
ภูเขาไฟระเบิด  
        ภูเขาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลก ซึ่งแผนธรณีทวีปดันกันทําให
ชั้นหินคดโคง (Fold) เปนรูปประทุนคว่าํและประทุนหงายสลบักัน ภูเขาที่มียอดแบน
ราบอาจเกดิจากการยกตัวของเปลือกโลกตามบรเิวณรอยเลือ่น (Fault) แตภูเขาไฟ 
(Volcano) มีกําเนิดแตกตางจากภูเขาทั่วไป ภูเขาไฟเกิดจากการยกตัวของแมกมาใต
เปลือกโลก 

 
ภาพที ่1 โครงสรางของภเูขาไฟ 

 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/vocanol_anatomy.gif?attredirects=0


กําเนิดแมกมา 
        เมื่อแผนธรณมีหาสมุทรเคลื่อนทีเ่ขาหากัน หรือปะทะกบัแผนธรณีทวีป  แผนธรณี
มหาสมุทรซึ่งมีความหนาแนนกวาจะจมลงสูชั้นฐานธรณภีาค และหลอมละลาย
กลายเปนแมกมา (Magma) โดยมีปจจัยที่เรงใหเกิดการหลอมละลาย ดงันี ้ 

 ความรอน: เมื่อแผนธรณีปะทะกันและจมลงสูชั้นฐานธรณภีาค แรงเสียดทานซึ่ง
เกิดจากการที่แผนธรณีทั้งสองเสียดสีกันจะทําใหเกิดความรอน เรงใหผวิชั้นบน
ของเปลือกโลกมหาสมุทรที่จมตัวลง หลอมละลายกลายเปนแมกมาไดงายขึ้น    

 น้ําในชั้นฐานธรณีภาค: หินเปยก (Wet rock) มีจุดหลอมเหลวต่ํากวาหินแหง (Dry 
rock) เมื่อหินในเปลอืกแผนมหาสมุทรจมลงสูชั้นฐานธรณภีาค โมเลกุลของน้าํซึ่ง
เปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําจะชวยเรงปฏิกรยิาใหหินเกิดการหลอมเหลวไดงายขึ้น   

 การลดความกดดัน: ตามปกติหินใตเปลอืกโลกจะหลอมละลายยากกวาหินบน
เปลือกโลก เนือ่งจากความกดดันสูงปองกันหินไมใหเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 
อยางไรกต็ามอุณหภูมิสูงของชั้นฐานฐรณีภาค ทําใหหินหลอมละลายและขยายตัว
ออก แลวยกตัวลอยตัวสูงขึ้น  เมื่อหินหนืดรอนขยายตัวความกดดันกจ็ะลดลง ทํา
ใหหินที่อยูในหนาสมัผัสบริเวณรอบขางหลอมละลายไดงายขึ้น  

 
แหลงกําเนิดของแมกมา 
        แมกมาไมไดกาํเนดิขึ้นทัว่ไปทุกหนแหงของโลก หากมีอยูแตบรเิวณที่รอยตอของ
แผนธรณบีางชนิด และบริเวณจุดรอนของโลก   

 รอยตอของแผนธรณีเคลื่อนที่ออกจากกัน: แมกมาจากชัน้ฐานธรณภีาคลอยตวัขึ้น
สูพ้ืนผิวโลก แรงดนัที่ลดลงชวยทําใหเปลือกโลกที่อยูดานบนหลอมละลายเกิด
เปนสันเขาใตสมุทร และดันตวัออกทางดานขาง กลายเปนแผนธรณมีหาสมุทรซึ่ง
กําเนิดมาจากแมกมาหินบะซอลต ดังภาพที่ 2 ตัวอยางเชน สันเขาใตมหาสมุทร

http://maps.google.com/?ll=18.812718,-45.791016&spn=20.452403,30.102539&t=h&z=5


แอตแลนติก อยางไรก็ตามในบางแหงแมกมาก็ยกตัวขึ้นสูแผนธรณทีวีป เชน 
ทะเลสาบมาลาว ีในทวีปแอฟริกา 

 

 

  
ภาพที ่2 แหลงกําเนดิแมกมาบริเวณสันเขาใตมหาสมุทร 

  

