure solution mechanism) (2) กลไกการเกิดผลึกแฝด (mechanical twins) และ (3) 
กลไกการพับงอ (kinking mechanism) รายละเอียดของกลไกยอยท้ัง 3 กลไก มีดังนี้  

(1) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแรบางสวนอยางชาๆ (Dissolution-
Precipitation Creep Mechanism) หรือ กลไกการละลายจากความดันของของเหลว (Pressure 
Solution Mechanism)” ในภาษาอังกฤษ นอกจาก dissolution-precipitation creep และ pressure solution 
แลว ยังมีอีกชื่อคือ stress-induced solution transfer ซึ่งท้ัง 3 ชื่อ ใชในความหมายเดียวกัน โดยที่ pressure 
solution เปนชื่อแรก ท่ีบัญญัติขึ้น และใหความหมายเฉพาะการละลายดวยความดันเพียงอยางเดียว ไมส่ือให
เห็นถึงการเคล่ือนท่ีไปตกสะสม (precipitate) จึงไดเกิดชื่อใหม ท่ีสามารถส่ือใหเห็นถึงการตกสะสมและการ
เคล่ือนท่ีของมวลสารไดดีย่ิงกวา นั่นคือ dissolution-precipitation creep หรือ stress-induced solution 
transfer โดยที่ dissolution-precipitation creep นิยมใชมากกวาชื่ออ่ืนๆ 

กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแรบางสวนอยางชาๆ (dissolution-precipitation creep 
mechanism) เรียกส้ันๆ วา “กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม” เกิดจากผลของการละลายของเม็ดแร
ไปกับของเหลวที่เคลือบอยูระหวางเม็ด หรือของเหลวในชองวางระหวางเม็ด หรือของเหลวที่แทรกผานเขามา
ในเม็ดแร (รูปท่ี 4.21) ผลของการเปล่ียนลักษณะจะทําให เม็ดแรเกิดการเปล่ียนลักษณะประเภท หดหรือ
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ขยาย (dilation) และ/หรือ เกิดการบิดเบ้ียว (distortion) กลาวโดยสรุป กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม 
มีการเกิดกระบวนการยอย 3 กระบวนการ ไดแก (1) การละลาย (dissolution) (2) การเคล่ือนยายอยางชาๆ 
(creep) และ (3) การตกสะสมตัวใหม (precipitation)  

 

 
 

รูปท่ี 4.21 กระบวนการเกิด การละลายและตกสะสมใหม (dissolution-precipitation creep) มีการ
เกิด (1) กระบวนการการละลาย (dissolution) (2) การไหลหรือการเคล่ือนยายอยางชาๆ  (creep) และ (3) การ
ตกสะสมตัวใหม (precipitation) [ภาพปรับปรุงตอจาก Nicolas (1987) และ Ramsay (1980] 

 
ในธรรมชาติเนื้อหินท่ีอยูผิวโลกและเปลือกโลกสวนบน (upper crust) เนื้อหินจะมีของเหลว (fluid) 

อยูในชองวาง (porosity) เมื่อเกิด กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแร ของเหลวถูกขับออกจาก
ชองวางใหไหลไปในทิศทางท่ีมีคาความเคนต่ํา (minimum stress) เพราะความเคนคามาก (maximum 
stress) ท่ีกระทํากับหิน จะทําใหเม็ดแรในเนื้อหิน มีการแนบชิดกันมากขึ้น ชองวางระหวางเม็ดแรลดลง ดังนั้น
ของเหลวในชองวางจึงถูกขับดวยความเคนหรือความดัน เคล่ือนออกไปจากชองวาง ไปในทิศทางท่ีมีคาความ
เคนนอยสุด (รูปท่ี 4.22) เมื่อของเหลวถูกขับออกดวยความดัน (fluid pressure) และเมื่อเคล่ือนผานรอยแตก
ในเม็ดแร หรือรอบๆ ขอบของเม็ดแร (grain boundary) มวลของเม็ดแรบางสวน อาจเกิดการละลายบางสวน 
(selective dissolution) แยกตัวปะปนออกไปกับน้ําท่ีถูกขับดวยความดัน เปนผลทําใหเกิด “กลไกการ
ละลายโดยการแยกตัวออกชาๆ ของเม็ดแรบางสวน ดวยผลจากการมีความดันนํ้าท่ีเคลื่อนผาน และ
เคลื่อนไปตกสะสมตัวใหม”  สวนท่ีปรากฏหลังจากการละลาย เชน การขาดหายไปบางสวนของเนื้อหิน 
(รูปท่ี 4.23) การเกิดฟนในหิน (stylolite) (รูปท่ี 4.24) สวนสารละลายจะเคลื่อนออกไปตกสะสม 
(precipitation) ในบริเวณท่ีมีคาความเคนต่ํา และถาตกสะสมในเม็ดแรชนิดเดียวกัน ทําใหเม็ดแรนั้นมีมวลเพ่ิม
มากขึ้น เรียกวาเกิด “กระบวนการพอกพูนแบบผลึกซอน (overgrowth)” แตถาสารละลายไปตกสะสมอยู
กับเม็ดแรชนิดอ่ืนทําใหเม็ดแรนั้นมีมวลเพ่ิมแตเปนมวลคนละชนิด เรียกวาเกิด “การพอกพูนแบบผลึกตาง 
(pressure shadow)” (รูปท่ี 4.25)  
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รูปท่ี 4.22 เมื่อมีความเคนกระทํากับเม็ดแร เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง โดยเริ่มจากการละลาย
บริเวณท่ีมีความเคนสูงไปสูบริเวณความเคนต่ําโดยการแพร จากนั้นเปนการสะสมตัวเรียกวาการพอกพูนแบบ
ผลึกตาง (pressure shadows) 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.23 การเกิดการละลายออกไปของแร (dissolution) ทําใหเปนการขาดหายของสายแร สวนท่ี
ละลายเคล่ือนออกไปตกสะสม (precipitation) การขาดหายของสายแรคลายถูกรอยเลื่อนตัด แตแนวของการ
ขาดหาย จากผลของการละลายและตกสะสม เนื้อหินยังมีคาการยึดเหน่ียว (cohesion)  

 

 
 

รูปท่ี 4.24 แนวฟนในหิน (stylolite) เกิดจากกระบวนการละลายและตกสะสม (dissolution-
precipitation) แนวฟนสีดําท่ีพบในภาพเปนเศษแรท่ีเหลือจากการละลาย พบบริเวณเขาหินปูน อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ] 



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

 
 
รูปท่ี 4.25 เม็ดแรไพไรต (วงกลมสีดํา) แสดงลักษณะของการสะสมแบบผลึกตาง (pressure 

shadow) ของแรควอตซ ท่ีละลายจากบริเวณอื่น เคล่ือนมาสะสมแบบเสนใย (fibers) ตามแนวทิศทางแกน
ความเคนหลักคานอย ท่ีกระทําขณะสะสม แนวเสนใยมีการหมุน แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของทิศทางความ
เคนหลักคานอย [ภาพจาก Fig. 6.20a โดย Passchier and Trouw, 2005] 
 

การเกิดแนวฟนในหิน (stylolites) ดังภาพตัวอยางแสดงรูปท่ี 4.23 เปนตัวอยางท่ีปรากฏจากผลของ
กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม มักพบแรสีดําตามแนวรอยฟนในหิน ซึ่งเปนแรท่ีละลายออกไปไมได 
ไดแก แรจําพวก mica, clays, carbonaceous organic residue และ iron-manganese oxides รูปท่ี 4.25 (ก) 
แสดงภาพการพอกพูนแบบผลึกซอน (overgrowth) ซึ่งเม็ดแรชนิดเดียวกันมีพอกพูนในบริเวณท่ีคาความเคน
นอยสุด สวนรูปท่ี 4.25 (ข) แสดงภาพการพอกพูนแบบผลึกตาง (pressure shadow) ท่ีมีสารละลายไปตก
สะสมอยูกับเม็ดแรตางชนิดกัน ทําใหเม็ดแรนั้นมีมวลเพ่ิมแตเปนมวลคนละชนิดหรือผลึกแรตางชนิด  

สารละลายท่ีเกิดผลึกจะอยูในรูปของเสนใย (fiber) หรือ รูปล่ิม (wedge-shaped) สารละลายอาจ
เคล่ือนยายไปท่ีท่ีไกลจากแหลงกําเนิด ทําใหเกิดการสูญเสียปริมาตร เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะ ดังนั้นวงรี
ความเครียดของการเกิด กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมในบริเวณท่ีมีความเคนต่ําสุด ปริมาตรมีท้ังแบบ
เพ่ิมขึ้นและลดลง ดังวงรีความเครียดแสดงในรูปท่ี 4.26 โดยที่ถาหากพิจารณาบริเวณท่ีมีการพอกพูนแบบ
ผลึกซอน หรือแบบผลึกตาง วงรีความเครียดของการเปล่ียนลักษณะ จะไดปริมาตรเพิ่มมากขึ้น สวนท่ีละลาย
ออก ปริมาตรลดลง ขึ้นอยูกับการพิจารณาท่ีบริเวณใด   
 
 

 
 

รูปท่ี 4.26 วงรีความเครียดของการเกิดจากกลไกการละลายและตกสะสมใหม  (dissolution-
precipitation creep mechanism) มีการเปล่ียนแปลงของปริมาตร`แบบเพ่ิมขึ้น และลดลง 
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(2) กลไกการเกิดผลึกแฝด (Mechanical Twinning) เปนกลไก เมื่อมีความเคนกระทํากับเม็ดแร 
ในทิศทาท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดการการบิดแทนการแตกหักในโครงขายของผลึก สงผลใหโครงขายของผลึก 
ท่ีเปนองคประกอบอยูในเนื้อหิน สามารถแสดงลักษณะของผลึกท่ีมีรูปรางเหมือนกันหรือผลึก แฝด รูปรางของ
ผลึกแฝด มักเปนรูปล่ิม (wedge shape) หรือแถบยาว (tabular) ผลึกแฝดสามารถเกิดตอจากปลายของแนว
ผลึกแฝดเดิม (twin tip) หรือเคล่ือนออกจากขอบดานขางของแนวผลึกแฝดเดิม โดยยังคงมีลักษณะของเสน
ขอบตรงและเรียบ (รูปท่ี 4.27)  

 

 
 
 
รูปท่ี 4.27 (ก) ลักษณะของการเกิดผลึกแฝดโดยความเคนเฉือน (mechanical  twins) (ข) ลักษณะ

ของการเปล่ียนมุมหรือบิด จากการเฉือน (ค) ผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ (growth twins) ของแรเฟลดสปาร (ง) 
ผลึกแฝดแบบทุติยภูมิ (mechanical twins หรือ deformation twins) ของแรแคลไซต [ภาพ (ง) จาก Fig 9.7 
โดย Passchier and Trouw, 2005] 

 
กลไกของการการเกิดผลึกแฝด จะเกิดได ก็ตอเมื่อมีการวางตัวของระนาบโครงขายของผลึก 

(crystallographic plane) ทํามุมขนานกับทิศทางของความเคนเฉือน และเกิดไดเฉพาะกับแรบางชนิดเทานั้น
ท่ีแสดง ระนาบโครงขายของผลึก เชน โครงขายของแร แคลไซต (calcite) เพลจิโอเคลส (plagioclase) โดโล
ไมต (dolomite) ไคยาไนต (kyanite) ไมโครไคลน (microcline) ไบโอไทต (biotite) ควอตซ (quartz) ไดออป
ไซต (diopsite) เจไดต (jadeite) เปนตน เราสามารถใชรูปทรงทางเรขาคณิตและการปรากฏของรูปผลึกแฝด
ของแรแคลไซต บงบอกอุณหภูมิและปริมาตรการเปล่ียนลักษณะ ไดดังตัวอยางในรูปท่ี 4.28  

การเกิดผลึกแฝดเกิดไดคอนขางเร็ว เมื่อใดก็ตามท่ีโครงขายมีการหมุน สามารถเกิดผลึกแฝด และ
เมื่อเกิดผลึกแฝดแลวจะไมการเกิดซ้ํา ถามีความเครียดเพิ่มจะเกิดการเปล่ียนลักษณะดวยกลไกประเภทอื่น 
เชน ถาอุณหภูมิตํ่า จะเกิดกลไกการแตก (fracturing) หรือการเล่ือน (sliding) ตามระนาบผลึกแฝด (twin 
plane) ซึ่งเปนแนวของการบิด-เอียงไปหาแนวการแตก ถาอุณหภูมิสูงขึ้น ขอบของผลึกแฝดจะโปรงเขาหา 
บริเวณยังไมเกิดผลึกแฝด หรือเคล่ือนไปชนผลึกแฝดท่ีมีทิศทางการวางตัวตางกัน และหากอุณหภูมิสูงขึ้น
ตอไปอีก จะเกิดการเกิดผลึกใหม (recrystalization) เปนตน  
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รูปท่ี 4.28 รูปรางและชนิดของการเกิดผลึกแฝด (twins) ในลักษณะตางๆ สัมพันธกับอุณหภูมิ [ภาพ

จาก Figure 4.25 โดย Davis and Reynolds, 1996 และ ภาพจาก Fig 9.7 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
 
ผลึกแฝดในแรแคลไซตสวนใหญเปนผลึกแฝดท่ีเกิดจากกลไกการเปล่ียนลักษณะ เรียกวา 

mechanical twins สวนผลึกแฝดท่ีเกิดแบบปฐมภูมิ เรียกวา growth twins ขอแตกตางระหวางผลึกแฝดแบบ
ปฐมภูมิกับผลึกแฝดท่ีเกิดจากการเปล่ียนลักษณะ สรุปไวในตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 ขอแตกตางระหวางผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ (growth twins) กับผลึกแฝดท่ีเกิดจากการเปลี่ยน
ลักษณะ (deformation twins) 

ผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ 
(growth twins) 

ผลึกแฝดจากการเปลี่ยนลักษณะ  
(deformation twins) 

สวนใหญมีแถบเดียว (single) หรือหลายแถบ 
(multiple or lamellar) [รูปท่ี 4.27 (ค)] 

มีหลายแถบ (multiple) [รูปท่ี 4.27 (ง)] 

สวนใหญมีความกวางของแถบเทาๆ กัน  
 

มีความกวางของแถบคงที่และไมคงท่ี ความกวาง
ของแตละแถบอาจคอยๆ ขยายไปตามลําดับ [รูปท่ี 
4.27 (ง) และ 4.28] 

แนวแถบเปนเสนตรง ไมสวนใดโคงหรือบิด หากมี
การลดหล่ัน จะหักมุมเปนเสนตรง หากมีหลายแนว 
การตัดกันของแถบจะชัดเจน [รูปท่ี 4.27 (ค)] 

แนวแถบเปนเสนตรง ท่ีปลายของแถบจะโคงมน 
หรือบิด การตัดกันของแถบไมชัดเจน อาจมีการโคง
ทีปลายเมื่อตัดเขาการกัน [รูปท่ี 4.27 (ง) และ 4.28] 

 
การคํานวณความเคนและความเครียดของการเกิดผลึกแฝด พบวาสวนใหญความเคนท่ีกระทํา จะทํา

มุม 45o กับระนาบของของผลึกแฝด ดังรูปท่ี 4.29 
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รูปท่ี 4.29 การวางตัวของ twin plane มักทํามุม 45° กับ σ1 นั้นคือระนาบที่เปนแนวถูกเฉือน (ก) 

แนวของ σ1  และระนาบของ twin ซึ่งสามารถหา σn  และ σs ได (ข) วงกลมของมอรท่ีสามารถหา σn  และ σs 

ไดเชนกัน 
 

(3) กลไกการพับงอหรือหงิกงอของโครงขายผลึก (Kinking) เปนกลไกท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีความเคน
เฉือนกระทํากับเม็ดแร ในทิศทางท่ีเหมาะสม ทําใหโครงขายผลึกท่ีเปนองคประกอบอยูในเนื้อหินบางสวน 
แสดงลักษณะของการพับงอหรือหงิกงอ และจะเกิดในระนาบที่มีความแข็งแรงนอยท่ีสุดในโครงขายผลึก การ
พับงอ เกิดในผลึกเปนแบบไมตอเนื่อง (รูปท่ี 4.30) การเกิดการพับงอหรือหงิกงอ คลายกับการเกิดผลึกแฝด 
การพับงอหรือหงิกงอเกิดกับแรไดมากชนิดกวาการเกิดผลึกแฝด กลไกของการพับงอหรือหงิกงอของผลึก จะ
เกิดได ก็ตอเมื่อมีการวางตัวของระนาบโครงขายของผลึก (crystallographic plane) ทํามุมขนานกับทิศทาง
ของความเคนเฉือน สวนใหญเกิดกับแรท่ีมีโครงขายผลึกของแนวเล่ือนแนวเดียว (single-slip system) เชน 
กลุมแรไมกา มีลักษณะเปนแผนแสดงการพับงอหรือหงิกงอ (kinking) เมื่อมีการทําใหหดส้ันในทิศทางท่ีขนาน
กับแนวแตกเรียบ (cleavage) ของเม็ดแร การพับงอหรือหงิกงอ จะอัดแนนเพราะโครงสรางการเอียงตัวของ
โครงขายไมไดจํากัดอยูท่ีมุมใดมุมหนึ่งเหมือนกับการเกิดผลึกแฝด นอกจากนี้ เกิดในกลุมแรเฟลดสปาร กลุม
แรแอมพลิโบล กลุมแรไพรอกซีน แรควอตซ และแรไคยาไนต  
 

 
 

รูปท่ี 4.30 การเกิดการพับงอ (kinging) จากแรงกดท่ีปลายท้ังสองขาง โดยความยาวเริ่มตน l และ l’ 
เปนความยาวที่เกิดหลังจากการกด [ภาพจาก Figure 4.27 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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ลําดับตอไป กอนท่ีจะกลาวถึง กลไกการครีพแบบการเล่ือนไถล (dislocation creep) ขอทําความ
เขาใจอีกครั้งในความหมายของคําวา “ครีพ (creep)” และ “การแพร (diffusion)”  สําหรับการครีพได 
กลาวมาแลวบางในบทท่ี 3  

การครีพ (Creep) เปนการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีคอยเปนคอยไปอยางชาๆ ภายใตความเคนท่ีมา
กระทํา และความเคนท่ีมากระทํานั้นมีขนาดต่ํากวาขนาดของความเคนของการวิบัติของหิน (rupture 
strength) ทําใหหินเกิดความเครียดและมีการเปล่ียนลักษณะเกิดขึ้นอยางชาๆ (very slow) ในลักษณะท่ี
เรียกวา “มีการเปลี่ยนลักษณะสัมพันธกับเวลา (time-dependent strain)” การครีพสามารถจัดแบงได 3 
หรือ 4 ประเภท กรณีท่ีจัดแบง 3 ประเภท ไดแก (1) การครีพแบบการแพร (diffusion creep) (2) การครีพ 
แบบการเล่ือนไถล (dislocation creep) และ (3) การครีพแบบการละลาย (dissolution creep) กรณีแบง
จัดแบง 4 ประเภท ไดแก (1) การครีพแบบการเล่ือนไถล (dislocation creep) (2) การครีพแบบการละลาย 
(dissolution creep) (3) การครีพแบบการแพรจากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep หรือ Coble 
creep) และ (4) การครีพแบบแพรของชองวางหรือส่ิงแปลปลอมภายในเม็ดแร (volume-diffusion creep หรือ 
Nabarro-Herring creep)  

การแพร (Diffusion) เกิดจากการเคล่ือนท่ีของอะตอมผานเขาไปในโครงขายของเม็ดแร ผิวสัมผัส
ของเม็ดแร และชองวางท่ีมีของเหลวบรรจุ (pore fluids) อยูในระหวางเม็ดแร กอใหเกิดอะตอมกระโดดขาม
ดานตอดานระหวางกอนแร (รูปท่ี 4.31) การแพรเปนการกระทําจากการกระตุนของอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นจะกระตุนอะตอมใหเกิดการเคล่ือนท่ี การแพรเกิดได 2 สภาวะ คือ แพรในสภาวะท่ีเปนเหลว (aqueous 
solution) และ แพรในสภาวะท่ีเปนของแข็ง (solid stage) หากเกิดในสภาวะท่ีเปนของแข็งจะเกิดไดชามาก 
เพราะอะตอมเกาะและยึดตัวกันแนน แตถาเปนของเหลวหรือหนืดจะเกิดไดเร็ว การเกิดการแพร ในผลึกของ
ของแข็งจะตองมีชองวาง หรือความไมสมบูรณของผลึก และการแพรเกิดไดเร็วขึ้นถามีความไมบริสุทธิ์ของ
ผลึกมาก การแพรมีผลตอหิน ท่ีมีผลึกละเอียดเพราะระยะทางระหวางอะตอมท่ีจะเคล่ือนท่ีส้ัน การแพรเกิดไดเร็ว 

 

 
 
 รูปท่ี 4.31 ลําดับลักษณะการแพรของอะตอม จะเห็นอะตอมสีเขมเคล่ือนไปตามชองวางของ
โครงขาย [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 1992] 
 
4.2.3 กลไกการครีพแบบการเลื่อนไถล (Dislocation Creep) 

กลไกการครีพแบบเกิดการเล่ือนไถลอยางชาๆ ในเม็ดแร หรือระหวางขอบเม็ดแร หรือตัดผานเม็ดแร 
(dislocation creep) หรือเรียกส้ันๆ วา “กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep)”  ซึ่งกลไกประเภทนี้เกิด
เมื่อหินอยูในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและความเคนสูง การท่ีหินอยูในสภาวะอุณหภูมิสูง หินยอมอยูในสภาพ
ออนนิ่ม เมื่อถูกความเคนสูงมากกระทํากับหิน โครงขายของเม็ดแรในหินจะเกิดความเครียดดวยการเล่ือนท่ี 
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(translation) ไปตามทิศทางของความเคน เมื่อโครงขายของเม็ดแรเกิดการเล่ือนไถล (รูปท่ี 4.10) เม็ดแรจะไม
มีสูญเสียคาการยึดเหน่ียว  (cohesion) โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีมีกลไกประเภทนี้ เกิดขึ้นในเม็ดแรท่ีเปน
องคประกอบในเนื้อหิน ไดแก เขตรอยเฉือน (shear zone) ริ้วขนาน (foliation) แนวแตกเรียบ (cleavage) 
และ ชั้นหินคดโคง (fold) กลไกการเปล่ียนลักษณะประเภทนี้ เกิดมากท่ีสุดในหินในเปลือกโลก (whole crust)  

การเล่ือนท่ีของผลึกโครงขาย (dislocation) มี 2 ประเภท ตามท่ีไดอธิบายมาแลวในเรื่องขอบกพรอง
ของผลึก (รูปท่ี 4.10-4.12) คือ การเล่ือนท่ีแบบ edge dislocation [รูปท่ี 4.12 (ก)] ท่ีมีการเล่ือนท่ีต้ังฉากกับ
ทิศทางของการเล่ือนไถล และ การเล่ือนท่ีแบบ screw dislocation [รูปท่ี 4.12 (ข)] ท่ีมีการเล่ือนท่ีขนานกับ
ทิศทางของการเล่ือนไถล (รูปท่ี 4.13) แนวของการเล่ือนท่ีเกิดขึ้นในโครงขาย ตองวิเคราะหดวย TEM ดัง
ตัวอยางรูปท่ี 4.9 ภาพจากแผนหินบางใชศึกษากลไกประเภทน้ีไมได การเล่ือนไถลแบบ screw dislocation 
และ edge dislocation สามารถเกิดรวมกันได และการเล่ือนไถลภายในโครงขายอาจพบ การพับงอ (kinking) 
[รูปท่ี 4.32 (ก)]  และ/หรือ การลดหล่ัน (jog) [รูปท่ี 4.32 (ข)] และ/หรือ การไต (climb) (รูปท่ี 4.33) ภาพจาก 
Transmitting Electron Microscope (TEM) ของ ลักษณะการเกิดการเล่ือนไถลในโครงขาย ท่ีมีเกิดจากการ
เล่ือนท่ีโดยอิสระ (free dislocation) (รูปท่ี 4.34) การเกิดการลดหล่ัน และการไต ทําใหไดรูปแบบของการ
เล่ือนแบบ edge dislocation และ crew dislocation (รูปท่ี 4.35) 
 
 

 
 

รูปท่ี 4. 32  (ก) การพับงอ  (kink)  (ข)  การลดหล่ัน (jog) ในโครงขายผลึก ของการเกิดการเปล่ียน
ลักษณะแบบเล่ือนไถล [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 1992] 

 

 
 
 

รูปท่ี 4. 33 การไต  (climb) ของส่ิงแปลกปลอม และทําใหเกิดชองวาง (vacancy, v) ในโครงขายผลึก 
ของการเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบเล่ือนไถล [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 1992] 



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

 
 

รูปท่ี 4. 34  ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบการยอมใหผานหรือไมใหผานของลําแสง
อิเล็กตรอน (TEM) ของ ลักษณะรอยเล่ือนไถลในโครงขาย  (ก) รูปรางแนวเสนแบบกระจายอยางอิสระ (free 
dislocation) ปรากฏในเม็ดแรควอตซ ของหินในรอยเลื่อน (ข) รูปวงลอมปด (loop dislocation) ซึ่งปรากฏใน
เม็ดแรโอลิวีน จาก kimberlite xenolith หมายเหตุ:  เม็ดกลมเล็ก ปรากฏในทั้งภาพ (ก) และ (ข) เปน fluid 
inclusion [ภาพจาก Figs. 3.13 and 3.14 โดย Passchier and Trouw, 2005]      

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4. 35 การลดหล่ัน (jog) และการไต (climb) ทําใหเกิดการเล่ือนท่ีแบบ edge dislocation and 
screw dislocations (ก) การเล่ือนตัดกันของสองระนาบ และเมื่อมีการลดหล่ัน  (ข) ลักษณะของครึ่งระนาบ
สวนเกิน(extra half plane) บริเวณท่ีมีการลดหล่ัน [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 1992] 
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4.2.4 กลไกการแพรจากขอบเม็ดแร (Grain-Boundary Diffusion Creep Mechanism)  
กลไกการแพรจากขอบเม็ดแรท่ีมีคาความเคนสูง แพรไปยังขอบที่มีคาความเคนต่ําอยางชาๆ (grain-

boundary diffusion creep mechanism หรือ coble creep mechanism) หรือเรียกส้ันๆ วา “กลไกการแพร
จากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep)” กลไกประเภทนี้เกิดท่ีสภาวะความเคนต่ํา อุณหภูมิ
สูง (รูปท่ี 4.16) เกิดเฉพาะภายในขอบของเม็ดแร (grain boundary) แตละเม็ดเทานั้น โดยที่มวลที่ผิวของเม็ด
แรจะเคล่ือนยายจากบริเวณท่ีมีคาของความเคนสูง ไปยังบริเวณท่ีมีความเคนต่ํา ระยะทางการเคล่ือนยาย จะ
เคล่ือนไปตามผิวสัมผัสของเม็ดแร ไมเคล่ือนตัดทะลุโครงขายภายในเม็ด (รูปท่ี 4.36) และไมมีการแพรออกไป
สะสมท่ีเม็ดขางเคียง นั่นคือ มวลของเม็ดแรจะไมหายออกจากเม็ดแร มีการเปล่ียนลักษณะเกิดขึ้นแตปริมาตร
ไมเปล่ียน (pure distortion) ดังนั้นการวิเคราะหหาวงรีความเครียด สามารถสมมติใหอยูบนพ้ืนฐานของมวล
คงท่ี นั่นคือ พ้ืนท่ีวงกลมกอนการเปล่ียนลักษณะ เทากับ พ้ืนท่ีวงรีหลังการเปลี่ยนลักษณะ แตกตางจากการ
วิเคราะหหาความเครียดใน กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแรบางสวนอยางชาๆ (dissolution-
precipitation creep mechanism) ซึ่งมวลของเม็ดแรอาจละลายออกไป ทําใหปริมาตรลดลง หรืออาจมีมวล
จากบริเวณอื่นเคล่ือนมาสะสม-พอกพูนขึ้น ทําใหมีปริมาตรเพ่ิมขึ้น การวิเคราะหหาวงรีความเครียด จึงไม
สามารถสมมุติใหอยูบนพ้ืนฐานของมวลคงที่ โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากกลไกประเภทนี้ ไดแก ร้ิว
ขนาน (foliation) และ แนวแตกเรียบ (cleavage)  

 

 
 

รูปท่ี 4.36 การแพรจากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep)  (ก) อะตอมมีการแพรบริเวณ
ขอบผิวสัมผัสท่ีมีความเคนสูง (ข) วงรีความเครียดของการเกิดการแพรจากขอบเม็ดแร   
 

การเกิดการเปล่ียนลักษณะท่ีมีกลไกการเล่ือนไถล (dislocation creep mechanism) และกลไกการ
แพรจากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep mechanism) เกิดขึ้นพรอมกัน เรียกวา “กลไกการ
แพรและเลื่อนไถล (super plastic creep mechanism หรือ grainsize-sensitive flow mechanism)”  
กลไกนี้พบจากในการทดลองของแรจําพวกโลหะ รูปท่ี 4.37 แสดงลักษณะการเกิดของกลไกการแพรและเล่ือน
ไถล (superplastic creep mechanism) ผลของการเกิดกลไกประเภทนี้ คือ จะไมทําใหเกิดชองวางระหวาง
เม็ดแร และรูปรางของเม็ดแรมีเปล่ียนแปลงนอยมาก สงผลทําใหเม็ดแรทนตอการเกิดความเครียดไดสูงมาก
ขึ้น หรือสามารถท่ีจะรับแรงกระทําไดมากขึ้น (การรับแรงไดมากขึ้น คือ ขอดีท่ีเรานํามาใชประโยชน หากเรา
ตองการใหวัตถุรับแรงไดมากข้ึน นั่นเอง การทําใหวัตถุแข็งแรงมากขึ้น ทําไดยุงยากกวา การทําใหวัตถุ
แข็งแรงลดลง)  

กลไกการแพรและเล่ือนไถล เกิดจากผลของการมีอัตราเร็วของความเครียดเพ่ิมสูง โดยสูงมากกวา
กลไกการเล่ือนไถล ขณะที่อยูภายใตอุณหภูมิสูง โดยจะตองสูงมากกวาครึ่งหนึ่งของอุณหภูมิของจุด
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หลอมเหลว และในสภาวะที่ไมมีของเหลวเปนองคประกอบอยูในชองวางระหวางเม็ดแร (หากมีปรากฏของน้ํา
ในผลึกเชนท่ีปรากฏในรูปท่ี 4.35 จะไมเกิดกลไกประเภทนี้) และเม็ดแรท่ีจะเกิดกลไกประเภทนี้ได ตองมีเม็ด

เล็กมาก (ขนาน 1-10 μm) เพ่ือใหระยะทางการแพรและเล่ือนไถลสั้น รูปรางจึงไมเกิดการเปล่ียนแปลง  
 

 
 
 
รูปท่ี 4.37 ลักษณะของการเลื่อนไถลและการแพร (super plastic creep)  (ก) เมื่อมีแรงกระทํา (ข) 

และ (ค) ผลจากการเล่ือนไถลและการแพร โดยการเล่ือนไถลทําใหเม็ดแรเปล่ียนสลับท่ี [ภาพจากFigure 4.34 
โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Ashby and Verrall, 1973] 

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

กลไกการเกิดการแพรหรือกระจายตัวของชองวางหรือส่ิงแปลกปลอมภายในเม็ดแรอยางชาๆ 
(volume-diffusion creep mechanism หรือ Nabarro Herring creep mechanism) หรือเรียกส้ันๆ วา “กลไก
การแพรของชองวางหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร (volume-diffusion creep mechanism)” 
กลไกประเภทนี้เกิดในสภาวะความเคนต่ําอุณหภูมิสูงเพ่ิมมากขึ้นกวากรณีของ กลไกการแพรจากขอบเม็ดแร 
(grain boundary-diffusion creep mechanism) (รูปท่ี 4.16) ซึ่งโครงขายผลึกท่ีอยูในเม็ดแร ถาหากมีการจับ
ตัวของโครงขายไมครบเกิดชองวาง (vacancy) หรือ มีส่ิงแปลกปลอมจับตัวในโครงขาย (substitution) หรือ มี
ส่ิงแปลกปลอมแทรกในโครงขาย (interstitial atom) ชองวางหรือส่ิงแปลกปลอมเหลานี้ จะแพรไปยังบริเวณ
ขอบผลึกท่ีมีคาความเคนสูง สวนอะตอมหรือโมเลกุลท่ีอยูในสวนท่ีมีคาความเคนสูง จะแพรไปยังขอบผลึกท่ีมี
คาความเคนต่ํา การแพรเกิดเฉพาะภายในขอบของเม็ดแร แตละเม็ด จะไมมีการแพรออกไปสะสมที่เม็ดแร
ขางเคียง มวลของเม็ดแรไมหายไปเชนเดียวกับ การแพรจากขอบเม็ดแร (รูปท่ี 4.36) การวิเคราะหหาวงรี
ความเครียด สามารถสมมติใหอยูบนพ้ืนฐานของมวลคงที่ นั่นคือ พ้ืนท่ีวงกลมกอนการเปล่ียนลักษณะ เทากับ 
พ้ืนท่ีวงรีหลังการเปล่ียนลักษณะ (รูปท่ี 4.38) โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากกลไกประเภทนี้ ไดแก ริ้ว
ขนาน (foliation) และแนวแตกเรียบ (cleavage)  

การแพรเกิดไดดีเมื่อเม็ดแรมีขนาดกลมเทากันทุกทิศทาง ดังนั้นเมื่อเม็ดแรมีการยืดออกไปแลวจะทํา
ใหทางเดินของการแพรยาวเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดไดชาลง การทดลองของการแพรประเภทนี้ ทําไดยุงยาก เพราะ
ตองการความเคนต่ํา และอุณหภูมิใกลถึงจุดหลอมเหลวของแร และ แผนที่แสดงกลไกการเปล่ียนลักษณะ 
(deformation map) ดังรูปท่ี 4.16 ของแรควอตซ และแรแคลไซต และแรโอลิวีน แสดงในรูปท่ี 4.39 สมการ
การคํานวณกระบวนการครีพประเภทตางๆ แสดงในกรอบตอจากรูปท่ี 4.39 
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รูปท่ี 4.38 (ก) การเกิดการแพรของชองวางและส่ิงแปลกปลอมภายในเม็ดแร (volume-diffusion 

creep) อะตอมมีการเปล่ียนท่ีกับชองวาง และอะตอมเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีมีความเคนมากไปนอย ชองวางจะ
เคล่ือนท่ีจากความเคนต่ําไปหาความเคนสูง (ข) วงรีความเครียดเมื่อเกิด การเกิดการแพรของชองวางและส่ิง
แปลกปลอมภายในเมด็แร [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.39 ลักษณะของ แผนที่การเปลี่ยนลักษณะ (deformation maps) ของแรควอตซ แคลไซต 
และโอลิวีน เสนชั้นระดับ (contour) บอกปริมาณของอัตราการเกิดความเครียด คาของอุณหภูมิ ความเคน และ
อัตราการเกิดความเครียด มีผลตอการเกิดกลไกการเปลี่ยนลักษณะแตกตางกัน GBDC มาจาก Grain 
Boundary Diffusion Creep  [ภาพจากFigure 4.68 โดย Davis and Reynolds, 1996 ปรับปรุงตอจาก Rutter, 
1976 และ Ashby and Verrall, 1977] 
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การคํานวณ การละลายและตกสะสม (dissolution-precipitation creep) คํานวณไดจากสมการ 
 

 

เมื่อ ε แทน อัตราเร็วการเกิดความเครียด; K แทน คาคงที่วัตถุ (material constant); Dgb แทน สัมประสิทธิ์

คงท่ีของ grain-boundary diffusion ; Ω แทน molar volume; C0 แทน ความเข็มขนของสารละลายนอกเม็ด

แร; x แทน ขนาดของเม็ดแร; k แทน คาคงที่ของ Boltzmann; T แทน คาสัมบูรณของอุณหภูมิ; ρ แทน คา

ความหนาแนน; τd แทน คาความแตกตางทางความเคนเฉือน 
 
 
การคํานวณ การแพรจากขอบของเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep) คํานวณไดจากสมการ 
 

 

เมื่อ δ แทน คาความหนาของขอบเม็ดแร; τ แทน คาความเคนเฉือน 
 
 
การคํานวณการเลื่อนไถล (dislocation creep) คํานวณไดจากสมการ 

 
เมื่อ Q แทน คาปรากฏของพลังงานกระตุน; R แทน คาคงที่ของกาซ, n แทน ตัวเลขยกกําลังของความ
เคนเฉือน 
 
 
การคํานวณแพรของสิ่งแปลกปลอมและชองวาง (volume-diffusion creep) คาํนวณไดจากสมการ 

 

 
 

เมื่อ α แทนปจจัยท่ีไดจากขนานเม็ดแร; Dsd แทนสัมประสิทธของการแพรของผลึก (self-diffusion)  
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4.3 การคืนตัวของผลึก และการเกิดผลึกใหม (Recovery and Recrystallization) 
 ในการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแร ในสภาวะแบบออนนิ่ม โดยเฉพาะการเปล่ียนลักษณะของกลไก
การเล่ือนไถล (dislocation creep) ถาหากภายในโครงขายของเม็ดแร มีขอบกพรองแบบเสน (line defect 
หรือ dislocation) จํานวนมาก และทิศทางแตกตางกัน หรือตัดกันไปมา [รูปท่ี 4.35 (ก)] เมื่อเกิดกลไกการ
เล่ือนไถล ขอบกพรองแบบเสนเหลานี้ จะเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนลักษณะ เพราะจะทําใหการเล่ือนไถล
ระหวางโครงขาย เปนไปไดยากขึ้น ทําใหเม็ดแรตองมีการปรับสภาพ เพ่ือใหการเปล่ียนลักษณะคําเนินตอไป 
เม็ดแรจึงมีการปรับตัวดวยการลดขอบกพรองแบบเสนออกจากโครงขายของเม็ดแร การปรับสภาพของเม็ดแร
เพ่ือลดขอบกพรองตางๆ ท่ีมีอยูในโครงขายของเม็ดแรมี 2 ประเภท คือ การคืนตัวของผลึก (recovery) และ
การเกิดผลึกใหม (recrystallization)   
 
4.3.1 การคืนตัวของผลึก (Recovery) 

การคืนตัวของผลึก เปนความสามารถของผลึกท่ีทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม เสมือนไมเคยถูกทําให
เปล่ียนลักษณะมากอน (แตความจริงเปล่ียนมาแลว) หรือผลึกสามารถกู หรือเอากลับคืนสภาพเดิมมาได 
เพ่ือท่ีจะไดคงทนตอการเปล่ียนลักษณะใหมไดอีก โดยที่มีความแข็งแรงมากขึ้นกวาเดิม (ผลึกแร เหมือน
ส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีส่ิงชีวิตเมื่อปวย ตอมาหายปวย (get recover) และจะมีภูมิคุมกัน) เรียกกระบวนการเชนนี้วา 
“การสมานหรือรักษา (healing)” ของเม็ดแร  

โดยท่ัวไปการคืนตัวของผลึก เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการลดปริมาณขอบกพรองแบบเสนลง 
เพ่ือใหเกิดการสมานหรือรักษา ตัวอยางของการสมานหรือรักษา เชน การเกิดการเล่ือนไถล (dislocation 
creep) หากผลของการเล่ือนไถล ทําลายขอบกพรองแบบเสนเดิมท่ีมีอยู เชน เมื่อเกิดการเล่ือนไถล หากเล่ือน
ใหครึ่งระนาบสวนเกินชิดกัน (รูปท่ี 4.40) จะทําให กลายเปนระนาบสมบรูณ การเล่ือนไถลจะหยุดไป และการ
สมานหรือรักษาในลักษณะนี้เรียกวา “การทําลายหรือการลางขอบกพรองแบบเสนออกจากโครงขาย 
(annihilation)”  

หากการเล่ือนไถลทําใหบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเม็ดแร มีการเพ่ิมปริมาณมากขึ้น อาจเปนผลจากถูก
ขวางดวยผลึกแปลกปลอมอ่ืนๆ จะเกิดการไต (climb) ไปในชั้นท่ีสูงกวา ทําใหแนวการเลื่อนไถลเปล่ียนไป 
(รูปท่ี 4.41) หรือถาหากมีการเคล่ือนท่ีของแนวการเล่ือนไถล ในตําแหนงตางๆ มาอยูในแนวเดียวกัน เพ่ือลด
พลังงาน ทําใหผลึกมีความสมดุลมากขึ้น (รูปท่ี 4.42)  
 

 
 

รูปท่ี 4.40 ลักษณะของการลางหรือทําลายขอบกพรองแบบเสนในโครงขาย (annihilation) (ก) 
ตําแหนงของแนวเสน (dislocation line) มีทิศทางตรงขามกัน (ข) เมื่อตําแหนงของแนวเสนเคล่ือนมาอยูแนว
เดียวหักลางกัน โครงขายมีลักษณะสมบูรณ ไมมีขอบกพรอง แนวเสนอีกตอไป [ภาพปรับปรุงตอจาก Mark 
Jessel and Pual Bons, Monash University] 
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รูปท่ี 4.41 ถาหากการเล่ือนไถลทําใหบริเวณใดบริเวณของเม็ดแร มีการเพ่ิมปริมาณมากขึ้น อาจเปน
ผลจากถูกขวางดวยผลึกแปลกปลอมอ่ืนๆ จะเกิดการไต (climb) ไปในชั้นท่ีสูงกวา [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Passchier and Trouw, 2005] 
 

 
 

รูปท่ี 4.42 ลักษณะการเคล่ือนท่ีของแนวการเล่ือนไถล (ก) อยูในตําแหนงตางๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู
ในแนวโคงของขอบเม็ดแร เมื่อเกิดการสมานหรือรักษา (healing) จะเคล่ือนมาอยูในแนวเดียวกันมีลักษณะ
เสมือนขอบของเม็ดแร (subgrain boundary) (ข) ขอบกพรองแบบเสนเรียงตอกันเปน แนวผนัง แบงใหเม็ดแร
ขนาดเล็กลง (ค) และ (ง) ภาพจากแผนหินบางของเม็ดแรควอตซ แสดงแนวเสมือนขอบของเม็ดแรสังเกตจาก
สีท่ีออนและแกตางกัน ภายในเม็ดแร เปนการสรางขอบของเม็ดแรใหม [ภาพปรับปรุงตอจาก Vernon, 2004, 
ภาพ (ค) และ (ง) ภาพจาก Figs. 3.22 and 3.23 โดย Passchier and Trouw, 2005] 



โครงสรางขนาดไมโครและกลไกการเปลี่ยนลักษณะ            
 

 

4.3.2 การเกิดผลึกใหม (Recrystallization) 
การเกิดผลึกใหม (recrystallization) เปนการปรับเปล่ียนขอบกพรอง เดิมไปเปนเม็ดผลึกใหมท่ีไมมี

ขอบกพรองถือเปนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งท่ีอยูภายใต การคืนตัวของผลึก โดยผลึกจะเกิดการเกิด
ผลึกในขณะที่เปนของแข็ง การเกิดผลึกใหม อาจเรียกอีกชื่อวา การเกิดผลึกใหม หากกระบวนการคืนตัวของ
ผลึกและการเกิดผลึกใหมเกิดขึ้นพรอมกับการเปลี่ยนลักษณะเรียกวา “การคืนตัวและการเกิดผลึกแบบ
พลวัตหรือแบบทันทีทันใดเมื่อถูกกระทํา (dynamic recovery and recrystallization)” ถาเกิดหลังการ
เปล่ียนลักษณะเรียกวา “การคืนตัวและการเกิดผลึกแบบสถิตยหรือแบบคอยเปนคอยไปภายหลังถูก
กระทํา (static recovery and recrystallization)”  

เมื่อเกิดกระบวนการคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหมทําใหสภาพของการเปลี่ยนลักษณะของผลึก
เดิมหายไป ปกติการเกิดผลึกใหมจะเกิดกับเม็ดแรแตละเม็ดแรหรือเม็ดแรใกลเคียง รูปท่ี 4.43 แสดงภาพ
ตัวอยางของการเกิดผลึกใหม ท่ีเปนการปรับเปล่ียนขอบกพรองเดิมไปเปนเม็ดผลึกใหมท่ีไมมีขอบกพรอง  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.43 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบการยอมใหผานหรือไมใหผานของลําแสง
อิเล็กตรอน (TEM)  (ก) ผลึกมีขอบกพรองแบบเสน (dislocation) (ข) ผลึกท่ีไมปรากฏขอบกพรองแบบเสน 
เพราะผลึกเกิดการเกิดผลึกใหม ทําใหขอบกพรองแบบเสนถูกกําจัดออกไป [ภาพ (ก) จาก Figure 9.5 โดย 
Davis, 1984 ภาพ (ข) จาก Fig. 3.24 โดย Passchier and trouw, 2005] 

 
การเกิดผลึกใหม เกิดจากอุณหภูมิหรือความเคนท่ีทําใหเกิดการลดลงของปริมาณความหนาแนน

ของขอบกพรองแบบเสน (dislocation) และสรางเม็ดแร หรือขอบของเม็ดแรขึ้นมาใหม (รูปท่ี 4.44-4.50) รูปท่ี 
4.44 แสดงลักษณะของเม็ดแร เมื่อเกิดการเกิดผลึกใหม หากเม็ดแรถูกแรงกระทําใหเกิดความเครียดสะสม
มากขึ้นตามลําดับ การเกิดผลึกใหมเม็ดแรจะมีท้ังขนาดใหญขึ้นและเล็กลง เปนไดไดท้ัง 2 กรณี ขึ้นอยูกับ
ความเครียด อุณหภูมิ และเม็ดแรขางเคียง (รูปท่ี 4.44) สวนใหญผลึกของเม็ดแรจะเล็กลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า 
(สําหรับแรควอตซ เมื่ออุณหภูมิประมาณ 250-300 เซลเซียส สําหรับแรเฟลดสปาร เมื่ออุณหภูมิประมาณ 
400-450 เซลเซียส) และ/หรือ มีอัตราความเครียดเกิดเร็วขึ้น (สําหรับแรควอตซ เมื่ออุณหภูมิประมาณ 400-
450 เซลเซียส สําหรับแรเฟลดสปาร เมื่ออุณหภูมิมากกวา 500 เซลเซียส) และในกรณีท่ีอุณหภูมิสูง อัตรา
ความเครียดเกิดชา เม็ดแรจะใหญขึ้น (Vernon, 2004) หากผิวของเม็ดแรเดิมขรุขระ การเกิดผลึกใหมจะไม
สมบูรณ ดังนั้นหากเห็นเม็ดแรควอตซ เฟลดสปาร ท่ีมีการเกิดผลึกใหม และมีเม็ดเล็กลง การแปลความหมาย
เพ่ือบงบอก อุณหภูมิขณะเปล่ียนลักษณะ ตามท่ีกลาวมาขางตน ก็อาจสามารถนํามาประยุกตได 
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 รูปท่ี 4.44 กระบวนการเกิดผลึกใหม โดยการยายไปท่ีอ่ืนหรืออพยพไปที่อ่ืนขอบของเม็ดแร (grain 
boundary migration) (ก) และ (ข) การเกิดผลึกใหมจากผลของพลังงานท่ีสะสมในเม็ดแรท่ีมีลักษณะของผิว
ขรุขระ (ค) และ (ง) การเคล่ือนขยายของขอบเม็ดแร หรือการขยายตัวของเม็ดแร ขึ้นอยูกับพลังงาน
ความเครียดท่ีสะสมในเม็ดแร (จ) และ (ฉ) การเคล่ือนขยายของขอบเม็ดแรของเม็ดแรท่ีมีผิวเรียบ จะไดผลึกท่ี
ขยายเปนรูปเม็ดผลึกท่ีสมบูรณ  [ภาพจาก Figure 4.58 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Nicolas and 
Poirier, 1976 และ Urai, Means, and Lister, 1986]  

 
รูปท่ี 4.45 แสดงถึงผลของการทดลองของผลึกในหินควอรตไซต ท่ีถูกทําใหเกิดความเครียดสูง เม็ด

แรมีการเรียงตัว [รูปท่ี 4.45 (ก)] แตเมื่อมีการเกิดผลึกใหม เพ่ือใหเกิดความสมดุล เม็ดแรจะเกิดเปนผลึก ท่ีไม
เห็นสภาพของความเครียดหลงเหลืออยู [รูปท่ี 4.45 (ข)]  

รูปท่ี 4.45 และ 4.46 เปนภาพของการเกิดผลึกใหมของเม็ดแรเชนเดียวกัน ใหสังเกตการเคล่ือนยาย
ของขอบเม็ดแร (grain boundary migration) ขณะการเกิดผลึกใหม ซึ่งขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ความเคน 
อัตราเร็วของการเกิดความเครียด พลังงานสะสมในเม็ดแร และเม็ดแรขางเคียง หมายเหตุ: ควรพิจารณาภาพ
เปรียบเทียบภาพระหวางรูปท่ี 4.44 และ รูปท่ี 4.45 หรือ 4.46 จากนั้นดูรูปท่ี 4.47-4.50 และเปรียบเทียบกับ
รูปท่ี 4.44 เชนเดียวกัน  
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 รูปท่ี 4.45 ภาพจากผลการทดลองทําใหหินควอรตไซตเกิดความเครียด (strain) (ก) ทําใหหดส้ัน 
60% เม็ดแรจะถูกยืดหรือรีดใหเปนแนวยาว ท่ีขอบของเม็ดแรจะเห็นเม็ดแรท่ีมีขนาดเล็กของการเกิดผลึกใหม 
(small recrystallized grain) (ข) จากหินตัวอยางเดียวกันกับ (ก) เมื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้นเม็ดแรจะมีการปรับ
สภาพใหออนตัวลง (annealed) และหลังจากท่ีถูกความเครียดสูง รูปรางของเม็ดแรเกิดการสมาน ไมแสดงผล
ของความเครียด (strain free) ใหเห็นอีกตอไป  [ภาพจาก Figure 4.57 โดย Davis and Reynolds, 1996 อาง
ถึงภาพจากความเอื้อเฟอของ Jan Tullis, Brown University]  
 

 
 

รูปท่ี 4.46 ภาพที่พบจากการทดลองการเกิดผลึกใหมของผลึกสังเคราะห octachloroprane 
เชนเดียวกับรูปท่ี 4.46 จากท้ัง 4 ภาพ (ก-ง) จุดเล็กๆ สีดําเปนซิลิกอนคารไบต ใชเปน จุดสังเกต หรือเกณฑ
เปรียบเทียบ เพราะซิลิกอนคารไบตจะไมเปล่ียนลักษณะในสภาพวะท่ีทําการทดลอง สังเกตลักษณะของขอบ
ของเม็ดแร (grain boundary) ท่ีมีการเคล่ือนยายแทรกเขาไปในเม็ดแรขางเคียง (grain boundary migration) 
ในชวงรูป (ค) และ (ง) ลักษณะของขอบของเม็ดแรจะเปนแบบขรุขระ (irregular grain boundary)-ขอบของ 
เม็ดแรท่ีแทรกเขาไปในเม็ดอ่ืน จะเปนเม็ดท่ีมีขอบกพรองแนวเสนมากกวาเม็ดขางเคียงท่ีแทรกเขาไป 
(bulging recrystallization) และท่ีรูป (ค) และ (ง) มีแนวเสมือนขอบของเม็ดแร (subgrain boundary) เกิดขึ้น 
[ภาพจาก Winthrop Means, State University of New York at Albany]  
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รูปท่ี 4.47 ภาพจากแผนหินบางของหินออน (marble) ท่ีนํามากดดวยความเคนอัด (compression 
stress) ท่ีอุณหภูมิ 600-1,000 องศา เซลเซียส ดวยอัตราความเครียด 10-5  s-1และทดสอบขณะหินตัวอยาง
แหง (dry) และทําใหเปยก (wet) เพ่ือเปรียบเทียบผลของน้ําท่ีมีตอการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแร  ภาพลางสุด
แสดงเสนขอบของเม็ดแร เพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของเม็ดแร เมื่อมีการเกิดผลึกใหม [ภาพจาก Figs. 6 and 7 
โดย De Bresse  et al., 2005]  
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 รูปท่ี 4.48  (ก) และ (ข) ภาพจากหินโผล (ค)-(ซ) ภาพจากแผนหินบางบริเวณเขตรอยเฉือนใน
กรอบแสดงดวยเสนประในรูป (ก) โดยเลือกศึกษาแรควอตซ ท่ีอยูตําแหนงหางจากบริเวณที่มีการเฉือน (ค)  
15 เซนติเมตร (ง) 4  เซนติเมตร (จ) 2.5  เซนติเมตร (ฉ) 1.5 (ช) 1  เซนติเมตร (ซ) 0.2  เซนติเมตร เม็ดแร
ควอตซ เทียบขนาดของเม็ดจาก รูป (ค)-(ซ) มีขนาดเล็กลงมาก [ภาพจาก Figs. 2 and 3 โดย Michibayashi 
and Murakami, 2007] 
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รูปท่ี 4.49 การเปล่ียนลักษณะของ หินควอรตไซต ท่ีอุณหภูมิ 1,100° C  ความดัน 1,500 MPa ดวย
อัตราการเกิดความเครียด 10-6  s-1 เปรียบเทียบภาพนี้กับภาพท่ีแสดงในรูปท่ี 4.2 พบการเกิดผลึกใหมท่ีมี
ขนาดเล็กลง การเปล่ียนลักษณะของควอรตไซตในภาพจัดอยูใน middle greenschist grade [ภาพจาก Jan 
Tullis, Brown University] 

 

 
 

รูปท่ี 4.50 การเปล่ียนลักษณะของ หินแอไพลต (aplite) ท่ีอุณหภูมิ 900° C ความดัน 1,500 MPa ดวย
อัตราการเกิดความเครียด 10-6 s-1 โดยท่ีควอตซ (สีจาง) เกิดการเลื่อนไถล (dislocation creep) ขณะท่ี 
เฟลดสปารเกิดการเกิดผลึกใหม และแสดงลักษณะของ microboudin การเปล่ียนลักษณะอยูท่ี lower to mid-
greenschist grade [ภาพจาก Jan Tullis, Brown University] 
 

จากรูปท่ี 4.44-4.50 สาเหตุท่ีทําใหเกิดการแตกตางของเม็ดแรเมื่อเกิดการคืนตัวของผลึกและการ
เกิดผลึกใหม ประกอบดวย ปจจัยตางๆ มากมาย อาทิ อุณหภูมิ คาความเคน อัตราเร็วของการเกิด
ความเครียด แรองคประกอบ การเรียงตัวของผลึก (รูปท่ี 4.51) รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต เม็ดแรท่ีอยูรอบ
ขาง พลังงานสะสมที่มีอยูในเม็ดแร ขอบกพรองตางๆ ท่ีปรากฏอยูในเม็ดแร รอยแตกขนาดไมโคร 
(microcrack) ลักษณะขอบของเม็ดแร และประวัติการเปล่ียนลักษณะของเม็ดแรนั้นๆ หากมีการเกิดผลึกและ
เกิดการเปล่ียนลักษณะอีกครั้ง เปนตน ดวยเหตุของความไมบริสุทธิ์ของเม็ดแรในธรรมชาติ ดังนั้น การหาคา
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ความแข็งแรงของเม็ดแร หรือของหิน จึงจําเปนตนนําหินตัวอยาง ท่ีพบในหินโผล ของบริเวณท่ีสนใจมาศึกษา
การเปล่ียนลักษณะ ในหองปฏิบัติการ เพ่ือใหไดคําตอบ ท่ีเปนคําตอบเฉพาะของหินตัวแทนในบริเวณนั้นๆ 
การทราบถึงการเปล่ียนลักษณะของหิน ทําใหเราสามารถทีจะวิเคราะหถึงวิวัฒนาการ (evolution) ของหินใน
บริเวณท่ีศึกษาได   
 

 
 

รูปท่ี 4.51 ภาพจําลองแบบเหมือนจริง (simulation) ของผลึกท่ีมีแนวการเรียงตัวของผลึกแตกตางกัน 
(ก) กอนเปล่ียนลักษณะ (ข) เมื่อถูกกระทําดวยแรงเฉือนในหนึ่งทิศทาง พบวาบางผลึกมีการเปล่ียนลักษณะได
มากกวา โดยมีความเปนวงรีมากกวา บางผลึกยังไมมีการเปล่ียนลักษณะ หรือบางผลึกมีการเกิด การพับงอ 
(kinking) [ภาพจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 

 
4.4 บทสรุป 

การศึกษารูปผลึกของแรท่ีเปนองคประกอบของหิน  ตามทฤษฎีสามารถคํานวณความแข็งแรงของ
หิน ไดจากรูปผลึก โดยตองทราบ ชนิดของพันธะเคมี รัศมีอะตอม ประจุ และรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต
ของผลึก แตจากผลการคํานวณตามทฤษฎี พบวาคาความแข็งแรงของผลึกท่ีคํานวณไดสูงกวา คาความ
แข็งแรงของหินท่ีนํามาทดสอบหาคาความแข็งแรงในหองปฏิบัติการ ดวยขนาดประมาณ 103 เทา มากกวา
หรือนอยกวา ท้ังนี้เพราะผลึกนั้นมีขอบกพรอง (defect) ตางๆ เกิดขึ้นในผลึก ขอบกพรองเหลานั้นไดแก 
ขอบกพรองแบบจุด (point defect) ขอบกพรองแบบเสน (line defect) และขอบกพรองแบบระนาบ (planar 
defect) นอกจากนี้ยังมีรอยแตกขนานไมโคร (microcrack) ท่ีเกิดในท้ังในผลึกเด่ียว ตัดผานผลึกหลายผลึก 
หรือตัดผานระหวางขอบผลึก เปนผลใหคาความแข็งแรงของหินลดลง  
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กลไกการเปล่ียนลักษณะ (deformation mechanism) ของหินมี 5 กลุม ไดแก (1) การแตก การ
เล่ือน และการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง (fracturing, sliding and cataclasis) (2) การละลายและ
ตกสะสม (dissolution-precipitation creep) การเกิดผลึกแฝด (mechanical twins) และ การพับงอ (kinking) 
(3) การเล่ือนไถล (dislocation creep) (4) การแพรจากขอบของเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep) 
และ (5) การแพรของส่ิงแปลกปลอมและชองวางภายในเม็ดแร (volume diffusion creep) กระบวนการแตก 
การเล่ือน และการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง เกิดในสภาวะท่ีเม็ดแรมีสภาพเปราะ (brittle) เม็ดแร
มีการสูญเสียคาการยึดเหน่ียวระหวางแนวการแตก (loss of cohesion) สวนกระบวนการอ่ืนๆ เกิดในสภาวะท่ี
เม็ดแรมีสภาพออนนิ่ม เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะแลว จะไมมีการการสูญเสียคาความยึดเหน่ียวในเม็ดแร (no 
loss of cohesion) เราสามารถเขียนแผนที่การเปล่ียนลักษณะของเม็ดแร (deformation map) ซึ่งแรแตละ
ชนิดจะมีการเปล่ียนลักษณะในชวงอุณหภูมิ และความเคนแตกตางกัน รูปท่ี 4.16 เปนหัวใจของกลไกการ
เปล่ียนลักษณะของเม็ดแร และแรทุกชนิดไมจําเปนตองเกิดการเปล่ียนลักษณะครบทั้ง 5 กระบวนการ ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน มีแรบางชนิด ท่ีแสดงผลึกแฝด เมื่อถูกความเคนเฉือน (mechanical twins) 
เทานั้น นอกจากนี้เม็ดแรเมื่อถูกแรงกระทําท่ีอุณหภูมิตางๆ พรอมอัตราการเกิดความเครียดท่ีระดับตางๆ 
พบวาแรอาจมีการสมานหรือรักษา (healing) เพ่ือปรับสภาพใหสามารถรับการเปล่ียนลักษณะไดดีย่ิงขึ้น โดย
กระบวนการคืนสูสภาพเดิม (recovery) เชน มีการเกิดผลึกใหม (recrystallization) มีการกําจัดขอบกพรอง
ออกจากเม็ดแร  
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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 boundary, subgrains, grain boundary 
migration, recovery, recrystallization, healing, annihilation, bulging recrystallization,  

 

คําถามทายบท (Questions) 
 

(1) สําหรับธรณีวิทยาโครงสราง ทําไมจึงตองศึกษาโครงสรางขนาดไมโคร และมีประโยชนอยางไรบาง 
ยกตัวอยางประกอบ 5 ตัวอยาง 

(2) เราศึกษาโครงสรางขนาดไมโครไดอยางไรบาง  
(3) อธิบายหลักการคราวๆ ของ การศึกษาแรจากแผนหินบาง (thin section) จาก SEM และ TEM  
(4) อะไรเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผลึกเกิดขอบกพรองตางๆ 
(5) ระหวางขอบกพรองท้ังสามชนิด ชนิดใดพบมากท่ีสุด  
(6) ขอบทพรองชนิดใดมีผลตอคาความแข็งแรงของเม็ดแรมากท่ีสุด  
(7) สเกต deformation map ของหินออน และ หินทราย (ใชรูปท่ี 4.39 เปนตัวอยาง เพราะพ้ืนฐานเปนแรตัว

เดียวกัน) พรอมอธิบายท่ีความลึก 5, 10, 15, 20 และ 60 กิโลเมตร หินจะมีกลไกใดเกิดขึ้นบาง และเกิด
อยางไร เง่ือนไขอื่นถาเห็นวามี ใหกําหนดขึ้น เพ่ือประกอบการอธิบายใหชัดเจน   

(8) สเกตภาพของวงรีความเครียดของการเปล่ียนลักษณะท้ัง 5 ประเภท   
(9) เราสามารถแยกกลไกการละลายและตกสะสม ออกจากการแพรจากขอบเม็ดแร และการแพรของ

ชองวางและส่ิงแปลกปลอมภายในเม็ดแร ไดอยางไร อธิบาย 
(10) โครงสรางท้ัง 8 ประเภทท่ีกลาวมาในบทที่ 1 จงเขียนลงในกราฟของกลไกการเปล่ียนลักษณะ เชนรอย

เล่ือนเกิดในกลไกการแตก การเล่ือน และการแตกหักบดอัดเปนกรวดเหล่ียมและผง  
(11) รูปท่ี 4.52 (ก) และ (ข) รูปใดเปนการเล่ือนท่ีแบบ screw dislocation และ edge dislocation  
(12) แรควอตซสามารถทําใหเกิด mechanical twins ไดหรือไม เพราะอะไร 
(13) ผลึกแฝดในรูปท่ี 4.53 เปนผลึกแฝดแบบ growth twins หรือ mechanical twins สังเกตจากหลักฐานใด  
(14) จากภาพการศึกษาชั้นหินคดโคงในมาตราสวนขนาดเล็ก ของรูปท่ี 4.54 บงบอกกลไกการเปล่ียน

ลักษณะของหินท่ีปรากฏในภาพมีมีกลไกใดเกิดขึ้นบาง  
(15) บรรยายการเปล่ียนลักษณะในรูปท่ี 4.55  
(16) บรรยายการเปล่ียนลักษณะในรูปท่ี 4.56 
(17) การเกิด pressure shadow และ overgrowth เกิดไดอยางไร 
(18) เราสามารถใชแนวฟนในหิน บงบอกทิศทางของความเคนไดในกรณีใด และแนวฟนในหินพบในหินชนิด

ใดไดบางเพราะอะไร  
(19) จากรูปท่ี 4.57 จงเขียนการกลไกการเปล่ียนลักษณะที่เกิดใหหินท่ีแสดงในรูป พรอมบอกหลักฐานท่ีใช

เปนตัวบงบอก  
(20) ใหบรรยายการเปล่ียนทิศทางของ fibers บริเวณ pressure shadow ในรูปท่ี 4.58 
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คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) การคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม ทําใหความแข็งแรงของหินเพ่ิมขึ้นไดอยางไร อธิบายในลักษณะ

ของโครงสรางผลึก  
(2) การศึกษาดวย Scanning Electron Microscope (SEM), Transmission Electron Microscope (TEM) 

และ Cathodoluminescence (CL) มีขอดี-ขอเสีย ตางกันอยางไร  
(3) จากแรกวา 4,500 กวาชนิด แรชนิดใดท่ีเกิด mechanical twins และ kinking ไดบาง  
(4) ใหคิดท้ังเปลือกโลก (whole crust) กลการเปล่ียนลักษณะประเภทใดที่พบมากท่ีสุด เพราะอะไร อธิบาย  
(5) ใหคิดท้ังโลก (whole earth) กลการเปล่ียนลักษณะประเภทใดที่พบมากท่ีสุด เพราะอะไร อธิบาย  
(6) หินเมื่อดูใน (1) หินโผลในสนาม (out crop) (2) กอนหินขนาดมือถือ (hand specimen) (3) แผนหินบาง 

(thin section) มีวิธีแยกอยางไรวาหินนั้นถูกความเครียดหรือไมมีความเครียด ยกตัวอยางมา 3 ตัวอยาง 
อธิบาย พรอม สเกตรูปประกอบเพียงคราวๆ  

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.52 สําหรับคําถามขอท่ี 10 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.53 สําหรับคําถามขอท่ี 12  [ภาพจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 



โครงสรางขนาดไมโครและกลไกการเปลี่ยนลักษณะ            
 

 

 
 

รูปท่ี 4.54  สําหรับคําถามขอท่ี 13 [ภาพจาก Fig. 2 โดย Bastida et al., 2007] 

 

 
 

รูปท่ี 4.55 สําหรับคําถามขอท่ี 14  [ภาพจาก Fig. 3 โดย Schenk et al., 2005] 
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รูปท่ี 4.56  สําหรับคําถามขอท่ี 15  [ภาพจาก Fig. 5 โดย Koroknai et al., 2008] 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.57  สําหรับคําถามขอท่ี 18 



โครงสรางขนาดไมโครและกลไกการเปลี่ยนลักษณะ            
 

 

 
 

รูปท่ี 4.58  สําหรับคําถามขอท่ี 19 [ภาพ (ก) ภาพจาก Fig. 6.21 โดย Passchier and Trouw, 2005  
ภาพ (ข) โดย Edward Beutner, Frankin and Marshall College] 
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รอยแยกและรอยแตกเฉือน            
 

 

 

รอยแยกและรอยแตกเฉือน 
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5.1  ธรรมชาติของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (Nature of Joints and Shear 
Fractures) 

หินทุกชนิดท่ีโผลบนผิวโลกมีรอยแตก (fracture) ไมมีหินในบริเวณใดเลยที่เมื่อโผลสูผิวดินไมปรากฏ
รอยแตก หินโผลมีรอยแตก มากหรือนอยขึ้นอยูกับความแข็งแรงของหินนั้นๆ แสดงใหเห็นวา หินเกิดการ
เปลี่ยนลักษณะ (deformation) ดวยกลไกการเปลี่ยนลักษณะแบบการแตก (fracturing mechanism) 
หรือหินถูกแรงกระทําจึงเกิดการแตก อยางไรก็ดี กอนเขาถึงรายละเอียดของบทนี้ ขอทําความเขาใจเบ้ืองตน
ระหวางคําศัพท 4 คําศัพท ไดแก (1) รอยแยก (joint) [พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา เรียกวา แนวแตก (joint) 
ผูเขียนไดใหเหตุผลไวแลวในบทท่ี 1] (2) รอยเล่ือน (fault) (3) รอยแตก (fracture) และ (4) รอยแตกเฉือน 
(shear fracture)  

รอยแตกเปนลักษณะปรากฏในเนื้อหิน แบงออกเปนสองประเภท คือ ประเภทท่ีมีการเคล่ือนท่ีต้ัง
ฉากกับระนาบรอยแตก เรียกวา “รอยแยก (joint)” และประเภทที่การเคล่ือนท่ีไปตามระนาบรอยแตก 
เรียกวา “รอยเลื่อน (fault)” และ “รอยแตกเฉือน (shear fracture)”  โดยที่ถามองเห็นมีการเล่ือน 
(offset) ดวยตาเปลา เรียกวา “รอยเลื่อน (fault)” ถามองไมเห็นดวยตาเปลา เรียกวา “รอยแตกเฉือน 
(shear fracture or shear joint)” ดังนั้นคําวารอยแตกจึงเปนภาพรวม ถาหากไมสามารถบงบอกเฉพาะลง
ไปไดวาเปนรอยเล่ือน หรือรอยแยก หรือรอยแตกเฉือน จะเรียกรวมวา รอยแตก (fracture)  

นิยามของรอยแยกโดย Davis and Reynolds (1996) มีดังนี้ “Joint is a break in the rock 
across which there has been no shearing, only extension. (รอยแยก คือ ลักษณะการแตกของ
หินโดยปราศจากแรงเฉือน เกิดจากการดึงแยกออกเทาน้ัน)” ถารอยแยกมีการแทรกของแร เรียกวา 
สายแร (vein) เชน สายแรควอตซ (quartz vein) สายแรแคลไซต (calcite vein) เปนตน นิยามของ joint สวน
พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา กลาววา “Joint แนวแตก : แนวแตกของเนื้อหินเปลือกโลกท่ีเกิดจากความเคน
และความเครียด จึงทําใหเปลือกโลกพยายามแยกตัวออกเพ่ือใหหมดสภาวะกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอวา
หินเกือบทุกแหงมีรอยแตกราวอยู ถาหิน 2 ฟากรอยแตกเคล่ือนตัวเหล่ือมกันไป เรียกกวา รอยเล่ือน (fault) 
โดยที่แนวแตกนั้นเกิดจากความกดดันดังกลาวแลว แนวและความเอียงเทของแนวแตกมักสม่ําเสมอท่ัวผืนหิน
แถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทําจากแรงเคนดวย แนวแตกในผืนหินแถบหน่ึงๆ อาจมีมากกวาทิศทาง
เดียวก็ได เพราะการเกิดและเวลาตางกัน” จากนิยามท้ัง 2 นิยามท่ีกลาวมา ขอใหอานซ้ําอีกรอบ พรอมๆ กับ
จินตนาการภาพตามไปอีกครั้ง! โครงสรางนี้เปนโครงสรางท่ีพบไดมากท่ีสุดในหินโผล ถือวาเปนโครงสรางท่ีมี
ความสําคัญมากตองานทางวิศวกรรมธรณีฐานราก อุโมงค เหมืองแร และน้ําบาดาล สวนนิยามของรอยแตก
เฉือนและรอยเลื่อนจะไมตายตัว Twiss and Moores (1992) ไดใหนิยามของรอยเล่ือน คือ รอยแตกจากแรง
เฉือนท่ีมีการเลื่อนมากกวาหน่ึงเมตรข้ึนไป หากนอยกวาหน่ึงเมตร เรียกวา รอยแตกเฉือน ดังนั้น
เวลาบรรยายรอยแตกเฉือนและรอยเลื่อน ควรเขียนกํากับไวดวยวามีลักษณะอยางไร   

รูปท่ี 5.1 แสดงรอยแยก และรอยแตกเฉือนท่ีพบในโครงสรางของหินคดโคง และรอยแตกเฉือนท่ีพบ
รวมกับการเกิดรอยเล่ือน สวนรูปท่ี 5.2 แสดงรอยแยกท่ีเกิดรวมกับการคดโคงโดยเขียนสเตริโอเนต 
(stereonet) ลักษณะทิศทางการวางตัวของรอยแยกและรอยแตกเฉือน ในบริเวณตางๆ  
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รูปท่ี 5.1 รอยแยกท่ีพบในโครงสรางการคดโคงและรอยเล่ือน (ก) รอยแยกเกิดจากแรงดึงหรือยืด 
(extension) (ข) รอยแตกเฉือน พบในลักษณะแบบการเกิดรวมท่ีมีทิศทางตรงกันขาม (conjugate) (ค) รอย
เล่ือนและรอยแตกเฉือน โดยมีรอยแตกเฉือนเกิดรวมกับรอยเลื่อน (ง) ภาพของโรสไดอะแกรมแสดงเฉพาะ
ทิศทางของรอยแตกเฉือน และรอยแตกเฉือนตามแนวของรอยเลื่อน พบมีสองทิศทาง [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Twiss and Moores, 1992] 

 
 
รูปท่ี 5.2 (ก) รอยแยกและรอยแตกเฉือนในโครงสรางการคดโคงในบริเวณตางๆ  พรอมภาพสเตริโอ

เนตของแนวรอยแยกและรอยแตกเฉือน ชั้นหินแสดงดวยเสนปะ เสนทึบในสเตริโอเนตแสดงทิศทางการวางตัว
ของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (ข) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงโรสไดอะแกรมของทิศทางการวางตัวของรอยแยก 
[ภาพ (ก) จาก Twiss and Moores, 1992 ภาพ (ข) โดย Jackson et al., 2006] 



รอยแยกและรอยแตกเฉือน            
 

 

5.1.1 โหมดของการเกิดรอยแตก (Mode of Fractures) 
โหมดของการเกิดรอยแตก (รูปท่ี 5.3) มี 3 ประเภทไดแก  

(1) โหมดหนึ่ง-แบบเปด (Mode I: opening joints) มีการเคล่ือนท่ีแบบแยกออกจากกัน
ดวยแรงดึง  

(2) โหมดสอง-แบบเฉือน (Mode II: sliding shear fractures) มีการเคล่ือนท่ีขนานไปกับ
ระนาบรอยแตก เทียบไดกับการเกิด edge dislocation 

(3) โหมดสาม-แบบฉีก (Mode III: tearing shear fractures) มีการเคล่ือนท่ีแบบบิด เทียบ
ไดกับการเกิด screw dislocation 

 
 

รูปท่ี 5.3 โหมดของรอยแตกสามประเภท (ก) โหมดหนึ่ง-แบบเปด (ข) โหมดสอง-แบบเฉือน (ค) โหมด
สาม-แบบฉีก [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Atkinson, 1988] 
 
5.12 คํานิยามรอยแยกและรอยแตกเฉือน (Definition of Joints and Shear Fractures)  

รอยแยก (joint) เปนรอยแตกท่ี (1) เปนระนาบ (planar fractures) ซึ่งมีมาตราสวนตั้งแตเซนติเมตรถึง
กิโลเมตร หรือมากกวา (2) มีการเคล่ือนแบบแยกออกจากกันดวยความเคนแบบดึง (pull-apart movement) 
ท่ีมีทิศทางต้ังฉากหรือเกือบจะตั้งฉากกับผิวของระนาบรอยแตก เปนการแตกของโหมดหนึ่ง-แบบเปด และ 
(3) เปนผลของการแยกเมื่ออยูในสภาพของของแข็งแบบเปราะ อันเนื่องจากผลของความเคนแบบดึงท่ี
สามารถเอาชนะความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง   

ขนาดและความยาวของรอยแยกขึ้นอยูกับความหนาและความแข็งแรงของหิน ถาหินนั้นเปนชั้นบางไม
คงทนตอความแข็งแรง มักพบรอยแยกมีขนาดเล็กๆ ถาหินนั้นหนาและมีการยึดเกาะของผลึกกันแนน มักพบ
รอยแยกเปนแนวยาว ในกรณีท่ีรอยแยกมีทิศทางการวางตัวอยางมีระบบ มีระยะหางเทาๆ กันเรียก รอยแยก
ลักษณะนี้วา “รอยแยกมีระบบ (systematic joint)” แตถาหากแนวของรอยแยกไมเปนระบบ เรียกวา 
“รอยแยกไมมีระบบ (non-systematic joint)” รูปท่ี 5.4 แสดงไดอะแกรมลักษณะของรอยแยกแบบมีระบบ
และไมมีระบบ  

รูปท่ี 5.5 เปนกราฟตัวอยางแสดงระยะหางของรอยแยกสัมพันธกับความหนาของชั้นหิน ท่ีแสดงให
เห็นวาความหนาของชั้นหินหากเปนความหนาที่บาง จะสัมพันธกับระยะหางของรอยแยก แตเมื่อความหนา
เพ่ิมมากขึ้น ระยะหางของรอยแยกไมขึ้นตรงกับความหนา  

ลักษณะรูปรางของรอยแตก (fracture) ท่ีเรียกวา รอยแตกเฉือน (shear fracture) พบเปนรอยเล่ือน
เล็กๆ โดยที่มีแนวของการเล่ือนขนานไปกับระนาบของการแตก เปนการแตกแบบโหมดสอง-แบบเฉือนและ
โหมดสาม-แบบฉีก ท่ีไมเรียกวา รอยเล่ือน (fault) เพราะไมพบการเล่ือน (offset) ดวยตาเปลา 
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อุปสรรคของการศึกษารอยแยก (joint) ในสนามไดแก รอยแยกสวนใหญพบวามีการแยกซ้ํา 
(reactivate) การหาอายุของรอยแยก จึงบงบอกชัดเจนไมได และกลไกการเกิดรอยแยกเกิดไดหลาย
กระบวนการ แตสวนใหญรอยแยกไมแสดงหลักฐานบงบอกการเกิดความเครียด (strain) ท่ีสามารถทําการวัด
ขนาดได (no measurable strain) เพียงแตเห็นผลวาเกิดการเปล่ียนลักษณะดวยการแตก    

 

 
 

รูปท่ี 5.4 รูปแบบของรอยแยกที่พบท่ัวไป (ก) (ค) และ (ง) รอยแยกแบบมีระบบ (systematic joints) 
(ข) รอยแยกแบบไมมีระบบ (non-systematic joints) แทรกในรอยแยกแบบมีระบบ [ภาพจาก Figure 3.10 
โดย Twiss and Moores, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 5.5 กราฟความสัมพันธระหวางระยะหางของรอยแยกและความหนาของชั้นหิน ระหวางหินปูน
และหินเกรยแวก (greywackes) [ภาพจาก Figure 3.11 โดย Twiss and Moores, 1992]  
 

ระนาบของรอยแตก (fracture) บางสวนพบเปนลักษณะของการถูกครูดดวยแรงเฉือน แตบางสวนไม
ปรากฏการครูด ท้ังนี้อาจเนื่องจากมีการแตกซ้ําของรอยแตกเดิม (reactivate) ซึ่งมีแรงกระทํา สวนใหญมัก
พบวามีการเฉือนไปตามแนวระนาบหลังจากเกิดการแตกมากอนแลว  

ภาพตัวอยางของลักษณะปรากฏของรอยแตก (fractures) แสดงในรูปท่ี 5.6 ในสนามรอยแยกและรอย
แตกเฉือน และรอยเล่ือนพบลักษณะคลายกัน แตเกิดจากการมีทิศทางของความเคนมากระทําตางกัน รอย



รอยแยกและรอยแตกเฉือน            
 

 

แตกเฉือนและรอยเลื่อน มีการแตกเปนแบบโหมดสอง-แบบเฉือน และโหมดสาม-แบบฉีก การแตกขึ้นอยูกับ
ความแข็งแรงของหินตอแรงเฉือน การพบผิวระนาบของรอยแตกหากไมแนใจวาเปนรอยแยก หรือรอยเล่ือน 
หรือรอยแตกเฉือน ใหดูท่ีระนาบของการแตก [ดูตัวอยางในรูปท่ี 5.6 (ก) และ (ข)]  
 

 
 

รูปท่ี 5.6 ลักษณะของรอยแตกที่พบในสนาม (ก)-(ง) รอยแยกพบในหินทรายกลุมหินโคราช เปนการ
แตกแบบโหมดหนึ่ง (จ) รอยแยกในหินทราย [ภาพโดย Robert J. Varga, The college of Wooster] (ฉ) รอย
แยกท่ีถูกพนังแทรกชั้น (dike) ของหินอัคนีตัดเขามาทําใหพบการหยุดของรอยแยก เปนการแตกแบบโหมด
หนึ่ง-แบบเปด 
 

การปรากฏของรอยแยก (joint) และรอยแตกเฉือน (shear fracture) ไมพบเดี่ยวๆ มักพบเปนเซท 
เปนหมวดหมู (รูปท่ี 5.4) การพรรณนาลักษณะของ รอยแยกและรอยแตกเฉือน สามารถใชการวิเคราะหทาง
สถิติมาชวย โดยแบงออกเปนอาณาจักรของโครงสราง ท่ีมีความเปนเอกลักษณในแตละอาณาจักร (domain) 
บางครั้งอาณาจักรของโครงสรางยังแบงยอยๆ ไดอีก โดยอาศัยลักษณะของความแตกตางของ (1) ชุดหิน (2) 
ความสัมพันธทางสภาพภูมิประทศ (3) ลําดับของหนวยหิน (4) รูปลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสราง หรืออ่ืนๆ 
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ท่ีสามารถนํามาชวยใหแยกแยะความแตกตางของ รอยแยกออกไดเปนกลุมๆ ซึ่งท้ังหมดนี้ขึ้นอยูกับ ขอบเขต 
เง่ือนไขการสํารวจ และการนํามาใชประโยชน ตัวอยางเชน แบงตามลักษณะของโครงสรางท่ีเกิดจากการคด
โคงแบงเปน fold limb domain ตามลักษณะ hinge lines ของชั้นหินคดโคง จึงไมมีอะไรตายตัวในการแบง 

การวิเคราะห การหาอายุของรอยแยก ใชหลักความสัมพันธแบบการชนตรงปลาย (butting 
relationship) คือ ปลายของรอยแยกท่ีมีอายุออนกวา จะชนหรือหยุดทํามุมกับรอยแยกท่ีมีอายุแกกวา (รูปท่ี 
5.7) โดยที่รอยแยกอายุแก ทําใหรอยแยกอายุออนหยุด เนื่องจากเนื้อหินตรงรอยแยกเดิมเกิดชองวางจากแนว
ของรอยแยกเดิม เนื้อหินตรงบริเวณนั้นจึงมีลักษณะแบบมีผิวสัมผัสกับสวนท่ีเปนอากาศ (free surface) ทําให
ความเคนเฉือนไมมี รอยแยกเกิดใหมจึงหยุด บริเวณท่ีไมสามารถเห็นทิศทางของ รอยแยกหรือรอยแตกเฉือน 
เรียกวา “เชทเตอร (shatter)  หรือ เขตการแตกหัก (broken zone)”  

 

 
 

รูปท่ี 5.7 (ก) ผิวของระนาบรอยแยก พบเปนลักษณะเรียบไมมีรอยครูด เปนการเล่ือนแบบแยก โหมด
หนึ่ง (ข) ผิวระนาบรอยเล่ือนพบรอยครูด (slickenline) เปนหลักฐานบงบอกการเล่ือนแบบโหมดสอง และ
โหมดสาม (ค) ภาพการตัดกันของรอยแยก แบบ butting relationship ท่ีปรากฏในสนาม (ง) ภาพสเกตจากรูป 
(ค) แสดงการพิจารณาหาลําดับการเกิดกอน-หลังของรอยแยกแบบชนตรงปลาย (butting relationship)  [ภาพ 
(ก)-(ค) โดย เพียงตา สาตรักษ]  
 

ระนาบของรอยแยก (joint) จะต้ังฉากกับทิศทางการวางตัวของความเคนท่ีมีคานอยท่ีสุด แตถา
หากความเคนเกิดการเปล่ียนทิศทาง ระนาบรอยแยกจะปรับเปลี่ยนทิศทาง การปรับเปล่ียนทิศทางเกิด
โดยมีการเอน (tilt) หรือ การบิด (twist) นั่นแสดงวา เกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการหมุน (rotation) ในกรณีท่ี
พบวามีการเปล่ียนทิศทาง ตองบงบอกในรูปของแกนของการเอน (tilt) ซึ่งอยูในระนาบของรอยแยกและตั้ง
ฉากกับทิศทางท่ีรอยแยกเคล่ือนออกไป การเอนหรือบิดของรอยแยกเรียกวา “ริบ (rib)” ดังแสดงในรูปท่ี 5.8 
สวนแกนของการเอนหรือบิด จะอยูในระนาบของรอยแยก และขนานกับทิศทางท่ีรอยแยกเคล่ือนออกไป การ
เอนหรือบิดของรอยแยกเกิดไดแบบตอเนื่องตามระนาบการแยก สวน “เฮคเกล (hackle)” ดังแสดงในรูปท่ี 5.8 
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ซึ่งเปนผลของการเกิดการบิดในกระบวนการของการเกิดรอยแยก การพบลักษณะของ ริบ (rib) และ เฮคเกล 
(hackle) สามารถใชเปนหลักฐานบงบอก การเปล่ียนลักษณะของการแตกอออกจากันของแผนหิน จากผลของ
ความเคนแบบดึง  
 
 

 
 

 
รูปท่ี 5.8 (ก) รูปรางของโครงสรางพูลโมส บนผิวระนาบของรอยแยก เฮคเกล (hackle) แสดงทิศทาง

การเคล่ือนท่ี (ข) การเกิดโครงสรางพูลโมสในชั้นหินจากแรงดึง (ค) การเกิดโครงสรางพูลโมสในชั้นหินจากแรง
ดึงและหมุนของชั้นหิน [ภาพจาก Figure 5.14 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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ผิวของรอยแยกและรอยแตกเฉือน สวนมากพบเปนแผนเรียบหรือแผนโคง วิธีการตรวจพิจารณาเพ่ือ
บงบอกวาเปนผิวของรอยแยก หรือรอยแตกเฉือน มีวิธีการตรวจพิจารณาดังตอไปนี้   

(1) ตรวจวามีแนวของการครูดท่ีเกิดจากแรงเฉือนหรือไม   
(2) ตรวจหาแนวระนาบตรงหรือระนาบโคง ท่ีตัดกับแนวชองวางท่ีเกิดจากการแตกในหิน

โผล ดูวามีการเล่ือน (offset) หรือไม  
(3) ในหินตะกอนมักพบลักษณะของโครงสรางแบบพูลโมส (plumose structure) ดังรูปท่ี 

5.8 และโครงสรางแบบรูปส่ีเหล่ียม (rectangular structure) หินอัคนีจะเปนรอยแยกท่ี
มีผิวระนาบเปนวงรี (elliptical structure) 

 
5.1.2 รอยแยกรูปเสา (Columnar Joint) 

รอยแยกรูปเสาถือเปนโครงสรางปฐมภูมิท่ีเกิดในหินภูเขาไฟ เนื่องจากการเย็นตัวและหดตัวของหิน
หนืด เมื่อแทรกดันหรือประทุขึ้นสูผิวโลก การเกิดรอยแยกรูปเสาเกิดในลักษณะของ โครงสรางแบบพูลโมส ใน
รอยแยกรูปเสาประกอบดวยหลายระนาบไมตอเนื่องกัน (discrete joint faces) ดังแสดงในรูปท่ี 5.9 การเย็น
ตัวของหินหนืด พบวาทําใหเกิดรอยแยกรูปเสาจากบนผิวเคล่ือนลงสูผิวลางสุด และจากผิวลางสุดเคล่ือนขึ้นสู
ผิวบนสุด แตจะไมพบจุดแบงตรงกึ่งกลางพอดีของแทงรูปเสา เพราะผิวบนเกิดเร็วกวาผิวลาง จึงอาจมีรอย
แตกแทรกเขามาเพ่ิมในชวงการประสานกันของการเกิดรอยแยก จากปลายบนลงลางและจากปลายลางขึ้น
และมีทิศทางตรงกันขามกัน  
 
 

 
 

รูปท่ี 5.9 ภาพซายมือ ลักษณะการแตกของรอยแยกรูปเสา เปนรูปหกเหล่ียม แตละเหล่ียมเปนผิว
ระนาบของรอยแยก มักพบลักษณะโครงสรางพูลโมส (plumose structure) ท่ีบริเวณเหล่ียมแตละหนาดวย 
ภาพขวามือเปนของรอยแยกรูปเสาแบบกระจาย [ภาพโดย Edgar Spencer, Washington and Lee 
University] 
 
5.1.4 รอยแยกแบบเปลือกหัวหอม (Sheet or Exfoliation Joint) 
  รอยแยกแบบเปลือกหัวหอม สวนใหญพบในหินแกรนิต (รูปท่ี 5.10) พบเปนลักษณะแบบแผนโคง
ขนานไปตามรูปรางการโผล หรือภูมิประเทศ หรือสภาพของหินโผล ลักษณะของแผนจะหนามากขึ้นเมื่อหิน
ลึกลงไปใตผิวดิน และจะส้ินสุดท่ีความลึกประมาณ 40 เมตรจากผิวดิน (Allmendinger, 1999) การแตกเขาใจ
วาเกิดจากผลของการสูญเสียน้ําหนักกดทับท่ีเกิดจากผุกรอนออกไป  
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 รูปท่ี 5.10 ภาพรอยแยกแบบเปลือกหัวหอมของหินแกรนิต บริเวณ Yosemite National Park, 
California, USA. [ภาพโดย Robert J. Varga, The college of Wooster] 
 
5.1.5 จุดตัดกันของแนวรอยแยกในหินและการหยุดของรอยแยก 

Davis and Reynolds (1996) ไดอางถึงผลการศึกษาของ Helgeson and Aydin (1991) ท่ีศึกษา
ระนาบรอยแยก ในหินทรายแปงในบริเวณท่ีราบอพาลาเซียน (Appalachain Plateau) ซึ่งพบวาแตละชั้นหิน
แสดงดวยลักษณะของหลายระนาบไมตอเนื่องกัน โดยแตละระนาบมีการแพรกระจายออกไปสูบริเวณของผิว
บนและผิวลางของชั้นหิน โดยแตละระนาบ แสดงลักษณะโครงสรางแบบพูโมส จุดเริ่มตนของการเกิดรอยแยก 
พบวาเกิดจากผิวบนเสมอ Pollard and Aydin (1988) ไดแบงลักษณะการตัดกันของรอยแยกออกเปน 3 แบบ 
(รูปท่ี 5.11) ดังนี้  

ตัดกันในรูปตัว Y (Y-intersections)  
ตัดกันในรูปตัว X (X-intersections)  
ตัดกันในรูปตัว T (T-intersections) 

การส้ินสุดหรือการหยุดของรอยแยก ซึ่งอาจหยุดโดยท่ีมีลักษณะปรากฏดังรูปท่ี 5.12 การแสดง
ลักษณะปรากฏแบบตางๆ กันของการเกิดของรอยแยกและการหยุดของรอยแยกบงบอกถึงความสัมพันธกับ
เวลาท่ีเกิด ลักษณะรูปแบบของการหยุดของรอยแยก เผยลักษณะของความเคนท่ีกระทําใหเกิดรอยแยกนั้นๆ 
นอกจากนี้ Davis and Reynolds (1996) อางถึง Pollard and Aydin (1988) และ Olson and Pollard 
(1988,1989) ท่ีไดอธิบายถึงการท่ีรอยแยกสองชุดเกิดในทิศทางเคล่ือนเขาหากัน โดยการเพิ่มความเคนแบบ
ดึง เมื่อจุดปลายทั้งสองเคล่ือนเขาหากันและซอนทับกัน รอยแยกแตละรอยแยกอาจเอียงและโคงเขาหาอีกตัว 
เกิดลักษณะแบบเกาะติดกัน (hook-shaped) หรือเมื่อมีการบิดจะเกิดการหยุดของรอยแยกแบบเอนเอคซีลอน 
(en echelon joint) หมายเหตุ: ระหวาง รูปท่ี 5.12 และ รูปท่ี 5.7 (ค) และ (ง) อธิบายลักษณะของรอยแยก
แตกตางกัน รูปท่ี 5.7 (ค) และ (ง) เปนรอยแยกท่ีเกิดไมพรอมกัน เปนลักษณะแบบรูปตัว Y สวนรูปท่ี 5.12 
แสดงถึงการหยุดของรอยแยกในคร้ังแรกสุด    

การหยุดของรอยแยกท่ีจุดตัดรูปตัว T ไมมีความแข็งแรงเทากับรอยแยกท่ีถูกทําใหขาดออกจากผิว
ของรอยแยกเดิม และท่ีมีรอยแยกใหมตัดเขามา โดยแสดงลักษณะแบบโผลสัมผัสกับอากาศ ทําใหคาแรง
เฉือนเทากับศูนย นั่นคือ ไมมีแรงเฉือน จึงไดเปนความเคนขนานและตั้งฉากกับผิวของรอยแยก ทําใหไดรอย
แยกใหมวางตัวในแนวตั้งฉาก 
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รูปท่ี 5.11 ลักษณะการตัดกันของรอยแยก (ก) การตัดกันแบบรูปตัว Y  (ข) การตัดกันแบบรูปตัว T  
(ค) การตัดกันรูปตัว X  [ภาพจาก Figure 5.30 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
 

รูปท่ี 5.12 ลักษณะส้ินสุดหรือหยุดของรอยแยก (ก) ปลายเกิดการโคงงอและหยุด (ข) ปลายของสอง
รอยแยกโคงเขาหากัน (ค) ปลายของสองรอยแยกโคงเขาหากันและชนกันเปนรูปตัว T (ง) เกิดการแตก
ออกเปนสวนยอยๆ แบบเอนเอคชีลอน (en echelon) 



รอยแยกและรอยแตกเฉือน            
 

 

5.1.6 การสรางรอยแยกและรอยแตกเฉือนในหองปฏิบัติการ 
การเกิดรอยแยกและรอยแตกเฉือน สามารถทดลองไดในหองปฏิบัติการ เพ่ือหาคาความแข็งแรงของ

หินและหาสามารถวัดทิศทาง (orientation) ของความเคนท่ีทําใหเกิดการแตก ดังรูปท่ี 5.13  
 

 
 

รูปท่ี 5.13 (ก) ภาพอุดมคติของการทดลองแบบความแข็งแรงตอความเคนแบบดึง (ข) ภาพอุดมคติ
ของการทดลองความแข็งแรงตอความเคนแบบอัด  
 

หลักท่ัวไปของการวิเคราะหหาปริมาณความเคนแบบอัดหรือดึงดวยไดอะแกรมของมอร คือ ตองนํา

แทงหินตัวอยางอยางนอย 3 แทง ทําการอัดหรือดึง (รูปท่ี 5.13) ดวยความเคนเริ่มตน (σ3) จากนั้นออก

แรงอัดหรือดึง จนแทงหินแตก (σ1) ทําจนครบทั้ง 3 แทง ดวยคาความเคนเริ่มตนท่ีแตกตางกัน จากนั้นนําคา 

σ1 และ σ3 ของแตละแทงตัวอยางมาเขียนวงกลมลงในกราฟ ดังรูปท่ี 5.14 เสนตรงที่สามารถลากสัมผัส
วงกลมท้ัง 3 วงได เรียกวา “กรอบของการวิบัติ (envelope of failure)”  ของหิน คาความเคนเฉือนและ
ความเคนตั้งฉากบนระนาบของการแตก สามารถหาจากสมการเสนตรงของกรอบการวิบัติ  
 

 
 
รูปท่ี 5.14 ไดอะแกรมของวงกลมมอร เมื่อทําการทดสอบหาการวิบัติ (failure) จากความเคนแบบอัด 

ของหิน กรอบของการวิบัติ (envelope of failure) พ้ืนท่ีท่ีอยูภายในกรอบ เปนเขตที่หินไมเกิดการวิบัติ แตถามี

คาความแตกตางทางความเคน (σ1 -σ3 ) มากเกินออกไป จากกรอบจะเกิดการวิบัติทันที  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

5.2 การทดสอบความแข็งแรงของหิน (Rock Strength Test)  
5.2.1 การทดสอบความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง (Tensile Strength Test) 

รอยแยกเกิดจากความเคนแบบดึง ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาผลการทดสอบความแข็งแรงของหิน
ตอความเคนแบบดึง (รูปท่ี 5.14 และ 5.15) หินมีคาของความแข็งแรงตอความเคนแบบดึงนอยกวาความเคน
แบบอัด ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 โดยทั่วไปคาความแข็งแรงแบบดึงประมาณ -5 MPa ถึง -20 MPa ในท่ีนี้
กําหนดให ความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึงมีคาเปนลบ และความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบ
อัดมีคาเปนบวก หินท่ัวไปมีคาความแข็งแรงแบบอัดประมาณ 40-150 MPa หินท่ีแตกดวยความเคนแบบดึง 

เกิดดวยการวิบัติแบบโหมดหนึ่ง รอยแตกที่เกิดขนานกับ σ1 และต้ังฉากกับ σ3 ดังนั้นจะได σ3 = T0 
 

 
รูปท่ี 5.15 ไดอะแกรมของวงกลมมอรของการทดสอบความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง (ก) 

ไมมีความดันรอบขาง (no confining pressure) วงกลมแสดงการเพ่ิมขึ้นของความเคนแบบดึงกอนถึงการวิบัติ 
เสนผาศูนยกลางของวงกลม คือ คาความแตกตางทางความเคน (differential stress) (ข) เมื่อมีความดันรอบ
ขาง (confining pressure) เปนการทดสอบแบบใหความเคนแบบอัดกอนตอมาใหความเคนแบบดึง จึงเรียกวา 
การทดสอบสอบความเคนแบบอัดและความเคนแบบดึง (compressive and tensile strength test)     
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การสรางไดอะแกรมของมอร ของการทดสอบความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง ทําโดย
ลากเสนตรงสัมผัสกับ T0 [รูปท่ี 5.15 (ก)] เสนตรงจะแสดงคามากสุดของความเคน กอนท่ีหินจะแตก เมื่อเรา
กําหนดใหความเคนแบบดึงเปนคาลบ เราจึงตองเขียนลงแกนที่แสดงคาลบดังรูปท่ี 5.15 

