
การเคลือ่นตัวของแผนธรณ ี
การแปรสัณฐานธรณี ( Plate tectonic ) 

        
ที่บริเวณรอยตอระหวางแผนธรณีมีการเคลื่อนที่ 3 ลักษณะ ดังรปูที่ 4 (ก) แผนธรณีเคล่ือนที่แยกออก
จากกัน  (ข)  แผนธรณีเคล่ือนที่ชนกัน  (3) แผนธรณีเคล่ือนที่ผานกัน หรือ แผนธรณีเคล่ือนที่เฉือนกัน 
ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพท่ี 4 รอยตอของแผนธรณี 

ลักษณะการเคลือ่นทีข่องแผนธรณีภาค  
แผนธรณีภาคแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แผนทวีป และแผนมหาสมุทร แผนธรณีภาคเหลานี้มี

การเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา นักวิทยาศาสตรและนักธรณีวิทยาไดศึกษารอบตอของแผนธรณีภาคอยาง
ละเอียด และสามารถสรปุลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนธรณีภาคไดดังน้ี  

1. ขอบแผนธรณีภาคแยกออกจากกัน  
2. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากัน  
3. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนที่ผานกัน  
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http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/plate_bondaries.gif?attredirects=0


1. ขอบแผนธรณีภาคแยกออกจากกัน  
   
เปนแนวขอบของแผนธรณีภาคที่แยกออกจากกัน อันเน่ืองมาจากการดันตัวของแมกมาในชั้น

ธรณีภาค ทําใหเกิดรอยแตกในชั้นหินแข็ง จนแมกมาสามารถถายโอนความรอนสูช้ันเปลือกโลก
ได อุณหภูมแิละความดันของแมกมาจึงลดลงเปนผลใหเปลือกโลกตอนบนทรุดตัวกลายเปนหุบเขา
ทรุด  

โดยทวีปทางตอนใตจะเคล่ือนที่แยกจากกันเปน อินเดีย อเมริกาใต และอัฟริกา ในขณะที่
ออสเตรเลียยังคงเปนสวนหนึ่งของกอนวานา จนเม่ือประมาณ 65 ลานปที่ผานมา มหาสมุทร
แอตแลนติก แยกตัวกวางขึ้น ทําใหอัฟริกาเคลื่อนที่หางออกไปจากอเมริกาใต แตออสเตรเลียยังคง
เช่ือมอยูกับอันตารกติกา และอเมริกาเหนือกับยุโรปก็ยังคงตอเน่ืองกัน  

ตอมามหาสมุทรแอตแลนติกขยายกวางขึ้นอีก อเมริกาเหนือและยุโรปจึงแยกจากกัน อเมริกา
เหนือโคงเวาเขาเชื่อมกับอเมริกาใต ออสเตรเลียก็แยกออกจากอันตารกติกา และอินเดียไดเคล่ือนไป
ชนกับเอเซียจนเกิดเปนภูเขาหิมาลัยซึง่ทําใหเกิดแผนดินและมหาสมุทรดังที่เปนอยูในปจจุบัน  

 
การแปรสัณฐานแผนธรณีภาค (plate tectonic)
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  แมกมาในชั้นฐานธรณีภาคมีทั้งอุณหภูมิและความดันสูง จึงเกิดการดันตัวขึ้นมาบนชั้นธรณี

ภาค ทําใหแผนธรณีภาค (Plate) เกิดการโกงตัวขึ้น  อันเน่ืองจากแรงเคน (Stress) กระทําตอแผน
ธรณีภาค และจากสมบัตคิวามแข็งเปาะของแรธาตุตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของแผนธรณีภาคทําให
แผนธรณีภาคเกิดความเครียด (Strain) ทนตอแรงดันของแมกมาไดระยะหนึ่ง ในที่สุดก็จะแตกออก 
ทําใหอุณหภูมิและความดันของแมกมาลดลง เพราะแมกมาถายโอนความรอนออกสูบรรยากาศ
ภายนอกไดอยางเร็วและมากขึ้น เปนผลใหแผนธรณีภาคบริเวณน้ันเกิดการทรุดตัวลงกลายเปนหุบ
เขาทรุดในทวีปทวีปแอฟริกาอยูทางตะวันออกของทวีป เกิดจากการแยกของแผนทวีปแอฟริกา. หุบ
เขาทรุด (Rift valley) เปนพื้นที่ราบต่ําลักษณะเปนเสนยาว ...  