 รอยตอของแผนธรณีเคลื่อนที่เขาหากนั: การชนกันของแผนธรณีสองแผนในแนว
มุดตัว (Subduction zone)  ทําใหแผนที่มคีวามหนาแนนมากกวาจมตัวลงตัวสูชั้น
ฐานธรณภีาค แรงเสียดทานซึ่งเกิดจากการที่แผนธรณีทั้งสองเสียดสีกันจะทําให
เกิดความรอน น้ําในแผนหินซึง่ระเหยกลายเปนไอ ประกอบกบัแรงกดดนัที่
ลดลง  ชวยใหหินหลอมละลายกลายเปนแมกมาไดเรว็ขึ้น และแทรกตัวออกจาก
ผิวโลกทางปลองภูเขาไฟ ดงัภาพที่ 3 ยกตัวอยางเชน ภูเขาไฟฟูจิ ในประเทศญี่ปุน 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/ocean_divergent.gif?attredirects=0
http://maps.google.com/?ll=18.812718,-45.791016&spn=20.452403,30.102539&t=h&z=5
http://maps.google.com/?ll=-11.958723,34.403687&spn=2.869401,3.933105&t=h&z=8


 
  

ภาพที ่3 แหลงกําเนดิแมกมาในเขตมุดตวั 
  

 จุดรอน (Hotspot): แกนโลกชั้นนอกมคีวามรอนไมเทากัน ในบางจุดของแกน
โลกมีความรอนสูง จึงทําใหเนื้อโลกชัน้ลางเหนอืบรเิวณนัน้หลอมละลาย และ
แทรกตัวลอยขึ้นมาตามชองแมกมา (Magma plume) จุดรอนจะอยู ณ ตําแหนงเดิม
ของแกนโลก แตเปลอืกโลกจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนทีผ่านจุดรอน แมกมาที่
โผลขึน้สูพ้ืนผิวโลก จึงทําใหเกิดหมูเกาะเรียงตัวกนัเปนแนว ดังเชน หมูเกาะ
ฮาวาย โดยที่เกาะทีม่ีอายุมากจะอยูหางจากจุดรอน เกาะที่เกิดขึ้นมาใหมจะอยูบน
จุดรอนพอด ีทิศทางการเรยีงตัวของหมูเกาะจะขึ้นอยูกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แผนธรณ ีดังภาพที่ 4 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/sea_sea_convergent.gif?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=Hawaii&hl=th&ll=19.642588,-155.522461&spn=10.004791,18.588867&sll=56.225031,-5.74585&sspn=3.194561,9.294434&t=h&z=6
http://maps.google.com/maps?q=Hawaii&hl=th&ll=19.642588,-155.522461&spn=10.004791,18.588867&sll=56.225031,-5.74585&sspn=3.194561,9.294434&t=h&z=6


 
  

ภาพที ่4 แหลงกําเนดิแมกมาบนจุดรอน 

 แมกมาแกรนิต และ แมกมาบะซอลต: ปกติแมกมาที่เกิดจากชั้นหินในเปลือกโลก
มหาสมุทรหลอมละลายในชั้นฐานธรณภีาคจะเปนแมกมาบะซอตล (Basaltic 
magma)  แตเมื่อแมกมาบะซอลตลอยตัวสูงขึ้นดันเปลือกโลกทวีปซึ่งมี
องคประกอบหลักเปนหินแกรนิต ก็จะหลอมละลายกลายเปนแมกมาแกรนิต 
(Granitic magma) แตเนื่องจากหินแกรนติซึ่งมีองคประกอบหลักเปน  ซิลิกา มีจุด
หลอมเหลวต่ํากวาหินบะซอลต เราจึงมกัพบวา แมกมาแกรนิตมักเปลีย่นสถานะ
เปนของแข็งภายในเปลือกโลก (Pluton) กลายเปนหินอัคนีแทรกซอน  สวนแมก
มาบะซอลตมักเย็นตวับนพื้นผวิโลกเรียกวา ลาวา (Lava) และกลายเปนหินอัคนพุี
ในที่สุด   

 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/vocano_hotspot.gif?attredirects=0


