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นางนภาพร เกาะทอง 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 
 

แผ่นดินไหว–ภูเขาไฟระเบิด 
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เอกสารประกอบการเรียนรู ้ 

 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 
เรื่อง 

แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

 
 

โดย  

นางนภาพร เกาะทอง 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรยีนปทุมวิไล อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี - สระบุรี  
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เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา

วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก  (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  (Conflict Resolution) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม  
เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน ไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันา อยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และ
โลก เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  ศิลปวฒันธรรม ท่ีแตกต่าง
กนัรวมทั้งรู้จกัเรียน รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทั่ วโลกดว้ย
ความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เร่ือง แผน่ดินไหวและภูเขา
ไฟระเบิด เล่มน้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
ร่วมกนัพฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  
 
         ผูจ้ดัท า  

                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   
 

  
 
 
 
      
 

   ค าน า 
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 เนือ้เร่ือง หน้า 
 แผน่ดินไหว (Earthquake) 6 
 ภูเขาไฟ (volcano) 8 
 การกระจายของภูเขาไฟ 10 
 ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ 11 
 ผลจากภูเขาไฟระเบิด 12 
 ภูมิลกัษณ์จากปรากฏการณ์ภูเขาไฟ 16 
 ประโยชน์และโทษของการเกิดภูเขาไฟ 19 
 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 20 
 แบบฝึกทกัษะ 22 
 บรรณานุกรม 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ส 5. 1 รู้และเขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงท่ี

ปรากฏในระวางท่ี  ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
คน้หา ขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5. 2 รู้และเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตส านึก อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

ผลการเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
          จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายท่ีมาและสาเหตุของการเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิดได ้
2. ช้ีแนววงแหวนแห่งไฟบนแผนท่ีโลกได ้
3. อธิบายผลการเกิดและประเภทของเกิดภูเขาไฟระเบิดได ้
4. วเิคราะห์ภูมิลกัษณ์จากปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดได้ 
5. เปรียบเทียบประโยชน์และโทษของการเกิดภูเขาไฟระเบิดได้ 

สาระส าคญั  
แผน่ดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก ท าใหเ้กิดการ

เคล่ือนตวัของชั้นหินขนาดใหญ่เล่ือน เคล่ือนท่ี หรือแตกหกัและเกิดการโอนถ่าย พลงังานศกัย์ ผา่นในชั้นหินท่ี
อยูติ่ดกนั พลงังานศกัยน้ี์อยูใ่นรูปคล่ืนไหวสะเทือน  จุดศูนยก์ลางการเกิดแผน่ดินไหว  (Focus) มกัเกิดตามรอย
เล่ือน อยูใ่นระดบัความลึกต่าง ๆ ของผวิโลก เท่าท่ีเคยวดัไดลึ้กสุดอยูใ่นชั้น แมนเทิล  ส่วนภูเขาไฟระเบิด เป็น
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การระเบิดของภูเขาไฟแสดงใหเ้ห็นวา่ ใตผ้วิโลก มีความร้อนสะสมอยูม่ากโดยเฉพาะท่ี
เรียกวา่ “จุดร้อน” ณ บริเวณน้ี มีหินหลอมละลาย เรียกวา่ แมกมา และเม่ือถูกพน่ข้ึนมาตามรแตกหรือปล่อ ง
ภูเขาไฟ เราเรียกวา่ ลาวา หินหนืดท่ีอยูใ่ตเ้ปลือกโลกถูกแรงดนัอดัใหแ้ทรกตามรอยแตกข้ึนสู่ผวิโลก โดยมีแรง
ปะทุ หรือระเบิดข้ึน ถา้แรงดนัไม่มากจะมีหินหลอมเหลวปะทุและไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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แผ่นดนิไหว (Earthquake) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะโครงสร้างภายในโลก 
ทีม่า: http://th.wikipedia.org 

 

แผ่นดินไหว  (Earthquake)คือ ปรากฏ 
การณ์ทางธรรมชาติ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของมนุษยไ์ด้
เป็นบริเวณกวา้ง เช่ือกนัวา่ทุกประเทศท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากแผน่ดินไหว ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม  มีความพยายามอยา่งมาก ท่ีจะ
ศึกษา และท าความเขา้ใจถึงกลไกของการเกิด
แผน่ดินไหว  เพื่อการพยากรณ์แผน่ดินไหว  
และท านายเหตุการณ์วา่ จะเกิดข้ึนเม่ือใด  ท่ี
ไหนขนาดเท่าใด แต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จ 

 

