
บทที่ 2 : ธรณีภาค 

 

ทวีปในอดีต  
        อัลเฟรด เวเกเนอร (Alfred Wegener) นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมันในตนคริสตศตวรรษที่ 20 
ตั้งขอสังเกตวา รูปรางโคงชายฝงตะวันออกของทวีปอเมริกาใตสอดรับกับโคงชายฝงตะวันตกของทวีปแอฟ
ริกา เขาไดตั้งสมมติฐานวา เมื่อประมาณสองรอยลานปมาแลว ทวีปทั้งหลายเคยอยูชิดติดกันเปนมหาทวีป 
แผนดินผืนเดียวชื่อวา พันเจีย (Pangaea) ซึ่งประกอบดวยดินแดนตอนเหนือชือ่ ลอเรเซีย 
(Laurasia) และดินแดนตอนใตชือ่ กอนดวานา (Gondwana) ดังภาพที่ 1 โดยมีหลักฐานสนับสนุน
ไดแก รูปรางโคงเวาของทวีป ฟอสซลิไดโนเสารและพืชโบราณ  รองรอยของธารน้ําแข็งและภูมิอากาศใน
อดีต รวมทั้งโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน องคประกอบและอายุหิน 

 
ภาพท่ี 1  มหาทวีป "พันเจีย" 

        นักธรณีวิทยาพบวา ทวีปที่สัณนิษฐานวา เคยอยูชิดติดกัน จะมีซากฟอสซิลที่เหมือนกัน เชน ไซโน
กาทัส (Cynogathus) สัตวเล้ือยคลานในยุคไทรแอสสิคอาศัยอยูในบราซิลและแอฟริกา, ลีสโทรซอรัส 
(Lystrosaurus) อาศัยอยูในแอฟริกา อินเดีย และแอนตารกติก, มีโซซอรสั (Mesosaurus) อาศัยอยูใน
ตอนใตของอเมริกาใตและแอฟริกา, ตนกลอสโซเทรีส (Grossoteris) เคยแพรพันธุอยูในอเมริกา แอฟริกา 
อินเดีย แอนตารกติก และออสเตรเลีย ดังภาพที่ 2  
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ภาพท่ี 2 การแพรพันธุของสัตวในอดีต 

       นักอุตุนิยมวิทยาพบรองรอยของธารน้ําแข็งโบราณในทวีปอเมริกาใต แอฟริกา อินเดีย 
ออสเตรเลีย และแอนตารกติก  นักธรณีวิทยาพบวา ภายใตพื้นที่ทะเลทรายของอเมริกาเหนือและเอเชีย
กลาง ซึ่งเปนแหลงถานหินและนํ้ามันดิบในปจจุบัน  ในอดีตเคยเปนเขตศูนยสูตรซึ่งอุดมไปดวยปาไมขนาด
ใหญ ซึ่งกลายเปนแหลงเช้ือเพลิงฟอสซิลในปจจุบัน  ดังภาพที่ 3 

   นอกจากนี้นักธรณีไดทําการตรวจสอบอายุหินฐานซึ่งวางตัวอยูช้ันลางสุด ในบริเวณตอนใตของทวีป
อเมริกาใต แอฟริกา อินเดีย ออสเตรเลีย และแอนตารกติก พบวาหินบริเวณเหลานี้มีอายุเกาไลเล่ียกัน  

 
 

ภาพท่ี 3  สภาพภูมิอากาศในอดีต สีเขียวคือปาเขตรอน สีขาวคือธารน้ําแข็ง  

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/pangaea/pangaea2.gif?attredirects=0
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        ในป พ.ศ.2509 นักธรณีวิทยาชาวแคนาดาชื่อ จอหน ทูโซ วิลสัน (John Tuzo Wilson) ได
ตั้งสมมติฐานวา เปลือกโลกถูกทําลายและสรางขี้นใหมในลักษณะรีไซเคิลทุกๆ 500 ลานป เน่ืองจากโลก
ของเรามีเสนรอบวงยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตร จึงคํานวณไดวา เปลือกโลกเคลื่อนที่ดวยความเร็วป
ละ 4 เซนติเมตร ดังน้ันเปลือกโลกซึ่งแยกตัวออกจากกันในซีกโลกหนึ่ง จะเคล่ือนที่ไปชนกันในซีกโลก
ตรงขามโดยใชเวลาประมาณ 500 ลานป ดูรายละเอียดในภาพที่ 4  