ในการทดสอบแบบไตรเอกเซียล (Triaxial test) ซึ่งเราทําใหหินตัวอยาง อยูในสภาพของแรงอัด

ตอจากนั้นใหแรงดึง จุดท่ีแสดงคาของความดันรอบขางของของเหลว (fluid pressure) อยูในแกนของ σn [รูป

ท่ี 5.15 (ข)] เมื่อเพ่ิมคาความเคนแบบดึง แทนดวย σ3 ดังนั้นมีการเคล่ือนไปทางซายของแกน σn ถาเพ่ิมคา

ความแตกตางทางความเคน (differential stress, σ1-σ3) มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหไดวงกลมใหญขึ้น แตทุก

วงกลมตองผาน σ1 จนกระท่ังหินแตก ซึ่งจะได σ3=T0 
กรณีทําการทดสอบความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง และการทดสอบความแข็งแรงของหินตอ

ความเคนแบบอัด (tensile and compressive strength tests) สําหรับตัวอยางหินทราย ท่ีมีคาของ σ1 อยู
ระหวาง 3T0 ถึง 5T0 จะไดผลของการวิบัติเปนไปตามกรอบของแนวโคงตอการวิบัติรูปพาราโบลา (parabolic 
failure envelope) ดังรูปท่ี 5.16 (ก) 
 

 
 

รูปท่ี 5.16 (ก) วงกลมมอรแสดงการทดสอบแบบความเคนแบบอัดและความเคนแบบดึงภายใตความ
เคนแบบอัดรอบขาง (confining pressure) ท่ีมีคามากกวา สามเทาของคาความแข็งแรงตอความเคนแบบดึง
แตนอยกวาหาเทาของคาความแข็งแรงของความเคนแบบดึงของหิน กรอบการวิบัติแสดงดวยเสนโคง
พาราโบลา (เสนสีดําเขม) (ข) การเกิด รอยแตกแบบคอนจูเกต (conjugate fractures) ภายใตเง่ือนไขท่ีกลาว
ไวใน (ข) พบการแตกแบบโหมดหนึ่งและโหมดสอง   
 

เมื่อคาความแตกตางทางความเคนไมวาจะเปนการทดสอบความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง
หรือความเคนแบบอัด ถาพบวาหินมีรอยแตก หากมีคาความแตกตางทางความเคนสัมผัสกับกรอบของแนว
โคงตอการวิบัติรูปพาราโบลา จุดสัมผัสพอดี คือ จุดวิกฤตของการเกิดการวิบัติ คาตรงจุดสัมผัสบงบอกคา
ความเคนเฉือนและคาความเคนตั้งฉากของแนวที่จะแตก [รูปท่ี 5.16 (ก)] 

ถา σ1 นอยกวา 3T0 หินจะแตกแบบโหมดหนึ่ง-แบบเปด แตถา σ1ระหวาง 3T0 และ 5T0 หินจะเกิด
การวิบัติท้ังแบบโหมดหนึ่ง-แบบเปดและโหมดสอง-แบบเฉือน จึงอาจพบรอยครูดและรอยแตกเฉือน ท่ีไมได

ขนานกับ σ1 โดยทํามุมกับ σ1 ดังรูปท่ี 5.16 (ข) 
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กรอบของแนวโคงตอการวิบัติรูปพาราโบลา สามารถเขียนเปนรูปสมการสองมิติ เรียกวา “กฎการ
วิบัติของกิฟฟสท (Griffith’s law of failure)” มีดังนี้ 

 

  

เมื่อ σc แทน ความเคนวิกฤตท่ีตองการสําหรับการวิบัติ 
    T0 แทน ความเคนแบบดึง 

    σn แทน ความเคนตั้งฉาก 
 

จากสมการท่ีกลาวมาขางตนเปนสมการแบบสองมิติ โดยกําหนดให σ2=σ3 ในความเปนจริงแลว 

σ1>σ2>σ3 คาของ σ2 มีผลตอการวิบัติ สมการการวิบัติสําหรับสามมิติมีดังนี้  
 

 

 เมื่อ    σoct  แทน คาความเคนเฉือนสําหรับการวิบัติแบบสามมิติ  
P แทน คาความเคนแบบอัดรอบขาง (confining pressure) 

 

หรือบางทีใช 
 

 
สมการท่ีพิจารณาสามมิติเรียกวา Griffith-Murrel failure criteria การวิบัติของ Griffith-Murrel เปนการ

เรงใหชองวางในรอยแตกขนาดไมโคร เปดกวางขึ้นเฉพาะในกรณีท่ีหินอยูภายใตความเคนแบบอัดรอบขางท่ี
ตํ่าๆ แตถามีความเคนแบบอัดรอบขางสูงมากๆ ชองวางของรอยแตกขนาดไมโครถูกปด คาการวิบัติจะเกิด
ตามกฎของคูลอมบ  
 เราสามารถคํานวณหาความลึกมากสุดโดยประมาณ (maximum depth) ท่ีจะเกิดรอยแยกใตผิวดิน

ได โดยที่จากผลของการทดลองเราพบรอยแยกเมื่อคาของ σ1 มีคาไมเกิน 3T0 และมื่อเรากําหนดให σ1 อยู
ในแนวดิ่ง เราสามารถคํานวณหาความลึกมากสุดไดจากสมการ  

 

ดังนั้นจะได  
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 จากสมการถาให คา T0 40 MPa และความหนาแนนของหิน = 2,650 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ดังนั้นคํานวณหาความลึกมากสุด  
 

 
คาความลึกมากสุดประมาณ 4.6 กิโลเมตร 
 
 หมายเหตุ: คาท่ีคํานวณยังไมไดพิจารณาผลของความดันน้ํา (fluid pressure) ซึ่งหากคิดผลของ
ความดันน้ํา จะไดคาความลึกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะกลาวอีกครั้งในหัวขอเรื่องความดันน้ํา 

การท่ีเรานําเอาหินตัวอยางมาทดสอบหาคาความแข็งแรงของหินในสภาพเปราะ กอนท่ีหินจะเกิดการ
วิบัติ หินมีสภาพดังนี้  

(1) เมื่อหินถูกกดอัด จนทําใหคาความเคนเฉือนท่ีสะสมอยูในหินเกินครึ่งหนึ่งของคาความเคนเฉือน
ท่ีจะเกิดการวิบัติ หินเร่ิมแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบถาวร คือ มีการขยายกวางข้ึนของ
รอยแตกขนาดไมโคร (microcrack) ท่ีจะกลายเปนแนวของการเลื่อน  

(2) เมื่อความเคนแบบอัดเพ่ิมขึ้นมาอีก จนใกลถึงคาการวิบัติ หินมีการเพิ่มของปริมาตรมากข้ึน 
เพราะมีชองวาง มีรอยแตกขยายกวางขึ้น ซึ่งกรณีท่ีหินอยูท่ีความลึกใดความลึกหนึ่ง อาจมีน้ํา
หรือของเหลวไหลเขามาแทรกในชองวาง น้ําหรือของเหลวจะรับน้ําหนักแทนเม็ดหิน ทําใหคา
กําลังรับน้ําหนักจริงของหินลดลง (เพราะนํ้ารับไวแทน) ทําใหคาความแข็งแรงของหินลดลง 
ดังนั้น หากน้ําไหลออกไปหินจึงเกิดการแตกหรือเล่ือนไดเร็วขึ้น เพราะหินไมสามารถปรับสภาพ
ใหกลับมารับน้ําหนักคืน จากการท่ีน้ําไหลออกไปไมทัน กรณีเชนนี้ อาจเกิดไดในการสรางเขื่อน
อยูบนรอยเล่ือน น้ําจะเรงใหรอยเล่ือนเคล่ือนตัวไดเร็วกวาปกติ ถาหากมีน้ําไหลเขา-ออกตาม
ชองวาง หินปรับสภาพการรับน้ําหนักไมทัน จึงเกิดการวิบัติ  

 
5.2.2 การทดสอบความแข็งแรงตอความเคนแบบอัด (Compressive Strength Test) 

การทดสอบความแข็งแรงตอความเคนแบบอัด การทดสอบนี้เราเพ่ิม σ1 ในหินท่ีนํามาทดสอบภายใต

ความดันแบบอัด (confining pressure, σ3) ซึ่งเปนการหาคาความแข็งแรงของหินท่ีเกิดภายใตความเคนแบบ
อัด   

จากรูปท่ี 5.17 เปนการทดลองในหินทรายโดยมีการเพ่ิมความเคนแบบอัดรอบตัว 4, 10, และ 14 MPa 
จากผลการทดสอบพบวารอยแตกที่เกิดขึ้นเปนแบบโหมดสอง-แบบเฉือน พบรอยเล่ือนและรอยครูด เมื่อวัด

มุมระนาบของรอยเลื่อน เทียบกับทิศทางของ σ1 ไดประมาณ θ=25°- 35° และโดยเฉล่ียประมาณ 30° ซึ่ง
พบวามีคาท่ีคอยขางคงท่ีอยูในชวงระหวางนี้  

ไดอะแกรมของมอรจากการทดสอบหินตัวอยางชนิดเดียวกันท้ัง 3 ชุด เขียนลงในกราฟ (รูปท่ี 5.17) 

วงกลมของมอรของมุม 2θ ทํากับแกนของ σn โดยจุดรวมของจุดท่ีวงกลมเกิดจากรัศมีของวงกลมทํามุม 2θ 

กับแกนของ σn (รูปท่ี 5.17)  
จากการตอจุดตางๆ ของการเกิดการวิบัติจะไดกรอบการวิบัติของคูลอมบ (Coulomb failure 

envelope) ซึ่งเปนเสนตรงโดยมีความลาดชันท่ีแสดงคาของ มุมเสียดสีภายในเนื้อหิน (internal friction, φ) 

และคา σ0 เปนคาการยึดเกาะของเนื้อหิน (cohesive strength)  

6.4
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รูปท่ี 5.17 วงกลมมอรแสดงการทดสอบแบบความเคนแบบอัด โดยใหมีความดันเริ่มตน 4, 10, และ 14 
MPa กรอบของการวิบัติลากสัมผัสกับจุดท่ีแสดงระนาบของการแตก  
 

5.3 กฎการวิบัติของคูลอมบ (Coulomb’s Law of Failure) 
กฎการวิบัติของคูลอมบ ขึ้นอยูกับผลเชิงกลศาสตรและพลศาสตรของการศึกษาคุณสมบัติความ

แข็งแรงของหินมีสมการดังนี้ 
 

    σc=σo+σntanφ 
 

เมื่อ σc แทน คาวิกฤตของความเคนเฉือน   

    σ0 แทน คายึดเกาะหรือยึดเหน่ียวภายในเนื้อหิน   

    σn แทน คาความเคนตั้งฉาก 

tanφ แทน คาของมุมเสียดสีภายใน 
 

รูปท่ี 5.17 คาของ σc ในภาพคือ 13 MPa เปนคาสําหรับท่ีจะเกิดการแตก σo=7.5 MPa ซึ่งอานได

จากภาพโดยมีคา σn=0 สวนคาของ φ=25° ไดจากการวัดคามุมความลาดชันของเสนแสดงกรอบการวิบัติ
ของคูลอมบ โดยทั่วไปพบวาหินสวนใหญมีคา φ ระหวาง 25° และ 35° คาของมุม φ สามารถใชหาคา θ ได
ดังนี้ 

 

φ=90°- 2θ 

    θ=(90°- φ)/2 
 

จากสมการสรุปไดวาหินสวนใหญมีคา φ ≈ 30° ดังนั้น  θ ≈ 30° ดวย 
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5.3.1 การประยุกตใชเง่ือนไขของกฎการวิบัติของคูลอมบ  
กฎการวิบัติของคูลอมบสามารถใชทํานายการเกิดรอยแตกในหินภายใต ความเคนแบบอัด เชน ถา

ตองการทราบวาหินภายใตความดัน 10 MPa (รูปท่ี 5.18) จะเกิดการวิบัติแบบใดและควรมีความเคนแบบอัด

เทาใด จากรูปถา σ1 = 40 MPa (แสดงดวยวงกลมเล็กในรูป) ยังไมเกิดการวิบัติแตถา σ1 = 55 MPa หินถึง
จุดวิกฤตที่เกิดการวิบัติ ถาเกินกวานี้จะวิบัติเพราะวงกลมของมอรสัมผัสกับกรอบของการวิบัติของคูลอมบ 

และสามารถหามุม θ ไดในรูปท่ี 5.18 คือ 35° 
หากมีการเพ่ิมความดันมากๆ พบวากฎการวิบัติของคูลอมบใชไมไดอีกตอไป หินไมอยูในลักษณะ

เปราะแตจะเริ่มเปนแบบออนนิ่ม (ductile) ดังท่ีเราไดศึกษามาแลวในเรื่องความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด จากผลการทดลองเมื่อเพ่ิมความดันมากๆ กรอบของการวิบัติของคูลอมบจะเปล่ียนเปนเสนโคง
ลงและความลาดชันจะนอยลงเร่ือยๆ จนเปนเสนตรงไมมีมุมเทอีกตอไปดังรูปท่ี 5.19 สาเหตุการลดลงของ
ความลาดชันเนื่องจาก  

(1) มีการเพ่ิมของความดัน ทําใหเกิดสภาวะแบบเปราะ-ออนนิ่ม และ  

(2) มุมของการเกิดการแตกแบบเฉือน เกิดมากกวา 30° กับ σ1 (ถาเกิน 45° หินจะเกิดการวิบัติ
แบบพลาสติก) 

ทฤษฎีท่ีอธิบายชวงตอจากเปราะ-ออนนิ่ม คือ วอง มิสเซส ไครทีเรียน (Von Mises criterion) แสดงใน
รูปท่ี 5.19 หินเกิดการวิบัติแบบกึ่งการเฉือนของแบบออนนิ่มหรือพลาสติก กับระนาบของความเคนเฉือนคา
มากท่ีสุด 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.18 เสนกรอบการวิบัติของคูลอมบ สามารถะทํานายการวิบัติท่ีเกิดขึ้น ถามีความดันรอบขาง 10 
MPa หากใหคาความเคนแบบอัดเพ่ิมเปน 40 MPa ยังไมเกิดการวิบัติแตถาหากเพ่ิมเปน 55 MPa จะถึงจุด
วิกฤตเมื่อเกินไปจากนี้หินจะเกิดการวิบัติ   
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รูปท่ี 5.19 เสนกรอบการวิบัติตางๆ ท่ีพบในหินท่ัวไปเมื่อเพ่ิม σ1 มากขึ้นเรื่อยๆ พบวากรอบการวิบัติ
ของคูลอมบไมสามารถทํานายได จะไดกรอบการวิบัติของ วอง มิสเซส (Von Mises failure)       
 

จากรูปท่ี 5.19 แสดงผลสรุปของไดอะแกรมการเกิดการวิบัติของหินท่ัวไป ไดอะแกรมนี้ใหญมากหาก
เขียนมาตราสวนท่ีเทากันของแกนที่เรียกวา “true scale plot” จึงตองทําการลดขนาดท่ีไมใชสัดสวนจริง ในรูป
เราพบ (1) เสนกรอบวิบัติพาราโบลา (2) กรอบการวิบัติของแรงดึง (3) กรอบการวิบัติคูลอมบ และ (4) กรอบ
วิบัติ วอง มิสเซส หินแตละชนิดมีกรอบการวิบัติดวยคาแตกตางกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของหินตอความ
เคน 

 
5.3.2 การทดลองในหินที่มีรอยแตกอยูแลวจะเกิดการวิบัติลักษณะอยางไร  

ถาหินนั้นมีรอยแตกอยูแลวหากทดสอบดวยความเคนแบบดึงหรือความเคนแบบอัด พบวาหินอาจ
เหมือนและไมเหมือนหินท่ีไมมีรอยแตก ท้ังนี้ขึ้นอยูกับทิศทางของการวางตัวของรอยแตก หินอาจแตกตาม
รอยแตกท่ีมีอยูแลว รอยใดรอยหน่ึง เพราะไมมีคาความแข็งแรงตอการยึดเหน่ียวของเม็ดขนาดในเนื้อหิน 
(cohesive strength) ท่ีจะตองเอาชนะคาของความเคนเฉือน หากตองการท่ีจะทําใหหินแตก จึงเพียงแต
เอาชนะคาของการเสียดทานตอการเล่ือนไถล (frictional resistance to sliding) เทานั้น คาของการเสียดทาน

ตอการเล่ือนไถล ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยท่ีสําคัญๆ คือ σn ท่ีกระทํากับระนาบรอยแตก โดยที่ คา

ของการเสียดทานเปนสัดสวนตรงกับ σn การตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูดของหินขึ้นอยูกับผิวเดิมของ
รอยแตก นอกจากนี้การตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูดของหินจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีความขรุขระ (asperity) ซึ่ง
ความขรุขระมีมากมายและกระจัดกระจายในบริเวณผิวของรอยแตกเดิม (รูปท่ี 5.20)  

เราสามารถทําการทดลองในหินท่ีมีรอยแตกเดิมและหาการตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูดของ
หินได ดังรูปท่ี 5.21 มุมของความลาดชัน คือ มุมการตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูด (angle of sliding 

friction, φ) สมการของการตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูด คือ 
 

σc=σntanφ 
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นั่นคือ สมการของคูลอมบโดยที่ σo=0 อยางไรก็ตาม เราเรียกกฎของสมการท่ีจะเกิดขึ้นใหมวา “กฎ
ของไบเยอรลี (Byerlee’s law)”  รูปท่ี 5.22 แสดงคาการเสียดทานตอการเล่ือนไถลของหินตางชนิดท่ีนํามา

เขียนลงในกราฟเดียวกัน โดย Byerlee (1978) ซึ่งถา σn นอยๆ จะไดมุมของการเสียดทานตอการเล่ือนไถล 

≈40° เมื่อเริ่มมีความดันมากขึ้นมุมของการเสียดทานตอการไถล ≈31° รูปท่ี 5.23 แสดงลักษณะของกรอบ
ของการเสียดทานตอการเล่ือนไถล ท่ีพบต่ํากวาการวิบัติตามกฎของคูลอมบ โดยที่กรอบของการวิบัติของหิน
พบแตกตามรอยแตกเดิม ถาความแตกตางทางความเคนมาก วงกลมจะตัดเกินออกไปจากกรอบของการ
เสียดทานตอการเล่ือนไถล [รูปท่ี 5.23 (ค)] 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.20 (ก) ลักษณะของความขรุขระ (asperity) และชองวาง (void) ท่ีปรากฏอยูในระนาบรอย
แตกของหิน (ข) การทดลองเพ่ือดูลักษณะการเล่ือน โดยใชสปริงดวยการออกแรงดึงสปริงใหยืด (ค) กราฟ
ระหวางความเร็วของการเล่ือนเทียบกับเวลา ในชวงแรกเปนการเอาชนะการยึดติดของความขรุขระของเม็ดแร
และชองวาง เมื่อหินเล่ือนผาน ความขรุขระ ตองใชแรงเอาชนะการเสียดทานระหวางเม็ดแรท่ีมีความขรุขระ  
แตเมื่อผานชองวางจะเล่ือนไดอยางรวดเร็ว และเมื่อสามารถเอาชนะหรือลบความขรุขระไดหมดจะเคล่ือนดวย
ความเร็วคงที่ [ภาพจาก Figure 10-10 โดย Hatcher, 1995]  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

 
 

รูปท่ี 5.21 ไดอะแกรมของมอรเมื่อไมมีคายึดเหน่ียวระหวางเม็ดขนาด มุม φ คือมุมการตานทานตอ
การเล่ือนไถลหรือครูด (angle of sliding friction) 

 
 

รูปท่ี 5.22 ไบเยอรลี (Byerlee) ไดคํานวณหามุมการตานทานตอการเล่ือนไถลหรือครูด (angle of 
sliding friction) ของหินตางๆ พบความสัมพันธดังแสดงในกราฟ [ภาพจาก  Byerlee, 1978] 

 

จุดระหวางวงกลมท่ีตัดกับกรอบของการเสียดทานตอการไถล แสดงถึง σn และ σs ของการวางตัวของ

รอยแตก รอยแตกเดิมสามารถทําใหเกิดการวิบัติ แตถายังไมมีการวิบัติและมีการเพ่ิมขึ้นตอไปอีกของคา σ1 

จนสัมผัสกับกรอบของการวิบัติของคูลอมบ [รูปท่ี 5.23 (ง)] รอยแตกใหมจะเกิดขึ้นโดยทํามุม ∼30° กับ σ1 

ไมใชผลจากรอยแตกเดิมอีกตอไป  
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รูปท่ี 5.23 ไดอะแกรมของมอร แสดงกรอบการวิบัติคูลอมบและกรอบการวิบัติมุมเสียดทาน (ก) 

กําหนดให σ3 มีคาคงที่เทากับ 6 MPa เพ่ิมคา σ1 ขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังสัมผัสกับกรอบการวิบัติมุมเสียดทาน 

(ข) ถามีรอยแตกเดิมท่ีทํามุม = 25° (ซึ่งเทากับมุม 2θ ท่ีเกิดจากเสนรัศมีวงกลมท่ีลากไปยังจุดสัมผัส กับแกน 

σn) กับ σ1 จะเกิดการเล่ือนไถลไปตามรอยแตกเดิม   
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รูปท่ี 5.23 (ตอ) (ค) สมมติใหหินยังไมเกิดการวิบัติและเพ่ิมคาของ σ1 เลยออกไปจากกรอบการวิบัติ

มุมเสียดทาน จนกระท่ัง σ1 =37 MPa ถามีรอยแตกเดิม ระหวาง 12.5° และ 32.5° หินจะเกิดการเล่ือนไถล 

(ง) สมมติหินยังไมมีการวิบัติและเพ่ิม σ1 ขึ้นจนสัมผัสกับกรอบการวิบัติคูลอมบ หินแตกตามกฎของคูลอมบ 
หินไมมีการแตกตามแนวแตกเดิมอีกตอไป [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
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5.3.3 ผลของแรงดันนํ้า  
แรงดันน้ํา (pore fluid pressure, Pf) มีความสําคัญมากตอความแข็งแรงของหิน จากสมการ  
 

     σc=σo+σntanφ 
 

ถามี แรงดันน้ําจะได 
 

     σc=σo+(σn-Pf )tanφ 

     σc=σo+σn
*tanφ 

 

โดยที่ σn
* 
คือ ความเคนประสิทธิผล (effective stress) 

 
จากสมการจะเห็นวาแรงดันน้ํา ทําใหคาความแข็งแรงของหินลดลงเพราะความแข็งแรงตอแรงเฉือน

ลดลง ถา σn
*
 = 0 คาของ σc = σo เทานั้น เราจึงพบวารอยแตกสามารถเกิดขึ้นไดงายเพราะตองการแรงที่จะ

เอาชนะคาการยึดเหน่ียวของเนื้อหินเทานั้น ถาหินท่ีเคยแตกมากอนแลวนั่นแสดงวายอมเกิดไดงายขึ้นมาอีก 
 
ความดันของของเหลวพบไดมากมายโดยเฉพาะที่ระดับหลายๆ กิโลเมตรลงไปจากผิวดิน Davis and 

Reynolds (1996) กลาวถึง Twiss and Moores (1992) ท่ีเสนอวาระดับ 3 กิโลเมตรคาของ ความดันของน้ํา 
(hydrostatic pressure, Pf) คํานวณไดจากสมการ 

 

Pf=ρf gh 
 

เมื่อ h แทน ความลึก 

    ρf แทน ความหนาแนน 
    g แทน คาแรงดึงดูดของโลก 

 
ถามากกวา 3 กิโลเมตร แรงดันน้ําจะเกินกวา hydrostatic pressure เพราะผลของการกดอัด น้ําจะถูก

ขับออกจากการถูกกดอัดของเม็ดตะกอนทําใหความดันสะสมมากขึ้น นอกจากนี้คาของอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นทําให
น้ํามีท้ังความดันและอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางน้ํากับเม็ดตะกอน น้ํามีอุณหภูมิสูงมากกวาเม็ด
ตะกอนเพราะน้ํามีคาการขยายตัวทางอุณหภูมิ (thermal expansion) มากกวาเม็ดตะกอนจึงพบคาความดัน
รอบตัวของของเหลวสูงกวา lithostatic pressure (Pl) จากสมการ 

 

     Pl=ρrgh 
 

เมื่อ ρr แทน ความหนาแนนของหิน 
    g แทน คาแรงดึงดูดของโลก 
    h แทน ความลึก 

กําหนดให fluid pressure ration (λ)  คือ 
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    λ=Pf/ Pl=ρfghf/ρrgh=ρf /ρr 
 
 

ความดันของของเหลวยังอยูในลักษณะเปน hydrostatic pressure เมื่อ λ มีคาระหวาง 0.37 ถึง 0.47 

แตเมื่อมีผลจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น λ มีคาระหวาง 0.5 ถึง 0.9 จะเรียกวาความดันของของเหลวไมปกติ 
(abnormal fluid pressure)  

ดังนั้นจากสมการการคํานวณหาความลึกมากสุดของหินท่ีจะเกิดรอยแยก เมื่อคิดความดันน้ํามา
เกี่ยวของจะไดวา  

 

 

 ดังนั้นถาใหคาของ T0 = 40 MPa และความหนาแนน = 2,650 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คา λ = 
0.40 จะไดความลึกมากสุด = 7.7 กิโลเมตร ถาไมมีจะไดความลึกสุด 4.6 กิโลเมตร ซึ่งจะเห็นวาผลของแรงดัน
น้ํามีผลตอการเกิดรอยแยกมาก  
 
5.3.4 การเกิดรอยแยกจากผลของความดันของของเหลว  

กฎของความดันของของเหลวไมปกติ สามารถใชอธิบายวาทําไมรอยแยก จึงเกิดท่ีความลึก 5 ถึง 10 

กิโลเมตรหรือมากกวา (ขึ้นอยูกับคาของ λ) ดังสมการท่ีพ่ึงกลาวมาขางตน  
Davis and Reynolds (1996) ไดกลาวสรุปถึงผลงานของ Secor (1965) ท่ีอธิบายปรากฏการณของ 

pore fluid pressure ดังแสดงในรูปท่ี 5.24 (ก) โดยกําหนดไดอะแกรมของมอรและกรอบการวิบัติของที่หินให

อยูภายใตความเคนแบบอัด ถา σ1-σ3 มีคาไมมากจะไมเกิดการวิบัติแตเมื่อมี Pf มากๆ การวิบัติจะเกิดไดดัง
รูปท่ี 5.24 (ข) ถาอยูลึกมากขึ้นจะเกิดอยูในกรอบการวิบัติของคูลอมบ [รูปท่ี 5.24 (ค)] มีรอยแตกเฉือนเกิดขึ้น

ความดันของของเหลวจะเคลื่อนออกตามรอยแตก σ1 และ σ3 จัดตัวใหมเกิดการยอนกลับของการ
เปล่ียนแปลงดังรูปท่ี 5.24 (ง) ถามีน้ําเขามาอีกหินจะเกิดแตกอีกตามเงื่อนไขดังท่ีกลาวมาจนสามารถเกิดเปน
วงจรไดดังรูป 
 
5.3.5 การเกิดสายแรจากผลของความดันของของเหลว   

ผลของความดันของของเหลว ทําใหเกิดรอยแตกจากนั้นจะเกิดสายแร (vein) โดยพัฒนามาจากรอย
แตกกอน เชน สายแรควอตซ สายแรแคลไซต การเขาแทรกของสายแรจะเปนในรูปท่ี 5.25 หากพบแรมีการ
เกิดแบบตั้งฉากกับผนังของหิน แสดงวาเกิดจากโหมดหน่ึง-แบบเปด [รูปท่ี 5.25 (ก)] ถามีมุมเฉียงกับผนัง 
[รูปท่ี 5.25 (ข)] แสดงวาเกิดการเฉือนรวมดวย  หากมีการเกิดแบบ progressive จะพบเปนรูปโคง [รูปท่ี 5.25 
(ค)] ในรูปโคงของแรแบงไดเปน 2 แบบ (รูปท่ี 5.26) คือ แบบเกิดจากผนังไปสูสวนกลางเรียกวา syntaxial 
vein และแบบเกิดจากสวนกลางไปหาผนังเรียกวา antitaxial vein แตบางครั้งพบวาบางสายแรเกิดสลับ
กลับไปกลับมาดวยเชนกัน 

)1(
3 0

λ−
=

g
T

h
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รูปท่ี 5.24 รูปแสดง Secor’s (1965) model (ก) เริ่มจากใหมีคาของ σ1 และ σ3 มากๆ เมื่อใหคาของ 

pore fluid pressure มาก คาของ σ1 และ σ3 ลดลงในปริมาณที่เทากัน หากวงกลมความเคนเคล่ือนมาจน
สัมผัสกับกรอบการวิบัติแบบแรงดึง พบการแตกแบบโหมดหนึ่ง-แบบเปด (ข) กรณีท่ีมีคาความแตกตางทาง
ความเคนมากขึ้น เมื่อคา pore fluid pressure สูงขึ้น วงกลมเล่ือนไปสัมผัสกับเสนโคงพาราโบลา เกิดการแตก
แบบกึ่งแรงดึงและแรงเฉือน (ค) ถาคาความแตกตางทางความเคนมาก หินแตกตามกฎของคูลอมบโดยมีการ
เล่ือนไถล โหมดสอง-แบบเฉือน (ง) แสดงการเกิดยอนกลับไปกลับมาของการเปลี่ยนคา pore fluid pressure 
ในหิน [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996 อางผลการศึกษาของ Secor, 1965] 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.25 การเกิด fiber vein ซึ่งเปนผลจากรอยแตกโดยเริ่มจาก (ก) เกิดโหมดหนึ่ง-แบบเปด (ข)
ตอมาเกิดโหมดสอง-แบบเฉือนรวมดวย และ (ค) ท่ีปรากฏสุดทายของลําดับการเกิดของ fiber vein   
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 เราสามารถศึกษาการเปล่ียนลักษณะ และทิศทางของความเคนจากสายแรได ดังแสดงในรูปท่ี 5.26 
และ 5.27 ลักษณะการเปล่ียนลักษณะแบบคอยเปนคอยไป (increment of strain) นอกจากนี้ในสายแรอาจจะ
มีแรบางตัวท่ีสามารถนํามาหาอายุได รวมท้ังบงบอกถึงสภาพของความดัน และอุณหภูมิขณะเกิดสายแรนั้นๆ 
ได  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.26 การเกิดแบบ (ก) antiaxial crystal เริ่มจากตรงกลางไปที่ wall (ข) syntaxial crystal โดยเริ่ม
จาก wall rock เคล่ือนมาตรง กลาง 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.27 ทิศทางของแนวแรงหรือความเคนท่ีมีการเปล่ียนทิศทางและบันทึกไวในสายแร ซึ่งจะวาง
ขนานไปกับแนวของผลึก  

 
5.4 ลักษณะของรอยแตกจากกลองจุลทรรศน 

หลายคนอาจสงสัยวา ทําไมหินมีความแข็งแรงตอแรงดึงนอยกวาแรงอัด และอาจสงสัยตอไปอีกวา 
ทําไมชวงตอระหวางการวิบัติดวยความเคนแบบดึงและความเคนแบบอัด ดังรูปตัวอยางท่ี 5.23 จึงเปนไดรูป
โคงพาราโบลา ไมเปนเสนตรงเชนเดียวกับกรอบการวิบัติของคูลอมบ และทําไมแรงที่ใชในการทําใหหินแตก
ดวยแรงอัดเมื่อคํานวณจากการทดสอบในสนามหรือในหองปฏิบัติผลจากการทดสอบมีนอยกวาคาคํานวณ
ทางทฤษฎี ตัวการสําคัญท่ีมีผลตอความแข็งแรงของหิน ไดแก  

 



รอยแยกและรอยแตกเฉือน            
 

 

5.4.1 รอยแตกขนาดไมโคร (Microcracks) 
ตามทฤษฎีของการคํานวณคาความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง หากอาศัยพันธะท่ีจับกันของ

อะตอม คาของความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึงจะประมาณ 1/10 ของคาโมดูลัสของยัง (E)  ถาหินมี 
E=-100,000 MPa ดังนั้นความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึงประมาณ -10,000 MPa แตพบวามีคา
เพียง -10 MPa 

Alan Arnold Griffith (1724) อางถึงโดย Hatcher (1995) และ Davis and Reynolds (1996) Griffith 
เปนนักวิศวกรชาวอังกฤษไดอธิบายถึงเหตุผลท่ีทําไมคาความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง จึงต่ํากวา
คาจากการคํานวณทางพันธะการยึดเหน่ียวของอะตอม Griffith พบวากระบวนการแตกของหินเกิดจากรอย
แตกขนาดไมโคร (microcrack) หรือเรียกวา รอยแตกของกิฟฟสท (Griffith crack) ท่ีเปนตัวทําใหหินไมมี
ความแข็งแรง ความเคนจะสะสมท่ีจุดปลายของรอยแตกขนาดไมโคร และเกิดการเอาชนะความแข็งแรงได  

รอยแตกขนาดไมโครมีขนาดท่ีสามารถสรางภาพจําลองใหเหมือนกับส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนเล็กๆ มี

ชองวาง (รูปท่ี 5.28) ความยาวของชองวางประมาณ 100 ถึง 1,000 μm และความกวางประมาณ 1 μm ซึ่ง
อาจจะอยูในเม็ดขนาดนั้นๆ หรือระหวางเม็ดขนาดก็ได ถาอยูในเม็ดขนาดเดี่ยวๆ เรียกวา intragranular 
crack ถาอยูระหวางเม็ดขนาดหลายๆ เม็ดขนาด เรียกวา transgranular crack ถาอยูระหวางรอยตอเรียกวา 
intergranular crack   

รอยแตกขนาดไมโครพบกระจายอยูในเนื้อหิน หินอัคนีมักพบวามีรอยแตกขนาดไมโครที่มีการกระจาย
แบบคงที่ (uniform distribution) บงบอกถึงความเปนเนื้อเดียวของเม็ดขนาด 
 
5.4.2 การสะสมตัวของความเคนที่จุดปลายของรอยแตกขนาดไมโคร   

การสะสมของความเคนมีมากในรอยแตกขนาดไมโครโดยเฉพาะที่จุดปลายท้ังสองขาง ทําใหเกิดการ
เสริมและเอาชนะคาความแข็งแรงทางพันธะของการยึดเหน่ียวของอะตอมดังสมการ 

 
 

 
 

เมื่อ a  แทน  ความยาว 
 b  แทน  ความกวาง 

 
ดังรูปท่ี 5.23 เมื่อมีคาของความเคนแบบดึงจากภายนอกเพียง -2 MPa จะทําใหรอยแตกขนาดไมโคร 

ท่ีมีความยาว = 10 μm และกวาง =1 μm สามารถมี σt เกิดท่ีจุดปลายของรอยแตกขนาดไมโคร คํานวณได
โดยการแทนคาลงในสมการ จะได  
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รูปท่ี 5.28 การเกิดรอยแตกในบริเวณจุดปลายของรอยแตกขนาดไมโคร โดยมี tensile stress เกิดขึ้น

เพียง –2 MPa เคนท่ีจุดปลายหากมีความกวาง b=1 μm และความยาว a=100 μm   
 
5.4.3 จุดวิกฤตของการวางตัวของรอยแตกขนาดไมโคร  

ความเคนแบบดึงจะมากที่สุดท่ีจุดปลายของรอยแตกขนาดไมโคร ท่ีมีทิศทางการวางตัวดวยมุมท่ี

สัมผัสกับความเคนแกนหลัก ดังนั้นมีมุมเพียงหน่ึงมุม ท่ีมีการสะสมของความเคนแบบดึงมากท่ีสุด คือ มุม θ 
ซึ่งมีสมการสัมพันธในสมการความเคน ดังนี้ 

 

 

เมื่อ  σ3=T0 และ σ1=3T0  แทนคาสมการจะได 

 

ดังนั้นรอยแตกขนาดไมโครควรมีแนวของปลายทั้งสองขนานกับ σ1 และต้ังฉากกับ σ3 
 

5.4.4 ความสัมพันธของความเคนและความเครียดในมาตราสวนของรอยแตกขนาดไมโคร  
ในการทดสอบของหินตัวอยาง หินจะเกิดรอยแยกในลักษณะแบบยืดหยุน แตไมรวมในบริเวณที่จุด

ปลายของรอยแตกขนาดไมโครที่แพรออกไปเพราะนั่นเกิดการวิบัติไปแลว หากมีรอยแตกขนาดไมโครมากๆ 
หินจะแสดงลักษณะของพลาสติก แตถาไมมีรอยแตกขนาดไมโครหินจะแสดงลักษณะเปราะ ถาเราสราง เสน
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดเพ่ือบอกลักษณะของปรากฏการณ เกิดจากผลการมีรอยแตก
ขนาดไมโครรวมกับจุดท่ีหินเกิดการแตก และไมไดแสดงลักษณะสอดคลองกับหลักการยืดหยุน คือตองเปน
เสนตรงตามกฎของฮุค หินจะมีการโคงท่ีจุดปลายของเสนความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด 
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เพราะมีสาเหตุจากลักษณะของพลาสติก ทําใหความเคนลดลงกอนท่ีจะแตก โดยท่ีบริเวณรอยแตกขนาดไม
โคร เคล่ือนเขาไปหาบริเวณท่ีมีการสะสมตัวของความเคนมากๆ การเคล่ือนเขาหากันและเกิดการแตกดังรูปท่ี 
5.29 เปนการแตกโหมดหนึ่ง-แบบเปด 
 

 
 

รูปท่ี 5.29 ภาพแสดงการแพรกระจายของรอยแตก จากการทดลองโดยผานแรงไปตามแนวรูปล่ิม 
[ภาพจาก  Figure 5.58 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Atkinson, 1987] 
 

5.5 แบบจําลองการเกิดรอยแยกในธรรมชาติ 
การเกิดรอยแยกตองการ σ3 ท่ีเกินคาของความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบดึง (T0) ของหิน 

โดยที่คาความแตกตางทางความเคน อาจนอยกวา 4T0 และเกิดรอยแตกจากแรงดึง ตองมี σ3 เปนแกนของ

ความเคนแบบดึง สวน σ1 เปนแกนของความเคนแบบอัดและได σ1-σ3 นอยกวา 4 T0 มีผลทําใหเกิดตาม 

parabolic failure envelope แตถาเกิดรอยแตกแบบเฉือน (โหมดสอง-แบบเฉือน) ตองมี σ1 เปนความเคน

แบบอัด และ σ3 เปนความเคนแบบดึง ซึ่ง σ1-σ3 ตองมีคามากพอท่ีจะตัดกรอบการวิบัติของคูลอมบ  
กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีจะเกิดขึ้นไดตองมีลักษณะของการจมตัว (burial) การยกตัว (uplift) การ

ถูกทําใหรอนและเย็น การหดหรือยืดตัวดวยแรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics)  
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5.5.1 สภาพของการเกิดรอยแตกตามธรรมชาติ  
สภาพของการเกิดรอยแตกตามธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดภาพพจนจะใชการเกิดของตะกอนทราย-หิน

ทราย โดยหินทรายมีลักษณะแทรกสลับกันเปนชั้นหนา เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางทะเลจากนั้นน้ํา
ทะเลรุกเขามาท่ีชายฝงมากขึ้น ตะกอนทรายจมตัวลงลึกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตะกอนเริ่มเปนหินแข็ง เกิด

เปนหินทรายและความรอนมีเพ่ิมมากขึ้นในหินตาม geothermal gradient คือ ~25°C ทุกๆ 1 กิโลเมตร (รูปท่ี 
5.30) 

ความดันของของเหลวเปนปจจัยสําคัญตอความแข็งแรงของหิน ถาอัตราสวนความดันของของเหลว 

(λ=Pf /Pr) มีคาระหวาง 0.4 บริเวณความลึกจากผิวลงไป 3 กิโลเมตร และจาก 3 ถึง 5 กิโลเมตรจะมากขึ้นถึง 
0.7 ตะกอนทรายถูกจมตัวโดยน้ําหนักกดทับ จะมีการพยายามขยายตัวออกดานขางเรียกวา 
“Poissons’effect” หรือผลกระทบจากการขยายตัวในแกนท่ีต้ังฉากกับทิศทางของความเคน เชน ถาทิศทาง
ความเคนเขามาทางแกนตั้ง จึงมีการขยายตัวทางแกนนอน และเชนเดียวกับภาพจําลองท่ีกําลังอธิบาย ดังนั้น
เมื่อมีการขยายตัวดานขาง การขยายตัวจะถูกจํากัดเพราะมีผลจากตะกอนที่อยูรอบๆ สวนความเคนทางแกน
นอนเนื่องจากแรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) จะเริ่มสะสมเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก Poisson’s effect 
โดยท่ีไมจําเปนตองมีแรงเพ่ิมขึ้นจากความเคนทางแกนนอน เนื่องจากแรงทางกระบวนการแปรสัณฐานใดๆ 
อีก เมื่อตะกอนทรายถูกทําใหรอนขึ้น จึงพยายามขยายตัวออกแตเมื่ออยูในท่ีท่ีจํากัดเพราะมีตะกอนรอบขาง 
ดังนั้นจึงมีความเคนแบบอัดสะสมในตะกอนทราย 

ตรงกันขามถาหากตะกอนทรายที่กลายเปนหินทรายไปแลวมีการยกตัวขึ้นสูผิวดิน ผลของ Possion’s 
effect และอุณหภูมิยังมีผลตอหินทําใหขยายออกดานขาง ความดันของของเหลวจะเขามามีผลตอหินโดยจะ
ตอตานผลของ ความเคนแบบอัดในแนวดิ่งและความเคนแบบอัดในแนวนอน ถาหินทรายถูกจมตัวถึง 5 
กิโลเมตร สมมติใหหินทรายถูกความเคนแบบอัดทางกระบวนการแปรสัณฐาน ในแนวนอน 20 MPa สามารถ
ท่ีจะทําใหเกิดรอยแตกเฉือน เราสามารถสรุปไดวาการเปล่ียนลักษณะเกิดในหินทรายโดยเกิดการขับออกของ
ความดันของเหลวตามรอยแตกเฉือน 

ถามีการยกตัวของหินทรายจาก 5 กิโลเมตรมาที่ระดับ 3 กิโลเมตร เปนการลดแรงจากผิวสัมผัสทาง
ดานขางลง 3 กิโลเมตร และเมื่อเคล่ือนขึ้นมาท่ีผิวโลก หากยอมใหหินทรายยืดไดประมาณ 0.001 ตอ
กิโลเมตร ดังนั้นท่ีชวงสุดทาย หินทรายจะมีการยืดออกทางดานขางไดประมาณสามสวนในสิบสวนของหนึ่ง
เปอรเซ็นต นั่นก็คือ 0.003 ของทั้งหมด ภาพไดอะแกรมแสดงการจมตัวและยกตัวของหินทรายดังรูปท่ี 5.30 
 
5.5.2 วิธีการคํานวณ 

หลักในการคํานวณ คือ คํานวณหา σ1* และ σ3* โดยให σ1*=σv* และ σ1*=σh* 
 

 
 

เมื่อ  σv* แทน ความเคนประสิทธิผลแนวดิ่ง 

ρ แทน คาความหนาแนน  
g แทน คาแรงดึงดูดของโลก 
h แทน ความลึก 

    Pf แทน ความดันน้ํา 
 

fv Pgh −= ρσ
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  เมื่อ  σh* แทน ความเคนประสิทธิผลแนวนอน 

    ν แทน ปวซองเรโช 

     σV* แทน ความเคนแนวดิ่ง 
    E แทน โมดูลัสของยัง 

α แทน สัมประสิทธิ์การขยายตัวของความรอน 

ΔT แทน คาแตกตางของอุณหภูมิ 
 

สมการขางตนของ σh* เสนอโดย Engelder (1985) และ Twiss and Moores (1992) ซึ่งแตเดิมจะใช 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 5.30 เง่ือนไขเมื่อเกิดกระบวนการจมตัวของเม็ดทรายเกิดเปนหินทราย ตอจากนั้นเกิดการยกตัว
ของหินทราย พบรอยแยกในชวงลําดับตางๆ [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 

 
5.5.3 ผลการคํานวณ 

เราคํานวณความเคนแนวดิ่งและแนวนอนทุกๆ 0.5 กิโลเมตรขณะเกิดการจมตัวและยกตัว จากรูปท่ี 

5.31 เริ่มเปล่ียนและ σh* [รูปท่ี 5.31 (ก) และ 5.31 (ข)] ความเคนแบบอัดในแนวดิ่งขณะจมลงเพิ่มจาก 0 
MPa ไปถึง 48 MPa (จากผิวดินถึง 3 กิโลเมตร) ท่ี 3 กิโลเมตรความดันของของเหลวเพิ่มขึ้น และเกิดการ
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ลดลงของความเคนแบบอัดในแนวดิ่งจาก 48 MPa ลงมาท่ี 22 MPa [รูปท่ี 5.31 (ค)] ระหวาง 3 และ 5 
กิโลเมตร ความเคนแบบอัดในแนวดิ่งเพ่ิมเปน 40 MPa   

สวน σh* จะมีคาจาก 0 ถึง -5 MPa จากผิวถึงความลึก 1.5 กิโลเมตร [รูปท่ี 5.31 (ก)] เมื่อตะกอน

ทรายกลายเปนหินจะได σh* มากขึ้นถึง 4 MPa และเพ่ิมขึ้นมาถึง 9 MPa ระหวาง 3 ถึง 5 กิโลเมตร [รูปท่ี 

5.31 (ข)] เมื่อมีความดันของของเหลวเขามาเกี่ยวของ σh* จะลดลงถึง -14 MPa [รูปท่ี 5.31 (ค)] และลดลง
เรื่อยๆถึง -25 MPa เมื่ออยูท่ีความลึก 5 กิโลเมตร  

รอยแยกจะเกิดขณะท่ีจมตัว ดังแสดงในรูปท่ี 5.31 (ค) หินเกิดการแตกในโหมดหนึ่ง-เกิดการวิบัติแบบ
เปด ท่ีระดับตื้นท่ี 1.5 ถึง 3 กิโลเมตร รอยแยกยังไมเกิด เพราะสภาพไมเอื้ออํานวย แตเมื่อเกิน 3 กิโลเมตร มี
ผลของความดันของของเหลว เกิด Griffith parabolic failure ซึ่งพบไดท้ังโหมดหนึ่ง-เกิดการวิบัติแบบเปด 
และ โหมดสอง-เกิดการวิบัติแบบเฉือน  
 

 
 

รูปท่ี 5.31 ขั้นตอนของการเกิดรอยแยก แสดงโดยการสเกตไดอะแกรมมอร ซึ่งสัมพันธกับรูปท่ี 5.30 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 

 
5.5.4 แรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (Tectonics) และกรณีมีการยกตัว  

เมื่อถึงความลึกท่ี 5 กิโลเมตร (20 MPa) ของแรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) ท่ีจะกดหิน
ทางดานขาง โดยท่ีความเคนแนวดิ่งไมเปล่ียนหินเกิดการแตกแบบรอยแตกเฉือนและคาความแตกตางทาง
ความเคนอยูในบริเวณของกรอบการวิบัติของคูลอมบ ถามีการเพ่ิมของความดันของของเหลวหินเกิดการแตก
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ไดและหินทรายสามารถถูกกระตุนใหเกิดการแตกอีกครั้งได ตอมาในกรณีท่ีหินทรายท่ีถูกยกตัวขึ้นความเคน
แนวด่ิงและความเคนแนวนอนลดลง ถาไมมีการเปล่ียนบริเวณขอบเขตผิวสัมผัสความเคนจะลดลง ดังรูปท่ี 
5.31 (จ) ความลาดชันของการลดลงของความเคนแนวนอนชันกวาความเคนแนวดิ่งแสดงถึงการลดลงของคา
ความแตกตางทางความเคนท่ีคงท่ี และการเกิดรอยแตกจะปรากฏในหินขณะยกตัวดังรูปท่ี 5.31 (จ) ถาเรา
ยอมใหหินทรายมีการยืดออกไดเมื่อโผลขึ้นมาท่ีผิวโลก ไดอะแกรมของมอร เคล่ือนจากซายมาอยูใน Griffith 
parabolic and tensile envelopes [รูปท่ี 5.31 (ฉ)] รอยแยกจึงเกิดขึ้นและเรียกวา “release joint” โดยจะแตก
เปนชวงๆ ขึ้นอยูกับความหนาของหิน 

 
5.6 การวิเคราะหและแปลความหมายของรอยแยกและรอยแตกเฉือน 
5.6.1 การวิเคราะหรอยแยกและรอยแตกเฉือนในสนาม  

การวิเคราะหรอยแยกและรอยแตกเฉือน ในท่ีนี้จะกลาวรวมถึงการวิเคราะหรอยเล่ือนหากรอยเล่ือน
นั้นพบจํานวนมากในพื้นท่ีศึกษา เพราะจะใชหลักการวิเคราะหเชนเดียวกัน ดวยท่ีรอยแยกและรอยแตกเฉือน
ไมพบเด่ียวๆ แตพบเปนกลุม เปนจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อใดก็ตามท่ีมีขอมูลจํานวนการมาก การวิเคราะหตอง
นําหลักของสถิติมาชวยในการวิเคราะห เพ่ือยนเวลาและเพื่อใหไดภาพตัวแทน เปนไปไมไดท่ีจะอธิบายรอย
แยกและรอยแตกเฉือนทุกๆ รอยท่ีพบในสนาม  

การศึกษารอยแยกและรอยแตกเฉือนโยทั่วไป จะจัดรวมเปนกลุม (structural domain) หรือเปนเซท 
(set) และทําการวิเคราะหดวยสถิติชวยในแตละเซทท่ีสามารถจัดรวมเขาดวยกัน โดยแตละกลุมหรือเซท จะมี
ลักษณะเดนเฉพาะตัวแยกออกกันไดชัดเจน มีทิศทางท่ีวางตัวในแนวเดียวกัน การแยกกลุมอาจแบงออกโดย
อาศัยลักษณะหนวยหินท่ีแตกตางกัน อายุหินท่ีแตกตางตางกัน หรืออ่ืนๆ การแบงขึ้นอยูกับจุดประสงคของ
การสํารวจเปนหลัก เมื่อไดกลุมของรอยแยกและรอยแตกเฉือนแลว จากนั้นทําการวิเคราะหการเปล่ียน
ลักษณะ (เชิงพรรณนา เชิงไคเนมาติกส หรือเชิงไดนามิกส)  

การศึกษา-วิเคราะหรอยแยกและรอยแตกเฉือนในพ้ืนท่ีท่ีมีรอยแยกขนาดใหญ จะมีการผุกรอน 
ดังนั้น การทําแผนท่ีรอยแตกในมาตราสวนแบบไพศาลที่ดี คือ การศึกษาดวยภาพถายทางอากาศหรือทาง
ดาวเทียม ซึ่งจะไดภาพบริเวณกวาง (regional geology) แตการทําการแผนที่รอยแตกดวยภาพถายมีขอเสีย
ตรงที่ ไมสามารถบอกมุมเทของระนาบรอยแตกได อีกท้ังจะเห็นไดเฉพาะในสวนท่ีมีรอยแตกที่มีขนานกลาง
และใหญเทานั้น  

การศึกษา-วิเคราะหรอยแยกและรอยแตกเฉือนในมาตราสวนทองถ่ิน วิธีการศึกษา คือ (1) เลือก
สถานี (station) ท่ีจะทําการวิเคราะหตามกลุม (structural domain) ท่ีจัดแบง โดยจําเปนตองจํากัดพ้ืนท่ีท่ีจะ
ศึกษาในรายละเอียดใหเล็กลงและสามารถถือเปนตัวแทนของกลุมได การเลือกพ้ืนท่ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของการโผลของหินและโครงสรางท่ีปรากฏในสนาม ดังแสดงในรูปท่ี 5.32 (2) ทําการวัดการวางตัวของรอย
แยกและรอยแตกเฉือน ในทางปฏิบัติมีอยู 2 วิธีท่ีนิยมทําในการเก็บขอมูลของรอยแยกและรอยแตกเฉือนวิธี
แรกเรียกวา การวิเคราะหแบบคัดเลือก (selection method) ซึ่งจะเลือกศึกษาวิเคราะหเฉพาะ รอยแยกและ
รอยแตกเฉือนบางเซทหรือบางตัวเทานั้น เหตุผลของการวิเคราะหแบบคัดเลือก เพ่ือหาความสัมพันธ
แบบตอเนื่องกับบริเวณอื่นในพ้ืนท่ีกวาง (regional geology) เชน เลือกวัดเฉพาะรอยแยกท่ีมีระนาบเรียบหรือ
เฉพาะแบบโครงสรางพลูโมส (plumose structure) หรือเลือกเฉพาะมีรอยครูดแบบตอเนื่อง หรือเลือกเฉพาะ
รอยแยกรอยแตกเฉือน และสายแร (vein) ท่ีเกิดเปนเซทมากกวาสองเซทข้ึนไป เปนตน สวนวิธีท่ีสองคือ 
inventory method จะวิเคราะหท้ังหมดของรอยแยกและรอยแตกเฉือนท่ีพบไดในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

Titley (1982) ไดเสนอวิธีการวิเคราะหรอยแยกและรอยแตกเฉือนแบบ inventory method ท่ี
เรียกวา circle-inventory method โดยเริ่มจากการกําหนดรัศมีของวงกลม (สวนมากนอยกวา 3 เมตร ลงบน
หินโผล ดังแสดงในรูปท่ี 5.32 จากนั้นวัดทิศทางการวางตัว ความยาว แลวบันทึกขอมูล ดังแสดงในภาพรูปท่ี 
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5.32 อาจใชปากกาวาดวงกลมและลงรอยแยกที่วัดไปแลวเพ่ือไมใหสับสน วัดท้ังมุมเทและแนวระดับ แตถาไม
สามารถเห็นมุมเท วัดเพียงเทรนด (trend) หากวิเคราะหในหินตะกอนและหินภูเขาไฟควรคํานึงถึงความหนา
ของชั้นหินท่ีพบดวย เพ่ือประกอบการกําหนดรัศมีของวงกลมที่จะทําการวิเคราะห โดยอาจใชรัศมีเทากับ
ความหนาของชั้นหินซึ่งจะใชไดดีกับหินท่ีหนาปานกลางถึงบาง ถาหนามาก เชน ต้ังแต 15 ถึง 150 เมตร 
หรือมากกวาการใชเทากับความหนาคงไมเหมาะในการปฏิบัติ แตก็สามารถทําไดโดยใชวิธีท่ีเรียกวา การใช
ภาพถายทางอากาศชวยในการวิเคราะห (photogeologic approach) ซึ่งโดยการเลือกกําหนดรัศมีของวงกลม
ลงในภาพถายทางอากาศโดยวัดเทรนด (trend) และความยาวของรอยแยกและรอยแตกเฉือนจากภาพถาย 
จากนั้นในสนามก็วัดขนาดของมุมเทตามลักษณะปรากฏท่ีพบในสนาม ประกอบกับจากภาพถายทางอากาศ   
 

 
 
รูปท่ี 5.32 สถานีสําหรับเก็บขอมูลของรอยเแยก เพ่ือวิเคราะหหาความหนาแนนของรอยแยก 

(joint density) .ในหินโผล [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ] 
 
การบงบอกถึงความหนาแนนของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (joint and shear fracture density) มี

วิธีการหาดังนี้ 
 

Pf = L/πr2 

 
เมื่อ Pf  แทน ความแนนของรอยแยก หรือรอยแตกเฉือน 

  L  แทน ความยาวรวมของรอยแตกที่พบท้ังหมด 
  r  แทน รัศมีของวงกลมที่ใชกําหนด 
 
การบอกความหนาแนนจะบอกเปนความยาวตอพ้ืนท่ี (cm/cm2 หรือ  m/m2) ในทางปฏิบัติหนวย

ความหนาแนนจะกลับของระยะ (m-1  หรือ  cm -1) การเสนอและวิเคราะหขอมูล เนื่องจากขอมูลรอยแยกและ
รอยแตกเฉือนในสนามคอนขางมีมาก  ดังนั้นการนําเสนอขอมูลเราจึงตองนําเสนอผลของการวิเคราะหทิศทาง 
(orientation) การวางตัวของรอยแยกของพ้ืนท่ี การวิเคราะหและนําเสนอสามารถนําเสนอโดยการทําในรูป
ไดอะแกรมของโรส (rose diagram) หรือ นําเสนอในรูปแบบของโพลดวยการเขียนลงในสเตริโอเนต (pole 
diagram) หรือ แสดงกราฟแทง (histogram) ไดอะแกรมของโรสจะเปนท่ีนิยม เพราะแสดงทิศทางการวางตัว
หลักของรอยแยกไดชัดเจน (รูปท่ี 5.1 และ 5.2)  ดังนั้นเมื่อทําการศึกษาในสนามควรตองวัดโครงสรางตางๆ 
ท่ีพบใหไดมากท่ีสุด เมื่อนํามาวิเคราะหจะเห็นตัวแทนของโครงสรางเหลานั้นชัดเจน ซึ่งจะทําใหทราบถึง
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ทิศทางของความเคนท่ีเขามากระทํากับหินในบริเวณนั้นได เปนไปตามการวิเคราะหเชิงพลศาสตรท่ี
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งคือ ตองการทราบทิศทางของแรงที่มากระทํา  
 
5.6.2 การแปลความหมายของกระบวนการเกิดรอยแยกแบบไพศาล 

ตัวอยางปรากฏการณของการเกิดรอยแยกขณะยกตัว จากการศึกษาของ Engelder and Oerter 
(1985) ซึ่งพบรอยแยกท่ีเกิดแบบกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) และจากแรงดันน้ําของโหมดหนึ่ง-เกิด
การวิบัติแบบเปด วางตัวขนานกับทิศทางความเคนแบบอัด ท่ีสัมพันธกับการเกิดการคดโคงจึงเรียกวา 
“cross-fold joint” ดังรูปท่ี 5.33 รอยแยกเกิดจากผลของความดันของของเหลวเขามาเกี่ยวของกับแรงอัดจาก
กระบวนการแปรสัณฐาน แตกตางจากรอยแตกจากแรงดันน้ํา ท่ีเรียกวา “hydraulic joint” ท่ีเกิดจากน้ําหนัก
กดทับบริเวณสวนบน รวมกับความดันของของเหลว และแตกตางกับรอยแยกแบบ release joint และรอย
แยกแบบ unloading joint ท่ีเกิดบริเวณใกลผิวโลกและมีการผุกรอน เมื่อความเคนแบบอัดหายไป release 
joint จะเกิดในแนวตั้งฉากกับทิศทางความเคนทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) เดิมคลายกับ strike 
joint โดยขนานกับแนวของการคดโคงเมื่อน้ําหนักกดทับหายไป  

นอกจากนี้สนามความเคนประจําทองถ่ินขนาดเล็กจะมีผลตอแนวของการเกิด รอยแยกทาง
กระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) ดวย เชน แนวของรอยเล่ือนท่ีเกิดเฉพาะพ้ืนท่ีหรือทองถ่ินขนาดเล็กจะ
ทําใหพบรอยแยกที่ไมเปนไปตามแนวของรอยแยกทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) ท่ีเปนมาตราสวน
ของพ้ืนท่ีขนาดไพศาล การแปลความหมายตองพิจารณาในภาพรวมรวมและแบงยอย 

 

 
 
รูปท่ี 5.33 ลักษณะของรอยแยกแบบ cross-fold joints และ strike joints จัดเปนประเภท tectonic 

and hydraulic joints สวน strike joints จัดเปน release and unloading joints [ภาพจาก  Figure 5.66 โดย 

Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Engelder and Oerter, 1985] 
 
5.6.4 การเกิดรอยแยกและรอยแตกเฉือนจากผลของการแทรกซอนของหินอัคนี  

โครงปฐมภูมิของรอยแยก และรอยแตกเฉือนท่ีเกิดในหินอัคนีแทรกซอนเปนผลมาจากอุณหภูมิ โดยจะ
พบดังรูปท่ี 5.34 โดยที่ cross joint จะพบเปนแนวยาวเปนระนาบมักมีแรฉาบที่ผิวและตั้งฉากกับโครงสราง
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แนวเสน ถาขนานกับโครงสรางแนวเสน เรียกวา รอยแตกแบบแนวยาว (longitudinal fracture) และไมเปน
ระนาบมีแรฉาบ สวนการยืดของผิวท่ีสัมผัสกับอากาศของหิน มีรอยแตกเกิดท่ีผิวและมีมุมของระนาบรอย
เฉือนเปนมุมต่ํามีลักษณะของริ้วลายขนาน (striation) ท่ีมีแนวเดียวกันกับโครงสรางแนวเสน  

 

 
 

รูปท่ี 5.34 ลักษณะของรอยแยกพบในหินแกรนิต [ภาพจาก Figure 5.70 โดย Davis and Reynolds, 
1996 อางถึง Cloos, 1922] 

 
5.7 บทสรุป 

รอยแยกและรอยแตกเฉือนเปนการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีมีสภาพแบบเปราะ เกิดเมื่อหินถูกแรง
กระทําในสภาวะที่มีอุณหภูมิตํ่า นั้นคือตองอยูท่ีสวนบนของเปลือกโลก (0-10 กิโลเมตร) คําวารอยแตก 
(fractures) เปนชื่อรวม หากตองการบงชัดเจน เชน กรณีท่ีหินแตกโดยการถูกแรงดึง ทําใหหินสูญเสียคาการ
ยึดเหน่ียวของเนื้อหินควร เรียกวา รอยแยก (joints) ถาหินถูกทําใหเกิดรอยแตกโดยความเคนเฉือนและเกิด
การไถล หรือเห็นการเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนออกจากกันดวยตาเปลาควร เรียกวา รอยเล่ือน (faults) แตถาไม
สามารถเห็นดวยตาเปลาควร เรียกวา รอยแตกเฉือน (shear fractures) การท่ีหินถูกยกตัวขึ้น หรือถูกทําให
จมตัวลง ทําใหหินเกิดรอยแยกไดท้ังสองกรณี นอกจากนี้แรงตึงผิวท่ีแตกตางกันทําใหเกิดรอยแยกได
เชนเดียวกัน หินเกิดรอยแตกไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับคาความแข็งแรงของหิน หินแตละชนิดมีคาของกรอบ
การวิบัติแตกตางกัน เราใชกรอบการวิบัติของคูลอมบ เพ่ือบงบอกคาความแข็งแรงของหินตอความเคนแบบ
อัด หากคาความดันรอบขางของหินมีสูงมากและ/หรือหินมีสภาพออนนิ่ม จะใชกรอบการวิบัติของวองมิสเซส
ใชในการอธิบาย และสวนของกรณีความเคนแบบดึง หินเกิดการวิบัติไดดวยความเคนแบบดึงไดงายกวาความ
เคนแบบอัด ผลการทดลองหาคามุมเสียดทานของหิน พบวาคามุมเสียดทานภายในหินสวนใหญประมาณ 

25°- 35° ทําใหสามารถทํานายไดวาระนาบของการแตกของหิน ~30° เราพบหินสวนใหญมีระนาบการแตก
เปนไปตามทฤษฎีของคูลอมบ อยางไรก็ตามเมื่อหินมีแนวแตกเดิม หินอาจไมแตกเปนไปตามทฤษฎีของคู
ลอมบ สามารถท่ีจะทํานายได หากทราบระนาบของรอยแตกเดิม ทฤษฎีของไบเยอรลี นํามาใชคํานวณหา
ความแข็งแรงของเปลือกโลก ณ. บริเวณความลึกใดๆ ได อยางคราวๆ Griffith แสดงใหเห็นวารอยแตกขนาด
ไมโคร มีผลตอการเกิดการวิบัติของหินดวยความเคนแบบดึงเปนอยางมาก หากทราบความกวางและความ
ยาวของรอยแตกขนาดไมโคร จะสามารถคํานวณหาความเคนแบบดึงท่ีจะทําใหหินนั้นแตกได ผลของรอย
แตกไมโคร เปนสาเหตุหนึ่งทําใหไมสามารถคํานวณหาคาความแข็งแรงของหินไดคาตรงตามทฤษฎี 
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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. 

 

คําถามทายบท (Questions) 
 

(1) จงเขียนนิยามของ รอยแตก (fracture) รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) และรอยเล่ือน 
(fault) ตามความเขาใจท่ีสรุปได และใหเกิดภาพลักษณท่ีชัดเจน  

(2) รอยแตก (fracture) รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) และรอยเล่ือน (fault) ของมีลักษณะ
แตกตางกันอยางไร ในสนาม อธิบาย    

(3) สเกตผิวระนาบของรอยเลื่อนแบบโหมดหนึ่ง โหมดสอง และ โหมดสาม  
(4) สเกตผิวระนาบของ plumose structure จัดอยูในโหมดใด  
(5) รอยแตกเกิดจากโหมดใดมากท่ีสุด  
(6) รอยแยก และรอยเลื่อน หยุด (terminate) ไดอยางไร 
(7) ทําไมหินจึงแตกดวยคาความเคนแบบดึงท่ีนอยกวาความเคนแบบอัด 
(8) รอยแตกของ Griffith มีผลเฉพาะคาความแข็งแรงของหินตอความความเคนแบบดึงอยางไร และความ

เคนแบบอัดอยางไร  

(9) ถารอยแตกของ Griffith ในหินแกรนิตมีความยาว= 8 μm กวาง 1.5 μm และ σ3 = 1 MPa หินแกรนิตมี

คาความแข็งแรงตอแรงดึง 20 MPa หินแกรนิตเกิดการแตกไดหรือไม ถาไมแตก σ3  ควรมีคาเทาไรหิน

จึงแตกตามสมการของ Griffith หรือ ถา σ3 คงท่ี คาความยาวนอยท่ีสุดของรอยแตกควรเปนเทาไรจึง
สามารถทําใหหินแตกได 

(10) ใชกฎของไบเยอรลีทํานายความแข็งแรงของหินทราย หินแกรนิต หินบะซอลต และหินปูน ท่ีความลึก 1, 
2, 5, 10, 15, และ 20 กิโลเมตร (กําหนดใหความหนาแนนของหินทราย = 2,500 kg/m3 หินแกรนิต = 
2,650 kg/m3 หินบะซอลต = 3,000 kg/m3 และหินปูน = 2,700 kg/m3)  

(11) คํานวณคา hydrostatic pressure และ lithostatic pressure ของหินทรายและหินแกรนิต  ใชคุณสมบัติ
เชนเดียวกับของขอ 8 ใหคํานวณทุกๆ 1 กิโลเมตร ถึง 30 กิโลเมตร เขียนในรูปของกราฟเพื่อแสดง
คําตอบ  

(12) ใชคาของคุณสมบัติของหินทรายและแรโอลิวีน ท่ีแสดงในตารางที่ 3.3 คํานวณหาคา σh ของหินทราย
และหินดันไนต (หินท่ีมีแรโอลิเวียนเปนสวนประกอบเกือบท้ังหมด) ท่ีระดับความลึก 5, 10, 20 กิโลเมตร 
โดยใชสมการของ Twiss and Moores (1992) และสมการดั้งเดิม (กําหนดใหหินทรายและแรโอลิวีน มีคา 
thermal expansion = 1.1 x 10-6) 

(13) ทําไมคา hydrostatic stress พบวามีคามากกวา lithostatic stress ไดในกรณีใด และคามากสุดของ 
hydrostatic stress ควรมีคาเทาใด  

(14) ใหเหตุผลวากรณีใดท่ี คาอัตราสวนระหวาง lithostatic stress กับ hydrostatic stress มีคาเทากับ 1   
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(15) จากกรอบการวิบัติของหินในรูปท่ี 5.18 ถา σ3 = 5 และ 40 MPa คาของ σ1 มีคาเทาไรหินจึงเกิดการ

วิบัติ และถาหากตองการใหหินเกิดการแตกตามรอยแตกเดิม คา σ1 ควรมีคาเทาไร 
(16) ทําไมคา tensile strength ของหินจึงมีคานอยกวา compressive strength ของหินเสมอ  

 
คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 

 
(1) อะไรท่ีเปนหลักฐานสําคัญท่ีสุดท่ีบงบอกวารอยแยก เกิดจากแรงดึง  
(2) จงแสดงความคิดเห็นของคํานิยามรอยแยกและรอยแตกเฉือนจากนิยามในหนังสือเลมนี้ท่ีอางถึง Davis 

and Reynolds (1996) Twiss and Moores (1992) และพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา นิยามใดที่เหมาะสม
ในการศึกษาในสนามและเกิดภาพลักษณมากท่ีสุด  

(3) รอยแตกขนาดไมโครเกิดไดอยางไร  
(4) เปรียบเทียบและยกตัวอยางการเกิดรอยแยกแบบ systematic และ nonsystematic ในหินทราย  
(5) จงหาความลึกมากสุดท่ีพบรอยแยกใน (ก) หินทราย (ข) หินแกรนิต และ (ค) หินปูน สมมติใหหินมีความ

หนาถึงเปลือกโลก (ถึงชั้นโมโฮ) อธิบายและใหเหตุผลประกอบ  
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6.1 ธรรมชาติของรอยเล่ือน (Nature of Faults) 
คําวา “รอยเล่ือน (faults)” สําหรับบุคคลท่ีไมใชนักธรณีวิทยา ดูเสมือนเปนส่ิงท่ีนากลัว เพราะเมื่อมี

การเกิดแผนดินไหว จะไดยินคําอธิบายวาเกิดจากผลของรอยเลื่อน หากรอยเล่ือนมีระยะการเล่ือนครอบคลุม
พ้ืนท่ีมากเพียงใด ความรุนแรงของแผนดินไหวมากตามไปดวย สําหรับนักธรณีวิทยา คําวา “รอยเล่ือน 
(fault)” เปนโครงสรางทางธรณีวิทยาประเภทหนึ่ง ท่ีถูกบันทึกไวในหิน พบไดท่ัวไป รอยเลื่อนเปนผลของ
การเปลี่ยนลักษณะ (deformation) อันเนื่องมาจากแรงกระทําภายนอก  

พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ใหนิยามของวา “fault รอยเล่ือน, รอยเหล่ือม : รอยแตกหรือแนวรอย
แตกของหิน 2 ฟากซ่ึงเคล่ือนท่ีสัมพันธกันและขนานกันไปกับรอยแตกนั้น” คําอธิบายเพ่ิมเติมจาก
พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ตอเนื่องจากนิยามของรอยเลื่อน คือ การเล่ือน โดยใหนิยามวา “faulting การ
เล่ือน : กระบวนการท่ีทําใหเกิดรอยแตกและรอยเล่ือนอันสืบเนื่องจากความเคน (stress) และความเครียด 
(strain) ในเนื้อหินเปลือกโลก อาจเกิดภายใตผิวโลกโดยไมปรากฏบนพ้ืนดิน หรือปรากฏใหเห็นบทพ้ืนดินก็
ได การเล่ือนนี้อาจเปนไปไดทุกทิศทุกทาง บางที่ก็เล่ือนเพียง 2-3 เซนติเมตร บางทีถึงกวา 10 กิโลเมตร หาก
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป จะทําใหเกิดแผนดินไหวอันดับต่ํา แตถาเกิดขึ้นอยางฉบับพลันทันทีจะเกิด
แผนดินไหวอันอับสูงขนาดตึกรามบานชองพังทลายได” อย างไรก็ดีเพ่ือประมวลและเชื่อมโยงเนื้อหาให
ตอเนื่อง ผูเขียนขอนิยามและอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับรอยเล่ือนและการเล่ือนใหมท่ีคอยขางแตกตางจาก
คําอธิบายตามพจนานุกรม ดังตอไปนี้  

นิยามของ รอยเล่ือน (fault) คือ รอยแตกเกิดจากการเฉือนท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลาวาหินมี
การเล่ือนเกิดขึ้น รอยเล่ือนเกิดจากกลไกการแตก และการแตกหักบดอัด (fracturing and cataclasis 
mechanisms) ทําใหแผนหินแตกและเล่ือนตัวเปนระนาบออกจากกันชัดเจน (รูปท่ี 6.1 และ 6.2) ถาหินมีการ
เกิดเล่ือนซ้ําๆ และมีระนาบมากมาย เรียกวา “เขตรอยเลื่อน (fault zone)” การเกิดรอยเล่ือนเกิดจากการ
เปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ (brittle deformation) ถาอยูท่ีระดับลึกท่ีสภาวะหินมีสภาพเปนออนนิ่ม 
(ductile) จะเกิดเปน “เขตรอยเฉือน (shear zone)” รอยเล่ือนมีไดท้ังขนาดเล็กถึงขนาดใหญ อาจพบเปน
ความยาวถึงกวา 1,000 กิโลเมตร โดยมีระยะการเล่ือน (offset) ประมาณหลายรอยกิโลเมตร  

 

 
 

รูปท่ี 6.1 (ก) รอยเล่ือน (fault) พบเปนระนาบการเล่ือนชัดเจน (ข) เขตรอยเล่ือน (fault zone) พบระ
นายการรอยเล่ือนหลายแนว  (ค) เขตรอยเฉือน (shear zone) พบการเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติก 
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รูปท่ี 6.2 ลักษณะของรอยเลื่อนท่ีพบไดในมาตราสวนตางๆ (ก) นักศึกษาธรณีวิทยา ยรรยง วงศรํา
พันธ ยืนอยูบนระนาบรอยเลื่อนของหินดินดานคารบอนิเฟอรัส หินท่ีอยูขวามือของ ยรรยง มีทิศทางเคล่ือนมา
ทางซาย (ข) รอยเล่ือนท่ีพบในหินดินดานและหินเชิรตแทรกสลับ บรเิวณเสนทางหลมสัก-ชุมแพ (ค) รอยเล่ือน
ขนาดเล็กพบการแยกจากกันของแนวชั้นหินทรายสีเขม (ง) รอยเล่ือนแยกดานขางขนาดใหญ (จ)  หิน 
Jaspilite ("tiger iron") จาก Australia (ฉ) รอยเล่ือนท่ีสังเกตไดจากหินท่ีติดกัน ในภาพดูความเขมสีหินท่ี
แตกตางกันแสดงวาหินมีการเล่ือน  [ภาพ (ก) (ข) และ (จ) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ค) และ (ง) โดย 
Robert J. Varga, The college of Wooster ภาพ (ฉ) โดย James St John, Ohio State University]] 
 

รอยเล่ือนอาจสับสนไดบางกับ ฟสเชอร (fissure) ซึ่งเปนรอยแยก (joint) ขนาดใหญเนื่องจากผล
ของการแยกหรือเปดออกของแผนดินโดยการหดตัว (dilational opening) สวนใหญ ฟสเชอร (fissure) เกิด
ในบริเวณท่ีเปน แนวแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดท่ีเปนบริเวณยังไมสงบ (active) โดยจะมีการเกิดการยืด
เฉพาะแหง (local stretching) และการแยกออกจากกัน (pull apart) ลักษณะ ฟสเชอร (fissure) เคยพบใน
จังหวัดกาญจนบุรีใกลเขื่อนศรีนครินทร และใกลกับเขื่อนเขาแหลมแสดงหลักฐานของ รอยเล่ือนมีพลัง 
(active fault) ในพ้ืนท่ีท่ีพบ  
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6.1.1 ลักษณะปรากฏของรอยเลื่อน  
(1) ผารอยเลื่อน (fault scarp) รอยสัมผัสของรอยเล่ือนพบเห็นไดชัดเจนในบริเวณ รอยเล่ือนมี

พลัง (active fault) อาจพบการเลือน หรือหากไมพบรอยเล่ือนปรากฏท่ีผิวดินในบริเวณท่ีเกิด
แผนดินไหวแตผลของรอยเลื่อน สามารถทําใหบานเรือนของมนุษยพังทลายจากรอยเล่ือนท่ี
เกิดในระดับลึกได ผารอยเล่ือนเปนแนวของแผนดินท่ีถูกยกใหสูงขึ้นกวาอีกดานในบริเวณท่ีมี
การเล่ือน (รูปท่ี 6.3) แนวของผารอยเล่ือน เมื่อมีการผุกรอนพบเปนรูปสามเหล่ียมหนาตัด 
(triangular facets) 

 

 
 

รูปท่ี 6.3 ผารอยเล่ือนปกติ Cargo Muchacho Mountains, Mojave Desert, California, USA. พบ
ผิวรอยเล่ือน (fault surface) รองลึกรอยเล่ือน (groove) ริ้วลายขนาน (striation) สังเกตวาผิวรอยเล่ือนมีความ
แวววาว [ภาพโดย Christine Smith, Colorado College] 
 

(2) ผิวรอยเลื่อน (fault surface) เราเรียกเปนผิวรอยเล่ือนแทนระนาบรอยเล่ือน (fault plane) 
เพราะวาผิวรอยเล่ือนไมจําเปนท่ีจะตองเปนระนาบที่แบนราบเพียงอยางเดียว (รูปท่ี 6.4) อาจ
โคงหรือบิดเบ้ียวได ดังนั้นจึงควรเรียกวา ผิวรอยเล่ือน (fault surface) ไมใช ระนาบรอยเล่ือน 
(fault plane) ลักษณะการเกิดของผิวรอยเล่ือนพบกระจายออกจากจุดเริ่มตนเปนสวนใหญเปน
รูปวงรีดังรูปท่ี 6.5 แสดงถึงความเปนเนื้อผสมของแผนหิน เสนระดับชั้นความถ่ี (contour) ใน
รูปแสดงแนวการกระจายออกจากจุดเริ่มตน ในบริเวณผิวรอยเล่ือน โดยระนาบการแตกเริ่มจาก
จุดจากนั้นแพรกระจายออกไป  

(3) ผิวรอยครูด หรือรอยไถล (slickenside) และรอยไถลหรือรอยครูด (slickenline) ผิวรอย
ไถลหรือรอยครูด (รูปท่ี 6.6 และ 6.7) เกิดในลักษณะท่ีผิวรอยเล่ือนท่ีมีการไถลออกจากกันทํา
ใหไดผิวเรียบ (รูปท่ี 6.4) หรือเรียบและเปนมันวาว (รูปท่ี 6.3) แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ
หินในบริเวณท่ีเกิดดวย บางรอยเล่ือนอาจจะไมพบผิวรอยไถลหรือรอยครูดเลย ผิวรอยไถลหรือ
รอยครูดบางพ้ืนท่ีอาจจะถูกฉาบดวยการเกิดแรใหม สวนรอยไถลเปนแนวเสนตรงขนาดเล็กๆ 
ท่ีปรากฏของบนผิวรอยเล่ือน หากแนวเสนตรงของ ริ้วลายขนาน (striation) ท่ีปรากฏของผิว
รอยเล่ือนมีขนาดใหญเรียกวา “รองลึกรอยเลื่อน (fault groove)” นอกจากนี้ยังพบ 
โครงสรางแนวเสนแบบเปนเสนใย (fiber lineation) ดังแสดงในรูปท่ี 6.6 บนผิวรอยเล่ือน การ
เกิดจะเกิดคลายโมเดลที่สเกตในรูปท่ี 6.6 โดยจะมีเสนใย เกิดขึ้นขณะมีการเกิดการเคล่ือนท่ี 
โดยเกิดตรงผิวรอยเล่ือนท่ีมีการเคลื่อนท่ีรวมกับการละลายจากผลของความดัน (pressure 
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solution) นั้นคือจะพบลักษณะแนวฟนในหิน (stylolite) อันเปนผลมาจากการเคล่ือนออกไป
ของแรจากกระบวนการละลาย (dissolution creep) ดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 4 

(4) เซทเตอรมารค (chatter mark) พบบนผิวรอยเล่ือนจะเปนแนวท่ีต้ังฉากกับริ้วลายขนาน ดัง
แสดงในรูปท่ี 6.7  

 

 
 

รูปท่ี 6.4 ผิวรอยเล่ือน (fault surface) มีลักษณะเรียบจากการครูดและเล่ือน (ก) ผิวรอยเล่ือนของ
รอยเล่ือนปกติมุมต่ํา สมุดสนามในวงกลมเปนมาตราสวน พบท่ีบริเวณเทือกเขา Catanina, Tucon, Arizona 
USA (ข) ผิวรอยเล่ือนหินทรายแปง บริเวณขางเสนทางเพชรบูรณ-เขาคอ [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา 
สาตรักษ]  
 

 
 

รูปท่ี 6.5 ภาพบนจําลองแสดงการเคล่ือนออกจากจุดกําเนิดแพรออกไปเปนรูปวงรีของผิวรอยเล่ือน 
ภาพลางแสดงเสนคอนทัวรท่ีเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเล่ือนจากจุดกําเนิด เสนคอนทัวรลากจากเวลาท่ี
เดินทางไปกลับของความเร็วคล่ืน np ในภาพหมายถึง no point หรือ ไมมีขอมูล [ภาพจาก Figure 6.10 โดย 
Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Davison, 1994] 
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รูปท่ี 6.6 ภาพจําลองแสดงกระบวนการเกิดเสนใยตามรอยครูด (slickenline) หรือรอยไถลบนผิวรอย
เล่ือน (fault surface) และลักษณะของแรแคลไซตท่ีถูกครูดและไถลทําใหเปนเสนใย แสดงโครงสรางแนวเสน
แบบเปนเสนใย ของรอยเลื่อนในบริเวณเขาหินปูน อําเภอเมือง จังหวัดเลย [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ] 
 

 
 

รูปท่ี 6.7 ภาพสเกตลักษณะรอยครูดในรอยเล่ือน และรอยครูดในหินกรวดมน (conglomerate) พบ
แนวของรอยครูด ไมแสดงลักษณะเสนใยดังรูปท่ี 6.6 [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ] 

 
(5) เขตรอยเลื่อน (fault zone) เปนเขตของกลุมของรอยแตกที่มีการบดอัด ครูด เล่ือนไถล ของ

เม็ดหินท่ีเกิดจากการแตกหักบดอัด (fracturing and cataclasis) ความหนาอาจพบตั้งแต
เซนติเมตรถึงหลายๆ กิโลเมตร ถาเขตรอยเล่ือนหนาแสดงถึงการเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือนท่ี
เกิดขึ้นหลายๆ ครั้งซ้ําๆ กัน (reactivate)  

 
6.1.2 หินในรอยเลื่อน  

ระหวางการเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือนหรือในเขตรอยเล่ือน หินจะมีการเปล่ียนลักษณะโดยขึ้นอยูกับคา
ความแข็งแรงท่ีสามารถตานทานตอการเคล่ือนท่ี เง่ือนไขของสภาวะการเกิดรอยเล่ือนและกระบวนการเกิด
รอยเล่ือน ทําใหไดหินในบริเวณรอยเล่ือน Davis and Reynolds (1995) เสนอการจําแนกหินในรอยเลื่อน ดัง
ปรากฏในตารางที่ 6.1 แตการจําแนกหินในรอยเลื่อนของ Sibson (1977) ดังแสดงในรูปท่ี 6.8 ยังเปนท่ีนิยม
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และอางถึงมากกวาการจัดแบงท่ีแมเกิดตามมาภายหลัง Sibson (1977) ไดนําเอาหินไมโลไนตมาจัดแบงดวย 
เปนการจัดแบงท้ังประเภทหินในสภาพเปราะและออนนิ่มเขาดวยกัน สวน Davis and Reynolds, (1996) 
จัดแบงเฉพาะสภาพเปราะ (ตารางที่ 6.1) จึงไมปรากฏของหินไมโลไนต   
 
ตารางท่ี 6.1 การจําแนกหินในรอยเล่ือน กรณีท่ีหินเกิดในสภาวะเปราะ (ขอมูลจาก  Davis and Reynolds, 
1996) 

Breccia series 
กลุมหินจะมีลักษณะเปนเม็ดกรวดเหล่ียมขนาดใหญปะปนกับเม็ดขนาดเล็กๆ ไมมีการเรียงตัวของเม็ด
ขนาด พบการยึดเกาะกันแบบหลวมถึงอัดแนน (noncohesive to compacted) ยกเวนหากมีการเชื่อม
ประสานดวยซิลิกา หรือจากการเกิดแรใหม  แบงตามลักษณะเม็ดขนาดไดเปน 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 
กลุมหินจะมีลักษณะเปนเม็ดกรวดเหล่ียมขนาดใหญปะปนกับเม็ดขนาดเล็กๆ ไมมีการเรียงตัวของเม็ด
ขนาด พบการยึดเกาะกันแนน (cohesive) คงทนตอการผุกรอนแบงตามลักษณะเม็ดขนาดได 2 ชนิด 
Catacasite Clast size > 0.1 mm < 10 mm 
Ultracataclasite Clast size < 0.1 mm 

Pseudotachylite 
กลุมหินท่ีแตกตางไปจาก breccia และ cataclasite เกิดจากการขัดสีของเม็ดขนาดจนเกิดความรอน
และหลอมเหลวของแรในหิน (frictional melting) ซึ่งสวนใหญเปนพวกควอตซ เพราะมีจุดหลอมเหลว

ตํ่า เกิดการจับตัวใหมไดเนื้อแกว อาจจะมีผลึกขนาดเล็กกวา 1μm   
 
 สภาพการเกิดหินในรอยเล่ือนของเปลือกโลก แสดงในรูปท่ี 6.9 ซึ่งจะเห็นวาหินไมโลไนตเปนหินท่ี
อยูใตความลึกมากกวา 10 กิโลเมตรลงไป ท้ังนี้สภาพการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีความลึกมากกวา 10 
กิโลเมตรลงไปจะมีลักษณะเปนพลาสติก หินคาตาคลาไซต (cataclasite) อยูในชวงรอยตอ (transition) 
ระหวางกึ่งเปราะกึ่งพลาสติก  

การพบหินท่ีแสดงลักษณะของการแตกและเลื่อนตัวของหิน จะชวยบงบอกถึง รอยสัมผัสท่ีพบ
ระหวางหิน นั่นคือ รอยสัมผัสแบบรอยเลื่อน (fault contact) ไมใชรอยสัมผัสแบบรอยชั้นหินไมตอเนื่อง 
(unconformity contact) หรือ รอยสัมผัสแบบหินอัคนี (intrusive contact) หินในรอยเลื่อนเกิดกระบวนการบด
ครูดของหินทําใหเกิดการแตก มีการเคล่ือนท่ีแยกออกจากกัน เกิดรอยแตกมากมายและพบวาหินมีการ
แตกหักเปนกอนขนาดเล็กหรือขนาดใหญปะปนกันไมมีการคัดขนาด อยางไรก็ตามหินในรอยเลื่อนจะไมมีการ
เรียงตัวไปเปนแนวของริ้วขนาน (foliation)  

(1) ผงรอยเลื่อน (gouge) พบเปนผงละเอียด พบตามรอยเลื่อน มีขนาดประมาณ 0.1 มิลลิเมตร 
ถาอยูในสภาวะท่ีแข็งจะพบเปนผงแข็งไมเนียน และมักพบเศษหินขนาดแข็งปะปนอยูดวย ถา
เปยกจะเหนียวคลายดินเหนียว บริเวณท่ีมีผงรอยเล่ือนอาจพบบางๆ หรือหนาหลายๆ เมตร 
สาเหตุท่ีพบขนาดเม็ดมีขนาดเล็กเทาเม็ดดินเหนียวแสดงวาเกิดในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ใน
กรณีท่ีไมมีการเชื่อมประสานจะไมพบผงรอยเล่ือนเลย เพราะผงรอยเลื่อนผุกรอนออกไปแลว 
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รูปท่ี 6.8 การจําแนกหินในรอยเลื่อน กรณีท่ีหินเกิดในสภาวะเปราะและพลาสติก โดย Sibson 
(1977) 
 

 
 
 

 รูปท่ี 6.9 ภาพไดอะแกรมแสดงหินในรอยเลื่อนท่ีระดับความลึกตางๆ พบหินกรวดเหล่ียม คาตาคลา
ไซต และไมโลไนต [ภาพปรับปรุงตอจาก Twiss and Moores, 1992] 
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(2) หินกรวดเหลี่ยม (Breccia) เปนหินในรอยเลื่อนท่ีประกอบดวยเม็ดหินรูปเหล่ียม ปะปนอยูกับ
เม็ดขนาดเล็กๆ ท่ีมีลักษณะของการแตกแบบบดอัด (cataclasis) เนื่องจากมีการเคล่ือนตัวของ
หินเดิม (รูปท่ี 6.10 และ 6.11) การเกิดหินกรวดเหล่ียมอาจจะเกิดจากกระบวนการหมุน 
(rotation) และการเล่ือนท่ี (translation) ขณะเกิดการเล่ือน หรือการแตก เกิดอยูระหวางตรง
กลางหรือในขอยเขตที่มีการแตกและการเลื่อน (fracturing and sliding zone) จากผลของแผน
หินเมื่อถูกทําใหเล่ือนขาดออกจากกัน การแบงหินกรวดเหล่ียมแบงออกไดตามขนาดของเม็ด
กรวดเหล่ียม โดยเรียกวา หินกรวดเหล่ียมขนาดใหญ (megabreccia) หากมีขนาดมากกวา 0.5 
เมตร หินกรวดเหล่ียมขนาดเล็ก (microbreccia) หากมีเม็ดกรวดเหล่ียมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร 
เรียกหินกรวดเหล่ียม (breccia) เมื่อมีขนาดเม็ดกรวดระหวาง 2 มิลลิเมตร ถึง 0.5 เมตร 
(ตารางท่ี 6.1)  การเกิดหินกรวดเหล่ียมเกิดในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและความดันต่ํา หรือ
อาจจะมีความดันของของเหลวสูง (high fluid pressure) พบมีการเพ่ิมของปริมาตรเกิดขึ้นใน
มวลหิน (increase in rock volume) หากพบชองวางบงบอก มีการแตกและเล่ือนออกจากกัน
ของเม็ดหินหรืเม็ดแร ชองวางจากการแตกตอมาภายหลังอาจถูกแรอ่ืนแทรกเขาตกสะสมตัวได 
การพบแรใหมแทรกเขามาบงบอกถึงการมีชองวางท่ีเกิดขึ้นขณะเกิดการแตกและการเล่ือน 
และเมื่อมีความดันน้ําเพ่ิมเขามาในระหวางการเลื่อน หินในรอยเลื่อนอาจมีกระบวนการทํา
ใหแตกออกอีกคร้ัง เรียกวา breccia dike จะไมพบผิวรอยเล่ือน หรือ รอยไถล (slickenside) 
หรือรอยครูด (slickenline) ในระนาบของรอยแตกใน breccia dike 

 

 
 

รูปท่ี 6.10 (ก) ภาพของกรวดเหลี่ยมในรอยเล่ือน พบเปนเม็ดหินแตกเกาะกันหลวมๆ อยูใตหินทราย 
และท่ีใตหินทรายพบรอยครูดของการเล่ือน (ข) ภาพจากแผนหินบาง (thin section) ของกรวดเหล่ียม (fault 
breccia) ภาพกวาง 8 มิลลิเมตร บริเวณ Orobic, Alps Italy [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) จาก Fig 
5.3 โดย Passchier and Trouw, 2005] 

 
หินกรวดเหลี่ยมมีลักษณะคลายกับหินกรวดเหล่ียมจากหินตะกอน เรียกวา basal 

conglomerate และ sediment breccia ดังรูปท่ี 6.12 วิธีสังเกตคือ basal conglomerate พบ
เศษเม็ดกรวดเหล่ียมท่ีมาจากหินตางชนิดปะปนกัน สวนในบริเวณกรวดเหล่ียมจะเปนกรวดท่ี
เกิดจากหินในบริเวณรอยเล่ือน ถาเปนรอยเล่ือนในหินชนิดเดียวยอมมีกรวดเหล่ียมอยูชนิด
เดียว เปนตน  

(3) คาตาคลาไซด (Cataclasite) พบเปนหินแข็งท่ีมีขนาดของเม็ดเศษแตกหักระหวาง 0.1 
มิลลิเมตรถึง 10 มิลลิเมตร (รูปท่ี 6.13) ถาเล็กกวานี้จะเรียกวา ultracataclasite ในเนื้อหินจะ
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ยึดกันแนนและแข็งมาก เชน คาตาคลาไซตท่ีพบจากหินเดิมท่ีเปนหินแกรนิต พบเฟลดสปาร
และควอตซ แตกปนเปนเม็ดเล็กๆ รูปเหล่ียม คาตาคลาไซตเกิดในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูงและ
ความดันสูงนั่นก็คือตองอยูท่ีระดับลึก เศษแตกหักและปน หินจึงมีการเกาะตัวกันแนนกวาหิน
กรวดเหล่ียม โดยมีการเชื่อมประสานดวย hydrothermal หรือแรท่ีเกิดจากการแปรสภาพ คา
ตาคลาไซตผุกรอนไดนอยจึงพบไดงายหากรอยเล่ือนท่ีพบมีคาตาคลาไซตเกิดขึ้น 

 

 
 

รูปท่ี 6.11 (ก) ภาพของหินกรวดเหล่ียมเนื้อหยาบ (crush or tectonic breccia) ของเศษหินปูนท่ีมี
การเชื่อมประสานและเกาะตัวแนน เม็ดขนาดท่ีไมมีการเรียงตัวและการคัดขนาด (ข) หินกรวดเหล่ียม จาก
บริเวณ (tectonic breccia) ของเศษหินปูนเม็ดสีดํา (micritic limestone clasts) เชื่อมประสานดวยแคลคาเลียส 
Pyrenees Mountains, France (ค) หินกรวดเหล่ียม (tectonic breccia) ของเศษหินออน (marble clasts) สาย
แรแคลไซต และเม็ดแรเซอรเพนทีน จากบริเวณ  Apenine Mountaind, Italy (ง)  หินกรวดเหล่ียมจากการ
กระแทกของอุกกาบาต (impact breccia) จาก Rochechouart Impact Crater, France   [ภาพ  (ก) โดย เพียง
ตา สาตรักษ ภาพ (ข)-(ง) โดย James St. John, Ohio State University, USA]  

 
(4) ไมโลไนต (Mylonite) นิยามของหินไมโลไนตปจจุบันยังไมเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ผูท่ีต้ังชื่อ

หินนี้คนแรกคือ Lapworth ซึ่งศึกษาหินในบริเวณ Moine thrust ในสกอตแลนด นิยามของ 
ไมโลไนต ตาม Lapworth คือ “หินท่ีมีเม็ดละเอียด มีการเรียงตัวของแรหรือเศษหินเม็ดเล็กๆ ท่ี
เกิดจากผลของการบดอัดในเขตรอยเลื่อน (fine grained, laminated rock produced by 
extreme microbrecciation and milling of rock during movement on fault surface)” ตอมามี
ผูใหนิยามใหมวา ไมโลไนต คือ “หินใดๆ ท่ีมีการเรียงตัวของเศษหินหรือเม็ดขนาดท่ีมีขนาด
เล็ก ละเอียด อันเปนผลจากกระบวนการบดอัดระหวางการเล่ือน (any laminated rock in which 
the grain size has been reduced by any mechanism during the process of faulting)”  
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รูปท่ี 6.12 (ก) หิน basal conglomerate ของหินชุดหวยหินลาด พบเปนรูปกรวดเหล่ียมของหินปูน 
หินทรายแปง หินภูเขาไฟ มีเม็ดขนาดแตกตางกันคลายกับหินกรวดเหล่ียมในรอยเล่ือนมาก (ข) หินตะกอน
กรวดเหล่ียม (sediment breccia) เปนเศษตะกอนของ jasper และหินอื่นๆ  [ภาพ  (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ 
ภาพ (ข) โดย James St John, Ohio State University, USA]  
 

 
 

รูปท่ี 6.13 (ก) หินคาตาคลาไซตจากแผนหินบาง แสดงเศษแตกหักเปนเม็ดขนาดท่ีไมมีการเรียงตัว
และการคัดขนาด (ข) หินคาตาคลาไซตท่ีถูกบดและเกาะตัวกัน อยูในเขตรอยเลื่อนปว จังหวัดนาน เมื่อทุบหิน
แตกเปนผงละเอียด ปะปนเม็ดกรวด [ ภาพ (ก) โดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University, ภาพ 
(ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
 