ดงันั้น ขณะน้ีจึงยงัไม่ มีผูใ้ดสามารถ  
พยากรณ์แผน่ดินไหวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยทัว่ไปส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการเผชิญภยัแผน่ดินไหว คือการ
เตรียมพร้อมท่ีดี  แต่ละประเทศควรมีมาตรการในการป้องกนั  และบรรเทาภยัแผน่ดินไหวทั้งในระยะสั้นและ

กลไกความร้อนภายในโลก 
ทีม่า: http://th.wikipedia.org 

 

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0uD4zCEpP6ykAnuSmSwx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13evs705o/EXP=1330280627/**http:/info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=news&amp;category=13&amp;id=17676
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ระยะยาว เช่น การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัธรรมชาติของแหล่งก าเนิดแผน่ดินไหว รอยเล่ือนต่าง ๆ ให้ความรู้ และขอ้
ควรปฏิบติัเม่ือเกิดแผน่ดินไหวต่อประชาชน  ใหมี้การแบ่งเขตแผน่ดินไหวตามความเหมาะสมของความเส่ียง
ภยั ออกกฎหมายใหอ้าคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สามารถรับแรงแผน่ดินไหวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี
เส่ียงภยั  มีการวางแผนการจดัการท่ีดี หากเกิดความเสียหายร้ายแรงหลงัการเกิดแผน่ดินไหว เป็นตน้  ในกรณี
ของประเทศไทย แมว้า่ต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิประเทศ  จะอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัแผน่ดินไหวต ่า แต่เพื่อความไม่
ประมาท กรมอุตุนิยมวทิยา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมมาตรการขา้งตน้โดยมี
ภารกิจในการตรวจวดัแผน่ดินไหวตลอด 24 ชัว่โมง แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งประเทศเป็นประจ า  ตลอดจน
วางแผนจดัตั้งโครงการลดภยัพิบติัจากแผน่ดินไหว ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสาธารณชนได ้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน่ดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคล่ือนตวัโดยฉบัพลนัของเปลือกโลก ส่วนใหญ่  
แผน่ดินไหวมกัเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผน่เปลือกโลกเป็นแนวแผน่ดินไหวของโลก  การเคล่ือนตวัดงักล่าว 
เกิดข้ึนเน่ืองจากชั้นหินหลอมละลาย ท่ีอยูภ่ายใตเ้ปลือกโลก ไดรั้บพลงังานความร้อนจากแกนโลก และลอยตวั
ผลกัดนัใหเ้ปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา  ท าใหเ้ปลือกโลกแต่ละ ช้ินมีการเคล่ือนท่ีในทิศทางต่าง ๆ กนัพร้อม

การเกดิภูเขาไฟอนัเนื่องมาจากการมุดตวัของเปลอืกโลก (Subduction Zone) 
ทีม่า: http://th.wikipedia.org 
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กบัสะสมพลงังานไวภ้ายใน  บริเวณขอบของชั้ นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนท่ีชนกนัเสียดสีกนั หรือแยกจากกนั  
หากบริเวณขอบของช้ินเปลือกโลกใด ๆ ใกลก้บัประเทศใด  ประเทศนั้นก็จะมีความเส่ียงต่อภยัแผน่ดินไหวสูง 
เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด ์เป็นตน้ น อกจากนั้นพลงัท่ีสะสมใน
เปลือกโลก  ถูกส่งผา่นไปยงัเปลือกโลกพื้นของทวปี  ตรงบริเวณรอยร้าวข องหินใตพ้ื้นโลกหรือท่ีเรียกวา่             
“ รอยเล่ือน  ” เม่ือระนาบรอยร้า วท่ีประกบกนัอยูไ่ดรั้บแรงอดัมาก ๆ ก็จะท าใหร้อยเล่ือนมีการเคล่ือนตวัอยา่ง
ฉบัพลนัเกิดเป็นแผน่ดินไหวเช่ นเดียวกนั หากบริเวณขอบของช้ินเปลือกโลกใด ๆ ไม่ผา่นหรืออยูใ่กลก้บั
ประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเส่ียงต่อภูเขาไฟระเบิด ซ่ึงก็เป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีร้ายแรงอยา่งหน่ึง 
 

 
 
ภูเขาไฟ (Volcano) 