 
   
ในระยะเวลาตอมาเมื่อมีนํ้าไหลมาสะสมเกิดเปนทะเลและเกิดเปนรอยแตกจนเปนรองลึก เมื่อ

แมกมาเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแตก จะทําใหแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไป
ทั้งสองขาง พื้นทะเลจะขยายกวางออกไปทั้งสองดาน เรียกกระบวนการนี้วา การขยายตัวของพื้น
ทะเล (sea floor spreading)  
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ในระยะเวลาตอมามีนํ้าไหลมาสะสมกลายเปนทะเลที่มีรอยแตกอยูใตทะเล ซึ่งตอมารอยแตกนั้น

ก็จะเกิดเปนรอยแยกจนกลายเปนรองลึก (Groove) มีสันขอบ (Ridge) และทําใหแมกมาในชั้นฐานธรณี
ภาคสามารถแทรกดันขึ้นมาตามรอยแยกแลวเคล่ือนที่มวนตัวออกมาจากรอยแยกจะทําใหแผนธรณี
ภาคใตมหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองขางของรอยแยก พื้นทะเลจะขยายกวางออกไปทั้ง
สองดาน เรยีกกระบวนการนี้วา การขยายตัวของพื้นทะเล (Sea floor spreading)     สวน
บริเวณตรงกลางก็ปรากฏเปนแนวเทือกเขากลางมหาสมุทร (Mid Oceanic Ridge)  
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การเคลื่อนที่ของแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคอันเน่ืองมาจากการถายโอนความรอน กอใหเกิด

การเคลื่อนที่เปนวงจรการพาความรอน และเนื่องจากแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคมีลักษณะเปน
พลาสติกหยุน จึงทําใหแผนธรณีภาคดานบนเคลื่อนที่ออกไปจากรอยแตก และมีการเสริมเน้ือขึ้นมา
จากดานลาง ดังน้ันแผนธรณีภาคอีกดานหนึ่งจึงมุดลงไป เปนการสูญเสียเน้ือโลกไป เพื่อใหเกิดการ
สมดุลน่ันเอง  

   
การเคลื่อนที่ของแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคทําใหสวนที่เปนของแข็งในชั้นธรณีภาคเคล่ือนที่ไป

ดวย เกิดเปนการเคลื่อนที่ของแผนธรณีภาค 
  
แผนธรณีทวีปเคลื่อนท่ีออกจากกัน 
        แรงดันในชั้นฐานธรณีภาคดันใหแผนธรณีทวีปโกงตัว สวนยอดของรอยโ กงยืดตัวออกและบางลง
จนเกิดรอยแตก และทรุดตัวลงกลายเปน "หุบเขาทรุด" (Rift valley)  แมกมาดันใหแผนธรณีแยกออก
จากกัน ตัวอยางเชน ทะเลสาบมาลาวี ในทวีปแอฟริกา และ ทะเลแดง ซึ่งกันระหวางทวีปแอฟริกากับ
คาบสมุทรอาหรับ  

http://maps.google.com/?ll=-11.958723,34.403687&spn=2.869401,3.933105&t=h&z=8
http://maps.google.com/?ll=20.014645,38.496094&spn=21.932176,31.464844&t=h&z=5


 
 

ภาพท่ี 1 แผนธรณีทวีปเคล่ือนที่ออกจากกัน  

 

แผนธรณีมหาสมุทรเคลือ่นท่ีออกจากกนั 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน 

        แรงดันในชั้นฐานธรณีภาคดันใหแผนธรณีมหาสมุทรยกตัวขึ้นเปนสันเขาใตสมุทร (Mid oceanic 
ridge) แลวเกิดรอยแตกที่สวนยอด แมกมาดันใหแผนธรณีมหาสมุทรแยกออกจากกัน ตัวอยางเชน สัน
เขาใตมหาสมุทรแอตแลนติก

 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/divergent/land_divergent.gif?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/plate_convection.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=18.812718,-45.791016&spn=20.452403,30.102539&t=h&z=5


 
 

ภาพท่ี 2 แผนธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่ออกจากกัน  
 
 
 

 2. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากัน  
   
แนวที่แผนธรณีภาคชนหรือมุดซอนกันเปนไปได 3 แบบ คือ  
 

2.1. แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปชนกับแผนธรณี
ภาคภาคพื้นทวีป (Continental convergence)  
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แผนธรณีภาคทั้งสองมีความหนามาก เมื่อเคล่ือนที่มาชนกัน จึงทําใหแผนธรณีภาคแผนหนึ่งมุด