       
 

 
ภาพท่ี 4 วัฏจักรวิลสัน 

ีอุณหภูมิต่ํากวาใหจมตัวลง การชนกันทําใหมหาสมุทรทางดานตรง
ขามมีขนาดเล็กลง ดังภาพที่ 4 (ก)  

หเกิดมหาทวีปในซีกโลกหน่ึง (เชน พันเจีย) และเกิด
มหาสมุทรขนาดใหญในซีกตรงขาม ดังภาพที่ 4 (ข) 

ือกทวีปทั้งสองก็
จะชนกันเปนมหาทวีปอีกครั้ง กระบวนการเชนน้ีเรียกวา วัฏจักรวิลสัน (Wilson's cycle)  

 
        เปลือกโลกมหาสมุทรเกิดขึ้นใหมจากการโผลขึ้นของหินหนืดในจุดรอน (Hot spot) ใตเปลือก
โลก  หินหนืดจากฐานธรณีภาคดันเปลือกทวีปทั้งสองใหแยกจากกัน และเคล่ือนที่ไปชนกับเปลือกโลก
มหาสมุทรในซีกโลกฝงตรงขาม ซึ่งม

         จากนั้นเปลือกโลกทวีปเคล่ือนที่ไปชนกัน ทําใ

        เมื่อเวลาผานไป หินหนืดท่ีเกิดจากจุดรอนใตเปลือกโลก ดันใหเปลือกโลกทวีปเแยกออกจากกัน 
เกิดเปลือกโลกมหาสมุทรขึ้นมาใหม ดันเปลือกทวีปใหแยกตัวจากกัน และเคล่ือนที่ไปชนกับเปลือกโลก
มหาสมุทรในซีกตรงขาม มหาสมุทรจึงมีขนาดเล็กลง ดังภาพที่ 4 (ค)  และทายที่สุดเปล
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แผนธรณีภาค และการเคลื่อนท่ี 
 

 
http://www.lesaproject.com

 
ในป พ.ศ. 2458 นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน ช่ือ ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร (Dr.Alfred Wegener) 

ไดตั้งสมมติฐานวา ผืนแผนดินทั้งหมดบนโลกเดิมเปนแผนดินผืนเดียวกัน เรียกวา พันเจีย 
(Pangaea) ซึ่งเปนภาษากรีก แปลวา แผนดินทั้งหมด 

 ตอมาเมื่อประมาณ 200 ลานปที่แลว พันเจียเริ่มแยกออกเปนทวีปใหญ 2 ทวีป คือ ลอเรเซีย 
ทางตอนเหนือ และ กอนวานา ทางตอนใต  

   
   
 แผนธรณีภาค (Plate) เกิดจากการแตกราวของเปลือกโลก (Crust) ตั้งแตบริเวณผิวโลกลึกลง

ไปจนสิ้นสุดช้ันธรณีภาค  
   แผนธรณีภาคแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป และแผนธรณีภาคใต

มหาสมุทร  
 

 
หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4  

  แผนธรณีภาคเหลานี้มีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา และจากการสํารวจรอยตอของแผนธรณีภาค
ของนักธรณีวิทยาพบวา มีรอยตอเกิดขึ้นแบบเคลื่อนตัวแยกออกจากกัน รอยตอท่ีชนกัน หรือมุดเขาหา
กัน หรือมีลักษณะการเลื่อนตัวผานและเฉียดกัน แบบรอยเลื่อนระนาบดานขางขนาดใหญ  

   
 แผนธรณี 

http://www.lesaproject.com/


 
              เปลือกโลกมิไดเปนแผนเดียวตอเน่ืองเหมือนลูกปงปอง หากแตเหมือนเปลือกไขที่แตกราว
หลายแผนเรียงชิดติดกันเรียกวา “แผนธรณี” (Plate) โดยมีจํานวนประมาณ 13 เพลต แผนธรณีที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ ไดแก แผนแปซิฟก แผนอเมริกาเหนือ แผนอเมริกาใต แผนยูเรเซีย แผนแอฟริกา แผนอินโด-
ออสเตรเลีย และแผนแอนตารกติก เปนตน  แผนแปซิฟกเปนแผนธรณีที่มีขนาดใหญที่สุด กินอาณาเขต
หนึ่งในสามของพื้นผิวโลกดังภาพที่ 1  