ประเภทของภูเขาไฟ 
        ภูเขาไฟมีรูปรางสัณฐานตางๆ กัน เนื่องจากเกดิขึ้นจากแมกมาซึ่งมแีหลงกําเนิด
แตกตางกัน และมีองคประกอบของแรแตกตางกัน เราจําแนกชนิดของภูเขาไฟตาม
ลักษณะทางกายภาพได 4 ประเภท ดงันี ้

 ที่ราบสูงลาวา (Basalt Plateau): เกิดจากแมกมาบะซอลตแทรกตัวขึ้นมาตามรอย
แตกของเปลือกโลกแลวกลายเปนลาวาไหลทวมบนพื้นผิว ในลักษณะเชนเดียวกบั
น้ําทวม เมื่อลาวาเย็นตัวลงก็จะกลายเปนที่ราบสูงลาวาขนาดใหญประมาณ 
100,000 ถึง 1,000,000 ตารางกิโลเมตร   เชน เกาะสกาย ประเทศอังกฤษ (ภาพที ่5) 

 

 
ภาพที่ 5 ที่ราบสูงลาวา (เกาะสกาย) 

 

 ภูเขาไฟรูปโล (Shield volcano): เกิดขึ้นจากแมกมาบะซอลตที่มีความหนืดสูง 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/basalt_plateau.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=Isle+of+Skye,+United+Kingdom&hl=th&ll=57.599071,-6.28418&spn=0.367194,1.377411&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.724817,54.667969&t=h&z=10


ไหลออกมาฟอรมตวัเปนทีร่าบสูงลาวา แตความหนืดทําใหแมกมากอตวัเปนภเูขา
ไฟขนาดใหญและอาจสูงไดถงึ 9,000 เมตร แตมีลาดชันเพียง 6 - 12 องศา   ภูเขา
ไฟรูปโลมกัเกิดขึ้นจากแมกมาซึ่งยกตัวขึน้จากจุดรอน (Hotspot) ในเนือ้โลกชั้น
ลาง (Lower mantle) ตัวอยางเชน ภูเขาไฟมอนาคบีนเกาะฮาวาย ที่กลางมหาสมทุร
แปซิฟก (ภาพที ่6) 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภูเขาไฟรูปโล (มอนาคี) 
 
 

 กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder cone): เปนภูเขาไฟขนาดเล็กมาก สูงประมาณ 100 - 
400 เมตร ความลาดชันปานกลาง เกิดจากการสะสมตัวของแกสรอนในแมกมาที่

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/mauna_kea.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=mauna+loa&hl=th&ll=20.665553,-156.268158&spn=0.312879,0.460052&sll=44.820203,-121.762934&sspn=0.029649,0.090208&t=h&z=11


ยกตัวขึ้นมา เมื่อมีความดันสงูเพียงพอ กจ็ะระเบิดทําลายพืน้ผิวโลกดานบนเกิด
เปนปลองภูเขาไฟ กรวดและเถาภูเขาไฟ กระเด็นขึน้สูอากาศแลวตกลงมากองทับ
ถมกันบริเวณปากปลองเกิดเปนเนินเขารปูกรวย (ภาพที่ 7)  ขอสังเกตคอื ภเูขาไฟ
แบบนี้ไมมีธารลาวาซึ่งเกิดขึ้นจากแมกมาไหล แตจะมีลักษณะเปนกรวดกลมๆ พุง
ออกมาจากปากปลอง แลวกองสะสมกันทําใหเกิดความลาดชันประมาณ 30 - 40 
องศา เชน กรวยภูเขาไฟในรัฐโอรีกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 
 
 

ภาพที่ 7 กรวยกรวดภูเขาไฟ 

 ภูเขาไฟกรวยสลับชัน้ (Composite cone volcano): เปนภเูขาไฟขนาดปานกลาง ที่
มีรูปทรงสวยงามเปนรูปกรวยคว่ํา สงูประมาณ 100 เมตร ถงึ 3,500 เมตร  เรียงตวั

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/cinder_cone.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=cinder+cone&hl=th&ll=44.820203,-121.762934&spn=0.029649,0.090208&sll=19.568555,-99.13834&sspn=0.002462,0.003594&t=h&z=14