ซอนลงใตอีกแผนหนึ่ง ทําใหแผนธรณีภาคที่เกยอยูดานบน ถูกยกขึ้นเปนภูเขา ทําใหเกิดเทือกเขาที่
สําคัญ  

   
ตัวอยางเชน แผนธรณีภาคแผนอินเดียเคล่ือนที่เขามุดชนกันกับแผนธรณีภาคแผนยูเรเซีย ทํา

ใหเกิดเทือกเขาหิมาลัย  

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/divergent/ocean_divergent.gif?attredirects=0


2.2 แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรเคลื่อนท่ีมุดชนกับ
แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป (Oceanic - continental convergence)  
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  องคประกอบทางเคมีของแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรสวนใหญคือ กลุมซิลิเกตของธาตุ
ซิลิคอนและแมกนีเซียมไหลเติมเต็มขึ้นมาตามรองลึกใตมหาสมุทร จึงมีมวลมากกวาแผนธรณีภาค
ภาคพื้นทวีป ซึ่งองคประกอบสวนใหญเปนกลุมซิลิเกตที่มีธาตุซิลิกอนกับอลูมิเนียม ถึงแมวาแผนธรณี
ภาคภาคพื้นทวีปจะมีความหนามากกวาก็ตาม ดังน้ันเมื่อเคล่ือนที่ชนกัน แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรที่
มีมวลมากกวาจะมุดลงดานลางทําใหแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปซึ่งเบากวาเกิดรอยคดโคงอยูดานบน 
เกิดเปนเทือกเขาอยูดานในของแผนทวีป  

   
ตัวอยางเชน แผนธรณีภาคแผนนาสกาชนและมุดลงใตแผนอเมริกาใต เกิดเทือกเขาแอนดีสอยู

ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต และเนื่องจากแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรมักมีหินตะกอนทับถมอยู
ตอนบน และมีจุดหลอมเหลวต่ํา เมื่อมุดตัวลงใตแผนอเมริกาใต ซึ่งเปนแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป จึง
หลอมละลายเปนแมกมา แลวพนทะลุออกมาบนพื้นผิวในเทือกเขาแอนดีส เปนแนวภูเขาไฟที่ปจจุบัน
ยังคุกรุนอยู  

   
นอกจากนี้ ถาแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนและมุดลงใตแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปจะเกิดเปน

หุบเหวลึกเปนแนวยาว เรียกแนวนี้วา รองลึกกนสมุทร (Trench) ซึ่งแนวนี้สวนใหญจะเปนแนวที่
ภูเขาไฟและแผนดินไหว เกิดขึ้น  
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2.3 แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณี
ภาคใตมหาสมุทร (Oceanic - oceanic convergence) 
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  แผนธรณีภาคแผนใดแผนหนึ่งจะมุดลงใตอีกแผนหนึ่ง เกิดแนวรองลึกกนสมุทร และแนวภูเขา
ไฟใตทะเล อันเน่ืองมาจากแผนธรณีภาคที่จมลงจะหลอมละลายกลายเปนแมกมา แลวปะทุขึ้นมาบน
แนวเทือกเขาที่เกิดจากรอยยนของการชนกันของแผนธรณีภาคทั้งสอง  

ตัวอยางเชน แผนธรณีภาคแปซิฟกชนและมุดลงใตแผนยูเรเซีย เกิดเปนรองลึกกนสมุทร และ
แนวภูเขาไฟตามแนวเกาะญี่ปุน รองลึกกนสมุทรมาเรียนา  

   

 แผนธรณีเคลื่อนท่ีเขาหากัน  
        รอยตอของแผนธรณีเคล่ือนที่เขาหากัน (Covergent plate boundary) เกิดขึ้นในบริเวณท่ีแผน
ธรณีปะทะกนัซึ่งเรียกวา "เขตมุดตัว" (Subduction zone) ซึ่งมักจะทําใหเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง 
โดยมีจุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูในระดับลึก เน่ืองจากแผนธรณีดานหนึ่งมุดตัวลงสูช้ันฐานธรณีแลว
หลอมละลาย หากแนวปะทะเกิดขึ้นใตมหาสมุทร นํ้าทะเลในบริเวณโดยรอบจะเคลื่อนที่จมเขาหากันแลว
สะทอนกลับ ทําใหเกิดคล่ืนสึนามิ  รอยตอของแผนธรณีเคล่ือนที่เขาหากันมี 3 รูปแบบคือ แผนธรณี
มหาสมุทรชนกัน แผนธรณีมหาสมุทรชนกับแผนธรณีทวีป และแผนธรณีทวีปชนกัน  
 