อยางไรก็ดี นิยามของหินไมโลไนตท่ีคอนขางยอมรับกันมากเปนสวนใหญ คือ “หิน
ในรอยเลื่อนท่ีมีหินเน้ือเม็ด (matrix) ถูกทําใหเปลี่ยนลักษณะแบบพลาสติกเปนสวน
ใหญ แตอาจมีหินเน้ือเม็ดบางสวนแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะดวยการแตก  (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)” จากนิยามท่ีกลาวมา ไมวาจะเปนนิยามจาก Lapworth  ผูต้ังชื่อ หินไมโลไนต  
เปนการใหนิยามท่ีกลาวถึง การเกิด (origin) มากกวาการบรรยายลักษณะหิน จากธรรมชาติ
ของหินหรือแร เมื่ออยูในสภาวะอุณหภูมิและความดันตางกัน การเปล่ียนลักษณะของหินหรืแร
จะไมเหมือนกัน ดังนั้นการท่ีจะเอาลักษณะของการเกิด มาบรรยายหิน จึงทําใหไดลักษณะท่ีไม
ตายตัว และการท่ีเราจะกลาวไดวานิยามใดหรือ ดีหรือไมดี ควรพิจารณาท่ีนิยามน้ันๆ วา
สามารถบรรยายไดเฉพาะเจาะจงตอลักษณะของสิ่งนั้นๆ ไดหรือไม เชน นิยามของหินแกรนิต 
เมื่ออานนิยามนั้นแลว ตองทราบวาเปนหินแกรนิต นักธรณีวิทยาอ่ืนๆ เมื่อไดอานนิยามก็ตอง
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บอกเปนเสียงเดียวกันวาเปนหินแกรนิต แสดงวา นิยามนั้นดีและเหมาะสม เปนตน ดังนั้น
นิยามของหินไมโลไนต ท่ีกลาวมาท้ังสามนิยาม ถือวายังไมเหมาะสม แตก็ยังไมสามารถหา
นิยามท่ีกระทัด เฉพาะเจาะจงสําหรับหินไมโลไนตได รูปท่ี 6.14  แสดงภาพตัวอยางของหิน
ไมโลไนต  ท่ีปรากฏบริเวณหินโผล 

 

 
 

รูปท่ี 6.14 (ก) หินไมโลไนต พบการยืดของแรควอตซเปนรูปไสกรอก (boudin) และมีการเรียงตัว
แบบริ้วขนานตามแนวการเฉือน พบบริเวณน้ําตกลานสาง จังหวัดตาก (ข) หินไมโลไนต เกิดจากการเล่ือนใน
หินกรวดมน (conglomerate) พบริ้วขนานที่บงบอกการเล่ือน [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) จาก 
Fig.8 โดย Martinez, 2006] 

 

(5) ทาซีไลตเทียม หรือ ซูสโดทาซีไลต (pseudotachylite) พบนอยมากในธรรมชาติมักพบใน
บริเวณที่เกิดรอยเลื่อนในระดับลึก tachylite เปนชื่อของหินภูเขาไฟเนื้อแกวท่ีมีองคประกอบ
ของบะซอลต เมื่อเติมคํา “pseudo” เขาขางหนาซึ่งหมายความวา “เทียมหรือเลียนแบบ” 
ดังนั้น pseudotachylite พบคลายลักษณะเปนเนื้อแกวแตความจริงไมใชเนื้อแกวท้ังหมด (รูปท่ี 
6.15) เปนหินแข็งเนื้อละเอียดมาก หรือเปนเนื้อแกวบางสวนแตไมใชท้ังหมด อาจมีเศษปนของ
เม็ดหินปะปนอยูดวย การท่ีพบเน้ือแกวปะปนเกิดการตกผลึกของแกวทําใหไดเม็ดละเอียด 
pseudotachylite พบเปนสายแรเล็กๆ ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก แรบางตัวมีการหลอมละลาย
ขณะเกิดรอยเล่ือน ทําใหพบเปนสายแร อยางไรก็ตามหากพบ pseudotachylite หนามากๆ 
แสดงวาการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนมีมากเนื่องจาก pseudotachylity เกิดจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิและความดันสูง พรอมอัตราการเปล่ียนแปลงของความเครียดสูง ดังนั้น มักพบบริเวณ
ท่ีมีแผนดินไหว หากพบหนาแสดงถึงบริเวณท่ีพบเคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในระดับลึก  

นอกจากนี้ การตกกระแทกของอุกกาบาตลูกใหญๆ สามารถทําใหเกิด 
pseudotachylite ไดเชนเดียวกัน เพราะมีคาของอัตราการเปล่ียนแปลงความเครียดสูง หินแตก
แบบแข็ง (เปราะ) พรอมๆ กับมีอุณหภูมิสูง ทําใหมีแรบางตัวหลอมเหลวตกผลึกใหมแทรก
สะสมตัวตามรอยแตก พบรองรอยของการกระแทก  

 
6.1.3 ลักษณะปรากฏของรอยเลื่อน 

เมื่อพบการขาดหายไปของลําดับหิน จะเปนหลักฐานท่ีบงบอกการเล่ือน ดังรูปท่ี 6.16 ท่ีแสดงขอมูล
ของหลุมเจาะ ในบริเวณท่ีมีรอยเล่ือนจะพบการขาดหายไป (omission of strata) หรือการปรากฏของการซ้ํา
ของชั้นหิน (repetition) แตท้ังนี้ตองไมใช รอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity) โดยที่การแยกรอยช้ันไมตอเนื่อง
ออกจากรอยเล่ือน คือ ตองพบการผุกรอนบริเวณรอยสัมผัส  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 
 

รูปท่ี 6.15 หินซูสโดทาซีไลต (pseudotachylite) (ก) พบในรอยเล่ือนของหินแอไพลต (aplite) 
บริเวณลําน้ําโขง อําเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) (ค) และ (จ) ภาพจากแผนหินบาง (ง) พบในหิน turbidites ท่ี
วางตัวเหนือ  melanges [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ 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] 
 

 
 

รูปท่ี 6.16 ภาพตัดขวางของบริเวณที่มีรอยเล่ือน หากมีการเจาะพบการขาดหายไป (omission 
strata) หรือการพบซ้ํา (repetition) ของชั้นหินได (ก) รอยเล่ือนยอน หลุม ข พบการซ้ํา (repetition) ของชั้นหิน 
(ข) รอยเล่ือนปกติ หลุม  ง เกิดการขาดหายไปของชั้นหิน [ภาพจาก Twiss and Moores, 1992] 
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6.1.4 การหาชวงเวลาของการเกิดรอยเลื่อนมีพลัง  
ปจจุบันถาตองทําแผนท่ีธรณีวิทยาและศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางในบริเวณรอยเลื่อนท่ีมีพลัง 

(active fault) หรือท่ีคาดวาจะมีรอยเล่ือนท่ีมีพลัง ทําโดยการขุดรองขนานและตัดขวางแนวของรอยเลื่อน 
การศึกษาของ Kerry Sich (1978) บริเวณสวนหนึ่งของ San Andreas fault ถือเปนตัวอยางกรณีศึกษา 
(case study) ท่ีแสดงวิธีการศึกษาในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง การขุดรองและการทําแผนที่ธรณีวิทยาอยาง
ละเอียดทําใหสามารถไดภาพตัดขวางของบริเวณรอยเลื่อน และรูปรางของแนวรอยเล่ือนรวมทั้งชั้นหิน 
อัตราเร็วของการเกิด และการเกิดขึ้นใหมอีกในครั้งตอมา (หากมีหลักฐานปรากฏ) ทําใหสามารถบงบอกถึง
การเกิดรอยเลือนในสมัยโบราณ (paleoseismic active) ได และเมื่อทราบเหตุการณในอดีต ทําใหสามารถ
นํามาคาดการณในอนาคตได (the present is the key to the past and …the future) เพราะจากขอมูลจาก
เกิดแผนดินไหวในบริเวณตางๆ พบวามีการเกิดซ้ําเปนชวงๆ (cycle) แผนดินไหวเกิดจากผลของการเล่ือนตัว
ของแผนหิน ดังนั้นธรรมชาติของการเกิดการเล่ือนของแผนหิน จึงยอมมีการเกิดซ้ําเปนชวง ๆ  

นอกจากการขุดรองยังมีการใชคล่ืนส่ันสะเทือนในการเก็บบันทึกภาพตัดขวางของชั้นดิน-หินบริเวณ
รอยเล่ือนมีพลัง ทําใหไดภาพที่ระดับลึกและชัดเจนกวาการขุดรอง แตอาจตองใชงบประมาณมากกวา เมื่อเกิด
รอยเล่ือนใหมจะทําการสํารวจทับเสนการสํารวจเดิมเพ่ือเปรียบภาพตัดขวางของรอยเลื่อนท่ีเกิดขึ้นครั้งใหม
กับภาพตัดขวางเดิม  
 
6.1.5 นิยามสําคัญที่เกี่ยวของกับรอยเลื่อน  

นิยามท่ีสําคัญๆ และเกี่ยวของในการวิเคราะหการเล่ือนไดแก  
(1) หินพื้น (foot wall) หินสวนท่ีอยูใตรอยเล่ือน (รูปท่ี 6.17) 
(2) หินเพดาน (hanging wall) สวนท่ีอยูเนื้อรอยเล่ือน (รูปท่ี 6.17) 
(3) ระนาบรอยเลื่อน (fault plane) คือ พ้ืนท่ีของการเล่ือนตัว สามารถวัด strike และ dip ของ

ระนาบรอยเลื่อนได  
(4) ระยะหางของการเลื่อนจริง หรือแนวการเลื่อนจริง (actual slip หรือบางทีเรียกวา true 

slip หรือ net slip) คือ ระยะหางท่ีวัดจากจุด 2 จุด ท่ีเดิมเคยอยูติดกัน  แตตอมาเกิดการเล่ือน
ท่ีทําใหเคล่ือนหางจากกัน  ดังแสดงในรูปท่ี 6.18 

(5) ระยะเลื่อนแนวดิ่ง (throw) คือ ระยะการเคล่ือนท่ีวัดตามแนวด่ิง (vertical) จัดเปน
องคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะการเล่ือน (vertical component of displacement 
vector) ดังแสดงในรูปท่ี 6.18 

(6) ระยะเลื่อนแนวราบ (heave) คือ ระยะการเคล่ือนท่ีวัดตามแนวราบ (horizontal) จัดเปน
องคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะการเล่ือน (horizontal component of displacement 
vector) ดังแสดงในรูปท่ี 6.18 

(7) ระยะหางการเลื่อน หรือแนวการแยก (separation หรือ shift) คือ ระยะหางท่ีไดจาก
องคประกอบของระยะการเคล่ือนท่ี วัดตามแนวดิ่งและระยะการเคลื่อนท่ีวัดตามแนวราบ ดัง
แสดงในรูปท่ี 6.18 

 
หมายเหตุ: คําวา “fault” มาจากศัพททางเหมืองแร (mining term) ในชวงศตวรรษที่ 18 โดยเปนคํา

ท่ีเรียกการเล่ือนของชั้นถาน เชนเดียวกับคําวา “hanging wall” และ “foot wall” ท่ีมาจากศัพททางเหมืองแร 
โดยใชเรียกหินท่ีอยูเหนือศีรษะของคนที่อยูในอุโมงคในรอยรอยเล่ือนวาเปน “hanging wall” พจนานุกรม
ศัพทธรณีวิทยาเรียกวา หินเพดาน และอยูท่ีเทาวาเปน “foot wall” พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยาเรียกวา           
หินพ้ืน 
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รูปท่ี 6.17 การพิจารณาหินพ้ืน (foot wall) และ หินเพดาน (hanging wall) ในรอยเล่ือนใหพิจารณา
โดยใชตัวคนท่ีอยูในอุโมงค หากหินอยูบนหัวเรียกวา หินเพดาน หากอยูท่ีเทาเรียกวา หินพ้ืน  
 

 
 

รูปท่ี 6.18 ลักษณะของการเลื่อน (ก) แสดงนิยามของคําวาแนวการเล่ือน (slip) (ข) แสดงนิยามของ
คําวา แนวการแยก (separation) 

 
6.2 การจําแนกประเภทของรอยเล่ือน  

การจําแนกรอยเล่ือนมีหลายประเภท ในท่ีนี้เลือกกลาวเฉพาะท่ีสําคัญและเปนท่ีนิยมไดแก  
(1) การจําแนกโดยใชมุมเท (dip angle classification)  
(2) การจัดแบบโดยใชแนวการเล่ือน (slip classification) และ  
(3) การจําแนกโดยใชแนวการแยก (separation classification)  

 
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ของโครงสรางรอยเล่ือนโดยทั่วๆ ไป จะบรรยาย

ลักษณะโดยการบอกทิศทางของการเลื่อน (direction of displacement) นัยการเลื่อน (sense of 
displacement) และระยะทางการเล่ือน (magnitude of displacement) นั่นคือ การบอกการเล่ือนท่ี 
(translation) ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 แนวการเลื่อนเปนระยะจริงท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีไปตามระนาบ
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ของรอยเลื่อน (fault plane) ถาไมสามารถพบแนวการเลื่อนจริง (true slip) จะใชแนวการแยก (separation) 
แทน เพราะแนวการแยกของชั้นหินจะเปนระยะปรากฏ (actual separation) ของการเล่ือนท่ีของแผนหินท่ี
เล่ือนหางจากกันสองฝาก    
 
6.2.1 การจําแนกโดยใชมุมเท (Dip Angle Classification) 

การจําแนกโดยใชมุมเท แบงยอยออกเปนสองชนิด คือ รอยเล่ือนมุมเทสูง (high angle fault) และ 

รอยเล่ือนมุมเทต่ํา (low angle fault) โดยที่มุมเท หมายถึงมุมเทที่มีคามากกวา 45 ° สวนมุมเทต่ํามีคานอย
กวา 45 ° การแบงประเภทนี้พิจารณาเพียงมุมเทเทานั้น การจําแนกประเภท ไมทําใหเกิดภาพลักษณท่ี

เจาะจงมากนัก ตัวอยางเชน รอยเล่ือนดานขาง ระนาบของรอยเลื่อนมีมุมเท 90 ° หรือรอยเล่ือนปกติ ระนาบ
มุมเท 60 ° เรียกเปน รอยเล่ือนมุมเทสูง ท้ังหมด จึงเปนการจัดแบงท่ีคอนขางงาย แตไมทําใหไดภาพลักษณ
ท่ีเฉพาะเจาะจง  

 
6.2.2 การจําแนกโดยใชแนวการเลื่อน (Slip Classification) 

การแบงดวยแนวการเลื่อนท่ีปรากฏในหินโผลสามารถแบงออกเปนกลุม 4 กลุมใหญๆ ดังนี้ (1) รอย
เล่ือนแนวระดับ (strike-slip fault) (2) รอยเลื่อนแนวมุมเท (dip-slip fault) (3) รอยเล่ือนตามแนวเฉียง 
(oblique-slip fault) และ (4) รอยเล่ือนหมุน (rotational fault) รอยเล่ือนท้ังส่ีชนิดจะแบงยอย เพ่ือชวยในการ
บรรยายใหเกิดภาพลักษณไดงาย การแบงยอยแสดงในรูปท่ี 6.19 ตัวอยางเชน จากการเล่ือนแนวมุมเท จะ
แบงยอยลงไปเปน รอยเล่ือนแนวมุมเทปกติ (dip slip normal fault) และ รอยเล่ือนแนวมุมเทยอน (dip slip 
thrust fault) หากเปนตามแนวเฉียงก็จะไดเปน รอยเล่ือนแนวเฉียงปกติไปทางซาย หรือขวา (oblique slip 
left- (or right) handed normal fault) และรอยเล่ือนแนวเฉียงยอนไปทางซายหรือขวา (oblique slip left- (or 
right) handed reverse fault) สวนรอยเล่ือนตามแนวระดับ แบงยอยเปนรอยเล่ือนตามแนวระดับไปทางซาย 
(left (sinistral) strike-slip fault) และรอยเล่ือนตามแนวระดับไปดานขวา (right (dextral) strike-slip fault)  

นอกจากนี้เราแยกรอยเลื่อนแนวยอนมุมต่ํา (thrust-slip fault) ออกจากรอยเลื่อนแนวยอน (reverse-

slip) โดยรอยเลื่อนแนวยอนมุมต่ํา ตองมีมุมนอยกวา 45° สวนรอยเล่ือนแนวมุมเทปกติ (normal-slip fault) 

หากมีมุมนอยกวา 45° จะเรียกวา รอยเล่ือนแนวมุมเทปกติมุมต่ํา (law-angle normal slip fault) 
การจําแนกรอยเล่ือนประเภทนี้หากการโผลของรอยเล่ือนปรากฏชัดเจน การจําแนกยอมไมเกิด

ปญหามากนัก แตหากมีการโผลและการผุกรอนของชั้นหินออกไป การเรียกชื่อ รอยเล่ือนอาจผิดได  
 
6.2.3 การแบงรอยเลื่อนโดยใชแนวการแยกของชั้นหิน (Separation Classification) 

การจัดรอยเล่ือนโดยใชแนวการแยก (separation) ของชั้นหิน เพราะการใชแนวการเลื่อน (slip 
classification) มาเรียกชนิดของรอยเล่ือน หากมีการโผลของหินชัดเจนจะไมยุงยาก แตโดยธรรมชาติไมเปน
เชนนั้น หินโผลมักไมโผลอยางชัดเจน ดังนั้น จะใช แนวการแยก (separation) ท่ีอาศัยหลักฐานของ ระยะรอย
เล่ือนปรากฏ (actual separation) มาจัดชนิดของรอยเล่ือน ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 6.20 โดยท่ี รูปท่ี 6.20 
(ก) แสดง 200 เมตร ของการแยกไปตามขางแบบขวามือ (right-lateral separation) ของหินบะซอลต สวนรูป
ท่ี 6.20 (ข) แสดง 15 เมตร ของการแยกแบบปกติ (normal separation) ของหินทราย  

นอกจากนี้เราใชระยะเลื่อนแนวยืน (throw) โดยคิดตามความหนาของชั้นหินมาชวยหาระยะแนวการ
แยก ดังแสดงรูปท่ี 6.21 จากรูประยะการเลื่อนแนวยืน (throw) เปนชวงความหนาของชั้นหินท่ีอยูระหวาง
ระนาบของรอยเลื่อน โดยเราคิดความหนาของหินหนวยท่ี 3 และหนวยท่ี 4 หรือความหนาของหนวยท่ี 5 
เพียงหนวยเดียว 
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รูปท่ี 6.19 การแบงรอยเล่ือนตามแนวการเล่ือน (slip) แบงไดเปน 4 ประเภท (ก) รอยเล่ือนแนวระดับ 
(strike-slip fault) (ข) รอยเล่ือนแนวมุมเท (dip-slip fault)  (ค) รอยเล่ือนแนวมุมเฉียง (oblique-slip fault)  และ 
(ง) รอยเล่ือนหมุน (rotational fault) [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 



รอยเลื่อน            

 
 

รูปท่ี 6.20 (ก) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงแนวแยกตามขางแบบขวามือ (right-lateral separation) (ข) 
ภาพตัดขวางของชั้นหินทรายพบมีการเล่ือนแบบแนวแยกปกติ (normal separation)  
 
 

 
 

รูปท่ี 6.21 ระยะเลื่อนแนวยืน (throw) จากจุด ก และ ข ท่ีปรากฏในแผนที่ธรณีวิทยา การหาแนวการ
แยก คิดจากผลรวมความหนาของชั้นระหวางจุด ก และ ข และความหนาแสดงในภาพของลําดับชั้นหิน 
(stratigraphic column) [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 

 
การพบระยะการเคลื่อนท่ีปรากฏไมไดมีความสัมพันธกับระยะจริงของการเคล่ือนท่ี ขึ้นอยูกับการ

วางตัวของชั้นหิน แนวระดับ (strike) มุมเท (dip) ของระนาบรอยเลื่อน (fault plane) ระยะทางการเลื่อน ทิศ
ทางการเล่ือนของการวางตัวของหินโผล และระยะทางการเลื่อนท่ีมองเห็นจากหินโผล ดังตัวอยางในรูปท่ี 6.22 
มีการเล่ือนท้ังแบบแนวมุมเทปกติ และแนวระดับ เมื่อเกิดการผุกรอนจะเห็นการเล่ือนท่ีแตกตางไป เชน รูปท่ี 
6.22 (ก) รอยเล่ือนแบบแนวมุมเทปกติ (normal-slip) เมื่อมีการผุกรอนรอยเล่ือนท่ีพบเปนแบบแนวระดับ 
(strike-slip) หรือรูปท่ี 6.22 (จ) รอยเล่ือนแนวระดับแบบไปทางซายมือ (left-handed strike-slip fault) เมื่อมี
การผุกรอนดานขาง พบเปนรอยเล่ือนแนวมุมเทปกติ (normal slip fault) เปนตน  

การจําแนกรอยเล่ือนแบบใชแนวการแยก โดยอาศัยภาพตัดขวางแบงออกไดเปน 3 ชนิด 
ประกอบดวย (1) รอยเล่ือนปกติ (normal fault) (2) รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust fault) และ (3) รอยเล่ือนยอน 
(reverse fault) ดังรปูท่ี 6.23 (ก) แตถาดูจากภาพตานก (plan view) แบงไดเปน 2 ประเภทคือ รอยเล่ือนแยก
ดานขางแบบไปทางซายมือ (left lateral fault) หรือรอยเล่ือนแยกดานขางแบบไปทางขวามือ (right lateral 
fault) ดังรูปท่ี 6.23 (ข) ในทางที่ดีเราควรตองดูท้ังภาพตัดขวางและภาพตานก ดังรูปท่ี 6.23 (ค) ในรูปเปน 
รอยเล่ือนยอนแบบไปทางขวามือ (right-lateral reverse fault) 
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การหา slip ของรอยเลื่อน จะใช slickenside and groove ชั้นหินคดโคงยวย (drag folds) (รูปท่ี 
6.24) tension-gash fracture และ tight drag fold  

โดยทั่วไปๆ เรานิยมแบงรอยเล่ือนออกเปน 4 ประเภทไดแก รอยเล่ือนปกติ (normal fault), รอย
เล่ือนยอน (reverse fault) รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust fault) และรอยเล่ือนแนวระดับ (strike-slip fault) โดย
รอยเล่ือนปกติคือรอยเล่ือนท่ีมีมุมเทและชั้นหินอายุออนกวาอยูบนหินอายุแกกวา รอยเล่ือนยอนคือรอยเล่ือนท่ี

มีมุมเทมากกวา 45° และมีชั้นหินอายุแกอยูบนหินอายุออนกวา ถามีมุมเทนอยกวา 45° เรียกวา รอยเล่ือน
ยอนมุมต่ํา สวนรอยเล่ือนแนวระดับคือรอยเล่ือนท่ีเคล่ือนไปตามแนวระดับ สําหรับกรณีการแบงรอยเล่ือน
ออกเปน 3 ประเภท โดยพิจารณาจากแรงกระทําตามหลักการแบงโดย Anderson (1951) โดยจะไดกลาว
รายละเอียดในลําดับตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 6.22 (ก)-(จ) บลอกไดอะแกรมแสดงความแตกตางระหวางแนวการเลื่อน (slip) และแนวการ
แยก (separation) เมื่อเกิดการเล่ือนและเมื่อมีการผุกรอน เห็นรูปรางของรอยเล่ือนเปนอีกประเภทได [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Lahee, 1962] 



รอยเลื่อน            

 
 
 

รูปท่ี 6.23 การแบงรอยเล่ือนโดยใชการแยกของชั้นหิน (ก) จากภาพตัดขวางแบงได 3 ประเภท (ข) 
จากภาพตานกแบงได 2 ประเภท (ค) เมื่อรวมท้ัง A และ B ได รอยเล่ือนยอนแบบไปทางขวามือ (right-lateral 
reverse fault) [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 6.24 ภาพตัวอยางของชั้นหินคดโคงยวย (drag folds) ท่ีเกิดจากการเล่ือนในแบบตางๆ (ก) 
เมื่อเกิดรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา หินพ้ืน (foot wall) แสดงแบบประทุนควํ่า สวนหินเพดาน (hanging wall) แสดง
แบบประทุนหงาย (ข) เมื่อเกิดรอยเล่ือนแนวมุเทปกติ (ค) เมื่อเกิดรอยเล่ือนแนวระดับแบบไปทางซายมือและ
ขวามือ (ง) ลักษณะชั้นหินคดโคงยวยรูปตัว S (sigmoidal drag fold) ของรอยเลื่อนแนวระดับแบบไปทาง
ซายมือและขวามือ [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
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6.3 ความเครียดในรอยเลื่อน  
รอยเล่ือนเกิดไดเพราะหินมีการถูกแรงกระทํา และเกิดการเปลี่ยนลักษณะ การพบรอยเล่ือนปกติ 

(normal fault) รอยเล่ือนยอน (reverse fault) รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust fault) และรอยเล่ือนแนวระดับ 
พบวามีปรากฏการณรวม คือ เปลือกโลกมีการยืดออกในดานใดดานหนึ่ง และจะหดส้ันเขาอีกดานใดดานหนึ่ง
เชนกัน ทิศทางจะเปนมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน การวิเคราะหการเกิดรอยเล่ือน เพ่ือใหงายจะใชการจําลองการ

เกิดแบบ plane strain (S1,S2≠0 แต S3=0) หรืออีกนัยหนึ่งเราจะไมใหปริมาตรมีการสูญเสียขณะเกิดรอย
เล่ือนโดยที่ตองไมมีการหดหรือยืดในแกนของ S3 

รอยเลื่อนแนวมุมเท (normal-slip fault) จะมีการยืดออกทางแกนนอน สวนแกนตั้งจะหดส้ัน 
พิจารณาชั้นหินมีความหนา 10 เมตร ยาว 105 เมตร ดังรูปท่ี 6.25  
 

 
 

รูปท่ี 6.25 การยืดเมื่อมีการเกิดรอยเล่ือนแนวมุมเทปกติ (normal-slip fault) โดยความยาวเริ่มตน 
105 เมตร เมื่อเกิดรอยเล่ือนไดความยาว 115 เมตร  
 

จากรูปท่ี 6.25 เมื่อชั้นหินถูกตัดและเลื่อนดวยมุมลาดชัน ~60° จะไดความยาวของจุดปลาย AB 
ยาว 115 เมตร นั่นคือชั้นหินถูกยืดคลายกับยางยืดซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

 
ความยาวที่ยืดออก 10 เมตร คือชองวางระหวางชั้นหิน การคํานวณทําไดโดยกําหนดให 
 

S แทน strain 
lf แทน  ความยาวสุดทาย 

   lo แทน  ความยาวเริ่มตน 
 

ความหนาจะลดลงจาก 10 เมตร โดยหนาเพียง 9.13 เมตร คํานวณไดโดยการกําหนดพ้ืนท่ี
ภาพตัดขวาง (A) ดังนี้ 
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ความหนาท่ีคํานวณไดเรียกวาความหนาเฉล่ียจริง และเกิดการเปล่ียนลักษณะคอนขางจะเปนเนื้อเดียว 
(homogeneous)  
 

รอยเลื่อนยอนและรอยเลื่อนยอนมุมตํ่า (reverse-slip and thrust-slip faults) จะเกิดตรงกัน
ขามกับรอยเล่ือนแนวมุมเท โดยที่ชั้นหินจะส้ันในแนวนอนและจะหนาเพิ่มในแนวตั้ง ดังรูปท่ี 6.26  
 

 
 

รูปท่ี 6.26 การหดส้ันเมื่อเกิดรอยเล่ือนแนวมุมยอนและแนวมุมยอนมุมต่ํา (reverse and thrust 
faults)  
 

จากรูปท่ี 6.26 ถาใหความหนาในรูปเทากับ 10 เมตร และความยาวเทากับ 105 เมตร เกิดรอยเล่ือน
ยอน และรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา การเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนทําใหเกิดการซอนทับกันและเพิ่มความหนาของชั้น
หิน ขณะท่ีในแนวนอนจะส้ันลงผลรวมของระยะทางการซอนทับกันดังรูปท่ี 6.26 จะได 13 เมตร สามารถ
คํานวณหาปริมาณการยืดได คือ 
 

 
ความหนาสามารถคํานวณไดดังนี้ 

 
ความหนาท่ีคํานวณได เรียกวา ความหนาเฉลี่ยจริง และเกิดการเปล่ียนลักษณะคอนขางเปนเนื้อเดียว 
(homogeneous)  
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รอยเลื่อนแนวระดับ (strike-slip faults) ทําใหเกิดการยืดและหดในแนวนอน จะไมมีผลตอความ
หนาของชั้นหิน การหดและยืดจะต้ังฉากกัน ถาการเคล่ือนท่ี ไมวาจะไปทางซายหรือขวาเทากัน ผลของ
ความเครียดจะได การเปล่ียนลักษณะแบบไปตามแกน (coaxial deformation) แตถาไมสมดุลจะได การ
เปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน (non-coaxial deformation) และจากรูปท่ี 6.25 และ 6.26 สมมติถาเราดู
จากภาพตานก (plan view) จะพบลักษณะของรอยเลื่อนแนวระดับท้ังสองภาพ   

ดังนั้นจากลักษณะท่ีปรากฏแตกตางกันอยางชัดเจนของการยืดและหดส้ันในแตละประเภท ผลของ
รอยเล่ือนสามรถทําใหเปลือกโลกมีการเปล่ียนแปลงมากมาย อาจจะบางลงหรือหนาขึ้น แตตองอาศัยแรง
กระทําจะเปนจากผลของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนโลก (plate tectonics) หรือผลจากความเคนเฉพาะ
แหง (local stress) ก็ได   
 
6.3.1 วงรีความเครียดของรอยเลื่อน 

เมื่อพบรอยเล่ือนสองแนวตัดกันดวยมุมแหลม ดังรูปท่ี 6.27 (ก) ซึ่งมีมุมประมาณ 60° ไมวาจะเปน
รอยเล่ือนยอนหรือรอยเล่ือนแนวระดับ จุดตัดของรอยเล่ือนท้ังสองแนวจะขนานกับ S2 (σ2) โดยที่จะเปนเสน
แบงมุมแหลมและตั้งฉากกับ S2 และ S1  รูปท่ี 6.27 (ข) แสดงการเขียนจุดลงบนสเตริโอเนต (stereonet) 
 

 
 

รูปท่ี 6.27 (ก) แสดงความสัมพันธของแนวรอยเลื่อนแบบคอนจูเกต (conjugate faults) และทิศทาง
ความเคน (ข) ภาพของสเตริโอเนตเขียนจุดจากรูป (ก) [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
 
6.3.2 การวิเคราะหเชิงพลศาสตรของรอยเลื่อน 

การวิเคราะหเชิงพลศาสตรชวยทําใหเราเขาใจวาทําไมรอยเล่ือนจึงมีการเกิดไดในแบบตางๆ เรา

ทราบจากการศึกษาเชิงพลศาสตรวาทําไมถึงไดรอยเล่ือนปกติท่ีมีมุมประมาณ 60° รอยเล่ือนยอนมุมต่ํามีมุม
นอยกวา 30° และรอยเลื่อนแนวระดับมีมุมเกือบตั้งฉาก  

ในการศึกษาเราทดลองคาความแข็งแรงของหินในหองปฏิบัติการ สวนใหญจะเปนไปตามกฎของคู
ลอมบ (Coulomb’s law of failure) โดยกฎของคูลอมบใชไดเฉพาะกับกรณีท่ีหินนั้นอยูใกลผิวดินท่ีมีสภาพ
แบบเปราะ แตเมื่อหินอยูใตผิวดินมีสภาพแบบออนนิ่มการแสดงพฤติกรรมของหินตอแรงท่ีมากระทําจะไม
เปนไปตามกฎของคูลอมบ ดังนั้นเมื่อวิเคราะหทางพลศาสตรตองพิจารณาเง่ือนไข หรือสภาวะของหินใน
ขณะท่ีเกิดการเปล่ียนลักษณะดวย  



รอยเลื่อน            

6.3.3 ทฤษฎีของแอนเดอรสันตอการเกิดการเลื่อน (Anderson’s Fault Theory)  
Ernest M. Anderson (1951) นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษ พบวากฎการวิบัติของคูลอมบ (Coulomb’s 

law of failure) ทําใหเกิดรอยเล่ือนตางๆ ได 3 ประเภท (รอยเล่ือนปกติ (normal fault) รอยเล่ือนแยกดานขาง 
(thrust fault) และรอยเล่ือนยอน (thrust fault) ปรากฏกับหินในบริเวณเปลือกโลกระดับตื้นๆ เทานั้น หาก
พิจารณาบริเวณเปลือกโลกท่ีสัมผัสกับอากาศ (free surface) บริเวณนี้จะมีความเคนเฉือนเปนศูนย เมื่อเรา
กําหนดใหความเคนหลัก (principal stress) เปนทิศทางท่ีความเคนเฉือนเปนศูนย บนผิวโลกจึงเปนระนาบ
หลัก (principal plane) ท่ีประกอบดวยสองทิศทางของความเคนหลัก โดยมีแนวของความเคนหลักอยูหนึ่ง
แนวต้ังฉากกับระนาบของเปลือกโลก Anderson อธิบายมุมเทเฉล่ียและการเล่ือนท่ีเกิดกับหินบนเปลือกผิว
โลก โดยอาศัยกฎการวิบัติของคูลอมบ เขียนไดดังสมการ 

 
  

 σc=σo+σntanφ 
   
 

เมื่อ σc แทน คาความเคนเฉือนวิกฤต (critical shear stress) 

   σo แทน คาการยึดเหน่ียวของเนื้อหิน (cohesive strength) 

tanφ แทน คาสัมประสิทธิ์ของการเสียดทาน 

   σn แทน ความเคนตั้งฉาก 
 

Anderson เนนมุม φ ของหินท่ัวไปๆ มีคาประมาณ 30° ดังนั้นจากสมการ 
 

    φ=30° 

    2θ=90°- φ   
 

ถา  φ≈30° ดังนั้น θ≈30° ดังสมการในขางตน  
 

Anderson สรุปผลการเกิดการเล่ือนของรอยเล่ือนท้ัง 3 ประเภท ดังแสดงในรูปท่ี 6.28 ซึ่งผิวบนของ
เปลือกโลกสามารถพบไดในรูปท่ี 6.29 แสดงการเกิด conjugate fault พรอมกับรอยแยก รูปท่ี 6.29 (ก) แสดง
ความเคนหลัก (principle stress) รูปท่ี 6.29 (ข) แสดงความเครียดหลัก (principle strain) 
 
6.3.4 ขอยกเวนของกฎการวิบัติของคูลอมบและทฤษฎีของแอนเดอรสันและเง่ือนไขพิเศษ 

กฎการวิบัติของคูลอมบและทฤษฎีของแอนเดอรสันสามารถอธิบายการเกิดการเล่ือน แตก็มีปจจัยท่ี
ทําใหท้ังสองทฤษฎีไมสามารถนํามาอธิบายหรือคาดการณได คือ 

(1) เมื่อหินนั้นมีลักษณะแบบไมเปน isotropic เชน มีรอยแตก มีรอยเล่ือน มีแนวของชั้นหิน มีแนว
แตกเรียบ หรือมีแนวของริ้วขนาน การตอบสนองตอแรงกระทํามีการเปล่ียนลักษณะแตกตาง
กันไปดังรูปท่ี 6.30 หินท่ีมีลักษณะของโครงสรางอื่นปรากฏในเนื้อหินจัดเปนประเภท 
anisotropic rocks ดังนั้นทฤษฎีของแอนเดอรสันและคูลอมบ ไมสามารถนําเอามาใชไดใน
บางสวนหรือแทบท้ังหมด 
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รูปท่ี 6.28 รอยเล่ือนท่ีแบงตาม Anderson พรอมลักษณะของความเคนหลักท่ีเกิดในทิศทางตางกัน
ของรอยเล่ือนแตละประเภท และภาพสเตริโอเนตของระนาบการเลื่อน (ก) รอยเล่ือนยอน (ข) รอยเล่ือน
ดานขาง (ค) รอยเล่ือนปกติ [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 6.29 การเกิดรอยเล่ือนแบบคอนจูเกต และรอยแยกแบบโหมดหนึ่ง-แบบเปด (ก) ทิศทางความ

เคนหลัก (ข) ทิศทางความเครียดหลัก [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996] 
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รูปท่ี 6.30 แทงหินตัวอยางท่ีมีลักษณะของ anisotropic โดยมีแนวของริ้วขนาน (foliation) ในมุม
ตางๆ [ภาพจาก  Figure 6.68 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

(2) เมื่อหินมีรอยแตกเดิมหรือมีริ้วขนาน (foliation) หากมีความเคนมากระทํา โอกาสที่หินจะเล่ือน
ไปตามรอยแตกหรือริ้วขนานนั้นมีมาก การเล่ือนไปตามรอยแตกเดิม ใชกฎของไบเยอรลี 
(Byerlee’s law) หรือ กฎขอหนึ่งของอะมอนตัน (Amontons’ first law) มาอธิบาย กฎของไบ
เยอรลี คลายกับกฎขอหนึ่งของอะมอนตัน  Guillaume Amomtons เปนนักฟสิกสชาวฝรั่งเศส 
(1663-1705) แตอะมอนตันไมไดระบุวาคาสัมประสิทธิ์ของการไถลของหินควรมีคาเทาไร สวน
กฎขอสองของอะมอนตัน (Amontons’ second law) กลาววา “การตานทานตอการเคล่ือนท่ีไม
ขึ้นตรงกับผิวสัมผัสระหวางวัตถุ” โดยที่หินตองการเพียงเอาชนะ คาการยึดเกาะระหวางเม็ด
ขนาดในหิน (friction) ท่ีจะเล่ือนไปตามแนวแตกเดิมเทานั้น คาการยึดเกาะระหวางเม็ดขนาด
ในหินมากขึ้นหากมีคาความเคนตั้งฉากมากขึ้น ดังแสดงจากสมการ 

   
 

σs = μσ n  
 

เมื่อ σ s แทน คาความเคนเฉือน  

    μ แทน สัมประสิทธิ์ของการไถล 
 

จากการศึกษาวิเคราะหของ Byerlee พบวาโดยท่ัวไปคาการยึดเกาะระหวางเม็ด
ขนาดในหิน มีคาใกลเคียงกัน ดังรูปท่ีแสดงมาแลวในบทที่ 5 หรือสเกตคราวๆ ไดดังรูปท่ี 6.31 

จากรูปโดยท่ัวไปหากความเคนตั้งฉากระหวาง 0-200 MPa คาของ μ=0.85 ดังนั้น 
 

σs=0.85σ n  
 

โดยที่มีมุม φ เทากับ 40° ถาความเคนตั้งฉากมากกวา 200 MPa ดังนั้น 
 

   σs=50+0.6σ n 
 

โดยที่จะไดมุม φ เทากับ 31° 
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รูปท่ี 6.31 กราฟระหวางคาความเคนตั้งฉากและคาความเคนเฉือนของเปลือกโลกอยางคราวๆ จาก
ขอมูลการรวบรวมของ Byerlee, (1978) 
 
6.3.5 การทํานายการเล่ือนเมื่อมีรอยแตกเดิมของหิน (Prediction of fault’s Separation in Pre-
existing Fracture)  

Angelier (1994) ไดเนนถึงความสําคัญของเรค (rake) ซึ่งเปนมุมท่ีรอยไถลทํากับ แนวระดับของ

ระนาบรอยเลื่อน ขึ้นอยูกับขนาดของ σ2 สมมติใหมีหินท่ีมีรอยแตกเดิมอยูแลวโดยมีทิศทางตะวันตกเฉียง

เหนือและมุมเทในระดับปานกลาง (~40°) ไปทางตะวันออก ถาเราใหความเคนกระทํากับหินโดยให σ1, σ2, 

และ σ3 ดังรูปท่ี 6.32 โดยที่ σ1 อยูในแนวตั้ง σ2 อยูในแนวนอนทางเหนือใต และ σ3 อยูในแนวนอนทาง
ตะวันออก-ตะวันตก [รูปท่ี 6.32 (ข)] ถาความเคนทําใหเกิดการเล่ือนไถล การไถลจะขึ้นอยูกับขนาด-ทิศทาง

ของ σ2 ท่ีมีคาของความเคนนอยกวา σ1 แตมากกวา σ3 โดยทิศทางการเล่ือนไถลจะขนานกับคาของความ
เคนท่ีมากท่ีสุด บนผิวของรอยแตกเดิม เราจะคาดคะเนไดจากทิศทางของการไถล ตามวิธีของ Angelier เสนอ
ไวดังนี้  

ถาขนาดของ σ2 มีขนาดเทากับ σ1 ทิศทางการไถลหาไดโดยลากเสน great circle ท่ีผาน σ3 และ
ผาน pole ของแนวของรอยแตกเดิม [รูปท่ี 6.32 (ค)] จุดตัดของกันของเสน great circle คือทิศทางการไถล 

หากขนาด σ2=σ3 จะลาก great circle ผาน σ1 และ pole ไดจุดตัดดังรูปท่ี 6.32 (ง) นั่นคือทิศทางการเล่ือน
ของหินท่ีมีรอยแตกเดิม เรียกวิธีหาการเล่ือนนี้วา Angelier method  
 
6.3.6 การพิจารณาความเครียดสามมิติ (3-D Strain Determination)  

ทฤษฎีการวิบัติของคูลอมบท่ีบงบอกถึงการวิบัติของหินแบบ conjugate set สามารถทดสอบโดยวิธี 
triaxial deformation จะพบ conjugate fault ไดมากมายในธรรมชาติ อยางไรก็ตามลักษณะของรอยเลื่อน ใน
รปูท่ี 6.33 สามารถเกิดไดเชนกันในการเกิดการเล่ือนเพียงคร้ังเดียว 

จากการศึกษาของ Reches (1978) อธิบายไดถึงการเกิดรอยเล่ือนมากกวาสองเซท โดยใชเง่ือนไข
ของการเปล่ียนลักษณะแบบ 3 ทิศทาง ดังการทดสอบของหินท่ีมีรูปรางแบบลูกบาศกจะถูกแรงอัดท้ัง 3 แกน 
เกิดการแตกดังรูปท่ี 6.34 นั่นคือ ผลของแรงที่เขามากระทําท้ัง 3 แนวในหิน 
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รูปท่ี 6.32 การวิเคราะหดวยสเตริโอเนตตามวิธีของ Anglelier (ก) รอยแตกมีแนวระดับทางตะวันตก
เฉียงเหนือ และมีมุมเทปานกลาง (ข) หินมีแนวแตกและถูกความเคนคามากสุดกระทําแนวดิ่ง ความเคนคา
นอยสุดกระทําในแนวระนาบเหนือ-ใต ความเคนคาปานกลางกระทําในแนวระนาบตะวันออก-ตะวันตก (ค) 

แนวการไถล (S) บนแนวแตกเดิม โดยสมมติให σ1 = σ2 (N=ต้ังฉากกับแนวแตก) (ง) แนวไถลบนระนาบแนว

แตกเดิม โดยสมมติให σ2 = σ3 [ภาพจาก Figure 6.71 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 

 
 

รูปท่ี 6.33 รอยเล่ือนทําใหเกิดความเครียดหลักสามทิศทางพบการแตกเปนแบบส่ีทิศทาง [ภาพจาก 

Figure 6.73 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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รูปท่ี 6.34 (ก) รอยเล่ือนท่ีเกิดในรูปลูกบาศก แสดงสามมิติของระนาบการเล่ือนในดานตางๆ (ข) 
สเตริโอเนตของระนายรอยเลื่อน [ภาพจาก Figure 6.74 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 
6.3.7 ปญหาของรอยเลื่อนยอน  

รอยเล่ือนยอนไมไดจัดอยูใน Anderson model ดังนั้นรอยเล่ือนยอน ดังแสดงในรูปท่ี 6.35 เกิดขึ้นได
อยางไรในเปลือกโลก คําอธิบายท่ีนาจะเปนคือการเกิดซ้ํา (reactivation) แตอยูในทิศทางตรงกันขามของรอย
เล่ือนปกติ (รูปท่ี 6.35) หรืออาจเกิดจากทิศทางของความเคนหลักท่ีไมจําเปนตองวางตัวในแนวดิ่งและ
แนวนอนอาจเอียงก็ได ทําใหไดการเล่ือนท่ีไมไดเปนไปตามเงื่อนไขของ Anderson ดังการแสดงในรูปท่ี 6.36 
หรือจากคําอธิบายของ Sanford (1959) ท่ีเกิดจากการยกตัวในแนวดิ่งดังรูป 6.37 
 

 
 
 
รูปท่ี 3.35 (ก) และ (ข) ลักษณะของรอยเลื่อนยอนมุมสูง ท่ีพบจริงในธรรมชาติ (ค) และ (ง) ภาพใน

อดีตท่ีคาดวาจะเกิดแบบรอยเล่ือนปกติมากอน จากนั้นเล่ือนซ้ํา แตทิศทางของความเคนท่ีเขามากระทํา
แตกตางกัน [ภาพจาก Figures 6.76 and 6.136 โดย Davis and Reynolds, 1996] 



รอยเลื่อน            

 
 

รูปท่ี 6.36 (ก) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเคนเฉือน เมื่อมีคาของ σ1 ในแนวระนาบและหมด
ไป (ข) ลักษณะของรอยเลื่อนยอนท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากทิศทางของความเคนท่ีกระทําในรูป ก [ภาพจาก Figure 
6.77 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Hafne, 1951] 
 

 
 

รูปท่ี 6.37 รูปจําลองแสดงการเกิดรอยเล่ือนยอน เนื่องจากการยกตัวของพ้ืนท่ีไมเทากัน [ภาพจาก 
Figure 6.78 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Sanford, 1959]  

 
6.3.8 การเล่ือนที่เกิดพรอมกับสูญเสียปริมาตร  

จากทฤษฎีการวิบัติของคูลอมบสมมติใหระหวางการเกิดการเลื่อนไมมีการสูญเสียปริมาตรแตมีหิน
โดยเฉพาะหินทรายท่ีมีรูพรุนมากๆ เมื่อเกิดการเล่ือนจะมีลักษณะปรากฏท่ีเรียกวา deformation bands หรือ 
band fault (รูปท่ี 6.38) โดยพบการเสียปริมาตรไปการมีรูพรุนจะลดลง เม็ดขนาดอยูชิดกันมากขึ้น 
 

6.4 รอยเลื่อนยอนมุมต่ํา (Thrust Fault)  
6.4.1 ธรรมชาติของรอยเลื่อนยอน (Nature of Thrust Fault) 

โครงสรางของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา ท่ีปรากฏเปนแนวเทือกเขายาวของมาตราสวนไพศาล จะ
งดงามมากเมื่อดูจากภาพตัดขวางดังรูปท่ี 6.39 ซึ่งเปนผลจากกระบวนการแปรสัณฐานในรูปท่ี 6.39 จาก
การศึกษาของ Price and Mountjoy (1970) พบตะกอนของ miogeocline กวางกวา 500 กิโลเมตร โดยมี
ความหนาของฐานประมาณ 12 กิโลเมตร และท่ีปลายยอดประมาณ 2 กิโลเมตร จากตะวันตกไปตะวันออกท่ี
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ฝงตะวันตกสุด ชั้นหินจะถูกดึงใหเล่ือนขึ้นมามากกวา 200 กิโลเมตร เล่ือนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบ 
รอยชั้นไมตอเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) ระหวางหินตะกอนและหินอัคนีใตชั้นท่ีถูกดันใหขึ้นมาและถูก
ทําใหคดโคง มีมุมเทจะไปทางตะวันตก รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust-slip fault) ไมไดตัดเขาไปในหินอัคนีท่ี
เปนหินฐาน (basement) รองรับอยูเลย แตจะตัดขึ้นไปบนหินอัคนี และมีการเปล่ียนลักษณะเปนแบบออนนิ่ม 
(ductile) ของหินตะกอน หินอัคนีดูเหมือนไมมีการเปล่ียนลักษณะ 
 

 
 

รูปท่ี 6.38 การเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่องในหินทราย โดยเริ่มจากการเกิดเปนแนวบางๆ 
(band) จากนั้นจะเริ่มขยายกวางขึ้น ดังลําดับ 1-4  [ภาพจาก Figure 6.82 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

หินท่ีอยูเหนือรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา เรียกวาแผนชั้นหินจากรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust sheet) ถา
เปนมาตราสวนแบบไพศาล แผนชั้นหินจากรอยเล่ือนยอนท่ีเคล่ือนมาดวยระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เรียกวา 
ชั้นหินเคล่ือนท่ี (allochthon) สวนหินท่ีแผนชั้นหินจากรอยเล่ือนยอน ปดทับเรียกวา ชั้นหินอยูกับท่ี 
(autochthon) หากชั้นหินเคล่ือนท่ีขาดหายไปเนื่องจากการผุกรอนพบ ชั้นหินอยูกับท่ี ชองวางท่ีพบเรียกวา
ชองหนาตางจากรอยเล่ือนยอน (windows) ถาพบชั้นหินเคล่ือนท่ีเด่ียวๆ เรียกวา เศษหินหลงเหลือจากรอย
เล่ือนยอน (klippe) 

การพบรอยเล่ือนยอนมุมต่ํามักจะพบวาตรงหินฐาน ไมมีการเปล่ียนแปลงดวยความเคนจึงคลายกับ
เปลือกโลกผิวบนบางๆ เปล่ียนลักษณะ (thin-skinned deformation) ตรงฐานที่ไมเปล่ียนเรียกวา ฐานระนาบ
ของการเฉือน (basal shearing plane หรือ decollement) เปนการสัมผัสระหวางกลุมชั้นหินท่ีเปล่ียนลักษณะ
กับกลุมชั้นหินฐานลาง โดยมีลักษณะของความแตกตางทางการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่มระหวางหินชวง
บนและลาง ท่ีฐานระนาบของการเฉือน จะเปนสวนของระนาบของหินไมแข็งแรง (weak plane) เชนพวกหิน
ดินเหนียว (clay) หรือ หินดินดาน (shale) หรือเกลือหิน (rock salt) ท่ีความลึก 10 กิโลเมตร พวกหินดิน
เหนียว หรือ หินดินดาน หรือเกลือหิน จะมีลักษณะออนโดยเฉพาะเกลือหินซึ่งไหลไดเมื่อมีคาความแตกตาง
ทางความเคนเฉือน (differential shear stress) ประมาณ 1 MPa 



รอยเลื่อน            

ฐานระนาบของการเฉือน พบและสังเกตไดชัดเจนในสนามแตอธิบายการเกิดไดไมสมบูรณนัก เพราะ
พบความแตกตางกันอยางชัดเจนของกลุมหินบนและหินฐานเปนอยางมาก โดยหินกลุมท่ีเปล่ียนลักษณะมีการ
คดโคงมากมายปรากฎทับอยูบนหินฐานท่ีมีสภาพปกติ ขอสงสัย คือ ถารอยเล่ือนยอนมุมต่ําเกิดจากการกดอัด
ของความเคน ทําไมถึงเลือกทําเฉพาะท่ีหินกลุมบน ทําไมไมกระทํากับหินฐาน หรือวาเกิดแตไมปรากฏใหเห็น 
ถามีการเคล่ือนของชั้นหินกลุมบนขนาดของความเคนเทาไรที่กระทําใหเคล่ือนเปนระยะกวารอยกิโลเมตร 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6.39 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของ Canadian Rockies ใหสังเกตรอยเล่ือนยอนท่ีซอนทับ
กันและวางตัวอยูบนหินพ้ีนฐานคือหินแกรนิต ท่ีไมแสดงการเปล่ียนลักษณะใหเห็นเลย [ภาพปรับปรุงตอจาก  
Figure 6.83 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Price and Mountjoy, 1970] 
 

Rich (1934) เปนผูท่ีศึกษาลักษณะของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา ในบริเวณ Pine Mountain thrust 

บริเวณ Central Appalachian Mountains และอธิบายการซอนทับของ รอยเล่ือนยอนมุมต่ําของกลุมหินผิวบน 

โดยพบการกายกันแบบขั้นบันไดของหินดังรูปท่ี 6.40 Rich วิเคราะหและอธิบายการเกิดดังรูป ตอมา Harris 

(1979) ไดแสดงถึงการเกิด รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา ดังรูปท่ี 6.41 (ก) และ (ข) โดยจะพบลักษณะโครงสราง

ประทุนควํ่าและโครงสรางประทุนหงายตามความลาดชัน เมื่อมีการซอนทับของชั้นหิน ลักษณะของโครงสราง
ประทุนควํ่าท่ีพบเรียกวา fault propagating fold [รูปท่ี 6.41 (ก)] และ fault-bend folds หรือ snake head 
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folds [รูปท่ี 6.41 (ข)] ในกรณีของรูปท่ี 6.41 (ข) อาจเรียกวา “Rich’s model” ซึ่งทําใหเขาใจถึงการซอนทับกัน

ของผิวบนบริเวณท่ีเปนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา  
รูปรางสัณฐานและการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา มีการศึกษาจากขอมูลทางธรณีฟสิกสและผล

การเจาะสํารวจน้ํามัน ทําใหเราสามารถไดภาพสามมิติของรูปรางสัณฐานของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา และชวยให
อธิบายการเกิดไดชัดเจนนาเชื่อถือมากขึ้น เชนการศึกษาของ Boyer and Elliott (1982) ท่ีไดแสดงลักษณะ
ของ ระบบการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา ท่ีพบเปนลักษณะ ramp-flat geometry (รูปท่ี 6.41 และ 
6.42) โดยมีการกายทับกันตามแนวของ ramp-flat นอกจากนี้ยังพบลักษณะของรอยเลื่อนยอนแบบโคง (listic 
thrust fault) ดังแสดงในรูปท่ี 6.42 (ก) สวนรูปท่ี 6.42 (ข) แบบแบบ listric normal สวนรูปท่ี 6.43 แสดง
ลักษณะของแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณท่ีแสดง ระบบการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา 

 

 
 

รูปท่ี 6.40 (ก) ภาพตัดขวางของ รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา Pine Mountains ในพ้ืนท่ี Appalachian 
Mountains และ รูปจําลองกอนการเกิดรอยเล่ือนยอนมุมต่ําใน (ข) รูปจําลองลําดับการเกิดของรอยเล่ือนยอน
ตนแบบ โดย Harris (1979) แสดงการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง มีการพัฒนาไปในแนวลาดขึ้น (ramp) ทํา
ใหมีชั้นหินเคล่ือนท่ีกายขึ้นบนชั้นหินท่ีอยูกับท่ี เปนลักษณะแบบ fault bend fold หรือ snake head fold [ภาพ
จาก Figures 6.86 and 6.83 โดย Davis and Reynolds, 1996] 



รอยเลื่อน            

 
 
 

รูปท่ี 6.41 (ก) รูปจําลองลําดับการเกิดของรอยเล่ือนยอน เปนการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง มีการ
พัฒนาไปในแนวลาดขึ้น (ramp) เปนลักษณะแบบ fault propagating fold  (ข) รูปจําลองลําดับการเกิดของรอย
เล่ือนยอน เปนการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง มีการพัฒนาไปในแนวลาดขึ้น (ramp) ทําใหมีชั้นหินเคล่ือนท่ี
กายขึ้นบนชั้นหินท่ีอยูกับท่ี เปนลักษณะแบบ fault bend fold หรือ snake head fold [ภาพจาก  Figures 7.83 
and 7.84 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Harris, 1979]   
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รูปท่ี 6.42 (ก) ลักษณะของรอยเลื่อนยอนแบบ listric thrust fault พบระนาบการเลื่อนเปนเสนโคง พบ
ท้ังการคดโคงแบบประทุนควํ่า(anticline) และประทุนหงาย (syncline) (ข) รอยเล่ือนปกติแบบ listric normal 
fault [ภาพจาก  Figure 53 และ 54 โดย Powell, 1992] 



รอยเลื่อน            

 
 

รูปท่ี 6.43 ลักษณะของแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง ของบริเวณรอยเล่ือนยอยมุมต่ํา [ภาพจาก  
Figure 6.90 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 

ในระบบของการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนยอนมุมต่ํามี 2 ชนิดประกอบดวย imbricate fans ดังรูปท่ี 
6.44 (ก) และ duplexes ดังรูปท่ี 6.44 (ข) ในสนามสวนใหญพบเปน duplexes ซึ่งการเกิดรอยเล่ือนยอนแบบ 
duplex สวนรูปท่ี 6.45 เปนลักษณะรูปแบบของรอยเล่ือนยอน Duplex ท่ีพบในสนาม รูปท่ี 6.46 เปนลําดับ
การเกิดรอยเล่ือนแบบ Duplex จากผลของการศึกษาโดย Boyer and Elliot (1982) รูปท่ี 6.47 เปนตัวอยาง
ของรอยเลื่อนยอนแบบ Duplex ท่ีปรากฏในสนาม 

ความดนของของเหลวมีผลอยางมากตอการเกิด thrust fault หากความดันของของเหลวมีคา
มากกวาความเคนตั้งฉาก เพราะความแข็งแรงของหินจะลดลงไปเมื่อมีความดันของของเหลว จะทําใหหินมี
เพียงคาการยึดเหน่ียวของเนื้อหิน ดังสมการ 
 

    σc=σo+σntanφ 

    σc=σo+(σn-Pf)tanφ 
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รูปท่ี 6.44 รอยเล่ือนยอนมุมต่ําแบงออกเปน 2 ประเภท (ก) Imbricate fan (ข) Duplex [ภาพจาก  
Figure 6.92 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง McClay, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 6.45 รูปแบบของรอยเล่ือนยอนแบบ Duplex (ก) แบบ normal duplex (ข) แบบ antiformal 
duplex (ค) แบบ forward-dipping duplex [ภาพจาก Figure 6.96 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง 
McClay, 1992] 



รอยเลื่อน            

 
 

รูปท่ี 6.46 ลําดับการเกิดของรอยเล่ือนแบบ Duplex ตามการวิเคราะหของ Boyer and Elliot (1982)  
[ภาพจาก  Figure 6.93 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 6.47 รอยเล่ือนยอนมุมต่ําแบบ Duplex ท่ีพบในบริเวณ Fuera Bush, south of Albany, New 
York, USA. [ภาพจาก  Figure 11-15 C โดย Hatcher, 1995 อางถึง Boyer and Elliott, 1982] 
 
6.4.2 กลไกการเกิดรอยเลื่อนยอน (Mechanism of Thrust Fault)  
 ลักษณะการปรากฏของรอยเลื่อนยอน เปนท่ีสงสัยในกระบวนการเกิดเปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปเราพบ

รอยเล่ือนยอนมีมุมเทนอยกวา 15 ° หินท่ีวางตัวอยูบนท่ีเปนหินแกมีความหนาประมาณ 5-10 กิโลเมตร 
ขณะท่ีความยาวของรอยเลื่อนยาวถึง 100-300 กิโลเมตร เมื่อเทียบความหนากับระยะความยาวของรอยเลื่อน 
เราสามารถกลาวไดวาความหนานอยมาก การเล่ือน (displacement) ของบลอกรอยเล่ือนยอนจะมีระยะหลาย 
10 ถึงหลาย 100 กิโลเมตร นั่นก็คือเราไดแผนบางๆ (5-10 กิโลเมตร) ของหินถูกผลัก (push) ขึ้นเหนือหินอื่น
เปนระยะกวา 100 กิโลเมตร การท่ีจะผลักหินขึ้นมาทับหินอื่นเปนระยะกวา 100 กิโลเมตรโดยหินท่ีถูกผลักยัง
มีลักษณะรูปรางไมเปล่ียนแปลงเลยน้ันทําไมได แตทําไมธรรมชาติทําได แมจะมีคําตอบดังท่ีจะกลาวตอไป 
แตยังไมเปนท่ียอมรับท้ังหมด เพราะคอนขางท่ีจะขัดกับความเปนจริง  
 Hubbert and Rubey (1959) ไดแสดงวิธีวิเคราะหการเกิดรอยเล่ือนยอน โดยเริ่มจากกําหนดให
ลักษณะของหินในรอยเลื่อนยอนเปนแทงหนา z และยาว x ดังรูปท่ี 6.48  
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 รูปท่ี 6.48 ไดอะแกรมแสดงลักษณะของแผนหินหนา z และยาว x วางอยูบนแกน X และ Z โดยใหมี

แรงผลัก (push) ดานขางσxx  
 

 จากรูปท่ี 6.48 เมื่อแทงหินพรอมท่ีจะเคล่ือนโดยความเคน σxx ความเคนเฉือน σzx ท่ีฐานของแทง
หินตองสมดุลกอนการเล่ือน เขียนสมการไดวา 
 

 
จากกฎของมุมเสียดทานจะได  
 

     σs =μσn 
 
ดังนั้นจากรูปท่ี 6.48 จะได  
 

σs =σzx =μσzz 
 

และแรงจากน้ําหนักกดทับ (lithostatic pressure) ของ σzz  
 
     σzz =ρgz 
ดังนั้นจะได  
 

     σzx =μρgz 
 

จากสมการ 6.1 แทนคา σzx 

 

1.6...........................
00

dxdz
x

zx

z

xx ∫∫ = σσ
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เราตองการคํานวณหาความเคนสูงสุดท่ีจะทําใหเกิดการเล่ือนพอดี (รูปท่ี 6.49) ดังนั้นแทงหินจะตอง
พรอมท่ีจะเกิดการเล่ือน แตจะตองไมเกิดการแตก [รูปท่ี 6.49 (ข)] เมื่อเกิดเชนนี้ไดความเคนเฉือนท่ีฐาน

จะตองไมมี นั่นคือจะได σ1 =σxx และ σ3 =σzz 

 

 
 
 
 รูปท่ี 6.49 ลักษณะของจําลองแทงหินเพ่ือเปนตัวแทนแผนหิน (thrust sheet) (ก) เริ่มตน (ข) เกิด
การเล่ือนโดยไมเปล่ียนลักษณะภายใน (no internal change) เมื่อมีแรงผลักเปนสมมติฐานท่ีวิเคราะห (ค) เกิด
การเปล่ียนลักษณะภายในจากผลของแรงผลัก (internal change) ไมใชสมมติฐานท่ีวิเคราะห    
 

เราสามารถนําเอากฎการวิบัติของคูลอมบมาใช ซึ่งเสนการวิบัติของคูลอมบแสดงในรูปท่ี 6.50 จาก
รูปเราจะได  

 

 

จากสมการแกคาใหอยูในรูปของ σ1 และ σ3 ท่ีดูแลวงายขึ้นไดดังนี้ 
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รูปท่ี 6.50 วงกลมมอรและกรอบการวิบัติ การวิเคราะหเพ่ือหาสมการความยาวและหนาของแผนหิน
เล่ือน (thrust sheet) พิจารณารูปสามเหล่ียมมุมดานและดานตางๆ ท่ีประกอบสามเหล่ียม  
 

เพ่ือใหอยูในรูปของ σ1 และ σ3 นั่นคือ  

 
เมื่อ 

 
และ  

 
ดังนั้น  

 

และ σzz =ρgz จะได  

 
จากสมการ 6.2 จะได  
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ยายคา เพ่ือดูความสัมพันธของ x 

 
จากสมการท่ี 6.3 แทนคาตางๆ ท่ีควรจะเปนตามท่ีสังเกตได จากการทดลองและจากธรรมชาติ  
 

     φ=30° 
     μ=tan φ= 0.58 

    S0= 20 MPa  

     ρ = 2,300 Kg/m3   
 
สามารถคํานวณหาคา C0 และ K ได 
 
     C0 = 69.28 MPa   
     K = 3  
แทนคาในสมการ 6.3 จะได  
 
     xmax=5.4 km +2.6z…………………….6.4 
 

จากความหนาของแผนหินแกท่ีถูกผลักขึ้นมาทับหินออนจะหนาระหวาง 5-10 กิโลเมตร ดังนั้น แทน
คา z ในสมการท่ี 6.4 จะไดความยาวของ x = 18.4 และ 31.4 ตามลําดับ แตในธรรมชาติพบวา ความยาวของ
แผนรอยเล่ือนยอนอยูระหวาง 100-300 กิโลเมตร ซึ่งคาท่ีคํานวณไดจากสมการท่ี 6.4 นอยกวาความเปนจริง
ท่ีพบในธรรมชาติ นั่นแสดงวาจะตองมีกลไก (mechanisms) อยางอื่นมาทําหรือมาชวยใหหินเกิดเปนแผนบาง
ยาว (หนา 5-10 กิโลเมตร ยาว 100-300 กิโลเมตร) เล่ือนได การวิเคราะหท่ีผานมายังไมสามาถใหตอบขอ
สงสัยได ตองหาคําอธิบายเพ่ิมเติม และคําอธิบายเพ่ิมเติมตอจากการวิเคราะหท่ีผานมา คือ  

(1) หินฐานท่ีรองแผนหิน (thrust sheet) ถูกสมมติใหเปนหินแข็งมีแรงเสียดทาน ถาหากเปนหินท่ี

ไมมีแรงเสียดทานยอมทําใหเกิดระยะของแผนหินท่ีเล่ือนไดยาวถึงอินฟนิตี (α) แตเราเห็น
เพียง 100-300 กิโลเมตร ดังนั้นจึงมีแรงเสียดทานอยูบาง ความยาวของแผนหินท่ีเล่ือนไดจึง
หยุด น่ันคือ นาจะเปนลักษณะของหินมีสภาพออนเปนพลาสติก ตัวอยางหินท่ีมีสภาพออนเปน
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พลาสติก ไดแก หินดินดาน หินดินเหนียว เกลือหิน แตกลับพบเปนหินอัคนีท่ีรองอยูท่ีฐานของ
แผนหินท่ีเล่ือน (thrust sheet)  

(2) การเกิดการเล่ือนอาจเกิดจากการเล่ือนลงมากกวาเล่ือนขึ้น (slide down hill) จึงทําใหไดระยะ
ของแผนหินเล่ือนยาวมากได แตในธรรมชาติพบวาเล่ือนขึ้น (up hill) โดยทํามุมประมาณ 2-10 

° ไมตรงกับคําอธิบาย เพราะผลจากความดันน้ํา (fluid pressure) ท่ีทําใหความแข็งแรงของหิน

ลดลง นั่นคือ  σzz
*=σzz-Pf ดังนั้น คาความดันน้ําจะลดคาของความเสียดทานลง แผนหินจึง

เล่ือนไดไกล Hubbert and Rubey (1959) แสดงผลของความดันน้ําในรอยเล่ือน ดังแสดงใน
กราฟรูปท่ี 6.51 จากกราฟจะเห็นวาผลของความดันน้ําในรอยเล่ือนมีผลอยางมากตอการเล่ือน 

 

 
 

รูปท่ี 6.51 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความดันน้ําในรอยเลื่อนกับคาความยาวของรอยเลื่อน 
[ภาพจาก Hubbert and Rubey, 1959] 

 
(3) รูปรางของแผนหิน (thrust sheet) ท่ีเล่ือนไมใชแบบรูปแทงตามการเสนอของ Hubbert and 

Rubey (1959) แตเปนแบบล่ิม ดังนั้นระยะของแผนหินท่ีเล่ือนไดจึงเล่ือนไปไดระยะท่ีไกลหรือ
ยาวกวารูปแทง โดย Chapple (1978) และจากรูปจําลองของ Davis, Suppe and Dahlen 
(1983) แสดงใหเห็นวาระยะทางที่รูปล่ิมจะเลื่อนไดยาว จะตองมีลักษณะของมุมเทสวนบนของ

รูปล่ิม (มุม α) หรือมุมของสภาพพ้ืนท่ี (topographic slope) และมุมท่ีฐาน (มุม β) ของรูปล่ิม 

(basal decollement slope) ดังแสดงในรูปท่ี 6.52 คาผลบวกของ α และ β เรียกวา “wedge 
taper” โดยที่คาของ “critical wedge taper” คํานวณจาก  
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เมื่อ  คา μ คือ คาความเสียดทาน  

คา λ คือ อัตราสวนของความดันน้ํา (Pf/ρgh) 
คา k คือ earth pressure coefficient มีคาใกลเคียงกับ K ในการคํานวณของ Hubbert and Rubey 

(1959)  
 ถารูปล่ิมมีคา taper นอยกวาคาวิกฤต (critical) จะเกิดการเปล่ียนภายในรูปล่ิมเปนแบบรอยเลื่อน
ยอน (internal deformation) เพ่ือเพ่ิมคาของ taper แตถาคาสูงจะเกิดรอยเล่ือนปกติ (internal deformation) 
เพ่ือลดคาของ taper เมื่อคา taper ถึงจุดวิกฤตและมีแรงผลักพรอมท่ีจะเล่ือนตามแรงผลัก (external 
deformation) 
 

 
 
 รูปท่ี 6.52 ลักษณะของรูปล่ิมท่ีจะเกิดแผนหินเล่ือน (thrust sheet) การสมมติใหแผนหินเปนรูป
ส่ีเหล่ียมบางนั้นไมใชสมมติฐานท่ีเหมาะสม เพ่ืออธิบายการเล่ือน ท่ีตองสมมติเปนรูปล่ิมมีความลาดชันท้ังบน

และลาง ดวยมุมเท α  และ   β 
 
 การเพ่ิมผลของความดันน้ํา และลักษณะของ critical wedge taper เปนท่ีคอนขางยอมรับในการ
อธิบายกลไกของการเกิดรอยเล่ือนยอน การทดลองงายเพ่ือดูผลจากแรงดันน้ําคือ การใชกระปองน้ําอัดลมท่ี
ด่ืมหมดแลว นํามาแชใหเย็นจัด จากน้ันนํากระปองน้ําอัดลมท่ีหมดแลวแตไมไดแชเย็น มาวางลงบนแผน
กระจกเรียบดานใดดานหน่ึงจากนั้นยกปลายแผนกระจกดานท่ีวางกระปองขึ้น โดยปลายอีกดานติดกับพ้ืน 
(ทําเปนมุมเท) เพ่ือดูวายกดวยมุมเทก่ีองศากระปองน้ําอัดลมจึงจะไหลตกลงมา วัดมุมท่ีได นั่นคือคาความ
เสียดทานของกระจกกับกระปองน้ําอัดลม จากน้ันนํากระปองท่ีแชเย็นจัดมากวางบนแผนกระจก ทํา
เชนเดียวกับท่ีผานมา และวัดมุมเทที่กระปองเกิดการเล่ือน จะพบวากระปองท่ีแชเย็นจัดจะไหลเล่ือนดวยมุมท่ี

แตกตางจากกระปองท่ีไมไดแช (~10-15°) แสดงใหเห็นถึงผลของความดันน้ํา ท่ีมีสวนชวยลดคาความเสียด
ทาน สวนการทดลองรูปล่ิมเพ่ือดูการเล่ือนของรอยเลื่อนยอน ทําไดงายๆ เชนเดียวกัน คือ หาดินทรายควร
แยกขนาด เพ่ือเปรียบเทียบ เชน ทรายหยาบ และทรายละเอียด นํามากองอยูบนแผนกระจก จากนั้นยกแผน

กระจกเพ่ือใหเกิดมุม β ตามรูปท่ี 6.52 ใชแผนไมเรียบดันดินทรายยอนขึ้นตามมุมเทเพ่ือใหมีลักษณะเปนล่ิม 

ในชวงแรกๆ จะสังเกตการเกิดมุม α เมื่อกองทรายปรับมุม α ไดถึงมุมวิกฤตก็จะเกิดการเล่ือนคลายกับรอย
เล่ือนยอน  

 
6.5 รอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) 

การเกิดรอยเล่ือนปกติเกิดจากการยืดของหินดวยความเคน (รูปท่ี 5.53) ลักษณะปรากฏ จะพบหิน
ออนกวาอยูบนหินแกซึ่งตรงกันขามกับรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา โดยที่จะพบหินแกอยูบนหินออนกวา (older-on-
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younger) ตัวอยางของรอยเล่ือนปกติท่ีพบ เชน the East African rift valleys, Basin and Range province 
in America, Rift basin ในอาวไทย, Basin and Range ในภาคเหนือของประเทศไทย เปนตน sea floor 
spreading พบรอยเล่ือนปกติมากมายในบริเวณ กึ่งกลางของแนวแยกของแผนมหาสมุทร (mid-oceanic 
spreading center) รูปท่ี 6.54 แสดง ลําดับการเกิด (evolution) ของการเล่ือนบริเวณ Red Sea  
 

 
 
 รูปท่ี 6.53 ลักษณะของรอยเลื่อนปกติ ท่ีพบในแผนโลกท่ีมีการยืด ไดลักษณะแบบโฮรสต (horst), 
กราเบน (garben) และกึ่งกราเบน (haft graben)  
 

 
 

รูปท่ี 6.54 ลําดับการเกิดของ Red Sea มีการเกิดแบบ rifting [ภาพจาก  Figure 6.115 โดย Davis 
and Reynolds, 1996 อางถึง Lowell and Genile, 1972] 
 

สวน Listric normal fault พบเปนรอยเล่ือนท่ีมีผิวรอยเล่ือนเปนรูปโคงลง เมื่ออยูระดับลึกจนเปน
แนวราบเมื่อตัด (incise) ลงไปในสภาพหินท่ีมีลักษณะแบบออนนิ่ม สวน growth fault เปนรอยเล่ือนท่ีเกิดขึ้น
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พรอมๆ กับมีการตกตะกอนของหินทับถมอยางตอเนื่อง growth faults ในบริเวณอาวไทยมีอยูมากมายท่ี
สามารถบงบอกไดดวยภาพจากคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอน บางครั้งมีการกระจาย (splay) ออกไปเปนรอย
เล่ือนเล็กๆ ในระดับตื้น จากนั้นจะเคล่ือนบรรจบอยูในแนวของรอยเลื่อนใหญ การท่ีมีรอยเล่ือนกระจายออก
และมีมุมเทไปในแนวเดียวกันกับรอยเลื่อนใหญเรียกวา synthetic fault ถามีมุมเทตรงกันขามเรียกวา 
antithetic fault (รูปท่ี 5.55) ความหนาของชั้นหินรอยเล่ือนแบบ growth fault จะเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนการ
เล่ือนระหวางการตกสะสม  
 

 
 

รูปท่ี 6.55 ลักษณะของ listric normal fault ท่ีมีการโคงของผิวรอยเล่ือน และลักษณะของ synthetic 
fault และ antithetic fault หลักการพิจารณา คือ เทียบกับทิศทางของรอยเลื่อนหลัก (main fault) วาเอียงเทไป
ทางดานใด ตามเอียงเทไปทิศทางเดียวกัน เรียกวา synthetic ตรงกันขามกัน เรียกวา antithetic [ภาพจาก 
Figure 53 โดย Powell, 1992] 
 

ความยุงยากของการศึกษารอยเล่ือนปกติพบนอยกวารอยเล่ือนยอนมุมต่ํา และมักพบรอยเล่ือนปกติ 

มีมุมลาดชันเทมากกวา 45° สวนใหญประมาณ 60° เปนไปตามกฎการวิบัติของคูลอมบ มักพบ horst และ 
graben ดังรูปท่ี 6.56 (ก) เราเรียกรอยเล่ือนปกติท่ีมีการเปล่ียนมุมลาดชันรอยเล่ือน [รูป 6.56 (ข)] 
 

 
 

รูปท่ี 6.56 ลักษณะการเกิดโครงสรางแบบ โฮรสต (horst) และกราเบน (graben) เมื่อเปลือกโลกมี
การยืดออก (extension) (ก) ไดรอยเล่ือนมุมสูง (ข) เมื่อยืดตอไปเรื่อยๆ จะไดรอยเล่ือนมุมต่ํา  
 

การพบรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา (low-angle normal fault หรืออีกชื่อเรียกวา low-angle detachment 

fault) ท่ีขัดกับกฎการวิบัติของคูลอมบเพราะมีมุมต่ํากวา 30° มีผูอธิบายการเกิด รอยเล่ือนปกติมุมต่ํา เชน 
เกิดจากการหมุนของมุมลาดชันใหไดมุมต่ําลงภายหลัง ดังรูปท่ี 6.57 รายละเอียดของผูท่ีใหคําอธิบายการเกิด
รอยเล่ือนปกติมุมต่ํา สรุปคําอธิบายบางสวนของการเกิดรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา ดังนี้  
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รอยเล่ือนแบบปกติมุมต่ํา (law-angle normal faults) กอนเคยถูกเขาใจกันวาเปนรอยเล่ือนยอนมุม
ตํ่า (thrust faults) รอยเล่ือนแบบปกติมุมต่ําเปนท่ีสงสัยกันเปนอยางมากในอเมริกาชวงกอนป 1980 พบใน
บริเวณที่เรียกกันวา North American Cordilleran Metamorphic Core Complexes หรือเรียกส้ันๆวา 
Cordilleran Metamorphic Core Complexes (CMCCs) ซึ่งเปนชี่อท่ีใชเรียกเทือกเขาท่ีมีลักษณะกระจายเปน
แนวแบบไมตอเนื่องพบทางตอนใตของดานตะวันตกของประเทศแคนนาดา ลักษณะเดนของ CMCCs คือ พบ
เปนเทือกเขาที่สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับเทือกเขาที่อยูในพ้ืนท่ีขางเคียง กลุมหินท่ีปรากฏในบริเวณท่ีเรียกวา 
CMCCs สามารถแบงไดเปน 2 พวกใหญๆ คือ พวกแรกเปนกลุมหินแปร หินอัคนี และ/หรือหินมิกมาไทต ท่ี
เคยอยูท่ีความลึกประมาณ 10-15 กิโลเมตรจากผิวดินลงไป วางตัวแบบสัมผัสหรือวางอยูลางของกลุมหินพวก
ท่ีจัดเปนพวกท่ีสอง กลุมหินพวกท่ีสองเปนกลุมหินตะกอนไมมีการแปรหรือมีการแปรเพียงเล็กนอย ตรงรอย
สัมผัสระหวางหินสองกลุมนี้ พบเปนรอยเลื่อนแบบปกติมุมต่ําท่ีมีระนาบเทไมเกิน 30 องศา ซึ่งสวนใหญมี
ระนาบเทระหวาง 10-15 องศาเทานั้น จึงเรียกวา "Low-angle detachment fault " 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6.57 รูปจําลองแสดงการวิเคราะหการเกิดรอยเล่ือยปกติมุมต่ํา (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 อางถึง Wenicke and 
Burchfiel, 1982)] 

 
โดยคําวา "Metamorphic Core Complexs (MCCs)" นาจะเทียบเปนภาษาไทยวา “แกนซับซอน

ของธรณีวิทยาแปรสภาพ" หรือถาจะใหเกิดภาพพจนมากกวานี้นาจะเรียกวา "ท่ีสุดของแกนแหงความยุงยาก
ซับซอนทางของธรณีวิทยาแปรสภาพ (เพราะมาจาก core of complexities)" เอกลักษณเดนๆของ CMCCs 
ไว 3 สวน กลาวคือ เทือกเขาท่ีจัดเปน CMCCs จะตองมีลักษณะครบสามสวน ดังนี้  



รอยเลื่อน            

(1) จะตองพบเปนภูเขารูปโดมท่ีเกิดจากสวนเล่ือนขึ้น (foot wall) ของรอยเลื่อนปกติ หินท่ีพบเปน
พวก หินแปรท่ีผานความรอน ความดันสูง หินอัคนีระดับลึก และหรือ หินมิกมาไทต อีกท้ังการ
เปล่ียนลักษณะ ของกลุมหินสวนนี้เปนชนิดออนนิ่ม (ductile)  

(2) จะตองพบหินเพดาน (hanging wall) ของรอยเลื่อน เปนหินท่ีไมผานการแปร หรือมีการแปร
เล็กนอย การเปล่ียนลักษณะของกลุมหินสวนนี้เปนชนิดแตกหัก (brittle) และ  

(3) จะตองพบระนาบรอยเลื่อนหรือเขตรอยเฉือน เชน เขตของแนวหินไมโลไนต (mylonitic zone) 
ซึ่งเปนหินท่ีเกิดในแนวรอยเล่ือนหรือรอยเฉือน ท่ีตองเปนชนิดไหล-เล่ือน (granular flow and 
sliding) อาจพบหินคาตาคาไซดปรากฏรวมดวย ท้ังนี้เพราะเกิดการเปล่ียนลักษณะซอนทับ 
(superimposed) ขณะท่ีหินไมโลไนตถูกเล่ือนขึ้นมาสูผิวดิน ปรากฏของระนาบของริ้วขนานของ
หินไมโลไนต (mylonitic foliation plane) จะมีมุมต่ํา  

อยางไรก็ดี ยังมีคําถามท่ียังปรากฏของ CMMCs อาทิ เชน (1) ทําไมรอยเลื่อนปกติท่ีมีระนาบรอย
เล่ือนเท 10-15 องศา สามารถเล่ือนหินท่ีระดับ 10-15 กิโลเมตรขึ้นมาสูผิวดินเกิดเปนเทือกเขาท่ีสูงกวาพ้ืนท่ี
ขางเคียง ในขณะท่ีบริเวณนั้น เปลือกโลกอยูในสภาพภาพใตแรงดึง (extension) โดยมีการเปล่ียนลักษณะ
แบบไพศาลท่ัวท้ังหมด (regional deformation) ของเปลือกโลกบริเวณนั้น ดังนั้นนาจะทําใหเกิดแองตางๆ 
(basins) และเทือกเขาตางๆ (ranges) เปนแนวยาวมากมายหลายแนวขนานกัน มีรอยเล่ือนปกติท่ีมีมุม
มากกวา 30 องศา เปนแนวแสดงขอบเขตของแองและเทือกเขาเทานั้น แตทําไม เทือกเขา CMCCs เหลานี้
ปรากฏรวมดวย และกลับอยูในระดับท่ีมีความสูงท่ีมากกวาเทือกเขาขางเคียง ท้ังๆ ท่ีเกิดจากรอยเล่ือนมุมต่ํา 
นอกจากนี้แลวยังพบอีกวาผลปริมาณของการท่ีถูกดึงในบริเวณ CMCCs มีคาสูงมากกวาบริเวณขางเคียง จึง
นาจะเกิดการจมตัวของแผนดินท่ีปรากฏของบริเวณ CMCCs มากกวาการยกตัวสูงเหนือระดับน้ําทะเล หรือ 
(2) จากหลักฐานการเกิดแผนดินไหวในที่ตางๆ ของโลก พบวารอยเล่ือนท่ีทําใหเกิดแผนดินไหวท่ีระดับความ
ลึกประมาณ 10-20 กิโลเมตร นั้นมีระนาบรอยเล่ือนเทมากกวา 30 องศา (ดังเชนตัวอยางการศึกษาของ 
Jackson, 1987; Doser, 1987; Doser and Smith, 1989) ไมสอดคลองกับระนาบรอยเล่ือนของ CMCCs ซึ่ง
มีมุมระหวาง 10-15 องศา ดังนั้นจึงเปนไปไดหรือไมท่ี ระนาบรอยเล่ือนของ CMCCs มีการหมุนในขณะที่เกิด
การเล่ือน แตจากขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกสแบบคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอน ภาพสะทอนของโครงสรางใต
ผิวดิน สนับสนุนระนาบรอยเล่ือนปกติมุมเทต่ํา เพราะพบวาท่ีระดับตื้น มุมของระนาบรอยเล่ือนมีมุมเทสูง และ
มุมลดลงเรื่อยๆ และเมื่อถึงความลึกท่ี 10 กิโลเมตรลงไปเห็นระนาบรอยเล่ือนเกือบอยูในแนวราบ แตทําไม
ขอมูลของ แผนดินไหวและ จาก CMCCs ไมสอดคลองกัน หรือ (3) เมื่อหินท่ีอยูท่ีระดับลึก 10-15 กิโลเมตร 
ถูกเล่ือนขึ้นมา ความหนาของเปลือกโลกในบริเวณนั้นเปล่ียนแปลง แสดงวาใตเปลือกโลกลงไป จะตองมีการ
ยกตัวสูงขึ้นของชั้นแมนเทิล (mantle upwelling) หินท่ีเคยปดทับหนาประมาณ 10-15 กิโลเมตร ผุกรอน-พัง
สลายไป ดังนั้นหินท่ีความลึก 10-15 กิโลเมตรลงไป เคล่ือนเขามาแทนท่ี เมื่อเปนเชนนี้ ภาพตัดขวางของ
บริเวณ CMCCs ตองแตกตางอยางชัดเจนกับบริเวณขางเคียง แตปรากฏวา ขอมูลทางการสํารวจดวยวิธีทาง
ธรณี ฟสิกส ไมพบความแตกตางทางภาคตัดขวางของ CMCCs กับบริเวณขางเคียง (Satarugsa and 
Johnson, 1998) ในบางบริเวณพบวา ความหนาของเปลือกโลกใต CMCCs กับบริเวณขางเคียงมีความหนา
เกือบจะเทาๆ กัน ท้ังๆ ท่ี CMCCs นั้นสูงกวาบริเวณขางเคียงมาก แตทําไมไมมีความแตกตางดานความหนา 
เพราะจากหลักของ Airy root ถาเทือกเขาสูงกวาพ้ืนท่ีขางเคียง 1 กิโลเมตรยอมมี รากลึกประมาณ 6 
กิโลเมตร  แตปรากฏวาไมเปนเชนนั้นในบางพื้นท่ี ตัวอยางทีไมพบ Airy Root คือ Ruby Monutains 
Metamorphic Core Complex, Nevada (Satarugsa and Johnson, 1998)  สวนตัวอยางท่ีพบ Airy Root คือ 
Santa Catalina Metamorphic Core Complex, Arizona (Myers and Beck, 1994) หรือ (4) ปจจุบันยังไมมี
โมเดลใดที่สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนถึงกระบวนการเกิด CMCCs ตัวอยางโมเดลเหลานี้ไดแก Coney 
and Harms (1984); Holt et al. (1986); Gans (1987); Wernicke and Axen (1988); Lister and Davis 
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(1989); Buck (1988); Block and Royden (1990); Thompson and McCarthy (1990) และ Yin (1991) ใน
สวนนี้ผูเขียนสรุปเฉพาะโมเดล ท่ียังเปนท่ีสนใจและมีความนาเชื่อถือไดแก  
 

(1) Gravitaional spreading model เสนอโดย Coney and Harms (1984) ไดอธิบายการเกิด 
CMCCs โดยอาศัยผลวิเคราะหทาง Palinspastic reconstruction ซึ่ง Coney and Harms 
(1984) พบวาความหนาในบริเวณพื้นท่ีใต CMCCs นั้นเคยหนามากกวาบริเวณขางเคียง 
โดยที่ในบริเวณขางเคียง CMCCs เปลือกโลกหนาประมาณ 40 กิโลเมตร แตสวนท่ีอยูใต 
CMCCs มีความหนาประมาณ 60 กิโลเมตร ดังนั้นจึงเปนไปไดวา การยกตัวของ CMCCs นี้
เกิดจากความหนาผิดปกติของเปลือกโลก ภูเขาท่ีเห็นจึงนาจะเกิดจาก การเล่ือนไถลลงมา 
(gravitational sliding หรือ mega-landslides) และทําใหเห็นหินท่ีระดับความลึก 10-15 
กิโลเมตรโผลขึ้น พ้ืนดินมีการไถลเล่ือนของแผนดินเพ่ือลดความสูงลงเปนการปรับสภาพสู
สมดุล   

(2) Isostatic uplift model (Spencer, 1984; Wernicke, 1985; Wernicke and Axen, 1988) 
โมเดลนี้อธิบายการเกิด CMCCs วาเมื่อมีรอยเล่ือนเกิดขึ้น เปลือกโลกขาดออกจากกันท่ี
ระดับโมโฮโรวิซิก หรือภายในเปลือกโลกเอง ทําใหเกิดชองวางเพราะแผนดินเคล่ือนตาง
ระดับกัน เกิดการเสียสมดุลและเกิดแรงดันภายใตพ้ืนท่ีท่ีมีความตางระดับ แรงดันท่ีอยูใต
พ้ืนท่ีท่ีมีความตางระดับจะดันใหสูงขึ้น  

(3) Magmatic underplating and/or intrusion (Holt et al., 1986; Gans, 1987; Thompson 
and McCarthy, 1990; Yin, 1991) อธิบายการเกิดของ CMCCs วาเกิดจากการเพ่ิมเติมของ
หินแมกมาท่ีชั้นโมโฮโรวิซิกใต CMCCs หรือจากการดันตัวของหินอัคนี ทําใหเกิดภูเขายกตัว
สูงขึ้น ดังจะพบวาสวนท่ีเล่ือนขึ้นมีหินอัคนีรวมดวย เมื่อรอยเล่ือนเกิดขึ้น พรอมกับการแทรก
ดันของหินอัคนี สงผลใหเกิดการยกตัวอยางรวดเร็วปรากฏเปนเทือกเขาสูง แตทวา CMCCs 
บางพ้ืนท่ีไมปรากฏหินอัคนี และมีคําถามตอมาคือ ทําไมจึงเปนเพียงเฉพาะ CMCCs เทานั้น 
หินอัคนีพบอยูมากมายท่ัวไป สวนกรณีของการเพิ่มเติมของหินแมกมา จากผลการศึกษาของ 
Satarugsa and Johnson (1998) พบวา CMCCs ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาไมมีหลักฐานของการ
เพ่ิมเติมหินแมกมาท่ีบริเวณพ้ืนท่ีใต CMCCs  

(4) Rolling hinge and flexural uplift (Wenicke and Axen, 1988; Buck, 1988; Lister and 
Davis, 1989) อธิบายกระบวนการเกิดของ CMCCs โดยการเกิดรอยเล่ือนขาดออกจากกันท่ี
พ้ืนผิวเมื่อเปลือกโลกมีการยืดตัวไปเรื่อยๆ รอยเล่ือนจะกัดลึกลงไปโดยเริ่มตนท่ีความลึก
ต้ืนๆ กอน จากนั้นจะเกิดมีรอยเล่ือนแนวใหมเกิดตอเนื่อง กัดลึกลงไปและจะหยุดท่ีชั้นกลาง
ของเปลือกโลก หรือท่ีความลึก 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน (รูปท่ี 6.58) การหมุนของระนาบ
รอยเล่ือนจะเกิดขึ้นเมื่อรอยเล่ือนกัดลึกลงมากๆ และอาจจะมีรอยเล่ือนตัดทับรอยเล่ือนเดิม
ทําใหพบรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา สวนเปลือกโลกท่ีระดับโมโฮโรวิซิก จะมีการปรับตัวเพราะ
ความไมสมดุลของมวลเกิดขึ้นเมื่อแผนเปลือกโลกถูกฉีกขาดทางตอนบน ดังนั้นในตอนลาง
พ้ืนโลกจะดันใหหินโผล ทําใหหินท่ีเคยอยูท่ีระดับกลางของเปลือกโลกเล่ือนสูงขึ้นสูผิวดิน   

(5) Crustal flow model (Block and Royden, 1990) อธิบายการเกิด CMCCs เนื่องจากการ
เคล่ือนไหลของมวลท่ีมีความหนาแนนไมเทากันในเปลือกของ ความหนาแนนของหินของ 
CMCCs กับบริเวณขางเคียง ควรแตกตางกัน โดยที่ CMCCs ควรจะมีความหนาแนนนอย
กวาเปนเทือกเขาท่ีมีความสูงกวา การสมดุลของมวลจะเกิดท่ีเปลือกโลก ไมใชท่ีระดับโมโฮโร
วิซิก ผลของการศึกษาคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะทอน และแบบหักเห และผลการสํารวจวัด



รอยเลื่อน            

ความหนาแนน ของบริเวณ CMCCs ดังตัวอยางการศึกษาของ Satarugsa and Johnson 
(1998) สนับสนุนคําอธิบายของโมเดลนี้  

 

 
 
 รูปท่ี 6.58 ลักษณะของการเลื่อนแบบ rolling hinge and flexural uplift ท่ีเนื้อโลกปรับตัวสูงขึ้น 
เพ่ือใหเกิดความสมดุล [ภาพปรับปรุงตอจาก Wernicke and Axe, 1988] 
 

แกนซับซอนของธรณีวิทยาแปรสภาพดอยอินทนนท (Doi Inthanon Metamorphic core complex) 
คนพบโดย MacDonald et al. (1993) สวนแกนซับซอนของธรณีวิทยาแปรสภาพดอยสุเทพ (Doi Suthep 
Metamorphic Core Complex) คนพบโดย Rhodes et al. (1997) ดังนั้นจึงไมเปนท่ีสงสัยวา เมื่อดูแผนที่
ธรณีวิทยาของเทือกเขาตะวันตก เชน แผนที่ธรณีวิทยามาตราสวน 1:500,000 พบแนวรอยเลื่อนท่ีเปนสัญญา
ลักษณของรอยเลื่อนยอน แตจากผลการศึกษาของ MacDonald et al. (1993) และ Rhodes et al. (1997) 
รอยเล่ือนยอนถูกเปล่ียนเปนรอยเล่ือนปกติ ดังท่ีเคยปรากฏในประเทศอเมริกา 20 ปท่ีแลว เพราะความยุงยาก
ซับซอนท่ีมีมากมายของ Metamorphic Core complexes นั่นเอง  

ดังนั้นจึงคงไมใชเรื่องท่ีนาฉงน ท่ีรอยเล่ือนยอนกลับกลายเปนรอยเล่ือนปกติ เพราะดอยสุเทพและ
ดอยอินทนนทของเทือกเขาตะวันตกพบวามีลักษณะธรณีวิทยาคลายกับ CMCCs อีกท้ังดอยอินทนนท ก็คือท่ี
ท่ีสูงท่ีสุดเทียบกับบริเวณขางเคียงซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของ MCCs ผูเขียนเชื่อวาหากทําการศึกษา
ธรณีวิทยาข้ันละเอียด มีการลงขอบเขตของหินไมโลไนต ท่ีแสดงขอบเขตของรอยเฉือน ของเทือกเขา
ตะวันตก จะทําใหทราบถึงการวางตัวของแนวรอยเลื่อนไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานขอบตะวันออกและ
ขอบตะวันตกของเทือกเขา เพราะจากลักษณะ Regional Geology ในชวงซีโนโซอิคของประเทศไทยและ
ประเทศขางเคียง พบวามีความซับซอนมากอยูแลว การพบ MCCs เพ่ิมเติมเขามา นาจะทาทายตอความ
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อยากรู อยากเห็น และอยากศึกษาของนักธรณีวิทยาและนักธรณีฟสิกส เพ่ือหาคําอธิบายและเขาใจใน
ธรรมชาติ 

รูปจําลองการยืดของเปลือกโลก ตัวอยางแสดงเปลือกโลกเกิดการยืดมีปรากฏอยูมากมาย เชน 
บริเวณอาวไทย บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณ Basin and Range Province ในอเมริกา หรือ 
บริเวณทะเลแดง รูปจําลองของการยืดของเปลือกโลกท่ีเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปมี 3 รูปจําลองคือ (1) รูปจําลอง
ของ แมคเคนซี (McKenzie or pure-shear model) (2) รูปจําลองของ เวนเนคกี (Wernicke model or simple 
shear model) และ (3) รูปจําลองแบบดีลามิเนชั่น (Delamination model) ดังแสดงในรูปท่ี 6.59  
 

 
 

รูปท่ี 6.59 รูปจําลอง 3 แบบ (ก) McKenzie (pure shear) model, (ข) Wernicke model, and (ค) 
Delamination model  [ภาพจาก  Figure 13-15 โดย Hatcher, 1995 อางถึง Lister, Etheridge and Symonds, 
1986] 
 

จากการศึกษาของ J. P. Brun and P. Choukroune (1983) ไดสรุปโหมดที่มีความนาจะเปนสําหรับ
เปลือกโลกเมื่อถูกยืดออกไดเปน 5 โหมด ดังแสดงในรูปท่ี 6.43 โดยที่ โหมดหน่ึง เปลือกโลกมีการยืดและ
บางลงในสภาพแบบออนนิ่ม โหมดสอง เปลือกโลกมีสภาพแบบเปราะสวนบนและคอยๆเปล่ียนเปนออนนิ่ม
ในสวนท่ีลึกลง จึงพบเปนรอยเล่ือนในสวนบนและรอยเลื่อนนี้หยุดเมื่อเขาสูสภาพออนนิ่ม โหมดสาม เปลือก
โลกเกิดความไมตอเนื่องชัดเจนกอนการยืด เชนมีรอยตออยางเดนชัดระหวางสภาพเปราะและออนนิ่ม โหมด
สี่ เปลือกเปนแบบเปราะทั้งหมด โหมดหา เปลือกโลกถูกแทรกซอนดวยแมกมาเกิดแตกเปนบล็อกใหญๆ ดัง
รูปท่ี 6.60  แตสวนใหญเราพบเพียงโหมดสองและสาม 
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รูปท่ี 6.60 รูปจําลองแสดงโหมดของการยืดของเปลือกโลก [ภาพจาก Figure 13-19 โดย Hatcher, 
1995 อางถึง Brun and Choukroune, 1983] 
 

6.6 รอยเลื่อนแยกดานขาง (Strike-Slip Fault)  
รอยเล่ือนแยกดานขาง จะมีมุมเทต้ังฉาก หรือเกือบตั้งฉากและมีการเล่ือนท่ีในแนวนอน มักพบ

บริเวณท่ีเปนผลจาก plate tectonics ของ transform fault boundaries ตัวอยางเชน San Andreas fault in 
California, Motagua fault in Guatemala, Alpine fault in New Zealand, รอยเล่ือนดานเจดียสามองค รอย
เล่ือนวังเจา รอยเล่ือนระนอง-คลองมารุย ในประเทศไทย รอยเล่ือนเหลานี้มีการเล่ือนท่ีท่ีเกิดในอดีตและ
ปจจุบันยังคงมีการเล่ือนตัว   