อยูบรเิวณเขตมุดตัว (Subduction zone) เกิดขึ้นจากแผนธรณมีหาสมุทรที่หลอม
ละลายเปนแมกมา แลวยกตัวขึ้นดันเปลอืกโลกขึ้นมาเปนแนวภูเขาไฟรปูโคง 
(Volcanic arc) สิ่งที่ภูเขาไฟพนออกมามทีั้งธารลาวา และกรวดเถาภูเขาไฟ สลับ
ชั้นกันไป เนื่องจากในบางครัง้แมกมาแข็งตัวปดปากปลองภเูขาไฟ ทําใหเกิด
แรงดนัจากแกสรอน ดันใหภูเขาไฟระเบิดและเปลี่ยนรูปทรง  ตัวอยางเชน ภูเขา
ไฟฟูจิ  ประเทศญี่ปุน (ภาพที่ 8), ภูเขาไฟพินาตูโบ ประเทศฟลิปปนส,  ภูเขาไฟ
เซนตเฮเลน รัฐวอชงิตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟรูปกรวยเปนแนวภูเขาไฟ
รูปโคง (Volcano arc) ซึ่งเกิดขึน้จากแมกมาในบรเิวณเขตมุดตวัของเปลอืกโลก
มหาสมุทรที่หลอมละลาย ประเภทนี้ระเบิด จะมีความรนุแรงสูงและกอใหเกิด
ความเสียหายเปนอยางมาก  

 
ภาพที่ 8 ภูเขาไฟกรวยสลับชั้น (ฟูจิ) 

การประทุของภูเขาไฟ  

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/Mt-Fuji-1.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=Mt.+Fuji,+Japan&hl=th&ll=35.362736,138.731575&spn=0.136351,0.230026&sll=15.141564,120.350246&sspn=0.040348,0.057507&t=h&z=12
http://maps.google.com/maps?q=Mt.+Fuji,+Japan&hl=th&ll=35.362736,138.731575&spn=0.136351,0.230026&sll=15.141564,120.350246&sspn=0.040348,0.057507&t=h&z=12
http://maps.google.com/maps?q=pinatubo+philippines&hl=th&ll=15.141564,120.350246&spn=0.040348,0.057507&sll=43.671845,-79.420853&sspn=0.030234,0.057507&t=h&z=14
http://maps.google.com/maps?q=Mt.+St.Helen+washington&hl=th&ll=46.195042,-122.200928&spn=0.219589,0.460052&sll=35.370155,138.737926&sspn=0.068169,0.115013&radius=15000&t=h&z=11
http://maps.google.com/maps?q=Mt.+St.Helen+washington&hl=th&ll=46.195042,-122.200928&spn=0.219589,0.460052&sll=35.370155,138.737926&sspn=0.068169,0.115013&radius=15000&t=h&z=11


        ภูเขาไฟไมมีคาบการระเบดิที่แนนอน ทั้งนีขึ้นอยูกับแรงดันภายใน คุณสมบตัิและ
ปริมาณหนิที่กดทับโพรงแมกมา อยางไรก็ตามนักธรณีวิทยาสามารถทาํการพยากรณ
อยางคราวๆ โดยการวิเคราะหความถึ่ของคลื่นไหวสะเทือน ความรนุแรงของ
แผนดินไหว ความเปนกรดของน้าํใตดนิซึ่งเกิดจากแมกมาอุณหภูมิสูงทําใหแรธาตุ
ละลายตัว และความผิดปกติของพฤติกรรมสัตว  

 

 
ภาพที ่9 การปะทุของภูเขาไฟ 

   
        การปะทุของภเูขาไฟที่รนุแรงเกิดขึ้น เมื่อแมกมาบะซอลตยกตัวขึ้นลอยตวัขึ้นจาก
ชั้นฐานธรณีภาค จะทําใหแผนเปลือกโลกธรณีซึ่งเปนหินแกรนิตหลอมละลายกลายเปน
แมกมาแกรนิต แลวดันพื้นผิวโลกใหโกงตัวขึ้น (ภาพที่ 9 ก)  แรงอัดของแกสรอนดันให
ปากปลองภูเขาไฟระเบิด  พนฝุนเถาภูเขาไฟ (Pyroclastic flow) ซึ่งมีคามรอนถึง 900 
องศาเซลเซียสขึ้นสูชั้นบรรยากาศ (ภาพที่ 9 ข) แลวตกลงมาทับถมกันที่บริเวณเนินภูเขา
ไฟ (ภาพที่ 9 ค)  ทัง้ลาวาที่ไหลออกมาและเศษวสัดุที่ตกลงมาทับถมกัน ทําใหบริเวณ
รอบปากปลองภเูขามนี้ําหนักมาก จึงทรดุตัวกลายเปนแองภเูขาไฟรูปกระจาด (Caldera) 
เมื่อเวลาผานไปน้าํฝนตกลงมาสะสมกัน ทําใหเกิดเปนทะเลสาบ (ภาพที ่9 ง) 
 