แผนธรณีมหาสมุทรชนกัน  
        แผนธรณีมหาสมุทรเกิดขึ้นและเคลื่อนที่ออกจากจุดกําเนิด บริเวณรอยตอท่ีแผนธรณีเคล่ือนที่ออก
จากกัน แรงขับดันจากเซลลการพาความรอน (Convection cell) ในชั้นฐานธรณีภาค ทําใหแผนธรณี
มหาสมุทรสองแผนเคล่ือนที่ปะทะกัน ดังภาพท  1   แผนธรณีที่มีอายุมากกวา มีอุณหภูมติ่ํากวา และมี
ความหนาแนนมากกวา จะจมตัวลงในเขตมุดตัว ทําใหเกิดรองลึกกนสมุทร (Mid oceanic trench) 
เมื่อแผนธรณีจมตัวลง เปลือกมหาสมุทรและเนื้อโลกช้ันบนสุดซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ําจะหลอมเปนหิน
หนืด ซึ่งมีความหนาแนนต่ํากวาเนื้อโลกในชั้นฐานธรณีภาค  จึงลอยตัวขึ้นสูผิวโลกเกิดเปนหมูเกาะภูเขา
ไฟรูปโคง (Volcanic island arc) เรียงตัวขนานกับแนวรองลึกกนสมุทร  บรรดาหินปูนซึ่งเกิดจาก
สิ่งมีชีวิตใตทะเล เชน ปะการัง เปนตะกอนคารบอนเนตมีจุดเดือดต่ํา เมื่อถูกความรอนจะเปลี่ยนสถานะ
เปนกาซคารบอนไดออกไซด ลอยตัวสูงขึ้นปลดปลอยออกมาทางปลองภูเขาไฟ ทําใหเกิดการหมุนเวียน
ของวัฏจักรคารบอนและธาตุอาหาร  ตัวอยางหมูเกาะภูเขาไฟที่เกิดขึ้นดวยกระบวนการนี้ ไดแก หมูเกาะ
ฟลิปปนส และ หมูเกาะญ่ีปุน
 

http://maps.google.com/?ll=12.297068,123.046875&spn=22.783924,31.464844&t=h&z=5
http://maps.google.com/?ll=12.297068,123.046875&spn=22.783924,31.464844&t=h&z=5
http://maps.google.com/?ll=36.173357,138.515625&spn=18.902563,31.464844&t=h&z=5


 
 

ภาพท่ี 1 แผนธรณีมหาสมุทรปะทะกนั 
 
 
แผนธรณีมหาสมุทรชนกับแผนธรณีทวีป  
 
        แผนธรณีมหาสมุทรเปนหินบะซอลต มีความหนาแนนมากกวาแผนธรณีทวีปซึ่งเปนหินแกรนิต เมื่อ
แผนธรณีทั้งสองปะทะกัน แผนธรณีมหาสมุทรจะจมตัวลงและหลอมเปนหินหนืด เน่ืองจากหินหนืดมี
ความหนาแนนนอยกวาเน้ือโลกในชั้นฐานธรณีภาค มันจึงยกตัวขึ้นดันเปลือกโลกทวีปใหกลายเปน
เทือกเขาสูง เกิดแนวภูเขาไฟเรียงรายตามชายฝง ขนานกับรองลึกกนสมุทร ดังภาพที่ 2  ตัวอยาง
เทือกเขาที่เกิดขี้นดวยกระบวนการนี้ ไดแก เทือกเขาแอนดีส บริเวณชายฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาใต 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนธรณีมหาสมุทรชนกับแผนธรณีทวีป 
 
   

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/6.15_outline.gif?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/convergent/sea_land_convergent.gif?attredirects=0
http://maps.google.com/?ll=-19.228177,-75.585937&spn=43.368295,62.929688&t=h&z=4