Wilcox, Harding and Seely (1973) ทําการทดลองโดยใชดินเหนียวทําใหมีการเคล่ือนแบบรอย
เล่ือนแยกดานขาง (strike-slip fault) ดังรูปท่ี 6.61 (ก) โดยพบการเปล่ียนแปลงดังปรากฏตามลําดับของรูป 
เริ่มแรกจะมีการเกิดการบิดเบ้ียว (distortion) [รูปท่ี 6.61 (ข)] จากนั้นจะเกิดรอยเล่ือนแบบ synthetic และ 
antithetic [รูปท่ี 6.61 (ข)] เมื่อทําการเล่ือนแผนดินเหนียวไปเร่ือยๆ พบแนวของเขตรอยเลื่อน synthetic fault 
(รูป 6.62) เปนมุมแหลมวัดจากแนวของเขตรอยเลื่อน สวน antithetic fault จะมีมุมมากกวา synthetic fault 
(รูป 6.62) วัดจากแนวของเขตรอยเลื่อน 

Synthetic fault คือ Riedal shears (R-shears) จะทํามุมประมาณ 15° กับ แนวของรอยเลื่อนแยก

ดานขาง (รูปท่ี 6.62) สวน antithetic fault คือ Conjugate Riedal shear (R/-shears) จะทํามุมประมาณ 75° 
กับแนวของรอยเลื่อนแยกดานขาง ทิศทางของ σ1 จะแบงมุมระหวาง R

/-shear และ R/-shear ถามีการเล่ือน
ตอไปเรื่อยๆ R-shear จะมีมุมลดลงจะรวมเขากับแนวของเขตรอยเลื่อนแยกดานขาง R/-shear จะหมุนเปนมุม

ท่ีสูงขึ้นจะมี synthetic shears เกิดใหม เรียกวา P-shears โดยมีมุมประมาณ 10° จากแนวของรอยเล่ือนแยก
ดานขาง ดังรูปท่ี 6.62 แสดงการเกิดของ รอยเล่ือนแยกดานขางท่ีมีการพัฒนาในแบบ เขตประสานสาย 
(briaded or anastomosing zone) นอกจากนี้ การคดโคงยังพบรวมกับรอยเล่ือนแยกดานขางดวย โดยจะ
บรรยายลักษณะเปน right-hander folds หรือ left-handed folds (รูปท่ี 6.63)   
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รูปท่ี 6.61 การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง (progressive deformation) โดยการทําใหเกิดรอยเล่ือน

แยกดานขางแบบไปทางซายมือ ของแบบจําลองดินเหนียว [ภาพจาก  Figure 14-16 โดย Spencer, 1988 อาง
ถึง Hilcox, Harding and Seely, 1973] 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.62 รอยเล่ือนแยกดานขางแบบไปทางซายมือ พบ Riedel shear เกิดท้ังทางขวาและซายมือ

ของแนวรอยเลื่อน R และ R′ จะเปนลักษณะของคอนจูเกต R เปนแบบ synthetic สวน R′ เปนแบบ antithetic 
ตามแนวของรอยเลื่อน สวน P เกิดขึ้นภายหลัง [ภาพปรับปรุงตอจาก McClay, 1987] 
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รูปท่ี 6.63 (ก) ลักษณะของการคดโคงแบบ en echelon เกิดเนื่องจากรอยเล่ือนแยกดานขางแบบไป
ทางขวามือ (ข) ลักษณะของการคดโคงแบบ en echelon เกิดเนื่องจากรอยเล่ือนแยกดานขางแบบไปทาง
ซายมือ 
 

ในเขตของรอยเลื่อนแยกดานขาง จะมีการวางตัว ดังรูปท่ี 6.64 คือ en echelon, relay, 
anastomosing or braided, left-stepping, right stepping รูปรางท่ีปรากฏแตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของหินและการตอบสนองของความเคน นอกจากนี้ยังมีการโคงและเปนชั้นลดหล่ันกัน (step) 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.64 ภาพท่ีปรากฏในแผนที่ของบริเวณรอยเล่ือนแยกดานขาง [ภาพจาก Figure 6.150 โดย 
Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Woodcock and Schubert, 1994] 
 

การเกิดการโคงของรอยเล่ือนแยกดานขาง ทําใหเกิดการสะสมตัวของความเครียดมากกวาบริเวณ
อ่ืน (รูปท่ี 6.65) โดยบางสวนจะเกิดการยืด บางสวนจะเกิดการหด รูปท่ี 6.66 แสดงผลของแนวรอยเลื่อนแยก
ดานขางมีการโคง โดยมีการชนหรือแยกออกจากกันเปนชวงๆ พบดึงออกจากกัน (pull apart basin) เกิดใน
ระหวางการเล่ือน แองท่ีพบในรอยเล่ือนแบบแยกออกจากกันจะพบเปนแองขนาดลึก มีการตกสะสมของ
ตะกอนแบบทันท่ีทันใด มีลักษณะท่ีแตกตางจากแองท่ีเกิดจากรอยเล่ือนปกติ ท่ีมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป
ตามปริมาณการยืดของแผนโลก รอยเล่ือนแยกดานขางพบท้ังรอยเล่ือนปกติและรอยเล่ือนยอนภายในเขตของ
รอยเล่ือนแยกดานขาง ดังแสดงในรูปท่ี 6.67, 6.68 และ 6.69 จากภาพตัดขวางของรอยเลื่อนแยกดานขาง เรา
พบลักษณะของการเลื่อน 2 รูปแบบ คือ แบบที่แพรบานออกแบบตนปาลม (palm tree structure) และแบบ
หุบเขาแบบดอกทูลิป (tulip structure) ดังรูปท่ี 6.70  
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รูปท่ี 6.65 (ก) การเคล่ือนของรอยเลื่อนแยกแบบเรียบ (ข) การเคล่ือนของรอยเลื่อนแยกดานขางไป
ตามระนาบคดโคงพบบริเวณท่ีมีการแยกออกจากกัน ทําใหเกิดแองท่ีเกิดจากแรงดึง และบริเวณบดอัดกัน (ค) 
ลักษณะการเกิดแบบตอเนื่องของแองท่ีเกิดเนื่องจากการคดโคงของแนวรอยเลื่อนแยกดานขาง  
 
 

 
 

รูปท่ี 6.66 ความแตกตางของบริเวณท่ีเกิดการยืดและอัดของรอยเล่ือนแยกดานขาง ท้ังรอยเลื่อน
แยกดานขางแบบไปทางซายมือและไปทางขวามือ [ภาพจาก Figure 7.5 โดย Twiss and Moores, 1992] 
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รูปท่ี 6.67 ปลายของรอยเลื่อนแยกดานขางพบรอยเล่ือนแบบปกติ หรือรอยเล่ือนยอนจากผลของ
การอัดและขยายตามแนวการเลื่อน [ภาพจาก Figure 7.10 โดย Twiss and Moores, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 6.68 ลักษณะในบริเวณเขตรอยเลื่อนแยกดานขางท่ีเกิดการแยกออกจากกันจะไดรอยเล่ือน
ปกติ เพราะถูกยืดออกจากกัน (ก) แนวของรอยเลื่อนท่ีหักและโคงทําใหเกิดการฉีกขาด (ข) การเปดออกของ
แผนโลก (ค) ภาพไดอะแกรมของแนวรอยเลื่อนแยกดานขาง [ภาพจาก Figure 7.6 โดย Twiss and Moores, 
1992] 

 
6.7 การศึกษารอยเล่ือนในสนามและการแปลความหมาย  
 ในกรณีท่ีพบรอยเล่ือนจํานวนมาก มีหลักการวิเคราะหเชนเดียวกับรอยแยกและรอยแตกเฉือนท่ีได
กลาวมาแลวในบทที่ 5 เมื่อทราบระนาบของรอยเลื่อน จะสามารถบงบอกทิศทาง (orientation) ของความเคน
ท่ีมากระทําใหเกิดรอยเล่ือน ดังนั้น เมื่อพบไดในสนามจึงตองวัดระนาบของการเลื่อน หากระนาบมีการบิด 
ตองวัดใหไดมากจํานวน เพ่ือนํามาวิเคราะหหาระนาบตัวแทน รูปท่ี 6.71 แสดงตัวอยางของแผนที่ธรณีวิทยา
ของพ้ืนท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับรอยเล่ือน สวนรูปท่ี 6.72 แสดงตัวอยางของแผนที่ธรณีท่ีพบในสนาม และการ
แปลความหมายลงไปถึงใตผิวดินของบริเวณรอยเล่ือน จากรูปแสดงใหเห็นถึงจินตนาการของผูทําแผนท่ี 
เกี่ยวกับลําดับการเกิดของโครงสราง (structural evolution) ไดดวยภาพเพียง ภาพเดียว ชวยยนเวลาให
ผูอานไดเปนอยางดี การแสดงวิวัฒนาการของโครงสรางของพ้ืนท่ีท่ีอดีตเคยไดชื่อวาซับซอน ตอมาเมื่อมีการ
เก็บขอมูลมากขึ้น ทําใหสามารถวิเคราะหและแปลความหมายได  
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รูปท่ี 6.69 ลักษณะในบริเวณเขตรอยเล่ือนแยกดานขาง ท่ีเกิดการแยกออกจากกันจะไดรอย
เล่ือนยอนเพราะถูกบีบ  (ก) แนวของรอยเลื่อนท่ีหักและโคงเกิดการบีบอัด (ข) การบีบอัดของแผนโลก (ค) 
ภาพไดอะแกรมของแนวรอยเลื่อนแยกดานขาง [ภาพจาก Figure 7.7 โดย Twiss and Moores, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 6.70 ลักษณะปรากฏของภาพตัดขวางรอยเล่ือนแยกดานขาง (ก) รูปตนปาลม (ข) รูปดอกทูลิป 
[ภาพจาก Figure 6.157 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Woodcock and Schubert, 1994] 

 
6.8 บทสรุป  

รอยเล่ือนเปนการเปล่ียนลักษณะของหินเมื่อถูกแรงกระทํา เมื่อหินนั้นอยูในสภาพเปราะ ดวยกลไก
การเปล่ียนลักษณะแบบการแตก และการแตกหักบดอัด (fracturing and cataclasis mechanisms) เกิดเปน
โครงสรางทางธรณีวิทยาประเภทหนึ่ง เรียกวา รอยเล่ือน (fault) รอยเล่ือนเกิดจากความเครียดเฉือน (shear 
stress) ทําใหหินแตกออกจากกันสามารถมองเห็นดวยตาเปลาไดวามีการเล่ือนเกิดขึ้น หลักฐานท่ีใชบงบอก
รอยเล่ือน ไดแก ผารอยเล่ือน (fault scarp) ผิวรอยไถล (slickenside) ผิวรอยเล่ือน (fault surface) เขตรอย
เล่ือน (fault zone) เปนตน นอกจากนี้ในรอยเล่ือนยังมีปรากฏหลักฐานการถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ ไดแก ผง
รอยเล่ือน (gouge) หินกรวดเหล่ียม (fault breccia) คาตาคาไซต (cataclasite) ไมโลไนต (mylonite) และ ซู
โดทาซีไลต (pseudotachylite) การขาดหายไปของชั้นหิน (missing strata) และการพบชั้นหินซ้ํา (repetition 
strata) รอยเล่ือนไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมท่ีพิจารณาการปรากฏของการเลื่อน และ (2) กลมท่ี
พิจารณาผลของการเลื่อนจากแรงที่มากระทําใหเกิดรอยเล่ือน กลุมท่ีพิจารณาการปรากฏของการเล่ือนแบง
ออกไดเปน 2 กลุมยอย ประกอบดวย (1) การแบงโดยใชแนวการเล่ือน (slip) และ (2) การแบงโดยใชแนวการ
แยก (separation) การเรียกชื่อรอยเล่ือนนิยมเรียกตามกลุมท่ีพิจารณาจากแรงที่มากระทํา ตามทฤษฎีของ
แอนเดอรสัน โดยมีรอยเล่ือนอยู 3 ประเภท ไดแก (1) รอยเล่ือนปกติ (normal fault) (2) รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา 
(thrust fault) และ (3) รอยเล่ือนแยกดานขาง (strike-slip fault) รอยเล่ือนแตละประเภทเมื่อทราบระนาบของ
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การเล่ือน จะสามารถหาทิศทางของความเคน (stress orientation) ท่ีมากระทําใหเกิดการเล่ือนได สวนการหา
ขนาดของความเคน (stress magnitude) ตองนําแทงหินตัวอยางมาทดสอบหาคาความแข็งแรง แตถาหากไม
ตองการความแมนยํา อาจใชกฎของไบเยอรลี (Byerlee’s law) มาชวยในการประเมินหาคาความแข็งแรงของ
หินท่ีเกิดการเล่ือนได  
 

 
 
รูปท่ี 6.71 แผนท่ีแสดงแนวของรอยเล่ือน และการวิเคราะหระนาบการเลื่อน ท่ีพบวามีการบิด ไม

เปนระนาบ ท่ีมีทิศทางเดียว [ภาพจาก Fig. 8 โดย Jackson et al, 2006] 
 

 
 
รูปท่ี 6.72 รูปจําลองแบบบลอค (block model) ของแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง บริเวณ Lang 

Shan ประเทศจีน [ภาพจาก Fig. 6 โดย Darby and Ritts, 2007] 
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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 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.      
 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) มีหลักฐานอะไรบางท่ีใชบงบอกรอยเล่ือน อธิบายใหละเอียด  
(2) ทําไม drag folds จึงเกิดรวมกับรอยเล่ือนได 
(3) รอยเล่ือนแนวดิ่ง (vertical fault) หินเพดาน (hanging wall) และหินพ้ืน (foot wall) อยูท่ีไหน  
(4) ผิวรอยเล่ือน (slickenside) รอยไถล (slickenline) บงบอกอะไรไดบางและแตกตางกันอยางไร ท้ังผิวรอย

เล่ือนและรอยไถล พบรวมกันเสมอไปทุก outcrop หรือไม 
(5) ผลของความดันของของเหลว (fluid pressure) มีผลตอรอยเล่ือนอยางไร และอธิบายเชิงหลักการเมื่อ

สรางเขื่อนในบริเวณรอยเล่ือนจะเรงใหเกิดการเคล่ือนตัวของรอยเล่ือนไดเร็วขึ้น 
(6) ใหบอกระนาบ (dip และ strike) ของระนาบวางตัวแนวนอน (horizontal plane) และระนาบวางตัวแนวตั้ง 

(vertical plane)  

(7) ถาหินทรายมีความเคนเฉือนสูงสุด 35 MPa ถา effective normal stress = 65 MPa คาของ φ มีคา
เทาไร 

(8) ผลการวิเคราะหหาความแข็งแรงของหินปูน จากการทดสอบแบบ Triaxial test ไดผลดังนี้  

       การทดลอง   σ3 =  σ2 (MPa)  σ1 (MPa) θ 
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 

(9) อภิปรายผลการทดลองในขอ 9 ทําไมจึงไมไดกรอบการวิบัติเปนเสนตรงที่สมบูรณ 
(10) ทําอยางไร thrust, normal, and strike-slip faults เกิดรวมกันได 
(11) จะทราบไดอยางไรวารอยเล่ือนมีการเกิดซ้ํา (reactivate) 
(12) Thrust, normal, and strike-slip faults หยุดหรือตายไดอยางไร ใหสเกตรูปขําลองแบบบล็อก (block 

model) ของการหยุด (แสดงคลายรูปท่ี 6.72)  
(13) ทําไมจึงพบหินไมโลไนตมีการแตกแบบ cataclasite 
(14) อธิบาย structural inversion ในกรณีของรอยเลื่อนปกติ (normal fault) รอยเล่ือนยอน (thrust fault และ

รอยเล่ือนดานขาง (strike-slip fault) เกิดไดอยางไร 
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(15) อธิบายและสเกตภาพของโครงสรางแบบ duplexes, imbricate fans, listric normal fault, growth fault, 
synthetic and antithetic faults, Riedal shear and anti Riedal shear, และ pull apart basins ใน 
strike slip faults  

(16) Growth fault เกิดไดกับรอยเล่ือนใดไดบาง (thrust, normal, strike-slip faults)  
(17) ตะกอนที่พบใน pull apart basins มีลักษณะอยางไรบาง พรอมเปรียบเทียบกระตอนที่เกิดใน 

extensional basins  
(18) รอยเล่ือนระดับลึกสวนใหญจะเปนรอยเล่ือนประเภทใด (ใชการวิเคราะหตามหลักของแอนเดอรสัน) 
(19) รอยเล่ือนใตผิวดินเกิดไดลึกท่ีสุดเทาใด (กี่กิโลเมตร) เพราะอะไร มีหลักฐานใดบงบอก 
(20) เทือกเขาสวนใหญในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุใด (การยกตัวของแผนดิน (uplift) หรือจากรอยเล่ือน 

(exhumation))  
 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) การเกิดการหักมุมขึ้นเพ่ือกายซอนกัน (ramp) ของรอยเลื่อนยอนเกิดไดอยางไร และทําไมจึงมีมุมสูงกวา

สวนของการเลื่อนในแนวราบ (detachment)  
(2) จากการแปลความหมายของรอยเลื่อนแยกดานขางดานเจดียสามองค หรือรอยเล่ือนแมปง-วังเจามีการ

เคล่ือนเปล่ียนทิศทางจากซายมือเปนขวามือกลับกันไปมา ถาออกสํารวจในสนามจะตองหาหลักฐาน
อะไรบางเปนตัวบงบอก ถึงการเคล่ือนกลับไปกลับมา อธิบาย  

(3) รูปจําลองของการยืดของเปลือกโลก รูปจําลองใดเหมาะกับการเกิด rifting ในอาวไทย อธิบาย  
(4) คํานวณหาการยืดบริเวณอาวไทย (%extension) และบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย (ตองหา

ภาพตัดขวางของทั้งสองบริเวณกอน จึงจะคํานวณได) 
(5) เมื่อ thrust fault ถูกผลักใหเล่ือนขึ้นทําไมไมถูกดันใหไถลลงตามแรงดึงดูดของโลก (gravity) 
(6) เปรยีบเทียบกลไกของการเกิดรอยเล่ือนยอน รอยเล่ือนดานขาง และรอยเลื่อนปกติ 
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7.1 ธรรมชาติของช้ันหินคดโคง (Nature of Folds) 
 ชั้นหินคดโคงเปน การเปล่ียนลักษณะ (deformation) ของหินอีกประเภทหนึ่ง เกิดข้ึนไดใน
ขณะท่ีหินมีสภาพออนน่ิม (ductile) และมีความเคน (stress) มากระทําใหหินเกิดความเครียด 
(strain)  ชั้นหินคดโคงจึงเปนการแสดงออกของความเครียดในรูปของการโกงงอ หรือบิดพับ รูปรางของชั้น
หินคดโคงเปนไปไดมากมายหลายรูปแบบ ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 7.1 และ 7.2 ขนาดของชั้นหินคดโคงมีได
ท้ัง ขนาดเล็กมากแบบดูดวยตาเปลาไมเห็น ตองดูจากกลองขยาย (microscopic scale) ถึงขนาดภูมิภาค 
(regional scale) สามารถปรากฏในภาพถายทางอากาศ หรือทางดาวเทียม (remote sensing)  
 ชั้นหินคดโคงอาจเปนเรื่องเหลือเชื่อของหลายๆ คน ท่ีเห็นชั้นหินโคงงอไดดังตัวอยางในรูปท่ี 7.1 
และ 7.2 เพราะลักษณะพ้ืนผิวของเปลือกโลกสวนท่ีสัมผัสกับอากาศ (free air) มีสภาพแบบเปราะ (brittle 
behavior) การถูกบีบอัดชั้นหินใหคดโคง คงเปนไปไมไดนั่นเอง ในธรรมชาติชั้นหินคดโคงเกิดขึ้นได ในขณะท่ี
ชั้นหินนั้นอยูในสภาพออนนิ่ม (ductile behavior) ชั้นหินมีลักษณะเคล่ือนไหลและยืดไดคลายพลาสติก ดังนั้น
ชั้นหินจึงสามารถบิดไปมา โกงงอ หรือพับงอได ดังรูปท่ี 7.1 และ 7.2   
 พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา นิยามชั้นหินคดโคงวา “fold ชั้นหินคดโคง : รอยคดโคงท่ีปรากฏในหิน
เปลือกโลกเกิดจากความเคนและความเครียดของเปลือกโลก ซึ่งจะสามารถทราบไดวาความเคนและ
ความเครียดมาจากทิศทางใดไดโดยตรวจตามรอยคดโคงของชั้นหินนั้น”  จากนิยามของพจนานุกรม พบวามี
ขีดจํากัดในการใหความหมายของศัพทเฉพาะของโครงสราง เชนเดียวกับกรณีของโครงสรางอื่นๆ ท่ีไดกลาว
มาแลว ท้ังนี้อาจเปนเพราะตองการใหความหมายในภาพรวมกับบุคคลท่ัวๆ ไป เมื่อมีการศึกษาใน
รายละเอียด จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหคํานิยามใหสอดคลองกับธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ ใหม 

การเกิดของชั้นหินคดโคงทําใหเกิดโครงสรางรวม ตัวอยางเชน ภายในชั้นหินคดโคงอาจมีชั้นหิน
คดโคงขนาดเล็กๆ (minor folds) และอาจมีโครงสรางรอยเล่ือน (fault) รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear 
fracture) รอยไถล (striation) โครงสรางแนวเสน (lineation) หรือ แนวแตกเรียบ (cleavage) สายแร (vein) 
โครงสรางรวมตางๆ เกิดในบริเวณตําแหนงตางๆ กันภายในโครงสรางชั้นหินคดโคง ท้ังนี้เพราะ ปริมาณของ
ความเครียด (strain) ท่ีเกิดขึ้นในแตละตําแหนง ในแตละบริเวณไมเทากัน บางบริเวณแสดงการบีบอัด บาง
บริเวณแสดงการขยาย ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 7.3 การวิเคราะหหาความเครียด (kinematic analysis) ท่ี
เกิดขึ้นในโครงสรางการคดโคง (รูปท่ี 7.3) บางบริเวณพบการสูญเสียปริมาตร บางบริเวณพบการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาตร หรือบางบริเวณไมพบการเปล่ียนแปลง สําหรับการวิเคราะหเชิงพรรณนา เกี่ยวกับรูปทรงสัณฐาน
ของชั้นหินคดโคง นิยมนําสเตริโอเนต (stereonet) มาชวยวิเคราะหเชิงสถิติ เพ่ือหาการวางตัวของชั้นหินคด
โคงในภาพรวม หรือวิเคราะหหาแกนของชั้นหนิคดโคง เปนตน  
 โครงสรางรวมภายในชั้นหินคดโคง อาจเปนสวนเสริมในการวิเคราะหโครงสรางของชั้นหินคดโคง ดัง
ตัวอยางแสดงในรูปท่ี 7.4 ซึ่งแสดงโครงสรางชั้นหินคดโคงขนาดเล็ก (minor folds) ภายในโครงสรางชั้นหิน
คดโคงขนาดใหญ (major folds) มีลักษณะการคดโคงแบบตัว Z (Z-shapes) แบบตัว S (S-shapes) หรือแบบ
ตัว M (M-shapes) โครงสรางชั้นหินคดโคงขนาดเล็กท่ีไดรูปแบบการคดโคงดังกลาว สามารถนํามาใชบงบอก
รูปรางของชั้นหินคดโคงขนาดใหญไดตามกฎของ Pumpelly ท่ีกลาววา “โครงสรางเล็กบงบอกถึง
โครงสรางใหญ (small scale indicates large scale)” 
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รูปท่ี 7.1 ลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคงในมาตราสวนตางๆ (ก) และ (ข) ชั้นหินคดโคงแบบ 

chevron folds (ค)- (ฉ) ชั้นหินคดโคงท่ีมีแขนขนาดเทากัน parallel folds (ช) และ (ซ) ชั้นหินคดโคงท่ีมีการ
คดโคงซ้ํา ในทิศทางของแรงแตกตางกัน (refolded) [ภาพ (ก), (ค), (ง), (จ) และ (ช) โดย Robert J. Varga, 
The college of Wooster ภาพ (ข) และ (ฉ) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ซ) โดย James St John, Ohio State 
University] 



ชั้นหินคดโคง            

 
 

 
 
 
 รูปท่ี 7.2  ลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคงในมาตราสวนตางๆ (ก) ภาพถายทางอากาศของ kink 
folds ในหินตะกอนของบริเวณ Kala Chitta Range (Himalaya foothill) ประเทศปากีสถาน (ข) ชั้นหินคดโคง
และรอยเล่ือนยอน พบลักษณะของ pop-up structure พบในบริเวณ Yukon River near Eagle, Alaska หนาผา
สูงประมาณ 250 เมตร   (ค) และ (จ) ชั้นหินคดโคงแบบ Chevron folds ในหิน Carboniferous greywacke 
and shale,  England  (ง) ชั้นหินคดโคงแบบ over turn fold ภาพ (ฉ) ชั้นหินคดโคง  บริเวณ Bandar Abbas 
อิหราน  [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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 รูปท่ี 7.3 (ก) ชั้นหินคดโคงแบบ chevron fold ในหินทราย และหินดินดาน  (greywacke and shale) 
(ข) และ (ค) ภาพจากแผนหินบางในตําแหนงท่ีแสดงในรูป (ก) แสดงแนวแตกเรียบท่ีเกิดจากกลไกการละลาย
จากความดัน (pressure solution) (ง) ภาพแผนหินในบริเวณสวนยอดดานใน (inner arc) ของการคดโคง และ
ผลการวิเคราะหความเครียดท่ีตําแหนงตาง ดวยวิธีของไฟร (Fry’s method) ความเครียด แตละบริเวณมีการ
เปล่ียนลักษณะมากนอยแตกตางกัน [ภาพจาก Fig.3  โดย Bastida et al., 2007] 



ชั้นหินคดโคง            

 

 
 

รูปท่ี 7.4 การปรากฏของการคดโคงเล็กๆ บงบอกถึงโคงสรางของการคดโคงขนาดใหญ การ
ปรากฏของโครงสรางรูปตัว S, M, Z และ W จะปรากฏในบริเวณสวนตางๆ ของการคดโคง [ภาพปรับปรุงตอ
จาก Hatcher, 1995 และ McClay, 1987] 

 
การศึกษากระบวนการเกิดชั้นหินคดโคงเชิงพรรณนา (descriptive analysis) จะพิจารณาเฉพาะ

รูปทรงทางเรขาคณิตของชั้นหินคดโคงท่ีพบเห็นในพ้ืนท่ี แตในกรณีการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส (kinematic 
analysis) หรือเชิงพลศาสตร (dynamic analysis) การศึกษาจะพิจาณาชั้นหินคดโคงในมาตราสวนขนาด
ไพศาล (regional scale) หรือมาตราสวนของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (global scale) 
จากน้ันจึงพิจารณาเล็กลงมาถึงมาตราสวนท่ีตองการศึกษา โดยพิจารณาตําแหนงและบริเวณการเกิดชั้นหิน
คดโคงในลักษณะของการวางตัวของแผนเปลือกโลก (plate configurations) ท่ีสัมพันธกับเวลา ซึ่งชั้นหินคด
โคงสวนใหญพบวาอยูในบริเวณขอบการชนกันของทวีป (convergent plate) เปนลําดับแรกหรือศึกษาไป
พรอมๆ กัน นอกจากนี้บริเวณขอบการชนกันของแผนเปลือกโลกท่ีพบสวนใหญ พบเปนบริเวณกวาง เปน
เทือกเขา (fold belts) ท่ีมีชั้นหินคดโคงดวยรูปทรงตางๆ แตกตางกันออกไป ในบริเวณสวนท่ีมีการมุดตัว 
(subduction complexes) ชั้นหินคดโคงเกิดจากผลของแรงเฉือนจากการเกิดรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust 
fault) จากผลของการซอนกันของแผนเปลือกโลก นอกจากนี้ยังพบชั้นหินคดโคงในตะกอนที่ยังไมแข็งตัว อัน
เนื่องจากผลของน้ําหนักกดทับท่ี มีคาความเคนจากน้ําหนักกดสวนบนแตกตางกัน (differential overburden 
pressure) ชั้นหินในบริเวณ fore arc, inter arc, และ back arc จะเกิดชั้นหินคดโคงในระหวางการเคล่ือนชน
กันอยางชาๆ คอยเปนคอยไปของแผนเปลือกโลก หรือการเกิดการเฉือนของรอยเลื่อนดานขาง (strike-slip 
shearing) จากผลของการเล่ือนดานขางของแผนเปลือกโลก บริเวณท่ีมีการชนกันของแผนเปลือกโลกและ
บริเวณใกลเคียง มักพบหินตะกอนและหินภูเขาไฟ หินตะกอนมีการเกิดการคดโคงสลับซับซอนยากท่ีจะ
วิเคราะหโครงสรางได การเปล่ียนลักษณะมีการเปล่ียนแบบซอนทับ เชน เกิดรอยเล่ือนซอนทับชั้นหินคดโคง 
เกิดชั้นหินคดโคงจากผลของความเคนเมื่อแผนเปลือกโลกเคล่ือนเขาชนกันซอนทับกับการคดโคงจากการ
แทรกซอนของหนิอัคนี เปนตน  

การวิเคราะหการเกิดชั้นหินคดโคง หากมีการเปล่ียนลักษณะท่ีซับซอน พรอมท้ังรูปทรง สัณฐาน
ของชั้นหินคดโคงโผลใหเห็นไมชัดเจน เพราะถูกปกคลุมอยูใตผิวดินหรือผุกรอนออกไป อาจทําใหการ
วิเคราะหเชิงไคนิมาติกสและพลศาสตรไมสามารถทําได ชั้นหินคดโคงเปนโครงสรางท่ีวิเคราะหเชิงไคนิ
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มาติกสและพลศาสตร ไดยุงยากกวาโครงสรางอื่นๆ จึงไมเปนท่ีแปลกใจ หากไดเห็นการแปลความหมายของ
การเกิดชั้นหินคดโคง ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของนักธรณีวิทยาคณะหนึ่งแตกตางไปจากนักธรณีวิทยาอีก
คณะหนึ่ง เพราะความซับซอนและการโผลใหเห็นเพียงบางสวนของโครงสรางนั่นเอง หากมีขอมูลทางคล่ืน
ส่ันสะเทือนแบบสะทอนแบบสามมิติ การแปลความหมายชั้นหินคดโคง จะถูกตองแมนยํา ลดปญหาแทบ
ท้ังหมดของการวิเคราะหรูปทรงของชั้นหินคดโคง แตขอมูลคล่ืนส่ันสะเทือนตองใชงบประมาณการสํารวจสูง
มาก จึงมีการสํารวจเฉพาะหาแหลงแรสําคัญๆ เทานั้น 

การแปลความหมายของโครงสรางทางธรณีวิทยาในโครงสรางรวมเล็กๆ รวมกับโครงสรางขนาด
ใหญของชั้นหินคดโคง ชวยทําใหสามารถวิเคราะหเชิงไคนิมาติกสและพลศาสตรไดสมบูรณ โดยท่ีการ
วิเคราะหเชิงไคนิมาติกสตองอธิบายผลรวมของ การเล่ือนท่ี (translation) การหมุน (rotation) การหดหรือยืด 
(dilation) และการบิดเบ้ียว (distortion) สวนการวิเคราะหเชิงพลศาสตรตองการวิเคราะหแรงที่มีผลตอการเกิด
ชั้นหินคดโคง การวิเคราะหเชิงพลศาสตรจําเปนตองอาศัยทฤษฎีและการทดสอบองคประกอบตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับชั้นหินคดโคง หรือสรางรูปจําลอง  

ในการวิเคราะหกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง Ramsay (1967) และ Ramsay and Huber, (1987) 
อธิบายไวอยางละเอียดชัดเจน หากตองการศึกษาในรายละเอียดของการวิเคราะห (advanced structural 
analysis) ควรศึกษาจาก Ramsay (1967) และ Ramsay and Huber, (1987) เพราะเนื้อหาของตําราเลมนี้ 
กลาวในเชิงแนะนํา (introduce) เพ่ือเปนพ้ืนฐาน (foundation) หากเขาใจพื้นฐาน ยอมสามารถศึกษาใน
รายละเอียดชั้นสูง ไดอยางรวดเร็ว 
 
7.1.1 ประโยชนของโครงสรางช้ันหินคดโคง  

โครงสรางชั้นหินคดโคงพบเปนโครงสรางของแหลงแรทางเศรษฐกิจ เชน โครงสรางชั้นหินคดโคง
แบบประทุน (anticline) เปนแหลงกักเก็บท่ีดีของน้ํามันและกาซธรรมชาติ โครงสรางท่ีเรียกวา saddle reef 
deposits เปนโครงสรางท่ีเกิดจากผลของกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง โดยมีการเกิดชองวางระหวางชั้นหิน
หรือแนวของริ้วขนานแยกออกจากกัน ขณะเกิดกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง ซึ่งมักพบวามีแรควอตซ และแร
โลหะสําคัญๆ เขาไปสะสม หรือ โครงสรางชั้นหินคดโคงในหินแปร ท่ีพบวามี ตะกั่ว สังกะสี และเงิน ประเภท
ท่ีเรียกวา strata-bound ore deposits ดังรูปท่ี 7.5 ดังนั้น โครงสรางชั้นหินคดโคงจึงเปนท่ีสนใจของนัก
ธรณีวิทยามาก เพราะมีแหลงแรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญๆ เกิดรวม หรือพบรวม คอนขางมาก รูปท่ี 7.5 แสดง
การวิเคราะหลําดับการเกิดของแร มี ตะกั่ว สังกะสี และเงิน พบการเปล่ียนลักษณะของหินคอนขางมาก และ
เกิดในขณะที่หินอยูในสภาพออนนิ่ม พรอมถูกแรงบีบอัด 

 
7.1.2 โครงสรางประทุนและประทุนหงาย (Anticlines and Synclines) 

ถาพูดถึงโครงสรางประทุน (anticline) และประทุนหงาย (syncline) ดังแสดงในรูปท่ี 7.6 คงคลาย
กับการกลาวถึงการเริ่มตนนับเลข คือ 1, 2, 3, … ของผูเริ่มศึกษาคณิตศาสตร หรือ ก, ข, ค,… ของผูเริ่มเรียน
ภาษาไทย เพราะโครงสรางประทุน (anticline) และประทุนหงาย (syncline) เปนโครงสรางพ้ืนฐานของการคด
โคง สําหรับ โครงสรางประทุน (anticline) และประทุนหงาย (syncline) ในท่ีนี้ขอเรียกทับศัพทวา anticline 
และ syncline โดยที่ anticline เปนชั้นหินคดโคงท่ีมีการโคงคว่ําคลาย “กระทะควํ่า” สวน synclines เปน
โครงสรางของชั้นหินคดโคง ท่ีมีการโคงหงายขึ้น “กระทะหงาย” โดยที่ชั้นหินมีลําดับจากแกอยูลางหินออน ดัง
ภาพที่ 7.6 (ข)  คําวา anticline หรือ syncline แตกตางจาก antiform หรือ synform เพราะ antiform หรือ 
synform บอกเพียงรูปรางเทานั้นไมไดคํานึงวาหินแกตองอยูลางหินออน แตเมื่อใชคําวา anticlines และ 
synclines หมายถึงหินอายุแกอยูลางหินอายุออนเสมอ ดังนั้นหากยังไมสามารถลําดับอายุของชั้นหินจึงควร
เรียกเพียง antiform หรือ synform ถากลาวในมาตราสวนไพศาล เรียก anticlinorium or synclinorium  
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 รูปท่ี 7.5 โครงสรางท่ีมีการสะสมตัวของแร เงิน ตะกั่ว และสังกะสี พรอมลําดับ (1-5) การเกิดจาก หิน
ตะกอนตกสะสม (1) ตอมาเกิดการคดโคง (2) การรีดใหแบน (3) การคดโคงซอนทับ (4) และการคดโคงซอน
เขามาอีกครั้ง  (5) กอนท่ีจะไดโครงสรางดังปรากฏในภาพตัดขวางแสดงในกรอบ  [ภาพจาก Figure 7. 11 โดย 
Davis and Reynolds, 1996] 
 
 

 
 
รูปท่ี 7.6 (ก) โครงสรางประทุน (anticline) และประทุนหงาย (syncline) ในภาพแสดงระนาบแกน

ของการคดโคง (axial plane) และแกนการคดโคง (fold axis) (ข) ลักษณะของ anticline/syncline, 
antiform/synform ตองพิจารณาจากลําดับอายุของหิน เปนหลักเมื่อทราบลําดับอายุจึงสามารถเรียกเปน 
anticline และ syncline ได   



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

ผูเขียนประสบปญหากับการเทียบภาษาไทยในเรื่องของชั้นหินคดโคงมากกวาบทอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะ
เมื่อเทียบภาษาไทยแลวจะไดคําไมคุนเคย และตองใชคําขยายคอนขางยาวเพ่ือใหไดภาพลักษณ สอดคลอง
กับคําศัพท ดังนั้นโครงสรางชั้นหินคดโคง ผูเขียนยังใชศัพทภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ    
 

7.2 รูปรางลักษณะของ ช้ันหินคดโคง (Fold Morphology) 
ชั้นหินคดโคงมีต้ังแตเล็กไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาถึงใหญมาก (รูปท่ี 7.1 และ 7.2) อาจเปน

ชั้นหินคดโคงเดี่ยวๆ หรือประกอบดวยชั้นหินคดโคงยอยๆ คลายลูกคล่ืนท่ีตอเนื่องกัน นิยามเฉพาะของชั้นหิน
คดโคง (รูปท่ี 7.7 และ 7.8) ประกอบดวย  
 

 
 

รูปท่ี 7.7 ลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคงและนิยาม [ภาพปรับปรุงตอจาก McClay, 1987 และ 
Powell, 1992] 

 
(1) จุดยอดชั้นหินคดโคง (Hinge Point) คือ จุดท่ีมีคาการโคงมากท่ีสุด (maximum curvature) 

(รูปท่ี 7.7) บางครั้งชั้นหินคดโคงไมแสดง จุดยอดชั้นหินคดโคง ท่ีชัดเจน แตสามารถพบเปน
บริเวณกวางได เรียกวา hinge zone (รูปท่ี 7.8) 

(2) สันหรือยอดของชั้นหินคดโคง (Fold Crest) คือ บริเวณที่สูงสุดของภูมิประเทศของสันชั้น
หินคดโคงท่ีปรากฏ (maximum topographic height) ดังแสดงในรูปท่ี 7.7  

(3) ทองของชั้นหินคดโคง (Fold Trough) คือ บริเวณท่ีตํ่าสุดของภูมิประเทศของทองชั้นหินคด
โคงท่ีปรากฏ (minimum topographic height) ดังแสดงในรูปท่ี 7.7  

(4) เสนพับการคดโคง (Hinge Line) คือ เสนท่ีลากจากจุดยอดชั้นหินคดโคง (hinge point) 
ระหวาง fold surface (รูปท่ี 7.7) เสนพับการคดโคงมีไดท้ังเสนตรง เสนโคงอยางมีระบบ หรือ
บิดเบ้ียว [รูปท่ี 7.8 (ง)-(ฉ)]  

(5) แขนชั้นหินคดโคง (Fold Limb) คือ บริเวณท่ีอยูระหวางสันและทองของชั้นหินคดโคง (รูปท่ี 
7.7 และ 7.8) 
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รูปท่ี 7.8 ลักษณะของจุดพับการคดโคงและเสนพับการคดโคง (ก) การคดโคงแบบมุมแหลมแสดง
จุดพับปรากฏเปนจุดชัดเจน (ข) การคดโคงแสดงเขตของแนวพับการคดโคง (hinge zone) (ค) การคดโคง
แบบกลมแสดงจุดพับการคดโคงชัดเจน (ง) เสนพับการคดโคงเปนเสนตรง (straight) (จ) เสนพับการคดโคง
เปนแบบโคงอยางมีระบบ (systematic curved) (ฉ) เสนพับการคดโคงแบบบิดเบ้ียว (irregularly curved) 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996]  

 
(6) ระนาบแกนการคดโคง (Axial Plane) คือ ระนาบสมมติท่ีแบงแขนของการคดโคงออกเทาๆ 

กัน ถาไมเปนระนาบเรียกวา ผิวแกนการคดโคง (axial surface หรือ hinge surface) หรือ
ระนาบที่ประกอบดวย เสนพับการคดโคง (hinge line) ของแตละชั้น (รูป 7.7) ผิวแกนการคด
โคงมีรูปรางตางๆ ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 7.9 การวางตัวของระนาบการคดโคงจะวัดแนว
ระดับ (strike) และมุมเท (dip) ของผิวแกนการคดโคง  

(7) จุดเปลี่ยนโคง (Inflection Point) คือ บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแนวการคดโคงของชั้นหินคดโคง 
เชน เปล่ียนจากโคงขึ้นเปนโคงลง (รูป 7.7 และ 7.8) 

(8) ความยาวของการคดโคง (Wavelength) คือ ระยะทางจากสันการคดโคงถึงสันการคดโคง
ของอีกลูก  

(9) ความสูงของชั้นหินคดโคง (Amplitude) คือ ครึ่งของระยะที่วัดจากสัน (crest) และทอง 
(trough) การคดโคง  

(10) พลันจ (Plunge) คือมุมเทของแนวการคดโคง (fold axis) (รูปท่ี 7.7) 
 
 เสนพับการคดโคง (hinge line) เปนเสนท่ีลากจากจุดพับการคดโคง (hinge point) ระหวางผิวของ
ชั้นหินท่ีพิจารณา (fold surface) ดังแสดงรูปท่ี 7.7 การที่ชั้นหินคดโคงมีเสนพับการคดโคงในแนวเดียวกัน
ไมไดหมายความวามีรูปรางของการวางตัวของชั้นหินคดโคงเหมือนกัน (รูปท่ี 7.10) ดังนั้นเราไมสามารถบง
บอกรูปรางการคดโคงได เมื่อทราบการวางตัวของเสนพับการคดโคงเพียงอยางเดียว หรือการรูผิวแกนการคด
โคง (axial surface) ไมสามารถกําหนดรูปรางตายตัวของชั้นหินคดโคงได [รูปท่ี 7.10 (ง)-(ฉ)] แตถารูท้ังเสน
พับการคดโคง (hinge line) และผิวแกนการคดโคง (axial surface) ทําใหรูการวางตัวของชั้นหินคดโคงได ดัง
รูปท่ี 7.11  
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รูปท่ี 7.9 (ก) ชั้นหินคดโคงท่ีมีแกนการคดโคงเปนแบบระนาบ (axial plane) (ข)-(ฉ) ชั้นหินคดโคง
ท่ีมีแกนการคดโคงเปนแบบโคง หรือแบบบิดไปมาไมเปนระนาบ [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 
1996 และ Powell, 1992] 
 
 

 
 

รูปท่ี 7.10 (ก)-(ค) เสนพับการคดโคง (hinge line) ท่ีมีแนวเดียวกันแตลักษณะของการคดโคง
ตางกัน ใชบงบอกรูปรางชั้นหินคดโคงไมได (ง)-(ฉ) ระนาบการคดโคง (axial plane) ท่ีมีแนวเดียวกัน แตการ
วางตัวของการคดโคงตางกัน ใชบงบอกรูปรางชั้นหินคดโคงไมได [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 7.20 and 
7.21 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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รูปท่ี 7.11 (ก) และ (ข) เสนพับการคดโคง (hinge line) ท่ีมีแนวขนานกับระนาบการคดโคง (axial 
plane) (ค) ชั้นหินคดโคงแสดงดวยเสนพับการคดโคงท่ีมีแนวไมเปนไปตามระนาบการคดโคง [ภาพปรับปรุง
ตอจาก Figure 7.24 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
 เสนพับการคดโคง (hinge line) และแกนการคดโคง (fold axis) ไมใชชื่อเรียกของส่ิงเดียวกัน ใช
แทนกันไมได ในความหมายของเสนพับการคดโคง จะมีการกําหนดท่ีเปนจุดท่ีมีคาความโคงมากท่ีสุด (fixed 
point at maximum curvature) เพ่ือกําหนดแนว (รูปท่ี 7.7) สวนแกนการคดโคงเปนการกําหนดแนวโดยใช
จินตนาการจึงเปนการประมาณ คาของแกนการคดโคงเปนคาประมาณ สวนคาของเสนพับการคดโคงเปนคาท่ี
มีจุดควบคุม ไมวานักธรณีวิทยาผูใดอาน ควรจะตองอานไดคาเดียวกัน ตางจากคาของแกนการคดโคง คาท่ี
อานไดอาจแตกตางกันได  
 เสนพับการคดโคง (hinge line) จะตองอยูบนระนาบการคดโคง (axial surface) ซึ่งจะงายหากพบ
เสนพับการคดโคงขนานกับแนวระดับ (strike) ของระนาบการคดโคง ดังรูป 7.11 (ก) และ 7.11 (ข) แต

อยางไรก็ตามเสนพับการคดโคง สามารถขนานหรือเปล่ียนมุมไปจนถึงตั้งฉาก (ทํามุมตั้งแต 0-90°) กับแนว
ระดับของระนาบการคดโคงได [รูปท่ี 7.11 (ค)] ดังนั้นการท่ีเราทราบทิศทาง (trend and plunge) การวางตัว
ของเสนพับการคดโคงและแนวระดับและมุมเท (dip and strike) ของระนาบแกนการคดโคง เราจะทราบ
รูปรางของการคดโคง ซึ่ง Fleuty (1964) ไดนําเอามุมเทของระนาบการคดโคง และมุมพลันจของเสนพับการ
คดโคงมาจัดแบงตามรูปรางของการคดโคงไดังแสดงในรูปท่ี 7.12 วิธีการเรียกชื่อชั้นหินคดโคงทําไดดัง

ตัวอยางเชน ถาพบชั้นหินคดโคงมีผิวการคดโคงในระนาบ N40°E, 82°NW และเสนพับการคดโคง มีมุม 

plunge 5° ในแนว N38°E เขียนคาของผิวการคดโคงและเสนพับการคดโคงลงในไดอะแกรมจะไดชื่อวา 

subhorizontal upright folds หรืออีกตัวอยางเชน ถาพบเสนพับการคดโคง มีแนว 20° N65°E และ axial 

surface มีระนาบ N30°W, 20 NE เขียนลงในไดอะแกรมเรียกวา gently plunging, gently inclined, reclined 
fold 
 รูปรางของชั้นหินคดโคง (รูปท่ี 7.13) หากแขนท้ังสองขางยาวเทากันและมีมุมเทท่ีไปในทิศทาง
ตรงกันขามกันมีคาเทากันเรียกวา “ชั้นหินคดโคงแบบสมมาตร (symmetric fold)” แตถาแขนการคดโคง
ยาวไมเทากันและมุมเทไมเทากันเรียกวา “ชั้นหินคดโคงแบบอสมมาตร หรือไมสมมาตร (asymmetric 
fold)” หากชั้นหินคดโคงแบบอสมมาตรมีมุมเทของแขนทั้งสองขางไมเทากัน แขนขางหนึ่งมีการหงายขึ้น 
เรียกวา “ชั้นหินคดโคงพลิกกลับ (overturned fold)” (รูปท่ี 7.13) 
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รูปท่ี 7.12 ไดอะแกรมของ Fleuty (1964) ใชบงบอกลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคงเมื่อทราบมุม
เท (dip) ของผิวหรือระนาบการคดโคง (axial surface or axial plane) และ มุมพลันจ (plunge) เสนพับการคด
โคง (hinge line) [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 11.12 โดย Twiss and Moores, 1992] 
 
 

  
 
 รูปท่ี 7.13 รูปรางของการคดโคงแบบสมมาตร (symmetric fold) อสมมาตร (asymmetric fold) และ
ชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับ (overturned fold) 
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7.3 การจําแนกประเภทและเรียกช่ือช้ันหินคดโคง 

การจําแนกประเภทบงบอกลักษณะของชั้นหินคดโคงและเรียกชื่อของชั้นหินคดโคง มีอยูหลายวิธี 
เชน  

(1) จําแนกและเรียกชื่อจากการพิจารณาภาพตัดขวาง (Normal Profile View) โดยท่ี
ภาพตัดขวางตองพิจารณาภาพท่ีตัดต้ังฉากกับแกนการคดโคง (fold axis) ของชั้นหินคดโคง การ
เรียกชื่อจะเรียกตามลักษณะเดนของรูปรางการคดโคงท่ีพบ ตัวอยางรูปรางการคดโคงและชื่อท่ี
ถูกเรียกและเปนท่ีคุนเคยแสดงในรูปท่ี 7.14 ซึ่งชื่อเรียกท่ีดีคือชื่อท่ีเมื่อเอยถึงแลวทุกคนสามารถ
นึกภาพลักษณะการคดโคงได  

 

 
 

รูปท่ี 7.14 การพิจารณาเรียกชื่อชั้นหินคดโคงตามลักษณะปรากฏจากภาพตัดขวางที่ตัดต้ังฉากกับ
ชั้นหินคดโคง ชื่อไดจากลักษณะท่ีรูปรางการคดโคงมีความคลายคลึงกับส่ิงของที่นํามาตั้งชื่อ  

 
(2) จําแนกโดยพิจารณาจากการสมมาตร (Fold Symmetry) การพิจารณาความสามาตรของชั้น

หินคดโคงโดยบงบอกลักษณะแบบสมมาตร (symmetry) หรือ อสมมาตร (asymmetry) พิจารณา
จากเสนกลาง (median trace) หากพบวาเสนกลางแบงแขนของชั้นหินคดโคงเทากัน ถือเปน
สมมาตรถาไมเทากันเปนถือเปนอสมมาตร (รูปท่ี 7.13) 

(3) จําแนกโดยพิจารณาจาก Fold Tightness or Inter Limb Angle ซึ่งการพิจารณาลักษณะ
ของชั้นหินคดโคงประเภทนี้ พิจารณาจากแขนทั้ง 2 ขาง หรือมุมระหวางแขน มี 5 ชนิด ดังรูปท่ี 

7.15 และ 7.16 ถามุมระหวางแขน 180°-120° เรียกวา gentle fold มุมระหวางแขน 120°-70° 
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เรียกวา open fold มุมระหวางแขน 70°-30° เรียกวา close fold มุมระหวางแขน 30°-0° 
เรียกวา tight fold และมุมระหวางแขน 0° เรียกวา isocline fold   

 

 
 

รูปท่ี 7.15 (ก) การแบงชั้นหินคดโคงโดยใชมุมระหวางแขนทั้งสองขางเพ่ือเรียกชื่อลักษณะของชั้น
หินคดโคง (ข) มุมท่ีเกิดจากแขนท้ังสองขาง [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 3.7 โดย Park, 1997] 

 

 
 

รูปท่ี 7.16 การพิจารณา tightness จากแขนทั้งสองขาง [ภาพปรับปรุงตอจาก Hatcher, 1995 และ 
Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 
 

(4) จําแนกโดยพิจารณาจากขนาด (Fold Size) การจําแนกประเภทนี้ไมนิยมนํามาใชมากนัก 
เพราะการพบชั้นหินคดโคง มักจะพบรูปรางท่ีไมแนนอน ตอเนื่อง อยางเสมอตนเสมอปลาย 
ขนาดรูปรางการคดโคง มีการเปล่ียนแปลง เพราะเปนการเปล่ียนลักษณะพลาสติกหรือออนนิ่ม
ของชั้นหิน อีกท้ังอาจมีรอยเล่ือนหรือเขตรอยเฉือนตัดชั้นหินคดโคง การนําเอาขนาดมาพิจารณา
จําแนกชั้นหินคดโคงจึงไมเหมาะสม อีกท้ังการผุกรอนและขาดหายไปของชั้นหินในชั้นหินคดโคง
ตางๆ ทําใหเกิดการขนาดหายไปของชั้นหิน อยางไรก็ดี หากตองการจําแนกดวยวิธีนี้ การบง
บอกขนาดในการพรรณนาลักษณะ จะใชความสูงและความกวางของชั้นหินคดโคงมาบงบอก 
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การท่ีจะบอกความสูงและความกวางของชั้นหินคดโคงใหเปนระบบ ควรกําหนดระนาบกลาง 
(median plane) ซึ่งเปนระนาบสมมติท่ีลากผานจุดเปล่ียนความโคง (inflection points) ระหวาง
แขนสองขางของชั้นหินคดโคง จากนั้นวัดคาความสูงของชั้นหินคดโคงจากระนาบกลางและความ
กวางจากจุดเปล่ียนความโคง คลายกับการวัดความสูงและความยาวของลูกคล่ืนนั่นเอง  

(5) จําแนกโดยพิจารณาจากระนาบการคดโคง (Axial Plane) แบงได 3 ประเภทประกอบดวย 
upright fold เปนชั้นหินคดโคงท่ีมีระนาบการคดโคงอยูในแนวตั้ง, inclined fold เปนชั้นหินคิด
โคงท่ีมีมีระนาบการคดโคงไมเปนแนวตั้ง อีกท้ัง overturned fold ถือเปน inclined fold ท่ีมี
ลักษณะของแขนขางใดขางหน่ึงท่ีหงายขึ้น (ไมจําเปนตองเปนท้ังสองแขน) และการหงายขึ้นไม
จําเปนตองพลิกกลับจนสมบูรณ ถือวาเปน overturned fold, และ recumbent fold เปนชั้นหินคด
โคงท่ีมีมีระนาบการคดโคงอยูในแนวนอน แขนวางตัวในแนวเดียวกัน (รูปท่ี 7.17) 

 

 
 
 

รูปท่ี 7.17 ลักษณะของการเกิดแบบ upright, inclined แบบ overturned, และ recumbent folds 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Hatcher, 1995 และ Malcolm Reeves, University of Saskatchewan]  
 

(6) จําแนกโดยพิจารณารูปรางการวางตัวของเสนพับการคดโคง (Hinge Line) และผิวการคด
โคง (axial surface) เสนอโดย Fleuty (1964) ชื่อของชั้นหินคดโคงเรียกไดโดยอาศัยรูปรางการ
วางตัวของเสนพับการคดโคง (hinge line) และผิวการคดโคง (axial surface) ไดอะแกรมของ 
Fleuty ดังแสดงมาแลวในรูปท่ี 7.12 ซึ่งมีวิธีการเรียกชื่อของรูปรางการคดโคงดังท่ียกตัวอยาง
มาแลว ควรนํารูปท่ี 7.12 มาพิจารณาอีกครั้ง  

(7) จําแนกโดยพิจารณาลักษณะปรากฏจากชั้นหินคดโคงท่ีพบในหินโผลของ Hudleston 
(1973) จากตัวอยางท่ีกลาวมาของการจําแนกชั้นหินคดโคง โดยทั่วไปรูปรางในภาพรวมของช้ัน
หินคดโคง ประกอบดวย การโคงงอ ความสมมาตร อัตราสวนของความสูงตอความกวาง ของสัน
และทองการคดโคง Hudleston (1973) เสนอวิธีจําแนกชั้นหินคดโคงออกเปน 30 แบบ โดย
อาศัยลักษณะปรากฏจาก ชั้นหินคดโคงท่ีพบในหินโผล (รูปท่ี 7.18) วิธีแบงของ Hudleston ชวย
ทําใหทราบวาหินบางชนิดเกิดเฉพาะชั้นหินคดโคงบางรูปรางเทานั้น และเปนการคดโคงแบบ
สมมาตร 
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รูปท่ี 7.18 การจําแนกชั้นหินคดโคงโดยอาศัยรูปรางท่ีพบของ 30 ประเภทโดย Hudleston (1973) 
[ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 14.22 โดย Hatcher, 1995 อางถึง Hudleston, 1973] 
 

(8) จําแนกโดยพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโคง ชั้นหินคดโคงพบวามีท้ังแบบชั้นหินท่ีคด
โคงมีความหนาที่คงท่ีและไมคงท่ี แสดงวาเกิดการไหลขณะเกิดการเปลี่ยนลักษณะรวมอยูใน
ระหวางชั้นของหิน ถาชั้นหินคดโคงแสดงความหนาของหินไมเปล่ียนแปลงเรียกวา parallel fold 
และถามีลักษณะทรงกระบอกกลมเรียกวา concentric fold หรือ parallel concentric fold และ
เรียกชั้นหินคดโคงท่ีมีความหนาของหินท่ีจุดพับการคดโคง (hinge point) มากกวาบริเวณแขน
วา similar folds ดังรูปท่ี 7.19 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ parallel fold โดยที่มีความหนาของชั้น
หินคง เมื่อวัดต้ังฉากกับชั้นหิน และ similar fold โดยที่มีความหนาของคงที่เมื่อวัดขนานกับแกน
การคดโคง 

(9) จําแนกโดยพิจารณาลักษณะโดยใช Dip Isogon เสนอโดย Ramsay (1967) dip isogon เปน
เสนท่ีลากตอระหวางจุดในแตละชั้นท่ีแทรกสลับของชั้นหินคดโคงท่ีมีมุมเทเทากัน ดังรูปท่ี 7.20 
หรือ dip isogon เทียบไดงายๆ โดยพิจารณาท่ีความโคงของชั้นหินคดโคงตามรูปรางของการ
โคงดังแสดงในรูปท่ี 7.20 โดยแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 

  Class 1: ความโคงของวงโคงในมากกวาวงโคงนอกและแบงยอยออกเปน 3 ชนิดคือ 

 
    1A: ตองมีความหนาของ hinge point นอยกวาแขน  
    1B:ตองมีความหนาเทากันของของแขน (parallel fold) 
    1C: ตองมีความหนาของ hinge point มากกวาแขน  
 
  Class 2: ความโคงของวงโคงดานนอกและวงโคงดานในเทากัน (similar fold)  

  Class 3: ความกวางของวงโคงนอกมากกวาวงโคงใน 
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รูปท่ี 7.19 การพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโคง ถาความหนาไมเปล่ียนเรียกวา concentric 
fold หรือ parallel fold ถาความหนาเปล่ียนโดยท่ีท่ีจุดพับการคดโคงหนามากกวาบริเวณแขนวา เรียกวา 
similar fold  
 
 

 
 

รูปท่ี 7.20 (ก) และ (ข) การสราง dip isogon line เสนของ isogon ลากตอจุดท่ีมีมุมเทระหวางชั้น
หินแทรกสลับเทากัน (ค) การจําแนกชั้นหินคดโคงโดยอาศัยรูปรางความหนา และความโคงของชั้นหินคดโคง
โดยวิธีของ Ramsay [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 13.11 โดย Park, 1997 และ Figure 7.16 โดย Ramsay 
and Huber, 1987] 
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(10) จําแนกโดยพิจารณาแกนการคดโคง (Fold Axis) แบงไดเปน 2 ประเภท ประกอบดวย (1) 
ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก (cylindrical fold) และ (2) ชั้นหินคดโคงท่ีไมเปนทรงกระบอก 
(non-cylindrical fold) แกนการคดโคงจะมีเฉพาะชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก แบงยอยเปน 
parallel fold โดยที่มีความหนาของชั้นหินคงที่ เมื่อวัดต้ังฉากกับชั้นหิน และ similar fold โดยที่
มีความหนาของชั้นหินคงท่ี เมื่อวัดขนานกับแกนการคดโคง (รูปท่ี 7.19) สวนชั้นหินคดโคงท่ี
ไมเปนทรงกระบอก แบงยอยเปน conical fold และ sheath fold (รูปท่ี 7.21) 

(11)  จําแนกโดยพิจารณาลักษณะของ Ductility Contrast และ Mean Ductility เสนอโดย 
Donath and Parker (1964) แบงได 2 กลุมประกอบดวย flexural folds และ passive folds 
ดังรูปท่ี 7.22 โดยที่ flexural folds แยกเปน flexural slip และ flexural flow (รูปท่ี 7.23 และ 
7.24) ถาพบการไถลระหวางชั้นหินจะแสดงถึงการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ (brittle 
deformation) ถามีคาความเปนพลาสติกสูง (high ductility) จะได passive folds ถาไมอยูใน
กลุมเรียก quasi-flexural 

 

 
 

รูปท่ี 7.21 ลักษณะของชั้นหินคดโคงท่ีไมเปนทรงกระบอก (non-cylindrical folds) ไมมีแกนการคด
โคง (ก) conical fold (ข) sheath fold (ค) และ (ง) ตัวอยางของ sheath foldท่ีปรากฏในสนาม ของหินควอตซ 
ไมโลไนต (quartz mylonite) [ภาพ (ค) และ (ง) จาก Figs. 6 (a) and 8 (b) โดย  Alsop and Carreras, 2007]   

 
การเกิด flexural slip เกิดในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิและความดันต่ํา นั่นคือบริเวณใกลกับผิวดิน 

แตกตางจาก passive flow ท่ีเกิดในบริเวณท่ีลึก มีความรอนและความดันสูง ชั้นหินคดโคงท่ีจัดเปน 
flexural slip fold จะมีความหนาของแตละชั้นคงที่ ชั้นหินจะมีการเล่ือนไถลคลายแผนกระดาษในสมุด
เมื่อเราทําใหเกิดการคดโคง เราอาจจะพบรอยไถล (slickenline) ระหวางชั้นหินคดโคงได ดังนั้น 
flexural-slip folds เราจะไดการคดโคงแบบ parallel หรือ parallel concentric folds เกิดไดท้ังจากการ
แอนตัว (bending) จากแรงอัดต้ังฉากกับชั้นหิน และการคดโคงแบบโกงตัว (buckling) จากแรงอัด
ขนานกับชั้นหิน ซึ่งจะกลาวรายละเอียดอีกครั้งในหัวขอกระบวนการเกิดการคดโคง สํ า ห รั บ 
flexural flow เราจะพบการคดโคงของชั้นหินเนื้อออนและเนื้อแข็งแทรกสลับ โดยชั้นหินเนื้อออนจะมี
การเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติก (ductile deformation) ชั้นหินเนื้อแข็งจะเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ 
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(brittle deformation) คาความแตกตางของความหนืดของหินเนื้อออนและเนื้อแข็งมีคาปานกลางถึงสูง 
(moderate to high contrast in viscosity) หินเนื้อออนจะมีการเปล่ียนแปลงความหนาของชั้นหิน 
ขณะท่ีหินเนื้อแข็งยังคงสภาพความหนาของชั้นหินคงที่ (รูปท่ี 7.24 )  

สําหรับ passive flow จะเปนการเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติก (ductile deformation) ท้ังหมด
เนื้อหินหรือท้ังโครงสรางการคดโคง ดังนั้นคาความแตกตางของความหนืดของชั้นหินท่ีแทรกสลับมี
นอยหรือไมมีเลย จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนลักษณะท่ีเปนแบบเนื้อเดียว รูปรางของการคดโคงท่ีไดจะ
เปนแบบ similar fold โดยที่ความหนาของแตละชั้นจะเปล่ียนแปลงเทาๆ กัน ดังรูปท่ี 7.25  

 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.22 การจําแนกโดย Donath and Parker [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 14.27 โดย 
Hatcher, 1995] 
 
 

 
 
 
 รูปท่ี 7.23 ลักษณะของ flexural slip fold ลูกศรแสดงการเล่ือนไถลระหวางชั้น ชั้นหินจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงของความหนา [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 15-10 โดย Hatcher, 1995] 
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 รูปท่ี 7.24 ลักษณะของ flexural flow พบการเปล่ียนลักษณะของหินเนื้อออนมีการเปล่ียนลักษณะใน
สภาวะออนนิ่ม (ductile deformation) หินเนื้อแข็งจะเปลี่ยนแบบเปราะ (brittle deformation) (ก) ภาพสเกตชั้น
หิน (ข) ภาพการคดโคงของ banded green schist [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 15-11 โดย Hatcher, 1995 
และ ภาพ (ข) จาก Fig. 2 โดย Alvarez (2005)] 
 

 
 
 รูปท่ี 7.25 ลักษณะของ passive flow โดยที่ความหนาของแตละชั้นมีการเปล่ียนแปลงคลายคลึงกัน 
บริเวณขอบเขตของ hinge zone มีความโคงเทาๆ กัน (ก) ภาพสเกตชั้นหิน (ข) ภาพการคดโคงท่ีพบในสนาม 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 15-23 โดย Hatcher, 1995 และ Rob Butler จาก University of Leeds, UK] 
 

(12) จําแนกโดยพิจารณาชั้นหินคดโคงท่ีเกิดจากรอยเลื่อนโดยเฉพาะ สําหรับการคดโคงท่ีมี
การเกิดจากรอยเล่ือนแบงไดเปน 3 ประเภทคือ (1) การคดโคงจากการโกงของรอยเล่ือน 
(fault-bend folds) หรือบางท่ีเรียกวา ชั้นหินคดโคงรูปหัวงู (snake-head folds) เปนชั้นหินการ
คดโคงท่ีเกิดในลักษณะแบบไพศาลของกระบวนการแปรสัณฐาน (regional tectonic scale) 
โดยมีรอยเล่ือนยอน (thrust fault) รวม มักพบในบริเวณของ miogeoclinal และ fore arc 
basin โดยจะเกิดจากชั้นหินมีการเคล่ือนท่ีแยกออกจากโดยรอยเล่ือนยอย (thrust fault) 
ลักษณะปรากฏท่ีพบจะเปนแบบรูปเคล่ือนทับกันของรอยเล่ือน [รูปท่ี 7.26 (ก)] (2) การคดโคง
จากผลการแพรของการเลื่อน (fault-propagate folds) เปนชั้นหินคดโคงท่ีการเกิดชั้นหินคด
โคงเปนกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคงในมาตราสวนของกระบวนการแปรสัณฐานของแผน
เปลือกโลก ชั้นหินคดโคงพบท่ีปลายของรอยเล่ือน [รูปท่ี 7.26 (ข)] (3) monoclinal folds 
รูปรางของ monocline ประกอบดวยเสนพับการคดโคง (hinge line) สองเสน ท่ีเกิดจากสวน
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หนึ่งเปน anticline อีกสวนเปน syncline ดังรูปท่ี 7.27 การเกิด monocline เปนผลจากรอย
เล่ือน ดังแสดงในรูปท่ี 7.28 

 

 
 

รูปท่ี 7.26 ลักษณะของ (ก) การคดโคงจากการโกงของรอยเล่ือน (fault-bend folds) หรือ ชั้นหิน
คดโคงรูปหัวงู (snake-head folds) (ข) การคดโคงจากผลการแพรของการเล่ือน (fault-propagate folds) 
[ภาพปรับปรุงตอจาก Hatcher, 1995 และ McClay, 1987] 

 

 
 

รูปท่ี 7.27 ลักษณะของ monocline จะเห็นการคดโคงของแขนเพียงขางเดียว ลักษณะของการเกิด
แสดงในรูปท่ี 7.28 

 
 

รูปท่ี 7.28 ลักษณะการเกิดของ monocline (ก) เกิดจากการยกตัวของหินฐาน (ข) ภาพการทดลอง
ของ monocline และ รอยเล่ือน [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 7.88 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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 การจําแนกชั้นหินคดโคงยังมีอีกหลายๆ ประเภทท่ีไมไดนํามากลาว วิธีการจําแนกชั้นหินคดโคงท่ีถือ
วาเหมาะสม คือ วิธีท่ีไมใชการแปลความหมายมาจําแนก เพราะเมื่อแปลความหมายไปแลวแตละคนอาจแปล
ความหมายไมเหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใชวิธีจําแนกท่ีดีควรเปนไปในลักษณะท่ี ไมวาผูใดจําแนกแลว ได
คําตอบเหมือนกัน อีกท้ังไมยุงยากและเสียเวลาในการจําแนก ควรจําแนกไดทันทีในสนาม  แตท่ีกลาวมาท้ัง 
12 ประเภท ไมมีประเภทใด มีลักษณะดังกลาว ทุกประเภทมีขอบทพรอง จึงทําใหมีผูเสนอมากมาย อยางไรก็
ดี นักธรณีวิทยาสวนใหญนิยมใชวิธีของ Ramsay (1967) และ Donath and Parker (1964) การพรรณนา
ลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคง Ramsay and Huber (1987) แนะนําดังนี้ (1) ควรพรรณนาลักษณะปรากฏ
ของรูปลักษณะของชั้นหินคดโคงจากแนวการตัดต้ังฉากกับแกนการคดโคง (normal profile) ถาพบไดในหิน
โผล (2) ขนาดของชั้นหินคดโคง กรณีท่ีพบเปนลูกคล่ืน ควรบงบอกความยาวของแตละลูกคล่ืนของชั้นหินคด
โคง พรอมความความสูงโดยใชหลักการจําแนกตามขนาดมาใชในการพรรณนา (3) พรรณนารูปรางของแขน
ของชั้นหินคดโคง แบบพิจารณามุมระหวางแขน (inter limb angle) (4) ใชการจําแนกของ Ramsay (1967) 
และ (5) วิเคราะหตอไปถึงกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง นั่นคือศึกไคนิมาติกส และไดนามิกของการคดโคง  

 
7.4 การวิเคราะหรูปรางของช้ันหินคดโคง 
7.4.1 การหาการวางตัวของชั้นหินคดโคงโดยวิธีทางสเตริโอเนต (Stereonet)   

ชั้นหินคดโคงท่ีมีรูปรางทรงกระบอก (cylindrical fold) หากเขียนโพล (pole) ของชั้นหิน (bed) 
ของการคดโคงหากพบวาอยูใน great circle ดังรูปท่ี 7.29 โดยที่จะตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง (hinge line) 
ในธรรมชาติชั้นหินคดโคงท่ีมีรูปรางทรงกระบอกพบนอยมากหากโพล (poles) ของชั้นหินพบอยูในแนวของ 
great circle ไดบางก็จะเรียกวา near-cylindrical folds (รูปท่ี 7.30) หรือถาไมอยูในแนวเดียวกันเลยเรียกวา 
non cylindrical folds (รูปท่ี 7.30) 
 

 
 

รูปท่ี 7.29 (ก) ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก (ข) ภาพสเตริโอเนตของระนาบแขนการคดโคงท่ีวัด
ตามจุดตางๆ (ค) ภาพสเตริโอเนตของโพล (poles) ของระนาบแขนการคดโคงท่ีวัดตามจุดตางๆ [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก  Figure 11.6 โดย Twiss and Moores, 1992] 

 
หากชั้นหินคดโคงนั้นใหญมากและการโผลของชั้นหินคดโคงไมสมบูรณ ภายในหินโผล (outcrop) 

เด่ียวๆ จึงเปนการยากท่ีจะวัดผิวการคดโคง (axial surface) ของชั้นหินคดโคง ดังนั้นการวิเคราะหโดยใชวิธี
ทางสเตริโอเนตชวยใหสามารถหาผิวการคดโคงของชั้นหินคดโคงได โดยที่เทรนด (trend) จะตองผานเสนพับ
การคดโคง (hinge line) ของชั้นหินคดโคง ดังนั้นเทรนด และพลันจ (plunge) ของเสนพับการคดโคงตองอยู
ในแนวของ great circle ของผิวการคดโคงดังรูปท่ี 7.31 การหาเทรนด และพลันท ของแกนการคดโคง (fold 
axis) หาไดโดยการท่ีเราทราบแขนของชั้นหินคดโคงท้ัง 2 ขาง จุดตัดกันของ great circle ของแขนทั้งสอง
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ขางคือ เทรนด และพลันท ของแกนการคดโคงเรียกการวิเคราะหในรูปท่ี 7.31 วา β-diagram analysis ซึ่งจะ

ไดคาประมาณของเสนพับการคดโคง หรืออีกวิธีคือ π-diagram analysis โดยการเขียนโพล (poles) ของแขน
สองขางของชั้นหินคดโคง ลาก great circle ผาน โพลทั้งสอง จากนั้นหาโพลของ great circle ท่ีลากผานโพล
ท้ังสองตําแหนง โพลใหมท่ีไดคือ แกนการคดโคง นั้นคอื คาประมาณของเสนพับการคดโคงดังรูปท่ี 7.32 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.30 ลักษณะของสเตริโอเนตท่ีแสดงโพล (poles) ของชั้นหิน (bed) ของชั้นหินคดโคง (ก) 
เมื่อเปนรูปทรงกระบอกที่สมบูรณ (ข) เกือบสมบูรณ (ค) ไมใชทรงกระบอก [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 7.28 
โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.31 β-diagram analysis ซึ่งจะไดคาประมาณของ fold axis และβ ท่ีเปนจุดตัดของแขน
ของชั้นหินคดโคง [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 7.30 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
 การใชสเตริโอเนตในการหาแกนการคดโคงนั้นใชกรณีท่ีไมสามารถวัดไดจากหินโผล การหาผิวแกน
การคดโคง (axial surface) ของชั้นหินคดโคง จึงเปนการประเมินจากแนวตัดกันของผิว (bisecting surface) 
โดยที่แนวตัดกันของผิวจะผานเสนพับการคดโคงและแบงมุมออกเปน 2 มุมเทาๆ กัน [รูปท่ี 7.33 (ก)] กรณีท่ี
พิจารณาผิวการคดโคง (fold surface) ในระนาบหลายๆ ระนาบ เสนท่ีลากจากการแบงมุมของผิวการคดโคง 
(fold surface) ในชั้นตางๆ อาจแตกตางกัน [รูปท่ี 7.33 (ข)] แตพบวาคาความแตกตางจะไมมากนักซึ่ง
ประมาณจากแนวตัดกันของผิว (bisecting surface) ของระนาบที่พิจารณาเมื่อหินโผลไมมีความสมบูรณ (รูป
ท่ี 7.34) 
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รูปท่ี 7.32 ขั้นตอนการเขียน π-diagram analysis (ก) แสดงโพล (poles) แขนของชั้นหินคดโคงท่ี

ถูกเขียน (ข) การ fitting great circle ของโพล (ค) เทรนด และพลันจ ของ π axis [ภาพปรับปรุงตอจาก  
Figure 7.31 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 7.33 (ก) การแบงครึ่งมุมของแตละชั้นจะไดเสนการแบงมุม (ข) เสนการแบงครึ่งมุมแตละชั้น
แตกตางกัน  
 

 
 

รูปท่ี 7.34 รูปรางของชั้นหินคดโคงและการแบงครึ่งมุมของแตละชั้นจะไดเสนการแบงมุมตางกัน 
แตก็ถือไดวาใกลเคียงกัน (ก) ชั้นหินเชิรตและหินดินดานกึ่งแปร (metachert and politic layers) (ข) ชั้นหินคด
โคงของเชิรตแทรกสลับกับหินดินดาน (chert interbeded shale) [ภาพ (ก) จาก Fig. 2 โดย Okudaira and 
Beppu, 2008 ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 
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วิธีการหาแนวตัดกันของผิว (bisecting surface) แสดงในรูปท่ี 7.35 โดยการใช β-diagram 

analysis และ π-diagram analysis โดย เขียนแขนทั้ง 2 ขางของชั้นหินคดโคงและหาแกนการคดโคง (fold 
axis) นั่นก็คือจุดตัดระหวาง great circle ของแขนทั้งสองขาง จากนั้นเขียนโพลของแขนทั้งสองขางและลาก 
great circle หาแนวตัดกันของผิวของเสน great circle ท่ีสามารถแบงมุมระหวางโพลทั้งสองและผานเสนพับ
การคดโคง (รูป 7.35) จะพบวาการแบงมุมระหวางโพลทั้งสองมีได 2 กรณี คือ มุมท่ีแบงเปนมุมแหลมและมุม
ท่ีแบงเปนมุมปาน ดังนั้นจึงตองพิจารณาในสนามประกอบดวยวาจะใชมุมแหลมหรือมุมปาน  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.35 ขั้นตอนการหา bisecting surface ของชั้นหินคดโคง (ก) เขียนแขนของชั้นหินคดโคงท้ัง
สองขาง (ข) เขียนโพล (ploes) ของแขนทั้งสองขาง (ค) วัดมุมระหวาง pole และ แขน fitting great circle ท่ี

เปนจุดแบงกับจุด β (ง) ภาพท่ีแสดงการเขียนท่ีสมบูรณแลว [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 7.34 โดย Davis 
and Reynolds, 1996] 

 
7.5 กลไกการเกิดช้ันหินคดโคง (Folding Mchanisms) 

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส หรือการวิเคราะหหาความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชั้นหินคดโคง ชวยทําให
เราเขาใจถึงกลไกของการเกิดชั้นหินคดโคงในระดับลึก กลไกการเกิดชั้นหินคดโคงแบงตามลักษณะปรากฎ
ของวงรีความเครียดได 6 กระบวนการ ประกอบดวย 
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(1) กระบวนการโกงจากแรงอัดดานขาง (Buckling) เกิดจากแรงอัดเขามาท่ีดานขางตามแนว
ยาวของชั้นหิน (force parallel layers) ทําใหเกิดการโคงงอ ชั้นหินรักษาความหนาคงท่ี ดังนั้น
จะไดชั้นหินคดโคงแบบ parallel folds หรือ concentric folds เมื่อพิจารณาท่ีแขนของชั้นหินคด
โคง วงรีความเครียดเกิดการยืด (extension) ทางดานนอกและอัด (compression) ทางดานใน 
ตรงกลางจะไมเปล่ียน ดังรูปท่ี 7.36 (ก) การพิจารณาจะพิจารณาชั้นหินแตละชั้น (single 
layer)  

 
 

 
 

รูปท่ี 7.36 กระบวนการเกิดการคดโคง (ก) การเกิดการคดโคงแบบโกง (buckling) (ข) flexural slip 
(ค) flexural shear (ง) oblique shear (จ) ภาพจําลองของแผนการดของการเกิด oblique shear (ฉ) kinking 
[ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 10.1 โดย Park, 1997] 

 
(2) กระบวนการแอนตัวจากแรงกดตั้งฉาก (Bending) เกิดจากแรงท่ีตัดต้ังฉากกับชั้นหิน 

(force across layers) ดังรูปท่ี 7.37 ทําใหหินเกิดการแอนตัวลงหรือโกงตัวขึ้น ชั้นหินคดโคงท่ี
พบจากกระบวนการนี้ จึงมีรูปรางแบบ gentle fold หรือ open fold เชน พบเปนรูปโดม 
เนื่องจากมีหินอัคนีแทรกซอน, การยกตัวของหินฐาน (basement uplift), การเกิดรอยเล่ือน 
เชน fault bend fold หรือ fault propagate fold หรือการท่ีน้ําหนักกดทับหายไป ทําใหแผนดิน
แอนตัวลงเปนรูปแอง หรือดีดตัวขึ้นเปนรูปโดม 
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รูปท่ี 7.37 (ก) การคดโคงแบบแอน (bending) (ข) การคดโคงแบบโกง (buckling) [ภาพปรับปรุง
ตอจาก Figure 15.8 and 15.9 โดย Hatcher, 1995] 

 
(3) กระบวนเลื่อนไถลขณะคดโคง (Flexural Slip) เปนกระบวนการท่ีเกิดจากการไถลระหวาง

ชั้นหินแทรกสลับของหินออนและหินแข็ง ขณะเกิดการคดโคง (buckling) โดยท่ีวงรี
ความเครียดท่ีเกิดการชั้นหินคดโคงโดยกระบวนการทางอุดมคตินี้ คือ รูปวงกลม เพราะไมมี
การยืดหรือหดในชั้นหินเลย การเล่ือนขณะเกิดการคดโคงประเภทนี้คลายกับการเคล่ือนของ
แผนกระดาษในสมุดเมื่อเรามวนใหเกิดรูปรางการคดโคง กระดาษจะเล่ือนระหวางแผนโดยไม
สูญเสียปริมาตรหรือความหนา เราวัดคาความเครียดเฉือนจากมุมของการเล่ือนระหวางแผนดัง
รูปท่ี 7.23  

(4) กระบวนการเฉือนขณะคดโคง (Flexural Shear) เกิดรวมกับกระบวนการคดโคง 
(buckling) โดยที่มีแรงเฉือนขนานไปในระหวางแขนของการคดโคง ทําใหเกิดวงรีความเครียด 
ดังรูปท่ี 7.36 ตรงจุดยอดของชั้นหินคดโคงไมมีการเปล่ียนลักษณะของวงรีความเครียดเลย นั่น
คือรูปวงกลม ดังรูปท่ี 7.36 

(5) กระบวนการเฉือนแบบทํามุมหรือการไหลแบบทํามุม (Oblique-Shear or Oblique-
Flow) ถาทิศทางของแรงเฉือนไมไดขนานกับชั้นหินแทรกสลับทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีเกิดขึ้น 
เปนแบบ simple shear ดังแสดงในรูปท่ี 7.36 ของแผนการดท่ีเล่ือนไมเทากันระหวางแผน จะ
ไดลักษณะการคดโคงแบบ similar fold  

(6) กระบวนการพับงอ (Kinking) เปนกระบวนที่ทําใหหินเกิดการคดโคงแบบ chevron fold 
หรือ kink fold ท่ีมีแขนเปนเสนตรง มีมุมพับท่ีจุดยอดชัดเจน รูปทรงทางเรขาคณิตของชั้นหิน
คดโคงเกิดจากการหมุนของแขนของชั้นหินคดโคง ดังแสดงในรูปท่ี 7.36 แขนมีการเปล่ียน
ลักษณะแบบการเฉือนขณะคดโคง เกิดขึ้นในขณะที่หินเปนแบบออนนิ่มแตมีความแข็งแรงมีสูง 
(competent) จึงมักพบกับหินเชิรตเปนสวนใหญ กระบวนการอาจถือวาเปนกระบวนการ
ประเภทเดียวกับ กระบวนการเล่ือนไถลขณะคดโคง (flexural slip) การคํานวณหาความเครียด
เฉือนของการพับงอ คํานวณไดจาก 

 

เมื่อ  δ คือ คามุมเทของชั้นหินการคดโคง 
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ถาชั้นหินคดโคงไมแสดงจุดพับ (hinge point) แตจะเปนรูปโคง (curved hinge) คา
ความเครียดเฉือนประมาณไดจากสมการ   
 

 
กลไกท่ีกลาวมาขางตนทําใหเกิดรูปทรงทางเรขาคณิตของชั้นหินคดโคงแตกตางกันออกไป โดยที่เรา

มักพบวาการเกิด buckling และ flexural shear ให parallel folds สวน oblique shear ให similar folds และ 
kinking ให chevron fold โดยที่ chevron fold มีแขนเปนเสนตรงและมุมท่ีจุดพับประมาณ 600 หากมีหิน
แทรกสลับระหวางหินออนและหินแข็ง หินท่ีแข็งจะมีความหนาที่คงท่ี หินท่ีออนจะมีการเปล่ียนแปลงความ
หนา สําหรับกลไกการเกิดชั้นหินคดโคง มีนักธรณีวิทยาบางกลุมแบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ การแอนตัว 
(bending) และการโกงตัว (buckling) (รูปท่ี 7.37) โดยรวมกับ flexural slip, flexural flow และ kinking อยู
กลุมเดียวกันกับการโกงตัว (buckling)  

Donath and Parker (1964) แบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ flexural folding และ passive folding 
โดยที่ flexural folding เปนการเกิดชั้นหินคดโคง หินตอบสนองตอการโคงงอ ชั้นหินมีการเกิด flexural slip 
หรือ/และ flexural flow โดยที่กระบวนการ flexural slip และ/หรือ flexural flow ทําใหหินท่ีทนตอการกดอัด
ไมไดเกิดการตอบสนองตอแรงแบบการไหล (flow) หรือเล่ือนไถล (slip) สวน passive folding เปน
กระบวนการท่ีเกิดจากหินท่ีออนนิ่มมีการบิดโคงดวยตนเองมากกวาเกิดจากแรงภายนอก (จึงเรียกวา 
passive) นั่นคือ หินจะเกิดภายใตอุณหภูมิและความดันสูง มีสภาพออนนิ่ม บางครั้งสามารถคิดไดวาเปนการ
เกิดการคดโคงแบบหลอกๆ คือ ไมมีผลจากแรงภายนอก (ยกเวนแรงโนมถวง) มากระทํา การพบ passive 
fold หากพบแนวแตกเรียบ ระนาบของแนวแตกเรียบจะตัดขนานหรือกึ่งขนานกับผิวแกนการคดโคง (axial 
surface)  

ลักษณะของชั้นหินคดโคงแบบโกง (Buckle Fold) คําวา การคดโคงแบบโกง (buckling) ใชใน
กระบวนการที่ทําใหเกิดการคดโคงรูปตัว S มีการคอยๆ เปล่ียนไปของรูปแบบการโคง โดยมีแรงอัดท่ีขนาน
ไปกับชั้นของหิน  ชั้นหินท่ีเกิดการคดโคงประเภทนี้จะไดรูปรางของ Class 1 แบงยอยเปนแบบ Class 1A, 
1B (parallel folds) และ 1C พบไดจากการทดลองและจากสนาม แสดงใหเห็นวา การคดโคงแบบโกง 
(buckle)  เกิดกับชั้นหินแทรกสลับท่ีมีชั้นหินเนื้อออนและแข็งแทรกสลับ ลักษณะการคดโคงขึ้นอยูกับความ
หนืด (viscosity) ระหวางชั้นหิน ปจจัยท่ีควบคุมการเกิดการคดโคงแบบโกง (buckle fold) ใหมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ คือ ความหนาของชั้นหินและอัตราสวนตางของความหนืด (viscosity ratio) ของชั้นหินท่ีแทรก
สลับ กราฟในรูปท่ี 7.38 ซึ่งพบวามีความสัมพันธแบบเสนตรงของ log thickness และ log wavelength ชั้น
หินคดโคงขนาดเล็กๆ อาจปรากฏอยูในชั้นหินคดโคงขนาดใหญ เปนการเกิดแบบซอนทับ (superimposed) 
ถากรณีท่ีมีความหนืดของหินแตกตางกันมากๆ จะไดรูปรางของการคดโคงแตกตางกันมาก ดังรูปท่ี 7.38 (ง) 
กรณีท่ีมีรอยตอ (interface) ชัดเจน เชน ระหวางความหนืดสูงมาก (high viscosity) และความหนืดตํ่ามาก 
(low viscosity) จะไดดังรูปท่ี 7.38 (จ) ลักษณะเชนนี้ คือ การเกิดโครงสรางลอนคล่ืน (mullion structure) การ
คดโคงแบบโกง (buckling) อาจมีการเปล่ียนแปลงเมื่ออยูในระหวางระนาบของ รอยตอ (interface) ท่ีมีคา
แตกตางของความหนืด เมื่อมีคาความหนืดสูง จะเกิดแบบ antiforms ในทางตรงกันขามเมื่อผานรอยตอเขามา
ท่ีชั้นหินท่ีมีความหนืดตํ่า จะเกิดแบบ synforms พบลักษณะแบบปลายแหลม (cuspate) ท่ีจุดยอดของการคด
โคงอยูท่ีชั้นท่ีมีความหนืดสูง เกิดเปนโครงสรางลอนคล่ืน (mullion structure) ดังแสดงในรูปท่ี 7.33 (จ) ให
สังเกตปลายแหลมของการคดโคง  
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รูปท่ี 7.38 (ก) การคดโคงมีความแตกตางของความหนืดในแตละชั้น และความหนาของแตละชั้น 
(ข) ความสัมพันธระหวางความยาวลูกคล่ืนของการคดโคง และความหนา (ค) การเกิดการคดโคงแบบโกง 
(buckle folds) มีลูกคล่ืนเล็กๆ ซอนอยูในลูกคล่ืนขนาดใหญ (ง) การเกิดการคดโคงจากชั้นหินท่ีมีคาความหนืด
แตกตางกนั (จ) การเกิดการคดโคงของหินสองชนิดท่ีคาความแตกตางของความหนืดสูงมากๆ เกิดการคดโคง
ท่ีแตกตางเดนชัดตรงรอยระหวางชั้น ไดลักษณะการคดโคงแบบปลายแหลม (cuspate fold) โดยที่ สวนปลาย
ท่ีแหลมชี้ไปในชั้นท่ีมีความหนืดสูง ใหโครงสรางแบบลอนคล่ืน (mullion structure) [ภาพปรับปรุงตอจาก  
Figure 10.5 โดย Park, 1997 และ Rob Butler จาก University of Leeds, UK] 

 
ถาเปรียบเทียบความยาวคล่ืน (wave length) ของชั้นหินคดโคงท่ีตําแหนงตางๆ กัน ทําใหเรา

สามารถท่ีประมาณปริมาณของการหดส้ันท่ีเกิดขึ้นได ดังรูปท่ี 7.39 (ก) แสดงตัวอยางของหิน 3 ชั้น หินท่ีมี
ความยาวตางกันกอนการเกิดการคดโคง ชั้นท่ี 1 มีความหนามาก จึงไมเกิดการโคงงอ ชั้นท่ี 2 เกิดแบบ
ความเครียดแบบเนื้อเดียว (homogeneous strain) ชั้นท่ี 3 ชั้นหินเนื้อผสมกําหนดใหเกิดเฉพาะการคดโคง
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้อัตราสวนของความแตกตางของความหนืดท่ีมีคามากๆ มีผลตอการโคงงอไดมาก 
ดังแสดงในรูปท่ี 7.39 (ข)  

วิธีหาการหดส้ัน (shortening) หาไดจากเนื้อหาท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 หรือ หาไดจากการวัด
ความยาวของการคดโคง ดังแสงดในรูปท่ี 7.40 คํานวณการหดไดจากสมการ  

 
   e = (πt-2t)/2t   
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รูปท่ี 7.39 (ก) การคดโคงเมื่อถูกกดอัดของชั้นหินท่ีความหนาตางกัน แสดงกอนการคดโคงและ

หลังถูกทําใหคดโคง (ข) การคดโคงโดยทําใหการกดอัดเทากันแตความหนืดตางกัน สัดสวนของคาความ
แตกตางของความหนืดดวยตัวเลขใตภาพ  [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 10.7 โดย Park, 1997] 

 

 
 

รูปท่ี 7.40 การคํานวณการการหดส้ัน (shortening )ของ concentric fold เสนอโดย Ramsay 
(1967) [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 10.8 โดย Park, 1997] 

 
นอกจากนี้ Ramsay (1967) แสดงวิธหาการหดส้ัน (รูปท่ี 7.41) โดยการวัดมุม α และ t/, t0 การ

หา t/, t0, และ α จะสามารถหา homogenous flattening ของ parallel fold ไดจากกราฟปริมาณการ 

flattening คือ Z/X ส่ิงท่ีตองทํา คือ วัดคา α, t/ และ t0 วัด 3-4 คาและ เขียนลงในกราฟหาการบีบอัด 
ปริมาณความเครียดท่ีเกิดในชั้นหินคดโคงขึ้นอยูกับ กระบวนการเกิดการคดโคงแบบโกง 

(buckling) โดยจะเปล่ียนเฉพาะตรงสันของการคดโคง (รูปท่ี 7.36) ขณะท่ีการเกิดแบบ flexural-shear จะ
เปล่ียนท่ีแขนการคดโคง ในธรรมชาติชั้นหินคดโคงมีหินท่ีแทรกสลับกันระหวางหินเนื้อออนและหินเนื้อแข็ง ท่ี
มีคาความแตกตางของความหนืดมาก เชน กรณีท่ีแสดงในรูปท่ี 7.42 เปนชั้นหินแทรกสลับของหินทรายและ
หินดินดาน โดยหินดินดานมีคาความหนืดมากกวาหินทราย หินทรายจะเกิดแบบ Class 1 ขณะท่ีหินดินดาน
เกิดแบบ Class 3 คือ มีการเกิด flexural shear หากเกิดการบีบอัด (flattening) ตอไปอีกเรื่อยๆ จะได 
parallel strain การเกิดความเครียดท่ีแตกตางกันทําใหไดลักษณะท่ี เรียกวา แนวแตกเรียบแบบหักเห 
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(cleavage refraction) ซึ่งมีการเปล่ียนทิศทางของแนวแตกเรียบเพราะชั้นหินมีการเปล่ียนลักษณะแตกตางกัน 
มีการเกิดการบิดเบ้ียว ดังรูปท่ี 7.42 ซึ่งจากรูปท่ี 7.42 (ก) ชั้นหินคดโคงแสดงชนิดของการคดโคงแตกตางกัน 
โดยที่ชั้น a แสดงแบบ Class 1C ชั้น b แสดงแบบ Class 3 ชั้น c แสดงแบบ Class 1C การแบงใหดูท่ี
ลักษณะปรากฏท้ังหมด โดยลาก dip isogon จากบนลงมาท่ีลางสุดของชั้นหินคดโคง ในภาพจะได Class 2 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.41 (ก) การเกิดการซอนทับ เมื่อไดการคดโคงแบบ parallel fold ตอมาเกิดการบีบอัดแบบ 
pure shear (flattening) และวงรีความเครียดท่ีเกิดจากการคดโคง มีการบีบอัดแบบ pure shear (ข) กราฟ

ความสัมพันธของ t′ และ α สําหรับหา Z/X ใน การคดโคงแบบโกง (buckle fold) [ภาพปรับปรุงตอจาก  
Figure 10.9 โดย Park, 1997] 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.42 (ก) ลักษณะของแนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage refraction) เกิดไดท้ังการกระจาย
ออกจากจุดกลาง (convergence) และบางชั้นเกิดการกระจายจากดานอกเขาหาจุดกลาง (divergence) 
เนื่องจากชั้นหินเนื้อออนแทรกกันหินเนื้อแข็ง (ข) ภาพขยายแสดงการเปล่ียนลักษณะทิศทางของแนวแตก
เรียบของชั้นหินเนื้อออนแทรกกับหินเนื้อแข็ง [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 10.10 โดย Park, 1997 
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ลักษณะของ Oblique Shear or Flow Folding ชั้นหินคดโคงอาจเกิดจาก passive rotation 
ภายใต simple shear กระบวนการบางคร้ังเรียกวา flow folding หินท่ีเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบ similar 
fold เกิดภายใตสภาวะการแปรสภาพแบบหินแปรเกรดปานกลางถึงหินแปรเกรดสูง ทําใหหินมีคาความหนืด
สูงกวาการเกิดการคดโคงแบบโกง (buckling fold) การเกิด simple shear strain และ homogenous 
flattening ใหลักษณะแบบ similar fold ดังแสดงในรูปท่ี 7.43 จากรูปเราไมสามารถแยกออกระหวางการเกิด
ของ simple shear หรือ pure shear ได เพราะการท่ีจะบงบอกนัยของการเฉือน (sense of shear) หรือ
ทิศทางของการเฉือน (shear direction) ตองมีการกําหนดกรอบ (frame) เพ่ือเปรียบเทียบ และตองรูวากําลังดู
อยูในทิศทางใด หากเปนการเฉือนแบบออนนิ่ม (ductile shear) จะงายตอการพิจารณาเพราะขนานไปกับ
ระนาบการเฉือน (shear plane) หรืออาจใชริ้วขนานเปนกรอบอางอิง (frame of reference) เพราะร้ิวขนานทํา
มุมกับเขตรอยเฉือน ดูเพ่ิมเตมิในบทที่ 9  
 

 
รูปท่ี 7.43 ลักษณะการเกิด simple shear หรือ pure shear เขามาหลังจากเกิดการคดโคง ทําใหได

วงรีความเครียดท่ีแตกตางกัน และจะใหลักษณะของ similar folds [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 10.11 โดย 
Park, 1997] 
 
7.6 การวิเคราะหช้ันหินคดโคงเชิงไคนิมาติกส 
7.6.1 Flexural-slip Kinematics 
 ลักษณะของ flexural-slip พบวามีแนวตั้งฉากกับ fold axis ดังรูปท่ี 7.44 การหาการเล่ือนไถล (slip) 
หาไดจากสมการ   
 

    S = tα  
  เมื่อ S แทน การเล่ือนไถล 
   t แทน ความหนาของชั้นหิน 

   α แทน inclination in radians (1°=0.0175 เรเดียน) 
 จากสมการขางตนคํานวณหาการเล่ือนไถล ในกรณีชั้นหิน 2 ชั้นหนาตางกัน ดังแสดงตัวอยางใน

รูปท่ี 7.45 สวนคาความเครียดเฉือน (γ) คํานวณไดจาก 
 

    γ = α 
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 รูปท่ี 7.44 แนวของการเล่ือนไถลระหวางชั้นหินเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินเนื้อออนและหินเนื้อแข็ง
ตางกัน [ภาพปรับปรุงตอจาก  Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 
 

 
 
 รูปท่ี 7.45 ผลการคํานวณการเล่ือนไถล ท่ีเกิดขึ้นระหวางชั้นหิน A และ B ชั้นหิน A หนา 9 
เซนติเมตร ชั้น B หนา 3 เซนติเมตร คาการเล่ือนไถลขึ้นอยูกับความหนาและมุมของแขน คาความเครียดเฉือน
ขึ้นกับมุมของแขนชั้นหินคดโคง [ภาพจาก Figure 7.50 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 
 การแทรกสลับของหินทราย หินทรายแปง และหินปูนสามารถเกิดแบบ flexural-slip ได โดยมีหิน
เนื้อแข็งสลับหินเนื้อออน เมื่อเกิด flexural-slip fold มีกระบวนการเกิดอยู 4 กระบวนประกอบดวย  

(1) Overall layer-parallel shortening 
(2) Layer-parallel slip on the fold limbs 
(3) Layer-parallel stretching on the outer arc of hinge zone, and 
(4) Layer-parallel shortening on the inner arc of the hinge 