ภูเขาไฟ (Volcano) คือ ช่องระบายของเปลือกโลกท่ีใหหิ้นหลอมเหลวและ ส่ิงต่างๆ จากภูเขาไฟแทรก
ซอนผา่นข้ึนมาได ้ ภูเขาไฟ  และปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พุแก๊ส (Fumaroles) และ พุน ้าร้อน (Hot 
Spring) ลว้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจหน่ึงในบรรดากระบวนการทางธรณีวทิยาทั้งหลาย โดยทัว่ไปภูเขาไฟ
มีรูปทรงกรวยท่ีเรียกวา่ ปากปล่องภูเขาไฟ (Crater) รูปกรวยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟไดผ้า่นต่อลงไปทางล า 

ผลจากแผ่นดนิไหว 
ทีม่า: www.eduzones.com 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://uc.exteenblog.com/manutchanok/images/earth4.jpg&imgrefurl=http://manutchanok.exteen.com/page-2&h=285&w=400&sz=54&tbnid=X7HTnxXdwJJYYM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/search?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&docid=-VTMQ0uuAIF_OM&hl=th&sa=X&ei=LwFKT-75LILqrQff1LWgDw&sqi=2&ved=0CFQQ9QEwBg&dur=1993
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ภาพจ าลองช่องระบายของเปลอืกโลกทีใ่ห้หินหลอมเหลวและส่ิงต่างๆ ไหลจากภูเขาไฟ 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

 

ปล่องหรือรางท่อถึงหอ้งโถงหินหนืดใตโ้ลก และในช่วงท่ีปะทุ ไอน ้า ฝุ่ น เถา้ธุลีภูเขาไฟ (ash) กอ้นหิน หิน
หลอมเหลว เรียกวา่ ลาวา พวยพุง่คละคลุง้ข้ึนจากปล่อง ซ่ึงหอ้งโถงหินหนืดอยูลึ่กลงไปใตผ้วิโลกเป็นแอ่งท่ี
บรรจุวสัดุหินหลอม  เหลวร้อนระอุ ซ่ึงอาจทั้งแทรกซอนสู่เปลือกโลกหรือปะทุข้ึนมาบนพื้นผวิ มี  2 ลกัษณะ 
คือ ปะทุพน่ (Effusive) และ ปะทุระเบิด (Explosive) 

 

 

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0uD9zCUpPeAkAwfGmSwx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12c9ou677/EXP=1330280947/**http:/www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=49176
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การกระจายของภูเขาไฟ 

 

ภูเขาไฟบนโลกปรากฏแออดัอยูใ่นแดนหรือเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดชดัเจน เขตภูเขาไฟเหล่าน้ี
ปรากฏแน่นขนดัมากท่ีสุดในพื้นท่ีภายใน เปลือกโลกไม่เสถียรหรือยา่นปรากฏการณ์ก่อเทือกเขาในสมยั
ปัจจุบนั เรียกวา่ วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire) แบ่งออกได ้2 แนวหลกั คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขตวงแหวนแห่งไฟ ( Ring of Fire) บนแผ่นเปลอืกโลก 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

1. แนววงรอบแปซิฟิก  (Circum-Pacific belt) ตั้งอยูร่อบมหาสมุทรแปซิฟิกถือวา่ส าคญัท่ีสุด เขตน้ี
ประกอบดว้ยภูเขาไฟอเมริกาใตแ้ละอเมริกากลาง อะลาสกา ฮาวายและอะซอร์ส  (Azores) บรรดาหมู่เกาะ
ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ฟิลิปปินส์ 

 2. แนววงรอบเมดิเตอร์เรเนียน (Circum-Mediterranean belt) แผข่ยายไปทางทิ ศตะวนัออก -ตก 
ประกอบดว้ยภูเขาไฟท่ีลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน อินเดียตะวนัตก  

 ซ่ึงทั้งสอง แนวน้ีมกัเกิดร่วมกบัรอยเล่ือนขนาดใหญ่หรือเขตรอยแตกบนเปลือกโลก   แนววงรอบ
แปซิฟิก นอกจากแนววงรอบทั้งสองน้ี ภูเขาไฟก็ตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแอตแลนติก และอินเดีย เกาะไอซ์แลนด์
และในแอนตาร์กติก 
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แสดงการเกดิภูเขาไฟ 
ทีม่า: http://www.eduzones.com 

 

 

ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ 

 

ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. ภูเขาไฟมีพลงั (Active Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีอยูใ่นสภาวะมีการปะทุอยา่งต่อเน่ืองหรือขาดหายไป

เป็นช่วงใหจ้ดัเป็นภูเขาไฟมีพลงั เช่น ภูเขาไฟเอต็นา (Etna) ในเกาะชิชิลีตอนใตป้ระเทศอิตาลี 
2. ภูเขาไฟสงบ (Dormant Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีปัจจุบนัไม่มีพลงั แต่ไดเ้คยปะทุข้ึนในอดีต เรียกวา่ 