 
 

ภาพท่ี 1 แผนธรณี (คลิกท่ีภาพเพื่อดูรูปใหญ)  

 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/plate-tectonics/plate-boundaries/plate_map.jpg?attredirects=0
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        หลังจากที่โลกกอกําเนิดมาเมื่อ 4,600 ลานปที่แลว โลกคอยๆ เย็นตัวลงอยางชาๆ ภายในแกน
กลางโลกยังรอนระอุดวยแรงกดดันจากแรงโนมถวง และกัมมันตภาพรังสีซึง่เกิดจากการสลายตัวของธาตุที่
อยูภายใน   ดังน้ันเปลือกโลกซึ่งอยูบนขอบดานนอกสามารถแผความรอนคืนสูอวกาศ จึงเย็นตัวไดเร็วกวา
ขั้นที่อยูภายใน  ช้ันที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของแผนธรณีมีสองสวนคือ ธรณีภาคและฐาน
ธรณีภาค  

        ธรณีภาค (Lithosphere) ประกอบดวย เปลือกโลกทวีป เปลือกโลกมหาสมุทร และเนื้อโลกช้ันบนสุด 
(Uppermost Mantle) ซึง่เปรียบเสมือนสายพานรองรับเปลือกโลกอีกทีหนึ่ง มีสถานะเปนของแข็ง ดังภาพ 
 

 
ภาพท่ี 2  ธรณีภาคและฐานธรณีภาค  

        ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) คือบริเวณเนือ้โลกชั้นบน (Upper mantle) ซึ่งอยูใตธรณี
ภาคลงมา  อุณหภูมิที่สงูทําใหวัสดุในชั้นน้ีเปนของแข็งเน้ือออน เคล่ือนที่ดวยการพาความรอน 
(Convection cell) คลายน้ําเดือดในหมอตมนํ้า  เมื่อมีอุณหภูมิสูงก็จะขยายตัวและลอยสูงขึ้น เมื่อเย็นตัวก็
จะหดตัวและจมลง หมุนเวียนเรื่อยไปเปนวัฏจักรดังภาพที่ 3  ฐานธรณีภาคจึงเปรียบเสมือนวงลอท่ี
ขับเคล่ือนสายพานซึ่งเปนธรณีภาค ใหเคล่ือนที่จมตัวและเกิดขึ้นใหมเปนวัฏจักรหิน (Rock cycle) เราเรียก
กระบวนการเชนน้ีวา "ธรณีแปรสัณฐาน ธรณีภาค" หรือ "เพลต เทคโทนิกส" (Plate Tectonics) คําวา 
"เพลต" หมายถึงแผนธรณีภาค  สวนคําวา "เทคโทนิกส" มาจากภาษากรีกหมายถึงการสรางขึ้นใหม ฉะน้ัน
เพลต เทคโทนิกสจึงแปลตรงตัววา กระบวนการสรางแผนธรณี     ภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นกระบวนการธรณี
แปรสัณฐานดังน้ี  

 เซลลการพาความรอนจากภายในของโลก (Convection cell) ในฐานธรณีภาคดันพื้นมหาสมุทร
ขึ้นมากลายเปน “สันเขาใตมหาสมุทร” (Mid-ocean ridge) แมกมาซึ่งโผลขึ้นมา ผลักเปลือกโลก
มหาสมุทรใหเคล่ือนที่ขยายตัวออกทางดานขาง 

 เน่ืองจากเปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนาแนนมากกวาเปลือกโลกทวีป ดังน้ันเมื่อเปลือกโลก
มหาสมุทรชนกับเปลือกโลกทวีป เปลือกโลกมหาสมุทรจะมุดตัวต่ําลงกลายเปน “เหวมหาสมุทร” 
(Trench) และถูกหลอมละลายเปนเน้ือโลกอีกครั้งหนึ่ง  

 มวลหินหนืดรอนที่เกิดขึ้นจากการรีไซเคิลของเปลือกโลกมหาสมุทรที่จมตัวลง มีความหนาแนน
นอยกวาเนื้อโลก จึงลอยตัวแทรกขึ้นมาเปนแนวภูเขาไฟ เชน เทือกเขาแอนดีสทางฝงตะวันตกของ
ทวีปอเมริกาใต 

 
  

********************************** 
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