กอนการเกิดการคดโคงขนาดใหญ อาจมีชั้นหินคดโคงเล็กๆ ในหินท่ีเปนชั้นเนื้อออนกอน [รูปท่ี7.46 (ก)] เมื่อ
มีการคดโคงอีกครั้ง [รูปท่ี 7.46 (ข)] ชั้นหินเนื้อออนเกิดการบิดเบ้ียว เรียกวา drag fold หรือ parasitic fold 
การคดโคงขนาดเล็กมีประโยชน เพราะลักษณะของ axis ของ drag fold จะขนานหรือกึ่งขนานกับการคดโคง
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ขนาดใหญ เราจึงสามารถบอกคาโดยประมาณของ fold axis ได โดยไมตองมองภาพการคดโคงใหญ เพราะ
ขาดหายไปเนื่องจากการผุกรอน นอกจากนี้อาจอาศัยการแสดงของทิศทางการเล่ือนไถล ดังรูปท่ี 7.47 เพ่ือตอ
ภาพของการคดโคงท่ีขาดหายไป อยางไรก็การใช drag fold หรือใชการเล่ือนไถลตองพิจารณาใหดี 
(เปรียบเทียบรูป 7.46 และ 7.47)  
 

 
 
 รูปท่ี 7.46 การเกิด drag folds (ก) ชั้นเนื้อออนกวาจะคดโคงกอน (ข) เกิดการคดโคงรวม โดย 
flexural slip ทําใหได drag folds และเปล่ียนรูปรางไปดวยเชนเกิดความไมสมมาตร [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Figure 7.53 โด Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 
 รูปท่ี 7.47 (ก) จากภาพท่ีปรากฏการคดโคงเปนแบบ anticline หรือ syncline (ข) ถาเปน anticline 
การเกิด flexural slip ไมทําใหสอดคลองกับการเล่ือนไถลที่พบ (ค) เปน syncline เพราะสอดคลองกับ flexural 
slip สังเกต fold axis ของ drag fold จะอยูแนวเดียวกัน เปนการคดโคงแบบอสมมาตร [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Figure 7.54 โด Davis and Reynolds, 1996] 

 
การเปล่ียนแปลงของความเครียดในชั้นหิน แสดงในรูปท่ี 7.48 สวน layer-parallel stretching ท่ีวง

นอกของชั้นหินคดโคง จะเกิดการยืดซึ่งขึ้นอยูกับความแข็งแรงของหินตอความเคน หินเนื้อแข็งจะแสดง 
tension fractures หรือ normal-slip faults หินเนื้อออนอาจแสดงลักษณะของโครงสรางไสกรอก (boudins) 
ดังรูปท่ี 7.49 สวน layer-parallel shortening ท่ีวงในของชั้นหินคดโคง ทําใหเกิด symmetrical folds, thrust-
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slip faults และ/หรือแนวแตกเรียบ โดยที่แนวแตกเรียบพบขนานกับ axial surface (รูปท่ี 7.50) ของชั้นหินคด
โคง หากพบจุดตัดของ conjugate thrust fault จะแสดงแนวที่ขนานกับ fold axis 

 

 
 
 รูปท่ี 7.48 วงรีความเครียดของบริเวณตางในชั้นหินการคดโคงแบบ flexural folding และโครงสราง
เล็กเกิดรวมเมื่อมีการเกิด flexural slip สังเกตวงรีความเครียด [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 7.55 โดย Davis 
and Reynolds, 1996] 
 

 
 
 รูปท่ี 7.49 ลักษณะของโครงสรางแบบไสกรอก (boudins) ท่ีพบระหวางหินเนื้อออนแทรกสลับกับหิน
เนื้อแข็ง เมื่อการการคดโคงหินแข็งมีลักษณะแบบกึ่งเปราะและออนนิ่มขณะที่หินเนื้อออนจะไหล [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 

 

 

 
 

 รูปท่ี 7.50 ลักษณะของ axial plane cleavage ท่ีพบเมื่อเกิดการคดโคง [ภาพปรับปรุงตอจาก  
Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 
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 เมื่อเกิดการคดโคงพบวามีรอยแยกอยู 3 ประเภทท่ีพบรวมกับ ชั้นหินคดโคง คือ cross joints, 
longitudinal joints และ oblique joints เปนโหมดหนึ่ง-แบบเปด เกิดต้ังฉากกับ fold axis โดยตามทฤษฎี 
สวนใหญพบ cross joints ท่ีมีลักษณะเปนระนาบแตระยะหางของรอยแยกไมแนนอน longitudinal joint 
วางตัวกึ่งขนานกับ axial surface สวน oblique joints อาจเกิดจากผลของการบีบอัด รวมกับโหมดสอง-แบบ
เฉือนและโหมดสาม-แบบฉีกได  

 
7.6.2 การวิเคราะหเชิงไดนามิกของกระบวนการเกิดช้ันหินคดโคง  

 การวิเคราะหเชิงไดนามิกหรือพลศาสตรของกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง มุงวิเคราะหการโกง 
(buckling) โดยมีแรงเขามากระทําขนานกับแขนชั้นหิน การวิเคราะหท่ีดีท่ีสุดตองอาศัยท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ท่ีสามารถแสดงผลการวิเคราะหดวยการทดลอง ใหสอดคลองกับทฤษฎีได ทฤษฎีและการปฏิบัติ
สามารถที่จะอธิบายการพัฒนาของชั้นหินท่ีมีคาความแตกตางทางคุณสมบัติทางกายภาพชัดเจน มีคาความ
ตานทานตอแรงท่ีเขามากระทํา 
 ถาหินมีลักษณะไมเปนเนื้อเดียว เชน กรณีมีสายแรเพกมาไทต (pegmatite) แทรกในหินทองท่ี 
(country rock) สายแรเพกมาไทต สวนมากมีองคประกอบของแรควอตซและเฟลดสปาร แรควอตซและ
เฟลดสปารถูกทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะไดงาย ดังนั้นจึงพบวามีการคดโคงแบบพิกมาติก (ptygmatic 
folds) (รูปท่ี 7.51) แสดงถึงการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่มของหิน ในขณะที่หินทองท่ี ท่ีเพกมาไทต 
(pegmatite) เขาแทรกมีการเปล่ียนลักษณะในแบบท่ีแข็งกวา จึงไดลักษณะการคดโคงท่ีเดนชัดดังรูปท่ี 7.51 
ชั้นหินคดโคงท่ีเกิดการโคงงอในหินเนื้อแข็ง จะเกิดการคดโคงท่ีมีขนาดของความยาวของการคดโคงของลูก
คล่ืนท่ีเดน โดยถูกทําใหเกิดจากผลของ layer-parallel stress ท่ีนอยท่ีสุด การวิเคราะหเชิงพลศาสตรชวยให
สามารถทํานายความยาวของลูกคล่ืนท่ีจะเกิดการคดโคง 
 

 
 
 รูปท่ี 7.51 ลักษณะของการคดโคงแบบพิกมาทิก (ptygmatic fold) ท่ีเกิดจากหินเนื้อออนเปล่ียน
ลักษณะไดดีกวาหินเนื้อแข็ง พบในบริเวณ Alpujaride nappe near NelJa, Spain [ภาพโดย Edgar Spencer, 
Washington and Lee University] 
 
 การคดโคงของชั้นหินคดโคงในชั้นหินแข็งสามารถเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรได โดยพบความ
ยาวของลูกคล่ืนของชั้นหินคดโคง ตามท่ีเสนอของ Bijlaard (1946) ซึ่งอางถึงโดย Davis and Reynolds 
(1996) มีดังสมการ 
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 เมื่อ  L แทนคา  ความยาวของลูกคล่ืน 
   t แทนคา  ความหนาของชั้นหินแข็งท่ีแทรกหินท่ีออน 
   B แทนคา  elastic modulus of stiff layer 
   B0 แทนคา  elastic modulus of confining medium 
 

 
 เมื่อ    E  แทนคา Young’s modulus 

   ν  แทนคา  Poisson’s ratio 
 

สวน Currile Patnode and Trump (1962) ซึ่งอางถึงโดย Davis and Reynolds (1996) เชนกัน 
กําหนดสมการใหม โดยไมมีคาของ Poisson’s ratio ดังนี้ 

 

 
นอกจากนี้ Davis and Reynolds (1996) อางถึง การวิเคราะหของ Biot (1959) และ Ramberg 

(1959) ท่ีกําหนดการเกิดชั้นหินคดโคงแบบสภาวะพลาสติก โดยไดความสัมพันธดังนี้ 
 

 

เมื่อ η แทนคา สัมประสิทธิ์ทางพลาสติกของชั้นหนิโดยมีหนวยเปนปวส (poises) 
 

สมการของ Hudleston (1973) เสนอคาของการเหยียด (stretch) เขารวมดวยดังนี้ 
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7.6.3 Kink Folding  
 ถาหินมีริ้วขนานและมีน้ําหนักกดทับท่ีเกิดขึ้น กอนการเกิดชั้นหินคดโคงขึ้นอีกครั้ง ย่ิงโดยเฉพาะหิน 
schist และ phyllite ถาหากมีการเกิดชั้นหินคดโคงขึ้นอีกครั้ง จะพบลักษณะของ kink folds (รูปท่ี 7.52) โดย
ท่ี kink folds จะมีขนาดเล็ก ความสูงและความกวางอยูในมาตราสวนของเซนติเมตร และพบจุดพับการคดโคง
เดนชัด (sharp hinge point) แขนของชั้นหินคดโคงจะตรง โดยพบเปนลักษณะแบบไมสมมาตรมีอีกแขนส้ัน
กวา หากพบวาแขนสมมาตรจะเรียกเปน chevron fold หากพบแบบ Z-shape kink fold จะเรียกวา dextral 
axial surface และหากพบแบบ S-shape kink fold จะเรียกวา sinistal axial surface ของ kink fold :ซึ่งเรียก
ใหมเปน kink plane รูปท่ี 7.53  

 

 
 

รูปท่ี 7.52 (ก) ลักษณะของ kink fold ในหินชีสต (ข) ภาพขยายขนาดมากขึ้นของหิน quartz sericite 
schist [ภาพจาก Figure 7.73 โดย Davis and Reynolds, 1995] 
 

 
 

รูปท่ี 7.53 ลักษณะของ dextral และ sinistral kink fold [ภาพปรับปรุงตอจาก  Figure 7.74 โดย 
Davis and Reynolds, 1995] 

 
 ลักษณะของ kink fold พบเปนคู โดยที่แขนขางหน่ึงจะยาว อีกขางจะส้ันกวา (7.54) kink band จะ
อยูในบริเวณแขนส้ันระหวางระนาบการคดโคงสองแนว ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของ kink band ซึ่ง kink band จะ
มีการหมุน ทํามุมเทียบกับบริเวณชั้นหินท่ีไมถูกเปล่ียนลักษณะ Ramsay (1967) และ Weiss (1966) ศึกษา
ลักษณะการเกิดของ kink band โดยสรางรูปจําลอง 4 แบบ โดยที่การเกิด kink band ท้ัง 4 แบบจะมีแรงเฉือน
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เกิดขนานไปกับชั้นหินบาง (lamination)  รูปท่ี 7.55 เปนแบบจําลองแสดงการขยายของ kink band ออกไปสู
บริเวณท่ีไมถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ โดยที่จะมีมุมระหวางแขนขางท่ีส้ันบริเวณ kink band และแขนขางท่ียาว
ท่ีไมถูกเปล่ียนลักษณะโดยมีระนาบการคดโคงเปนเสนแบงเทากัน สวนรูปท่ี 7.56 (ก) แสดงการเกิด kink 
band แบบ simple shear โดยที่ความหนาของ kink band คงท่ีไปตามแนวการเฉือน ทําใหมุมระหวางแขน
ขางท่ีส้ันและขางท่ียาวโดยมีระนาบการคดโคงเปนเสนแบงไมเทากัน รูปท่ี 7.56 (ข) การเกิด kink band ของ
ชั้นหินบางแข็งท่ีหมุนไปตามขอบเขตของ kink band   
 

 
 
 รูปท่ี 7.54 รูปลักษณะของ kink band อยูระหวางระนาบการคดโคง (axial surface) ตรงบริเวณ kink 
band จะถูกเปล่ียนลักษณะ บริเวณ kink band จะเกิดการหมุน [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 12.19 โดย Twiss 
and Moores, 1992] 
 

 
 
 รูปท่ี 7.55 การขยายของ kink band จากแนว AB (ก) kink band ขยายโดยการหมุนและเปล่ียนมุม
ไปเรื่อยๆ เฉพาะ kink band เทานั้นท่ีมีการเปล่ียนลักษณะ (ข) การขยายของ kink band โดยมีมุมคงที่  [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก  Figure 12.20 โดย Twiss and Moores, 1992] 
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Ghosh (1968) พบวาการท่ี kink folds เกิดขึ้นไดเมื่อมี friction ระหวางชั้นหินเกิดขึ้นดังแสดงรูปท่ี 
7.57 ถาหากมีการเกิด layer-parallel shortening จะไดชั้นหินคดโคงแบบ การคดโคงแบบโกง (buckle fold) 
ดังแสดงในรูป 7.57 (ก) แตถามีการเสียดทาน (friction) จะไดในรูป 7.57 (ข) สวนรูปท่ี 7.58 เปนการทดลอง
ของ Weiss (1966) แสดงลักษณะปรากฏของการเกิด kink bands ภายใตการกดอัดตางกัน และรูปท่ี 7.59 
แสดงการเกิด kink band ในลักษณะตางๆ 
 

 
 

รูปท่ี 7.56 (ก) การเกิด kink band แบบ simple shear โดยที่ความกวางของ kink band จะคงท่ี มุม
ระหวางแขนของ kink fold จะไมเทากัน (ข) การเกิด kink band จากการหมุนของชั้นหินบาง ความยาวคงท่ี (L) 
ขณะท่ีชั้นหินบางจะหมุนเขามาตามแนว kink band ความกวางของ kink band จะขยายขึ้น จนกระท้ังชั้นหิน
บางหมุนตั้งฉากกับระนาบการคดโคงท่ี ทําใหความหนาของชั้นหินบางลดลงเพราะถูกอัดแนนขึ้น และมีมุม
ระหวางแขนท้ังสองขางกับระนาบการคดโคงเทากัน การเกิด kink band ถือวาส้ินสุดไมเกิดอีกตอไป [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก  Figure 12.21 โดย Twiss and Moores, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 7.57 รูปซายมือแบบจําลองการคดโคงท่ีพบของชั้นหินหลายๆ ชั้นแทรกสับ โดยมีคา friction 
ระหวางผิวนอยเมื่อเทียบกับรูปขวามือของแบบจําลองการคดโคงท่ีพบของชั้นหินหลายๆ ชั้นแทรกสับ โดยมี
คาการเสียดทาน (friction) ระหวางผิวมากเมื่อเทียบกัน [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 7.77 โดย Davis and 
Reynolds, 1995] 
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รูปท่ี 7.58 แบบจําลองการทดลองของ Weiss (1966) โดยทําใหเกิดการหดส้ันในปริมาณตางๆ กัน 
พบลักษณะของ kink fold [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 7.78 โดย Davis and Reynolds, 1995] 
 

 
 

รูปท่ี 7.59 แสดงรูปแบบของการเกิด Kink band ของผลึก  (ก) kind bands เกิดจากน้ําหนักกด 
ขนานกับทิศทางของ planar anisotropy (ข) kink band ตัดกับ conjugate กับน้ําหนักกด ท่ีขนานกับ planar 
anisotropy (ค) symmetrical kink ในผลึกท่ีมี slip plane ทํามุมกับ shear stress [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 
7-8 โดย Spencer, 1988] 

 
 การคดโคงแบบโกง (buckle fold) จัดเปนการเกิดการคดโคงแบบอิสระ (free folding) ท่ีเกิดจากผล
ทางคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลศาสตรของชั้นหินนั้นๆ เมื่อถูกบีบอัด เกิดการคดโคงแบบอิสระเกิดทุก
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มาตราสวนไมวาเล็กหรือใหญ ดังนั้นการศึกษาหลักมูลฐานเกี่ยวกับ bucking, flexural-slip, ductility contrast 
และ cohesion ระหวางชั้น สวนชั้นหินคดโคงท่ีเกิดตรงกันขาม เรียกวา การเกิดการคดโคงแบบไมเปนอิสระ 
(forced folding) จะเปนผลจากแรงกระทํา มักพบวามีรอยเล่ือนเกิดรวมดวย ชั้นหินขาดความเปนอิสระท่ีจะ
เกิดการคดโคง 
 
7.6.4 กระบวนการเกิดช้ันหินคดโคงหลายครั้ง (Multiple Mechanisms) 
 การเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาสวยใหญพบวา เกิดกระบวนเปลี่ยนแปลงหลายกระบวนการ โดย
อาจเกิดในชวงเวลาเดียวกัน หรือตางชวงเวลา ดังนั้นในกรณีของการเกิดชั้นหินคดโคงก็เชนเดียวกัน  ไมควร
เลือกกําหนดวากระบวนการเกิดชั้นหินคดโคงนั้นเกิดเพียงกระบวนการเดียวทุกๆ ครั้งไป อาจมีหลายๆ 
กระบวนเกิดพรอมกัน หรือลําดับตอเนื่องกันได ดังตัวอยางของเทือกเขา Alpine ท่ี Ramsay and Huber 
(1987) ไดการวิเคราะหกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคง พบวามีลําดับ (evolution) ดังนี้  

• เกิด pure fault-bend folding  

• เกิด a little buckling and pure fault-bend folding 

• เกิด fault-bend folding รวมกับ penetrative shearing และ 

• เกิด fault-propagation folding  
 

7.6.5 การเกิดการคดโคงซอนทับ (Refolded Folds or Superimposition of Oblique Flow) 
 หากมีชั้นหินท่ีเกิดการคดโคงมาแลว การเกิดการคดโคงอีกรอบดวยกระบวนการแบบ oblique 
flow or shear จะงายกวาการเกิดแบบ buckling หลักการของการเกิดการคดโคงแบบซอนทับหือเกิดซ้ํา 
(refolded) คือ การมีชั้นหินคดโคงเดิม ตอมาเกิดการคดโคงในแนวใหม ซึ่ง Ramsay (1967) ไดแบงรูปแบบ
ของการซอนทับสองคร้ังอยางงายออกเปน 4 แบบ ดังแสดงในรูปท่ี 7.60 ทําใหเห็นการเปล่ียนลักษณะแบบ
ซับซอนขึ้น การวิเคราะหรูปรางของการคดโคงทําไดโดยการ สเกตการเกิดการคดโคงครั้งท่ีหนึ่ง จากนั้น
วิเคราะหการเกิดการซอนของครั้งท่ีสอง หรือ สาม ภาพบลอคไดอะแกรมของลักษณะของการเกิด refolded 
folds อาจไดภาพในลักษณะตางๆ ดังตัวอยางรูปท่ี 7.61      
 
7.6.6 เง่ือนไขที่ควบคุมกลไกการเกิดช้ันหินคดโคง (Condition Controlling Fold Mechanism) 
 การพิจารณากระบวนการเกิดชั้นหินคดโคงมาตราสวนท่ีใชพิจารณานั้นสําคัญ ถาพิจารณาการคด
โคงแบบโกง (buckle folds) ในมาตราสวนขนาดใหญอาจมีกระบวนการอื่นรวมในมาตราสวนขนาดเล็ก 
ปจจุบันยังไมมีทฤษฎีใดท่ีสามารถทํานายกระบวนการเกิดชั้นหินคดโคงภายใตแรงอัด (compression) ได
อยางถูกตอง ทราบเพียงคราวๆ โดยมีแนวทางในการพิจารณา 3 ประการ ดังนี้  

(1) ถาความแตกตางของคาความหนืด (viscosity contrast) ของชั้นหินท่ีอยูติดกันมีคานอย จะไม
เกิด buckling และ kinking จะเกิด flowing  

(2) ถาความแตกตางของคาความหนืด (viscosity contrast) ของชั้นหินท่ีอยูติดกันมีคาสูง จะเกิด 
buckling และ kinking ถาชั้นหินท่ีแทรกสลับกันมีความหนามากและมีสภาพแบบออนนิ่ม จะ
เกิด buckling สวน flexural slip และ flexural flow เกิดรวมกับการคดโคงแบบโกง (buckling) 
และ kinking ได  

(3) การเกิด passive bending เกิดไดเมื่อมีปจจัยกระตุนภายนอก เชน เกิดรวมกับรอยเล่ือนยอน
มุมต่ํา เกิดไดท้ังในสภาวะแบบอัด (compressive) หรือดึง (extension) อาจมี flexural slip, 
flexural shear, oblique shear, buckling, และ/หรือ kinking รวมดวย   
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 รูปท่ี 7.60 ลักษณะของ refolded folds แสดงลักษณะของการซอนทับกัน [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Figure 22-15 โดย Ramsay and Huber, 1987] 
 
 

 
 
 รูปท่ี 7.61 รูปแบบตางๆ ของ refolded folds แสดงภาพแบบ 3 มิติ [ภาพจาก  Figure 15.28 โดย 
Spencer, 1988] 
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7.7 บทสรุป  
 ชั้นหินคดโคงเปนการเปล่ียนลักษณะของหิน ในขณะท่ีหินนั้นมีสภาพออนนิ่ม รูปรางของชั้นหินคด
โคงพบไดมากมายหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ สภาพความออนนิ่มมาก-นอย หรือความหนืด
ของชั้นหิน (rock viscosity) และความหนาของชั้นหินแทรกสลับกัน รวมท้ังทิศทางและปริมาณของความเคน 
(stress orientation and magnitude) ท่ีกระทํา การพบลักษณะประทุน (anticline) และประทุนหงาย 
(syncline) เปนลักษณะเบื้องตนของชั้นหินคดโคง การจําแนกชั้นหินคดโคงมีหลายวิธี วิธีท่ีนิยมใชคือวิธีของ 
Ramsay (1967) กลไกท่ีทําใหเกิดการคดโคงมี 6 กระบวนการ ประกอบดวย กระบวนการคดโคงแบบโกงตัว
จากแรงอัดดางขาง (buckling) กระบวนการแอนตัวจากแรงกดตั้งฉาก (bending) กระบวนการเล่ือนไถล 
(flexural slip) กระบวนการเฉือนขณะเล่ือนไถล (flexural shear) กระบวนการเฉือนแบบทํามุมกับชั้นหินหรือ
การไหลแบบทํามุม (oblique shear or oblique flow) และกระบวนการพับงอ (kinking) โครงสรางของชั้นหิน
คดโคงมักพบโครงสรางอื่นๆ รวมดวย เชน รอยเล่ือน รอยแตกเฉือน รอยแยก แนวแตกเรียบ และ/หรือ 
โครงสรางแนวเสน การพิจารณากลไกการเกิดชั้นหนิคดโคง ขึ้นอยูกับขนาดท่ีพิจารณา เชน ถาพิจารณาขนาด
ใหญพบวาเกิดแบบ buckling แตเมื่อพิจารณาขนาดเล็กพบวามีกระบวนเลื่อนไถล และการเฉือนขณะเล่ือน
ไถลเกิดรวม      
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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, 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 

 
คําถามทายบท (Questions) 

 
(1) จงใหนิยามชั้นหินคดโคง และนิยามของที่เกี่ยวของกับรูปรางของชั้นหินคดโคง 5 นิยาม  
(2) เปรียบหลักการจําแนกชั้นหินคดโคงของ Fleuty (1964), Hudleston (1973), Donath and Parker 

(1964) และ Ramsay (1967) ถาจะเลือกใช จะเลือกจําแนกของใคร ใหเหตุผลประกอบ 
(3) เปรียบเทียบ free folding VS forced folding, fault-bend fold VS fault-propagating fold, passive fold 

VS flexural fold, bending VS buckling 
(4) ถาชั้นหินคดโคงมีระนาบการคดโคง (axial plane) ในทิศทาง N 35 E มุมเท 50 ไปทาง SE ใหหาคา

ความเปนไปได (มากสุด-นอยสุด) ของเทรนด (trend) และพลันจ (plunge) ของแกนการคดโคง (fold 
axis) 

(5) สเกตภาพของ flexural slip, flexural flow และ passive flow พรอมแสดงใหชัดเจนวาเปนหินอะไรที่
แทรกสลับกัน  

(6) ระหวาง bending และ buckling เราสามารถพบรวมกันไดหรือไม และสวนใหญการคดโคงท่ีพบเปนแบบ
ใดระหวาง bending และ bucking  

(7) อธิบายการเกิด kink folds และ ptygmatic folds 
(8) การคดโคงแบบ kink folds และ chevron folds ตางกนัอยางไร  
(9) ปจจัยอะไรบางท่ีความคุมการเกิด kinking, buckling, flexural flow, และ flexural slip 
(10) ถาคา Young’s modulus ของหินเชิรต=-7.9x104 MPa, หินปูน =-5.3x104 Mpa และหินดินดาน=-

6.8x104 MPa กําหนดให Poisson’s ratio ของ หินเชิรต หินปูน และหินดินดาน =0.25 คํานวณหาคา
ความหนาของชั้นหินแตละชนิด จากสมการของ Bijlaard (1946) และ Currile and Trump (1962) ถา
ตองการใหไดความยาว (wavelength) ของชั้นหินคดโคง 10, 100, 1,000 เมตร  

(11) Chevron fold ในรูปท่ี 7.34 จัดอยูใน Class ประเภทใด ของการจําแนกโดย Ramsay (1967) 
(12) สเกตวงรีความเครียดของการคดโคงในรูปท่ี 7.34  
 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 

 
(1) เราจะหา passive flow fold ไดในบริเวณใดของแผนเปลือกโลก และในประเทศไทย 
(1) ลักษณะของขั้นหินคดโคงในประเทศไทยสวนใหญเปนมีกลไกการคดโคงแบบใด  
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(2) สืบคนโครงสรางของการกักเก็บปโตรเลียม โครงสรางใดพบวามีการกักเก็บมากท่ีสุด และคิดเปนสัดสวน

เทาใดเมื่อเทียบกับโครงสรางอื่นๆ (ขอมูลและตัวเลขมีในอินเทอรเน็ต)  
(3) การทราบถึงกลไกการเกิดการคดโคง มีประโยชนอยางไรในการประยุกตเพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช 

ยกตัวอยางและอธิบายใหเกิดภาพลักษณ 
(4) อธิบายกลไกการเกิดแองโคราชและแองสกลนคร พรอมลําดับความเปนมาจากอดีตถึงปจจุบัน (evolution 

of Khorat Plateau)  
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แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน 
และโครงสรางแนวเสน 

    
 

คําวา “คลีเวท (cleavage)” ศัพทบัญญัติทางธรณีวิทยาเรียกวา “แนวแตกเรียบ” และ คําวา “โฟลิเอ
ชัน (foliation)” ศัพทบัญญัติทางธรณีวิทยาเรียกวา “ร้ิวขนาน” สวนคําวา “ลินิเอชัน (lineation)” ยังไมมีการ
บัญญัติไว ดังนั้นขอเรียกวา “โครงสรางแนวเสน” เพราะเมื่อสองคําใชศัพทบัญญัติแตอีกคําใชทับศัพทจะทํา
ใหไมสอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อนํามากลาวในบทเดียวกัน ดังนั้นจึงขอเรียกเปน “โครงสรางแนว
เสน” สําหรับคําวาลินิเอชัน  

โครงสรางแนวแตกเรียบ โครงสรางริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน จัดเปนโครงสรางรอง (minor 
structures) ท่ีศึกษาไดในหินโผล (outcrop) หินตัวอยาง (hand specimen) และแผนหินบาง (thin section) 
เปนโครงสรางท่ีดีท่ีบันทึกประวัติของการเปล่ียนลักษณะของหิน โครงสรางรอง (minor  structures) แบงยอย
เปน 2 ประเภท ไดแก  

(1) โครงสรางแนวเสน (lineation) เปนโครงสรางท่ีแสดงทิศทางของแนวเสน (linear structure) 
ไดแก การเรียงตัวของใยแร (mineral fiber) แนวเสนของโครงสรางแบบไสกรอก (boudin 
structure) แนวเสนของโครงสรางแบบแทงและลอนคล่ืน (rod and mullion) แนวเสนจากการตัด
กันของระนาบสองระนาบ  

(2) โครงสรางริ้วขนาน (foliation) เปนโครงสรางท่ีแสดงระนาบ (planar structures) นั่นคือ สามารถ
วัดการวางตัวในแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) แตกตางจากโครงสรางแนวเสนท่ีวัดได
เฉพาะ คาเทรนด (trend) และมุมพลันจ (plunge) ของแนวเสน ตัวอยางของ โครงสรางริ้วขนาน 
ไดแก สายแร (veins) แนวฟนในหิน (stylolites) แนวแตกเรียบ (cleavage) แนวการเรียงตัวแบบ
ริ้วลายรูป S-C ในเนื้อหิน (S-C fabrics) และ แถบรอยเฉือน (shear band) (เปนตน  

โครงสรางแนวเสนและริ้วขนานเปนลักษณะท่ีปรากฏในเนื้อหินเรียกวา “ร้ิวลายหรือลวดลายในเนื้อ
หิน (rock fabric)” ตอไปนี้จะใชคําวา ริ้วลายในเนื้อหิน (rock fabric) คําวา “fabric” สวนใหญคําๆ นี้จะเปนท่ี
คุนเคยเมื่อกลาวถึง เนื้อผา สําหรับหิน คําวา fabric หมายถึง เนื้อหิน จะเรียกวา fabric หรือ rock fabric ซึ่ง
เนื้อหิน เสมือนเนื้อผา โดยที่เนื้อผาประกอบดวยเสนใยตางๆ ท่ีทอประสานกัน มีทิศทางและลักษณะการ
วางตัว ทําใหเกิดริ้วลายและเคาโครงในเนื้อผา ทํานองเดียวกับเนื้อหิน ท่ีประกอบดวยเม็ดแร และมีการเรียง
ตัว เกิดเปนริ้วลายและเคาโครงในเนื้อหิน (rock fabric) ความหมายของ fabric ตามคํานิยามของ Sander 
(1930) และ Sander (1970) ท่ี Davis and Reynolds (1996) อางถึงกลาววา “fabric refers to the total sum 
of grain shape, grain size, and grain configuration in rock.” สวนคําวา “texture” โดยทั่วไปจะใหมี
ความหมายคลายกับ fabric แตสําหรับในทางธรณีวิทยาโครงสรางจะใหความหมายของ texture แตกตางจาก 
fabric โดยท่ี texture เนนท่ีโครงสรางขนาดเล็กตองดูดวยกลองจุลทรรศน (microstructure) มีความหมาย
เจาะจงถึงการจัดเรียงของโครงสรางของผลึกตางๆ (crystallographic orientation pattern) ท่ีประกอบเปนหิน 
เชน granitic texture นิยามของแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสนไมมีคํานิยามท่ีชัดเจน ดังจะได
กลาวในลําดับตอไป  
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โครงสรางแนวแตกเรียบและริ้วขนานมีลักษณะคลายคลึงกัน หากเกิดในเนื้อหินท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็ก 
(fine grain) เรียกเปนแนวแตกเรียบ เชน แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage) แตถาเนื้อหินมีเม็ด
แรขนาดใหญ เรียกวา ริ้วขนาน เชน ริ้วขนานแบบหินไนส (gneissic foliation) ริ้วขนานแบบหินชีสต 
(schistositic foliation) เปนตน และสามารถถือวาแนวแตกเรียบเปนสวนหนึ่งของริ้วขนานได หมายเหตุ: ให
สังเกตคําวา “แบบ” เชน แนวแตกเรียบแบบหินชนวน ไมไดหมายความวาเปนหินชนวน ริ้วขนานแบบหินไนส 
ไมไดหมายความวาเปนหินไนส การเรียกเชนนี้พบวาสรางความสับสนคอนขางมาก ซึ่งจะกลาวตอไป 

 

8.1 ธรรมชาติของแนวแตกเรียบ (Nature of Cleavage) 

เรามักพบช้ันหินตะกอนและหินแปรที่แสดงการคดโคงและมีแนวแตกเรียบ (รูปท่ี 8.1 และ 8.2) โดย
เห็นหิน มีการแตกเปนระนาบบางๆ คํานิยามของ แนวแตกเรียบ ท่ีเปนท่ียอมรับวากะทัดรัด เมื่ออานแลวเขา
ไดทันทีวา หมายถึงแนวแตกเรียบนั้น ไมมี จะมีเพียงความหมายกวางๆ ของแนวแตกเรียบ นั่นคือ “รอย
แตกเล็กๆ ท่ีเปนระนาบตรงหรือโคง มีระยะหางในแตละระนาบเพียงสั้นๆ”  

พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยาใหนิยามสําหรับกรณีท่ีกลาวถึงในสวนของธรณีวิทยาโครงสรางวา 
“cleavage แนวแตกเรียบ : แนวแตกเปนระนาบเรียบในหินตามแนวทุติยภูมิท่ีเกิดจากการเรียงตัวของแรไมกา 
อันเปนผลจากกระบวนการแปรสภาพ เชน แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage)” 

แนวแตกเรียบมักพบรวมกับชั้นหินคดโคง โดยมีทิศทางของแนวแตกขนานหรือกึ่งขนานกับแกนของ
ชั้นหินคดโคง (axial plane cleavage) แนวแตกเรียบมีลักษณะเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวง (penetrative 
structure) เขาไปในเนื้อหิน  

คําวา “โครงสรางแบบทะลุทะลวง (penetrative structure)” หมายถึง โครงสรางท่ีพบไดในทุก
มาตราสวนของการพิจารณา เชน การเกิดรอยแยก (joint) ท่ีมีขนาดกวางๆ ไมถือเปนโครงสรางแบบทะลุ
ทะลวง เพราะไมไดเกิดท่ัวทุกเนื้อหิน เมื่อดูจากแผนหินบางไมพบการเปล่ียนลักษณะในเนื้อหิน หากพบวามี
ลักษณะ “present in all scales of observation” [รูปท่ี 8.3 (ข)] จึงถือเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวงซึ่งตรงกัน
ขามกับ .”โครงสรางแบบไมทะลุทะลวง (non-penetrative structure)” [รูปท่ี 8.3 (ข)] ลักษณะแบบ
โครงสรางทะลุทะลวงพบตัดเขาไปในเนื้อหินในทิศทางตางๆ โดยที่การวางตัวของชั้นหินไมมีผลตอการเกิด
แนวแตกนั้นๆ และเมื่อหินมีแนวแตกเรียบ เมื่อทุบหินพบวาหินแตกตามแนวแตกเรียบ แนวแตกเรียบตางจาก
รอยแตกท่ัวไปตรงที่ แนวแตกเรียบเกิดโดยไมมีการสูญเสียแรงยึดเหน่ียวระหวางเน้ือหิน (cohesion) 
ดวยเหตุนี้ผิวระนาบของแนวแตกเรียบจึงแตกตางไปจากพวกรอยแตกตางๆ เชน รอยแยก (joint) รอยเล่ือน 
(fault) และรอยแตกเฉือน (shear fracture)  

แนวแตกเรียบ ของหินท่ีกลาวในบทนี้ แตกตางจากแนวแตกเรียบท่ีเกิดในแร (rock cleavage ≠ 
mineral cleavage) เพราะเปนโครงสรางของการเปล่ียนลักษณะของหิน แนวแตกเรียบในเม็ดแร (mineral 
cleavage) ไมไดเกิดจากผลของการเปลี่ยนลักษณะ แนวแตกเรียบในเม็ดแรไมมีความสัมพันธกับแนวแตก
เรียบในเน้ือหิน หินท่ีมีแนวแตกเรียบมักเปนชั้นหินท่ีมีการคดโคง แตชั้นหินคดโคงไมจําเปนตองมีการปรากฏ
ของแนวแตกเรียบ ดังนั้น ถาพบชั้นหินท่ีมีแนวแตกเรียบสามารถบงบอกไดวาชั้นหินท่ีพบน้ันมีการคด
โคงอยางแนนอน (almost always) หากแนวแตกเรียบท่ีเกิดจากการคดโคง มีแนวการวางตัวขนานหรือ
เกือบขนานไปกับแกนของชั้นหินคดโคง แนวแตกเรียบนี้ เรียกวา แนวแตกเรียบตามแกนของชั้นหินคดโคง 
(axial plane cleavage) ดังแสดงในรูปท่ี 8.1  
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รูปท่ี 8.1 แนวแตกเรียบท่ีเกิดพรอมกับการเกิดชั้นหินคดโคง แนวแตกเรียบขนานไปกับแกนของชั้น
หินคดโคง (axial plane cleavage) พบในบริเวณ Taconics of Western Vermont, USA. [ภาพโดย Paul 
Karabinos, Williams College] 

 

 
 

รูปท่ี 8.2 แนวแตกเรียบแบบ cleavage refraction ท่ีเกิดเนื่องจากหินเนื้อออน (soft) แทรกกับหิน
เนื้อแข็ง (hard) ในรูปเปนหินทรายและหินดินดานแทรกสลับ พบแนวแตกเรียบท่ีเรียกวา spaced cleavage ใน
หินทราย และแนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage) ในหินดินดาน (อีกคร้ัง! ความหมายนี้ไมได
หมายความวาเปนหินชนวน) พบในบริเวณ Near Middletown in southern New York, USA. [ภาพโดย Arthur 
Goldstein, Colgate University] 
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รูปท่ี 8.3 (ก) โครงสรางแบบทะลุทะลวง (penetrative structure) (ข) โครงสรางแบบไมทะลุทะลวง 
(non-penetrative structure)   

 

ในสนามเราจะไมเห็นแนวแตกเรียบขนาน (exactly parallel) ไปกับระนาบการคดโคง [รูปท่ี 8.4 (ก)] 
แตมักพบแนวแตกเรียบเปล่ียนทิศทางเมื่อตัดเขาไป ในหินตางชนิด ทําใหเห็นแนวแตกเรียบกระจายออกเปน
รูปพัดเรียกวา แนวแตกเรียบแบบรูปพัด (fan cleavage) [รูปท่ี 8.4 (ข)]  

สําหรับชั้นหินคดโคงท่ีมีการแทรกสลับระหวางหินเนื้อเนื้อออน (soft) และหินเนื้อแข็ง (stiff) เชน หิน
ทรายและหินดินดาน แนวแตกเรียบท่ีเกิดในหินทรายตั้งฉากกับแนวของชั้นหินทราย และหักเหออกทํามุม
แหลมกับชั้นหินดินดานท่ีสลับกับชั้นหินทราย [รูปท่ี 8.4 (ข)] การเปล่ียนมุมของแนวแตกเรียบกับชั้นหินตาง
ชนิด เรียกวา แนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage refraction) สําหรับชั้นหินการคัดขนาดของเม็ดตะกอน เมื่อ
เกิดการคดโคงจะเห็นมุมของแนวแตกเรียบลดลงเมื่อเม็ดตะกอนขนาดเล็กลง (รูปท่ี 8.2, 8.4 และ 8.5)  

ในชั้นหินคดโคงพลิกกลับ (overturned folds) พบแนวแตกเรียบมีมุมลาดชันนอยกวามุมลาดชันของ
ชั้นของหิน แตถาแนวแตกเรียบตามแกนของชั้นหินคดโคง มีมุมลาดชันในทิศทางเดียวกันกับมุมลาดชันของ
ชั้นหิน แตมุมลาดชันของชั้นหินนอยกวา บงบอกวาอาจเกิดการพลิกกลับ (overturned folds) ดังแสดงในรูปท่ี 
8.6 ความสัมพันธของแนวแตกเรียบตามแกนของชั้นหินคดโคง และชั้นหินชวยใหสามารถสรางภาพของชั้น
หินคดโคงดังแสดงในภาพที่ 8.7  

ในเขตรอยเล่ือนและเขตรอยแตกเฉือน อาจมีหินท่ีถูกเฉือน แมวาไมมีชั้นหินคดโคงใหเห็น ดังนั้นจึง
สามารถพบแนวแตกเรียบเกิดในบริเวณรอยเล่ือนและเขตรอยเฉือนได (รูปท่ี 8.8 และ 8.9) แนวแตกเรียบ
แสดงถึงการยืดตัวตามยาวที่อยูในระนาบของ S1S2 ของรูปวงรีความเครียด ทําใหสามารถบงบอกถึงทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของรอยเลื่อนได 
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รูปท่ี 8.4 แนวแตกเรียบท่ีมีลักษณะขนานไปกับระนาบการคดโคง (axial plane cleavage) และแนว
แตกเรียบเปล่ียนมุมระหวางชั้นหินทรายสลับกับหินดินดาน ในชั้นหินทรายแนวแตกเรียบทํามุมตั้งฉากกับชั้น
หิน แสดงลักษณะแบบแนวแตกรูปพัด (fan cleavage) เมื่อผานเขาไปในหินดินดานเปล่ียนมุม โดยจะทํามุม
แหลมคลายกฎการหักเหของคล่ืน เรียกวา แนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage refraction)  

 

 

 
 

รูปท่ี 8.5 แนวแตกเรียบปรากฏในการคดโคงของชั้นหินท่ีมีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน (fining 
upward) มุมของแนวแตกเรียบสูงเมื่อตะกอนมีเม็ดขนาดใหญ และมุมลดลงเมื่อเม็ดตะกอนขนาดลดลง  
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รูปท่ี 8.6 (ก) ภาพตัดขวางแสดงแนวแตกเรียบของชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับ (overturned fold) 
แขนที่หงายขึ้นจะมีมุมเทมากกวามุมเทของแนวแตกเรียบ (ข) แผนท่ีแสดงความสัมพันธของแนวแตกเรียบ
และรูปรางชั้นหินท่ีปรากฏในแผนที่  

 

 
 

รูปท่ี 8.7 (ก) พบแนวแตกเรียบในชั้นหินดังรูป (ข) การแปลความหมายของชั้นหินคดโคงท่ีนาจะเปน
และสอดคลองกับแนวแตกเรียบ เปนการใชประโยชนจากแนวแตกเรียบในการชวยสรางภาพที่ขาดหายไปของ
การคดโคงแบบพลิกกลับ (overturned fold) 

 

 
 

รูปท่ี 8.8 ลักษณะของแนวแตกเรียบท่ีพบในเขตรอยเฉือน สามารถหาการวางตัวของวงรี
ความเครียดท่ีมี S1 ไปตามแนวยาวของแนวแตกเรียบ  



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

 
 

รูปท่ี 8.9 หินท่ีเกิดแนวแตกเรียบจากการเฉือน ในบริเวณเขตรอยเฉือนซึ่งเมื่อทุบจะเห็นการแตกไป
ตามแนวแตกเรียบท่ีปรากฏท่ัวเนื้อหิน (penetrative) ไมใชหินชนวนท่ีเกิดจากการแปรสภาพแบบไพศาล 
ภาพถายในบริเวณเขตรอยเฉือน บริเวณเทือกเขาตะวันตก บานสูบ อําเภอเมือง จังหวัดเลย [ภาพโดย เพียงตา 
สาตรักษ] 

 

เมื่อพิจารณาหินท่ีเกิดแนวแตกเรียบ มักพบวาแนวแตกเรียบท่ีพบนั้นแสดงถึง รูปรางของเม็ดแร และ
การจัดเรียงตัวกันในเนื้อหิน เปนไปอยางอยางมีระบบ จากการเรียงตัวอยางมีระบบเชนนี้ ทําใหทราบวา แนว
แตกเรียบ ไมใชโครงสรางปฐมภูมิ แตเกิดจากการเปล่ียนลักษณะ ท่ีเปนการถูกกระทําขึ้นภายหลัง โดยมี
โครงสรางทุติยภูมิ นั่นคือ “โครงสรางของแนวแตกเรียบ (cleavage structure)  

การเปล่ียนแปลงอยางมีระบบของเม็ดแร รูปรางของเม็ดแร ขนาด และการจัดเรียงตัวกันในเนื้อหินท่ี
มีแนวแตกเรียบ สามารถแบงลักษณะปรากฏออกได 2  กลุม (ดังแสดงในรูปท่ี 8.10) ไดแก  

(1) อาณาจักรของแนวแตกเรียบ (cleavage domain) และ  

(2) อาณาจักรของเม็ดแรขนาดเล็ก (microlithon domain)  

อาณาจักรของแนวแตกเรียบ เปนอาณาจักรเล็กๆ มีรูปรางบาง เรียว กึ่งขนาน มีการเรียงตัวของแร
ไมกา หรือมีแรบางตัวถูกกําจัดออกไปโดยการละลายดวยความดัน (pressure solution) เหลือไวบางสวน
แสดงเปนแนวขนาน (parallel) แนวตัดกัน (conjugate) หรือแนวประสานสาย-ซอนกลับกันไปมา 
(anastomosing) แรท่ีอยูในอาณาจักรของแนวแตกเรียบ แสดงลักษณะการจัดเรียงตัวตามแนวใดแนวหนึ่ง
แตกตางจากหินเดิม ขณะท่ีแรท่ีอยูในอาณาจักรของเม็ดแรขนาดเล็ก หรือเรียกส้ันๆ วา อาณาจักรของเม็ดแร 
จะยังคงสภาพของหินเดิมไวบางสวนหรือท้ังหมด (รูปท่ี 8.10) การพบอาณาจักรของแนวแตกเรียบ และ
อาณาจักรของเม็ดแร สามารถพบไดท้ังในหินโผล และ/หรือในแผนหินบาง (thin section) 

 

8.1.1 ประเภทของแนวแตกเรียบ 

แนวแตกเรียบ สามารถจัดแบงจัดหมวดหมูไดหลายประเภท เชน การจัดประเภทโดย Powell 
(1979) แสดงในรูปท่ี 8.11 และของ Passchier and Trouw (2005) แสดงในรูปท่ี 8.12 ในกรณีของการ
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จัดแบงโดย Powell ไดแบง แนวแตกเรียบ ออกเปน 2 ประเภท ใชรูปรางของการปรากฏของแนวแตกเรียบ
เปนหลักในการจัดแบง (morphological classification) และตองอาศัยการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนประกอบ
จึงจะจัดแบงไดสมบูรณ โดยมีหลักวา ถาอาณาจักรของเม็ดแร (microlithon domain) สามารถมองเห็นดวยตา
เปลาได จัดเปน ประเภท แนวแตกเรียบไมตอเน่ือง (spaced cleavage) ซึ่งหมายถึงพบการขาดหายไปของ
แนวแตก แตถาไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จัดเปนประเภท แนวแตกเรียบตอเนื่อง (continuous 
cleavage) ท้ัง 2 ประเภทแบงยอยลงไปอีก ดังแสดงในรูปท่ี 8.11 และ 8.12   

 

 
 

รูปท่ี 8.10 อาณาจักรของแนวแตกเรียบ (cleavage domain) และอาณาจักรของเม็ดแรขนาดเล็ก 
(microlithon domain) การเรียงตัวของไมกาเปนอาณาจักรของแนวแตกเรียบ แยกออกจากแรควอตซและแร
เฟสดสปาร เปนภาพจากแผนหินบางของหินชีสต [ภาพจาก Figure 8.10 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 

ในกรณีของ Passchier and Trouw (2005) ไดเสนอการจัดแบงแนวแตกเรียบและร้ิวขนานท่ี
แตกตางไปจากของ Powell (1979) ดังแสดงในรูปท่ี 8.12 โดยที่ Passchier and Trouw (2005) ไดปรับปรุง
การจัดแบงตอจาก Powell (1979), Borradaile et al. (1982) และ Twiss and Moores (1992) ซึ่ง Passchier 
and Trouw (2005) ไมเห็นดวยกับการจัดแบงโดยนําเอาชื่อเรียกท่ีแสดงถึงการเกิด (origin) หรือการไดมา
ของโครงสรางมาจําแนก เพราะจะทําใหเกิดการเขาใจผิดไดงาย ตัวอยางเชน เมื่อบรรยายวาหินมีแนวแตก
เรียบตอเนื่องแบบหินชนวน (slaty cleavage) จะทําใหสวนใหญเขาใจวาเปนหินชนวน (slate) ท่ีเกิดจากการ
แปรสภาพแบบไพศาล ท้ังๆ ท่ีหินนั้นเกิดแนวแตกเรียบเปนแผนจากการเฉือน เปนตน ดังนั้น Passchier and 
Trouw (2005) จึงเรียกการจําแนกแนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชนวน (slaty cleavage) และแนวแตกเรียบ
ตอเนื่องแบบหินชีสท (continuous schistosity) ใหม เปนแนวแตกเรียบตอเนื่องเนื้อละเอียด (fine continuous 
cleavage) และแนวแตกเรียบตอเนื่องเนื้อหยาบ (coarse continuous cleavage) ดังแสดงในรูปท่ี 8.12 
อยางไรก็ดีไมวาจะยึดการจําแนกประเภทของ Powell หรือของ Passchier and Trouw  ควรตองเขียน
บรรยายลักษณะท่ีพบของแนวแตกเรียบหรือริ้วขนานใหชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของแนวแตกเรียบตามการแบง
ของ Powell (1979) และ Passchier and Trouw (2005) มีดังนี้  



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

 
 

รูปท่ี 8.11 ชนิดของแนวแตกเรียบโดยการจัดแบงของ Powell (1979)  

 

 
 

รูปท่ี 8.12 ชนิดของแนวแตกเรียบและร้ิวขนานโดยการเสนอของ Passchier and Trouw (2005) ซึ่ง
ไดปรับปรุงตอจาก Powell (1979) Borradaile et al. (1982) และ Twiss and Moores (1992) 
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แนวแตกเรียบแบบตอเน่ือง (Continuous Cleavage) ตามการจัดแบงของ Powell (1979) 
ประกอบดวย (1) แนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชนวน (slaty cleavage or continuous cleavage) และ(2) 
แนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชีสต (continuous schistosity) พบกับหินท่ีมีการเปล่ียนลักษณะเปนอยางมาก  

แนวแตกเรียบตอเน่ืองแบบหินชนวน (Continuous Slaty Cleavage) พบกับหินท่ีมีขนาดของ
เม็ดแรนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร หินถูกการแปรท่ีอุณหภูมิตํ่า เมื่อมีการเกิดแนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชนวน 
(continuous slaty cleavage) จะทําใหหินนั้นแตกออกเปนแผนเรียบ สําหรับกรณีของ Passchier and Trouw 
(2005) จําแนกเปนแนวแตกเรียบตอเนื่องออกเปน แนวแตกเรียบตอเนื่องแบบเนื้อละเอียด (fine continuous 
cleavage) และแนวแตกเรียบตอเนื่องแบบเนื้อหยาบ (coarse continuous cleavage) เชน เมื่อหินท่ีเกิดใน
เขตรอยเฉือน ดังแสดงในรูปท่ี 8.9 หินท่ีพบจะมีการแตกเปนแผนๆ มีแนวแตกที่คงท่ี เมื่อดูจากรูปบงบอกได
ทันทีวาไมใชหินชนวน (slate) ท่ีเกิดจากการแปรสภาพแบบไพศาล แตเมื่อเราจําแนกวาเปนแนวแตกเรียบ
ตอเนื่องแบบหินชนวน ภาพลักษณของผูท่ีไดฟงหรืออานคําบรรยายจะนึกถึงหินชนวน ซึ่งความจริงไมใช 
ดังนั้นจึงไมควรใชชื่อวาหินชนวนมาปะปนกับการเรียกประเภทแนวแตกเรียบ ดังนั้น Passchier and Trouw 
จึงเสนอใหเรียกชื่อประเภทของแนวแตกเรียบใหม ในรูปท่ี 8.9 แนวแตกเรียบท่ีพบ ตามการจัดแบงของ 
Passchier and Trouw คือ แนวแตกเรียบไมตอเนื่อง (spaced cleavage) เปนตน หากทําการจําแนกดังเชน
ตัวอยางท่ียกมานี้ ความเขาใจผิดวาเปนหินแปรแบบไพศาลจะไมเกิดขึ้น เชนเดียวกับรูปท่ี 8.13 จะสังเกตหิน
มีการแตกไปแนวเดียว เปนแผนๆ ในภาพจะเห็นระยะของแนวแตกคอนขางหาง เมื่อทุบหินหินแตกใน
ลักษณะท่ีเหมือนกัน โดยแตกเปนแผนๆ เปนโครงสรางแบบทะลุทะลวง (penetrative) และเมื่อนํามาศึกษาใน
แผนหินบางจะเห็นอาณาจักรของแนวแตกเรียบ และอาณาจักรของเม็ดแรหางวางตัวแบบหางๆ ดังนั้นหาก
จําแนกวาเปนแนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชนวน จะทําใหเขาใจผิดเชนเดียวกับรูปท่ี 8.9 ท่ีไดยกตัวอยาง
มาแลว  

 

 
 

รูปท่ี 8.13 แนวแตกเรียบของหินไมโลไนต (mylonite) ในบริเวณเขตรอยเฉือนของหินเดิม คือหิน
โคลน หินมีลักษณะการแตกเปนแผนๆ บริเวณทองน้ําแมน้ําโขง บานหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
(สุดาพร เพชรดง นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สันนิษฐานวาชื่อของ “หาดคัมภีร” นาจะมาจากลักษณะ
ของหินท่ีแตกเปนแผนๆ ดังรูป มีลักษณะคลายแผนคัมภีรโบราณ) [ภาพโดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษา
ธรณีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน] 



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

แนวแตกเรียบตอเน่ืองแบบชีสโตซิตี (Continuous Schistosity) พบในหินท่ีมีขนาดของเม็ดแร
ระหวาง 1 ถึง 10 มิลลิเมตร พบแรตระกูลไมกาอยูมากมายเปนแผนบางๆ โดยที่สวนใหญพบการเกิดผลึกใหม 
(recrystallization) ท่ีเปนผลมาจากหินถูกแปรสภาพที่อุณหภูมิและความดันปานกลาง แตมากกวาชวงการเกิด
แนวแตกเรียบตอเนื่องแบบหินชนวน ทําใหแรในหินมีการเรียงตัว โดยเฉพาะแรตระกูลไมกา เชน มัสโคไวต 
(muscovite) ไบโอไทต (biotite) คลอไรต (chlorite) และซิริไซต (sericite) นอกจากนี้ในบริเวณเขตรอยแตก
เฉือน สามารถทําใหเกิดโครงสรางแบบชีสโตซิตี (schistosity) ตัวอยางเชน มีการเฉือนในหินเดิม คือ 
หินแกรนิต ภายใตสภาวะท่ีมีน้ําเขารวมปฏิกิริยาสามารถทําใหแรเฟลดสปารในหินแกรนิตเปล่ียนเปนไมกา  

แนวแตกเรียบแบบไมตอเน่ือง (Spaced Cleavage) แนวแตกเรียบแบบไมตอเนื่อง ตามการแบง
ของ Passchier and Trouw แบงออกไดอีก 3 ประเภท คือ (1) disjunctive cleavage, (2) crenulation 
cleavage และ (3) compositional layering/foliation สวนการแบงของ Powell นั้นมี 2 ประเภท คือ (1) 
disjunctive cleavage และ (2) crenulation cleavage รายละเอียดมีดังนี้  

(1) Disjunctive Cleavage ประกอบดวยกลุมของอาณาจักรของแนวแตกเรียบ (cleavage 
domain) และอาณาจักรของเม็ดแรขนาดเล็ก (microlithon domain) ซึ่งแนวแตกเรียบจะเปน
แนวขนานเล็กๆ ไปจนถึงแนวประสานสาย-ซอนกลับกันไปมา (anastomosing) หรือพบคลาย
รอยแตกท่ีมีเม็ดขนาดดินเหนียวหรือแคลไซตแทรกอยูในชองวางของแนวแตกของหินท่ีมีการ
คดโคงแตไมถูกแปร (รูปท่ี 8.14, 8.15 และ 8.16) ซึ่งคําวา “disjunctive” มาจากภาษาลาตินวา 
“disjunctus” หมายถึง “disjoined or detached (ไมตอกัน)” เรามักพบ disjunctive cleavage 
ในหินปูนสกปรก (skarn) หินมารล (marl) และหินทราย (sandstone) ระยะทางของแนวแตก
เรียบพบตั้งแต 1 ถึง 10 เซนติเมตร ดังนั้น อาณาจักรของเม็ดแร จะหนามาก สวนความหนา
ของเศษเม็ดดินเหนียวท่ีแทรก (ประมาณ 0.02-1.0 มิลลิเมตร) เง่ือนไขสําคัญของ disjunctive 
cleavage คือ จะตองมีการเล่ือน (offset) แตจะไมพบรอยครูดใดๆ ในผิวระนาบของแนวแตก
เรียบ  

 

 
 

รูปท่ี 8.14 ภาพสเกตลักษณะของแนวแตกเรียบท่ีพบของ disjunctive cleavage ท่ีประกอบดวย
อาณาจักรของแนวแตกเรียบ (C) และอาณาจักรของเม็ดแร (M) [ภาพปรับปรุงจาก Twiss and Moores, 1992 
และ Passchier and Trouw, 2005] 
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รูปท่ี 8.15 แนวแตกเรียบท่ีเรียกวา disjunctive cleavage แบบประสานสาย (anastomosing 
cleavage) พบในหิน Mid Ordovician carbonates บริเวณ Valley and Ridge, Central Verginia, USA. [ภาพ
โดย Samuel Root, The college of Wooster] 

 
รูปท่ี 8.16 ภาพจากแผนหินบางแสดงแนวแตกเรียบท่ีมีการเรียงของแรไมคาแบบอาณาจักรของแนว

แตกเรียบและแรควอตซแบบอาณาจักรของเม็ดแร จัดเปนแบบ disjunctive cleavage (rough) ของหินในเขต
รอยเฉือน บริเวณบานปากมั่ง อําเภอปากชม จังหวัดเลย [ภาพโดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาธรณีวิทยา 
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน]  

 

(2) Crenulation Cleavage จะตองมีแนวแตกเรียบ เกิดขึ้นอีกแนวตัดแนวแตกเรียบเดิม ดังรูปท่ี 
8.16 นอกจากนี้ crenulation cleavage แบงยอยออกเปน 2 ชนิด คือ (1) discrete crenulation 
cleavage และ (2) zonal crenulation cleavage โดยที่ discrete crenulation cleavage แสดง



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

การตัดแยกออกจากกันของแนวแตกเรียบเดิมอยางชัดเจน คลายกับการเกิดรอยเล่ือนเล็กๆ 
[รูปท่ี 8.17 (ก) และ (ค)] สวน zonal crenulation cleavage เกิดจากการทําใหแนวแตกเรียบ
เดิมกวางขึ้นเปนบางแนว ดังรูปท่ี 8.17 (ข) และ (ง) พบวาหินท่ีเกิด discrete crenulation 
cleavage พบในหินชนวน (slate) สวน zonal crenulation cleavage พบในหินชีสท  (schist) 
และ หินฟลไลต (phyllite) ท้ังนี้เพราะตองการแนวแตกเรียบหรือริ้วขนานขึ้นมากอน จึงจะ
สามารถเกิดแนวแตกเรียบอีกหนึ่งแนวขึ้นมาซอนทับ รูปท่ี 8.18 แสดง crenulation จากผลของ
อุณหภูมิและความเคนท่ีเปล่ียนแปลง   

(3) Compositional Layering or Compositional Foliation เปนกลุมของแนวแตกเรียบหรือริ้ว
ขนานท่ีแสดงการแทรกสลับแบบการเรียงตัวเปนชั้นบางๆ ของแรตางชนิดกัน ท่ีประกอบอยูใน
เนื้อหินพบเปนระนาบ การเรียงเปนชั้นบาง ทําใหหินมีความแข็งแรงต่ําตามแนวระนาบ (weak 
plane) แบงเปน 2 ประเภท คือ (1) diffuse foliation และ (2) banded foliation โดยที่ diffuse 
foliation เปนแนวการเรียงตัวของแรท่ีมีระยะหางท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน การเรียงเปน
แถบ (band) ของแรไพรอกซีน (pyroxene) ในหินดันไนต (dunite) สวน banded foliation เปน
แนวการเรียงตัวท่ีมีระยะหางนอย เชน การเรียงตัวของแรในหินไนส (gneiss)  

 

 

 
 

รูปท่ี 8.17 (ก) Discrete crenulation cleavage พบการขาดไปของริ้วขนานหรือแนวแตกเรียบเดิม (ข) 
Znal crenulation cleavage เกิดจากการคดโคงขนาดเล็ก (microfolding) (ค) ภาพจากแผนหินบางแสดง 
discrete crenulation cleavage ท่ีเกิดซอนทับกับแนวแตกเรียบเดิม (ง) ภาพจากแผนหินบางแสดง zonal 
crenulation cleavage แนวแตกเรียบท่ีสองมีขนาดกวาง [ภาพ (ค) และ (ง) จาก Figs. 4.20 and 4.13 โดย 
Passchier and Trouw, 2005]  
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รูปท่ี 8.18 (ก) ภาพสเกตการเกิด crenulation cleavage ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนลักษณะมาก และ
อุณหภูมิเพ่ิมมากขึ้น จะไดลักษณะของ crenulation cleavage แตกตางกัน (ข) ภาพจากแผนหินบางแสดง 
crenulation cleavage ท่ีมีลักษณะสอดคลองกับรูป (ก) [ภาพปรับปรุงตอจาก Figs 4.18 and 4.19 โดย 
Passchier and Trouw, 2005] 

 

 นอกจากนี้ ยังมีการเรียกชื่อของแนวแตกเรียบอื่นๆ เชน shear cleavage, fracture cleavage, 
pressure solution cleavage หรือ strain-slip cleavage ชื่อเหลานี้ไมควรนํามาบรรยายลักษณะของแนวแตก
เรียบ เพราะเปนการกลาวถึงการเกิด ตัวอยางเชน fracture cleavage เปนรอยแตกที่เกิดหลังจากแนวแตก
เรียบหรือริ้วขนาน ไมใชแนวแตกเรียบหรือริ้วขนานเกิดจากรอยแตก หรือกรณีของshear cleavage หรือ 
strain-slip cleavage จะหมายถึงแนวแตกเรียบแบบ crenulation ในการบรรยายไมควรใชคําเหลานี้ ควรยึด
ตามการจัดแบง และเขียนบรรยายใหละเอียด ถึงสภาพที่พบในสนาม และจากแผนหินบาง  



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 
8.1.2 กลไกการเกิดแนวแตกเรียบ (Mechanism of cleavage)  

แนวแตกเรียบเกิดไดอยางไร ไดมีการโตแยงกันมานับศตวรรษ เพราะมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีตองการ
คําอธิบาย เชน  

(1) ลักษณะความสัมพันธของแนวแตกเรียบกับการเกิดชั้นหินคดโคงเกิดไดอยางไร  

(2) กระบวนการเกิดเชิงกลศาสตรของ แนวแตกเรียบและชั้นหินคดโคงเกิดรวมกันไดอยางไร 

(3) การเรียงตัวของเม็ดแรตามแนวแตกเรียบ เกิดไดอยางไร  

(4) การแยกตัวออกมาของแรไมกา ควอตซ และเฟลดสปาร เพ่ือใหเกิดเปนอาณาจักรของแนวแตก
เรียบและอาณาจักรของเม็ดแร เกิดไดอยางไร 

(5) การพบเม็ดขนาดดินเหนียวหรือดินเหนียวในบริเวณแนวแตกเรียบไมตอเนื่อง (spaced 
cleavage) เกิดไดอยางไร 

(6)  แนวแตกเรียบกับการเกิดการการพอกพูน (overgrowth) ของแรคลอไรต และควอตซรวมกับ
แนวแตกเรียบ เกิดขึ้นไดอยางไร 

(7) การเกิดระยะการเล่ือน (offset) ของหินขณะท่ีไมใชเปนลักษณะแบบรอยเล่ือน เพราะไมมีรอย
ครูดปรากฏใหเห็นเกิดไดอยางไร 

กลไกการเกิดแนวแตกเรียบวา ปจจุบันเปนท่ีเขาใจแลววา เกิดจากผลของการละลายดวยความดัน 
(pressure solution) โดยแรในเนื้อหินถูกทําละลายออกไป ภายใตความดันสภาวะใดสภาวะหนึ่งท่ีมีผลมาจาก
แรง จากนั้นแรภายในเนื้อหิน จะจัดเรียงตัวใหม มีการเกิดผลึกใหม จึงไมมีการเกิดการเฉือนเนื่องจากแรง และ
พวกซากดึกดําบรรพไดถูกทําละลายออกไป ทําใหบางสวนของซากดึกดําบรรพขาดหายไป พบรูปรางของ
ซากดึกดําบรรพไมสมบูรณตามแนวแตกเรียบ โดยไมใชเกิดจากผลของการเฉือนแตอยางใด  

แนวแตกเรียบ เกิดรวมกับหินท่ีมีการคดโคง ความสัมพันธระหวางการเกิดแนวแตกเรียบกับ
กระบวนการเกิดการคดโคง ซึ่งเคยเปนท่ีสงสัยวาทําไมถึงเกิดรวมกันไดนั้น อธิบายวา การเกิดการคดโคง
แสดงถึงการถูกทําใหหดส้ันตัวของเปลือกโลก (shorten) แตเมื่อพบแนวแตกเรียบดวย จึงเขาใจวา
กระบวนการเกิดแนวแตกเรียบ เปนการถูกทําใหเกิดการหดส้ันตัวของเปลือกโลก ซึ่งความจริงไมใช เพราะ
กระบวนการหลักท่ีทําใหเกิดการหดส้ันของเปลือกโลก คือ การคดโคง (folding) 

การพบซากดึกดําบรรพในหินชนวน พบเปนแผนเรียบตามแนวแตกเรียบ ซึ่งบงบอกถึงการทําใหเกิด
หดส้ัน แตจากผลการศึกษาของ Sharpe (1847) ไดแสดงใหเห็นไดวา การที่ซากดึกดําบรรพเปนแผนเรียบ
ขนานกับแนวแตก นั้นไมจําเปนตองเกิดเชนนี้เสมอไป ส่ิงท่ีควบคุมการเกิดแนวแตกเรียบ คือกระบวนการเกิด
การคดโคง แนวแตกเรียบจะขนานหรือสมมาตรไปกับแกนของชั้นหินคดโคง โดยที่ แนวแตกเรียบ จะเกิดต้ัง
ฉากกับทิศทางของผลของความเครียดคานอยท่ีสุด (S3) การพบแนวแตกเรียบ สามารถกลาวไดวา หินมีการ
ถูกทําใหหดส้ันลงถึง 65-75% การศึกษา แนวแตกเรียบ ในชวงแรกๆ มุงความสนใจมาที่คําอธิบายถึงการ
เรียงตัวของแรไมกาและแรดินเหนียว เพราะการเรียงตัวของเม็ดแรเหลานี้ นาจะสงผลใหเกิด แนวแตกเรียบ 
การอธิบายการการเรียงตัวของแรเหลานี้ได จึงนาจะอธิบายการเกิดแนวแตกเรียบได ซึ่ง Sorby (1856) เชื่อ
วาการเรียงตัวใหมของแรไมกาและแรดินเหนียวเกิดจากการเกิดผลึกใหม และมีการเรียงตัวเปนแรใหมพรอม
กับเปนผลมาจากการหมุนของวัตถุแข็งแกรงท่ีมีอยูบางสวนในเน้ือหิน ขณะท่ีอีกบางสวนของเนื้อหินเกิดการ
บิดเบ้ียว แตผลของการอธิบายของ Sorby ไมสามารถอธิบายวาทําไมแรไมกา จึงสะสมตัวอยูเปนกลุม เมื่อมี
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การเกิดเฉพาะการหมุนของวัตถุแข็งแกรงเพียงเทานั้น กระบวนการหมุนเพียงอยางเดียวไมสามารถอธิบาย
การแบนราบ ของซากดึกดําบรรพและการพบผลึกแรควอตซเปนรูปเลนสได 

ลําดับตอมาการหาคําตอบของการเกิดแนวแตกเรียบ ไดมุงความสนใจมาที่การเกิดผลึกใหม เพราะ
จากการเกิด แนวแตกเรียบพบแรมีการเปล่ียนขนาดและรูปราง มีการยืดยาวออกและเปนแผนๆ มีแรใหม
เกิดขึ้นในแนวแตกเรียบ ตัวอยางเชน การเกิดผลึกแรควอตซและแคลไซต ในบริเวณการพอกพูนแบบผลึกตาง 
(pressure shadow) ดังรูปท่ี 8.19 

 

 

 
 

รูปท่ี 8.19 ภาพสเกตซายมือของลักษณะ pressure shadow รอบผลึกแรไพไรต กรอบส่ีเหล่ียมแสดง
บริเวณท่ีปรากฏในภาพขวามือ ของบริเวณการพอกพูนแบบผลึกตาง  (pressure shadow) ท่ีมีการการเกิดเสน
ใย (fibrous) ของแรควอตซ และ แรแคลไซต กรอบรูปกึ่งครึ่งวงกลมสีดําของแรไพไรต ซึ่งแรควอตซและแร
แคลไซตจะมีการเกิดผลึกใหมติดกับขอบเขตของแรท่ีแข็งแกรงตอการเปล่ียนลักษณะ [ภาพถายโดย Arthur 
Goldstein, Colgate University] 

 

อยางไรก็ตามกระบวนการเกิดผลึกใหม ไมสามารถอธิบายถึงการพบอาณาจักรสองอาณาจักรในเนื้อ
หินได รวมท้ังการทําใหเกิดผลึกเล็กๆ ของแรควอตซ และแรเฟลดสปาร รวมกับกลุมในตระกูลแรไมกา อยูใน
อาณาจักรของแนวแตกเรียบ แตก็ยังพบ แรควอตซและแรเฟลดสปาร อยูในอาณาจักรของเม็ดแร นอกจากนึ้
ยังมีนักธรณีวิทยาบางสวนท่ีพยายามนําเอากฎของการเลื่อนไถล (role of slip) มาอธิบาย เพราะมีลักษณะ
คลายรอยเล่ือนเล็กๆ แตก็ไมสามารถอธิบายได เพราะไมพบการถูกเฉือนในแนวแตกเรียบเลย 

ในท่ีสุด! แนวแตกเรียบพบวาเกิดจากกลไกการละลายดวยความดันและตกสะสมใหม (pressure 
solution and precipitation) ซึ่งกลไกการละลายดวยความดัน สามารถเกิดในหินตะกอนและหินแปรได การ
เกิดแนวแตกเรียบ เปนผลมาจากหดส้ันท่ีเกิดจาก กลไกการละลายดวยความดัน การที่มีการหายไปของแร 
และการเกิดแรใหมจึงสามารถอธิบายไดจากกระบวนการนี้ และหากอธิบายการเรียงตัวของแรไมกาท่ีไมมีการ
หมุน โดยอาศัยกระบวนการของ กลไกการละลายดวยความดัน จะทําไดดังรูปท่ี 8.20  
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รูปท่ี 8.20 (ก) การเรียงตัวใหมของแรเมื่อเกิดกลไกการละลายดวยความดัน (pressure solution) 
เมื่อเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบหดส้ัน โดยมีผลึกกระจายดังภาพจําลองส่ีเหล่ียม ตอมาถูกแรงกระทําทําใหเกิด
การละลายดวยความดัน และสวนท่ีอยูนอกเสนปะละลายออกไป ทําใหเหลือสวนท่ีแสดงดวยสีเทาจางภายใน
เสนปะ และทําใหดูเหมือนมีการจัดเรียงตัวใหมของแร (ข) การเกิดกลไกการละลายดวยความดัน ทําใหเกิด
แนวฟนในหิน (stylolite) และเกิดการขาดหายไปของเนื้อหินและ เกิดระยะการเลื่อนท่ีไมมีรอยครูด ดังเห็นได
จากแนวของแถบสีเทาท่ีมีระยะหางเล่ือนออกจากกัน [ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. B.4.3a โดย Passchier and 
Trouw, 2005]  

  

หากทราบปริมาตรของหินเดิม การประเมินหาปริมาตรท่ีหายไปของหินเมื่อเกิดการละลายดวยความ
ดัน (pressure solution) นั้นทําไดงาย เชน อาจใชซากดึกดําบรรพท่ีพบในหินท่ีไมไดเกิดแนวแตกเรียบ มา
เปรียบเทียบกับหินท่ีเกิดแนวแตกเรียบ โดยพิจารณาใหเกิดการสูญเสียปริมาตรเทากับปริมาณของการหดส้ัน   

ผลการศึกษาของ Gray and Durney (1979) อธิบายถึงการเกิด crenulation cleavage ท่ีให
ความสําคัญของ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของแรประกอบในหิน ท่ีมีความสัมพันธกับ
กระบวนการเกิดการละลายดวยความดัน ดังรูปท่ี 8.21 โดย Gray and Durney พบวาตรงสวนท่ีเปน 
อาณาจักรของแนวแตกเรียบ เปนสวนท่ีมีการละลายออกไปของแร เหลือไวเฉพาะบางตัวท่ีไมสามารถละลาย
ได เชน ดินเหนียวและสารพวกคารบอน การละลายดวยความดัน เกิดท่ีเม็ดแรและ/หรือชั้นขอบเขตของหินท่ีมี
การแยกตัวกัน ทําใหเกิดความไมตอเนื่อง การเคล่ือนท่ีของสารละลาย จะเคล่ือนท่ีโดยคุณสมบัติความตาง
ศักยทางเคมี ท่ีสัมพันธกับทิศทางของแรง แนวแตกเรียบจึงเกิดท่ีแขนของชั้นหินคดโคง (รูปท่ี 8.21) ระยะหาง
ของ แนวแตกเรียบ ขึ้นอยูกับขนาดของชั้นหินคดโคงเล็กๆ ท่ีปรากฏในหิน 
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การเกิดการหดส้ัน เกิดแบบคอยเปนคอยไป (progressive deformation) ดังรูปท่ี 8.21 ซึ่งพบวามี
การเรียงเปนชั้นจากนั้นเกิดการคดโคงเมื่อคดโคงมาก พบมีการคดโคงเล็กๆ และมีแนวแตกเรียบเกิดตัดแขน
ของชั้นหินคดโคงเล็กๆ เหลานั้น 

 

 
 

รูปท่ี 8.21 ปริมาณการเกิดการหดส้ัน เมื่อมีลําดับการเกิด crenulation cleavage [ภาพปรับปรุงตอ
จาก Figure 8.29 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 

ตัวบงบอกการละลายดวยความดันท่ีดีอีกตัว คือ ผิวระนาบของแนวฟนในหิน (stylolitie surface) 
(รูปท่ี 8.22) โดยจะบอกถึงการหายไปของปริมาตรในมวลหินอีกดวย และพบวามีเศษดินเหนียวและเศษพวก
คารบอนท่ีไมสามารถละลายไดดวยผลของการละลายดวยความดัน ฟนท่ีเปนหยักๆ ของแนวฟนในหิน 

(stylolites) จะบงบอกถึงทิศทางของ σ1 โดยที่ขนานกับ σ1 และภาพ 3 มิติของรูปรางของฟนในหิน แสดงใน
รูปท่ี 8.22  

แนวฟนในหิน (stylolites) อาจขนานกับชั้นหินหรือไมก็ได ถาขนานกับชั้นหิน คือ แนวฟนในหินท่ี
เกิดแบบปฐมภูมิ บงบอกถึงการถูกกดทับดวยน้ําหนักกดดานบน แตถาแนวฟนในหินท่ีพบไมเปนไปในทิศทาง
ท่ีขนานกับชั้นหินแสดงวา แนวฟนในหินนั้นเกิดแบบทุติยภูมิมีผลจากแรงภายนอก แนวฟนจึงสามารถบงบอก

ถึงทิศทางของ σ1 คือขนานกับ σ1 นั่นเอง 

การหายไปของซากดึกดําบรรพเมื่อมีแนวแตกเรียบเปนผลจากการละลาย ซึ่งสวนท่ีหายไปจะมีการ
จับผลึกใหมในรูปของสายแร หรือการเกิดพอกพูนแบบผลึกซอน (overgrowth) หรือแบบผลึกตาง (pressure 
shadow)  

การเกิดการเคล่ือนออกจากกันของชั้นหิน เมื่อเกิด แนวแตกเรียบ เปนผลจากการละลายออกไปของ
เม็ดแร จากผลของการละลายดวยความดันขนาดของระยะการเล่ือน (offset) ขึ้นอยูกับ การวางตัวของแนว
แตกเรียบกับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน และแนวแตกเรียบกับทิศทางของแรง สวนปริมาณของการเกิดการ
ละลาย ขึ้นอยูกับ 2 เง่ือนไข ผลของการละลายดวยความดัน ไมสามารถทําใหชั้นหินเกิด ระยะการเล่ือนได คือ 
(1) ทิศทางของแนวแตกเรียบและชั้นหินตั้งฉากกัน และ (2) ทิศทางของแนวแตกเรียบและชั้นหินขนานกัน
พอดี นอกน้ันระยะการเลื่อนเกิดไดท้ังหมด 
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รูปท่ี 8.22  แนวฟนในหิน (stylolite) (ก) และ (ข) ภาพจาก Scanning Electron Microscope (SEM) 
ของแนวฟนในหิน (ค) ภาพ 3 มิติของระนาบแนวฟนในหิน (ง) และ (จ) ภาพของแนวฟนในหินท่ีปรากฏในหิน
ตัวอยาง (ฉ) ภาพของฟนในหิน ดูจากแผนหินบาง สีดําเปนเศษของดินเหนียวและเศษพวกคารบอนท่ีไม
สามารถละลายออกไปได [ภาพ(ก)-(จ) จาก Figs. 2 , 3 and 4 โดย Gratier et al., 2005 ภาพ (ฉ) โดย Mark 
Jessell and Paul Bons, Monash University] 

 

8.1.3 การศึกษายอนกลับเพ่ือหาลําดับการเกิด (Palinspastic Reconstruction) 

การทําการศึกษายอนกลับเพ่ือหาลําดับการเกิด (palinspastic reconstruction) ของชั้นหินคดโคงท่ีมี 
spaced cleavage ไมเพียงแตการทําใหชั้นหินคืนกับสูสภาพของการคดโคงเทานั้น ยังตองคิดถึงการสูญเสีย
ปริมาตรท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากกลไกการละลายดวยความดัน (pressure solution) ในระหวางการเกิดการคดโคง
ดวย ดังนั้นตองยืดชั้นหินออก เพ่ือทดแทนการสูญเสียปริมาตรจากการเกิดกลไกการละลายดวยความดัน 
กอนท่ีจะทําใหเกิดการคดโคงอีกครั้งหนึ่ง จึงเหมือนกับการทํา palinspastic reconstruction ทําสวนทางกับ
การเกิดแนวแตกเรียบ เพราะการเกิดแนวแตกเรียบ เกิดในกระบวนการคดโคง ไมใชกอนการคดโคง อยางไร
ก็ตาม การยอมใหมีการบวกคาการยืดเนื่องจากการเกิดแนวแตกเรียบ นาจะเหมาะสมกวาการท่ีไมไดนํามาคิด  

 



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

การสูญเสียปริมาตรเกิดประมาณ 40-50% ซึ่งพบเปนปกติของการเกิด disjunctive cleavage และ
เปนคาคอนขางมาก ดังนั้นการท่ีวิเคราะหกลับไปหาสภาพกอนการเปล่ียนลักษณะของหินเดิม ควรพิจารณา
ผลของกลไกการละลายดวยความดันของมวลหิน 

 

8.1.4 Passive Folding 

Passive folding พบคูกับหินท่ีมี แนวแตกเรียบ ซึ่งในความเปนจริงการเขาใจถึง passive folding 
จะตองอาศัยความเขาใจของการเกิดแนวแตกเรียบกอน ลักษณะของ passive folds เกิดในรูปแบบที่จัดเปน
ประเภท Class 1, Class 2, และ Class 3 แตสวนมากมักพบ จุดพับรอยโคง (hinge) หนาขึ้น ขณะท่ีแขน 
(limb) ลีบเล็กลงดังรูปท่ี 8.23 พบแนวแตกเรียบขนานไปกับแกนของการคดโคง ในรูปของ แนวแตกเรียบ
ตอเนื่อง (continuous cleavage) และไมตอเนื่อง (spaced cleavage) ท่ัวท้ังหินโผล ซึ่งแกนของ passive fold 
นั้นจะเปนแนวของเสนท่ีเปนจดุตัดกันของแนวแตกเรียบ และชั้นหิน 

เง่ือนไขของการเกิด passive folding จําเปนจะตองมีชั้นหินท่ีมีเนื้อออน ซึ่งไดแกพวก 
unconsolidated water-rich sediments โดยที่ชั้นดินออนเหลานี้สามารถท่ีจะไหลไดโดยไมเกิดการสูญเสียแรง
ยึดเกาะ เชน เกลือหินและยิปซัมท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแบบ passive folding ได หินบางชนิดจะแข็งแรง
ภายใตอุณหภูมิปกติ แตถาหากเปล่ียนอุณหภูมิและความกดดันไป เมื่อหินถูกแรงมากระทําเพ่ิมเขามา อาจ
เกิด passive folding ขึ้นได 

 

 
 

รูปท่ี 8.23 (ก) และ (ข) ภาพของ passive fold ในหินแปร พบท่ี Salt River Canyon region, 
Arizona, USA. ในภาพ (ก) ความสูงของชั้นหินคดโคงประมาณ 1.5 เมตร [ภาพจาก Figure 8.38 โดย Davis 
and Reynolds, 1996]    

 

ในอดีตอธิบายการเกิดของ passive folds วาเกิดจากรอยเล่ือนเล็กๆ ซึ่งเปนการอธิบายท่ีไมถูกตอง 
ท้ังนี้เพราะไมเคยพบหลักฐานของการเกิดการเฉือนในแนวแตกเรียบ ดังนั้นการสูญเสียการยึดเกาะของเน้ือหิน
ซึ่งเปนนิยามของรอยเล่ือน หรือรอยแตกนั้นไมปรากฏในแนวแตกเรียบ แตพบระยะการเล่ือน (offset) ของชั้น
หิน พบการขาดออกจากกันของซากดึกดําบรรพรวมกับแนวแตกเรียบ แตผลการเกิดไมเหมือนกับรอยเล่ือน 
ดังท่ีไดอธิบายมาแลว  

การอธิบายการเกิดของ passive folding อธิบายไดโดยชั้นหินควรตองมีการคดโคงกอน จากนั้นเกิด
กลไกการละลายดวยความดัน (pressure solution) และมีการสูญเสียแรบางตัวและการเกิดแรใหมตามมา การ
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เกิดกลไกการละลายดวยความดัน ทําใหเกิดการการหดส้ันของหินดังในรูปท่ี 8.24 การท่ีภาพในรูปท่ี 8.24 (ก) 
ลดขนาดลงเปนภาพรูปท่ี 8.24 (ข) ไดนั้นเปนการท่ีแถบเสนทึบถูกละลายออกไป รูปของชั้นหินคดโคงท่ีพบจึง
ไดจุดพับรอยโคงท่ีหนาขึ้น ขณะท่ีแขนของชั้นหินคดโคงจะบางลง (รูปท่ี 8.24) เปรียบเทียบกับภาพท่ีพบจริง
ในธรรมชาติ (รูปท่ี 8.23) การทําใหแบนราบ จะเปนการชวยลดปญหาชองวางเมื่อมีการละลายออกไปของแร  

 

 
 

รูปท่ี 8.24 ภาพสเกตการเกิด passive fold จาก (ก) โดยเกิดกลไกการละลายดวยความดัน 
(pressure solution) ท่ีมีการละลายดวยความดันออกไปบางสวนและเหลือไวบางสวน ทําใหเห็นความไม
ตอเนื่อง แตไมพบการเล่ือน (ข) ภาพจากผลของการเกิด การละลายดวยความดัน การวิเคราะหเชนเดียวกับ 
รูปท่ี 8.20 [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 8.40 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 

8.1.5 การสับเปล่ียนตําแหนง (Transposition) 

หินท่ีมีแนวแตกเรียบมากๆ โดยเฉพาะหินตะกอนที่ถูกแปรและหินภูเขาไฟที่ถูกแปร มักแสดง
ลักษณะแนวขนานไปกับ ริ้วขนาน และชั้นของหิน การแบงชั้นของหินโดยดูจาก เนื้อหิน แรองคประกอบ และ
ลักษณะปรากฏอื่นๆ ท่ีแตกตางกันของกลุมหิน การแสดงริ้วขนานที่มีความสัมพันธโดยแสดงคูขนานไปกับชั้น
หินเดิมนั้น ในความเปนจริงความสัมพันธของโครงสรางจะไมเปนไปดังท่ีปรากฏในหินโผล การพบริ้วขนาน 
สวนใหญพบวามีโครงสรางของของชั้นหินคดโคงแบบที่มีมุมระหวางแขนนอยๆ (tight to isoclinal folds) เกิด
ขึ้นมากอน ตอมาริ้วขนานเกิดแทรกตัดเขามา ในลักษณะคลายแนวของแกนการคดโคง แตการแสดงของหินท่ี
เปนแบบ การคดโคงใหมในชั้นหินคดโคงเดิมโดยเฉพาะในหินแปร จะแสดงถึงการเกิด bedding transposition 
ดังรูปท่ี 8.25 (ก) และ (ข) โดยที่ tight folding ของชั้นหินเดิมมีการเกิดการเล่ือนไถลขนานไปกับแกนการคด
โคง จากนั้นแขนของชั้นหินคดโคง เกิดการขาดหายไปจากผลของ passive slip และผลของการละลายดวย
ความดัน แขนของชั้นหินคดโคงขาดหายไปจากจุดพับของการคดโคง ดังรูปท่ี 8.25 (ค) และ (ง) ขนาดของ
การเล่ือนไถลและการละลายคือ ร้ิวขนาน ท่ีอยูในระนาบ S1S2 ของวงรีความเครียดรวมสุดทาย (finite strain) 

 การสับเปล่ียนตําแหนง (transposition) ทําใหเกิดโครงสรางท่ีเรียกวา “ชั้นหินเทียม (pseudo-
stratigraphy)” ซึ่งพบคลายกับการขาดความตอเนื่องของชั้นหินปรากฏในรูป bedding-plane cleavage การ
สับเปล่ียนตําแหนงของชั้นหิน จะไมมีการแสดงลําดับการตกตะกอน เนื่องมาจากชั้นหินท่ีถูกทําลายมีการคด
โคงดังภาพที่ 8.25 การรียกชั้นหินท่ีพบวา bedding นั้น ทําใหไดความหมายไมสอดคลองกับความจริง จึงควร
เรียกวา layering แทน bedding  
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 การศึกษา passively folded rock เปนงานที่ทาทาย เพราะสามารถพบรูปรางของชั้นหินคดโคงใน
ลักษณะตางๆ ท่ีสวยงาม การเกิดชั้นหินคดโคงซอนทับกลับไปกลับมา ไดรูปรางตางๆ ท่ีชวนใหสงสัยใน
กระบวนการเกิด (evolution) ดังแสดงในรูปท่ี 8.26 และ 8.27 ซึ่งเมื่อพบลักษณะเชนนี้การอธิบายก็สามารถ
อธิบายไดดังท่ีกลาวมาขางตน 

 

 
 

 

 รูปท่ี 8.25 ภาพสเกตการเกิดการสับเปล่ียนตําแหนงของชั้นหิน (ก) ลักษณะของ flexural folding ท่ีมี
ชั้นหินแข็งแทรกสลับกับชั้นหินออน (ข) ตอมาเกิดเปน tight folding และแนวแตกเรียบเริ่มพัฒนาขึ้น (ค) เกิด
การขาดออกจากกันของแขนของชั้นหินคดโคง (ง) เกิดการแบนราบจึงทําใหดูเหมือนเปนชั้นหินเทียม 
(pseudo-stratigraphy) [ภาพปรับปรุงตอจาก Figure 8.44 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 

 

 
 

 

 รูปท่ี 8.26 ลักษณะของ refolding ภาพซายมือ พบในอังกฤษ สวนภาพขวามือ พบในจังหวัดเลย 
[ภาพ (ก) โดย Edger Spencer, Washington and Lee University ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ] 



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

 
 รูปท่ี 8.27 ภาพแสดงรูปแบบของการเกิด refolding สองครั้ง ไดรูปรางท่ีซับซอนขึ้น [ภาพจาก 
Figure 22.16 โดย Ramsay and Huber, 1987] 

 

8.2 ธรรมชาติของริ้วขนาน (Nature of Foliation)  

 แนวแตกเรียบ เปนสวนหนึ่งของ ริ้วขนาน นิยามของริ้วขนาน จาก Davis and Reynolds (1996) มี
ดังนี้ “foliation is any mesoscopically penetrative parallel alignment of planar fabric elements in a rock, 
usually metamorphic rocks (ริ้วขนานเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวงขนาดกลาง ท่ีเม็ดแรมีการเรียงตัวเปนริ้ว
ลาย มักพบในหินแปร).” คําวา planar fabric elements สามารถอางถึงลักษณะปรากฏตางๆ ท่ีเปนระนาบ 
เชน แนวแตกเรียบ (cleavage) การยืดยาวของกอนกรวด หรือแนวของกลุมแรท่ีแสดงการเรียงตัว 
ความหมายของ parallel alignment หมายรวมถึง กึ่งขนานหรือขนานกันอยางสมบูรณ สวนคําวา planar 
บอกถึงระนาบที่ขนานเปนแนวเรียบหรือระนาบที่มีสวนโคงเล็กนอย 

 Ramsay and Huber (1987) กลาวถึงริ้วขนานวา “any banding refers to foliation” ริ้วขนาน เกิด
ไดท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยท่ีโครงสรางปฐมภูมิเกิดจากหินหนืดหรือชั้นดินเหนียวออน แนวการไหลของ
หินไรโอไลต (rhyolite) ท่ีพบลักษณะคลายกับ axial plane cleavage ถือเปนโครงสรางแบบปฐมภูมิ 
โครงสรางทุติยภูมิของริ้วขนาน เกิดจากการเปล่ียนลักษณะแบบทะลุทะลวง เชน ริ้วขนานในหินชนวน หินฟล
ไลต หินชีสต หินไนส รวมถึงหินไมโลไนตท่ีเกิดในเขตรอยเฉือน  

พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยาใหนิยามวา “foliation ริ้วขนาน : (๑) ริ้วรอยท่ีมีลักษณะเปนแนวขนานจน
แลดูเปนแถบเปนลายสลับสี มักบิดยวยนอยๆ แบบลูก๕ล่ืน ซึ่งพบในหินชีสต หินไนส ท้ังนี้ เปนผลเนื่องจาก
การแปรสภาพของหิน แรในหินจึงตกผลึกใหมและจัดเรียงตัวไปในแนวทางเดียวกัน จนมีลักษณะเปนริ้วรอย
บิดยวยเปนแถบขนาน ริ้วขนานอาจแยกออกไดเปนแผนๆ และมีผิวหนาเรียบเนียน เชน ในหินชนวน (๒) 
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ลักษณะโครงสรางท่ีเปนแถบ เปนแนวขนานและบิดยวยนอยๆ แบบลูกคล่ืน ซึ่งพบในชั้นน้ําแข็ง ตรงสวนลึก
ของธารน้ําแข็ง เกิดเนื่องจากตรงสวนนั้นถูกกดไถใหบิดเบ้ียวไป”  

 

8.2.1 ริ้วขนานในหินแปร   

ริ้วขนานเปนโครงสรางมูลฐานของการเกิดหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic rocks) 
ผูเขียนไดกลาวถึงริ้วขนานท่ีรูจักกันในรูปของแนวแตกเรียบไปแลว เชน ริ้วขนานหรือแนวแตกเรียบตอเนื่อง
แบบละเอียด (fine continuous cleavage) ริ้วขนานหรือแนวแตกเรียบไมตอเนื่องแบบประสานสาย 
(disjunctive (anastomosing) spaced cleavage) เปนตน  

ริ้วขนานในหินแปร เชน หินชีสต หินฟลไลต หรือ หินไนส เกิดจากผลของการเกิดผลึกใหม ของหิน
อัคนี หินแปร และ/หรือหินตะกอนที่มีระดับการแปรแบบปานกลางถึงสูง (middle to high grade 
metamorphism) ซึ่งจะประกอบดวย เม็ดแรคอนขางใหญมีการเรียงตัวของกลุมแรเปนริ้ว ดังรูปท่ี 8.28 ริ้ว
ขนานของหินแปร บางครั้งแสดงลักษณะแปลกๆ เชน การยืดยาวของกรวดมนของหิน กรวดมนท่ีถูกแปร
สภาพหรือการเกิด boudin structure หินท่ีมีความแข็งและออนแทรกสลับกันดังรูปท่ี 8.29 และ 8.30 

 

 
รูปท่ี 8.28 ภาพหินไมโลนิติกแกรนิต ซึ่งมี ริ้วขนานแสดงดวย feldspar porphyroclasts และร้ิวขนาน

ของแรไมกา [ภาพจาก Figure 8.52 โดย Davis and Raynold, 1996] 

 

 
 

รูปท่ี 8.29 ภาพกอนกรวดท่ีถูกรีดทําใหแบน โดยหินเดิมเปนหินกรวดมน [ภาพจาก Figures and 
1.19 and 8.53 โดย Davis and Raynold, 1996]  



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

 
 

รูปท่ี 8.30 โครงสรางไสกรอก (boudin structure) (ก)–(ค) พบในหินไมโลนิติก ควอตซ ไมกาชีสต 
(mylonitic quartz-mica schist) ในบริเวณเขตรอยเฉือน (ง) พบในหินไมโลนิติก ไนส (mylonitic gneiss) ใน
บริเวณเขตรอยเฉือน [ภาพ (ก)-(ค) จาก Fig. 8 โดย Arslan et al., 2008; ภาพ (ง) จาก Figure 8.54 โดย 
Davis and Raynold, 1996] 

 

8.2.2 ริ้วขนานในหินไมโลไนต  

หินไมโลไนต (mylonite) เปนหินเกิดในเขตรอยเฉือน (shear zone) ลักษณะของเม็ดแรในหินถูกบด
อัดจากแรงเฉือน เกิดภายใตสภาวะแบบออนนิ่มหรือกึ่งออนนิ่ม โดยมีการเกิด dislocation creep, dynamic 
recrystallization และการแตกของเม็ดแร หินไมโลไนต มีลักษณะเดนชัดเจนของการเกิดริ้วขนาน พบเปนริ้ว 
วางขนานคลายกับการถูกทําใหแบนราบของเนื้อหิน  

หินไมโลไนตมักพบลักษณะคลายเลนสหรือริบบ้ิน (รูปท่ี 8.31 และ 8.32) ในหินบางชนิดพบแร
ควอตซ มีการไหลไดคลายวุน ขณะท่ีเฟสดสปารแตกเปนเม็ดเล็กๆ หินท่ีเคยมีเม็ดแรขนาดใหญ อาจถูกบดให
มีขนาดเล็กลง ตามผลของการเฉือน  

หินไมโลไนตแบงโดยพิจารณาจากเม็ดขนาดได 3 ประเภท ดังตารางที่ 8.1 ในชวงเริ่มแรกของการ
เกิด หินไมโลไนต จะไดเม็ดขนาดใหญ เรียก หินโฟรโตไมโลไนต (protomylonite) โดยมีขนาดของ fine-
grained matrix นอยกวา 50% เมื่อมีการพัฒนาการเกิดไปเรื่อยๆ เม็ดขนาดจะลดลงไดเปน หินไมโลไนต ซึ่ง
มี 50-90% ของ matrix มีลักษณะของริ้วขนานชัดเจน ถาพัฒนาขึ้นอีกจะได หินอุลตราไมโลไนต 
(ultramylonite) ซึ่งมีขนาด matrix มาก 90% ขึ้นไป ในกรณีเกิดไดกับหินด้ังเดิมท่ีมีเม็ดแรขนาดใหญ หากหิน
ด้ังเดิมมีเม็ดแรขนาดเล็ก ยอมไดหินอุลตราไมโลไนต 
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ตารางท่ี 8.1 ประเภทของหินไมโลไนต 

ชื่อหิน (Rock name) Matrix grain size Percentage matrix 

โพรโทไมโลไนต (protomylonite) >50 μm < 50% 

ไมโลไนต (mylonite) <50 μm 50%-90% 

อัลตราไมโลไนส (ultramylonite) <10 μm >90% 

 

 
 

รูปท่ี 8.31 (ก) ลักษณะของหินไมโลไนตรูปตา ท่ีพบในหินโผล (ข) หินไมโลไนต จากการเฉือนของ
หินแกรนิต [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ข) โดย Arthur Goldstein, Colgate University] 

 

 
 

รูปท่ี 8.32 (ก) ภาพจากแผนหินบางของหินอุลตราไมโลไนต (ข) ภาพจากแผนหินบางของหินไมโล
ไนต สีขาวเปนผลึกของเฟลดสปารและควอตซ (ค) ภาพจากหินโผลของหินโลไนต (ง) ภาพจากหินโผล ของ
หินไมโลไนต บริเวณอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี [ภาพ (ก) และ (ข) จาก Figures 8.55 and 9.61โดย 
Davis and Reynolds, 1996 ภาพ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ] 