ภูเขาไฟสงบเช่น ภูเขาไฟวสุิเวยีสในอิตาลี ท่ีไดป้ะทุข้ึนและสงบมานานหลายศตวรรษ 
3. ภูเขาไฟดบัสนิท (Extinct Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีไม่มีการปะทุอีกในอดีตกาล เรียกวา่ ภูเขาไฟดบั

สนิท ในประเทศไทยมีภูเขาไฟดบัสนิทหลายแห่ง เช่น  ท่ีอ  าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต์ิ 
จงัหวดับุรีรัมย ์เช่น เขากระโดง เขาไปรบดั ภูองัคาร เขาพนมรุ้งอนัเป็นท่ีตั้งประสาทหินเขาพนมรุ้ง 
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สาเหตุการเกิดภูเขาไฟระเบิด  การเกิดภูเขาไฟ  เป็นภยัธรรมชาติไดเ้พิ่มความรุนแรงใหเ้ราไดเ้ห็นมาก
ข้ึนทุกวนั ไม่วา่จะเป็นการเกิดแผน่ดินไหว น ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ หากเราเขา้ใจถึงท่ีมาของส่ิงเหล่าน้ีจะ
ท าใหส้ามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกระบวนการระเบิดของภูเขานั้นยงัไม่เป็นท่ีเขา้ใจกระจ่างชดั นกั
ธรณีวทิยาคาดวา่มีการสะสมของความร้อนอยา่งมากบริเวณนั้น  ท าใหมี้แมกมา ไอน ้า และแก๊ส สะสมตวัอยู่
มากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความดนั ความร้อนสูง เม่ือถึงจุดหน่ึงมนัจะระเบิดออกมา อตัราความรุนแรงของ
การระเบิด ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการระเบิด รวมทั้งข้ึนอยูก่บัความดนัของไอน ้า และความหนืดของลาวา 
ถา้ลาวาขน้มากๆ อตัราการรุนแรง ของการระ เบิดจะรุนแรงมากตามไปดว้ย เวลาภูเขาไฟระเบิด มิใช่มีแต่
เฉพาะลาวาท่ีไหลออกมาเท่านั้น ยงัมีแก๊สไอน ้า ฝุ่ นผงเถา้ถ่านต่างๆ ออกมาดว้ย มองเป็นกลุ่มควนัมว้นลงมา 
พวกไอน ้า จะควบแน่นกลายเป็นน ้า น าเอาฝุ่ นละอองเถา้ต่างๆ ท่ีตกลงมาดว้ยกนั ไหลบ่ากลายเป็นโคลนท่วม
ในบริเวณเชิงเขาต ่าลงไป ยิง่ถา้ภูเขาไฟนั้นมีหิมะคลุมอยู ่มนัจะละลายหิมะ 

 

ผลจากภูเขาไฟระเบิด 

 

 เม่ือภูเขาไฟปะทุไดพ้น่วสัดุออกมาหลากหลาย ซ่ึงอาจแปรผนัไดต้ั้งแต่เป็นแก๊สต่าง ๆจนถึงเศษหิน
ขนาดมหึมา หรืออยูใ่นส่วนประกอบ 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแขง็ 

1. แก๊ส  แก๊สท่ีพวยพุง่ออกมาจากภูเขาไฟส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ไอน ้าท่ีมีปริมาณหลากหลายของ
คาร์บอนไดออกไซด ์แก๊สไข่เน่า และคลอรีน ในช่วงมีการปะทุแก๊สท่ีเล็ดลอดอาจผสมรวมกนัเขา้กบัฝุ่ นภูเขา
ไฟปริมาณมาก และบ่อยคร้ังท่ีพวยพุง่จากปากปล่องภูเขาไฟมีกลุ่มควนัด าโขมง ซ่ึงอาจมองเห็นไ ดห้ลาย
กิโลเมตร เช่น ภูเขาไฟกรากะตวั  (Krakatoa) ระเบิดเม่ือ พ .ศ. 2426 ท่ีช่องแคบสุมาตรา ระหวา่งเกาะชวากบั
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

