





จุดประสงคการเรียนรู

นักเรียนสามารถอธบิาย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางธรณีภาคได



ธรณีภาค

แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเปนพิบัติภัยทาง

ธรณีที่นอกจากจะนําความเสียหายมาสูผูคนแลวยังทําให

โลกในสวนที่เปนแผนดิน  มหาสมุทร  และบรรยากาศที่

หอมลอมโลกเราอยูเปลี่ยนแปลงไปดวย

หนงัสือเรียน 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

ชวงชั้นที่ 4



มนุษยพยายามศึกษาหาขอมูล เกี่ ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อหาสาเหตุและวิธีการปรับปรุง  

แกไข  ตลอดจนเตรียมการปองกันผลกระทบที่จะเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําใหเกิดทฤษฎีตางๆ หลาย

ทฤษฎีที่สําคัญและเปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน คือ  

ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผนธรณีภาค (Plate tectonic)     

ที่ใชอธิบายถึงกําเนิดของแผนดิน มหาสมุทร และ

สิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยูในหินบนเปลือกโลก 



แผนธรณีภาค และการเคลื่อนที่

ในป พ.ศ.2458 นักอุตุนิยมวิทยาชาว

เยอรมัน  ชื่อ  ดร .อัลเฟรด  เวเกเนอร 

(Dr.Alfred Wegener) ไดตั้ง สมมติฐานวา 

ผืนแผนดินทั้งหมดบนโลกเดิมเปนแผนดิน

ผืนเดียวกัน เรียกวา พันเจีย (Pangaea) ซึ่ง

เปนภาษากรีก แปลวา แผนดินทั้งหมด ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร 

(Dr.Alfred Wegener)

หนังสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

ชวงชั้นที่ 4



ตอมาเมื่อประมาณ 200 ลานปที่แลว พันเจียเริ่ม

แยกออกเปนทวีปใหญ 2 ทวีป คือ ลอเรเซีย ทางตอน

เหนือ และ กอนวานา ทางตอนใต 

http://www.lesaproject.com



โดยทวีปทางตอนใตจะเคลื่อนที่แยกจากกันเปน 

อินเดีย อเมริกาใต และอัฟริกา ในขณะที่ออสเตรเลีย

ยังคงเปนสวนหนึ่งของกอนวานา จนเมื่อประมาณ 65 

ลานปที่ผานมา มหาสมุทรแอตแลนติก แยกตัวกวางขึ้น 

ทําใหอัฟริกาเคลื่อนที่หางออกไปจากอเมริกาใต แต

ออสเตรเลียยังคงเชื่อมอยูกับอันตารกติกา และอเมริกา

เหนือกับยุโรปก็ยังคงตอเนื่องกัน 



ตอมามหาสมุทรแอตแลนติกขยายกวางขึ้นอีก 

อเมริกาเหนือและยุโรปจึงแยกจากกัน อเมริกาเหนือ  

โคงเวาเขาเชื่อมกับอเมริกาใต ออสเตรเลียก็แยกออก

จากอันตารกติกา และอินเดียไดเคลื่อนไปชนกับเอเชีย

จนเกิดเปนภู เขาหิมาลัย  ซึ่ งทําให เกิดแผนดินและ

มหาสมุทรดงัที่เปนอยูในปจจุบัน

http://www.vcharkarn.com/



1. รอยตอของแผนธรณีภาค

เนื่องจากการนําแผนภาพแตละทวีปมาตอกันจะเห็น

วามีสวนที่สามารถตอกันไดพอดี จึงทําใหสมมติฐานไดวา

เปนผืนแผนดินเดียวกันมากอนแลวแยกออกจากกัน

หลักฐาน และขอมูลทางธรณีภาค



2. รอยแยกของแผนธรณีภาค และอายุหินบน

เทือกเขากลางมหาสมุทร 

เมื่อเกิดรอยแยก แผนดินเกิดการเคลื่อนตัวออก

จากกันอยางชาๆ ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันแมกมา

จากใตแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรจะถูกดันแทรกเสริม

ขึ้นมาตรงรอยแยก แข็งตัวเปนหินบะซอลตหรือเปน

เปลือกโลกใหม



ดังนั้นโครงสรางและอายุหินรองรับแผนธรณีภาคจึงมี

อายุออนสุดบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร และอายุ

มากขึ้นเมื่อเขาใกลขอบทวีป

หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4



3.การคนพบซากดึกดําบรรพ

นักธรณีวิทยาไดสํารวจซาก

ดึกดําบรรพของสิ่งมี ชีวิตตางๆ   

ทั้ งพืชและสัตว  พบวามีซากพืช 

และซากสัตวชนิดเดียวกันอยูใน

หลายๆทวีป

http://www.dmr.go.th/



นอกจากหลักฐานตางๆ ที่กลาวมาซึ่งใชสนับสนุนเพื่อ

พิสูจนทฤษฎีการแปรสัณฐานแผนธรณีภาคแลว ยังมีหลักฐาน

การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทําใหเกิดการสะสมตัวของ

ตะกอนในบริเวณตางๆ ของโลก เชน หินที่เกิดจากตะกอนธาร

น้ําแข็งซึ่งควรจะเกิดขึ้นบริเวณขั้วโลก แตปจจุบันพบหิน

ลักษณะนี้ในบริเวณชายทะเลทางตอนใตของแอฟริกาและ

อินเดีย เปนตน แสดงวาแผนทวีปมีการเคลื่อนที่หลังจากที่มี

การสะสมตะกอนจากธารน้ําแข็งแลว 

4.หลักฐานอื่นๆ 



 จากหลักฐานตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควาทําให

นักธรณีวิทยาไดแนวคิดเกี่ยวกับโลกวา โลกไมเคยคงสภาพ

หยุดนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีผลทําใหผิวโลกชั้นธรณีภาคแบงออกเปนแผนธรณี