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

ภายใตเง่ือนไขเฉพาะที่หินบางชนิดมีการถูกทําใหแปรสภาพและการถูกเฉือน จะไดลักษณะท่ีพบ
เปนกึ่งไมโลไนต เชน ไมโลนิติกไนส (mylonitic gneiss) ไมโลนิติกชีสต (mylonitic schist) ถามีเม็ดขนาดเล็ก
มาก เรียกวา ฟลโลไนต (phyllonite) ริ้วขนานของหินไมโลไนตพบเปนรูปเลนสของผลึกใหญ รูปตา (augen) 
หรือ porphyroclasts รูปท่ี 8.31 และ 8.32 เม็ดแรรูปตา (augen) จะเปนผลท่ีเหลือจากเม็ดแรของหินเดิม 
(protolith) ท่ีแข็งทนตอการเปล่ียนลักษณะ โดยท่ีหินไมโลนิติกแกรนิต มักพบลักษณะของเฟลดสปารถูกรีด
เปนรูปตา (augen) อยูในเม็ดแรควอตซและแรไมกาขนาดเล็กท่ีแปรสภาพแบบออนนิ่ม (ductile) ถามี
กระบวนการของการเกิดหินไมโลไนต (mylonitization) เกิดขึ้นเม็ดแรรูปตาจะถูกทําลายไปเหลือเฉพาะเม็ด
ขนาดเล็กๆ ท่ัวท้ังเนื้อหิน 

 

8.3 ธรรมชาติของ โครงสรางแนวเสน (Nature of Lineation) 

การใหคํานิยามของ โครงสรางแนวเสน เหมือนกับ ริ้วขนานและแนวแตกเรียบ คือ ไมสามารถใหคํา
นิยามท่ีกะทัดรัดและเขาใจไดชัดเจน Davis and Reynolds (1996) ใหนิยามของโครงสรางแนวเสนวา 
“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 (โครงสรางแนวเสนเปนโครงสรางท่ีมีการเรียงในเนื้อหินเปนแนวยาว เปนแบบ
ทะลุทะลวง เมื่อพิจารณาในมาตราสวนของหินโผล กอนหนิลวง หรือจากกลองจุลทรรศน)”  

โครงสรางแนวเสน สามารถเกิดแบบโครงสรางปฐมภูมิใน หินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือหินอัคนีแทรก
ซอน ตัวอยางเชน parting lineation เปนสวนของโครงสรางปฐมภูมิท่ีเกิดในหินทรายและหินทรายแปง สวน 
Ropy lava (pahoehoe) เปนตัวอยางของโครงสรางโครงสรางแนวเสน ท่ีเกิดในหินบะซอลต ท่ีมีความหนืด
ของลาวานอย พบแนวการไหลท่ีเปนแบบโครงสรางโครงสรางแนวเสน รูปท่ี 8.33 แสดงลักษณะของ
โครงสรางแนวเสน และโครงสรางริ้วขนาน 

 

 
 

รูปท่ี 8.33 ลักษณะของโครงสรางแนวเสน และโครงสรางริ้วขนาน โครงสรางแนวเสนวัดเทรนดและ
มุมพลันจ สวนโครงสรางริ้วขนานวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip)  

 
โครงสรางทุติยภูมิท่ีเกิดจากโครงสรางโครงสรางแนวเสน (รูปท่ี 8.34) เกิดแตกตางจากโครงสราง

ปฐมภูมิ โดยจะตองมีแรงเขามาเปนตัวกระทํา หินมีการทําใหเปล่ียนขนาดและรูปรางขณะเกิดการ
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เปล่ียนแปลง ริ้วขนาน เห็นเปนระนาบ สวน โครงสรางแนวเสน เห็นเปนสวนท่ีวัดไดในแนวของ     เทรนด 
(trend) และมุมพลันจ (plunge)  

 

 
 

รูปท่ี 8.34 ลักษณะของโครงสรางแนวเสน  (ก) slickenside striation, (ข) striation on bedding, (ค) 
crenulation lineation, (ง) intersection lineation, (จ) mineral elongation, (ฉ) mineral intersection, (ช) 
fabric lineation [ภาพจาก Figure 4.7 โดย Park, 1997]   
 
8.3.1 ชนิดของ โครงสรางแนวเสน 

โครงสรางแนวเสน แบงออกเปน 3 ชนิดคือ (1) intersection lineation (2) crenulation lineation 
และ (3) mineral lineation โดยที่ intersection lineation พบในหินแปร โดยพบสองหรือมากกวาสองวางตัว
แบบตัดกัน สวน crenulation lineation พบในหินท่ีมีการเกิดชั้นหินคดโคงเล็กๆ รวมกันอยู มักพบในหิน ฟล
ไลต และ ชีสต ท่ีมีการคดโคงมากมาย crenulation lineation คือ แนวท่ีเปนทองและยอดของรูปคล่ืนชั้นหิน
คดโคง และ mineral lineation เรียกจากลักษณะการเรียงตัวของแรในระนาบของริ้วขนานในหินแปร เชน 
หินชนวน ฟลไลต ชีสต และ ไนส แรจะแสดง แนวเสน (streak) หรือ แนวเสนคลายเสนใย (fiber-like 



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 
lineation) ตัวอยางเชน โครงสรางแนวเสนของหินไมโลไนต ท่ีมีการเรียงตัวของเม็ดขนาด การยืดยาวของ
กรวดมนท่ีเปน ริ้วขนาน จะสามารถกลาวไดวา โครงสรางแนวเสนในหินไมโลไนต คือ การยืดยาวของ
โครงสรางแนวเสนท่ีขนานไปกับ S1 ตัวอยางของโครงสรางแนวเสน คือ boudin structure แสดงในรูปท่ี 8.30 
และ 8.35 สวน mullion structure, pencil structure, และ การยืดยาวออกของกรวดมน (roding) แสดงในรูปท่ี 
8.36 

หินท่ีมีลักษณะของ ริ้วขนานและโครงสรางแนวเสน เปนหินท่ีชวนใหนาศึกษาในกระบวนการศึกษา
ของโครงสรางทางธรณีวิทยา เมื่อเรามองเห็นการวางตัวของแนว ริ้วขนานและโครงสรางแนวเสน (รูปท่ี 8.35 
และ 8.36) เราสามารถที่วัดแนวระนาบและแนวเสนท่ีปรากฏในหินนั้นๆ เราตองวิเคราะห ริ้วขนานและ
โครงสรางแนวเสน เขาดวยกันหาความสัมพันธ ซึ่งก็ไมใชส่ิงท่ีทําไดงายนัก หินโผลบางพ้ืนท่ีจะพบการเกิด ริ้ว
ขนานและโครงสรางแนวเสน ซับซอนกลับไปกลับมา 

 

 
 

รูปท่ี 8.35 โครงสรางแนวเสน (ก) พบในหินแกรโนไดออไรต แสดงแนวเสนของโครงสรางไสกรอก 
(boudin structure) (ข) โครงสรางไสกรอกของหินเพคมาไทต (pegmatite boudin) ในหินชีสต  (ค) โครงสราง
ไสกรอก แบบ asymmetric boudinage รูปของไสกรอก(boudin) เปนหินแกรนิตแทรกเขามาในลักษณะของ
พนังแทรกชั้น (sills) ในหินชีสต ซึ่งหินชีสตจะมีการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม (ง) โครงสรางไสกรอกในหิน
ไมโลนิติก ชีสต [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] 

 
8.4 ระบบการเรียกช่ือ 

การจัดแบงหมวดหมูของ ริ้วขนานและโครงสรางแนวเสน ในการศึกษาวิเคราะหและการทําแผนท่ีใน
หินแปร มีการกําหนดเรียก ริ้วขนาน โดยใชโคดดวยตัวอักษร S ซึ่งหมายถึง “planar surface” (ตัว S มาจาก
ภาษาอังกฤษวา “surface” ภาษาฝรั่งเศสวา “schistosite” หรือเยอรมันวา “schieferung”) และจะมีตัวหอย
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ทายท่ีพบถึงลําดับการเกิดในหิน (รูปท่ี 8.37) เชน ถาพบ ริ้วขนานสองแนว คือ schistosity และ crenulation 
cleavage และพบวาชั้นหินถูกตัดดวย แนวแตกเรียบ  

 

 
 

รูปท่ี 8.36 โครงสรางแนวเสน (ก) ลักษณะของ mullion ในหิน argillite ใกลกับบริเวณ anticline (ข) 
ลักษณะของการยืดของเม็ดกรวด (roding) ในหินกรวดมน (ค) และ (ง) ลักษณะของ pencil structure [ภาพ 
(ก) โดย Robert Stenstrom, Beloit College ภาพ (ข) และ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ ภาพ (ค) โดย Robert 
Varga, College of Wooster) 

 
ชั้นหินจะใชโคดวา S0 สวน แนวแตกเรียบ จะใชวา S1 (ระวัง! อยาสับสนกับ S1 ของ strain) หรือพบ 

schistosity ดวยจะใช schistority เปน S1 และ แนวแตกเรียบ crenulation เปน S2 หากพบ crenuration 
cleavage ถูกตัดดวย spaced cleavage อีกครั้ง จะเปน S3 การใชตัวหอยทายดวย “0” แทนโครงสรางปฐม
ภูมิ  

การจัดแบงในกรณีใชโคดดวยตัวอักษร “L” หมายถึง Lineation จะมีตัวหอยทาย เชนเดียวกับ ริ้ว
ขนาน L0สําหรับโครงสรางปฐมภูมิ 

การจัดแบงในกรณีใชโคดดวยตัวอักษร “F” หมายถึง Fold โดยที่ F0 จะใชกับโครงสรางแรกในพวก
หินแปรเกรดต่ํา ถาเมื่อถูกแปรเปนหินแปรสมบูรณจะใช F1, F2, F3 ตามลําดับการเกิด การพบชั้นหินคดโคงใน
หินท่ีอยูในแนวเทือกเขาท่ีเกิดจากการชนกันของเปลือกโลก (fold belts) ของพวก metamorphic terraines 
จะตองพบ F1, F2 เปนอยางต่ํา โดยที่ F1 จะเปนพวก tight to-isoclinal passive folds สวน F2 จะเปน tight to 
flexural-ship folds เปนตน  

ริ้วขนาน โครงสรางแนวเสน และชั้นหินคดโคง เมื่อเกิดพรอมกันใชตัวหอยท่ีเหมือนกัน ถาพูดถึง S1, 
L1 และ F1 สามารถเขาใจไดทันทีวามีการเกิดพรอมกัน เชน S1 จะเปน schistosity ท่ีเกิดจาก axial plane 
cleavag ของ F1 สวน L1 คือ mineral lineation ท่ีขนานไปกับแกนของ F1 เปนตน  
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ในกรณีท่ีกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะ (deformation) จะใช D1, D2, D3 หรือ D1, D2A, D2B, D3 
โครงสรางแนวเสน ริ้วขนาน และชั้นหินคดโคงท่ีพบใน หินโผล ของหินตางชนิดกันท่ีอยูรวมกันอาจพบเพียง
บางกลุม แตสามารถใชรวมกับกันได โดยสังเกตและวิเคราะหในภาพรวม (รูปท่ี 8.37) 

จากตัวหอยทายของ ริ้วขนาน โครงสรางแนวเสน และชั้นหินคดโคง บงบอกถึงการเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะของโครงสราง ซึ่งอาจหมายถึงการเกิดการเปล่ียนลักษณะจากผลของกระบวนการเคลื่อนท่ีของแผน
เปลือกโลก (plate tectonics) แตก็ไมจําเปนเสมอไป หากมีการศึกษารวมกันของนักธรณีวิทยาหลายๆ คนใน
พ้ืนท่ีกวางๆ การเกิด F1 อาจเกิด refold แบบตอเนื่องได F2  

การหาความสัมพันธของโครงสราง พึงระลึกเสมอวา F2 ของนักธรณีวิทยาคนหนึ่ง อาจเปน F3 ของ
นักธรณีวิทยาอีกคนหนึ่ง และอาจเปน F5 ของนักธรณีวิทยาอีกคนหนึ่งได การหาความสัมพันธจึงตอง
ระมัดระวังและตองดูจากการบรรยายลักษณะประกอบ อีกท้ังพึงระลึกเสมอวาหากศึกษา ริ้วขนาน โครงสราง
แนวเสน และ ชั้นหินคดโคงของแนวเทือกเขาแนวยาวมากๆ เชนเทือกเขาหิมาลัยท่ีเปนแนวมาจนถึงเทือกเขา
ตะวันตกของประเทศเรา การบงบอกดวยตัวหอยท่ีเหมือนกัน อาจเกิดท่ีเวลาตางกัน แมจะปรากฏรูปรางของ
โครงสรางและลําดับเหมือนกัน 
 

 
 

รูปท่ี 3.37 การวิเคราะหลําดับการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดในหิน (ก) เกิดการเรียงตัวเปนริ้วขนาน จาก
ผลของน้ําหนักกดทับ เปนการเปล่ียนลักษณะคร้ังท่ีหนึ่งได D1 และ S1 (ข) เกิดแรงกระทําท่ีเปล่ียนทิศทางการ
บีบอัด เปนการเปล่ียนลักษณะคร้ังท่ีสองได D2 และ S2 (ค) แรงกระทําเปล่ียนทิศทางคร้ังท่ีสามได D3 และ S3 
[ภาพจาก Fig. 4.36 โดย Passchier and Trouw, 2005]  

 

8.5 ธรรมชาติของหินเทคโทไนต (Nature of Tectonites) 
หินท่ีถูกทําใหเกิด แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และ/หรือ โครงสรางแนวเสน เรียกวา เทคโทไนต 

(tectonite) หรือหินท่ีมีการไหลโดยที่ไมมีการสูญเสียปริมาตร เชนเดียวกับเงินเหรียญท่ีถูกทับในแบบราบ ริ้ว
ขนานและโครงสรางแนวเสนเปนโครงสรางท่ีถูกทําใหบิดเบ้ียว โดยผลของความเครียดท่ีเกิดในหินเทคโทไนต 
เกิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงและความดันรอบขางสูง ดังนั้นหินแปรและหินอัคนีแทรกซอน คือ หินท่ีเกิดเปนเทคโท
ไนตได หินตะกอนบางชนิด เชน เกลือหินและยิปซัม เกิดเปนเทคโทไนตได เชนกัน นิยามของ เทคโทไนต 
คือ “หินท่ีมีการไหลภายใตสภาวะท่ีเปนหินแข็ง” แตจะตองสัมพันธกับมาตราสวนท่ีเราพิจารณาการเกิด
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การไหลดวย เทคโทไนตถาดูจากแผนหินบาง (thin section) จะเห็นการเกิดการเล่ือนไถล การเกิดผลึกใหม 
หรือการเกิดการละลาย ซึ่งไมไดเกิดการไหลเพียงประการเดียว  

 
8.5.1 ชนิดของเทคโทไนต   

เทคโทไนตแบงโดยอาศัยองคประกอบของ ริ้วขนาน และ/หรือ โครงสรางแนวเสน แบงไดเปน 3 
ประเภท (รูปท่ี 8.38) ไดแก  

    S-tectonites 
    L-tectonites 
    LS-tectonites 

L หมายถึง โครงสรางแนวเสน และ S หมายถึง ริ้วขนาน โดยที่ L-tectonites คือ หินท่ีเกิดโครงสราง
แนวเสนเพียงอยางเดียว หรือ S-tectonites คือ หินเกิดริ้วขนานเพียงอยางเดียว และ LS-tectonite คือ หินท่ี
เกิดโครงสรางแนวเสนและริ้วขนาน 

การพบ ริ้วขนานหรือโครงสรางแนวเสนในหิน แสดงวาหินมีการเกิดการบิดเบ้ียว เกิดการเสีย
ปริมาตรหรอืไมก็ได การวิเคราะหหินเทคโทไนต จึงหาปริมาณของการบิดเบ้ียวและการสูญเสียปริมาตร (หาก
เกิดขึ้น) เมื่อมีการเกิด ริ้วขนานหรือโครงสรางแนวเสน การท่ีจะหาปริมาณของความเครียด จะตองทราบ
รูปรางขนาดของหินเดิม เพ่ือเปรียบเทียบ ดังนั้นการวิเคราะหไมสามารถทําไดงายนัก  
 

 
 

รูปท่ี 8.38 ลักษณะของเทคโทไนตท้ังสามประเภท (ก) S-tectonite แสดง penetrative foliation 
เด่ียวๆ (ข) L-tectonite แสดง penetrative lineation (ค) LS-tectonite แสดงท้ัง lineation และ foliation  [ภาพ
จาก Figure 8.78 โดย Davis and Raynold, 1996] 

 

การวิเคราะหการบิดเบ้ียวของหินเทคโทไนต ท่ีเปนแบบ S-tectonites พบวาเกิดการแบนราบ โดย
จะได S1=S2>S3 หากเปนรูปทรงกลมจะไดเปนรูปวงรีโดยที่ ความเครียดจะส้ันตรงแนว S3 สวน L-tectonites 
จะเกิดการยืดในทิศทางเดียวโดย S1>S2=S3 ถาเปนรูปทรงกลมจะไดรูป prolate strain ellipsiod LS-

tectonites พบมากในกลุมของเทคโทไนตท่ีเกิดจาก non-coaxial strain เชน plane strain (S1≠S2, S3=0) 
โดยที่ทิศทางท่ียืดจะถูกแทนดวยการแบนราบในทิศทางต้ังฉากกับการยืด แตไมมีการยืดหรือหดส้ันในทิศทาง
ท่ีไมไดเกิดรวม 
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8.5.2 การพิจารณาการเปล่ียนลักษณะในเทคโทไนตที่เกิดในธรรมชาติ 

เทคโทไนตท่ีเกิดเองในธรรมชาติ การเกิดความเครียดจะไมคงท่ี และเปนเนื้อผสม จะพบการบิด
เบ้ียวและการสูญเสียหรือเพ่ิมของปริมาตรท่ีมีทิศทางไมแนนอน คาตางๆ ท่ีคํานวณไดจึงเปนเพียงการรวมผล
การเกิดท้ังหมด และจุดประสงคการวิเคราะห เพียงเพื่อบอกประเภทของเทคโทไนต วาเปน S-tectonite, L-
tectonite, หรือ LS-tectonite และบอกถึงการเปล่ียนลักษณะ ท่ีมีการเกิดบิดเบ้ียวและ/หรือสูญเสียปริมาตร  
 
8.5.3 การประเมินการเกิดความเครียดในหินเทคโทไนตและหินแปร 

การท่ีเราพบหินมีการเปล่ียนลักษณะมากมาย ส่ิงท่ีตองการทราบคือ ปริมาณของความเครียดท่ีหิน
เปล่ียนไป นั่นก็คือ การที่เราตองการทราบ finite strain ellipse ของหินนั่นเอง การที่จะวิเคราะหไดหรือไม
ขึ้นอยูกับตัวบงชี้ความเครียด (strain markers) ท่ีจะทําใหสามารถนํามาวิเคราะหหาการเปล่ียนแปลง 

 
8.5.4 ความสัมพันธของการเปล่ียนลักษณะและกระบวนการแปรสภาพ 

การเกิดเทคโทไนตมักพบรวมกับกระบวนการแปรสภาพ กระบวนการที่สําคัญของการเกิดเทคโท
ไนต เชน ในหินไมโลไนต จะพบการลดขนาดลงของเม็ดขนาด จากการเกิด ductile dislocation creep การ
เกิดผลึกใหม และการแตกหักของแรท่ีมีลักษณะแบบเปราะ 

กระบวนการเกิด grain size reduction จะเกิดจากการเกิดผลึกใหม เชน เดียวกับการท่ีเราเห็นเม็ด
แรมีการขยายใหญจาก slates เปน phyllites และเปน schists สําหรับเทคโทไนตท่ีเกิดในสภาวะ greeen 
schist facies จะไดหินท่ีเปนเม็ดขนาดเล็กมาก ไมโลไนตท่ีไดจะไดขนาดของเม็ดแรใหมเปน platy mylonitic 
rocks 

ถาอุณหภูมิสูงและอัตราของความเครียดต่ําเกิดใน high grade metamorphic rocks ของ middle 
amphibolite to granulite-facies จะไดหินมีเม็ดขนาดใหญ เชน mylonitic schists, mylonitic gneisses หรือ 
phyllonite 

 
8.5.5 ความสัมพันธของเทคโทไนตกับหินอัคนีแทรกซอน 

การพบหินอัคนีรวมกับหินเทคโทไนต ถือวาเปนส่ิงดี ท่ีจะชวยใหสามารถหาอายุของหินเทคโทไนต
ได การเขาแทรกของหินอัคนีจะเกิดในเวลาส้ันกวาการเปล่ียนลักษณะ หินอัคนีแทรกซอนจึงเปนตัวท่ีชวยให
หาการเปล่ียนลักษณะและอาจสงผลตอการแปรสภาพของหิน 

เราพิจารณาหินอัคนีวาเกิดกอนหรือหลัง หรือเกิดในชวงการเปล่ียนลักษณะของหินทองท่ี (country 
rock) หรือไมนั้น ใชหลักการดังนี้ ถาพบริ้วขนานของหินอัคนีรวมกับหินทองท่ี ยอมแสดงวาเกิดการเปล่ียน
ลักษณะภายหลังหินอัคนีแทรกซอน แตถาไมพบ ริ้วขนานรวมกับหินขางเคียงแสดงวาเกิดการเปล่ียนลักษณะ
กอน หากเกิดพรอมกับการเปล่ียนลักษณะในทันทีจะพบหลักฐานคือ (1) พบการแทรกของหินอัคนีเขามาและ
เกิดการเปล่ียนลักษณะพรอมกับหินขางเคียง (2) พบชวงแรกๆ ของหินเกิดการเปล่ียนลักษณะแตชวงหลังจะ
แทรกตัดเขามาใหมเนี้อหิน และ (3) พบรูปทรงสัณฐานของหินอัคนีมีการเปล่ียนลักษณะของเนื้อหินนั้น
ตอเนื่องกับหินทองท่ี  
 
8.5.6 ความสัมพันธของหินเทคโทไนตกับบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก 

บริเวณขอบของแผนเปลือกโลก ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ขอบของแผนเปลือกโลกบริเวณท่ีมุดตัว 
(convergen plate boundary) ขอบของแผนเปลือกโลกบริเวณแยกออกจากกัน (divergen plate boundary) 
และ ขอบของแผนเปลือกโลกบริเวณเคล่ือนดานขาง (transform plate boundary) ตรงบริเวณท้ัง 3 ขอบ 
สามารถพบ tectonites ได บริเวณขอบที่แผนเปลือกโลกมหาสมุทรแยกออกจากกัน (spreading) จะทําใหเกิด 
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S-tectonite และ LS-tectonite โดยมี ริ้วขนาน มุมลาดชันนอย สวนบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเคล่ือน
ดานขาง (strike-slip or transform plate boundary) จะทําใหไดลักษณะของการเฉือนแบบไมตามแกน (non-
coaxial or simple shear) ดังนั้นจะได LS-tectonites โดยมีมุมลาดชันของ ริ้วขนาน สูง  สวนโครงสรางแนว
เสน วางตัวเกือบเปนแนวราบ บางครั้งพบ mylonite และ LS-tectonite หนาบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก
เคล่ือนดานขาง  

เทคโทไนตในแผนทวีปจะเกิดในบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกบริเวณท่ีมุดตัว (convergent plate 
boundary) มักจะพบกับพวก magmatic arc ดวย พบลักษณะแนวเทือกเขาท่ีเกิดจากผลของการคดโคงของ
และรอยเล่ือนยอน (fold-thrust belt) โดยได S-tectonites โดยที่ S-tectonites เปนผลจากการเกิดการหดส้ัน
ของเปลือกโลก (crustal shortening) จากการชนกันของแผนเปลือกโลก นอกจากนี้อาจพบ LS-tectonite ใน
บางสวนของบริเวณเทือกเขาท่ีมีการคดโคง (fold belt) โดยพบมุมลาดชันต่ําของ ริ้วขนาน  และหากพบวา
โครงสรางแนวเสนมีหลายทิศทาง แสดงวามีการเกิดการคดโคง (folding) รวมกันการเกิดรอยยอน (thrusting) 
โดยมีการเฉือนแบบไมไปตามแกน (non-coaxial or simple shear) และทําใหเกิดการหดส้ันของแผนเปลือก
โลก ทําใหเปลือกโลกหนาขึ้น นอกจากนี้ หินอัคนีแทรกซอนสามารถพบรวมกับบริเวณขอบของแผนเปลือก
โลกบรเิวณท่ีมุดตัว (convergent plate boundary) ได เชนกัน  

กลาวโดยสรุปการพบหินเทคโทไนตในมาตราสวนไพศาล ตองพิจารณาความเครียดในมาตราสวนท่ี
กวางและปริมาณมาก โดยที่จะตองพิจารณาวาเปนการเกิดแบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) หรือ ไม
ไปตามแกน (non-coaxial or simple shear) หินจะตองการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง (progressive 
deformation) เพ่ือใหไดริ้วขนานและ โครงสรางแนวเสน ริ้วขนานที่พบในหินแปรแบบไพศาล จะเปนริ้วขนาน
ท่ีเกิดแบบไปตามแกน (coaxial) โดยเกิดจากน้ําหนักกดทับ หากพบเปนแบบcrenulation foliation แสดงวา มี
ทิศทางของแรงกระทํา เขามาแตกตางจากทิศทางเดิม ทําใหไดริ้วขนานอีก 1 แนว ยอมสัมพันธกับทิศทางจาก
ผลของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก เปนตน  
 

8.6 บทสรุป 
โครงสรางขนาดเล็ก (minor structures) เกิดจากการเปล่ียนลักษณะไปจากโครงสรางเดิม ดวยผล

ของความเคน ประกอบดวย แนวแตกเรียบ (cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน (lineation) 
และ เทคโทไนต (tectonite) กลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีทําใหเกิด โครงสรางแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และเทค
โทไนต คือ กลไกการละลายดวยความดันและตกสะสมใหม (pressure solution and precipitation) แนวแตก
เรียบเปนประเภทหนึ่งของริ้วขนาน ท่ีมีลักษณะเปนระนาบ สามารถวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) 
ของระนาบได การจําแนกแนวแตกเรียบ หากเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ควรจําแนก
โดยไมนําเอาลักษณะของการเกิด (origin) ของหินมาจําแนก เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจผิดในลักษณะการ
เกิดของแนวแตกเรียบหรือของริ้วขนาน กรณีของโครงสรางแนวเสน เปนลักษณะปรากฏของแนวเสนสามารถ
วัดเทรนด (trend) และมุมพลันจ (plunge) ของแนวเสน สวนเทคโทไนต เปนชื่อท่ีใชเรียกหินท่ีมี แนวแตก
เรียบ ริ้วขนาน และ/หรือ โครงสรางแนวเสน เปนหินท่ีมีเนื้อหินแสดงการไหลของแรท่ีประกอบในเนื้อหิน เนื้อ
หินแสดงการเปล่ียนลักษณะมาก และพบไดในบริเวณขอบเขตหรือรอยตอของแผนเปลือกโลกท่ีมีการชนกัน
มากอน     

 
 



แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสรางแนวเสน            
 

คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (Terms to Remember) 
 
 Axial plane cleavage, fabric, cleavage domain, microlithon domain, disjunctive cleavage, 
continuous cleavage, slaty cleavage, phyllitic strcuture, schistosity, gneissosity, crenulation clevage, 
discrete crenulation, zonal crenulation, spaced cleavage, overgrowth, palinspastic reconstruction, 
transposition, protomylonite, ultramylonite, phyllonite, protolith, mullion, pencil structure, fissility, 
diachrotonous       
 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) จงใหคํานิยามและยกตัวอยางประกอบของ foliation, lineation, cleavage, และ tectonics  
(2) Foliation, cleavage, lineation, และ tectonite เกิดไดอยางไร อธิบาย จะแยกโครงสรางดังกลาวในสนาม

ไดอยางไร 
(3) Penetrative และ non-penetrative structures แยกออกจากกันไดอยางไร  
(4) รอยแยกตางจากแนวแตกเรียบอยางไร และจะตรวจสอบไดอยางไร 
(5) การขาดหายไปของซากดึกดําบรรพในหินแตไมพบรอยแตกเฉือน อธิบายไดอยางไร  
(6) Spaced cleavage ตางจาก slaty cleavage อยางไร  
(7) หากเห็นหินในรูปท่ี 8.9 และ 8.13 จะบรรยายหินวาอยางไร  
(8) อะไรเปนสาเหตุหลัก ท่ีในอดีตไมทราบวา cleavage เกิดขึ้นมาไดอยางไร  
(9) อธิบายการเรียงตัวของแรไมกาใน slate, phyllite, schist และ gneiss 
(10) ในรูปท่ี 8.26 (ข) มีการเกิดโครงสรางอะไรบางบอกมาใหครบ และวิเคราะหวิวัฒนาการของการเกิด 

พรอมพรอมเขียนระบบการเรียกชื่อทางโครงสราง 
(11) ทราบไดอยางไรวามีการเกิด transposition 
(12) Pencil structure และ mullion structure เกิดไดอยางไร 
(13)  Cleavage refraction เกิดไดอยางไร จงสเกตรูปกระกอบ กรณีของหนิทรายแทรกในหินดินดาน 

(14) ตอเติมภาพชั้นหินท่ีขาดหายไปในรูปท่ี 8.1 โดยใหไดความยาวสามลูกคล่ืน (3λ) 
(15) จงสเกตลําดับการคดโคงแบบซอนทับ จํานวน 3 ครั้ง  
(16) จงสเกตลักษณะของหินตอไปนี้ (ก) หินกรวดมน มีแนวแตกเรียบแบบหินชนวน (ข) หินกรวดมนมีการ

แนวแตกเรียบแบบตอเนื่องผลึกละเอียด (ค) หินทราย มีแนวแตกเรียบแบบหินชีสต (ง) หินทราย มีแนว
แตกเรียบแบบตอเนื่องผลึกละเอียด (จ) หินชนวน (ฉ) หินชีสต  

 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการจําแนกแนวแตกเรียบของ Powell (1979) และ Passchier and Trouw 

(2005)  
(2) จงสเกตแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณท่ีมีการแนวแตกเรียบ และโครงสรางแนวเสน ใหลงสัญญาลักษณท่ีเปน

สากล  
(3) จากขอมูลในแผนท่ีธรณีวิทยาของประเทศไทย แสดงภาพตัดขวางพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบสูงโคราช พรอม

เขียนระบบการเปล่ียนลักษณะ 
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(4) สเกตภาพการคดโคงแสดงใหเห็นวามีการเปล่ียนลักษณะจาก F1-F3  
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เขตรอยเฉือน 
  

 
 

9.1 ธรรมชาติของเขตรอยเฉือน (Nature of Shear Zone) 
เขตรอยเฉือนมีลักษณะเปน ระนาบแผนเรียบ หรือแผนโคงท่ีเกิดในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง มี

ขอบเขตชัดเจน (รูปท่ี 9.1) โดยพบวาหินในบริเวณนั้นมีการถูกทําใหยืดและ มีการเปลี่ยนลักษณะแบบ
ออนน่ิม (ductile deformation) แตกตางจากหินท่ีอยูขางเคียง (รูปท่ี 9.1 และ 9.2)  

การเปล่ียนลักษณะของหินท่ีอยูในเขตรอยเฉือน มีรูปรางแปลกๆ บางครั้งอาจเรียกชื่อหินผิดได 
ตัวอยางแรกเชน กรณีของหินแกรนิตเมื่อถูกเฉือนมากๆ อาจเรียกชื่อหินเปนหินเมตาไรโอไลต 
(metarhyolite) หรือหินชีสต (schist) ตัวอยางท่ีสอง เชน กรณีของหินกรวดมน (conglomerate) เมื่อถูก
เฉือนมากๆ พบกอนกรวดมนมีการยืดแบบแบนราบ คลายกบัเปนหินตะกอนสลับกันหลายๆ ชั้น มีริ้วขนาน 
อาจเรียกชื่อเปนหินฟลไลต (phyllite) หรือตัวอยางท่ีสาม เชน กรณีของหินดินดานเมื่อถูกเฉือนมากๆ ทํา
ใหเรียกชื่อเปนหินชนวน (slate) เปนตน หินในเขตรอยเฉือน มีชื่อเรียกวา หินไมโลไนต (mylonite) หรือหนิ
คาตาคลาไซต (cataclacite) โดยอาจมีคําขยายเพ่ือบงบอกหินดังเดิมกอนการถูกเฉือน เชน แกรนิติก ไมโล
ไนต (granitic mylonite) หรือ ไมโลนิติก แกรนิต (mylonitic granite)  เปนตน  

ผูเขียนขอย้ําอีกครั้งเกี่ยวกับการบรรยายหินท่ีถูกเปล่ียนลักษณะ โดยเฉพาะการเปล่ียนลักษณะ
แบบแนวแตกเรียบ (cleavage) และร้ิวขนาน (foliation) หากการจําแนกประเภทของแนวแตกเรียบใชการ
จําแนกแบบการเกิด (origin) จะทําใหเขาใจผิดไดงาย (misleading) ตัวอยางเชน หินดินดานเมื่ออยูในเขต
รอยเฉือนจะมีแนวแตก และแนวแตกนั้นจะเปนแผนคลายแนวแตกเรียบของหินชนวน ทําใหเวลาการ
บรรยายและเรียกชื่อหิน เรียกชื่อเปนหินชนวน ซึ่งภาพลักษณของหินชนวนของนักธรณีวิทยา คือ หินแปร
ท่ีเกิดการแปรสภาพแบบไพศาล (regional metamorphic rock) จากผลของอุณหภูมิและความดันท่ีเพ่ิมขึ้น
แบบคอยเปนคอยไป และเกิดในบริเวณกวาง รอยสัมผัสกับหินขางเคียงเปนไปไดต้ังแตรอยเล่ือน รอยชั้น
ความไมตอเนื่อง หรือการคอยๆ เปล่ียนลักษณะของการแปรสภาพ (gradational contact) ตรงกันขามกับ
หินดินดานท่ีถูกเฉือนอยูในเขตรอยเฉือน ซึ่งจะเกิดในบริเวณแคบๆ ตามเขตรอยเฉือน รอยสัมผัสกับหิน
ขางเคียงจะเปนรอยสัมผัสแบบเขตรอยเฉือน (shear zone contact) หินมีการแปรสภาพแบบพลวัติหรือ
ไดนามิกส (dynamic metamorphic rock) อาจมีแนวแตกแบบตอเนื่อง (continuous cleavage) หรือไม
ตอเนื่อง (spaced cleavage) ดังนั้นการบรรยายหินในเขตรอยเฉือนจึงควรบรรยายใหชัดเจน เพ่ือใหผูอาน
เกิดภาพลักษณและมองเห็นในส่ิงเดียวกันกับท่ีผูบรรยายเห็นในสนาม เพราะการลําดับวิวัฒนาการของหิน 
(evolution) ระหวางหินด้ังเดิม คือ หินดินดาน ท่ีเกิดการแปรแบบไพศาล และในเขตรอยเฉือน แตกตางกัน
อยางส้ินเชิง ผูเขียนพบรายงานทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี ในจังหวัดเลยเกี่ยวกับหินในเขตรอยเฉือน ซึ่งพ้ืนท่ี
จังหวัดเลยมีหินในเขตรอยเฉือนโผลคอนขางมาก โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําโขง และเทือกเขาดานตะวันออก
บริเวณบานสูบ  พบหินด้ังเดิม คือ หินดินดาน หินทราย และหินกรวดมน ถูกแปรสภาพในเขตรอยเฉือน 
แตการเขียนบรรยายที่ปรากฏในรายงานการสํารวจธรณีวิทยา เรียกชื่อหินเปน หินชนวน หินฟลไลต หรือ 
หินชีสท แตเมื่อไดเขาไปสํารวจในสนาม กลับพบเปนหินท่ีอยูในเขตรอยเฉือนท่ีควรเรียกชื่อรวมๆ เปนหิน
คาตาคลาไซต หรือ หินไมโลไนต อันเปนหินท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม ทําใหไดโครงสรางของ
การแตกปนและเกาะกันแนน ปรากฏในเนื้อหิน ทําใหจินตนาการสภาพการเปล่ียนลักษณะของพื้นท่ี ผิดไป
อยางส้ินเชิง  
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รูปท่ี 9.1 สภาพของเขตรอยเฉือนท่ีพบในสนามในที่ตางๆ (ก) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle 
shear zone) ในหินทราย พบท่ีบริเวณ Hoover Point, near Marble Falls, Texas, USA. (ข) เขตรอยเฉือน
สภาพออนนิ่ม (ductile shear zone) สังเกตแถบหินสีขาวที่มีการเล่ือน แตไมมีการแตกหัก (ค) เขตรอย
เฉือนพบใน Maggi nappe, Switzerland  (ง) และ (ช) เขตรอยเฉือนพบในบริเวณ Alps, Switzerland (จ)  
เขตรอยเฉือนพบใน     Betics, Spain (ฉ)  หินไมโลไนตในบริเวณเขตรอยเฉือนท่ีมีการแตกเปนแผนๆ พบ
ในบริเวณ 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 สาตรักษ]  
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กรณีของพ้ืนท่ีจังหวัดเลย การเรียกชื่อท่ีเหมาะ ของหินในเขตรอยเฉือน และไมทําใหเขาใจผิด คือ 
(1) ในกรณีมองเห็นริ้วขนานในเนื้อหิน เชน แกรนิต ไมโลไนต (granite mylonite) หรือ ไมโลนิติก แกรนิต 
(mylonitic grante) แกรโน-ไดออไรต ไมโลไนต (grano-diorite mylonite) หรือ ไมโลนิติก แกรโน-ไดออไรต 
(mylonitic grano-diorite) ควอรตไซต ไมโลไนต (quartizite mylonite) หรือ ไมโลนิติก ควอรตไซต 
(mylonitic quartzite) ไมโลนิติก ชีสท (mylonitic schist) ไมโลนิติก ฟลไลต (mylonitic phyllite or 
phyllonite) ไมโลนิตก มาเบิล (mylonitic marble) อุลตราไมโลนิติก สเลท (ultramylonitic slate) หรือ ถา
เห็นเปนแรเด่ียวหรือแรผสมๆ ท่ีเดนๆ ควรเรียกตามชื่อเม็ดแร เชน แคลไซต ไมโลไนต (calcite mylonite) 
ควอตซ ไมโลไนต (quartz mylonite) ควอตซ-เฟลดสปาร ไมโลไนต (quartz-feldspar mylonite)  ควอตซ-
เฟลดสปาร-การเนต ไมโลไนต (quartz-feldspar-garnet mylonite) หรือ (2) ในกรณีเห็นเนื้อหินแตกปนมี
เม็ดกรวดเหล่ียมเกาะกันแนน มองดวยตาเปลาเห็นเม็ดเหล่ียม ควรเรียก คาตาคลาไซต หรือ หินกรวด
เหล่ียมในรอยเล่ือนเนื้อแนน (well cemented fault breccia) เปนตน  

เขตรอยเฉอืนมีลักษณะปรากฏท่ีเดนชัด สามารถทําใหเราบงบอกไดจากในสนาม กรณีท่ีมีการโผล
ใหเห็นขอบเขตอยางอยางสมบูรณ ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 9.1 ถาหากเกิดเปนบริเวณกวางการโผลใหเห็น
ไมสมบูรณ อาจทําใหแปลความหมายผิดไปได การบงบอกหินในเขตรอยเฉือนสามารถบงบอกไดจากการดู
ภาพที่ปรากฏในกลองจุลทรรศน หรือแปลความหมายจากแผนที่ธรณีวิทยา หรือจากภาพตัดขวาง การแยก
ลักษณะของเขตรอยเฉือน ขึ้นอยูกับการท่ีเราพบการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ (brittle deformation) หรือ
ออนนิ่ม (ductile deformation) หรือกึ่งท้ังสองอยาง brittle-ductile deformation) เราเรียก “เขตรอยเล่ือน 
(fault zone)” ถาพบเปนเขตรอยเฉือนท่ีอยูในสภาวะการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ การเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ี
แยกออกจากกันและเกิดเปนขอบเขตแคบๆ (เมื่อนึกภาพถึงการแตกแบบเปราะ ลองนึกถึงภาพเศษแกวท่ี
ตกแตกเปนเศษกระจัดกระจายตามพื้น ซึ่งเหมือนกับสภาพการแตกของหินในบริเวณรอยเล่ือนท่ีมีสภาพ
ขณะที่เกิดเปนแบบเปราะ และเมื่อนึกภาพถึงการเปลี่ยนลักษณะแบบออนนิ่ม ลองนึกถึงหมากฝรั่งท่ีเรา
เคี้ยวเลน ซึ่งสามารถยืดยาว และมวนไปมาได จากรูปท่ี 9.1 เปนภาพแสดงของเขตรอยเฉือนท่ีโผลท่ีผิวดิน 
นั่นคือสภาพของหินมีสภาพแบบเปราะ แตในชวงท่ีเกิดรอยเฉือนนั้นเกิดในสภาพของหินท่ีอยูใตผิวดิน หิน
มีสภาพแบบออนนิ่ม ดังนั้นการเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาพแบบเปราะสามารถเกิดเปน “โครงสราง
ซอนทับ (superimposed structure)”  กับหินในเขตรอยเฉือน เมื่อโผลท่ีผิวดินได รอยเล่ือน (fault) และ
รอยแยก (joint) สามารถพบรวมได และสามารถแปลความหมายไดวาเปนการเกิดภายหลังจากการเกิดเขต
รอยเฉือนไปแลว     

เราไมสามารถกําหนดตายตวัวาเขตรอยเฉือน จะตองพบท่ีความลึกประมาณ 5-10 กิโลเมตรลงไป 
หรือพบท่ีประมาณ 10-15 กิโลเมตรลงไป เพราะเขตรอยเฉือนเปนการเปล่ียนลักษณะของหินไมวาจะเปน
หินประเภทใดในขณะที่หินมีสภาพแบบออนนิ่ม และมีแรงมากระทําใหเกิดการเฉือน การท่ีหินมีสภาพแบบ

ออนนิ่มได ขึ้นจึงขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความดัน หินบางชนิดมีสภาพออนนิ่มท่ีอุณหภูมิมากกวา 300 °C 

ขึ้นไป แตหินบางชนิดมีสภาพออนนิ่มท่ีอุณหภูมิมากกวา 600 °C  ขึ้นไป หรือ 800 °C  ขึ้นไป ดังตัวอยาง
ในรูปท่ี 9.2 ซึ่งเปนกรณีแรควอตซ และแรเฟลดสปาร ท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแตกตางกันในชวงอุณหภูมิ
ตางกัน ดังนั้นเมื่อแรสองชนิดประกอบอยูในหินชนิดเดียวกัน ในกรณีของรูปท่ี 9.2 เปนกรณีของหินแกรนิต 
ท่ีมีท้ังแรเดนสองชนิด คือ แรควอตซ และแรเฟลดสปาร การเปล่ียนลักษณะของเม็ดแรท้ังสองชนิด ท่ีชวง
อุณหภูมิตางๆ จะไดสภาพตางกัน เปนตน ดังนั้น การท่ีจะกําหนดใหตายตัววา เขตรอยเฉือนเกิดท่ีความลึก
ใด โดยไมพิจารณาชนิดของหิน และแรองคประกอบในหิน เปนการทําท่ีไมเหมาะสม อยางไรก็ดี โดย
ภาพรวม เขตรอยเฉือนพบไดต้ังแต 5-10 กิโลเมตร และจะทําใหเห็นหินในเขตรอยเฉือนเปนหินแปรท่ีถูก
แรงกระทํา (dynamic metamorphism) ลักษณะของเนื้อหินและเม็ดแรองคประกอบ จะตองมีหลักฐานบง
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บอกการเฉือน (shear zone marker) ท่ีสามารถนําวาบงชี้การเฉือน ซึ่งหลักฐานบงบอกการเฉือน ซึ่งจะได
กลาวในรายละเอียดในหัวขอตอๆ ไป   
 

 
 
รูปท่ี 9.2 การเปล่ียนลักษณะของแรควอตซ และเฟลดสปาร กราฟ แสดงความลึกและความ

แข็งแรงของแรควอตซและเฟลดสปาร  แนวของเสนตรงเปนความแข็งแรงแบบเปราะ แนวเสนโคงเปนความ
แข็งแรงแบบออนนิ่มของแร ซึ่งแรควอตซ จะมีชวงความแข็งแรงแบบเปราะนอยกวาแรเฟลดสปาร เมื่อ

อุณหภูมินอยกวา 300 °C ท้ังควอตซและเฟลดสปาร มีสภาพแบบเปราะ มีการแตกแบบเหล่ียม แตเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้นระหวาง 300 -400 °C แรควอตซมีสภาพออนนิ่มมากวาเฟลดสปาร เฟลดสปารจะยังมีสภาพ
เปราะ แรควอตซแสดงการไหลหรือยืดตัว จึงเห็นการเปล่ียนลักษณะในเนื้อหินไดท้ังแบบเปราะและแบบ

ออนนิ่ม ตอมาเมื่ออุณหภูมิสูงมากขึ้นกวา 600 °C ท้ังแรควอตซและเฟลดสปาร มีสภาพแบบออนนิ่ม แรท้ัง
สองชนิด จึงแสดงการยืดและ เรียงตัวเปนริ้วขนานอยางชัดเจน [ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 3.42 และภาพ
ถายภาพลาง 3 ภาพจาก Figs, 5.3, 5.11 and 5.23 โดย Passchier and Trouw, 2005 ]      
 

ระบบการเปล่ียนลักษณะ (deformation system) ของหินในเขตรอยเฉือนอยางนอยตองเกิดสอง
ครั้งขึ้นไป นั่น คือ หินมีการแปรสภาพ และหินมีการถูกเฉือน การเรียกชื่อหินในเขตรอยเฉือนเรียกชื่อรวม 
คือ คาตาคลาไซต (cataclasite) หรือ ไมโลไนต (mylonite) หินเหลานี้ เปนหินท่ีแสดงโครงสรางของการ
เปล่ียนลักษณะ โดยหินด้ังเดิมจะเปนไดทุกชนิด เมื่อถูกทําใหเกิดการเฉือนในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง หรือ
ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หินนั้นจะมีการเปล่ียนลักษณะไดโครงสรางการบดอัด การถูกรีด การเล่ือนไถล 
การครูด การกล้ิง บันทึกในเนื้อหิน โดยที่หากเม็ดแรท่ีถูกกระทําใหเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม เกาะรวมกัน
แนน เรียกวา คาตาคลาไซต (cataclasite) หากมีการบดละเอียดถึงหยาบ ถึงละเอียดมาก เม็ดแรเกาะกัน
แนน มีริ้วขนานปรากฏ เรียกวา ไมโลไนต (mylonite) และสําหรับไมโลไนต มีการแบงยอยลงไป เชน แบง
โดยพิจารณาจากรอยละของ matrix และ porphyroclasts ตามการเสนอของ Sibson (1977) มีหลักการแบง
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ดังนี้ หากหินไมโลไนตมี matrix ระหวาง 10-50 % เรียกวา โปรโทไมโลไนต (protomylonite) [รูปท่ี 9.3 (ก) 
ดานขวามือ] หาก matrix อยูระหวาง 50-90 % เรียกวา ไมโลไนต (mylonite) [รูปท่ี 9.3 (ข)] และหาก
มากกวา 90 % เรียกวา อุลตราไมโลไนต (ultramylonite) [รูปท่ี 9.3 (ก) ดานซายมือ]  การจัดแบง ไมโล
ไนต ไมไดส่ือ ถึงสภาพการเกิด แตส่ือถึงลักษณะของหินวา มีเม็ดขนาดเล็กมาก  ตัวอยางเชน กรณีท่ี
เรียกวา อุลตราไมโลไนต (ultramylonite) ไมไดหมายความไดวา หินนั้นถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ ใน
ประเภทท่ีความเคนสูงมาก การเกิดความเครียดสูงมาก เพราะไมมี porphyroclasts ปรากฏ เพราะหากหิน
เดิมมีเม็ดแรขนาดเล็กมาก เชน หินดินดาน การเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือน ยอมได อุตราไมโลไนต 
(ultramylonite) เปนตน ดังนั้นหากนําการจัดแบงหินไมโลไนต โดย Sibson (1977) มาใช ควรอธิบาย
เพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเปล่ียนลักษณะ และหินด้ังเดิมประกอบ นอกจากนี้มีการเรียกชื่อหิน วา ฟลโลไนส 
(phyllonite) ซึ่งจะหมายถึง หินท่ีมีเม็ดนาดเล็ก (fine-grained mylonite) หรือเรียกวา ปลาสโทไมโลไนต 
(blastomylonite) เมื่อพบวามีการกลไกการเปล่ียนลักษณะเดนๆ แบบ static recrystallization หมายเหตุ: 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมการจัดแบงหินในเขตรอยเลื่อนและรอยเฉือนโดย Sibson (1977) ในบทท่ี 6    

ตัวอยางการอธิบายลําดับของการเปล่ียนลักษณะอยางคราวๆ ท่ีปรากฏในเนื้อหิน จากการท่ีหิน
ด้ังเดิมถูกกระทําใหเขตรอยเฉือน ในรูปท่ี 9.3 คือ (1) หินมีการเปล่ียนขนาดของเม็ดขนาดจากการเฉือน (2) 
หินมีความพรุนมากขึ้นและมีการไหลผานเขามาของของเหลวไดงายกวาบริเวณอื่นๆ และของเหลวมีสวน
ทําใหกําลังความแข็งแรงของหินบริเวณนั้นลดลง (3) เกิดการครูดของหินในบริเวณท่ีเกิดการเฉือนทําใหมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงมากขึ้นเรื่อยๆ กําลังความแข็งแรงของหินลดลง หินเปล่ียนจากสภาพจาก
เปราะเปนออนนิ่ม (4) แรบางชนิดถูกแปรสภาพไปทําใหไดเม็ดขนาดลดลง มีการเรียงตัวของแร และ/หรือ 
(5) มีการเกิดผลึกใหม  

ปจจัยท่ีควบคุมการเปล่ียนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ไดแก ชนิดของหินและแร
องคประกอบ (lithotype) ขนาดของเม็ดแร (grain size) อุณหภูมิ (temperature) ความดัน (pressure), 
แรงดันน้ํา (fluid pressure) แนวการเรียงตัวของเม็ดแร (pre-existing fabric) อัตราเร็วของความเครียดหรือ
การเปล่ียนลักษณะสัมพันธกับอัตราเร็วของความเคนท่ีกระทํา (strain rate) เปนตน รายละเอียดของสวนนี้
ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3  

เมื่อเขตรอยเฉือนเกิดภายใตสภาวะออนนิ่ม การเปล่ียนลักษณะของหินจะมีผลของการท่ีหินนั้น
ถูกทําใหแปรสภาพ ทําใหหินเปล่ียนลักษณะโดยมีโครงสรางแบบริ้วขนาน (foliation) โครงสรางแนวเสน 
(lineation) ชั้นหินคดโคง (fold) แนวแตกเรียบ (cleavage) หรือเกิดรวมกันไดหลากหลายโครงสราง 
บางครั้งเขตรอยเฉือนเกิดภายใตสภาวะระหวางเปราะ-ออนนิ่ม ทําใหพบบางสวนเปนสวนของเขตรอยเลื่อน 
(fault zone) และบางสวนเปนสวนของเขตรอยเฉือน (shear zone) การจัดแบงประเภทของเขตรอยเฉือน 
จึงรวมเอาเขตรอยเลื่อนเขาไปดวย หรือในทํานองเดียวกัน การแบงประเภทของเขตรอยเลื่อน นําเอาเขต
รอยเฉือนเขาไปดวย การจัดประเภท เปนการท่ีเรากําหนดขึ้นเพ่ือใหงายตอการจดจํา และนําไปประยุกตใช 
เราสามารถจัดแบงไดหลากหลายประเภท ดังท่ีไดบทตัวอยางของการจัดแบงโครงสรางมาแลวในบทที่ 1 
หลักสําคัญของการจัดแบงคือ การนําไปใชประโยชนเพ่ือแปลความหมาย วิธีการจัดแบงประเภทใดที่นําไป
ประยุกตใชไดกวาง จะเปนท่ีนิยมนั่นเอง  

โดยทั่วไปเขตรอยเฉือนท่ีโผลใหเห็นท่ีผิวดิน จะมีการเปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน (non-
coaxial or simple shear) แมวาเขตรอยเฉือนเกิดท้ังแบบไปตามแกน (axial or pure shear) และไมไปตาม
แกน การพบเขตรอยเฉือนแบบไมไปตามแกน จะปรากฏหลักฐานเพ่ือบงบอกถึงการเลื่อน และสามารถหา
ทิศทางการเล่ือนไดคอนขางชัดเจน ดังตัวอยางในรูปท่ี 9.4 ถาความเคนตั้งฉากท่ีเกิดในรูปท่ี 9.4 เทากันท้ัง
สองดาน และมีการเฉือนขนาบท้ังสองดานของแผนหิน แผนหินจะเกิดการเล่ือน หากเน้ือหินมีเนื้อเดียว 
(homogeneous) จะเกิดเขตรอยเฉือนท่ีตรงกลางระหวางแรงขนาบทั้งสองขาง  
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รูปท่ี 9.3 หินไมโลไนตในแผนหินบาง (ก) หินไมโลไนตซีกขวามือสุด เรียกวา โปรโทไมโลไนต 
(protomylonite)  เพราะแสดงเม็ดแรขนาดใหญ ของ porphyroclasts และมีขนาดของ matrix ระหวาง 10-
50%  ซีกซายมือสุด เรียกวา อุลตราไมโลไนต (ultramylonite) เพราะมี matrix มากกวา 90% โดยหินตน
กําเนิด เปนหินท่ีมีเม็ดแรขนาดใหญ และมีสายแรท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็ก ตัดเขามา สานแรปรากฏทางดานซาย
ของภาพ (ข)  หินไมโลไนต ท่ีมีขนาดของ martrix อยูระหวาง 50-90 % แรเฟลดสปาร แสดงลักษณะของ 
porphyroclasts และแรควอตว แสดงริ้วขนาน แผนหินบางตัดต้ังฉากกับแนวของริ้วขนาน ลักษณะของ 
porphyroclasts บงบอกการเฉือนแบบขวาไปซาย (dextral shear) [ภาพ (ก) และ (ข)  จาก Figs. 5.9 and 
5.8 โดย Passchier and Trouw, 2005 ]      

 
 เง่ือนไขของความดันและอุณหภูมิ (pressure and temperature condition, P-T condition) เปน
ตัวการสําคัญในการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก หากเปล่ียนลักษณะแบบเปราะจะเปนแบบการ
เคล่ือนท่ีไมตอเนื่อง แตหากเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่มจะเปนแบบการเคล่ือนท่ีแบบตอเนื่อง มาตราสวน
ของการพิจารณาเขตรอยเฉือนเปนส่ิงสําคัญ เมื่อดูดวยมาตราสวนเล็กอาจเปนแบบเปราะ แตเมื่อดูดวย
มาตราสวนใหญอาจเปนแบบออนนิ่ม และแรบางชนิดอาจแสดงการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะขณะที่แรอีก
บางชนิดแสดงลักษณะแบบออนนิ่ม (รูปท่ี 9.4) สวนใหญการเกิดเขตรอยเฉือนเกิดดวยเวลาที่ยาวนานมาก 
(เวลาของทางธรณีวิทยาพูดเปนมาตราสวนของลานป! คาอัตราความเครียดระหวาง 10-14-10-18 วินาที -1) 
การเปล่ียนลักษณะจึงขึ้นกับเวลาและตําแหนง อีกท้ังเขตรอยเฉือนอาจตัด/กัด (cut into/incise) ท้ังเปลือก
โลกได หรือตัดลงไปถึงชั้น โมโฮ เขตรอยเฉือนมีความซับซอนมากขึ้น หากมีการเกิดซ้ํา (reactivate) อาจมี
การเกิดการเปล่ียนลักษณะใหมซอนทับการเปล่ียนลักษณะเดิม เชน กรณีท่ีหินถูกเฉือนอยูท่ีระดับลึก 15-
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20 กิโลเมตรถูกดึงตัวขึ้นสูผิวโลก (exhumation) อาจพบหินไมโลไนตแตกปนเปนลักษณะของคาตาคลา
ไซต (cataclasite) หรือ กรวดเหล่ียมในรอยเลื่อน (fault breccia) ซึ่งเปน “โครงสรางซอนทับ 
(superimposed structure)”  

 

 
 

รูปท่ี 9.4 (ก) เขตรอยเฉือนจะมีการเปลี่ยนลักษณะแบบ non-coaxial (simple shear) (ข) 
บริเวณเขตรอยเฉือนพบการเปลี่ยนลักษณะไดท้ังแบบออนนิ่ม (ริ้วขนาน) และเปราะ (เม็ดแรมีรอยแตก) (ค) 
การเฉือนตามแนวระนาบของชั้นหินท่ีมีความหนืดแตกตางกัน แบบ non-coaxial ทําใหเกิดเปนขอบเขตการ
เฉือนระหวางชั้นหิน (ง) หินแกรนิต ไมโลไนต มี porphyroblasts เปนแรเฟลดสปาร ท่ีมีการแตกแบบเปราะ 
แรควอตซแสดงริ้วขนาน  [ภาพ (ค) จาก Fig. 17 โดย Sanz et al., 2008 ภาพ (ง) จาก Fig. 5.43 โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ]      
 

สําหรับนักธรณีวิทยาการพบเขตรอยเฉือนเปนส่ิงท่ีนาฉงนท่ีชวนใหศึกษายิ่งนัก เขตรอยเฉือน
ประกอบไปดวยหินท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะอยางมากดวยแรง โดยผลจากการกระทําของธรรมชาติ รูปราง
ท่ีปรากฏของหินในเขตรอยเฉือนนั้น เปนภาพบันทึกท่ีสวยงามของธรรมชาติ พ้ืนท่ีบริเวณหวยลานสาน 
จังหวัดตาก เปนบรมครูแหงแรกของผูเขียนเกี่ยวกับเขตรอยเฉือน ผูเขียนไดพบการบันทึกอันงดงาม 
(elegant) ของการเปล่ียนลักษณะของหินตารมธรรมชาติ ตอมาคือบริเวณเขาเทือกรูบี ในรัฐเนวาดา 
อเมริกา พ้ืนท่ีท่ีผูเขียนทําดุษฎีนิพนธ และเมื่อพานักศึกษาออกสนามบริเวณเทือกเขาตะวันออกของบานสูบ 
อําเภอเมือง บริเวณแมน้ําโขง อําเภอเชียงคาน และปากชม จังหวัดเลย  ซึ่งหินโผลบริเวณทองน้ําโขง
สวยงามมาก สามารถเดินสํารวจไดท้ังวัน หรือจะขุดทรายเพ่ือหากอนกรวดท่ีฝงอยูบริเวณทองน้ํา (เมื่อน้ํา
โขงแหงในฤดูแลง) จะเปนโครงสรางขนาดเล็กบันทึกในกอนหินแตละกอนสวยงามมากเชนกัน    
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เมื่อหินถูกทําใหเปล่ียนลักษณะภายในเขตรอยเฉือน ทําใหเราสามารถบงบอกถึงทิศทางการ
เคล่ือนท่ี (sense of displacement or sense of shear) และสภาพของความดันและอุณหภูมิขณะเกิด (P-T 
conditions) เราสามารถบอกถึงปริมาณของการเคล่ือนท่ีไดดวยเชนกัน การเปล่ียนลักษณะของผลึกแร ซาก
ดึกดําบรรพ หรือองคประกอบอื่นๆ สามารถทําใหเราบงบอกถึงปริมาณการเกิดความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับหิน
ไดในขณะเกิดการเฉือน ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 
 
9.1.1 ลักษณะของเขตรอยเฉือน  

โดยทั่วไปเราพบความหนาของเขตรอยเฉือนนอยกวาความยาวและความกวาง มักพบเปน
ลักษณะท่ีลอกออกไดเปนแผนๆ คลายกระดาษ [รูปท่ี 9.1 (ฉ)] พบไดในทุกมาตราสวนไมวาเล็กหรือใหญ 
เขตรอยเฉือน บางครั้งพบวายาวมากกวา 100 กิโลเมตร และหนามากกวาถึง 10 กิโลเมตร ดังรูปท่ี 9.5 (ก) 
และเขตรอยเฉือนท่ีเล็กมากๆ พบไดในแผนหินบาง (thin section) ดังรูปท่ี 9.5 (ข) 

 

 
 

รูปท่ี 9.5 เขตรอยเฉือนใหญและเล็ก (ก) เขตรอยเฉือนพบในบริเวณ Nordre Stromfjord shear 
zone, Greenland (ข) เขตรอยเฉือนจากแผนหินบางของหินแอไพลต (aplite) (ภาพจาก Figure 9.4 โดย 
Davis and Reynolds, 1996)  

 
เขตรอยเฉือนสะทอนถึงการเปล่ียนลักษณะที่เกิดขึ้นในบริเวณที่จํากัดบริเวณหนึ่ง การพบเห็น

เขตรอยเฉือน บงบอกถึงการเปล่ียนลักษณะโดยการเกิดความเครียดแบบเนื้อผสม (heterogeneous) ไมใช
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แบบเนื้อเดียว (homogeneous) ดังนั้นผลของการเกิดเขตรอยเฉือน จึงเปนผลจากการเปล่ียนลักษณะแบบ
คอยเปนคอยไป (gradation) ของปริมาณการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดขึ้น ในบริเวณเขตรอยเฉือน จะมีคา
ความเครียดมากท่ีสุดท่ีตรงกลาง และลดลงไปเรื่อยๆ จากจุดกลาง ถาการลดลงเรื่อยๆ ของปริมาณของ
ความเครียด โดยไมทําใหลักษณะปรากฏของหินขางเคียงแตกตางออกไป เรียกวา “เขตรอยเฉือน
แบบตอเน่ือง (continuous shear zone)” แตถาเกิดระยะการเล่ือน (offset) ปรากฏใหเห็น เรียกวา 
“เขตรอยเฉือนแบบไมตอเน่ือง (discontinuous shear zone)” ดังแสดงในรูปท่ี 9.6  
 

 
 
 

รูปท่ี 9.6 (ก) เขตรอยเฉือนแบบตอเนื่อง (continuous shear zone) สังเกตชั้นหินสีเขมไมขาด
ออกจากกัน (ข) เขตรอยเฉือนแบบไมตอเนื่อง (discontinuous shear zone) ชั้นหินสีเขมขาดออกจากกันใน
เขตรอยเฉือน (ค) ภาพสเกตจากสนามของเขตรอยเฉือนแบบตอเนื่องของพนัง  [ภาพ (ก) และ (ข) จาก  
Figure 9.5 โดย Davis and Reynolds, 1996 ภาพ (ค) จาก Fig. 7 โดย Wells  et al.,  2005]  

 
รูปท่ี 9.6 สวนท่ีเปนเขตรอยเฉือนแบบไมตอเนื่อง พบหินถูกเปล่ียนลักษณะเพียงเล็กนอย สัมผัส

กับขางท่ีพบการขาดออก (รูปท่ี 9.6) การศึกษาเขตรอยเฉือน และบงบอกถึงความเปนเนื้อเดียวหรือเปน
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เนื้อผสม ขึ้นอยูกับมาตราสวนท่ีพิจารณา ตัวอยางเชน  พิจารณาจากหินท่ีโผลพบวาเกิดเขตรอยเฉือน
แบบตอเนื่อง แตเมื่อดูในแผนหินบางพบเปน เขตรอยเฉือนแบบไมตอเนื่อง  

 
9.1.2 รูปรางของเขตรอยเฉือน  

เขตรอยเฉือนมีรูปรางเปน แผนระนาบ แผนโคงหรือมีรูปรางซับซอนมาก แตจะซับซอนอยางไร 
จะตองแสดงลักษณะเปน แผนกึ่งขนาน เขตรอยเฉือนมักมีความหนาที่คอนขางคงท่ีไปตามความ
ยาว ถาปลายใดปลายหนึ่งเกิดแยกออก ความหนาจะเพ่ิมขึ้น ดังรูป 9.7 การกวางขึ้นของปลายที่เปนท่ี
ส้ินสุดของเขตรอยเฉือน หินถูกทําใหเปล่ียนลักษณะลดลงไปเมื่อมีการขยายใหญออก แตบางครั้งพบเล็กลง
เมื่อเขาสูหินชนิดใหมท่ีมีความไมตอเนื่องและมีความแข็งแกรงกวา (รูปท่ี 9.7) โดยพบวาตรงท่ีเปนเขต
บางๆ ของเขตรอยเฉือน หินมีการเปล่ียนลักษณะมาก และหยุดไปในที่สุด  

 

 
 

รูปท่ี 9.7 ลักษณะปรากฏของเขตรอยเฉือน (ก) แบบขนานไปทั้งแนวเขตรอยเฉือน (parallel 
margins) (ง) แบบกวางออก (diverging margins) (ค) แบบลีบเล็กลง (converging margins) [ภาพจาก 
Figure 9.8 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
เขตรอยเฉือน อาจพบเปนเซท ประกอบดวยหลายๆ เซทรวมกัน มีรูปรางแตกตางกัน สามารถ

จัดรวมกลุมไดดังรูปท่ี 9.8 และสําหรับในมาตราสวนแบบไพศาล อาจเห็นการเปล่ียนแปลงของหินในเขต
รอยเฉือน ท่ีประกอบไปดวยหินท่ีแข็งมากสลับกับหินแข็งนอย จึงเกิดการเปล่ียนแปลงไมเทากัน อาจพบ
การเปล่ียนลักษณะของกรวดมนเปนรูปของส่ิงแปลกปลอมอยูในเนื้อหินหิน ขณะท่ีแรอ่ืนๆ เกิดการเปล่ียน
ลักษณะมีโครงสรางเปนริ้วขนาน  

เมื่อเขตรอยเฉือน ตัดเขาไปในหินท่ีมีลักษณะท่ีเปนชั้นหรือเปนพนังตัดชั้นหิน (dike) สามารถใช
เปนหลักฐานหรือเปนตัวบงชี้  (marker) การเล่ือนออกจากกัน หรือลักษณะท่ีผิดปกติไปจากเดิมของชั้นหิน
หรือของไดต เราสนใจหาการเคล่ือนท่ี (translation) ของเขตรอยเฉือน  

เขตรอยเฉือนสามารถพบในบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก (plate boundary) ประเภทตางๆ 
ดังตัวอยางแสดงรูปท่ี 9.9 ลักษณะการจัดแบงประเภทของเขตรอยเฉือนจัดแบงไดดังรูปท่ี 9.10  

รูปท่ี 9.11 แสดงการโผลของหนิในเขตรอยเฉือน หรือหินไมโลไนต จากการศึกษาวิเคราะหกรณี
การโผลของกลุมหินท่ีเรียกวา  Metamorphic Core Complexes ซึ่งพบหินไมโลไนต อันเปนหินท่ีเกิดใน
รอยเฉือน ระดับความลึกประมาณ 10-15 กิโลเมตร ใตผิวดิน ตอมาโผลท่ียอดเขาสูง ดวยผลของรอยเล่ือน
ปกติมุมต่ํา ลักษณะของ การโผลขึ้นมาของ Metamorphic Core Complexes พบในอเมริกาและตอนใตของ
ทิเบต และถาบริเวณเทือกเขาดอยอินทนนท และดอยสุเทพ ของประเทศไทย ท่ีพบหินไมโลไนตบนยอดเขา 
เปนประเภทเดียวกับ Metamorphic Core Complexes วิวัฒนาการเกิดการโผล และการเกิดของเทือกเขา 
ดอยอินทนนท และดอยสุเทพ ควรจะมีลักษณะการเกิดดังภาพสเกตในรูปท่ี 9.11  
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รูปท่ี 9.8 ลักษณะของริ้วขนานรอยเฉือนในบริเวณเขตรอยเฉือน (ก) แบบขนาน (parallel shear 
zone) (ข) แบบประสานสาย (anastomosing shear zone) (ค) แบบคอนจูเกต (conjugate shear zone) (ง) 
แบบเปนระนาบแนวนอน (horizontal plane) (จ) แบบรูปโคง (folded shear zone) เกิดจากการยกตัวของ
แผนดิน (ฉ) แบบรูปโคงเนื่องจากไมสามารถตัดเขาไปในหินท่ีแข็งกวา จึงโคงไปหาบริเวณท่ีเปล่ียนลักษณะ
ไดงายกวา ถือเปนการโคงในระหวางเกิดเขตรอยเฉือน (original planar shear zone) [ภาพจาก Figure 9.9 
โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 
 

 
 

รูปท่ี 9.9 ลักษณะเขตรอยเฉือนท่ีเกิดในบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก (ก) บริเวณแผน
มหาสมุทรชนกับแผนทวีป (ocean-continent convergence) (ข) บริเวณแผนทวีปชนกับทวีป (continental 
collision) (ค) บริเวณแผนทวีปแยกออกจากกัน (continental rifting) (ง) บริเวณแผนมหาสมุทรหรือแผน
ทวีปเคล่ือนดานขาง (transform or strike-slip faulting) [ภาพจาก  Figure 9.14 โดย Davis and Reynolds, 
1996]  
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รูปท่ี 9.10 ชื่อของเขตรอยเฉือน (ก) เขตรอยเฉือนแบบเคล่ือนไปทางขวามือ (right-handed 

(dextral) shear zone) (ข) เขตรอยเฉือนแบบเคล่ือนไปทางซายมือ (left-handed (sinistral) shear zone) 
(ค) เขตรอยเฉือนแบบปกติ (normal shear zone) (ง) เขตรอยเฉือนแบบยอน (reverse shear zone) (จ) 
เขตรอยเฉือนแบบซีกบนไปทางตะวันตก (top to the west shear zone) (ฉ) เขตรอยเฉือนแบบฝงตะวันตก
เล่ือนขึ้น (west side up) [ภาพจาก Figure 9.13 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 
9.2 ชนิดของเขตรอยเฉือน 

เขตรอยเฉือน แบงออกได 4 ประเภท ไดแก  
(1) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle shear zone) 
(2) เขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม (ductile shear zone) 
(3) เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะ (semi brittle shear zone) 
(4) เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนนิ่ม (brittle ductile shear zone) 

การเปล่ียนลักษณะแบบเปราะของเขตรอยเฉือน (brittle shear zone deformation) เกิดเมื่อมี 
อุณหภูมิตํ่า ความดันต่ํา อัตราการเกิดความเครียดสูง และความดันของของเหลวสูง สวนการเปล่ียน
ลักษณะแบบออนนิ่มของเขตรอยเฉือน (ductile shear zone deformation) เกิดเมื่อมี อุณหภูมิสูง ความดัน
สูง อัตราการเกิดความเครียดต่ํา และความดันน้ําตํ่า อยางไรก็คุณสมบัติของแรองคประกอบในหินมีสวน
สําคัญท่ีทําใหหินเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะใด เชน ในสภาวะท่ีเหมือนกัน แรทอง เงิน หรือทองแดง มี
ลักษณะออนนิ่ม เมื่ออยูในสภาวะของอุณหภูมิหอง ขณะท่ีแรควอตซและเฟลดสปารมีลักษณะแบบเปราะ  
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รูปท่ี 9.11 ภาพจําลองการเกิดเขตรอยเฉือนบริเวณรอยเล่ือนปกติมุมต่ํา พบหินไมโลไนต แตก

เหล่ียมเมื่อโผลขึ้นสูผิวดินจากการเคล่ือนตัวของรอยเล่ือน (exhumation) สังเกตตําแหนงของจุก A ท้ัง 3 รูป 
[ภาพจาก Figure 9.17 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 
9.2.1 เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (Brittle shear zone)   

เขตรอยเฉือนแบบเปราะ เกิดในบริเวณเปลือกโลกท่ีมีความลึกประมาณ 5-10 กิโลเมตรจากผิว
ดิน ดังนั้นการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะในบริเวณนี้จะได เขตรอยเล่ือน (fault zone) โดยที่การเปล่ียน
ลักษณะแบบเปราะ เกิดในขณะที่มีอัตราความเครียดสูงเกิดขึ้นในหิน (เชนเดียวกับการเกิดแผนดินไหว) 
หินของเขตรอยเฉือนแบบเปราะ ไดแก หินกรวดเหล่ียมในรอยเล่ือน (fault breccia) ซึ่งเปนไดท้ังแบบมีการ
ยึดเกาะกันแนน (cohesive) หรือไมมีการยึดเกาะเลย (non-cohesive) พบวามีกรวดเหล่ียมประมาณ
มากกวา 30%  
 คาตาคลาไซต (catacasite) พบวามีกรวดเหล่ียมนอยกวา 30% มีการยึดเกาะกันแนนของเม็ดแร 
หรืออาจพบ gouge ซึ่งเปนผงเล็กอยูระหวางเขตรอยเฉือน การท่ีหินมีการยึดเกาะกันแนนในเขตรอยเฉือน
เนื่องจากเกิดจากการละลายของแรบางตัว จากน้ันเกิดการประสานตัวกันใหมในเนื้อหิน เปนไปตามกลไก
การละลายดวยความดันและมีการตกสะสมใหม (pressure solution and precipitation) ภายในเขตรอย
เฉือนแบบเปราะยังพบ รอยแตกเฉือน (shear fractures) ริ้วขนาน (foliations) ริ้วลายขนาน (striations) 
รอยไถล (sllickenlines) แนวฟนในหิน (stylolites) และ สายแร (veins) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ พบหินมี
การเปล่ียนลักษณะท่ีความแตกตางกันชัดเจนกับหินขางเคียง เชน แสดงการขาดออกจากกันของชั้นหิน 
และถาพบรอยเล่ือนหลายๆ รอยเล่ือนอยูในเขตเดียวกัน ดังรูปท่ี 9.12 เรียกวา “เขตรอยเล่ือน (fault zone)” 
ภาพหินตัวอยางของหินเขตรอยเฉือนแบบเปราะ แสดงไวแลวในบทที่ 6   
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รูปท่ี 9.12 ลักษณะของบริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะและกึ่งเปราะ ซึ่งเรียกเปน เขต
รอยเล่ือน (ก) รอยเล่ือนแบบขนาน (parallel faults) (ข) รอยเล่ือนแบบประสานสาย (anastomosing faults) 
(ค) รอยเล่ือนแบบเอนเอคชีลอน (en echelon faults)  
 
9.2.2 เขตรอยเฉือนแบบออนน่ิม (Ductile shear zone)  

เกิดจากการเฉือนภายใตสภาวะท่ีออนนิ่ม นั่นคือหินท่ีถูกทําใหเปล่ียนลักษณะตองอยูในระดับ
ความลึกกวา 10-15 กิโลเมตรลงไปจากผิวดิน เปนสวนของเปลือกโลกชั้นกลางและเปลือกโลกชั้นลางและ
ถึงชั้นธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) ดังนั้นจะพบสภาพออนนิ่มของเขตรอยเฉือน หินเดิมท่ีจะเกิดใน
เขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม ไดแก หินแปรเกรดสูง เพราะเปนหินท่ีอยูท่ีความลึก ต้ังแต 10-15 กิโลเมตรลง
ไป เชน ไนส ชีสต แอมฟโบไลต หินออน หินแปรเหลานี้ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะดวยการเฉือน ซอนทับการ
แปรสภาพที่ปรากฏอยูกอน ดังนั้นหินในเขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม จึงมีการเปลี่ยนลักษณะอยางนอย 2 
ครั้ง หินถูกแปรและถูกเฉือน หากพบหินมีริ้วขนาน และมีหลักฐานบงบอกการเฉือน (sense of shear and 
shear marker) ในเนื้อหิน แสดงวาหินนั้น เกิดในเขตรอยเฉือน การเรียกชื่อ จึงมีใชคําขยาย เชน ไมโลนิติก 
ชีสท (mylonitc schist) ไมโลนิติก ไนส (mylonitic gneiss) ไมโลนิติก มารเบิล (myonitc marble) เปนตน 
หินในรอยเฉือน อาจมีของเหลวแทรกเขามาและจับตัวเปนโครงสรางของแรใหม ทําใหไมสามารถบงบอก
หินด้ังเดิม (protholith) เปนหินอะไรไดโดยงาย หรือโดยทันที การเรียกชื่อเบ้ืองตน เมื่อยังไมมีหลักฐาน
สนับสนุนวาหินด้ังเดิมคืออะไร ควรเรียกคราวๆ วา ไมโลไนต (mylonite)  

หินท่ีเกิดในบริเวณรอยเฉือนแบบออนนิ่ม คือ ไมโลไนต ซึ่งเนื้อของหินจะเกิดจากการเกิดผลึก
ใหม มีการเรียงตัวแบบริ้วขนาน (foliation) โดยที่ริ้วขนานของหินไมโลไนต อยางนอยจะตองมี 2 แนวขึ้น
ไป นั่นคือ ริ้วขนานที่หนึ่ง เกิดจากผลของการแปรสภาพ ริ้วขนานที่สอง เกิดจากผลของการเฉือน ริ้วขนาน
ในหินไมโลไนตสวนใหญพบ 2 แนว โดยแนวของริ้วขนาน 2 แนว จะทํามุมกัน  

หินไมโลไนตท่ีมีการเรียงของริ้วขนาน 1 แนวเดนชัดเรียกวา S-mylonite หากมีการยืดและแสดง
ลักษณะของโครงสรางแนวเสนเดนชัด เรียกวา L-mylonite ถามีลักษณะเดนท้ัง S และ L เรียกวา LS-
mylonite หรือหินท่ีเกิดในบริเวณรอยเฉือนแบบออนนิ่มบางท่ีเรียกวา เทคโทไนต (tectonite) เชน marble 
tectonite, metamorphic tectonite เปนตน 

หมายเหตุ: การบงบอกทิศทางการเฉือนของหินไมโลไนต หากดูจาก porphyroclasts ท่ีปรากฏ
ในเนื้อหิน จากแผนหินบาง ระนาบของการตัดแผนหินบางมีสวนสําคัญ หากตัดผิดระนาบจะไมสามารถบง
บอกทิศทางการเฉือนได รูปท่ี 9.13 แสดงระนาบที่ควรเลือกตัดแผนหินบาง เพ่ือหาทิศทางของการเฉือน 
และแสดงลักษณะของโครงสรางท่ีพบในเขตรอยเฉือน ซึ่งการตัดแผนหินบางควรขนานกับแนวการยืดตัว
ของเม็ดแรและต้ังฉากกับริ้วขนาน หากตัดต้ังฉากกับแนวการเรียงตัว จะไมสามารถหาทิศทางการเฉือนได 
(รูปท่ี 9.13) ภาพตัวอยางของหินในเขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม แสดงในรูปท่ี 9.14  
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 รูปท่ี 9.13 รูปไดอะแกรม แสดง แนวของการเรียงตัวของริ้วขนานของหินไมโลไนต ท่ีเกิดในเขต
รอยเฉ ือน การพิจารณาหาทิศทางการเฉือน จะตองพิจารณาในทิศทางท่ีขนานกับแนวการยืดของเม็ดแร 
[ภาพจาก Fig. 5.10 โดย โดย Passchier and Trouw, 2005] 
 

 
 
 รูปท่ี 9.14 (ก) หินไมโลนิติก ไนส พบบริเวณอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี แรสีขาวในภาพ คือ 
porphyroclasts ของแรเฟลดสปาร (ข) ภาพจากแผนหินบางตัดขนานกับแนวการยืดตัวของเม็ดแรและตั้ง
ฉากกับแนวริ้วขนาน ของ หินไมโลนิติก ไนส ท่ีประกอบดวยแรควอตซ เฟลสดปาร การเนต และไมกา โดย
มีแรการเนตเปน porphyroclasts [ภาพ (ก) เพียงตา สาตรักษ ถายภาพ ภาพ (ข) จาก Fig. 5.7 โดย 
Passchier and Trouw, 2005] 
 
9.2.3 เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะ (Semi brittle shear zone)  

เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะ พบเปนลักษณะของการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะโดดเดนกวาแบบ
ออนนิ่ม โดยพบโครงสรางแบบเอนเอคชีลอน (en echelon) ดังแสดงในรูป 9.15 และ 9.16 แนวฟนในหิน 
(stylolite) และ คาตาคลาไซด (cataclasite)  
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รูปท่ี 9.15 โครงสรางแบบเอนเอคชีลอน (en echelon) แสดงวาเกิดในเขตรอยเฉือนสภาพแบบ
กึ่งเปราะ ท้ังสองภาพเปนเอนเอคชีลอนของสายแรแคลไซต [ภาพ (ก) โดย Pual Karabinos, Williams 
College ภาพ (ข) โดย Tekla Harns, Amherst Colleg])  

 

 
 
 
รูปท่ี 9.16 โครงสรางแบบเอนเอคชีลอน (en echelon) ในเขตรอยเฉือนสภาพแบบกึ่งเปราะ พบ

ไดในลักษณะ (ก) แบบเปนสายแร (en echelon veins) (ข) แบบแนวฟนในหิน (en echelon stylolites) (ค) 
แบบการคดโคง (en echelon folds) 
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9.2.4 เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนน่ิม (Brittle-Ductile Shear Zone)  
เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนนิ่ม พบหลักฐานการเปล่ียนลักษณะท้ังการเปล่ียน

ลักษณะแบบเปราะและแบบออนนิ่มรวมกัน โดยจะเปนลักษณะท่ีถูกกระทําดวยความเคน แรมีการเรียงตัว
และการเฉือน เชน ริ้วขนานแบบไมโลไนต (mylonitic foliation) แตจะพบเพียงแรบางตัวเทานั้นท่ีเกิดการ
เรียงตัวเปนริ้วขนาน หรืออาจเปนแบบโครงสรางรูปไสกรอก (boudin structure) หรือพบ porphyroclasts 
สภาพดังกลาวเชนนี้เกิดไดตอเมื่อ 

(1) ลักษณะสภาวะทางกายภาพอํานวยท้ังแบบเปราะและออนนิ่ม  
(2) หินมีลักษณะการเปล่ียนแปลงแตกตางกัน เพราะมีแรประกอบหินท่ีเปล่ียนลักษณะแบบ

เปราะและออนนิ่มเกิดรวมกันได เชน กรณีของหินออน (marbel) ท่ีมีแรประกอบหิน คือ 
แรแคลไซต (calcite) และแรโดโลไมต (dolomite) โดยท่ีแรแคลไซตจะเปล่ียนลักษณะ
แบบออนนิ่มไดท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาแรโดโลไมต ดังนั้นหินจึงแสดงไดท้ังสภาพออนนิ่มและ
เปราะ ทํานองเดียวกับกรณีท่ีแสดงในรูปท่ี 9.2 ระหวางแรควอตซ และแรเฟลดสปารท่ี
เกิดรมอยูในเนื้อหินแกรนิต  

(3) เขตรอยเฉือนเกิดการแข็งตัว จากผลของการตอตานตอการเฉือน (strain harden) ทําให
การเปล่ียนลักษณะเกิดไดยากข้ึน เพราะเกิดการสมานของเม็ดแร ทําใหแข็งแรงมากขึ้น 
จึงมีความแข็งแรงมากขึ้น  

(4) ลักษณะทางกายภาพเปล่ียนขณะเกิดการเปล่ียนลักษณะ เชน มีแรงดันน้ําเพ่ิมมากขึ้น
หรือเกิดการเปล่ียนอัตราการเกิดความเครียดจากชาเปนเร็ว ซึ่งท้ังแรงดันน้ําท่ีเพ่ิมขึ้น 
และอัตราความเครียดเพ่ิมขึ้น เปนผลทําใหไดหินเปล่ียนจากสภาวะออนนิ่มเปนแบบ
เปราะ ทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบผสมของแบบเปราะและออนนิ่มในเนื้อหิน   

(5) เขตรอยเฉือนเกิดการเปล่ียนลักษณะซ้ํา (reactivate) ภายใตสภาวะใหม เชน จากเดิม
เปนแบบเปราะเกิดใหมเปนแบบออนนิ่ม หรือจากเดิมออนนิ่ม เกิดใหมเปนแบบเปราะ 
ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 9.17 โดยการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแบบออนนิ่มของ
เขตรอยเฉือน ท่ีมีการเกิดการซอนทับกัน (superimposed) ของหินท่ีถูกเปล่ียนลักษณะ
ไปแลวในระดับลึก เมื่อมีการเคล่ือนท่ีขึ้นสูผิวดินดวยการเล่ือน (exhumation) มีการ
เปล่ียนลักษณะใหมในสภาวะแบบเปราะ ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีสามารถเห็นหินแสดงทั้งการ
เปล่ียนลักษณะแบบเปราะและแบบออนนิ่ม ตัวอยางของหินในเขตรอยเฉือนรวมระหวาง
แบบเปราะและออนนิ่ม แสดงในรูปท่ี 9.18 

 
9.3 ความหนา หรือ บาง ของเขตรอยเฉือน  

การเกิดเขตรอยเฉือนไดนั้น ตองอาศัยผลของความเครียดท่ีเกิดสะสมตัวอยูในบริเวณจํากัด
บริเวณหนึ่ง ไมใชลักษณะกระจายไปท่ัวท้ังมวลหิน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ หากกระจายท่ัวมวลหิน จะไม
เห็นขอบเขต จึงไมใชกรณีของเขตรอยเฉือน เมื่อเขตรอยเฉือนเกิดขึ้น เกิดเปนเขตเล็กๆ จากน้ันขยายกวาง
ออกไป การท่ีเขตรอยเฉือน ขยายออกไปไดหนาหรือบาง อธิบายได 2 กระบวนการ คือ  
 
9.3.1 กระบวนการที่ทําใหเขตรอยเฉือนเปล่ียนลักษณะไดงาย ( Softening Processes in 
Ductile Shear Zone) 

การท่ีเขตรอยเฉือนมีการเปล่ียนลักษณะไปแลว ดังนั้นเขตรอยเฉือนนาจะเปนการท่ีสามารถทํา
ใหเกิดการเปล่ียนลักษณะไดอีก หรือขยายออกจากแนวเดิม เพราะเปนเขตที่งายตอการถูกทําลาย (weak 
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zone) ของหิน แตบางครั้งพบวาไมเปนเชนท่ีกลาวมาในทุกๆ ครั้ง (บางครั้งจริงบางครั้งไมจริง) สาเหตุ
เพราะ เขตรอยเฉือนมีการตอตานการเปล่ียนลักษณะ โดยกระบวนการสมาน (healing) ท่ีทําใหโครงสราง
ของแรแข็งแรงมากข้ึน (กลาวมาแลวในเนื้อหาบทท่ี 4) เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหเกิดการขยายของเขตรอย
เฉือนกวางออกไปทางดานขาง และในทํานองเดียวกันพบเขตรอยเฉือนไมคงทนตอการเปล่ียนลักษณะใน
หิน หรือไมสามารถตอตานการเปล่ียนลักษณะได ทําใหเกิดการเฉือนซ้ําแลวซ้ําอีก  
 

 
 

รูปท่ี 9.17 เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนนิ่ม เกิดการเปล่ียนสภาพเดิมของ
ส่ิงแวดลอม (ก) เมื่อเปลือกโลกมีการยกตัว (ข) เมื่อเปลือกโลกมีการจมตัวลง  
 
 

 
 
 รูปท่ี 9.18 เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนนิ่ม (ก) หินในเขตรอยเฉือน ท่ีเกิดในหิน
เดิมจําพวก  meta-volcanic rocks (ข) หินในเขตรอยเฉือน ท่ีเกิดจากหินเดิม จําพวก meta-sediment ท่ีมี
สายแรควอตซและเฟลดสปารแทรก พบบริเวณเสนทาง ระยอง-ชลบุรี [ภาพ (ก) จาก Figure 9.24 โดย 
Davis and Reynolds, 1996 ภาพ (ข) เพียงตา สาตรักษ ถายภาพ] 
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เขตรอยเฉือนท่ีเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก แสดงวาหินในเขตรอยเฉือน ไมสามารถตอตานการเปล่ียน
ลักษณะไดดี หรือมีลักษณะท่ีเรียกในภาษาอังกฤษวา “strain softening”  อธิบายไดดวยสาเหตุใหญๆ 4 
ประการ ไดแก  

(1) เกิดเนื่องจากขนาดของเม็ดแร ในเนื้อหินมีขนาดเล็กลง โดยเกิดการไถลหรือครูดในชวงท่ี
เกิดการเฉือน หรือเม็ดแรสูญเสียการยึดเกาะของโมเลกุล หรือเกิดการคลีพ (creep) ของแร 
ทําใหเสียความแข็งแรง 

(2) เกิดเนื่องจากรูปรางเปล่ียนไปของเม็ดแร เชนอาจมีการหมุนขณะถูกการเฉือนหรือเล่ือน
ไถล มีการเรียงตัวใหมท่ีทําใหไดพันธะที่ไมแข็งแรง เกิดระนาบการเล่ือนท่ีสามารถถูก
ทําลายหรือเปล่ียนลักษณะไดงาย 

(3) เกิดเนื่องจาก reaction softening โดยแรใหมท่ีเกิดขึ้นมาในระหวางการเกิดการเฉือนมี
ลักษณะแร ท่ีเปล่ียนลักษณะไดงาย เชน แรเซอรเพนทีน (serpentine) หากพบในเขตรอย
เฉือน จัดเปน แรเนื้อออนมีความแข็งแรงนอย (weak mineral) หรือกรณีของหินพวก felsic 
หรือ intermediate composition หากเกิดกระบวนการทําใหเปนหินไมโนไนต 
(mylonization) แลว แรเฟลดสปาร จะถูกเปล่ียนเปนแรไบโอไทต หรือคลอไรต ซึ่งแรไบโอ
ไทต หรือคลอไรต ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไดงาย หากมีโมเลกุลของน้ําอยูในผลึก  

(4) เกิดเนื่องจากการมีน้ําเขามารวม ตัวอยางเชน น้ําท่ีอยูในเม็ดแรอาจถูกขับออกมาขณะเกิด
การเฉือน และสะสมตัวใหมกับแรบางตัวในเนื้อหิน เกิดเปนสายแรหรืออาจมีของเหลวจากท่ี
อ่ืนๆ เขาไปอยูในเขตรอยเฉือน เชน เกิดเปนสายแรแคลไซต ซึ่งสารแรแคลไซตถูกทําลาย
ไดงายจึงทําใหหินภายในเขตรอยเฉือนไมคงทน หรือทําใหเม็ดแรขนาดเล็กลง การเปล่ียน
ลักษณะของเม็ดแรขนาดเล็กท่ีถูกเปล่ียนลักษณะไปแลวจึงทําไดงาย อีกท้ังการมีแรใหมเขา
มาแทรกในเขตรอยเฉือนจะถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไดงาย สวนแรท่ีเปล่ียนไปแลวอาจ
เปนไปไดท่ีมีการจัดตัวใหม เพ่ือตอตานการเปล่ียนลักษณะ (strain hardening) หรือทําให
เปล่ียนลักษณะไดดีย่ิงขึ้น (strain softening) และผลจากการเพิ่มมากขึ้นของความดันน้ํา 
(enhanced pressure solution) เนื่องจากเม็ดแรมีขนาดเล็กลง ทําใหเกิดชองวาง และรอย
แตกมากขึ้น จึงงายตอการเปล่ียนลักษณะ   

 
9.3.2 กระบวนการที่ทําใหเกิดการตอตานการเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือน (Hardening in 
Ductile Shear Zone)  

ถาหากพบเฉพาะกระบวนการทําใหเขตรอยเฉือนเปล่ียนลักษณะไดงาย (strain softening) จะ
ไมสามารถพบเขตรอยเฉือนท่ีบางไดเลย แตในความจริงพบเขตรอยเฉือนไดท้ังหนาและบาง (รูปท่ี 9.19) 
ท้ังนี้เพราะมีกระบวนที่ตรงกันขามเกิดขึ้น กระบวนการนั้นเรียกวา “กระบวนการตอตานการเปลี่ยน
ลักษณะในเขตรอยเฉือน (strain hardening)” ทําใหพบเขตรอยเฉือนท่ีขยายออกไปมีการหยุด เชน ใน
บริเวณพ้ืนท่ีหวยลานสางพบความหนาของเขตรอยเฉือนประมาณ 2-5 กิโลเมตร และบริเวณเทือกเขา
ตะวันออกของบานสูบ จังหวัดเลย หนาประมาณ 0.5-5 กิโลเมตร  

นอกจากนี้ยังพบวาเขตรอยเฉือน หากมีการเคล่ือนท่ียาวมาก จะมีการเกิดเขตรอยเฉือนหนา
มากเชนกัน ย่ิงถาหนามาก การเปล่ียนลักษณะของหินท่ีผิวสัมผัสระหวางเขตรอยเฉือน จะถูกทําใหเปล่ียน
ลักษณะไดงายกวาการเปล่ียนท้ังหมด ท้ังนี้เพราะมีการเกิดการตอตานตอการเปล่ียนลักษณะของหินท่ีถูก
ทําใหเปล่ียนไปแลว เนื้อหินมีการสมานและรักษาเกิดขึ้น (ดังท่ีไดอธิบายในบทท่ี 4) ซึ่งเปนกฎของ
ธรรมชาติอยางหน่ึงของวัตถุทุกชนิดเมื่อถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ วัตถุนั้นจะมีการตอตาน เมื่อตอตานไมได
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จะเกิดการเปล่ียนสภาพไป ขณะเดียวกันวัตถุจะพยายามปรับใหสามารถตอตานไดดีย่ิงขึ้น ทําใหเกิดการ
สมดุลขึ้นใหมในตัววัตถุ เชนเดียวกับหิน เมื่อหินถูกเปล่ียนลักษณะมากๆ โดยท่ีเม็ดแรมีการเปล่ียน
ตําแหนงเขาไปยึดเกาะหรืออัดแนน สงผลใหไมสามารถทําใหเคล่ือนท่ีได จึงเกิดกระบวนการที่เรียกวา 
กระบวนการตอตานการเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือน (strain hardening) 

 

 
 

รูปท่ี 9.19 แสดงการเกิดแบบ simple shear ของเขตรอยเฉือน (ก) เมื่อเกิดการเฉือนเกิดริ้ว

ขนานแนว 45 ° (ข) และเมื่อเกิดตอเนื่องริ้วขนานจะเปลี่ยนไปในแนวเกือบขนานกับทิศทางความเคนเฉือน 
(ค) ถาเขตรอยเฉือนกวางขึ้นริ้วขนานจะเปนแนวรูปตัว S (sigmoidal form) 

 
การเกิดกระบวนการตอตานการเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือน (strain hardening) หรือ

กระบวนการทําใหเขตรอยเฉือนเปล่ียนลักษณะไดงาย (strain softening) ปจจัยหลักขึ้นอยูกับอัตราของ
ความเครียดและอุณหภูมิ หากเขตรอยเฉือนหนาพบวาหินมีการเปล่ียนลักษณะนอยกวาบริเวณท่ีพบเขต
รอยเฉือนบาง 
 

9.4 การหาทิศทางของการเฉือน (Sense of Shear)  
จุดประสงคอีกประการหนึ่งในการศึกษาเขตรอยเฉือน คือ การหาทิศทางของการเฉือน (sense 

of shear) เราใชตัวบงบอกความเครียด (strain markers) มาชวยในการวิเคราะหทิศทางการเฉือน การท่ีจะ
บอกทิศทางการเฉือน ตองมีการกําหนดกรอบ (frame) ท่ีจะเปรียบเทียบ และตองรูวากําลังดูอยูในทิศทาง
ใด (รูปท่ี 9.13 และ 9.20) ไมวาจะดูจากหินโผลหรือจากแผนหินบาง (thin section) ซึ่งเขตรอยเฉือนแบบ
ออนนิ่ม (ductile shear zone) จะงายตอการบงบอกทิศทางการเฉือน เพราะขนานไปกับระนาบของการ
เฉือน (shear plane) แตถาไมสามารถมองเห็นระนาบการเฉือนในหินโผล อาจใชริ้วขนาน (foliation) เปน
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กรอบอางอิงได (frame of reference) แตริ้วขนานอาจเปนไดท้ังขนานกับระนาบของการเฉือน (shear 
plane) หรือทํามุมกับระนาบการเฉือน ริ้วขนานสวนใหญทํามุมกับระนาบการเฉือน ดังนั้นตองพิจารณาใหดี  
 

 
 

รูปท่ี 9.20 ลักษณะของระนาบการเฉือน ท่ีปรากฏในหิน การหาทิศทางการเฉือน ตองพิจารณา
ระนาบท่ีตัดขนานกับโครงสรางแนวเสน และต้ังฉากกับระนาบของริ้วขนาน ท่ีอยูภายในเขตรอยเฉือน และ
ตัวอยางของตังบงชี้ทิศทางการเฉือนบางสวนท่ีอาจปรากฏ ในระนาบที่ตัดขนานกับโครงสรางแนวเสน [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Figure 9.34 โดย Davis and Reynolds, 1996 และ Fig. 5.10 โดย Passchier and Trouw, 
2005] 