แผนธรณีทวีปชนกัน 
 
        แผนธรณีทวีปมีความหนามากกวาแผนธรณีมหาสมุทร ดังน้ันเมื่อแผนธรณีทวีปปะทะกัน แผนหนึ่ง
จะมุดตัวลงสูช้ันฐานธรณีภาค  อีกแผนหนึ่งจะถูกยกเกยสูงขึ้น กลายเปนเทือกเขาที่สูงมาก เปนแนวยาว
ขนานกับแนวปะทะ ดังภาพที่ 3  ตัวอยางเทือกเขาสูงที่เกิดขึ้นดวยกระบวนการนี้ ไดแก  เทือกเขา
หิมาลัย ในประเทศเนปาล,  เทือกเขาแอลป ในทวีปยุโรป 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนธรณีทวีปชนกัน 
 
 

3. ขอบแผนธรณีภาคเคลื่อนท่ีผานกัน  
   
เน่ืองจากอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเน้ือโลกไมเทากัน  ทําใหแผนธรณีภาคในแตละ

สวนมีอัตราการเคลื่อนที่ไมเทากันดวย  ทําใหเปลือกโลกใตมหาสมุทรและบางสวนของเทือกเขาใต
มหาสมุทรไถลเลื่อนผานและเฉือนกัน เกิดเปนรอยเลื่อนเฉือนระนาบดานขางขนาดใหญขึ้น สันเขา
กลางมหาสมุทรถูกรอยเลื่อนขึ้นตัดเฉือนเปนแนวเหลื่อมกันอยู มีลักษณะเปนแนวรอยแตกแคบยาวมี
ทิศทางตั้งฉากกับเทือกเขากลางมหาสมุทรและรองใตทะเลลึก มักจะเกิดแผนดินไหวรุนแรงในระดับ
ตื้นๆ ระหวางขอบของแผนธรณีภาคที่ซอนเกยกันในบริเวณภาคพื้นทวีปหรือมหาสมุทร     

 
แผนธรณีเคลื่อนที่ผานกัน  
        สันเขาใตสมุทร (Mid oceanic ridge) เปนบริเวณท่ีแมกมาโผลขึ้นมาแลวดันแผนธรณีใหแยกออก
จากกัน เน่ืองจากแผนธรณีมีความหนาแนนไมเทากัน สันเขาใตสมุทรจึงไมสามารถตอยาวเปนแนวเดียว 
ทวาเยื้องสลับกันคลายรอยตะเข็บ  ดวยเหตุน้ีแผนธรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหมจึงเคล่ือนที่สวนทางกัน ใน
แนวตั้งฉากกับสันเขาใตสมุทร เกิดเปนรอยเลื่อนทรานสฟอรม (Transform fault) ดังภาพที่ 
1   ปรากฏการณน้ีทําใหเกิดแผนดินไหวในระดับตื้น มีความรุนแรงปานกลาง ถาเกิดขึ้นบนแผนดินจะทํา
ใหถนนขาด  สายน้ําเปลี่ยนทิศทางการไหล หรือทําใหเกิดหนาผาและน้ําตก  
 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/convergent/land_land_convergent.gif?attredirects=0
http://maps.google.com/?ll=29.382175,82.441406&spn=20.37397,31.464844&t=h&z=5
http://maps.google.com/?ll=29.382175,82.441406&spn=20.37397,31.464844&t=h&z=5
http://maps.google.com/?ll=45.996962,10.305176&spn=8.151624,15.732422&t=h&z=6


 
 

ภาพท่ี 1 รอยเล่ือนทรานสฟอรม 
 

        ตัวอยางแผนธรณีเคล่ือนที่ผานกันในมหาสมุทร ไดแก บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรแอตเลนติก
  ตัวอยางแผนธรณีเคล่ือนที่ผานกันบนแผนดินไดแก รอยเล่ือนซานแอนเดรีย ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

 

 
 

ภาพท่ี 2 รอยเล่ือนซานแอนเดรีย  
(ที่มา: Superstock) 

 
 
 
 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/transform-fault/transform_fault.gif?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/transform-fault/fault.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/?ll=10.746969,-41.967773&spn=10.649298,15.05127&t=h&z=6
http://maps.google.com/maps?q=San+Andreas,+CA,+United+States&hl=th&ll=38.207972,-120.673828&spn=1.068279,1.884155&sll=35.155846,-119.904785&sspn=8.958731,15.073242&t=h&z=9
http://www.superstock.co.uk/