ภาคขนาดตางๆ มากกวา 10 แผน และทุกแผนกําลังเคลื่อนที่ 



สนามแม เหล็ก โลกโบราณ  (Paleomagnetism) เปน

หลักฐานอีกอยางหนึ่งที่ใชพิสูจนทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผน

ธรณีภาค โดยใชหลักที่วาในอดีตเหล็กที่เกิดปนอยูกับแรอื่นๆ 

แตกอนมีการแข็งตัวเปนหิน จะมีการเรียงตัวที่เกิดจากการ

เหนี่ยวนําของสนามแมเหล็กโลก ตอมาเมื่อมีการแข็งตัว

กลายเปนหิน เหล็กนั้นจะมีสมบัติคลายเข็มทิศที่ถูกเก็บฝงอยู

ในเนื้อหินเปนระยะเวลานาน เมื่อนําหินมาตรวจวัดคํานวณคา

ตางๆที่เกี่ยวของ จะไดขอมูลเบื้องตนของภาวะแมเหล็กใน

อดีตกาล เพื่อยืนยันการเคลื่อนที่ของแผนทวีปตางๆได



ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนธรณีภาค

แผนธรณีภาคแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แผน

ทวีป และแผนมหาสมุทร แผนธรณีภาคเหลานี้มี

การเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา นักวิทยาศาสตรและ

นักธรณีวิทยาไดศึกษารอบตอของแผนธรณีภาค

อยางละเอียด และสามารถสรุปลักษณะการ

เคลื่อนที่ของแผนธรณีภาคไดดังนี้ 



1. ขอบแผนธรณีภาคแยกออกจากกัน

2. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากนั

3. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนทีผ่านกัน

http://www.lesaproject.com



1. ขอบแผนธรณีภาคแยกออกจากกัน

เปนแนวขอบของแผนธรณีภาคที่แยกออกจากกัน  

อันเนื่องมาจากการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาค ทําให

เกิดรอยแตกในชั้นหินแข็ง จนแมกมาสามารถถายโอน

ความรอนสูชั้นเปลือกโลกได อุณหภูมิและความดันของ

แมกมาจึงลดลงเปนผลใหเปลือกโลกตอนบนทรุดตัว

กลายเปนหุบเขาทรุด 



ในระยะเวลาตอมาเมื่อมีน้ําไหลมาสะสมเกิด

เปนทะเลและเกิดเปนรอยแตกจนเปนรองลึก เมื่อ

แมกมาเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแตก จะทํา

ใหแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรเคลื่อนตัวแยก

ออกไปทั้งสองขาง พื้นทะเลจะขยายกวางออกไป

ทั้งสองดาน เรียกกระบวนการนี้วา การขยายตัว

ของพื้นทะเล (sea floor spreading)



2. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากนั

แนวที่แผนธรณีภาคชนหรือมุดซอนกันเปนไปได 3 

แบบ คือ

2.1  แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาค 

ใตมหาสมุทร แผนธรณีภาคแผนหนึ่งจะมุดลงใตอีกแผนหนึง่ 

ปลายของแผนที่มุดลงจะหลอมตัวกลายเปนแมกมาและปะทุ

ขึ้นมาบนแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร เกิดเปนแนวภูเขาไฟ

กลางมหาสมุทร



2.2  แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาค
ภาคพื้นทวีป แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรซึ่งหนักกวาจะ     
มุดลงใตแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป ทําใหเกิดรอยคดโคงเปน
เทือกเขาบนแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 

2.3  แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปชนกับแผนธรณีภาค

ภาคพื้นทวีป  แผนธรณีภาคทั้งสองมีความหนามาก เมื่อชน

กันแลวจึงทําใหสวนหนึ่งมุดลงอีกสวนหนึ่งเกยกันอยู เกิด

เปนเทือกเขาสูงแนวยาวอยู ในแผนธรณีภาคภาคพื้น

ทวีป เชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาแอลป เปนตน 



3. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนทีผ่านกัน

เนื่องจากอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อ

โลกไมเทากัน  ทําใหแผนธรณีภาคในแตละสวนมีอัตรา

การเคลื่อนที่ไมเทากันดวย  ทําใหเปลือกโลกใตมหาสมุทร

และบางสวนของเทือกเขาใตมหาสมุทรไถลเลื่อนผานและ

เฉือนกัน เกิดเปนรอยเลื่อนเฉือนระนาบดานขางขนาด

ใหญขึ้น สันเขากลางมหาสมุทรถูกรอยเลื่อนขึ้นตัดเฉือน

เปนแนวเหลื่อมกันอยู



มีลักษณะเปนแนวรอยแตกแคบ

ยาวมีทิศทางตั้งฉากกับเทือกเขากลาง

มหาสมุทรและรองใตทะเลลึก มักจะเกิด

แผนดินไหวรุนแรงในระดับตื้นๆ ระหวาง

ขอบของแผนธรณีภาคที่ซอนเกยกันใน

บริเวณภาคพื้นทวีปหรือมหาสมุทร



- The End -