 
เมื่อทราบระนาบของการเฉือนหรือริ้วขนาน ลําดับตอไป คือ หาเสนทางการเคล่ือนท่ี (line of 

transport) ของเขตรอยเฉือน ในเชิงเปรียบเทียบ (relative displacement) ถาการเปล่ียนลักษณะเปนแบบ
การยืดเปนเสนตามแนว S1 (maximum strain) สวนใหญแสดงการยืดตามแนว S1 ดังนั้นถาทราบระนาบท่ี
ขนานกับ S1 จะทําใหทราบระนาบที่ต้ังฉากกับ S1 นั่นคือระนาบของ S3 (minimum strain) และเปนระนาบ
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ของริ้วขนาน ระนาบที่ขนานกับโครงสรางแนวเสน คือ ระนาบของ plane strain (S1S3) ท่ีสามารถหาทิศ
ทางการเฉือนได (รูปท่ี 9.20) และตัวอยางของตัวบงชี้ทิศทางการเฉือนแสดงในรูปท่ี 9.20 
 
9.4.1 ตัวบงช้ีความเครียด (Strain Markers) 

ตัวบงชี้ความเครียด (strain markers) ท่ีใชหาทิศทางการเคล่ือนท่ีในเขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม 
แบบเปราะ-ออนนิ่ม และแบบกึ่งเปราะ ไดแก  

(1) แนวการเลื่อนของตัวบงชี้ (Offset marker) จัดเปนตัวบงบอกทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
เขตรอยเฉือนไดเปนอยางดี เชน พนังตัดชั้นหิน (dike) ชั้นหิน (bed) หรือชุดหิน ซึ่งชวยให
เราสามารถมองเห็นการเล่ือน (offset) ไดจากหินโผลในสนาม ส่ิงสําคัญท่ีตองพิจารณาใหดี
ในการหาการเคล่ือนท่ี คือ ระนาบของการวิเคราะห จะตองเปนระนาบที่ขนานกับแนวการ
เล่ือน หากเลือกระนาบผิด อาจหาทิศทางการเคล่ือนท่ีไมได (รูปท่ี 9.20)  

(2) การผิดรูปของตัวบงชี้ (Deflection of marker) ถาเราไมสามารถหาแนวการเลื่อนของตัว
บงชี้ (offset marker) ไดสมบูรณในสนาม เราอาจใช deflection marker ท่ีสังเกตเห็นการ
บิดโคง หรือการผิดรูปไปของตัวบงชี้ (markers) ซึ่งตัวบงชี้ คือ ส่ิงใดๆ ท่ีเราทราบสภาพ
กอนเปล่ียนลักษณะ ดังนั้นเมื่อส่ิงนั้นผิดรูปไป สามารถนํามาบงบอกวามีการเปล่ียน
ลักษณะ นั่นเอง (รูปท่ี 9.20) 

(3) รูปแบบเฉพาะตัวของร้ิวขนานในเขตรอยเฉือน (Foliation pattern) เปนการเปลี่ยน
ลักษณะเฉพาะและเปลี่ยนอยางเปนระบบของริ้วขนาน และเกิดไดในสภาวะแบบออนนิ่ม
ของเขตรอยเฉือน (ductile shear zone) เทานั้น “รูปแบบเฉพาะตัวของริ้วขนานในเขตรอย
เฉือน” หรือเรียกส้ันๆ วา “รูปแบบของริ้วขนาน” สามารถเปนตัวท่ีบงบอกทิศทางการเฉือน 
(sense of shear) ไดดี ริ้วขนานมักแสดงระนาบของ S1S2 ของ วงรีความเครียดสุดทาย 
(finite strain) และจะทํามุมกับระนาบการเฉือน (shear plane) ในกรณีของ non-coaxial 
deformation จึงสามารถบงบอกถึงทิศทางการเฉือนได [รูปท่ี 9.21 (ก) และ (ข)] รูปแบบ
ของริ้วขนานมักมีลักษณะเปนระนาบโคง หรือเปนรูปตัว S ขวางไปกับเขตรอยเฉือน โดยที่
ตรงกลางของเขตรอยเฉือนมีการเปล่ียนลักษณะมากที่สุด [รูปท่ี 9.21 (ข)] กรณีท่ีเรา
สามารถสังเกตหินโผลของเขตรอยเฉือนไดอยางชัดเจน มักพบริ้วขนาน ดังตัวอยางรูปท่ี 
9.21 (ข) สําหรับกรณีท่ีพบเพียงขางใดขางหนึ่ง [รูปท่ี 9.21 (ค)] อาจพบการโคงของริ้ว
ขนานเขาหาหินท่ีไมไดเปล่ียนลักษณะ จึงตองพิจารณาใหดี นอกจากนี้ ริ้วขนานอาจวางตัว
ขนานกับระนาบการเฉือน กรณีท่ีวางตัวขนานกับการเฉือน สามารถอธิบายไดท้ังแบบ 
coaxial และ non-coaxial deformation ดังรูปท่ี 9.22  

(4) แถบการเฉือน (Shear band) เราเรียกขอบเขตเล็กๆ (zone) ท่ีเกิดจากการถูกเฉือน
มากๆ (high shear strain) วา “แถบการเฉือน (shear band)” ซึ่งเปนรอยการเฉือน
ขนาดเล็กๆ (minor shear zone) ปรากฏภายในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ แถบการเฉือน
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แนวแตกเรียบของแถบการเฉือน (shear band cleavage)” ในท่ีนี้จะ
เรียกวา แถบการเฉือน (shear band) โดยทั่วไปแถบการเฉือนพบหนาประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร (รูปท่ี 9.23) พบไดดวยตาเปลาหรือจาก
แผนหินบาง แถบการเฉือนขนานหรือทํามุมกับระนาบการเฉือน (shear plane) ถาทํามุมใน
ทิศทางการเคล่ือนท่ีเรียกวา antithetic shear band ถาทํามุมในทิศทางเดียวกับการ
เคล่ือนท่ีเรียกวา synthetic shear band แถบการเฉือนอาจมีการเล่ือนขาดจากกัน ทําให
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เห็นระยะการเล่ือน (offset) สามารถพบไดท้ังแบบการเลื่อนแบบรอยเล่ือนปกติ (normal 
fault) หรือการเล่ือนแบบรอยเล่ือนยอน (thrust fault) ถาพบระยะการเล่ือนของร้ิวขนาน 
แบบรอยเล่ือนปกติ เรียกวา extensional shear band การเกิดของแถบการเฉือน เปนการ
เกิดแบบ crenulation cleavage ประเภทหน่ึง โดยมีลักษณะการเกิดแบบยืด (extensional 
crenulation cleavage) ซึ่ง crenulation ท่ีอธิบายในบทท่ี 8 เปนการเกิดแบบหดส้ัน 
(compressional crenulation cleavage) แตกรณีท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนเปนการเกิดแบบยืด 
(extensional crenulation cleavage) แถบการเฉือนมี 2 ชนิด (รูปท่ี 9.24) คือ แถบการ
เฉือนแบบ C (C-type shear band) ซึ่งแนวของ C วางขนานกับระนาบการเฉือน และต้ัง
ฉากกับริ้วขนาน และแถบการเฉือนแบบ C’ (C’-type shear band) ซึ่งมีแนวการเฉือนทํา
มุมกับระนาบการเฉือน  

 

 
 

รูปท่ี 9.21 รูปแบบของริ้วขนาน (foliation pattern) ในเขตรอยเฉือน (ก) วงรีความเครียดคร้ัง
สุดทาย (finite strain ellipse) เมื่อเกิดการเฉือนดวยปริมาณตางๆ ตามลักษณะของ รูปแบบของริ้วขนาน 
(ข) ลักษณะรูปแบบของริ้วขนานที่อาจปรากฏเพียงดานเดียว (ค) รูปแบบที่อาจปรากฏในสนาม   

 

 
 

รูปท่ี 9.22 รูปแบบของริ้วขนาน (foliation pattern) ในเขตรอยเฉือนขนานกับระนาบการเฉือน 
(shear plane) อาจหมายถึง (ก) coaxial deformation (ข) high shear strain (ค) thin shear zones ท่ี
รวมกันอยูในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ [ภาพจาก Figure 9.41 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
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รูปท่ี 9.23 ลักษณะของแถบการเฉือน (shear band) ในเขตรอยเฉือน ท่ีตัดแนวของริ้วขนาน ถา

แถบการเฉือน ตัดตามแนวการเฉือนเรียก synthetic ถาตรงกันขามเรียก antithetic [ภาพจาก Figures 9.42 
และ 9.43 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 

 
 
 

รูปท่ี 9.24 ภาพสเกตลักษณะของ S-C fabric แบบ C-surface ท่ีขนานกันระนาบของการเฉือน 
และแบบ C’-surface ท่ีทํามุมกับระนาบการเฉือน [ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 5.14 โดย Passchie and 
Trouw, 2005] 
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(5) S-C fabrics ถือวาเปนตัวบงบอกทิศทางการเคล่ือนท่ีของเขตรอยเฉือนไดดี พบวามีท้ัง ริ้ว
ขนานและแถบการเฉือน (foliation and shear band) อยูรวมกัน (รูปท่ี 9.24 และ 9.25) 
กรณีท่ีเปนระนาบของริ้วขนาน (foliation plane) เรียกวา S-surface โดยที่ S มาจาก 
schistosity และ กรณีท่ีเปนแถบการเฉือน (shear band) เรียกวา C-surface โดยที่ C มา
จาก cisaillement เปนภาษาฝรั่งเศสของคําวา “เฉือน (shear)” C-surface มักพบเปนแนว
ไมตอเนื่องยาวประมาณ 2-20 เซนติเมตร และหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร (อธิบายแลวใน
สวนของแถบการเฉือน) คําวา S-C อาจเขียน C/S หรือ C-S ก็ได  

 
 

 
 
 
รูปท่ี 9.25 ภาพจากแผนหินบางแสดงลักษณะของ S-C fabric (ก) และ (ข) แบบ C-surface ท่ี

ขนานกันระนาบของการเฉือน (ค) และ (ง) แบบ C’ ท่ีทํามุมกับระนาบการเฉือน [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] 

 
(6) แรรูปปลา (Mineral Fish) หินไมโลไนตมักพบวามีลักษณะรูปเลนสของ porphyroclasts 

ของแร มัสโคไวท (muscovite) ไบโอไทต (biotite) โพแทสเซียม เฟลดสปาร (K-felspar) 
แพลจิโอเคลส (plagioclase) ไดชื่อวาแรรูปปลา (mineral fish) เพราะมีลักษณะคลายปลา 
trout (รูปท่ี 9.26) หางของแรรูปปลา (mineral fish) ขนานไปกับระนาบการเฉือน (shear 
plane) แรรูปปลาเดนๆ และพบมาก คือ แรจําพวกไมกา จึงมีชื่อเรียกติดปากวา “แรไมกา
รูปปลา (mica fish)” มากกวา “แรรูปปลา (mineral fish)” กรณีหินมีลักษณะของ mica fish 
เมื่อเรานํามาสองกับแสงพระอาทิตยในทิศทางท่ีขนานไปกับระนาบการเฉือน (shear 
plane) จะพบลักษณะของแรไมกา (mica) เลนแสงไดแวววาวกวาดานตรงกันขาม ทําให
สามารถบงบอกทิศทางการเฉือนได  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 
 
รูปท่ี 9.26 ภาพจากแผนหินบางของหินไมโลนิติก แกรโนไดออไรต (mylonitic granodiorite) 

แสดงลักษณะของแรไมการูปปลา (mica fish) ร และภาพขยายแสดงแรไมการูปปลา และแรไมการูปปลา
แบบมีหางยาว [ภาพจาก Figure 9.46 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 
(7) สิ่งแปลกปลอมแทรกอยูในเน้ือหิน (Inclusion) หากหินท่ีมีส่ิงแปลกปลอมแทรกอยูใน

เนื้อหิน ถาส่ิงแปลกปลอมน้ันมีความแข็งแรงกวาเนื้อหิน เมื่อหินนั้นถูกเฉือนอยูในเขตรอย
เฉือน ส่ิงแปลกปลอมจะแสดงการเปล่ียนลักษณะท่ีแตกตางออกไปจากเนื้อหิน เชน มีการ
หมุน หรือ การเกิดผลึกใหม หรืออ่ืนๆ สัมพันธกับ matrix การหมุนของส่ิงแปลปลอมใน
กรณีของ coaxial และ non-coaxial จะไดลักษณะตางกัน ดังในรูปท่ี 9.27 และ 9.28  

 

 
 
 

รูปท่ี 9.27 ลักษณะของการหมุนในเขตรอยเฉือน (ก) แบบ coaxial หรือ pure shear (ข) แบบ 
non-coaxial หรือ simple shear [ภาพจาก Figure 9.50 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
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รูปท่ี 9.28 ลักษณะขอส่ิงแปลกปลอม (inclusion) ท่ีมีความแข็งกวาเนื้อสารเมื่ออยูในเขตรอย
เฉือน เกิดการหมุนดังรูปซายมือ รูปขวาแสดงแนวของริ้วขนาน ในเม็ดแรท่ีอยูในเขตรอยเฉือน ภาพถายลาง 
ภาพซายมือเปนลักษณะของ porphyroclast ของ แรเฟลดสปาร ของหินไมโลนิติก แกรนิต ภาพขวามือ
แสดง prophyroblast ของแรการเนต ท่ีมีหาง และมีการหมุน (spiral inclusion trial) [ภาพบนจาก Mark  
Jessell and Paul Bons, Monash University ภาพลางจาก Figure 9.56 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
(8) Pressure Shadows สวนใหญเราสังเกตไดโดยดูจากกลองจุลทรรศน เปนบริเวณท่ีมีการ

เกิดผลึกใหมของแรจําพวก ควอตซ แคลไซต และ คลอไรต มีการเปล่ียนลักษณะในเขต
รอยเฉือนดังแสดงในรูปท่ี 9.29 

 

 
 

รูปท่ี 9.29 ลักษณะ pressure shadows, fibers และ instantaneous strain ของ (ก) แบบ pure 

shear (coaxial) (ข) แบบ simple shear (non-coaxial) [ภาพจาก Figure 9.54 โดย Davis and 

Reynolds, 1996] 
 
(9) แรดอก (porphyroclast) และแรดอกแปร (Porphyroblast) เมื่อหินมีการเปล่ียน

ลักษณะแบบออนนิ่ม หากมีเม็ดแรแข็ง (rigid grain) อยูในเนื้อหิน อาจมีการแปรสภาพไป
บางสวน สวนท่ีเหลือเรียกวาแรดอกหรือเรียกทับศัพทวา พอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) 
ซึ่งจัดเปน เม็ดแรขนาดใหญ หรือ ฟโนครีสท (phenocryst) ประเภทหนึ่งท่ีอยูในเนื้อหิน
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แปร ถือเปนกรณีท่ีหินมีแรท่ีมีความแข็งแรง แตถาไดผลึกแรใหม (neo mineral) เกิดใน
ระหวางหรือหลังกระบวนการแปร เรียกวา แรดอกแปร หรือเรียกทับศัพทวา พอรไฟโร
ปลาสท (porphyroblast) ผูเขียนขอเรียกทับศัพท สําหรับ porphyroclast และ 
porphyroblast สวนกระบวนการเกิด หากเกิดในระหวางการเปล่ียนลักษณะเรียก
ภาษาอังกฤษวา synkinematics ถาหลังการเปล่ียนลักษณะเรียกภาษาอังกฤษวา 
postkinematics หากพอรไฟโรปลาสท (porphyroblast) มีลักษะแบบรูปตัว S หรือมีหาง 
(inclusion trails) เมื่อถูกเฉือนพบมีการหมุนของหาง (trails) รอบพอรไฟโรปลาสท 
(porphyroblast)  และพอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) porphyroclasts การหมุนของแร
แข็งและการไหลของแรออนและเม็ดแรแข็งมี 2 รูปแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 9.30 คือ การไหล
แบบรูปตา (eys-sheaped flow pattern) และ การไหลแบบหูกระตาย (bow-tie shaped 
flow plattern) ลักษณะของ พอรไฟโรปลาสท (porphyroblast)  และพอรไฟโรคลาสท 
(porphyroclast) แสดงในรูปท่ี 9.31 รูปทรงสัณฐาน (geometry) ของ พอรไฟโรคลาสท 
(porphyroclast) แบงไดเปนสองสวน สวนในมีลักษณะเปนเม็ดแข็งเรียกวา แกน (core) 
รอบๆ เรียก เน้ือสวนนอก หรือ แมนเทิล (mantle) ท่ีเปนสวนของแรเกิดผลึกใหม พอรไฟ

โรคลาสท (porphyroclast) แบงได 4 ประเภท คือ θ-type, σ-type, δ-type, และ φ-type 
ดังรูปท่ี 9.32 ทิศทางการเฉือน (shear direction) บงบอกไดดังแสดงในภาพ และรูปท่ี 9.33 
แสดงตัวอยางลักษณะของ พอรไฟโรปลาสท (porphyroclast) พบไดจากหินโผลในสนาม 
และจากแผนหินบาง  

 

 
รูปท่ี 9.30 ลักษณะของไหลของแรออนและการหมุนของเม็ดแรแข็ง (ก) การไหลแบบรูปตา 

(eys-sheaped flow pattern) และ (ข) การไหลแบบหูกระตาย (bow-tie shaped flow plattern)  
 

 

 
 

รูปท่ี 9.31 ลักษณะของพอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) ท่ีอาจเกิดการเปล่ียนลักษณะในเขต
รอยเฉือนโดย (ก) เกิด extensional failure (ข) เกิด shear failure (ค) เกิด pressure shadow (ง) เกิดหมุน
หรือไหลไปตามแนวการเฉือน  
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รูปท่ี 9.32 รูปรางของพอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) ซึ่งมีชื่อตามอักษรกรีก สวนมากมีขนาด

เล็ก ตองดูในแผนหินบาง (หรือบางครั้งพบดวยตาเปลา) หากเปนลักษณะแบบ θ-type ไมสามารถบงบอก
ทิศทางได การบงบอกทิศทางดูท่ีปก (wing) ท่ีเปนสวนของเนื้อสวนนอก (mantle) สวนของเนื้อสวนนอกมี 2 
รูป แบบคือแบบขั้นบนใด และแบบแนวตรง [ภาพจาก Figure 9.58 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 

 
 

รูปท่ี 9.33 (ก) ลักษณะของพอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) แบบ σ-type ของแรโพแทสเซียม 

เฟลดสปารดูจากแผนหินบาง (ข) แบบ δ-type และ σ-type ของแรโพแทสเซียม เฟลดสปาร ดูจากแผนหิน

บาง (ค) แบบ σ-type ของแรโพแทสเซียม เฟลดสปาร ดูจากแผนหินบาง (ง) แบบ δ-type ดูจากแผนหิน
บาง [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 9.57 โดย Dais and Reynolds, 1996] 
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(10) สายแร (Vein) สายแรของควอตซ แคลไซต เฟลดสปาร ไมกา ยิมซัม หรือเหล็กออกไซต 
ท่ีเขามาแทรกสามารถบงบอกทิศทางการเฉือนได ดังแสดงในรูปท่ี 9.34 และ 9.35  

 

 
 
 
รูปท่ี 9.34 การวางตัวของสายแร (veins) ของ(ก) การเฉือนไปตามแกน (coaxial deformation)  

และ (ข) การเฉือนแบบไมไปตามแกน (non-coaxial deformation)  เทียบกับ instantaneous strain [ภาพ
จาก Figure 9.65 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
 

 
 

รูปท่ี 9.35 ลักษณะของการเฉือนแบบตอเนื่อง (progressive deformation) ของโครงสรางเอน
เอคชีลอน (en echelon) ในเขตรอยเฉือนมีการเปล่ียนลักษณะจาก (ก) ไป (ข) และ (ค) อยางคอยเปนคอย
ไปตามลําดับ [ภาพจาก Figure 9.66 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
(11) รอยแตกและระยะการเลื่อนของเม็ดแร (Fractured and Offset Grain) มักพบ 

porphyroclasts ท่ีเปนสวนท่ีแข็งมีการแตกตามแนวการเฉือนดังรูปท่ี 9.36 แตการบงบอก
ทิศทางการเฉือนจากรอยแตก อาจผิดพลาดเพราะสามารถเกิดไดท้ังแบบ synthetic และ 
antithetic ดังแสดงในรูปท่ี 9.36 กลาวโดยสรุป คือ ไมสามารถใชรอยแตกและระยะการ
เล่ือนท่ีเห็นจากเม็ดแรหรือเม็ดหินมีบงบอกการเฉือนวาไปในทิศทางใดได ตองใชหลักฐาน
อยางอื่นประกอบ  
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รูปท่ี 9.36 ลักษณะของรอยแตกของ พอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) ท่ีอาจเกิดในระหวางการ

เปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือนโดย ลักษณะของ synthetic และ antithetic รอยแตกจึงไมใชลักษณะท่ีนํามา
กําหนดแนวการเฉือนท่ีดี เพราะแนวของรอยแตก ขึ้นอยูกับการวางตัวของพอรไฟโรคลาสท และลักษณะ
ของผลึก สามารถบงบอกไดเพียงวามีการเกิดการเฉือน [ภาพโดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash 
University] 

 
(12) โครงสรางไสกรอกแบบอสมมาตร (Asymmetric Boudins) เปนโครงสรางท่ีเกิดไดใน

หินท่ีมีการแทรกสลับระหวางหินเนื้อออนและหินเนื้อแข็ง การเกิดการยืดของหินเนื้อแข็ง
แบบการเฉือนหากมีสภาพท่ีเหมาะสม ท่ีจะทําใหเกิดโครงสรางรูปไสกรอก ในเขตรอยเฉือน
มักแสดงลักษณะของโครงสรางสรางไสกรอกแบบอสมมาตร ท่ีสามารถนํามาบงบอกทิศ
ทางการเฉือนได  รูปแบบของโครงสรางไสกรอกแบบอสมมาตรที่สามารถบงบอกทิศ
ทางการเฉือนมี 2 รูปแบบ คือ โครงสรางไสกรอกแสดงแถบการเฉือน (shear band 
boundins) และ โครงสรางไสกรอกแสดงการลมทับแบบโดมิโน (domino boudins) (รูปท่ี 
9.37) เราสามารถใชโครงสรางไสกรอกท่ีแสดงแถบการเฉือน (shear band boundins) บง
บอกทิศทางการเฉือนไดงายกวา โครงสรางไสกรอกท่ีแสดงการลมทับแบบโดมิโน (domino 
boudins) ในกรณีท่ีพบ โครงสรางไสกรอกท่ีแสดงการลมทับแบบโดมิโน (domino boudins) 
หากพบวาแนวของโครงสรางไสกรอกขนานกับแนวของริ้วขนาน จะสามารถบงบอกทิศ
ทางการเฉือนได หากพบทํามุมกับริ้วขนาน การใชหลักฐานจากโครงสรางไสกรอกท่ีแสดง
การลมทับแบบโดมิโน มาบงบอกทิศทางการเฉือนเพียงโครงสรางเดียว อาจเกิดความ
ผิดพลาดได (รูปท่ี 9.38)   
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รูปท่ี 9.37 รูปแบบของโครงสรางไสกรอกแบบอสมมาตร (ก) โครงสรางไสกรอกแสดงแถบการ
เฉือน (shear band boundins) และ (ข) โครงสรางไสกรอกแสดงการลมทับแบบโดมิโน (domino boudins)  
[ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 5.40 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
 

 
 
รูปท่ี 9.38 โครงสรางไสกรอกแบบอสมมาตรวางตัวไดท้ังขนานและทํามุมกับริ้วขนานที่เกิดจาก

การเฉือน (ก) โครงสรางไสกรอกแสดงแถบการเฉือน (shear band boundins) และ (ข) โครงสรางไสกรอก
แสดงการลมทับแบบโดมิโน (domino boudins) หากทํามุมกับริ้วขนาน การแปลความหมายตองพิจารณา
หลักฐานอ่ืนประกอบ  [ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 5.42 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
 

(13) โครงสรางอสมมาตรรอบพอรไพโรคลาสท (Quarter Structure) เปนโครงสรางขนาด
เล็กท่ีเกิดรอบฟอรไฟโรคลาสท (porphyroclast) ดังแสดงในรูปท่ี 9.39  โครงสรางฟอรไฟโร
คลาสท หากแบงเปน 4 สวน (quarter) คือ ฝงดานบนซายและขวา และฝงดานลางซายและ
ขวา โครงสรางท่ีเกิดรอบฟอรไฟโรคลาสท ฝงดานบนซายและขวา จะเหมือนกับฝงดานลาง
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ขวาและซาย (รูปท่ี 9.39)  หากปรากฏลักษณะของโครงสรางดังแสดงในรูปท่ี 9.39 สามารถ
บงบอกทิศทางการเฉือนได   

(14) ชั้นหินคดโคง (Fold) ซึ่งมักพบรวมกับเขตรอยเฉือน ในลักษณะแบบอสมมาตร 
(asymmetrical  folds) 

 

 
 
 
รูปท่ี 9.39 โครงสรางอสมมาตรรอบพอรไพโรคลาสท (quarter structure) หากแบงพอรไฟโร

คลาสทออกเปนส่ีสวน สวนท่ีอยูฝงตรงขามจะมีรูปรางคลายกัน [ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 5.38 โดย 
Passchier and Trouw, 2005] 

 
9.5 การวิเคราะหความเครียดเฉือนที่เกิดในเขตรอยเฉือน   

ลักษณะของความเครียดท่ีเกิดขึ้นในเขตรอยเฉือน สวนใหญเปนแบบเนื้อผสม (heterogeneous) 
มากกวาท่ีจะเกิดแบบเนื้อเดียว (homogeneous) แตถึงแมจะเปนแบบเนื้อผสม หินยังแสดงการ
เปล่ียนแปลงอยางเปนระบบที่สามารถทํานายได จึงทําใหเราศึกษาเขตรอยเฉือนได การวิเคราะหทําคลาย
กับหรือเสมือนกับเปนแบบการเปล่ียนลักษณะแบบเนื้อเดียว (homogenous) คือ การคิดใหมีการเปล่ียน
ลักษณะท่ีไดวงรีความเครียดขนาดเทากันท่ัวท้ังมวลหิน ท่ีสามารถแบงยอยๆ ในการพิจารณาได เมื่อเห็น
วาไมเปนเนื้อเดียวก็แบงยอยลงอีกจนไดลักษณะเนื้อเดียว เพราะเราไมตองการใหไดวงรีความเครียดไม
เทากัน ในมวลหนิยอยท่ีแยกพิจารณา (เปนลักษณะของการ integration ทางคณิตศาสตร หากเห็นวาพ้ืนท่ี
ท่ีวิเคราะหยังไมเล็กพอท่ีจะเปนตัวแทนได ก็สามารถแบงใหเล็กลงไปอีก จนประทั่งมั่นใจวา จะเปนตัว
แทนท่ีไดคาโดยประมาณใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด)   

รูปท่ี 9.40 (ก) และ 9.40 (ข) แสดงถึงการเปล่ียนลักษณะแบบไมเปนเนื้อเดียวชนิด simple 
shear ในรูปกําหนดวงรีความเครียดท่ีเปนตัวแทนสวนยอยๆ โดยสมมติใหสวนยอยๆ ท่ีแบงมีความเปนเนื้อ
เดียว (และอีกคร้ัง! หากยังไมเปนเนื้อเดียว ตองแบงยอยลงอีก) ในรูปใหวงรีแตละวงแทนการเปลี่ยน
ลักษณะแบบเนื้อเดียว จะพบวาแตละพ้ืนท่ีในบริเวณเขตรอยเฉือน มีรูปวงรีความเครียดแตกตางกัน 
ขอบเขตของรอยเฉือนท่ีบริเวณท่ีไมเกิดความเครียดเลย นั่นคือไดรูปวงกลม และจะพบวาความเครียดเกิด
มากท่ีสุด อยูท่ีตรงกลางของเขตรอยเฉือน (รูปท่ี 9.40) และความเครียดจะลดลงจากจุดกลางท้ังสองขาง
อยางคอยเปนคอยไป (progressive deformation) ถาลากเสนไปตามแนวแกนยาว (S1) ของวงรีแตละวงดัง
แสดงในรูป 9.40 (ก) และ 9.40 (ข) และลากเสนไปตามแนวแกนส้ัน (S3) ของวงรีแตละวงในรูป 9.40 (ก) 
และ 9.40 (ข) จะไดดังรูป 9.40 (ค) และ 9.40 (ง) ตามลําดับ เสนท่ีลากเรียกวา “เสนของแนวการเปลี่ยน
แปลความเครียดรวม (finite strain trajectories)” ซึ่งเปนแนวเสนแสดงการวางตัวของ S1 และ S3 ลักษณะ
ของ เสนของแนวการเปลี่ยนแปลความเครียดรวม มีรูปรางคลายตัว S (sigmoidal) ย่ิงถามีความเครียด
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มากกวา จะไดรูปตัว S ท่ียืดเกือบขนานกับระนาบการเฉือน (shear plane) S1ท่ีไดเปนแนวของริ้วขนานที่
เกิดขึ้นในเขตรอยเฉือนนั่นเอง แนวของ เสนของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม แสดงลักษณะของ 
S-surface ใน S-C fabrics  

 
 

 
 
 
รูปท่ี 9.40 ลักษณะของการเกิดความเครียดแบบเนื้อผสม (heterogeneous strain) (ก) เมื่อมี

การเฉือนดวย γ=1 (ข) เมื่อเฉือนเพ่ิมมากขึ้น γ=2 (ค) เสนของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม (finite 
strain trajectory) สําหรับรูป ก (ง) เสนของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม (finite strain trajectory) 
สําหรับรูป ข [ภาพจาก Figures 3.2 and 3.12 โดย Ramsay and Huber, 1983]  
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9.5.1 ความสอดคลองของความเครียดในเขตรอยเฉือน 

แมวาการเปลี่ยนลักษณะในเขตรอยเฉือนจะเปนแบบเน้ือผสม แตสวนมากพบวาเกิดอยางเปน
ระบบ และมีการกลมกลืนกันของความเครียดในวัตถุเนื้อผสมคอนขางสมบรูณ หรือรียกวา “การเกิด
ความเครียดอยางกลมกลืน (strain compatibility)” จึงทําใหสามารถบงบอกถึงการเปล่ียนแปลงของ
ความเครียดได แมจะเปนแบบไมเปนเนื้อเดียว แตก็ยังมีลักษณะท่ีไปดวยกันไดท้ังเขตรอยเฉือน ไมมี
ลักษณะของการขาดความไมตอเนื่อง (discontinuities) หรือการเปล่ียนลักษณะอยางรวดเร็ว (abrupt 
change) ถาหากการเปล่ียนลักษณะไมกลมกลืนหรือไมสอดคลอง (incompatible) กันแลว ปญหาของการ
วิเคราะหจะเกิดขึ้น คือ ไมสามารถกําหนด (fix) รูปรางการเปล่ียนลักษณะใหกลมกลืนกันไปได อาจเกิด
ชองวางหรือการซอนทับ (กาย) กันขึ้นมา นั่นแสดงถึงความไมกลมกลืนหรือสอดคลองกัน เมื่อสมมติฐาน
ของเราคือกําหนดใหมี การเกิดความเครียดอยางกลมกลืน (strain compatibility) ในเขตรอยเฉือน จะมี 3 
องคประกอบ ท่ีเปนไปไดท่ีเกิดขึ้นในระนาบของรอยเฉือน ไดแก (รูปท่ี 9.41)  

(1) การเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบไมเปนไปตามแกน (simple shear) แบบเนื้อผสม 
(heterogeneous simple shear) โดยมี ระนาบการเฉือนขนานกับแนวผนังท่ีไมถูก
เฉือน (shear zone wall) 

(2) การเกิดการหดหรือยืดตัวแบบเนื้อผสม (heterogeneous dilation) โดยมีปริมาตร
เปล่ียนแปลงขณะมีการเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับแนวผนังท่ีไมถูกเฉือน (shear zone 
wall)  

(3) การเกิดความเครียดแบบเนื้อเดียว (homogeneous strain) ของวัตถุทุกชนิดท่ีมีอยู
ในเขตรอยเฉือน และแนวผนังท่ีไมถูกเฉือน (shear zone wall)  

 

 
 

รูปท่ี 9.41 สามองคประกอบท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีแนวการเฉือนอยูดานขาง ประกอบดวย การเกิดการ
เปล่ียนลักษณะแบบไมเปนไปตามแกน (simple shear) การเปลี่ยนปริมาตรแบบยืดหรือหด (volume 
change) และการเปล่ียนแบบเนื้อเดียวเทากันตลอด (homogenous strain) [ภาพจาก Figure 26.4 โดย 
Ramsay and Huber, 1987]  

 
การเปล่ียนลักษณะท้ังสามประเภทของรูปท่ี 9.41 อาจผสมกันไดดังรูปแสดงในรูปท่ี 9.42 และ

ถึงแมวาจะมี 3 องคประกอบ แตในเขตรอยเฉือน พบเปนแบบเนื้อผสม ดังนั้น จึงพบเพียงสององคประกอบ
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เทานั้น โดยที่ การเปล่ียนแบบเนื้อเดียวเทากันตลอด (homogenous strain) ไมอยูในขายของประเภทเนื้อ
ผสม รูปท่ี 9.43 แสดงลักษณะท่ีเปนแบบการเกิดความเครียดท่ีไมกลมกลืนหรือสอดคลองกัน (strain 
incompatibility) ของเขตรอยเฉือน ซึ่งไมเขาขายท่ีพิจารณา และรูปท่ี 9.44 แสดงลักษณะของความเครียด
แบบกลมกลืน (strain compatibility) รูป 9.44 (ค) มีการเคล่ือนท่ีได แตไมถือวาเกิดความเครียดท่ีไม
กลมกลืนหรือสอดคลองกัน (strain incompatibility) ท่ีปลายของเขตรอยเฉือน แสดงใหเห็นถึงปญหาของ
การเกิดความเครียดท่ีไมกลมกลืนหรือสอดคลองกัน (strain incompatibility) โดยที่เขตรอยเฉือนมีการหยุด 
(terminate) โดยอาจเกิดการรวมเขากับแนวของเขตรอยเฉือนใหมอีกแนว หรือหยุดเขาไปในหินท่ีไมถูก
เปล่ียนลักษณะ เพราะหินนั้นมีความแข็งแรงตอการเฉือนไดดี นั้นเอง 
 

 
 

รูปท่ี 9.42 ลักษณะผสมขององคประกอบท่ีแสดงในรูปท่ี 9.40 [ภาพจาก Figure 26.5 โดย 
Ramsay and Huber, 1987]  
 

 
 
รูปท่ี  9.43 ลักษณะของการเกิดความเครียดท่ีไมกลมกลืนหรือสอดคลองกัน  (strain 

incompatibility) ในเขตรอยเฉือน แสดงรูปกอนการเปล่ียนลักษณะ  แบบเปล่ียนลักษณะตามแกนแบบไม
ตอเนื่อง (discontinuous pure shear) แบบเปล่ียนลักษณะตามแกนแบบตอเนื่อง (continuous pure shear) 
และแบบรูปล่ิม [ภาพจาก Figure 26.24 โดย Ramsay and Huber, 1987]  
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รูปท่ี 9.44 ลักษณะของ strain compatibility ในเขตรอยเฉือน (ก) ลักษณะเริ่มตน (ข) เกิดแบบ

ไมไปตามแกนตอเนื่อง (continuous simple shear) (ค) เกิดแบบไมไปตามแกนไมตอเนื่อง (discontinuous 
simple shear) [ภาพจาก Figure 26.35โดย Ramsay and Huber, 1987] 

  
9.5.2 การเกิดริ้วลายหรือลวดลาย (fabric) ในเขตรอยเฉือน 

ความเครียดในเขตรอยเฉือน ทําใหเกิดริ้วลาย (fabric) ขึ้น แบงออกได 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (strain sensitive shape fabrics) 

โดยความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนจะถูกบันทึกไวในเนื้อหิน ดังนั้นจึงสามารถ
นํามาใชวิเคราะหหาปริมาณความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดได 

(2) ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดบางสวน (strain insensitive fabrics) โดยท่ี
ความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนไมไดถูกบันทึกไวท้ังหมด จึงหาปริมาณ
ความเครียดท้ังหมดไมได 

(3) ริ้วลายผสมท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดท่ีเกิดในเนื้อหิน (composite shape fabrics) โดย
ความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนอาจจะถูกบันทึกหรือไมถูกบันทึก ดังนั้น
ความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนลักษณะของการเฉือน อาจเกิดแบบตอเนื่องและ
ไมตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนไปไดท่ีเกิดแบบขนานตามแกน และเปล่ียนมุมไปกับแนวการเฉือน
ในขณะเกิดการเปล่ียนลักษณะ จึงทําใหริ้วลายถูกบันทึกแบบเนื้อผสม  

ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (strain sensitive shape fabrics) จะ
ขนานกับวงรีความเครียดรวมท้ังหมด (finite strain ellipse) ดังนั้นจึงแสดงผลของความเครียดรวมท้ังหมด 
(total finite strain ellipse) ซึ่งประกอบดวยริ้วขนาน (foliation) และโครงสรางแนวเสน (lineation) ดังรูปท่ี 
9.45 ซึ่งเปนลักษณะของแรโพแทสเซียม เฟลดสปาร ท่ีถูกเปล่ียนลักษณะ เปน porphyroclast แสดงผล
ของการเกิดความเครียด แนวการตัดแผนหินบางขนานไปกับแนวการยืด และต้ังฉากกับริ้วขนาน ถาเกิด 
plane strain (S1>S2, S3 = 0) เม็ดแรขนานกับระนาบ S1S2 และต้ังฉากกับ S3 เราหา S1 และ S2 ได

จากวิธี center-to-center หรือ Rf/φ  
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รูปท่ี 9.45 ภาพจากแผนหินบางแสดง ลักษณะของ porphyroclast ของแรโพแทสเซียม 
เฟลดสปาร ในหิน ควอตซ-เฟลดสปาร-ไมกา อุลตราไมโลไนต [ภาพจาก Fig. 5.24 โดย Passchier and 
Trouw, 2005]  

 
ในเขตรอยเฉือนเราสามารถใชการวางตัวของริ้วขนาน เทียบกับเขตรอยเฉือนเพ่ือหาปริมาณ

ความเครียด เราวัดมุมของริ้วขนาน จะไดความสัมพันธท่ีเสนอโดย Ramsay and Graham (1970) ดังนี้ 
  

    γ = 2/tan2θ 
 

เมื่อ  θ  คือ มุมท่ีวัดระหวาง foliation กับแนวของรอยเฉือน   

γ  คือ shear strain  
 
เรายังสามารถคํานวณหาการยืดได ดังสมการ 
    

S1 = cotθ 

    S3 = tanθ 
 

หรือเราจะใชวิธีอ่ืนหา S1 และ S3 และใช S1 และ S3 มาหามุม θ ก็ได สมการท่ีกลาวขางตน
สําหรับการเฉือนแบบไปตามแกน (simple shear) เทานั้น และคาท่ีไดเปนคาประมาณเชิงคานอย 
(underestimate) คือไดคานอยกวาความเครียดเฉือน (shear strain) ท่ีเกิดขึ้นจริง รูปท่ี 9.46 เปนรอยเฉือน
ในหินแกรนิต เมื่อเราสเกตแนวริ้วขนาน (foliation trajectory) ดังแสดงในรูปท่ี 9.46 ซึ่งก็คือ S1 แนวริ้ว

ขนาน ชวยใหประมาณปริมาณของความเครียดในเขตรอยเฉือนในแตละท่ีได โดยการจัดวัด θ ท่ีจุดท่ีสนใจ 
กรณีของ ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดบางสวน (strain insensitive fabrics) ไมได

บันทึก วงรีความเครียดรวมท้ังหมด (finite strain ellipse) จึงไมเหมาะท่ีจะวิเคราะหหาปริมาณความเครียด 
ท้ังนี้เพราะเม็ดขนาดในขณะเกิดการเฉือนอาจมีการเกิดผลึกใหม ทําใหการบันทึกของความเครียดท่ีสะสม



เขตรอยเฉือน            
 

ไวในเม็ดขนาดหรือเนื้อหินขาดหายไป หากวิเคราะหจะไดเพียงบางสวนของปริมาณความเครียดท่ีเกิดขึ้น
เทานั้น  

ในกรณีของ ริ้วลายผสมท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดท่ีเกิดในเนื้อหิน (composite shape 
fabrics) ประกอบดวยแถบการเฉือน (shear band) ท่ีเปนไดท้ัง ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดท่ี
เกิดขึ้นท้ังหมด (strain sensitive shape fabrics) หรือ ริ้วลายท่ีเปนผลบันทึกของความเครียดบางสวน 
(strain insensitive fabrics) โดยที่แถบการเฉือน อาจขนานหรือทํามุมกับระนาบการเฉือน ริ้วลายผสม ท่ีมี
แถบการเฉือน มีอยู 2 ชนิดคือ แบบ C (C-type shear band) และแบบ C’ (C’-type shear band) ดังแสดง
ในรูปท่ี 9.24 และ 9.25  

สําหรับ S-C fabricsประกอบดวย S-surfaces และ shear bands (C-surfaces) โดยที่ Lister 
and Snoke (1984) แบง S-C fabrics ออกเปน 2 ประเภท คือ Type I S-C fabrics และ Type II S-C 
fabrics โดยที่ Type I S-C fabrics จะเปนพวกไมโลนิติก ควอตซ (mylonitic quartz) ของหินท่ีมีแรควอตซ
และเฟลดสปารประกอบเปนสวนใหญ (quartz and felspathic rocks) สวน Type II S-C fabrics จะเปน
พวกหินท่ีมีแรไมกา เชน micaceous quartzite โดยที่ S-surface คือ แนวของริ้วขนานของ แรไมการูปปลา 
(mica fish) แนวของแถบการเฉือน (C-surface) คือ แนวของสวนหางของแรไมการูปปลา  
 

 
 

รูปท่ี 9.46 ลักษณะของการเฉือนแบบขวาไปซาย (dextral shear zone) (ก) ตัดเขาไปในแกรนิต 
(ข) แนวเสนของริ้วขนาน (foliation trajectories) ปรากฏในเขตรอยเฉือน [ภาพจาก Figure 9.81 โดย Davis 
and Reynolds, 1996] 
 
9.5.3 วงรีความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีทันใด (Instantaneous strain ellipse) 

เราใชวงรีความเครียดท่ีเกิดขึ้นทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) เมื่อถูกแรงกระทํา 
เปนตัวแทนท่ีจะแสดงผลของอัตราการยืดแบบทันทีทันใด (instantaneous stretching rate) ระหวาง แนว
การยืดตามวงรอบ (radial line) ท่ีอยูในระนาบของวงรี (รูปท่ี 9.47) เมื่อเกิดความเครียดจะมีท้ัง การยืด 
(extension) และ การหด (shortening) ถาพ้ืนท่ีของวงรีอยูนอก วงกลมออกไปแสดงวาเกิดการยืด 
(extension) แตถาอยูในวงกลมแสดงวาเกิดการหด (shortening) โดยที่เสนรัศมีของวงรีความเครียดทํากับ
วงกลมเปนตัวบงบอก [รูปท่ี 9.47 (ข)] เมื่อเขียนมุมระหวางระนาบการเฉือนกับการเกิดการหดหรือการยืด 
จะไดดังรูป 9.47 (ค) โดยจะมีอยูสองจุดท่ีไมมีการเปล่ียนความยาว เราเรียกเสนท่ีไมเปล่ียนความยาววา 
เสนตรงที่ไมมีอัตราคาการยืดหรือหดเปนศูนย (line of zero stretching rate)  
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รูปท่ี 9.47 ลักษณะของวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) (ก) เมื่อ
มีการยืดบางสวนหดส้ันบางสวน (ข) นําเอาวงกลมกอนการเปลี่ยนลักษณะมาซอนทับ (ค) ลักษณะอัตรา
การยืดและหด [ภาพจาก Figure 9. 89 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
รูปท่ี 9.48 แสดง วงรีความเครียดท่ีเกิดขึ้นทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) ระหวาง 

การเฉือนแบบไปตามแกน (pure shear or coaxial) และการเฉือนแบบไมไปตามแกน (simple shear or 
non-coaxial) โดยท่ีการเฉือนแบบไปตามแกนอัตราการเปล่ียนแปลงแบบยืด (S1) จะขนานไปกับระนาบ
ของการเฉือนและอัตราการหดส้ัน (S3) ต้ังฉากกับระนาบของการเฉือน เสนท่ีแสดงความยาวคงที่ไมยืด
หรือหดทํามุม 450 กับระนาบการเฉือน ตรงกันขามกับการเฉือนท่ีไมไปตามแกน (simple shear) จะได
แกนของแนวของวงรีความเครียดทํามุม 450 กับระนาบการเฉือน และมีเสนท่ีแสดงความยาวคงท่ีหนึ่งเสน
ขนานไปกับระนาบการเฉือน [รูปท่ี 9.48 (ข)]เมื่ออัตราความเครียดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง พฤติกรรมของวัตถุ
จึงเกิดคลายกับมีการหมุน โดยที่จะไดลักษณะของการเฉือนแบบไปตามแกน (pure shear) มีการหมุนกัน
ดังรูปท่ี 9.49 (ก) และแบบไมไปตามแกน (simple shear) มีการหมุนในลักษณะแบบรูปท่ี 9.49 (ข) จาก 

pure shear พบวาเสนท่ีมีมุม 45° กับระนาบการเฉือนเปล่ียนไดเร็วกวาเสนในแนวอื่น สวนการเฉือนแบบ
ไปตามแกน (simple shear) จะไดทิศทางเดียวกันหมด เสนท่ีต้ังฉากกับระนาบการเฉือนจะหมุนไดเร็วกวา 
สวนเสนท่ีขนานกับระนาบการเฉือนจะไมมีการเปล่ียนมุมเลย 
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รูปท่ี 9.48 ลักษณะของวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) ท่ีแสดง
ถึงอัตราความเครียดท่ีเกิดทันทีทันใด (ก) แบบไปตามแกน (pure shear (ข) แบบไมไปตามแกน (simple 
shear) [ภาพจาก Figure 9.90 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 9.49 ลักษณะการหมุนของเสนท่ีมีมุมตางกับระนาบการเฉือน ถามีเสนขนานคูเล็กแสดงวา

เสนนั้นไมมีกี่เปล่ียนทิศทาง (ก) แบบการเฉือนไปตามแกน (pure shear) การหมุนเกิดมากท่ีเสน 45° กับ
ระนาบการเฉือน (ข) แบบไมไปตามแกน (simple shear) การเกิดมากท่ีเสนวางมุมตั้งฉากกับระนาบการ
เฉือน [ภาพจาก Figure 9.91 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 
สําหรับวงความเครียดรวมสุดทาย (finite strain ellipse) เปนการรวมความเครียดท่ีเกิดขึ้นจาก

ทันทีทันใดแลวเพ่ิมตอไปเรื่อยๆ ถือเปนผลสุดทายของความเครียดท้ังหมดท่ีเกิดในมวลหิน จึงไดชื่อวา วง
ความเครียดรวมสุดทาย (finite strain ellipse) รูปท่ี 9.50 เมื่อเรานําเอาวงรีความเครียดท่ีเกิดทันทีทันใด 
(instantaneous strain ellipse) มาซอนทับกับวงรีความเครียดรวมสุดทาย ของการเฉือนไปตามแกน และ
ไมไปตามแกน พบวามีแนวสองแนวท่ีไมแสดงมการยืดหรือหด เพราะมีความยาวเทาเดิม (no finite 
stretch) และเปนแนวท่ีแบง วงรีความเครียดรวมสุดทายออกเปน 4 สวน ดังแสดงในรูป 9.50 (ก) และ (ข) 
สวนรูปท่ี 9.50 (ค) และ (ง) แสดงการประยุกตใชในสนาม เมื่อเราพบพนังแทรกชั้น (dike) หรือลักษณะแนว
เสนในหินโผล เราสามารถวิเคราะหเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดขึ้นได  วงรีความเครียดรวมสุดทาย (finite strain 
ellipse) เมื่อเกิดแบบไปตามแกนจะไดดังรูปท่ี 9.51 สวนวงรีความเครียดรวมสุดทาย (finite strain ellipse) 
เมื่อเกิดแบบไมไปตามแกน จะไดดังแสดงในรูป 9.52 ใหสังเกตเสนท่ีมีการเปล่ียนขนาดและทิศทาง 
เปรียบเทียบรูปท่ี 9.51 และ 9.52  
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รูปท่ี 9.50 ลักษณะของวงรีความเครียดรวมสุดทาย (finite strain ellipse) ท่ีเกิดขึ้นของ (ก) แบบ
ไปตามแกน (pure shear) (ข) แบบไมไปตามแกน (simple shear) (ค) แนวเสนตางๆ ท่ีพบในหิน เมื่อเกิด
การเฉือนแบบไปตามแกน (ง) แนวเสนตางๆ ท่ีพบในหิน เมื่อเกิดการเฉือนแบบไมไปตามแกน [ภาพจาก 
Figure 9.92 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รูปท่ี 9.51 ลักษณะของการเปล่ียนลักษณะท่ีปริมาณของความเครียดเพ่ิมมากขึ้นของการเปลี่ยน
ลักษณะแบบไปตามแกน (coaxial (pure shear) deformation)  
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รูปท่ี 9.52 ลักษณะของการเปล่ียนลักษณะท่ีปริมาณของความเครียดเพ่ิมมากขึ้นของการเปลี่ยน

ลักษณะแบบไมไปตามแกน (non-coaxial (simple shear) deformation)  
 

9.5.4 การเปล่ียนลักษณะแบบตอเน่ือง (Progressive Deformation) 

การเปล่ียนลักษณะของเสนท่ีกลาวมาของการเฉือนไปตามแกนและไมตามแกน เปนพ้ืนฐานการ
วิเคราะหทางธรณีวิทยาโครงสรางแบบตอเนื่อง (progressive deformation) เราประเมินการเกิด การ
เปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง โดยการนําเอาวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) 
มาซอนทับเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันของการเปล่ียนลักษณะ ดังแสดงในรูป 9.51 และ 9.52 ตัวอยางการ
วิเคราะห การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง แสดงในรูปท่ี 9.53 จากรูป เราคํานวณ S1, S3 ไดเมื่อทราบมุม 

θ ของบริเวณท่ีเกิดการเฉือนแบบ simple shear ซึ่ง Ramsay and Huber (1983, 1987) ไดอธิบายไว
อยางละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบการเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง หากสนใจควรศึกษาเพ่ิมเติมจาก 
Ramsay and Huber (1983, 1987)  

 
9.6 ความเคนในเขตรอยเฉือน (Stress in Shear Zone) 
 การหาทิศทางความเคนในเขตรอยเฉือนสําหรับการเฉือนไมตามแกน (non-coaxial or simple 
shear) Ramsay (1967) ไดเสนอการวิเคราะหอยางงายโดยที่ขอบของเขตรอยเฉือน (shear zone 

boundary) ความเคนหลักคามาก (σ1) กระทํากับขอบของรอยเฉือนเปนมุม 45° ดังนั้นการเกิดการเฉือน
แบบไมไปตามแกน สําหรับเขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle shear zone) และกึ่งเปราะ (semi brittle 

shear zone) ท่ีมีเแอนเอคชีลอน (en echelon tension gashes) (รูปท่ี 9.54 และ 9.55) σ1 จะมุม 45° กับ
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ขอบของรอยเฉือน ในสนามในเขตรอยเฉือนแบบเปราะ จะพบรอยแตก 3 แนว ประกอบดวย R1 (Riedel 

shear), R2 (conjugate Riedel shear) และ P (synthetic shear) เราสามารถหา σ1 โดยแบงมุมระหวาง 
R1 (Riedel shear) และ R2 (conjugate Riedel shear) ดังแสดงในรูปท่ี 9.54 ในกรณีท่ีเขตรอยเฉือนแสดง

ลักษณะแบบการเกิดรวม (conjugate shear zone) ดังแสดงในรูปท่ี 9.54 และ 9.56 ทิศทางของ σ1 จะแบง
มุมตามท่ีแสดงในรูปท่ี 9.56  
 
 

 
 

 

รูปท่ี 9.53 ตัวอยางการวิเคราะหการเปลี่ยนลักษณะแบบตอเนื่อง (progressive deformation) 
ของพนังแทรกชั้น (dike) ท่ีพบในสนามในเขตรอยเฉือน (ก) ภาพสเกตลักษณะของหินโผล (ข) ภาพรวม
ของโครงสรางแนวเสนตางๆ ท่ีพบในหินโผล (ค) วงรีความเครียดเร่ิมตนและสุดทายจากคาท่ีคํานวณเมื่อ

ทราบมุม θ  ดังแสดงการคํานวณในกรอบ [ภาพจาก Figure 9.98 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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 รูปท่ี 9.54 เขตรอยเฉือนแบบเปราะและกึ่งเปราะ (brittle and semi brittle shear zones) ทิศทาง

ของความเคนหลักคามาก (σ1) ประมาณ 45° กับขอบของรอยเฉือน (ก) และ (ข) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ 
ลักษณะของ R1 (Riedel shear) และ R2 (conjugate Riedel shear) และ P (synthetic shear) (ค) เขตรอย
เฉือนกึ่งเปราะ ของ แอนเอคซิลอน [ภาพปรับปรุงตอจาก McClay, 1987] 
 
 

 
 
 รูปท่ี 9.55 ลักษณะของโครงสรางแบบเอนเอคชีลอน (en echelon) แบบการเกิดรวม(conjugate) 
แสดงแนวการเฉือน [ภาพซายมือโดย Richard Stenstrom, Beloit Colleage  ภาพขวามือโดย Robert J. 
Varga, The College of Wooster] 
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 รูปท่ี 9.56 ทิศทางของ σ1  เขตรอยเฉือนแบบเปราะและกึ่งเปราะ เมื่อมีเขตรอยเฉือนแสดง
ลักษณะแบบคอนจูเกต (conjugate shear zone)  
 
 สําหรับเขตรอยเฉือนแบบเปราะ-ออนนิ่ม (brittle-ductile shear zone) และออนนิ่ม (ductile shear 

zone) จะพบริ้วขนานในเขตรอยเฉือน (รูปท่ี 9.57) โดยที่ขอบของเขตรอยเฉือน ริ้วขนานจะทํามุม 45° กับ
ขอบรอยเฉือน นั่นคือต้ังฉากกับ σ1  
 

 
 
 รูปท่ี 9.57 เขตรอยเฉือนแบบเปราะ-ออนนิ่ม และออนนิ่ม แสดงลักษณะของริ้วขนานที่พบในเขต

รอยเฉือน ทิศทางของความเคนหลักคามาก (σ1) ประมาณ 45° กับขอบของรอยเฉือน [ภาพซายมือ โดย 
Karabino, Williams Colleage] 
 

9.7 บทสรุป 
เขตรอยเฉือนเปนการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาพออนนิ่ม เกิดท่ีระดับความลึกประมาณ 10-

15 กิโลเมตรจากผิวดิน กลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดในเขตรอยเฉือน ไดแก การละลายดวยความดันและ
ตกสะสม การเล่ือนไถล การครีพและการแพรของเม็ดแร ทิศทางของเขตรอยเฉือน (sense of shear) 
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สามารถหาไดจากหลักฐานในสนาม โดยอาศัยตัวบงชี้ความเครียดของเขตรอยเฉือน (strain markers in 
shear zone) ไดแก offset markers, deflection of markers, foliation patterns, shear bands, S-C 
fabrics, mica fish, inclusions, pressure shadows, porphyroclasts และ ชั้นหินคดโคงแบบอสมมาตร 
การวิเคราะหความเครียดท่ีเกิดขึ้นในเขตรอยเฉือน แยกวิเคราะหได 2 ประเภท ไดแก แบบการเปล่ียน
ลักษณะแบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) และแบบการเปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน (non-
coaxial or simple shear) การวิเคราะหสามารถทําภายใตเง่ือนไขแบบเนื้อผสม ดวนการบางยอยขนาดของ
เขตรอยเฉือนลง จนกระท่ังมีความเปนเนื้อเดียว ผลการวิเคราะหความเครียดของหินเปนผลลัพธสุดทาย 
(finite strain ellipse) แมวาหินมีการเปล่ียนลักษณะแบบคอยเปนคอยไปและตอเนื่อง  
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (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, δ-shape, θ-shape, σ-shape, φ-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.  
 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) จงใหนิยามของเขตรอยเฉือน  
(2) หลักฐานอะไรบางท่ีสามารถนํามาแบงแยก ระหวางเขตรอยเฉือนท่ีโผลบนผิวดิน เกิดจากผลของการ

ยกตัว (uplift) ของแผนดินจากการมีมวลเพ่ิมมากขึ้น หรือจากการเล่ือนตัวดวยรอยเล่ือน 
(exhumation) ท่ีทําใหหินในเขตรอยเฉือนโผลเหนือพ้ืนดิน 

(3) หลักฐานในสนามอะไรบางท่ีสามารถนํามาแบงประเภทตางๆ ของเขตรอยเฉือน ในกรณีแบบเปราะ 
(brittle shear zone) แบบออนนิ่ม (ductile shear zone) แบบกึ่งเปราะ (semi brittle shear zone) 
และแบบเปราะและออนนิ่ม (brittle-ductile shear zone) 

(4) หากพบวามีหินในเขตรอยเฉือนปรากฏในหินโผล จะเก็บขอมูลอยางไร จะใชหลักฐานใดบงบอกทิศ
ทางการเล่ือน ยกตัวอยางประกอบ  

(5) หากตองการวิเคราะหทางไคเนมาติกสและพลศาสตรในเขตรอยเฉือนตองเก็บขอมูลอยางไร อธิบายให
ละเอียด 

(6) เขตรอยเฉือนหนาหรือบาง เกิดไดอยางไร อะไรเปนปจจัยท่ีควบคุมท่ีสําคัญ ใหเรียงจากมากไปนอย   
(7) รูปท่ี 9.58 เปนภาพจากแผนหินบาง จากลักษณะท่ีพบบงบอกไดหรือไมวาทิศทางการเฉือน (sense of 

shear) เปนอยางไร และหลักฐาน (marker) ท่ีใชบงบอกจากท่ีพบในภาพคืออะไร  
(8) จงอธิบายกลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีสังเกตได จากภาพของเม็ดแร ในรูปท่ี 9.58  
(9) หินในรอยเฉือนตอไปนี้ หินใดถูกกระทําใหเปล่ียนลักษณะมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย (ใน

กรณีท่ีเรียงไมได จงใหเหตุผลประกอบใหชัดเจน) หินอุลตราไมโลไนต (ultra mylonite) หินไมโลนิติก 
ไนส (mylonitic gneiss) หินไมโลนิติก เพริโดไทต (mylonitic peridotite) หินโดโลนิติก ไมโลไนต 
(dolomitic mylonite) หินไมโลนิติก มารเบิล (mylonitic marble)  

(10) โครงสรางเขตรอยเฉือน พบรวมกับโครงสรางใดมากสุด เรียงลําดับ และใหเหตุผลประกอบ ระหวาง 
รอยเล่ือนยอน (thrust fault) รอยเล่ือนปกติ (normal fault) รอยเล่ือนดานขาง (strike strike-slip fault) 
และ ชั้นหินคดโคง (fold) 

(11) สเกตรูปแบบของการคดโคงแบบอสมมาตร (asymmethical folds) ท่ีเกิดจาการเฉือน ท่ีมีรูปแบบไมซ้ํา
มา 5 รูป  
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(12) การเฉือนทําใหเกิดการคดโคงแบบ sheath fold ไดอยางไร อธิบาย  
(13) เขตรอยเฉือนเกิดไดท่ีความลึกมากสุดเทาใด อธิบายและใหเหตุผลประกอบ  
(14) แรเศรษฐกิจท่ีเกิดรวมในเขตรอยเฉือน มีแรอะไรเกิดไดบาง อธิบาย  
 

 
 

รูปท่ี 9.58 สําหรับคําถามขอท่ี 8 สเกลท่ีแสดงดวยเสนตรงกรอบลางของแตละรูป ยาว 1มิลลิเมตร 
[ภาพจาก Fig. 5 โดยWells et al., 2005] 
 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) ทําไมเราจึงมักพบหินในเขตรอยเฉือนมีลักษณะการแตกเปนแผน และมีความแตกตางจากการแตก

ของหินชนวน (slate) อยางไร อธิบาย 
(2) การหาทิศทางของการเฉือน ในสนาม ตัวบงชี้ (marker) ประเภทใดที่บงบอกรอยเฉือนไดชัดเจนท่ีสุด 

และใหเรียงความชัดเจนจากมากไปหานอยท้ัง 14 ตัวบงชี้ ท่ีไดในอธิบายในบทนี้   
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(3) ทําไมลักษณะของรอยแตกในเม็ดแร ท่ีพบในเขตรอยเฉือน แสดงลักษณะทิศทางตรงกันขาม 
(antithetic) หรือทิศทางเดียวกันกับแนวการเคล่ือนท่ี (synthetic) ของระนาบการเฉือน 

(4) สเกตลักษณะของเขตรอยเฉือนท่ีเกิดจากรอยเล่ือนปกติ รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา และรอยเล่ือนตามขาง 
ในสนาม จะหาหลักฐานมาบงบอกไดอยางไรวา เปนเขตรอยเฉือนจากการเล่ือนของแตละประเภท  

(5) จงอธิบายความเปนไปไดของการโผลของหินในเขตรอยเฉือน บริเวณรอยเล่ือนดานขาง ดานเจดียสาม
องค รอยเล่ือนดานขางระนองคลองมารุย หรือ รอยเล่ือนดานขางแมปง  
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โครงสรางของโลกและ 
กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก 
       

 
10.1 โครงสรางของโลก (Structure of the Earth) 

โครงสรางของโลก (structure of the Earth) จัดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (รูปท่ี 10.1 และ 
10.2) ไดแก (1) ประเภทท่ีแบงโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ (physical/mechanical properties) และ (2) 
ประเภทท่ีแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี (chemical composition)  
 

 
 
 รูปท่ี 10.1 ลักษณะโครงสรางภายในของโลก แบงโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ (physical 
properties) และแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี (chemical composition) โดยท่ีองคประกอบทางกายภาพ
ลึกสุด คือ ธรณีภาคชั้นในโดยมีฐานอยูท่ีแกนโลกชั้นนอกตามการแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Monroe et al., 2007]  
 
 ประเภทท่ีแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี (chemical composition) แบงโครงสรางภายในของ
โลกออกเปน 3 ชั้นใหญๆ คือ เปลือกโลก (crust) เนื้อโลก (mantle) และ แกนโลก (core) ดังแสดงในรูปท่ี 
10.1 ตรงรอยระหวางเปลือกโลกและเนื้อโลก เรียกวา “ชั้นความไมตอเน่ืองโมโฮโรวิกซิก (Mohorovicic 
discontinuity)” หรือเรียกส้ันๆ วา “ชั้นโมโฮ (Moho)”   
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โครงสรางภายในของโลก 3 ชั้น แบงไดจากการแปลความหมายหาความเร็วของคล่ืนหักเหและคล่ืน
สะทอน (refracted and reflected seismic waves) ท่ีเคล่ือนผานชั้นตางๆ ภายในโลกภายใตความลึกใดๆ 
เปนการประยุกตใชความรูดานฟสิกสของคล่ืน เพ่ือศึกษาหาโครงสรางภายในของโลกที่ตาเปลามองไมเห็น 
โดยศึกษาหาคาความเร็วคล่ืนเฉล่ียของชั้นแตละชั้น และคาความลึกของแตละชั้น ซึ่งสองคามีความสัมพันธกัน 
เมื่อคาใดคาหนึ่งสูงอีกคาจะต่ํา และท้ังสองคาเปนคาท่ีไมทราบ ดังนั้นจึงตองสรางรูปจําลองขึ้นมา เพ่ือ
พยายามหาคําตอบใหสอดคลองกับขอมูลท่ีวัดได ดังนั้นหากอานจากหนังสือเลมอื่นๆ และพบคาของความลึก 
และคาของความเร็วคล่ืนของชั้นตางๆ ไมเทากับคาท่ีแสดงในตําราเลมนี้ ไมไดหมายความวาจะตองมีคาใดคา
หนึ่งผิด คาท่ีแสดงอาจผิดท้ังสองคา เพราะเปนคาท่ีไดจากการแปลความหมายที่ไมสามารถบงบอกได
เฉพาะเจาะจง (exact solution) คาท่ีไดมีความผิดพลาดอยูในตัว  
 

 
 
 รูปท่ี 10.2 โครงสรางภายในของโลกและคาความเร็วคล่ืนปฐมภูมิ (primary wave หรือ P-wave) และ
คล่ืนทุติยภูมิ (secondary wave หรือ S-wave) คล่ืนทุติยภูมิไมเดินทางในน้ํา แกนโลกชั้นนอกมีคาความเร็ว 
คล่ืนทุติยภูมิเปนศูนย นั่นคือแกนโลกชั้นใน เปนของเหลว [ภาพปรับปรุงตอจาก Lay and Wallace, 1995 และ 
Monroe et al., 2007]  
 

การแบงชั้นโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี ยังมีชั้นยอยๆ เชน ชั้นความเร็วต่ํา (low velocity zone) 
ชั้น D” (อานวา ดี ดับเบิลไพม) เปนตน ชั้นยอยเหลานี้ อยูนอกเหนือวัตถุประสงคของตําราเลมนี้ หากสนใจ
สามารถอานไดจากตําราท่ีเขียนเฉพาะโครงสรางของโลกในระดับลึก สําหรับคาความเร็วคล่ืนท่ีเคล่ือนผานชั้น
ตางๆ ภายในโลก แสดงในรูปท่ี 10.2 การแบงโครงสรางของโลกตามองคประกอบทางเคมี จัดเปนการแบง
ของนักธรณีฟสิกส (geophysicist)  

การแบงโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางกลศาสตร (physical/mechanical properties) 
หรือทางการไหล (rheology) เปนการแบงของนักธรณีวิทยา (geologist) ซึ่งแบงเปนชั้นๆ ตามคุณสมบัติของ
ทางกลศาสตรของการไหล ซึ่งแบงโครงสรางใตผิวดินของโลกออกเปน 3 ชั้น ไดแก ธรณีภาคชั้นนอก 
(lithosphere) ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) และ ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere)  โดยที่ธรณีภาคชั้น
กลางจะเคล่ือนไหลไดระหวางธรณีภาคชั้นนอกและธรณีภาคชั้นใน ท่ีมีคาความแข็งแรงของแรองคประกอบ
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มากกวา ขอบเขตและความลึกของแตละชั้นแตกตางจากการแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบขอแตกตางท้ัง 2 ประเภท ดังแสดงในรูปท่ี 10.1   
 
10.1.1 องคประกอบของโครงสรางของโลกที่จัดแบงโดยอาศัยองคประกอบทางเคมี  
(1) เปลือกโลก (Crust) 

เปลือกโลก แบงออกเปน 2 ประเภท (รูปท่ี 10.3) ไดแก 
(1) เปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) หนาประมาณ 4 ถึง 11 กิโลเมตร มีความ

หนาแนน (density) เฉล่ียประมาณ 2,900 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เปลือกโลกสวนท่ีเปน
มหาสมุทรประกอบดวยธาตุ ซิลิคอน และแมกนีเซียม เรียกยอวา ไซมา (Sima) มาจาก silicon 
+ magnesium  

(2) เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental crust) มีความหนาประมาณ 25 ถึง 70 กิโลเมตร มี
ความหนาแนนเฉล่ียประมาณ 2,700 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป
ประกอบดวย ซิลิคอน และ อะลูมิเนียม เรียกยอวา ไซอัล (Sial) มาจาก silicon + aluminum  

 
 

 
 
 รูปท่ี 10.3 ลักษณะของแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปหรือเรียกส้ันๆ วาแผนทวีป (continental 
plate) และแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทรหรือเรียกส้ันๆ วาแผนมหาสมุทร (oceanic plate) รวมท้ัง
เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental crust) และ เปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) [ภาพ
ปรับปรงุตอจาก Plummer and McGeary, 1991]  
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สาเหตุท่ีเปลือกทวีปหนาแตกตางกัน (25-70 กิโลเมตร) เพราะมีความสูง-ตํ่าของพ้ืนท่ีแตกตางกัน 
เชน ภูเขา หุบเขา แมน้ํา ท่ีราบ หากพ้ืนท่ีนั้นมีภูเขาสูง 5 กิโลเมตรแตกตางจากพ้ืนท่ีขางเคียงจะมีความหนา
ของเปลือกโลกประมาณ 6-8 เทาของพ้ืนท่ีใกลเคียง ตามหลัก “ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก (isostasy)” 
นั่นคือถาเปน 6 เทาจะได 30 กิโลเมตร แตกตางจากพ้ืนท่ีขางเคียง ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนไป ตามสมมุติฐาน
ของการมีรากของภูเขา (Airy root hypothesis) อยางไรก็ตามก็ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ีแมจะมีภูเขาสูง แตก็ไมมีราก
เขา ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของแพท (Platt hypothesis) และหากเราตองการทราบวาภูเขานั้นมีรากหรือไม
มีราก เราตองทําการสํารวจสภาพใตผิวดินบริเวณภูเขาเพ่ือหาความลึกของรอยตอระหวางเปลือกโลกและเนื้อ
โลก หรือหาความลึกของชั้น โมโฮ  

เปลือกมหาสมุทรปกติ (normal oceanic crust) มีความหนาประมาณ 9-11 กิโลเมตร และเปลือก
โลกในสวนท่ีเปนทวีป ซึ่งเปลือกทวีปปกติ (normal continental crust) มีความหนาประมาณ 30-40 กิโลเมตร 
บริเวณเปลือกทวีปท่ีไมปกติ (abnormal continental crust) คือ บริเวณที่มีการมุดตัวอาจหนาถึง 70-120 
กิโลเมตร บริเวณเปลือกมหาสมุทรไมปกติ (abnormal oceanic crust) คือ บริเวณท่ีมีการเกิดใหมซึ่งความ
หนาเริ่มจากมากกวา 0 กิโลเมตร และหนาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เมื่อหางจากบริเวณท่ีเกิดใหม  

ความแตกตางของเปลือกโลกในสวนท่ีเปนมหาสมุทร กับเปลือกโลกในสวนท่ีเปนทวีป คือ คาความ
หนาแนน (density) ของหินองคประกอบและความหนาของชั้นหิน ดังแสดงในรูปท่ี 10.3 ซึ่งคาความหนาแนน
สัมพันธกับชนิดของหิน (type of rocks) หรือสัมพันธกับแรประกอบในหิน การที่เปลือกโลกและธรณีภาค
ชั้นนอกมีความหนาแตกตางกัน ดังแสดงในรูปท่ี 10.3 และ 10.4 อธิบายไดตามหลักดุลเสมอภาค (isostasy) 
ซึ่งเปลือกโลก (crust) หรือกลาวในกรณีของแผนเปลือกโลก (plate) วางตัวอยูบนชั้นหินท่ีมีความหนาแนน
มากกวา ดังนั้นการท่ีเปลือกโลก หรือกรณีของแผนเปลือกโลกมีความหนาแตกตางกัน เพราะเปลือกโลก หรือ
แผนเปลือกโลก มีการปรับสภาพเพ่ือใหอยูในสภาวะท่ีสมดุล ตามกฎความโนมถวงของโลก 
 

 
 
 รูปท่ี 10.4 ความหนาของเปลือกโลก (crust) และแผนเปลือกโลก (plate) มีความหนาแตกตางกัน (ก) 
ฐานของธรณีภาคชั้นนอกใตเทือกภูเขายกตัวสูงขึ้น (ข) ฐานของธรณีภาคใตเทือกเขาลดตัวต่ําลง [ภาพ
ปรับปรุงตอจาก Plummer et al., 2007] 

 
ในกรณีกําหนดใหหินในเนื้อโลก (mantle) มีความหนาแนนคงท่ี นั่นคือ ใตฐานของเปลือกโลกและ

ธรณีภาคชั้นนอกมีความหนาแนน ~ 3,300 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (รูปท่ี 10.1) ดังนั้นเมื่อพบเทือกเขาที่มี
ความสูงกวาบริเวณขางเคียง แสดงวาพ้ืนท่ีใตภูเขาหรือพ้ืนท่ีบริเวณขางเคียงภูเขาจะตองมีการปรับสภาพ
แบบถวงดุล (compensate) เพ่ือใหเทือกเขาสูงทรงตัวอยูไดโดยไมลม และการท่ีเทือกเขาทรงตัวอยูไดโดยไม
ลมมี 2 สมมุติฐาน คือ 



โครงสรางของโลกและกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก   |         
 

  

(1) สมมุติฐานของแอรี (Airy’s Hypothesis) โดยมีเง่ือนไขวา ความหนาแนนของหินในเปลือก
โลกคงที่ หรือเทากันในแนวนอน (lateral density constant) ดังนั้น พ้ืนท่ีใตเทือกเขามีการปรับ
สภาพท่ีบริเวณฐานของเปลือกโลกหรือชั้นโมโฮ หรือปรับท่ีฐานของธรณีภาคชั้นนอก โดยดวยมี
ราก (root) หย่ังลึกลงไป ดังแสดงในรูปท่ี 10.3, 10.4 (ก) และ (ข) จากรูปท่ี 10.3 พ้ืนท่ีใต
เทือกเขามีการปรับเฉพาะท่ีฐานของเปลือกโลกเทานั้น ฐานของธรณีชั้นนอกวางตัวในแนวราบ 
สวนรูปท่ี 10.4 (ก) มีการปรับท่ีฐานของเปลือกโลกในลักษณะเวาลงหรือมีรากหย่ังลึกลง และ
ปรับท่ีฐานของธรณีภาคชั้นนอกในลักษณะท่ีเวาขึ้น เพราะการปรับท่ีฐานของเปลือกโลกมีมาก
เกินไป (over compensate) จึงตองมีการปรับท่ีฐานของธรณีภาคช้ันนอก เพ่ือทดแทนท่ีฐาน
ธรณีภาคชั้นนอก ตรงกันขามกับรูปท่ี 10.4 (ข) มีการปรับท่ีฐานของเปลือกโลกและธรณีภาค
ชั้นนอก การวาดภาพของเปลือกโลกและธรณีภาค ท่ีแสดงในรูปท่ี 10.3, 10.4 (ก) และ (ข) นั้น
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติท้ัง 3 รูป สมมุติฐานนี้พบประมาณรอยละ 70 ของการปรับสภาพ
สมดุลของเปลือกโลกหรือแผนเปลือกโลก 

(2) สมมุติฐานของแพท (Platt’s Hypothesis) มีเง่ือนไขวา หากหินในเปลือกโลกมีความ
แตกตางของคาความหนาแนนในแนวนอน (lateral density change) การปรับความสมดุลจะมี
การปรับท่ีเปลือกโลก ฐานของเปลือกโลกหรือฐานธรณภาคชั้นนอกจะวางตัวแนวราบไมมีการ
โคงเวา เพ่ือปรับหาความสมดุลแตอยางใด หินในเปลือกโลกท่ีมีความหนาแนนนอยจะอยูสูงกวา
หินในเปลือกโลกที่มีความหนาแนนมาก ดังนั้นการเกิดเทือกเขาสูง หินในเทือกเขาสูงยอมมี
ความหนาแนนนอยกวาหินขางเคียง เทือกเขาจึงสามารถทรงตัวอยูไดโดยไมลม สมมุติฐานนี้
พบประมาณรอยละ 30 ของการปรับสภาพสมดุลของเปลือกโลกหรือแผนเปลือกโลก  

 
เมื่อนักธรณีวิทยา ศึกษาโครงสรางของหินในเปลือกโลก จึงตองเขาใจสภาพใตผิวดินลงไปวามีหิน

ประเภทใดเปนองคประกอบและหินเหลานั้นมีลักษณะอยางไรอยางคราวๆ มีกระบวนการใดเกิดขึ้นกับหิน
ภายในเปลือกโลกนับจากผิวดิน กระท่ังถึงชั้นโมโฮ นั่นคือ นักธรณีวิทยาจําเปนตองเขาใจภาพตัดขวางของ
เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปและสวนท่ีเปนมหาสมุทรคราวๆ ถือเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปประยกุตใชตอไป  

 
 
(2) เน้ือโลก (Mantle) 

เนื้อโลก (mantle) ประกอบดวยหินท่ีมีแรซิลิคอน เหล็ก แมกนีเซียม และอะลูมิเนียม เชนเดียวกับ
เปลือกโลก แตการจับผลึกแตกตางกันทําใหไดเนื้อหินแตกตางกัน หินในเนื้อโลก ไดแก หินเพริโดไทต 
(peridotite) เอโคไจต (ecogite) และแรจําพวกเพเรฟสไคต (perovskite) ซึ่ง แรท่ีจัดวาเปนจําพวกเพเรฟส
ไคต  คือ แรท่ีมีการจัดโครงสรางใหมใหอยูในรูปของโครงสรางอะตอมแบบ ABC3 ทําใหโครงสรางอะตอมมี
การเกาะกันแนนมากขึ้น แรจะมีคาความหนาแนน (density) เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหคาความเร็วคล่ืน (velocity) 
เพ่ิมมากขึ้น หรือคาความแข็งแรง (strength) เพ่ิมมากขึ้น ตัวอยางของแรท่ีจัดเปนจําพวกเพเรฟสไคต เชน 
แคลเซียม ไททาเนียม ออกไซด (calcium titanium oxide, CaTiO3), ไพรอกซีน เอนสตาไทต (pyroxene 
enstatite, MgSiO3)  

ชั้นเนื้อโลกแบงเปนสองชั้น คือ ชั้นเนื้อโลกตอนบน (upper mantle) และชั้นเนื้อโลกตอนลาง (lower 
mantle) ชั้นเนื้อโลกมีความลึกมากสุดประมาณ 2,900 กิโลเมตรจากผิวดิน ระหวางชั้นเนื้อโลกตอนบนและ
ตอนลางจะเปนชวงรอยตออยูท่ีระดับลึกประมาณ 670-700 กิโลเมตร นั่นคือ สวนท่ีเปนรอยตอระหวางธรณี
ภาคชั้นกลาง (asthenosphere) และธรณีภาคชั้นใน (mesosphere) การศึกษาสวนใหญกําหนดใหเนื้อโลกมี
ความเปนเนื้อเดียวเดียว ปจจุบันเรายังมีความรูเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อโลกนอยมาก  
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(3) แกนโลก (Core)  
แกนโลก (core) เปนสวนท่ีอยูในสุด หนาประมาณ 3,460 (6,360-2,900) กิโลเมตร อยูลึกประมาณ 

2,900 กิโลเมตร ตอจากชั้นเนื้อโลกตอนลาง แกนโลกแบงยอยออกเปนสองชั้น คือ แกนโลกชั้นนอก (outer 
core) และแกนโลกชั้นใน (inner core) แกนโลกชั้นนอกเปนของเหลวเพราะสังเกตจากคล่ืนเฉือน (shear 
wave) ท่ีไมสามารถเดินทางผานเขาไปในชั้นนี้ได สวนแกนโลกชั้นในอยูท่ีความลึกประมาณ 5,150 กิโลเมตร 
ใตผิวดิน แกนโลกชั้นในเปนสวนประกอบของแรเหล็ก และนิเกิล ท่ีอัดตัวแนนเปนของแข็งมีความหนาแนนสูง
ประมาณ 11,000-16,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
 
10.1.2 องคประกอบของโครงสรางของโลกที่จัดแบงโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ 

(1) ธรณีภาคชั้นนอก (Lithosphere) 
ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) แปลตามรากศัพทของคําวา “litho” หมายถึง “หิน (rock or stone)” 

และ “sphere” หมายถึง “ชั้น (layer)” ความหมายรวมตามรากศัพท คือ “ชั้นท่ีเปนของแข็งหรือชั้นท่ีมีความ
แข็งแกรง” ธรณีภาคชั้นนอกวางอยูบนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) ซึ่งธรณีภาคชั้นกลาง แปลตาม
รากศัพทของคําวา “a” หมายถึง “ปราศจาก (without)” และ “sthenes” หมายถึง “ความแข็งแรงหรือแข็งแกรง 
(strength)” ความหมายรวมตามรากศัพท คือ ชั้นท่ีปราศจากความแข็งแกรงหรือชั้นท่ีออนนิ่ม” โดยที่ธรณีภาค
ชั้นกลางมีการไหลไดถาหากมีความแตกตางทางความเคนเพียงเล็กนอย ดังนั้นธรณีภาคช้ันนอกจึงสามารถ
เคล่ือนบนธรณีภาคชั้นกลางได  

รอยตอระหวางธรณีภาคช้ันนอกและธรณีภาคชั้นกลาง คือ ขอบเขตของความแตกตางของความ
แข็งแรง (mechanical boundary) ท่ีมีองคประกอบของแรเหมือนกันแตมีพฤติกรรมแตกตางกัน โดยที่ธรณี
ภาคชั้นกลาง ออนนิ่มและไหลไดเมื่อมีความเคนเพียงเล็กนอยกระทํา  

ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) มีความหนืดประมาณ 1023 ปวส (poise) สวน ธรณีภาคชั้นกลาง 
(asthenosphere) มีความหนืดประมาณ 1021 ปวส ความหนืดเปนคุณสมบัติของของเหลวที่จะตานการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในของเหลว ถาหากของเหลวมีความหนาแนนมากๆ จะมีความหนืดมาก แรงตานภายใน
ของของเหลวตอวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีผาน เรียกวา แรงหนืด และ 1 ปวส หรือ 1 นิวตัน-วินาที/เมตร2 คือ ความเคน
เฉือน 1 นิวตัน/เมตร2 กระทํากับของเหลวทําใหเกิด strain rate 1.0 วินาที-1 เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัด 
ลองนึกถึงกรณีท่ีเราวายน้ําหรือเดินในน้ําความหนืดของน้ําประมาณ 0.008 ปวส กรณีเดินในน้ําผึ้ง โดยน้ําผึ้ง
มีความหนืดประมาณ 4 ปวส กรณีเดินในจารบี โดยจารบีมีความหนืดประมาณ 107 ปวส หรือเดินในน้ําแข็ง
โดยน้ําแข็งมีความหนืดประมาณ 1012 ปวส หรือเดินในหินทราย โดยหินทรายมีความหนืดประมาณ 1018 ปวส 
จากตัวอยางท่ีกลาวมา จะเห็นวาความหนืดของธรณีภาคช้ันกลาง นั้นมีมากกวาหินทราย ดังนั้นธรณีภาคช้ัน
กลาง จึงไมเปนของเหลวแตอยางใด แตเมื่อเทียบกับธรณีภาคชั้นนอกแลวมีความหนืดนอยกวา จึงทําใหธรณี
ภาคชั้นนอก (lithosphere) เคล่ือนท่ีอยูบนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere)  

ความหนาของธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ของแผนมหาสมุทร (oceanic plate) หนาประมาณ 
25-70 กิโลเมตร ธรณีภาคชั้นนอกของแผนทวีป (continental plate) หนาประมาณ 100-225 กิโลเมตร ความ
หนาไมเทากัน ขึ้นอยูกับความหนาของเปลือกโลก (crust) และประเภทของเปลือกโลก ไมสามารถกําหนดได
เฉพาะเจาะจง การกําหนดขอบเขตของรอยตอ ระหวางธรณีภาคชั้นนอกและธรณีภาคชั้นกลางมี

นักวิทยาศาสตรบางสวนเสนอใหใช คาของอุณหภูมิเปนตัวกําหนด เชน ท่ี 650 ± 50°C เปนตน รายละเอียด

อยางไร หากสนใจสามารถสืบคนตอไปได หรือหากสงสัยวาทําไมตองกําหนดใหอุณหภูมิท่ี 650 ± 50°C 

อุณหภูมมากกวา เชน 1500 ± 50°C หรืออ่ืนๆ คงตองศึกษาเฉพาะเรื่องตอไป เนื้อหาของตําราเลมนี้ กลาว
ในสวนท่ีเปนท่ียอมรับกันในภาพรวมแลวเทานั้น   
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(2) ธรณีภาคชั้นกลาง (Asthenosphere) 
ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) คือ ชั้นท่ีปราศจากความแข็งแรง สามารถไหลไดหากมีความ

เคนกระทําเพียงเล็กนอย วางตัวอยูระหวางธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ท่ีเปนชั้นท่ีมีความแข็งแรง และ
ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere) ท่ีเปนชั้นท่ีมีความแข็งแรงอีกเชนกัน ขอบเขตรอยตอของธรณีภาคชั้นกลาง
และธรณีภาคชั้นใน ณ ปจจุบัน ยังมีการโตแยงกัน นักธรณีวิทยาบางสวนกําหนดใหขอบเขตรอยตอหรือฐาน
ของธรณีภาคชั้นกลางอยูท่ีความลึกประมาณ 360-400 กิโลเมตรใตผิวดิน บางสวนกําหนดท่ีความลึก 670-
700 กิโลเมตรใตผิวดิน สําหรับผูเขียนเห็นดวยกับตําแหนงท่ี 670-700 กิโลเมตรเพราะหลังจากระดับ 670-
700 กิโลเมตร ความเร็วของคล่ืนเพ่ิมมากขึ้น แปลความหมายวาความแข็งแรงของหินชั้นลางมีความแข็งแรง
มากขึ้น เมื่อธรณีภาคชั้นกลางมีลักษณะออน มีความแข็งแรงนอย จึงควรรวมชั้นความเร็วคล่ืนต่ํา (low 
velocity zone) ดวย อยางไรก็ดี การท่ีจะกําหนดฐานของธรณีภาคชั้นกลางอยูท่ี 360-400 กิโลเมตร หรืออยูท่ี 
670-700 กิโลเมตร ไมไดทําใหคําอธิบายกระบวนการแปรสัณฐาน หรือการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก
แตกตางไปจากเดิม จึงถือวาไมใชประเด็นสําคัญมากนัก เกี่ยวกับฐานของธรณีภาคชั้นกลาง  
 
(3) ธรณีภาคชั้นใน (Mesosphere)  
 ธรณีภาคชั้นในเปนสวนท่ีตอจากธรณีภาคชั้นกลาง ตรงบริเวณความลึกประมาณ 670-700 กิโลเมตร  
และลึกลงมาถึงสวนท่ีเปนแกนโลกชั้นนอก (outer core) หรือบางสวนกําหนดใหความลึกอยูท่ีใตชั้น D” (อาน
วา ดี ดับเบิลไพม) ความลึกประมาณ 2,600-2,700 สวนความลึกของเนื้อโลกท่ีตอกับแกนโลกชั้นนอกอยูท่ี
ความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตร องคประกอบทางเคมีของแรในธรณีภาคชั้นในและชั้นกลางไมแตกตางกัน 
แตความแตกตาง อยูท่ีคาความแข็งแรงของหินเพราะมีคาความหนาแนนเพ่ิมมากขึ้น โดยท่ี สปเนล (spinel, 
MgAl3O4) ถูกเปล่ียนโครงสราง (decomposed) ใหเปนแรจําพวกท่ีมีโครงสรางเปล่ียนเปนแบบเพเรฟสไคต 
(perovskite’s structure) ทําใหคุณสมบัติของแรเปล่ียนไป หมายเหตุ: แผนเปลือกโลก (plate) เปนสวนของ
ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) โดยที่มีสวนท่ีเปนเปลือกโลก (crust) และ เนื้อโลกสวนบนบางสวน (part of 
upper mantle) มีลักษณะแบบแข็งแกรง (rigid) มีคณุสมบัติแบบยืดหยุน (elastic property)  
 
10.1.3 ลําดับการคนพบโครงสรางของโลก และพ้ืนฐานที่สําคัญของโครงสรางของโลก 

เปลือกโลก ถือวาถูกคนพบเมื่อ Andrija Mohorovicic พบชั้นท่ีเปนรอยตอของฐานของเปลือกโลก
กับสวนบนของเนื้อโลก หรือพบช้ันโมโฮ ในป ค.ศ. 1909 โดย Andrija Mohorovicic ทําการศึกษาจากคล่ืน
แผนดินไหวท่ีประเทศ โครเอเทีย (Republic of Croatia) ตอจากนั้น Beno Gutenberg ไดศึกษาเกี่ยวกับคล่ืน
แผนดินไหวและพบชั้นความไมตอเนื่อง โดยเรียกวา “ชั้นความไมตอเนื่องของกูเท็นเบิรก (Gutenberg 
discontinuity)” ซึ่งเปนชั้นรอยตอระหวางเนื้อโลกและแกนโลก เมื่อป ค.ศ. 1914 จึงถือไดวาเปนการคนพบ
เนื้อโลก แกนโลก ถือวาพบและนําเสนอครั้งแรกโดย Richard Dixon Oldham ในป ค.ศ. 1906 แต Richard 
Dixon Oldham ยังไมไดภาพชัดเจนเกี่ยวกับแกนโลกชั้นนอกและชั้นใน จนกระท่ังผลงานตีพิมพผลงานในป 
ค.ศ. 1926 ของ Harold Jeffreys ท่ีพบวาแกนโลกชั้นนอกเปนน้ํา และตอมาเปนผลงานของ Inge Lehmann 
ท่ีตีพิมพผลงานในป ค.ศ. 1936 เกี่ยวกับแกนโลกชั้นใน จึงทําใหไดภาพรวมของโครงสรางของโลกวามี 3 ชั้น
ใหญๆ  

ปจจุบันมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดภาพของโครงสรางชัดเจนขึ้น โดยภาพรวมยังพบวามี 3 ชั้น
ใหญๆ  สวนกรณีของกรอบความคิดของการจัดแบงธรณีภาคเริ่มประมาณป ค.ศ. 1914 โดย Joseph Barell 
ตีพิมพผลงานเรื่อง “the strength of the Earth’s crust” และไดใหนิยามธรณีภาคชั้นนอกวา “strong outer 
shell of the Earth’s crust และธรณีภาคชั้นกลางวา เปนชั้นท่ีรับแรงไดเพียงจํากัดเทานั้น (enduring strains 
of limited magnitude)  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

10.1.4 พ้ืนฐานที่สําคัญของโครงสรางของโลก 
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของนักธรณีวิทยาท่ีตองจดจําเกี่ยวกับโครงสรางของโลก คือ รูปท่ี 10.1 เมื่อใดท่ีพูด

ถึงโครงสรางภายในของโลก ควรท่ีจะสามารถลําดับชั้น ความลึก และองคประกอบท่ีสําคัญๆ ได และสามารถ
เลือกประเภทของการจัดแบงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เมื่อกลาวถึงการศึกษาเรื่อง
กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (plate tectonics) ตองกลาวถึงโครงสรางของโลกท่ีแบงโดย
อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ นั่นคือ ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) 
และ ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere) หรือ เมื่อกลาวถึงการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง นักธรณีวิทยาตอง
กลาวถึง โครงสรางทางธรณีวิทยา (geological structures) ในสวนท่ีปรากฏในเปลือกโลก (crust) เปนตน 
ตารางที่ 10.1 สรุปการแบงชั้นของโครงสรางของโลก เพ่ือใหภาพลักษณไดคราวๆ  
 
ตารางท่ี 10.1 ความลึกของชั้นตางๆ ของโครงสรางของโลก 

ความลึก (กิโลเมตร)* ชั้น (layer) แรองคประกอบ 
0-100 ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ความหนา

เปลี่ยนแปลงไดจาก 0-225 กิโลเมตร 
แรจําพวกที่มีซิลิกาเปนองคประกอบเปน
สวนใหญ 

0-70 เปลือกโลก (crust) ความหนาเปลี่ยนแปลงไดจาก 
0-140 กิโลเมตร  

แรจําพวกที่มีซิลิกาเปนองคประกอบเปน
สวนใหญ 

25-670 ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere)  Pertidotite, eclogite, olivine, spinel, 
garnet, pyroxene 

4-670 เน้ือโลกตอนบน (upper mantle) Pertidotite, eclogite, olivine, spinel, 
garnet, pyroxene 

670-2,900 เน้ือโลกตอนลาง (lower mantle) Magnesium and silica oxide 
670-2,900 ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere)  Magnesium and silica oxide 
2,900-5,150 แกนโลกชั้นนอก (outer core) Iron+oxygen, sulfur, nickel alloy 
5,150-6,360 แกนโลกชั้นใน (inner core) Iron+oxygen, sulfur, nickel alloy 
* ตัวเลขที่แสดงเปนคาท่ีใชกลาวในภาพรวม เพื่อใหเกิดภาพลักษณ  

 
10.1.5 ความคิดรวบยอดจากผิวดินสูใตผิวดินเกี่ยวกับโครงสรางของโลก  
 เนื้อหาสวนนี้ ผูเขียนตั้งใจแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของความรู-ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง
ของโลก หินและชนิดของหิน รวมท้ังคุณสมบัติตางๆ ของหินภายใตสภาพแวดลอม [อุณหภูมิและความเคน 
(ความลึก)] ท่ีแตกตางกัน ซึ่งหนิจะมีการเปล่ียนลักษณะท่ีแตกตางกัน  

หินโดยทั่วไป เมื่อโผลท่ีผิวโลกจะแข็ง แตเมื่ออยูลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 10–15 กิโลเมตร หิน
สวนใหญมีสภาพออนนิ่ม (ductile) เพราะใตผิวดินลงไป เมื่อลึกมากขึ้น จะมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นตามลําดับ 
อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิตามความลึกคราวๆ สําหรับบริเวณเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปปกติ (normal 
continental crust) คือ ทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 25-30 องศาเซลเซียส (normal geothermal 
gradient) ถาเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปไมปกติ (abnormal continental crust) คาของอุณหภูมิจะสูงขึ้น บาง
บริเวณอาจมีคา 35-40 องศาเซลเซียส ในทุก 1 กิโลเมตร หรืออาจมากกวา ถือเปนคาอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิตามความลึกแบบผิดปกติ (abnormal geothermal gradient) ดังนั้นในกรณีของเปลือกโลกสวนท่ีเปน
ทวีปปกติ ถา 10 กิโลเมตรใตผิวดินลงไป ยอมมีอุณหภูมิมากกวาท่ีผิวดิน 250 องศาเซลเซียส ท่ี 20 กิโลเมตร 
ใตผิวดินลงไปยอมมีอุณหภูมิมากกวาท่ีผิวดิน 500 องศาเซลเซียส เปนตน สําหรับบริเวณเปลือกโลกสวนท่ี
เปนมหาสมุทรปกติ (normal oceanic crust) ทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 45-50 องศาเซลเซียส  
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ดังนั้นดวยอุณหภูมิท่ีสูงมากขึ้น ทําใหหินเปล่ียนจากสภาพที่แข็งและเปราะ (brittle) เปนสภาพท่ีออน
นิ่ม (ductile) หรือพลาสติก (plastic) หินท่ีเปลือกทวีป โดยทั่วไปตองจมตัวลงไปท่ีระดับ 60–100 กิโลเมตร จึง
จะหลอมเหลว (melt) เพ่ือกลายเปนหินหนืด (magma) แมวาจุดหลอมเหลวของแรสวนใหญท่ีเปน
องคประกอบของหินในเปลือกทวีป ควรหลอมเหลวที่ระดับความลึก 30-40 กิโลเมตร เพราะมีอุณหภูมิเทากับ
จุดหลอมเหลวท่ีวัดจากหองปฏิบัติการ แตหินเหลานั้นไมเกิดการหลอมเหลว เพราะจุดหลอมเหลวของแรท่ีอยู
ภายใตความดัน (ความเคน) จะมีคาสูงมากขึ้น การที่จะทําใหหินในเปลือกโลกหลอมเหลวได จึงตองมี
กระบวนการที่ทําใหจมลงไปกวา 60-100 กิโลเมตร และกระบวนการที่ทําใหเกิดการจมลงไปได คือ 
กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก หรือกระบวนการการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ดังจะไดกลาว
ในลําดับตอๆ ไป  

เมื่อหินท่ีอยูลึกลงไปใตผิวดิน นอกจากมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นตามลําดับ ยังมีความดันจากน้ําหนักของ
หินท่ีอยูดานบนกดทับ (lithostatic pressure) ความดันจะเพ่ิมขึ้นตามลําดับเชนเดียวกับอุณหภูมิ และสามารถ
คํานวณไดจากสูตร ความดันจากน้ําหนักกดทับดานบน (lithostatic pressure) หรืออีกชื่อเรียกวา ความเคนท่ี

เกิดจากน้ําหนักหินกดทับท่ีอยูดานบน (lithostatic stress) มีคาเทากับ คาความหนาแนน (ρ) คูณดวยคา