ประโยชนและโทษของภูเขาไฟ 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/caldera.jpg?attredirects=0


        เมื่อภูเขาไฟระเบิดใกลชุมชนทําใหเกิดมหันตภัยครัง้ยิ่งใหญ  แผนดินไหวทําให
อาคารพงัพินาศ ถนนขาด และไฟไหมเนื่องจากทอแกสถูกทําลาย ธารลาวา กรวดและ
เถาภเูขาไฟที่ไหลลงมา (Pyroclastic flow) สามารถทับถมหมูบานและเมืองที่อยูรอบขาง 
ถาภูเขาไฟอยูชายทะเล แรงสั่นสะเทือนจากแผนดนิไหวจะทําใหเกิดคลื่นสึนามิขนาด
ยักษกระจายตัวออกไปไดไกลหลายรอยกิโลเมตร ฝุนและเถาภูเขาไฟสามารถปลิวไป
ตามกระแสลมเปนอปุสรรคตอการจราจรทางอากาศ แตอยางไรกต็ามภูเขาไฟระเบิด
หนึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฏจักรธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งหมุนเวยีนธาตุอาหารใหแกผวิโลก 
ดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ มีความอุดมสมบรูณสูงใชปลูกพืชพรรณได
งอกงาม กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งปลอยออกมาจากปลองภูเขาไฟ ทําใหพืชสามารถ
สังเคราะหธาตุอาหารดวยแสง แมกมาใตเปลือกนําแรธาตุและอัญมณีที่หายาก เชน เพชร 
พลอย ขึน้มา เปนตน  

 
ภาพที ่10 กรวดและเถาภเูขาไฟ (Pyroclastic flow)  

 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano/pyroclastic-flow.jpg?attredirects=0


ภูเขาไฟ
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-  เกิดจากการประทุของแมกมา กาซ และเถาจากใตเปลือกโลก  
  -  แมกมาจะถูกพนออกมาทางปลองภูเขาไฟ หรอืรอยแตกของภเูขาไฟ เมื่อขึน้สู
ผิวโลกแลวเรียกวา ลาวา  
  -  เมื่อลาวาเยน็ตัว จะกลายเปนหินหลายชนิด เชน หินบะซอลต หินพัมมิช เปนตน 
  -  เมื่อเกิดการระเบิดของภเูขาไฟแลวจะทําใหเกิดภมูิประเทศใหมขึ้นมาหลายแบบ 
แตแบบที่รูจักกันมากและสวยงามคอื ภเูขาไฟรูปกรวย เกิดจาการทบัถมซอนกันของ
ลาวา เชน ภูเขาไฟฟจูิยามา ภูเขาไฟเซนต เฮเลนส ในอเมริกา เปนตน 

 
 
  
บริเวณที่มภีูเขาไฟของโลก



  
-  บริเวณที่เรียกวา  วงแหวนแหงไฟ  ไดแกประเทศ ประเทศ

ญี่ปุน  ฟลิปปนส  ดานตะวันตกของประเทศเม็กซิโก  และดานตะวันตกเฉียงใตของ
สหรัฐอเมริกา  

  
-  เปนบริเวณเดียวกันกับแหลงที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ 

  -  แผนธรณีภาคมีการเคลือ่นตวัตลอดเวลา โดยเฉพาะถาที่ชนกันแลวมุดลอดเขา
ไปใตแผนธรณีภาคอกีแผนที่เปนแผนทวปี จะเปนสาเหตุการเกิดแผนดนิไหวและ
ภูเขาไฟระเบิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