ความเรงโนมถวง (g) คูณดวยคาความลึก (h) นั่นคือ σ=ρgh เชน สมมุติใหคาความหนาแนนเฉล่ียของหินท่ี
เปลือกโลกมีคา 2,700 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาความเรงมีคา 10 เมตรตอวินาที แมสวนใหญเราคุนเคยท่ี 
9.8 เมตรตอวินาที (หรือถาหากไดเรียนการสํารวจธรณีฟสิกส ตัวเลข 9.8 ก็จะเปนคาท่ีหยาบมากๆ ใชไมได) 
แตเพ่ือใหคํานวณไดงายๆ จึงใช 10 เมตรตอวินาที ดังนั้นท่ีความลึก 1 กิโลเมตร มีคาความเคนจากน้ําหนัก
ของหินท่ีอยูดานบนกดทับเทากับ 2,700 x 10 x 1,000 = 27 MPa หรือท่ีความลึก 10, 20, 30 กิโลเมตร มีคา
ความเคนหรือความดันจากน้ําหนักของหินท่ีอยูดานบนกดทับเทากับ 270, 540, 810 MPa ตามลําดับ ดังนั้น
ภาพตัดขวางของเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปปกติ (normal continental crust) สามารถคํานวณหาคาความดัน
และอุณหภูมิได ดังท่ีไดกลาวมาแลว  

ในเนื้อหาของบทท่ี 4 เกี่ยวกับกลไกการเปล่ียนลักษณะของหิน ท่ีไดแสดงแผนที่ (map) ของ
ตําแหนงกลไกการเปล่ียนลักษณะ (deformation mechanism) ของหินในเปลือกอยางคราวๆ แกนของแผนที่
คือ อุณหภูมิและความเคนหรือความดัน ซึ่งมีความสัมพันธกับความลึกของเปลือกโลก ซึ่งแผนท่ีนี้ นัก
ธรณีวิทยาโครงสรางจําเปนตองจดจํา และสามารถอธิบาย ความหมายไดโดยไมติดขัด อยางไรก็ดี ขอนํามา
แสดงอีกครั้งในรูปท่ี 10.5 เพ่ือเปรียบเทียบกับรูปท่ี 10.6 ท่ีแสดงแผนที่ (map) ของตําแหนงของชุดลักษณ
ของการแปรสภาพของหินอยางคราวๆ (generalized metamorphic facies map) จากขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดง
ท้ัง 2 รูป สามารถนํามาสรางภาพตัดขวางของเปลือกโลก อธิบายความสัมพันธของการเปล่ียนลักษณะของหิน
ในเปลือกโลก กับชุดลักษณการแปรสภาพ (metamorphic facies) ได สวนรูปท่ี 10.7 ซึ่งรูปนี้ถือเอาความรู
พ้ืนฐานท่ีกลาวมาขางตน พรอมขอมูลท่ีสํารวจได มาประยุกตรวมเขาดวยกัน และรูปท่ี 10.8 เปนรูปแสดงของ
ภาพตัดขวางโดยรวม (generalized cross section) ของพ้ืนท่ีท่ีราบสูงโคราช คลายคลึงรูปท่ี 10.7 เพียงแต 
พิจารณาระดับตื้นเทานั้น มาตราสวนท่ีใชในการสํารวจแตกตางกัน  

รูปท่ี 10.7 สามารถวิเคราะหยอนกลับถึงท่ีมา หรือหลักการของผู ท่ีสรางภาพตัวแทนของ
ภาพตัดขวางของเปลือกโลก กลไกการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก และการแปรสภาพของหินใน
เปลือกโลกดังนี้ คือ  

ซายมือสุดของรูป แสดงแกนของอุณหภูมิท่ีกําหนดใหท่ีผิวดินมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ
ทุกๆ 1 กิโลเมตรมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 25 องศาเซลเซียส ดังนั้นท่ี 10, 20, 30 และ 40 กิโลเมตร จึงมีอุณหภูมิ
เทากับ 275, 525, 775 และ 1,025 องศาเซลเซียส ตามลําดับ นั่นคือผูสรางกําหนดให เปลือกโลกนี้เปน
เปลือกโลกในสวนของทวีปปกติ (normal continental crust) มีความหนา 40 กิโลเมตร  



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 10.5 แผนที่แสดงการเปล่ียนลักษณะของหินอยางคราวๆ (generalized deformation 
mechanism map)  

 
 

 
 
 รูปท่ี 10.6 แผนที่ (map) ขอบเขตของชุดลักษณของการแปรสภาพของหินอยางคราวๆ 
(generalized metamorphic facies map) [ภาพปรับปรุงตอจาก Yardley, 1989] 
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 รูปท่ี 10.7 ภาพตัดขวางของเปลือกโลกที่แสดง ชุดลักษณของการแปรสภาพ และกระบวนการ
เปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก  
 

 
 

รูปท่ี 10.8 ภาพตัดขวางของท่ีราบสูงโคราช แสดงชั้นหินท่ีปรากฏใตผิวดินในภาพรวม และ 
กระบวนการเปลี่ยนลักษณะของหินท่ีเกิดชั้นในชวงชั้นความลึกท่ีกํากับไวในภาพ 



       ธรณีวิทยาโครงสราง 
 

 

แกนถัดมาแสดงคาความเคนหรือความดันจากน้ําหนักหินท่ีอยูดานบนกดทับ (lithostatic stress) 
คาท่ี 10 กิโลเมตร แสดงดวยตัวเลข 260 MPa นั่นแสดงวาคาความหนาแนนของหินในเปลือกโลกกําหนดเปน 

2,600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตัวเลขที่แสดงในแกนของคาความดัน คํานวณไดจาก σ=ρgh นั่นเอง 
แกนท่ีสาม อยูติดกับภาพตัดขวางแสดงการวางตัวของหิน ตลอดจนความลึกท้ังหมด ซ่ึงเทากับ 40 

กิโลเมตร ใตเปลือกโลกลงไปเปนเนื้อโลก (mantle) และรอยตอของเนื้อโลกกับเปลือกโลก คือชั้นโมโฮ ถัดมา
เปนภาพตัดขวางของเสนคล่ืนส่ันสะเทือน เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนภาพตัดขวาง ท่ีอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
วัดคล่ืนสะทอน (seismic reflection survey) ท่ีเกิดจากการปลอยคล่ืนกระแทกลงสูผิวดิน อันมีหลักการของ
การสํารวจคราวๆ วา หากชั้นหินแตละชั้นมีคาความเร็ว และคาความหนาแนนตางกัน คล่ืนเมื่อเคล่ือนกระทบ
รอยตอของหินจะสะทอนกลับขึ้นมา หากสามารถวัดคล่ืนสะทอนกลับได ยอมสามารถที่แปลความหมาย หา
ความลึก ลักษณะการวางตัวของหิน และประเภทของหินได 
 ถัดจากภาพของเสนคล่ืน แสดงเกรดของการแปรสภาพ (metamorphic grade) และ กระบวนการ
เปล่ียนลักษณะ ตามลําดับ ซึ่งเกรดของการแปรสภาพเริ่มจาก ผลของความดันน้ํารอน (hydrothermal 
activity) จากนั้นเปน ชุดลักษณซีโอไลต (zeolite facies) ชุดลักษณฟรีไนต-พัมเพลลีไอต (prehnite–
pumpellyite facies) ชุดลักษณกรีนชีสต (green schist facies) ชุดลักษณแอมฟโบไลต (amphibolite) ชุด
ลักษณแกรนูไลต (granulite facies) ตามลําดับ เสนคล่ืนท่ีแสดงชั้นหินแบบไมตอเนื่องในสวนของเปลือกโลก
ตอนลาง นาจะแสดงโครงสรางริ้วขนาน นั่นคือ ชุดลักษณกรีนชีสต (green schist facies) และ ชุดลักษณแอม
ฟโบไลต (amphibolite) สวนชุดลักษณแกรนูไลต (granulite) อาจมีบางแตสวนใหญเปน ชุดลักษณแอมฟ
โบไลต (amphibolite) เพราะแสดงริ้วขนาน  

สภาพของหินในชวงท่ีความลึก 0–10 หรือ 15 กิโลเมตร แสดงสภาวะเปราะ (brittle) ลึกกวา 10-15 
กิโลเมตรลงไป แสดงสภาวะเปนแบบออนนิ่ม เมื่อหินอยูในสภาวะเปราะ หินมีการแตก (fracturing) แตถาอยู
ในสภาวะออนนิ่ม (ductile) หินมีการไหล (flow) ดังนั้นกลไกการเปล่ียนลักษณะ (deformation mechanism) 
เริ่มจากบนสุดเปนแบบ การแตกของเม็ดแรหรอืเม็ดขนาด กลไกการเล่ือน กลไกการเสียดสีระหวางเม็ดแรหรือ
เม็ดขนาด และกลไกการแตกปน-การถูกบดอัดของเม็ดแรหรือเม็ดขนาด (fracturing, frictional sliding and 
cataclasis) ตอจากนั้นเปน กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหมของเม็ดแรหรือเม็ดขนาดบางสวนอยางชาๆ 
(dissolution creep หรือ pressure solution) และ กลไกการเกิดผลึกแฝดและการพับงอของโครงขายผลึกใน
เม็ดแรหรือเม็ดขนาดจากผลของความเคนเฉือน (mechanical twinning and kinkings) และ/หรือ กลไกการ
เกิดการเล่ือนตําแหนงอยางชาๆ ในเม็ดแรหรือเม็ดขนาด หรือระหวางขอบเม็ดแรหรือเม็ดขนาด หรือตัดผาน
ภายในเม็ดแรหรือเม็ดขนาด (dislocation creep) และสุดทายคือ กลไกการแพรหรือกระจายตัวของเม็ดแรหรือ
เม็ดขนาด และอาจรวมถึงการเกิดผลึกใหม (recrystallization) ท่ีใหเปนชุดลักษณแกรนูไลท    
 ดังนั้นหากตองการแสดงภาพตัดขวางของเปลือกมหาสมุทร หรือเปลือกทวีปสวนท่ีไมปกติ ยอมใช
หลักการวิเคราะหเชนเดียวกับท่ีกลาวมา เฉพาะลําดับของ ความหนา ความลึก อุณหภูมิ ชุดหิน ยอมแตกตาง
กัน ตามสภาวะแวดลอม  
 สวนรูปท่ี 10.8 แสดงภาพตัดขวางอยางงายของบริเวณท่ีราบสูงโคราช ซึ่งหินท่ีพบสวนใหญเปนกลุม
หินโคราช (Khorat Group) ประกอบดวย ทรายแปง หินทราย หินดินดาน และหินดินเหนียว วางตัวแทรก
สลับ มีสภาพแวดลอมของการตกสะสมของตะกอนแบบทางน้ํา และทะเลสาบ (fluvial and lacustrine 
deposits) ใตกลุมโคราชเปนหินตะกอนที่มีอายุแกหรือหินอัคนีหรือหินแปร การเปล่ียนลักษณะของหินกลุม
โคราชจะเปนแบบเปราะเพราะอุณหภูมิไมไดสูงมากพอที่จะทําใหหินอยูในสภาวะออนนิ่ม แตถาหากลึก
มากกวาความลึกท่ีแสดงในรูปท่ี 10.8 หินจะเกิดการแปรสภาพ ในสภาวะท่ีออนนิ่ม การสรางและบรรยายรูปท่ี 
10.8 มีหลักการและกรอบความคิด เชนเดียวกับรูปท่ี 10.7 ท่ีไดอธิบายมากแลว จึงไมขอกลาวซ้ํา  
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10.2 กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (Plate Tectonics) 
10.2.1 ธรรมชาติทั่วไปของแผนเปลือกโลก (Nature of Plates) 

ความรูในเรื่องของ กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (plate tectonics) หรืออีกชื่อหนึ่ง
เรียกวา กระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ไดขอสรุปท่ีคอนขางชัดเจน เมื่อประมาณป ค.ศ. 1968 โดย
ทราบถึง รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติของแผนเปลือกโลก รวมท้ังขอบเขตของแผนเปลือกโลก (plate 
boundary) ซึ่งการคนพบในสวนนี้ ถือเปนผลงานของ Isacks, Oliver and Sykes (1968) และตอมาทราบถึง
กลไก (mechanism) ท่ีทําใหแผนเปลือกโลกมีการเคล่ือนท่ี จากการศึกษาของ Elasser (1968) และ Forsyth 
and Uyeda (1975) ภาพสเกตลักษณะของแผนเปลือกโลกจากผลงานของ Isacks, Oliver and Sykes ท่ีเสนอ
ในป ค.ศ. 1968 แสดงในรูปท่ี 10.9 ตอมาภาพแสดงของแผนเปลือกโลกไดถูกปรับปรุงแตกตางออกไป ดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 10.10 เนื่องจากมีขอมูลใหมเพ่ิมเติม  

 

 
 
รูปท่ี 10.9 ลักษณะของแผนเปลือกโลก (plate) ท่ีมีขอบเขตแบบมุดตัว (convergence) แบบแยกตัว 

(divergence) และแบบเล่ือนดานขาง (transform) แผนเปลือกโลกวางตัวอยูบนธรณีภาคชั้นกลาง 
(asthenosphere) [ภาพจาก Isacks, Oliver and Sykes, 1968] 

 

 
 

 
รูปท่ี 10.10 แสดงลักษณะของแผนเปลือกโลก เมื่อมีขอมูลสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น เปนการปรับปรุงตอ

จากรูปท่ี 10.9 
 
ปจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกยังมีอยางตอเนื่อง เพราะยังมี

ปรากฏการณอีกหลายๆ ปรากฏการณ ท่ียังไมสามารถอธิบายไดอยางปราศจากขอโตแยง หากอานเนื้อหาใน
ตําราเลมนี้มาตามลําดับ ก็จะพบวา มีอีกมากมายหลายสิ่งหลายอยางดานธรณีวิทยาท่ีเปนยังขอโตแยง หรือ
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หากอานและวิเคราะหเนื้อหาในบทนี้ตามไปเรื่อยๆ จะทราบวาส่ิงท่ีไมทราบเกี่ยวกับกระบวนการแปรสัณฐาน
ของแผนเปลือกโลกนั้นยังมีอีกมาก  

ประโยชนของความรูเรื่องกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกจากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหเรา
สามารถกําหนดหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติไดอยางคราวๆ ความผิดพลาด (failure) ของการสํารวจพบได
คอนขางมากในหลายๆ พ้ืนท่ีท่ัวท้ังโลก สาเหตุเพราะนักธรณีวิทยาไมไดนําเอาความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก เขามาชวยในการกําหนด หรือชวยประเมินความเส่ียงเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการ
สํารวจ หรือเกิดจากการแปลความหมายของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกผิดไปจากธรรมชาติ  
เพราะไมเขาใจ นอกจากนี้กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก สามารถตอบคําถามการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ท่ีเกิดภายในโลก เชน แผนดินไหวเกิดไดอยางไร หินหนืดเกิดไดอยางไร ทําไมภูเขาไฟเกิดไดในบาง
พ้ืนท่ีของโลกเทานั้น หรืออะไรเปนสาเหตุใหเกิดท่ีราบ เทือกเขา ทะเล หรือมหาสมุทร เปนตน  

ตัวอยางภาพตัดขวางที่แสดงผลในรูปของคล่ืนสะทอนชั้นหินใตผิวดิน บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกมีการ
มุดตัว แสดงในรูปท่ี 10.11 ซึ่งภาพนี้ เปนผลท่ีเกิดจากการเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 บริเวณใกลกับเกาะสุมาตรา ท่ีเปนผลทําใหเกิดคล่ืนสึนามิ ทําลายชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวน
มาก ทําใหหลายตอหลายคนท่ีไมไดใหความสนใจเรื่องการเกิดแผนดินไหว หันกลับมาสนใจมากขึ้น เพราะ
ตระหนักถึงผลรายท่ีจะเกิดตามมาจากผลของแผนดินไหว ดังนั้นภายหลังจากเกิดแผนดินไหวเมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดเกิดคณะทํางานขึ้นมาหลายกลุม กลุมท่ีมีผลงานเปนท่ีนาเชื่อถือ เพราะมีขอมูล
สนับสนุนท่ีชัดเจน ชื่อ Sumatran Andaman Great Earthquake Research (SAGER) ซึ่งวัตถุประสงคของ
คณะวิจัยกลุมนี้ คือ เพ่ือหาคําตอบ หรือคําอธิบายลักษณะของ ตัวการและกลไกของการเกิดแผนดินไหวขนาด
ใหญ (earthquake source mechanism) และสภาพการเลื่อนตัวของระนาบรอยเลื่อนสูผิวดินเมื่อเกิด
แผนดินไหวขนาดใหญ (how this rupture propagated to the surface) โดยใชการสํารวจดวยวิธีทางธรณี
ฟสิกส ผลการศึกษาของคณะสํารวจกลุมนี้ไดภาพตัดขวางคล่ืนสะทอนบริเวณการมุดตัว ใกลกับบริเวณท่ีเกิด
แผนดินไหว และภาพจากรูปท่ี 10.11 (ก) และ (ข) ไดเปดมุมมองใหมๆ เกี่ยวกับสภาพของแผนเปลือกโลก
เพ่ิมมากข้ึน นับเปนผลดีท่ีเกิดตามมาหลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว (แตถาเลือกได คงไมตองการใหมีการ
แผนดินไหวท่ีทําใหตองสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน)  

กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก ทําใหเขาใจถึงการเกิดของโครงสรางทางธรณีวิทยา ท่ี
มีผลจากแรงหรือความเคน ซึ่งความเคนทําใหเกิดความเครียด และหากคาความเคนกระทําเกินกวากําลังรับ
ความเคนของวัตถุท่ีจะรับไวได วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนลักษณะ (deformation) และบันทึกไวในเนื้อของวัตถุ 
สําหรับวัตถุทางธรณีวิทยาโครงสราง คือ หิน ดังนั้นการท่ีเราเห็น หินมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม นั่นแสดง
วาหินนั้นเกิดการเปล่ียนลักษณะ เชน การปรากฏของชั้นหินคดโคง หรือหินแปรแบบไพศาลที่เคยอยูท่ีความ
ลึกใตผิวดินมากกวา 10-20 กิโลเมตร โผลบนภูเขาสูงกวาพ้ืนดิน 1-2 กิโลเมตร เปนตน  

การเปล่ียนลักษณะของแผนเปลือกโลกบางคร้ังเรียกวา “การเปลี่ยนลักษณะทางกระบวนการ
แปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (tectonic deformation)” เราพบเทือกเขาสูงอยูในแนวขอบของแผน
เปลือกโลกท่ีมีการเคล่ือนท่ีเขาหากัน ทําใหบริเวณท่ีชนกันเกิดการบีบอัดทางดานขาง แผนเปลือกโลกบริเวณ
นั้นหดส้ันลง ขณะเดียวกันมวลมากขึ้นหรือหนามากขึ้น หินมีการคดโคง และ/หรือเคล่ือนซอนทับกัน เมื่อมวล
มากขึ้น แผนเปลือกโลกบริเวณนั้นจะยกตัว (uplift) สูงกวาขางเคียง เพ่ือใหเกิดการสมดุลตามกฎของ
ธรรมชาติ เราจึงเห็นเปนแนวเทือกเขาสูง เชน บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ท่ีเกิดจากผลของการชนกันของแผน
เปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย และแผนยูเรเซีย หินท่ีโผลบริเวณเทือกเขาหินมาลัยเปนหินแปรและหินอัคนี ท่ี
เกิดท่ีความลึก 15-25 กิโลเมตร นั่นแสดงถึงการยกตัวคอนขางมากของแผนเปลือกโลกบริเวณท่ีชน พรอมกับ
การผุกรอนของหินท่ีปดทับ ทําใหหินท่ีเคยอยูลึกกวา 15-25 กิโลเมตร โผลเปนเทือกเขาสูง    
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รูปท่ี 10.11 (ก) ภาพคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอน บริเวณมุดตัวของแผนเปลือกโลกอินเดีย-

ออสเตรเลีย และแผนเปลือกโลกยูเรเซีย ซึ่งแนวเสนสํารวจอยูใกลเคียงกับจุดท่ีเกิดแผนดินไหวท่ีสุมาตรา เมื่อ
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ความยาวของแนวสํารวจ ประมาณ 250 กิโลเมตร (ข) ภาพขยายในสวนของ
กรอบส่ีเหล่ียมท่ีแสดงในรูป (ก) [ภาพจาก Bunting et al., 2008]  

 
จากเทคโนโลยีของปจจุบันเราสามารถกําหนดจุดวัดการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกจากดาวเทียม 

และไดขอมูลของระยะทางการเคลื่อนท่ีเทียบกับเวลาท่ีผานไป ทําใหสามารถคํานวณหาอัตราการเคล่ือนตัว
ของแผนเปลือกโลก ดังแสดงในรูปท่ี 10.12 ซึ่งจากรูปท่ีเราทราบวา แผนเปลือกโลกอินเดีย มุดเขามาในยูเร
เซียซึ่งเปนแผนเปลือกโลกท่ีประเทศของเราตั้งอยู ดวยอัตราเร็วประมาณ 72 มิลลิเมตรตอป การศึกษาแนว
การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกปจจุบัน ทําใหเราสามารถสังเกตพฤติกรรมของแผนเปลือกโลกได เรา
สังเกตเห็นการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกท่ีมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะของโลก ทําใหเกิดเทือกเขาสูง 
(รูปท่ี 10.13) ทําใหหินมีโครงสรางทุติยภูมิเกิดขึ้น ทําใหเกิดแผนดินไหว (รูปท่ี 10.14) แผนเปลือกโลกมีการ
เคล่ือนท่ีอยูตลอดเวลา และจากการศึกษาถึงการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก เราสามารถทํานายลวงหนาวา
ในอีกลานหรือหลายๆ ลานปขางหนาลักษณะของแผนเปลือกโลกจะมีรูปรางอยางไร พ้ืนท่ีประเทศไทยอีก 10 
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ลานปขางหนาจะเปนอยางไร ซึ่งในความเปนจริงมาตราสวนการเปล่ียนแปลงของโลก อยางคอยเปนคอยไป
นั้นมาความยาวมากวาชวงชีวิตของมนุษยมาก ดังนั้นการเปล่ียนแปลงที่เปนแบบคอยเปนคอยไปของโลก 
สังเกตไดยาก การท่ีจะกลาวเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง เชน สภาวะโลกรอน ยังมีอีกหลายๆ ฝายท่ีถือหลักวา
ไมปรากฏใหเห็นไดกับตาของตนเอง ไมเชื่อและพยายามโตแยง เพราะทราบวาไมสามารถพิสูจนใหเห็นได
ในทันที นั่นเอง  
 

 
 

รูปท่ี 10.12 ทิศทางและอัตราความเร็วของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก [ภาพจาก Figure 10.1 
โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Chase, 1978] 
 
 

 
 
รูปท่ี 10.13 ภาพถายทางดาวเทียม แสดงลักษณะความสูงต่ําของภูมิประเทศ [ภาพจาก องคการ

สํารวจอวกาศ (NASA)]  
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รูปท่ี 10.14  แนวการเกิดแผนดินไหว ท่ีเกิดตามขอบของแผนเปลือกโลก ระหวางป ค.ศ. 1970-
1990 แผนที่รูปบนแสดง แผนดินไหวท่ีเกิดต้ังแตระดับผิวโลกถึงความลึก 100 กิโลเมตรใตผิวดิน แผนที่รูปลาง
แสดงแผนดินไหวเกิดต้ังแตระดับความลึก 100-700 กิโลเมตรใตผิวดินลงไป [ภาพจาก Figure 1.11 โดย Lay 
and Wallace, 1995] 
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ผิวบนของโลกที่เรียกวา “แผนเปลือกโลก (plate)” คือสวนท่ีเปนของแข็งและเปราะ (brittle) โดย
แบงตามธรณีภาค แผนเปลือกโลก (plate) คือ สวนท่ีเรียกวา “ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere”) ซึ่งวางอยู
บน “ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere)” และ ธรณีภาคชั้นกลาง วางอยูบน “ธรณีภาคชั้นใน 
(mesosphere)” (รูปท่ี 10.9) แผนเปลือกโลกมีท้ังขนาดใหญและเล็ก (รูป 10.10) ซึ่งสวนใหญมีกระบวนการ
เปล่ียนลักษณะเกิดขึ้นมากในบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก (plate boundaries)  
 
10.2.2 ลําดับและที่มาของทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก  

ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกนั้นเกิดขึ้นประมาณป 1968 ถือไดวาไมนาน
เทาใดนัก ดังนั้นอาจมีขอสงสัยวา อะไรท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหเราไมทราบวา เราอาศัยอยูบนแผนเปลือกโลกท่ีมี
การเคล่ือนท่ีอยูตลอดเวลา และผลของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกท่ีเปนตัวการสําคัญ (important agent) 
ท่ีทําใหเกิด แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และโครงสรางตางๆ ทางธรณีวิทยาโครงสราง และกอนท่ีจะทราบถึง 
ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกน้ัน การอธิบายปรากฏการณตางๆ อธิบายวาอยางไร 
เปนตน คําตอบสําหรับขอสงสัยถึงการอธิบายปรากฏการณท่ีเกี่ยวกับผลของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก 
กอนท่ีจะทราบทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก คือ อาจเขียนอธิบายในทํานองท่ีวา 
“ดวยกรณีพิเศษ หรือเปนคุณสมบัติเฉพาะของพื้นท่ีบริเวณน้ันๆ หรือยังเปนท่ีสงสัย โตแยง หา
ขอสรุปไมได” ตัวอยางเชน คําอธิบายการเกิดหินหนืด (origin of magma) มีบางสวนอธิบายวาอยูใตเปลือก
โลก (crust) เปลือกโลกลอยอยูบนหินหนืด ชนิดลอยไปลอยมา หากเปลือกโลกมีการแตก หินหนืดจะแทรก
ขึ้นมาและเย็นตัวเปนหินอัคนี หรือบางสวนอธิบายวา หินหนืดเกิดไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีเปนกรณีพิเศษ (คําถาม
ท่ีเกิดตามมา คือ กรณีอยางไร เรียกวา กรณีพิเศษ เปนตน) แตหลังจากท่ีเขาใจเก่ียวกับกระบวนการแปร
สัณฐานของแผนเปลือกโลก คําอธิบายเหลานี้ตกไป ไมนํามาอธิบายอีก เพราะมีหลักฐานยืนยันแลววาไม
ถูกตอง  

คําถามตางๆ ท่ียกมาขางตน กอนท่ีจะไดขอสรุปเปน ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผน
เปลือกโลก ไดมีผูต้ังสมมุติฐานตางๆ เพ่ือนํามาอธิบายมากมาย สมมุติฐานที่สําคัญกอนท่ีจะทราบความจริง
เกี่ยวกับกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก คือ สมมุติฐานของ Alfred Wegener (ป ค.ศ. 1912) 
เกี่ยวกับ “ทวีปลอย (continental drift)” ท่ีกลาววา แผนทวีปเคยติดกันมากอนเปนแผนเดียว (รูปท่ี 10.15)
เรียกวา “แพนเจีย (Pangaea)” ตอมาเกิดการแตกและแยกออกจากกันเปนแผนๆ และลอยอยูบนชั้นของเหลว 
(รูปท่ี 10.16)  
 พิจารณาจากสมมุติฐานของทวีปลอย สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับ ขอบของทวีปแอฟริกากับ
อเมริกาใตท่ีแยกออกจากกันไดวา เพราะเปลือกโลกลอยไปลอยมา จึงสามารถเคล่ือนท่ีแยกออกจากกันได 
ตอบคําถามเกี่ยวกับการเกิดเทือกเขาและการเปลี่ยนลักษณะของหินไดวา เพราะเปลือกโลกนั้นเคล่ือนท่ีชน
กันไปชนกันมา ทําใหเกิดการโกงตัวเปนเทือกเขาหรือทําใหเกิดแรงกระทําและเกิดการเปล่ียนลักษณะ หรือ
ตอบคําถามวาแผนดินไหวเกิดไดวา เพราะมีการชนกันของแผนทวีป เปนตน แตส่ิงท่ีสมมุติฐานของทวีปลอย
ตอบไมได คือ การเกิดของภูเขาไฟใตมหาสมุทรท่ีเกิดใหมตลอดเวลา สมมุติฐานของทวีปลอยไมไดอธิบายใน
สวนของเปลือกโลกที่เปนมหาสมุทร (oceanic crust) สมมุติฐานของทวีปลอยกําหนดเฉพาะสวนท่ีเปนทวีป 
(continental crust) เทานั้นท่ีลอยได สวนท่ีเปนมหาสมุทรนั้นกําหนดอยูกับท่ี (stationary) ดังนั้น สมมุติฐาน
เรื่องทวีปลอยจึงอธิบายเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมทุรไมได สมมุติฐานนี้จึงตกไป  

ตอมา ในป ค.ศ. 1962 Harry Hess ไดต้ังสมมุติฐานขึ้นเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับคําถามท่ี สมมุติฐาน
ทวีปลอย อธิบายไมได คือ เกี่ยวกับเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) และภูเขาไฟใต
มหาสมุทร สมมุติฐานนี้มีชื่อวา “การแยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร (seafloor spreading)” โดย 
Harry Hess อธิบายวา เปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร จะมีการเกิดใหมในบริเวณท่ีเรียกวา mid–oceanic 
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ridge จากนั้นจะเคล่ือนตัวออกไปตามแนวนอน เกิดเปนเปลือกมหาสมุทรท่ีมีอายุออนสุดท่ีตรง mid-oceanic 
ridge และอายุแกมากสุดเมื่ออยูหางจาก mid-oceanic ridge การแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทรเกิดจาก
การเปล่ียนสภาพของกระแสอุณหภูมิหมุนเวียน (convection current) ดังแสดงในรูปท่ี 10.17 
 

 
  

รูปท่ี 10.15 ภาพการตอกันได (jig saw) ของชายฝงแอฟริกาและอเมริกาใต โดย Antino Snider 
(1858) [ภาพเผยแพรทางอินเตอรเน็ตโดย  USGS, 2007] 
 

 
 
 รูปท่ี 10.16  ลักษณะของเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental crust) ลอยตัวอยูในชั้นเนื้อโลก 
ตามสมมุติฐานของ Wegener หรือตามสมมุติฐาน ทวีปลอย (continental drift) ซึ่งไมไดอธิบายถึงเปลือกโลก
สวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) วามีลักษณะอยางไร [ภาพปรับปรุงตอจาก Plummer et al., 2007] 
 

การท่ี Harry Hess ต้ังสมมุติฐาน “การแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทร (seafloor spreading) 
หรือการเกิดทองทะเลใหม” ได เพราะในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ชวงป ค.ศ. 1937-1945) Harry Hess ได
ทําการศึกษาพ้ืนมหาสมุทร โดยใชเรือดําน้ํา ทําการวัดคาความเปนแมเหล็ก (magnetic property) ของทอง
ทะเล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหาเรือดําน้ําของอีกฝาย และการสํารวจคร้ังนั้นทําให Herry Hess ไดพบแนว
ภูเขาไฟใตทะเลมากมาย จึงเปนท่ีมาของขอสรุปเกี่ยวกับ แผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทรวา มีการเกิด
ใหมบริเวณแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) หรือพ้ืนมหาสมุทรมีการแยกออกจากกัน 
(seafloor spreading) 
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 รูปท่ี 10.17 ลักษณะการแยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร (seafloor spreading) ตามสมมุติฐาน
ของ Harry Hess เกิดจากการเปล่ียนสภาพของกระแสอุณหภูมิหมุนเวียน (convection current) นั่นคือหาก
พ้ืนท่ีใดมีความแตกตางของอุณหภูมิ จะเกิดการเคล่ือนยายจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่าสูดานลาง อุณหภูมิสูง
เคล่ือนสูดานบน  
 
 ดังนั้นจากสมมุติฐานของ Wegener และ Hess ไดสรางคุณูปการใหกับทฤษฎีกระบวนการแปร
สัณฐานของแผนเปลือกโลกมาก เพราะหลังจากท่ี Hess ไดสรุปวา แผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทรมีการ
เกิดใหมบริเวณ mid-oceanic ridge ไดแลว ส่ิงท่ีตองขบคิดตอจากการคนพบของ Hess คือ เชื่อมโยงส่ิงท่ี
ทราบแลวไดอยางไร และจะตอบคําถามท่ีเปนท่ีสงสัยไดอยางไร จนกระท่ังใน ป ค.ศ. 1968 Isacks, Oliver 
และ Sykes ไดสเกตภาพของแผนเปลือกโลก (plate) ใหม ดังแสดงในรูปท่ี 10.9 ซึ่งรูปนี้ถือวาเปนรูปแรกท่ี
แสดงสภาพของแผนเปลือกโลกวามีขอบเขต (plate boundary) ท่ีติดตอกันอยางไร มีการเคล่ือนท่ีไดอยางไร 
การสรางรูปท่ี 10.9 และ 10.10 เพ่ืออธิบายกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก หากสังเกตรูปท่ี 
10.10 ใหดี จะเห็นวารูปนี้ รวมเอาความคิดของรูปท่ี 10.16 และ 10.17 เขาดวยกัน 
 ความเปนมากอนหนาท่ีจะเกิดสมมุติฐานของทวีปลอย นั้นเริ่มตนจาก Abraham Ortelius ในป ค.ศ. 
1596 ไดอธิบายวา ทวีปอเมริกาแยกออกจากทวีปยุโรป จากผลของแผนดินไหวขนาดใหญและน้ําทวม ในป 
ค.ศ 1620 Francis Bacon ไดใหขอสังเกตวา ฝงทะเลแถบแอตแลนติก อเมริกาใต และแอฟริกานั้น ดูเหมือน
จะเชื่อมติดกันได แต Francis Bacon ไมไดแสดงภาพอะไรใหเห็น จนกระท่ังป ค.ศ. 1858 Antonio Snider 
ไดสรางแผนที่ดังแสดงในรูปท่ี 3 เพ่ือชี้ใหเหน็วา ทวีปแอฟริกาและอเมริกาใตเคยติดกัน ตอมาแยกจากกัน  
 ป ค.ศ. 1962 Alfred Wegener ไดหาหลักฐานตางๆ เชน ชั้นหิน ส่ิงมีชวิต และสภาพภูมิอากาศใน
ทวีปแอฟริกาและอเมริกาใตวาคลายคลึงกันอยางไรในอดีต เพ่ือสนับสนุนวาพ้ืนท่ีของทวีปแอฟริกาเคยติดอยู
กับทวีปอเมริกาใตมากกอน พรอมตั้งสมมุติฐานทวีปลอย ดังไดอธิบายมาแลวนั่นเอง  
 
10.2.3 ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก 
 ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (plate tectonic theory) กลาววา “ผิวภายนอก
ของโลกประกอบดวยแผนขนาดเล็กหรือใหญหลายๆ แผนประกอบกัน โดยท่ีแตละแผนจะเคลื่อนท่ี
สัมพันธกันและลอยอยูบนชั้นท่ีรอนกวาและเคลื่อนท่ีไดดีกวา (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)” หรือกลาวใหมงายๆ คือ ผิวรอบนอกของโลก
จะประกอบดวยแผนเปลือกโลก (plate) หลายๆ แผนประกอบกัน (รูปท่ี 10.18) โดยแตละแผนมีการเคล่ือนท่ี
ท่ีสัมพันธกัน ซึ่งคําวา “plate” หมายถึง “a large rigid slap of solid rocks” สวน “tectonics” หมายถึง “to 
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build” ดังนั้นการศึกษา “plate tectonics” จึงเปนการศึกษาวาโลกสรางแผนเปลือกโลกไดอยางไร (how the 
Earth’s surface is built of plates) 
 

 
 
 รูปท่ี 10.18 แผนท่ีแสดงลักษณะของแผนเปลือกโลก เฉพาะแผนเปลือกโลกท่ีสําคัญๆ ใหสังเกต
ขอบเขตของแผนเปลือกโลกท่ีอยูติดกัน [ภาพจาก Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Dewey, 1972]  
 

สาเหตุท่ี Wegener ไมสามารถตอบประเด็นของคําถามท่ีเกี่ยวกับ กระบวนการแปรสัณฐานของแผน
เปลือกโลกได เพราะ 

(1) Wegener ไมไดใหความสนใจเกี่ยวกับเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร และส่ิงท่ี Wegener อธิบาย
คือ สวนท่ีเปนเปลือกโลก (crust) แตกตางจากนิยามของ แผนเปลือกโลก (plate) ท่ีรวมเอาสวนท่ี
เปนเปลือกโลกและสวนของเนื้อโลกตอนบน (upper mantle) โดยเรียกวาเปน ธรณีภาคชั้นนอก 
(lithosphere) ธรณีภาคชั้นนอกวางอยูบนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) โดยท่ี Wegener 
อธิบายวาแผนดินในสวนของทวีป ลอยอยูบนชั้นเนื้อโลก (mantle) นั่นคือลอยอยูบนเขตรอยตอ
ระหวางเปลือกโลกกับสวนของเนื้อโลกตอนบน ซึ่งรอยตอของความไมตอเนื่องวา “โมโฮโรวิซิก 
(Mohorovicic discontinuity)” หรือเปนท่ีรูจักกันส้ันๆ วา “โมโฮ (Moho)” คําอธิบายในสวนนี้ของ 
Wegener ขัดกับความแข็งแรงของชั้นโมโฮ เพราะพบวามีคาความแข็งแรงมาก หากแผนเปลือกโลก
ลอยอยูระหวางสวนท่ีเปนเนื้อโลกตอนบนและเปลือกโลกชั้นลาง ไมนาจะเปนไปได เพราะคาความ
แข็งแรงบริเวณนั้นมีคาสูงมาก (ดูภาพแสดงคาความแข็งแรงของแผนเปลือกโลกในบทที่ 3) ปจจุบัน
ทราบวาสวนท่ีแผนเปลือกโลกลอยอยู คือ สวนท่ีอยูลึกลงไปในชั้นเนื้อโลก เปนชวงท่ีชั้นเน้ือโลกมี
ความแข็งแรงลดลง สามารถตรวจวัดไดจากความเร็วคล่ืนตรงบริเวณรอยตอนั้นมีความเร็วลดลง
อยางชัดเจน (low velocity zone) นั่นคือรอยตอท่ีเรียกวา ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) เมื่อ
เปนเขตของคาความแข็งแรงลดลงจึงทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีไดงาย (รูปท่ี 10.1 และ 10.9 หรือ 
10.10) สอดคลองกับคําอธิบายของ Isacks, Oliver and Sykes ในป ค.ศ. 19628 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพใตผิวดินในชวงของ Wegener คือ ชวงประมาณ ป ค.ศ. 1912 มีนอย จึงทําให 
Wegener ไมไดนําสวนของเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) มาอธิบาย อีกท้ังแผน
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เปลือกโลก สวนท่ีเปนมหาสมุทรนั้นเชื่อมตอกับ แผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental crust) 
ดังรูปท่ี 10.10 ดังนั้นเมื่อพ้ืนมหาสมุทรแยกออกจากกันและเกิดพ้ืนมหาสมุทรใหม ยอมทําใหเปลือก
โลกสวนท่ีเปนทวีปท่ีตาเรามองเห็นมีการเคล่ือนท่ี และมีการชนหรือมุดตัวใหเกิดเปนเทือกเขาได 
กลาวโดยสรุป คือ ในชวงป ค.ศ. 1912 ความรูเรื่องของเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic 
crust) เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental crust) ยังไมชัดเจน จึงทําให Wegener ไดขอสรุปท่ี
ไมสอดคลองกับธรรมชาติ และ  

(3) กลไก (mechanism) ของการเกิดกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกเกิดท่ีระดับความลึก
ใตผิวดิน มองไมเห็น การจินตนาการภาพในสวนท่ีไมเคยรู ไมเคยเห็น ยอมทําไดยาก  

 
10.2.4 การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก  

การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกสัมพันธกันท่ัวท้ังหมด เพราะแตละแผนเปลือกโลกติดตอกัน บริเวณ
ขอบของแผนเปลือกโลกหรือใกลๆ ขอบของแผนเปลือกโลก คือ บริเวณท่ีพบวามีแผนดินไหวเกิดขึ้นมากมาย 
(รูปท่ี 10.14) โดยที่ความลึกของการเกิดแผนดินไหวพบตั้งแตระดับตื้น (5-10 กิโลเมตร) ถึงระดับลึกมาก 
(670-700 กิโลเมตร) ขึ้นอยูกับลักษณะของแผนเปลือกโลก และกระบวนการที่กระตุนใหเกิดแผนดินไหว หรือ
เง่ือนไขรอบขางท่ีถูกกําหนดโดยลักษณะของแผนเปลือกโลก การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกบรรยายไดโดย
ใชแบบการเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งแกรงมีท้ังการหมุนและการเล่ือนท่ี (rotation and translation) การเคล่ือนท่ี
ของแผนเปลือกโลกแบงได 3 ประเภท (Iรูปท่ี 10.9 หรือ 10.10) ไดแก  

(1) convergence เกิดจากแผนเปลือกโลกหนึ่งเคล่ือนอยูบนอีกแผนเปลือกโลก หรือแผนเปลือก
โลกหนึ่งมุดอยูใตอีกแผนเปลือกโลก แผนเปลือกโลกท่ีมุดลง เรียกวา subduction plate สวน
แผนเปลือกโลกบนเรียกวา collision plate  

(2) divergence เกิดจากแผนเปลือกโลกเคล่ือนแยกออกจากกัน การเคล่ือนอาจต้ังฉากหรือทํา
มุมกันก็ได และ  

(3) transform เกิดจากแผนเปลือกโลกหางออกจากกันในแนวนอน พบเปนรอยเล่ือนท่ีมีมุมชัน
มากๆ ความเร็วของการเคล่ือนตั้งแต 1 ถึง 94 มิลิเมตรตอป (รูปท่ี 10.12) 

 
10.2.5 ขอบเขตของแผนเปลือกโลก 

ขอบเขตของแผนเปลือกโลกท่ีสําคัญๆ เชน แผนยูเรเซีย ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู แผนอินเดีย-
ออสเตรเลีย แผนแปซิฟก แผนแอฟริกา แผนอเมริกาเหนือ หรือ แผนอเมริกาใต ดังแสดงในรูปท่ี 10.18 เรา
ลากขอบเขต ของแผนเปลือกโลกเหลานี้ไดจากการพิจารณา ขอมูลภูเขาไฟ โดยเฉพาะภูเขาไฟใตทะเลหรือ
มหาสมุทร ขอมูลสภาพภูมิประเทศท่ีผิวดินและพ้ืนผิวใตน้ําทะเลหรือมหาสมุทร (รูปท่ี 10.13) และขอมูลแผน
เดินไหว (รูปท่ี 10.14) การนําเอาขอมูลของตําแหนงแผนดินไหว ขอมูลตําแหนงภูเขาไปเขียนลงในแผนที่ท่ี
แสดงความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ และความลึกของมหาสมุทร หรือพ้ืนมหาสมุทร ยอมสามารถบงบอก
ขอบเขตของแผนเปลือกโลกได  

ขอบเขตของแผนเปลือกโลกแบงออกเปน 3 ประเภท เชนเดียวกับลักษณะการเคล่ือนท่ี ไดแก 
ขอบเขตของแผนเปลือกโลกแยกออกจากกัน (divergence plate boundary) ขอบเขตของแผนเปลือกโลก
เคล่ือนจากกันดานขาง (transform plate boundary) และขอบเขตของแผนเปลือกโลกเคล่ือนเขาหากัน 
(convergence plate boundary) รายละเอียดของแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) ขอบเขตของแผนเปลือกโลกแยกออกจากกัน (Divergence Plate Boundary) มี
ลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 10.9 หรือ 10.10 เปนบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกสองแผนแยกออกจาก
กัน และเปนการสรางแผนเปลือกโลกใหม พบในบริเวณที่เรียกวา “บริเวณของภูเขาไฟ
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กลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge)” ซึ่งบริเวณนี้มีพ้ืนท่ีกวางประมาณ 30 กิโลเมตร 
พบมีการแทรกซอนและปะทุของหินอัคนีมีรอยเล่ือนปกติ (normal fault) ท่ีเกิดในสภาพที่
เปลือกโลกมีการยืด (extension) พบแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง เพราะความแข็งแรง 
(strength) และความหนา (thickness) ของธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ในมหาสมุทรมี
ความหนานอยกวาแผนทวีป (แผนมหาสมุทรบริเวณนี้หนาประมาณ 25 กิโลเมตร) จึงได
ขนาดของแผนดินไหวไมสูงนัก บริเวณภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) ตรง
กลางพบเปนแองแยกตัว (rift valley) กวาง 2-10 กิโลเมตร ความสูงต่ําของพ้ืนท่ีขางเคียงง
ประมาณ 100 เมตร หรือมากกวา หินในแองเปนพวกโอฟโอไลต (ophiolithes) (รูปท่ี 10.19)  
และ ภาพตัดขวางของบริเวณแนวแยกกลางมหาสมุทร (seafloor spreading) แสดงในรูปท่ี 
10.20  

 

 
 
รูปท่ี 10.19 หินในเปลือกมหาสมุทร (oceanic crust) พบ ตะกอนท่ีตกสะสมในทะเลลึก หินบะ

ซอลตรูปหมอน พนังแทรกชั้น (dike) ของหินบะซอลต และ หินแกบโปร [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and 
Reynolds, 1996 และ Plummer et al., 2007] 

 

 
 
รูปท่ี 10.20 ภาพตัดขวางของของบริเวณการแยกของพ้ืนกลางมหาสมุทร (seafloor spreading) 

[ภาพจาก Figure 10.14 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Kearey and Vine, 1990] 
 
ลําดับของหินในเปลือกมหาสมุทร จากชั้นบนลงชั้นลางมีดังนี้ คือ เม็ดตะกอนของ

พวกเชิรตหรือหินปูน (cherty or limey) ตะกอนที่ตกสะสมในทะเลลึก (deep water 
sediments) หินบะซอลตรูปหมอน (pillow) มีการแทรกซอนของพนัง (dike) และพนังแทรก
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ชั้น (sill) ของพวกหินจําพวกเมฟก (mafic rocks) หินแกบโปรที่ถูกแปรสภาพ 
(metamorphosed gabbro) และภายในหินแกบโปรที่ถูกแปรสภาพมีการแทรกซอนของพนัง
และพนังแทรกชั้น (dikes and sills) หินแกบโปรหนา (massive gabbro) ตอจากนั้นจะเปน 
หินเซอรเพนทีน (serpentine) และเพริโดไทต (peridotite) พบสายแรน้ํารอน (hydrothermal 
activities) เกิดขึ้นมากมาย  

การเกิดการแยกตัวของแผนเปลือกโลก ไมไดเกิดเฉพาะแผนมหาสมุทร เกิดไดกับ
แผนทวีป โดยเกิดการยืด (extension) ของแผนทวีป ไดลักษณะที่เรียกวา rift basin 
กระบวนการที่ทําใหแผนเปลือกโลกมีการยืดตัว (extension) จะเกิดอยางคอยเปนคอยไป ดัง
แสดงในรูปท่ี 10.21 และในที่สุดจะไดแผนมหาสมุทร ตรงรอยตอของแผนทวีปและแผน
มหาสมุทรเรียกวา transitional crust และตรงขอบเรียกวา passive plate margin เพราะไม
เปนขอบเขตรอยตออีกตอไป  

 
 

 
 

รูปท่ี 10.21 การแยกตัวของแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental plate) ซึ่งทําใหเกิดเปน
แผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทรตอออกจากสวนท่ีเปนทวีป และวิวัฒนาการการเกิด passive plate 
margin (ก) ใตเปลือกโลกมีการลอยตัว (upwelling) ของเนื้อโลก เพ่ือใหเปลือกโลกเกิดการยืดตัวของ (ข) และ 
(ค) แผนเปลือกโลก เกิดการแยกออกจากกัน และการจมตัวของ passive plate margin [ภาพปรับปรุงตอจาก 
Davis and Reynolds, 1996] 
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Parsons and Sclater (1977) พบความสัมพันธของระหวางความลึกของแผน
มหาสมุทรกับอายุของมหาสมุทร (T) ดังนี้ 

 

 
เมื่อ D คือ ความลึก 

     T คือ อายุ (Ma) 
 

(2) ขอบเขตของแผนเปลือกโลกเคลื่อนจากกันดานขาง (Transform Plate Boundary) มี
ลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 10.9 หรือ 10.10 การเล่ือนดานขางมีหลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 
10.22 การพบแผนเปลือกโลกแยกจากกันดานขาง เริ่มตนจาก พบความไมตอเนื่องของแนว
ภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) พบวามีการเล่ือน เพราะเห็นระยะการเลื่อน
แยกจากกัน (offset) ในแนวของภูเขาไฟที่พ้ืนทะเล ลักษณะของการเล่ือนเปนการเล่ือน
ดานขาง (transform fault) ซึ่งเกิดไดท้ังในแผนมหาสมุทรและแผนทวีป 

(3) ขอบเขตของแผนเปลือกโลกเคลื่อนเขาหากัน (Convergence Plate Boundary) มี
ลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 10.9 หรือ 10.10 ซึ่งเปนบริเวณท่ีพบ แผนเปลือกโลกหนึ่งมุดลงไป
อยูใตอีกแผนเปลือกโลกเพราะมีความหนาแนนมากกวา (หนักกวา) จากการท่ีเคล่ือนแบบมุด
ลงไปเกิดการสะสมของความเครียด หากหินทนตอความเครียดไมไดจะเกิดการเลื่อนหรือ
แตกทําใหเกิดแผนดินไหว ซึ่งมักพบบริเวณแนวของการมุดลงของแผนเปลือกโลก หากมุดลง
ลึก จะไดตําแหนงของแผนดินไหวเกิดระดับตื้นและลึก แตกตางจากบริเวณ ขอบเขตของแผน
เปลือกโลกแยกออกจากกัน (divergence plate boundary) ท่ีพบแผนดินไหวเฉพาะระดับตื้น
เทานั้น แนวที่มุดลงเรียกวาเขตการมุตัวของแผนเปลือกโลก (subduction zone) หรือเรียกวา 
เขตเบนิออฟฟ-วาดาติ (Benioff-Wadati zone) หรือ เขตเบนิออฟฟ (Benioff zone) เมื่อมี
การมุดลงจะมีการเกิดของรองลึก (trench) เชน บริเวณรองลึกมาเรียนา (Mariana trench) ท่ี
ฟลิปปนส หรือรองลึกชวา (Java trench) บริเวณรองลึก เราพบการตกตะกอนรูปล่ิมแบบ
ปริซึม (accretionary prism) เรียกวา melange (รูปท่ี 10.23) และพบหินมีการเปล่ียน
ลักษณะมาก เพราะถูกแรงกระทําจากการเคล่ือนชนกัน พบรอยเล่ือนยอน และในรอยเลื่อน
พบกอนหินขนาดใหญ (mega breccia) ท่ีเกิดจากการแตกหัก และชั้นหินคดโคง เราสามารถ
สรางภาพตัดขวางแสดงลักษณะ การมุดตัวของแผนเปลือกโลกได โดยดูจาก ตําแหนงของ
แผนดินไหว และสามารถสรางภาพตัดขวางแสดงลักษณะ การมุดตัวของแผนเปลือกโลกใน
อดีตกอนหนาท่ีจะมีลักษณะเชนปจจุบัน หรือกอน 200 ลานปได โดยพิจารณาแนวภูเขาไฟ 
และอายุของภูเขาไฟ เชน บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ (Petchaboon Thrust and Fold Belt) 
ท่ีบงบอกวา เทือกเขานี้จะตองเกิดในบริเวณที่มีการมุดตัว (subduction zone) ของแผน
เปลือกโลกในอดีต 2 แผน เคล่ือนชนกันแบบ convergence plate boundary โดยมีแผน
เปลือกโลกแผนหนึ่งมุดลงไปขางลางของแผนเปลือกโลกอีกแผน แผนท่ีมุดเกิดการ
หลอมเหลวเปนหินหนืด แทรกตัวขึ้นมา หากแผนเปลือกโลกมุดลงลึกตอไปเรื่อยๆ หินหนืดท่ี
แทรกขึ้นมา ยอมแทรกขึ้นตามลําดับ หากตรวจหาอายุของหินภูเขาไฟ ท่ีปรากฏใหเห็น ณ 
ปจจุบัน ในตําแหนงตางๆ ยอมสามารถสรางภาพตัดขวางแสดงการมุดตัวของแผนเปลือก
โลกในอดีตได  

TD 3502500 +=
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รูปท่ี 10.22  การเกิด  transform fault ในลักษณะตางๆ [ภาพจาก Figure 10.21 โดย Davis and 
Reynolds, 1996 อางถึง Wilson, 1965] 
 

 
 

รูปท่ี 10.23 ลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีมีการเปล่ียนลักษณะอยางมาก และซับซอน
ของบริเวณท่ีมีการมุดตัว (subduction complex) ของ convergent boundary [ภาพจาก Figure 10.24 โดย 
Davis and Reynolds อางถึง Dickenson, 1977]    
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รูปท่ี 10.24 แสดงภาพตัวอยางการหารูปแบบการมุดของแผนเปลือกโลก โดยดู
จากการปรากฏของแนวภูเขาไฟ (volcanic arc) และในบริเวณเขตการมุดตัว (subduction 
complex) และลักษณะของแผนเปลือกโลกท่ีมุด (subduction slap) ลง 

สวนรูปท่ี 10.25 แสดงลักษณะของการมุดตัวท่ีมีความสัมพันธกับ ความเร็วของการ
เคล่ือนท่ีเขาหากันของแผนเปลือกโลก เมื่อแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนแผนมหาสมุทรมุดลงไป
ใตแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป จะไดลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 10.26 สวนรูปท่ี 10.27 
แสดงการทดลองและภาพเมื่อมีการชนกันของแผนเปลือกโลกบริเวณเอเชียใต และรูปท่ี 
10.28 แสดงลักษณะของแองท่ีเกิดขึ้นในบริเวณ active continental margin ตามการมุดตัว
ของแผนเปลือกโลก 

 

 
 

 
รูปท่ี 10.24 ลักษณะของแนวภูเขาไฟ (volcanic arc) พบหินหนืดพวกแอนดีไซต (andesitc 

magma) เกิดในบริเวณเปลือกโลก (crust) ของแผนเปลือกโลกท่ีมุดลงสัมผัสกับธรณีภาคชั้นกลาง 
(asthenosphere) [ภาพปรับปรุงตอจาก Plummer and McGeary, 1991] 
 
10.2.6 รูปแบบการวางตัวของแผนเปลือกโลก (Plate Configutations) 

รูปรางและขอบเขตของแผนเปลือกโลกของโลกแสดงในรูป 10.2 สวนแผนเปลือกโลกในอดีตท่ีมี
ความนาจะเปนแสดงในรูปท่ี 10.29 และลักษณะภาพตัดขวางของแผนเปลือกโลกท่ีสําคัญในปจจุบันของโลก
แสดงในรูปท่ี 10.30 เปนบริเวณท่ีผานมหาสมุทรแปซิฟกเปนสวนใหญ 
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รูปท่ี 10.25 ลักษณะของแผนท่ีมุดลง (subducting slap) ท่ีขึ้นกับ (ก) ความเร็วของการชนกัน (ข) 

การเคล่ือนของแผนเปลือกโลกบนเทียบกับแผนเปลือกโลกลาง (ค) อายุของแผนมหาสมุทร [ภาพจาก Figure 
10.31 โดย Davis and Reynolds, 1996 ปรับปรุงตอจาก Cross and Pilger, 1982] 
 

 
 

รูปท่ี 10.26  ลักษณะของ continental-continental collision ทําใหไดแผนเปลือกโลกท่ีเปนทวีป
ใหญขึ้น [ภาพปรับปรุงตอจาก Plummer and McGeary, 1991] 
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รูปท่ี 10.27 (ก) แผนที่แสดงผลการเคล่ือนชนกันของเอเชียตะวันออก และรูปจําลองใหแผนอินเดีย

ชนแผนยูเรเชีย [ภาพจาก Figure 10.42 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Tapponnier et al., 1982] 
 

 
 

รูปท่ี 10.28 ลักษณะของแองท่ีเกิดในบริเวณขอบการชนกันของแผนเปลือกโลก  (active 
continental margin) [ภาพจาก Figure 10.37 โดย Davis and Reynolds, 1996 อางถึง Dickenson, 1977] 
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รูปท่ี 10.29 ภาพแสดงลักษณะของแผนเปลือกโลกในอดีต [ภาพจาก Figure 10.45 โดย Davis 
and Reynolds, 1996 อางถึง Bally and Snelson, 1980] 
 
 

 
 

รูปท่ี 10.30 ภาพตัดขวางของแผนเปลือกโลกตางๆ ของโลก [ภาพจาก Figure 10.46 โดย Davis 
and Reynolds, 1996 อางถึง Dewey and Bird, 1970] 
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10.2.7 การศึกษาไคเนมาติกสของแผนเปลือกโลก 
การหาระยะทางการเคล่ือนท่ีจริงของแผนเปลือกโลก (absolute motions) นั้นทําไดยาก Jason 

Margan แนะนําโดยใหกําหนดจุดรอน (fix hot spots) เพ่ือใชบรรยายลักษณะการเคล่ือนของแผนเปลือกโลก 
โดยที่จุดรอน (hot sport) คือ thermal plume ท่ีอยูในชั้นเนื้อโลกระดับลึกกวาธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) 
ดังนั้นคลายกับเรามีจุดความรอนสูงอยูลางธรณีภาคชั้นนอก เมื่อธรณีภาคชั้นนอกเคลื่อนผานจุดความรอนสูง
จะถูกเผาใหเกิดการเปล่ียนลักษณะ เคล่ือนไปตามแนวการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ดังรูปท่ี 10.31 เราพบ
ลักษณะของจุดรอนแอฟริกัน (Afhrica hot spot) ท่ีมีการเคล่ือนท่ี  
 

 
 

รูปท่ี 10.31 ภาพของการเคล่ือนของจุดรอนในแอฟริกา (Africa hot spot) ต้ังแต 100 Ma วงกลม
แสดงแนวที่นาจะเปนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก [ภาพจาก Figure 10.48 โดย Davis and Reynolds, 
1996 อางถึง Duncan, 1981] 
 
10.2.8 แรงที่ทําใหแผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ 
 แรงที่ควบคุมการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ณ ปจจุบัน (รูปท่ี 10.32) อธิบายวาเปนแรงที่เกิดขึ้น
ในระหวางสวนตางๆ ของแผนเปลือกโลก และท่ีสําคัญท่ีสุดหรือขนาดใหญท่ีสุด คือ แรงจากสนามความโนม
ถวงของโลก คือ แรงจาก slap pull ดังรูปท่ี 10.32 สวนแรงอื่นๆ ท่ีขนาดเล็กลงกวา slap pull ไดแก (1) ridge 
push, (2) negative buoyancy, และ (3) trench suction สวนแรงตานประกอบดวย (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  

แรงจากสนามความโนมถวงของโลก หรือ แรงจาก slap pull เปนตัวการท่ีทําใหแผนเปลือกโลกมี
การเคล่ือนท่ี ความเคนจาก slab pull ประมาณ 50 MPa สวนแรงจากการผลักออกบริเวณ mid-oceanic 
ridge หรือ spreading centers เรียกวา ridge push เกิดขึ้นขณะท่ีแผนเปลือกโลกแยกออกจากกัน ความเคน
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเกิด ridge push ประมาณ 20-30 MPa สวน trench suction เปนแรงที่ชวยทําใหแผน
เปลือกโลกบนเคล่ือนอยูบนแผนเปลือกโลกลางไดเร็วขึ้นเปนผลของแรงดึง (pull) ท่ีสามารถทําใหเกิด 
collapse ของแผนเปลือกโลกท่ีอยูบน ลงไปในแนวของ trench และ back arc spreading มีความเคน
ประมาณ 20 MPa 

เมื่อมีแรงกิริยาจึงตองมีแรงปฏิกิริยาท่ีเกิดจากสวนตางๆ ในแผนเปลือกโลก แรงปฏิกิริยาของ 
ridge push คือแรงปฏิกิริยาของ mantle drag ใตแผนเปลือกโลก slap-drag, slap-bending, slap resistance 
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และ overriding plate resistance ดังแสดงในรูปท่ี 10.32 slap resistance มีคามากกวา 5-8 เทาของ slap 
drag ลักษณะของ slap ท่ีมุดลงใตแผนเปลือกโลก ถาหากมีความแข็งแรงมากจะพบวามุดลงไดลึก  
 

 
 

รูปท่ี 10.32 แรงตางๆ ท่ีกระทําในบริเวณแผนเปลือกโลก [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and 
Reynolds, 1996 อางถึง Kearey and Vine, 1990] 
 
10.2.9 ลักษณะการมุดตัวของแผนเปลือกโลก  

 การมุดตัวของแผนเปลือกโลกมีลักษณะการมุด ดังแสดงในรูปท่ี 10.33 ซึ่งจะไดมุมเทกี่องศาหรือ
แมกระท่ัง การมุดยอนกลับ (roll back) ขึ้นอยูกับ  

(1) อัตราสวนของการเคล่ือนเขาหากัน หากเคล่ือนดวยความเร็วมาก มุมเทจะนอย เปนแบบแทรก
อยูใตแผนเปลือกโลกอีกแผน แตถาเคล่ือนท่ีดวยความเร็วต่ําจะไดมุมเทสูง และ 

 

 
 

รูปท่ี 10.33 ลักษณะการมุดตัวของแผนเปลือกโลก ซึ่งองศาของการมุดขึ้นกับ อัตราการเคล่ือนตัว
เขาหากันและความหนาแนนมากหรือนอยของแผนเปลือกโลก ท่ีสัมพันธกับอายุของหินในเปลือกโลก หินอายุ
นอยจะมีน้ําหนักนอย หินอายุมากจะมีน้ําหนักมาก [ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996; 
Plummer et al., 2007] 
 

(2) อายุของหินในสวนท่ีเปนเปลือกโลก โดยเฉพาะกรณีของเปลือกโลกมหาสมุทร หากมีเปน
เปลือกมหาสมุทรท่ีพ่ึงเกิดใหมๆ หินหนืดจะยังไมเย็นตัวอยางสมบูรณ ดังนั้นความรอนของ
เปลือกมหาสมุทรยังมีมาก ทําใหมีคาความหนาแนน (density) ตํ่ากวาเปลือกมหาสมุทรท่ีมี
อายุมากเพราะหินหนืดเย็นตัวไปแลว ดังนั้น เปลือกมหาสมุทรท่ีมีอายุนอยกวา 50 ลานป หาก
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มุดลงไปจะมีมุมเทประมาณ 15-30 องศา สวนเปลือกโลกมหาสมุทรท่ีมีหินอายุมากกวา 50 
ลานปขึ้นไป จะมีการมุดดวยมุมเท 60-90 องศา เพราะมีน้ําหนักมาก 

 
การจะทราบวามุมเทมากหรือนอย เราสามารถวิเคราะหไดจากการลงตําแหนงของแผนดินไหว 

เพราะตําแหนงของแผนดินไหว จะสัมพันธกับการมุดตัวของแผนเปลือกโลก ทําใหเราสามารถบงบอกลักษณะ
การมุดตัวไดอยางเหมาะสม ดังตัวอยางแสดงในรูปท่ี 10.33 และสามารถสรางภาพตัดขวางรวมการมุดตัวหรือ
การวางตัวของแผนเปลือกโลกได ไมวาจะใหตัดขวางในแนวใดๆ  

 
10.2.10 ความลึกของการมุดตัวของแผนเปลือกโลก  

เมื่อแผนเปลือกโลกเคล่ือนตัวลงไปใตเปลือกโลกอีกแผน จะหยุดท่ีความลึกเทาใด หรือจะมุดลงไป
ไดความลึกมากสุดเทาใด มีลักษณะอยางไร แสดงในรูปท่ี 10.34  
 

 
 

รูปท่ี 10.34 การมุดตัวของแผนเปลือกโลก (ก) แผนมหาสมุทรท่ีมีการเกิดใหมเคล่ือนลงไปใตแผน
เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป ท่ีความลึก 670-700 กิโลเมตรจากนั้นเคล่ือนในแนวนอน (ข) แผนมหาสมุทรท่ีไมมี
การเคล่ือนอีกตอไป หยุดอยูท่ีความลึก 670-700 กิโลเมตร (ค)  แผนมหาสมุทรท่ีมีการเกิดใหมเคล่ือนลงไปใต
แผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปมุดลงไปถึงธรณีภาคชั้นใน [ภาพปรับปรุงตอจาก Lay and Wallace, 1995] 
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รูปท่ี 10.34 เปนภาพสเกตลักษณะความเปนไปไดของแผนเปลือกโลกที่มุดลงไปใตแผนเปลือกโลก
อีกแผน รูปท่ี 10.34 (ก) แสดงวาหยุดท่ีรอยตอของธรณีภาคช้ันกลาง (asthenosphene) กับธรณีภาคชั้นใน 
(mesosphere) ท่ีความลึกประมาณ 670 – 700 กิโลเมตร สวนรูปท่ี 10.34 (ค) แผนเปลือกโลกแทรกลงไปใน
ธรณีภาคชั้นใน ภาพสเกตในรูปท่ี 10.34 (ก)-(ค) มีเหตุผลสนับสนุนจากขอมูลของแผนดินไหว ดังแสดงในรูป
ท่ี 10.35  
 

 
 

รูปท่ี 10.35 กราฟระยะทางและความลึกของตําแหนงท่ีเกิดแผดินไหว ในบริเวณที่เปลือกโลกมีการ
มุดตัว พบความลึกมากสุดของแผนดินไหวท่ีระดับ 700 กิโลเมตรใตผิวดิน [ภาพจาก Pluijm and Marshak, 
1997] 

 
10.2.11 การสรางและทําลายตัวของแผนเปลือกโลก 

แผนเปลือกโลกจะถูกหลอมและสรางใหม เปนไปตามกฎธรรมชาติท่ีวา “เมื่อใดมีการทําลาย เมื่อนั้น
มีการสรางใหม” ในกรณีของแผนเปลือกโลกการสรางใหม อาจใชเวลาแบบคอยเปนคอยไป ถาโลกทําการใดๆ 
ดวยกระบวนการของโลกเอง ส่ิงท่ีโลกกระทํานั้นไมใชเปนส่ิงท่ีเกิดผลรายตอโลก เพราะอยางไรโลกจะไม
ทําลายตนเอง ใหสูญสลายไป (โลกเสมือนมีชีวิต! หรือมีจริงๆ) 

จากขอมูลท่ีปรากฏเกี่ยวกับการสรางใหมของแผนเปลือกโลก สรุปไดวา แผนเปลือกโลกเฉพาะสวน
ท่ีมีเปลือกมหาสมุทร (oceanic crust) เทานั้นท่ีหลอมเหลวหมดไปได เชน Pacific plate, Nazca plate, 
Cocos plate และ Juan de Fuca plate แตแผนเปลือกโลก (plate) สวนท่ีมีท้ังเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป 
(continental crust) และสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) นั้น จะหลอมเหลวไมหมด ทําไมจึงสรุปวา 
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แผนเปลือกโลกเฉพาะสวนท่ีมีเปลือกมหาสมุทรเทานั้นท่ีหลอมเหลวหมดไปได เพราะสังเกตจากอายุของหิน
ในเปลือกโลกมหาสมุทร พบวามีอายุมากสุดเพียง 200 ลานป สวนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป (continental 
crust) มีหินท่ีมีอายุมากสุดประมาณ 3,900 ลานป และเปลือกมหาสมุทรนั้นความแนนสูง โอกาสที่จะถูกทําให
มุดลงไปและหลอมเหลวนั้นมีมากกวา  
 ดังนั้น แผนเปลือกโลก (plate) ถามีเฉพาะเปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทร (oceanic crust) ยอมถูก
ทําลายหมดไปได แตถามีท้ังเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปและมหาสมุทร สวนท่ีเปนทวีปจะมีการทําลายบางสวน 
เชนกรณีบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ท่ีเปนการชนกันของแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปกับทวีป (continental-
continental collision) แตเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปสวนใหญจะยังคงอยู จากลักษณะการแทรกตัวของแผน
เปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปใตเทือกเขาหิมาลัย บงบอกวาแผนเปลือกโลกที่แทรกอยูใตแผนเปลือกโลกอีกแผน 
หรือแผนอินเดีย-ออสเตรเลียท่ีมุดใตแผนยูเรเชีย (ในพ้ืนท่ีบริเวณประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล และจีน ณ 
ปจจุบัน) มีความยาว ~1,500 กิโลเมตร เนื่องจากพบการกระจายตัวของตําแหนงแผนดินไหว นั่นก็คือ 
หลักฐานท่ีบงบอกวา มีแผนเปลือกโลกแทรกอยูใตบริเวณท่ีเกิดแผนดินไหวของเทือกเขาหิมาลัย นั่นเอง    
 
10.2.12 กระบวนการแปรสัณฐานในประเทศไทย  

กระบวนการแปรสัณฐานในประเทศไทย ไดมีการศึกษาและตีพิมพเผยแพร เมื่อประมาณป ค.ศ. 
1983 (พ.ศ. 2526) เปนการศึกษาของ Bunopas and Vella (1983) โดยที่ Bunopas ไดทําดุษฎีนิพธเรื่อง 
“Paleogeographic history of western Thailand and adjacent parts of South-East Asia; A plate tectonic 
interpretation” ในป ค.ศ. 1981 ตอมาในป ค.ศ. 1983 Bunopas and Vella ไดเสนอวิวัฒนาของกระบวนการ
แปรสัณฐานและธรณีวิทยาของประเทศไทย (tectonic and geological evolution of Thailand) ผลงาน
การศึกษาของ Bunopas and Vella ไดถูกอางถึงเรื่อยมา อยางไรก็ดี การเสนอผลงานของ Bunopas and 
Vella ณ ชวงระยะเวลานั้น ขอมูลท่ีสํารวจในสนามท่ีผิวดิน และใตผิวดินมีนอย รวมท้ังทฤษฎีกระบวนการแปร
สัณฐานของแผนเปลือกโลกยังไมแพรหลาย เพราะพ่ึงอยูในชวงเริ่มแรก รูปจําลองเพ่ืออธิบายกระบวนการ
เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกของ Bunopas and Vella เมื่อมีขอมูลใหมเพ่ิมมากขึ้น จึงพบวาไมสอดคลองกับ
ขอมูลท่ีพบเพ่ิมมากขึ้น ตอมามีการศึกษาของนักธรณีวิทยาไทยรวมกับนักธรณีวิทยาตางชาติท่ีสนใจเกี่ยวกับ
กระบนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก โดยไดนําเอาขอมูลท่ีพบใหมๆ และทําการศึกษาเพ่ิมเติม เสนอรูป
จําลองวิวัฒนาการของกระบวนการแปรสัณฐานของประเทศไทย หรือพ้ืนท่ีบางสวนของประเทศไทยและ
ประเทศใกลเคียง เพ่ิมเติมหรือแตกตางไปจากรูปจําลองของ Bunopas and Vella แตรูปจําลองเหลานั้นไม
เปนท่ีอางถึงมากนัก  

ผลงานที่คอนขางเดนและเปนท่ีนิยมอางถึงในปจจุบันสําหรับรูปจําลองวิวัฒนาการของ กระบวนการ
แปรสัณฐานของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ผลการศึกษาของ MetCalfe และ Mectcalfe et al. 
ตัวอยางผลงานที่เฉพาะของ Metcalfe ศึกษาและตีพิมพเผยแพรเรื่อยมา เชน Metcalfe (1988, 1996, 1998, 
2008) โดย Metcalfe สรางรูปจําลองของแผนเปลือกโลกในอดีต ดังแสดงในรูปท่ี 10.36 มีการตั้งชื่อแผน
เปลือกโลกใหมบางสวน เชน Chan Thai เปน Sibumasu มีการลงเขตเขตของแผนเปลือกโลกในอดีตชัดเจน
ขึ้น เพราะมีขอมูลสนับสนุนมากขึ้น ทําให Metcalfe เสนอรูปจําลองวิวัฒนาของการแปรสัณฐานของแผน
เปลือกโลกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดคอนขางนาเชื่อถือ สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการหา
แหลงแรหรือการอธิบายการวัฒนาการทางดานธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีตางๆ ไดแมนยํามากขึ้น ขอบเขตของแผน
เปลือกโลกท่ี Metcalfe นําเสนอ ในป ค.ศ. 2008 แสดงในรูปท่ี 10.37  

ขอมูลท่ี Metcalfe ศึกษาบงบอกวา แผนเปลือกโลก Indochina, East Malaya, West Sumatra, 
West Burma และ South China แยกออกจาก Gondwana ในชวง Devonian โดยการแยกแบบ rifting (รูปท่ี 
10.21) และเคล่ือนมารวมกันในชวง Permian สวน Sibumasu หรือ Shan-Thai นั้นชนกันในชวง Late 
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Permian-Early Triassic โดยชนกันในทางตอนใตกอน สวนทางตอนเหนือชนกันในชวง Late Triassic มี
หลักฐานสนับสนุนการแปลความนี้ คือ พบบริเวณ Nan-Uttaradit Suture และ Sra Kaeo Suture อันเปนผล
ของการชนระหวาง Indochina และ Sibumasu (รูปท่ี 10.37) ขอบของแผนเปลือกโลก Indochina ดานเหนือ
เฉียงตะวันออก และดานใตเฉียงตะวันออก เปนแบบการเล่ือนดานขาง (strike-slip faults) ดังนั้นผลการ
เคล่ือนของรอยเลื่อนดานขาง ทําใหเกิดการบีดอัด (transpression) และเกิดการยืด (transtension) ไดพรอมๆ 
กันในตางพ้ืนท่ีกัน  
 

 
 

รูปท่ี 10.36  ขอบเขตของแผนเปลือกโลก แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เสนอโดย Metcalfe (1998) 
ชื่อของแผนเปลือกโลก Sibumasu คือ ShanThai ท่ีเคยใชกันในอดีต มีขอบเขตของแผนเปลือกโลกแตกตาง
กัน การเคล่ือนชนของแผน Sibumasu กับแผน Indochina เกิดในชวง Late Permian-Early Triassic 
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รูปท่ี 10.37 ขอบเขตของแผนเปลือกโลก แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เสนอโดย Metcalfe (2008)  

 
 การเคล่ือนของรอยเล่ือนทําใหเกิดแองแบบแยกกันดวยรอยเล่ือนปกติ (rift basin) เกิดการคดโคง 
(folding) เกิดการเลื่อนแบบซอนทับ (thrust fault) หรือเกิดการเล่ือนดานขางเพ่ิมมากขึ้น ในชวง Late 
Permian-Early Triassic ถือเปนการเกิด Indochinian Orogeny I เปนการชนกันของแผนเปลือกโลก 
Sibumasu และ Indochina ทําใหพบหลักฐานของ Sra Kaeo Suture Zone และเกิดการคดโคง การเล่ือนของ
หินอายุแกทับหินอายุออนของเลย-เพรชบรูณ (Loei-Petchabun Thrust and Fold Belt) ในชวง Late Triassic 
หรือชวงท่ีเกิด Indochinian Orogeny II เปนการชนของแผนเปลือกโลก Sibumasu และ Indochina ทางตอน
เหนือ ซึ่งพบหลักฐาน คือ Nan Uttaradit Suture Zone และมีการยกตัวสูงมากขึ้นของแผนดินจากผลของการ
ชนกันดานเหนือ และเมื่อการชนกันของแผนเปลือกโลก Sibumasu และ Indochina หยุดลง การเคล่ือนท่ีของ
รอยเล่ือนดานขางทางตอนเหนือ เชนตามแนวของ Song Ma/Red River หรือ รอยเล่ือนดานเจดียสามองค 
(Three Pagoda strike-slip fault) มีการเคล่ือนท่ี และทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะเกิดขึ้น จนกระท่ังเกิดการ
ชนกันครั้งใหญอีกครั้งประมาณ 60-65 ลานปมาแลว ของแผนเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasian plate) และ แผน
เปลือกโลก อินเดีย-ออสเตรเลีย (Indian-Australian plate) ทําใหเกิดการยกตัวของแผนดินสูงขึ้น เกิดแนว
เทือกเขาหิมาลัยท่ีมีการยกตัวสูงมากขึ้นตามลําดับ และเปนขอบเขตของแผนเปลือกโลกปจจุบัน อยางไรก็ดี 
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การเล่ือนของรอยเลื่อนดานขางของ Song Ma/Red River หรือ รอยเล่ือนดานเจดียสามองค ยังมีการเล่ือนท่ี 
จากการหาอายุของหินท่ีอยูบริเวณรอยเลื่อน Red River พบอายุ Plio-Quaternary (Tapponnier et al., 
1990) ดังนั้นการเล่ือนของรอยเลื่อนจึงยังมีพลัง (active fault) และพรอมท่ีจะเล่ือนไดเมื่อหินในรอยเลื่อนไม
สามารถตอตานแรงท่ีมากระทําได เพราะ “การเคลื่อนท่ีแผนเปลือกโลกทั่วท้ังโลกน้ันสัมพันธกันท่ัว
ท้ังหมด เพราะแตละแผนเปลือกโลกติดตอกัน” การกระทบกับขอบดานใดดานหนึ่งของแผนเปลือกโลก 
ยอมกระทบไปถึงขอบดานอื่นดวยอัตรามาก-นอยตางกัน ตามลักษณะ รูปราง และองคประกอบของแตละแผน
เปลือกโลก  
 
10.3 บทสรุป 

ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก (plate tectonic theory) เปนท่ีรูจักและ
เขาใจประมาณ 40 ปท่ีผานมา กระบวนการหลักท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคล่ือนท่ีคือ แรงจาก slap pull, ridge 
push, negative buoyancy และ trench suction ไมใช mantle plumes hot spots, หรือ convection currents 
อยางท่ีเคยอธิบายกันมาในอดีต ทฤษฎีของ continental drift โดย Alfred Wegener (1912) ชวยทําใหเราได
ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก และทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผน
เปลือกโลกชวยทําใหเราสามารถอธิบายปรากฏการณของ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ธรณีวิทยาโครงสราง
อ่ืนๆ หรือการพบซากบรรพชีวินจากเขตรอนไปอยูบริเวณขั้วโลกไมใชเรื่องแปลกเพราะเปนผลจากการเคล่ือน
ของแผนเปลือกโลก   

ขอบเขตของแผนเปลือกโลก (plate boundaries) มี 3 ประเภท ประกอบดวย divergent boundary 
เปน บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกแยกออกจากกัน convergent boundary เปนบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกชนกันและ 
transform boundary เปนบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกไถลออกตามดานขางของกันและกัน มีกิจกรรมตางๆ ทาง
ธรณีวิทยาเกิดขึ้นจากกระบวนการของกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลกมากมาย 
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คําศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา (Terms to Remember) 
 

Active tectonics, Mohorovicic discontinuity, lithosphere, asthenosphere, 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, ridge push, slap pull, slab drag, slap resistance, 
mantel drag, bending resistance, overriding plate resistance, trench suction, buoyancy force.   
 

คําถามทายบท (Questions) 
 
(1) จากหลักฐานตางๆ ของ plate tectonics ของโลก ใหทํานายตามหลักของ “the present is the key to 

the past and the future” ของประเทศไทย เรารูอะไรบาง และทํานาย อะไรตอไปไดบาง 
(2) เราหาขอบเขตของแผนเปลือกโลกในอดีตไดจากหลักฐานอะไร 
(3) อธิบายกลไกของการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก 
(4) เราวัดการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกไดอยางไร 
(5) เราจะแหลงแรโดยอาศัยความรูทาง plate tectonics มาประยุกตไดอยางไรบาง 
(6) สเกตภาพของ plate boundaries และลําดับชั้นหินท่ีพบในระหวาง plate boundaries  
(7) สเกตลําดับขององคประกอบของ oceanic crust และ continental crust 
(8) อธิบายคําวา mellange, accretionary wedge, และ turbidites  
(9) outline โครงสรางตางๆ ทางธรณีวิทยาท่ีเกิดในบริเวณ subduction zone, collision zone, และ mid-

oceanic ridge 
(10) สเกตภาพตัดขวางคลายกับรูปท่ี 10.30 จากประเทศอินเดียผานประเทศไทยและเวียดนาม  

 

คําถามชวนคิด (Questions for Thought) 
 
(1) ถาแผนเปลือกโลกอินเดียมุดดวยความเร็ว 72 มิลิเมตรตอป เมื่อไรท่ีประเทศอินเดียจะเคล่ือนมาอยูติด

กับประเทศไทย 
(2) แผนเปลือกโลกท่ีเปนสวนของทวีป (continental crust) มีการทําลายเหมือนกับแผนมหาสมุทรหรือไม 
(3) เมื่อมีหลักฐานวาแผนมหาสมุทรมีอายุไมเกิด 200 ลานป กอนหนาน้ันแผนเปลือกโลกเปนอยางไร หิน

หนืดมาจากไหนที่จะเปนแหลงกําเนิดของแผนมหาสมุทร 
(4) จากแผนท่ีธรณีวิทยาของประเทศไทย เทือกเขาตางๆ เทือกเขาใดบางท่ีแสดงวาเคยเปนขอบของแผน

เปลือกโลกมากอน (plate boundary)  
(5) ภูเขาไฟในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย เปนภูเขาไฟที่เกิดจาก volcanic arc บริเวณขอบการชนกันและมุดตัว

ของแผนเปลือกโลก หรอืเกิดจากในแผนเปลือกโลก (within plate) และมีหลักฐานอะไรเปนตัวบงชี้    
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กฎ (law) 
การเคล่ือนท่ีของนิวตัน, 91-2 
การซอนทับ, (superposition), 12 
การวางตัวในแนวราบ (horizontality), 12  
การวิบัติของคูลอมบ, 196 
การวิวัฒนาการ (fauna succession), 13 
การหายไปของชั้นหิน, 9-10 

 ของไบเยอรลี (Byerlee’s law), 199 
ของอะมอนตัน (Amonton’s law), 243 
ของแอนเดอรสัน (Anderson’s law), 241 
ของฮุค (Hooke), 119 

กรอบการวิเคราะห, 23 
 เชิงไคนิมาติกส, 24, 26-7  

เชิงพรรณนา, 24-5 
 เชิงพลศาสตร, 24, 27 
กระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก, 423-88 
กระบวนการแปรสัณฐานของแผนโลก, 423-88 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา, 10-12 
 การเกิดภูเขาไฟ, 11 
 การพุงชนจากวัตถุนอกโลก, 11  

การเปล่ียนสภาพ, 11 
 การแปรสัณฐาน, 11 
กลไกการเกิดชั้นหินคดโคง, 303 
 การโกง (bucking), 304, 306-309 
 การเฉือน (flexural shear), 305 

การเฉือนแบบทํามุม (oblique), 305, 310 
การพับงอ (kinking), 305 
การเล่ือนไถล (flexural slip), 305 

 การแอน (bending), 304 
กลไกการเปล่ียนลักษณะ, 146 
\ cataclasis, 147, 148-151 
 coble creep, 148, 161-2 

dislocation creep, 147, 151-158 
pressure solution, 148, 162-4 

 volume-diffusion, 148, 162-164 
กลไกการเกิดรอยเล่ือนยอน, 255-61 

กลองจุลทรรศน, 131 
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน, 131 
การเกิดผลึกใหม, 167 
การคดโคง (folding), 50 
การคดโคงจากการโกงของรอยเล่ือน, 299 
การคดโคงจากการแพรของรอยเลื่อน, 298 
การคดโคงซอนทับ (superimposition), 320 
การคืนตัวของผลึก, 165 
การจัดประเภทโครงสราง, 22-23 
 การยึดเกาะ, 22 
 ปจจัยการเกิด, 22 

ผลการเปล่ียนลักษณะ, 23  
 ผลความเครียด, 23 

รูปทรงเรขาคณิต, 22 
การจําแนกรอยเล่ือนตามมุมเท, 2334 
 แนวระดับ (strike-slip), 234 
 แนวมุมเท (dip-slip), 234 
 แนวมุมเฉียง (oblique-slip), 234  
 การหมุน (rotation), 234 
การจําแนกประเภทชั้นหินคดโคง, 291-300 
 การสมมาตร, 291 

แกนการคดโคง, 296 
ขนาด (size), 292-3 
ความหนา, 298 
จาก dip isogon, 294 
จาก ductility contrast, 296 
จาก fold tightness, 291 
จากภาพตัดขวาง, 291 

 ระนาบการคดโคง, 293 
 ลักษณะปรากฏ, 293-4 

เสนพับการคดโคง, 293 
การไต (climb), 165 
การทดสอบ, 111 
 ตามแนวแกนเดียว, 113 
 แบบดึง, 114 
 แบบอัด, 114 
การบิดเบ้ียว, 58 
การเปล่ียนลักษณะ (deformation), 1-2 
 แบบเนื้อเดียว, 51 
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 แบบเนื้อผสม,  51 
การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง, 403 
การแพร (diffusion), 158 
การเล่ือนท่ี (translation), 53-4 
การเล่ือนแบบบริสุทธิ์ (pure translation), 53 
การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส, 49 
การวิเคราะหเชิงพรรณนา, 24-6 
การวิเคราะหเปนสวนๆ, 52 
การวิเคราะหพลศาสตร, 91 
การวิบัติของคูลอมบ, 196 
การวิบัติของวองมิสเซส, 197 
การศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง, 9 
การศึกษายอนกลับ (palinspastic), 343-4 
การสมานหรือรักษา (healing), 165 
การสับเปล่ียนตําแหนง (transposition), 345-7  
การหมุน (rotation), 54-6 
 แกนการหมุน, 54 
 นัยการหมุน, 56 
 องศาการหมนุ, 56 
การหาปริมาณความเครียด, 58  
การหาอายุ (dating), 35 

Fission track, 41 
U-Pb, 37-8 

 K-Ar, 39-40 
 Rb-Sr, 39 

Sm-Nd, 40-1 
 39Ar-40Ar, 40 
เกณฑการวิเคราะหความเครียด, 39 
แกนโลก (core), 416 
 

 
ขอบกพรอง (deflect), 140-146 
 แบบเปนจุด (point), 140 
 แบบเสน (linear), 141-4 
 แบบระนาบ (planar), 145-6 
เขตการแตกหัก (shatter), 186 
เขตเบนิออฟ (Benioff zone), 435 
เขตรอยเฉือน (shear zone), 21, 219,361 
เขตรอยเล่ือน (fault zone), 219 

 
คุณสมบัติของหิน, 119 
 การยืดหยุน, 119 
 การหนืด, 125 

บัคสโมดูลัส, 122 
 ปวซองสเรโช, 121-2 

พลาสติก, 125 
มูดูลัสเฉือน, 122-5 

 มูดูลัสของยัง, 119-121 
ความแข็งแรงของหิน, 117 
 ความดันของของเหลว, 117 

ความดันรอบขาง, 117 
 แนวรอยแตกเดิม, 117 

อุณหภูมิ, 117 
อัตราเร็วของความเครียด, 117 

ความเคน (stress), 93 
ความเคน ณ จดุใดๆ, 96-98 
ความเคน ณ ระนาบ, 94-95 
ความเครียด (strain), 58 
ความเครียดเฉือน, 66 
ความเคนในเขตรอยเฉือน, 403-6 
ความเครียดในรอยเล่ือน, 238 
ความดันของของเหลว, 117 
ความดันรอบขาง, 117 
ความสัมพันธแบบชนปลาย, 186 
โครงขาย (lattice), 134 
โครงสรางขนาดไมโคร (microstructure), 131-146 
โครงสรางทุติยภูมิ, 15 
 รอยเล่ือน, 17-8 
 รอยแยก, 15-6 
 รอยแตกเฉือน, 16-7 
 ชั้นหินคดโคง, 18 
 แนวแตกเรียบ, 18-9 
 ริ้วขนาน, 20 
 โครงสรางแนวเสน, 21 
 เขตรอยเฉือน, 21 
โครงสรางผลึก (crystal’s structure) 134 
โครงสรางแนวเสน (linear), 325,351 
 แบบรอนคล่ืน (mullion), 354 
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 แบบใสกรอก (boudins), 353 
รอง (groove), 21 
รอยครูด (slickenside), 186, 352 

 ริ้วรายขนาน (striation), 352 
 รูปแทงดินสอ (pencil), 354 
โครงสรางปฐมภูมิ, 14-5 
โครงสรางประทุนควํ่า (anticline), 284-6 
โครงสรางประทุนหงาย (syncline), 284-6 
โครงสรางพูลโมส, 186 
 

 
จุดตัดกันของรอยแยก, 189 
 รูปตัวที, 189 

รูปตัววาย, 189 
รูปตัวเอกซ, 189 

จุดพับรอยโคง (hinge point),  286 
 

 
ชั้นหินคดโคง (fold), 279-324 

แบบ kink, 291 
แบบ conical, 296 
แบบ cylindrical, 300 
แบบ closed, 291 
แบบ chevron, 291 
แบบ similar, 295 
แบบ tight, 292 
แบบ parallel, 295 
แบบ symmetrical, 290 
แบบ open, 292 

 แบบ isocline, 292 
 แบบ overturned, 290, 293 

อสมมาตร (asymetrical), 290 
 

 
ไดอะแกรมของฟลินน (Flinn), 84-5 
ไดอะแกรมของมอร, 106-111 
 

 
ตัวบงชี้ความเครียด (strain markers), 59 

 กอนกรวด, 59 
 ซากดึกดําบรรพ, 59 

พิโซลิท, 59 
 พิลโลวลาวา, 59  
 จุดจากการรีดัดชัน,59 
 หลุมหรือรูไชชอนจากสัตว, 59 
 อูออิด, 59 
 

 
ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของแผนโลก, 428 
ทฤษฎีของแอนเดอรสัน (Anderson theory), 241 
ทฤษฎีความแข็งแรงของผลึก, 139 
ทฤษฎีทวีปลอย (continental drift), 428  
เทคโทไนต (tectonite), 355-6 
 S-tectonite, 356 

L-tectonite, 356 
 LS-tectonite, 356 
 

 
ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere), 416 
ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere), 417 
ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere), 417 
ธรรมชาติของโครงสราง 
 เขตรอยเฉือน, 361 

โครงสรางแนวเสน, 351 
ชั้นหินคดโคง, 273-284 
แนวแตกเรียบ, 326-31 

 รอยแตกเฉือน, 181-2 
รอยแยก, 181-2 
รอยเล่ือน, 219-20 

 ริ้วขนาน, 347 

 
เนื้อโลก (mantle), 415-6 
แนวแตกเรียบ (cleavage), 326 
แนวแตกเรียบครีนูเลชัน, 336 
แนวแตกเรียบแบบตอเนื่อง, 334 
แนวแตกเรียบแบบไมตอเนื่อง, 335 
แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavge), 334 
แนวแตกรูปแทง (columnar joint), 188 
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แนวฟนในหิน (stylolite), 153 
 

 
เปลือกโลก (crust), 413-15 
เปลือกมหาสมุทร (oceanic crust), 413 
เปลือกทวีป (continental crust), 413 
 

 
ผลึก (crystal), 134 
ผารอยเล่ือน (fault scrap), 220 
แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map), 35 
 

 
พันธะเคมี (bonding),  134 
 โควาเลนท (covalent), 134-5 
 โลหะ (metallic), 134-5 
 วันเดอรวาลล (van der waals), 136 
 ไอออนนิก (ionic), 134 

ไฮโดรเจน (hydrogen),134  
 

 
มหายุค (era), 34 
 ไคโนโซอิก (Cainozoic), 35 
 พรีแคมเบรียน (Precambrian), 35 
 พาลีโอโซอิก (Paleozoic), 35 
 มีโซโซอิก (Mesozoic), 35 
มาตราสวน (scale), 6 
 ขนาดกลาง (meso), 6 

ขนาดไพศาล (regional), 6 
ขนาดเล็ก (micro), 6 

 ขนาดใหญ (macro), 6 
 มุมเฉือน, 64-6 
ไมโครเฟบริคส, 131 
โมโฮโรวิสิก (Mohorovicic), 411 
 

 
ยุค (period), 35 
 ครีเทเชียส (Cretaceous), 35 
 ควอเทอรนารี (Quaternary), 35 

 คารบอนิเฟรัส (Carboniferous), 35  
 แคมเบรียน (Cambrain), 35 
 จูเรสซิก (Jurassic), 35 
 ไซลูเรียน (Silurian), 35 
 ดีโวเนียน (Devonian), 35 
 เทอรเชียรี (Tertiary), 35 
 เพอรเมียน (Permian), 35 
 ออรโดวิเซียน (Ordovician), 35 
 อารเคียน (Archean), 35 
 แอลกองเคียน (Algonkian),35  
 

 
รอยแตก (fracture), 181 
รอยแตกขนาดไมโคร (microcracks), 207 
 ในเม็ดขนาด, 150 
 ระหวางเม็ดขนาด, 150 

ในและระหวางเม็ดขนาด, 150 
รอยแตกของกิฟฟสท (Griffith’s crack), 207 
รอยแยกแบบเปลือกหัวหอม, 188 
รอยแยกรูปเสา (columnar joint), 188 
รอยเล่ือนปกติ (normal), 235-237, 261-298 
รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา (thrust), 235-237, 247-61 
รอยเล่ือนแยกดานขาง (strike-slip), 233, 269-73 
รอยสัมผัส (contact), 14 
 จากเขตรอยเฉือน, 14 
 จากรอยชั้นไมตอเนื่อง, 14 
 จากรอยเลื่อน, 14 
 จากหินอัคนี, 14 
 แบบสะสมตัวธรรมดา, 14 
ริ้วลายขนาน (striation), 221 
รูปจําลองการยืดตัวของเปลือกโลก, 297 
รูปผลึก (crystallographic system), 136 
 แรไมกา (mica crystal), 138 

แรโอลิวีน (olivine crystal), 138 
รูปรางชั้นหินคดโคง, 286-90 

แขนชั้นหินคดโคง, 286 
ความยาวการคดโคง, 286 
ความสูงการคดโคง, 287 
จุดเปล่ียนการโคง, 287 
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จุดยอดชั้นหินคดโคง, 286 
ทองการคดโคง (fold trough), 286 
ผิวแกนการคดโคง, 286 
ระนาบแกนการคดโคง, 287 
สันการคดโคง, 286 
เสนพับการคดโคง, 286 

รูปรางรอยเล่ือน, 224-5 
 หินพ้ืน (foot wall), 224 
 หินเพดาน (hanging wall), 224 
 ระนาบรอยเล่ือน (fault plane), 224 
 ระยะหางการเล่ือนจริง (net slip), 224 
 ระยะเลื่อนแนวด่ิว (throw), 224 
 ระยะเลื่อนแนวราบ (heave), 225 
 ระยะหางการเล่ือน (separation), 225 
เรค (rake), 244 
แรง, 91 
แรงจากผิวสัมผัส, 93 
แรงจากมวลวัตถุ, 93 
แรงดันน้ํา, 203 
แรงใตผิวโลก, 92 
แรงที่ทําใหแผนโลกเคล่ือนท่ี, 441-3 
 

 
ลักษณะปรากฏของรอยเลื่อน, 220-3 
 เขตรอยเล่ือน (fault zone), 222 
 เซทเตอรมารค (chatter nark), 222-3 
 ผารอยเล่ือน (fault scarp), 220 
 ผิวรอยเล่ือน (fault surface), 221 
 ผิวรอยครูด (slickenside), 222 
 

 
วงรีความเครียด, 60 
วงรีความเครียดรอยเล่ือน, 240 
วัฎจักรวิลสัน, 44 
วัฏจักรหิน, 43 
วัตถุแข็งแกรง (rigid body), 49-50 
วัตถุไมแข็งแกรง (non rigid body), 49-50 
วิธีหาความเครียด, 70 
 คูลส (Clools), 77-8 

 จุดกึ่งกลางตอจุดกึ่งกลาง, 82 
ไฟร (Fry), 82-3 
เวลแมน (Wellman), 78-9 

Rf/ φ’, 79-82 
เวคเตอรการเล่ือนท่ี, 53 
 ทิศทางการเลือนท่ี, 53 
 นัยการเล่ือนท่ี, 53 

ระยะทางการเลื่อนท่ี, 53 
 

 
สมการความเคน, 106 
สมการความเครียด, 71-4 
สมมติฐานหลายๆ ชุด, 3-5 
สายแร (vein), 204 
 syntaxial vein, 204-6 
 antitaxial vein, 204-6 
 

 
หลักกลศาสตรความตอเนื่อง, 51-2 
หลักของพัมเพลลี (Pumpelly’s rule), 13 
หลักความเปนเอกภาพ (Uniformitarianism), 11 
หินในรอยเลื่อน, 223-9 

กรวดเหล่ียม (breccia), 226 
คาตาคลาไซต (cataclasite), 226-7  
ซูสโดทาซีไลต (pseudotachylite), 229 
ผงในรอยเลื่อน (gouge), 224 
ไมโลไนต (mylonite), 227-228 

โหมดของการแตก (mode of fratcures),183  
 หนึ่งแบบเปด (opening), 183 
 สองแบบเฉือน (shear), 183 

สามแบบฉีก (tear), 183 
 

 
อาณาจักรเม็ดแร, 331 
อาณาจักรแนวแตกเรียบ, 331 
อายุทางธรณีวิทยา, 31 
แอสเพอริตี (asperity), 198-9 
 
 