2. ของเหลว ของเหลวท่ีไดจ้ากภูเขาไฟ คือ ลาวา ปริมาณของหินหลอมเหลวร้อนระอุ โดยทัว่ไปลาวา
ปะทุจากปากปล่องบนยอดภูเขาไฟ แต่พบไม่ บ่อยท่ีลาวาไดแ้ตกทะลกัออกมาทางดา้นขา้งปล่องและเล็ดลอด
ออกมาตามรอยแตกท่ีไดพ้ฒันาตวัมาตามเขตพงัทลายง่ายในเหล่าบรรดาลาวามีสมบติัทางเคมีและทางกายภาพ
ต่างกนั และสมบติัเหล่าน้ีอาจสะทอ้นถึงรูปแบบภูเขาไฟปะทุ นอกจากน้ีองคป์ระกอบทางเคมีขอ งลาวาก็มี
อิทธิพลต่อความหนืด ซ่ึงส่งผลกระทบอตัรา และระยะทางในการไหลหลาก และยงัผลต่อถึงรูปทรงกรวยภูเขา
ไฟไดเ้ช่นกนั จะท าใหมี้บางส่ิงบนโครงสร้างผวิของหินท่ีเกิดข้ึน เม่ือหินท่ีหลอมเหลวแขง็ตวั เน่ืองจากลาวามี
ลกัษณะต่างกนั นกัธรณีวทิยาไดจ้  าแนกพวกน้ีออกเป็นสภาพกรด สภาพด่างและสภาพกลาง ลาวาสภาพก รดมี
ปริมาณซิลิกาสูง  (ร้อยละ 65-75) มกัมีความหนืดสูงและปะทุบ่อย  ลาวาสภาพด่างมีซิลิกาต ่า  (นอ้ยกวา่ร้อยละ  
50) ความหนืดนอ้ยและไม่ค่อยปะทุ เพราะแก๊สท่ีละลายปน ออกมา สามารถเล็ดลอดออกจากลาวาท่ีมีความ
เหลวนอ้ยกวา่ไดง่้าย ลาวาสภาพกลางมีปริมาณซิลิกาอยูร่ะหวา่งสภาพกรดและด่างร้อยละ50-60            
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การไหลของลาวากม็ีอทิธิพลต่อความหนืดขึน้อยู่กบัองค์ประกอบทางเคมี 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

 

องคป์ระกอบของลาวาและวธีิการเยน็ตวัลงและแขง็ตวั  บ่อยคร้ังสะทอ้นถึงโครงสร้างผวิของหิน 
บางคร้ังลาวาทะลกัข้ึนมามีแรงไม่พอ ท าใหล้าวาแขง็ตวัรอบบ่อนั้นเกิดเป็น ลาวากรวยสาดกระเซ็น (Spatter 
Cone) เม่ือลาวาหลากไหลบ่าไปบนพื้นผวิโลกมีการเยน็ตวัลงและลดความดนั โดยยอมใหแ้ก๊สท่ีกกัอยูเ่ล็ดลอด 
แก๊สท่ีเล็ดลอดเหล่าน้ีท าใหเ้กิดฟองอากาศ เม่ือลาวาเยน็ตวัไดรู้พรุนวา่งเปล่า ลาวาปนกรวดภูเขาไฟแขง็ข้ึน 
ประกอบดว้ยรูขรุขระมากมาย เรียกวา่ ตะกรันภูเขาไฟ  (Scoria) หากผวิลาวาปกคลุมดว้ยแท่งหนามแหลมของ
ตะกรันภูเขาไฟ เรียกวา่ อาอา (Aa) และลาวาท่ีมีผวิค่อนขา้งเรียบแบ บคล่ืนหรือผวิเกลียว เรียกวา่ ลาวาปาฮอย
ฮอย (Pahoehoe) ทั้งสองพจน์น้ีมีก าเนิดมาจากหมู่เกาะฮาวาย เป็นสถานท่ีพบแบบฉบบัการเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก 
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ลาวากรวยสาดกระเซ็น สูงประมาณ 1 เมตร 
                                                ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
3. ของแขง็ หินอคันีพุ โดยทัว่ไปพบในรูป  ลาวา

หลาก (Lava flow) ตามธรรมชาติคลา้ยแผน่หินแบ นอาจ
แผป่กคลุมไดห้ลายร้อยตารางกิโลเมตร และลึกเกือบ
กิโลเมตร ลาวาหลากเกิดร่วมกบัภูเขาไฟและส่วนอ่ืนได้
ไหลข้ึนมาตามรอยแตก มกัแสดง แนวแตกเสาเหล่ียม 
(Columnar joint) และยงัมีกอ้นขรุขระของตะกรันภูเขาไฟ 
นอกจากน้ีวสัดุแขง็หลากหลาย ซ่ึงอาจพน่มาจากภูเขาไฟ
ปะทุระเบิดและส สารน้ีอาจมีขนาดตั้งแต่ฝุ่ นละเอียดมาก
ไปจนถึงกอ้นหินมหึมาหนกัหลายตนั หากของแขง็เหล่าน้ี
แขง็ตวัข้ึนเป็นหิน เรียกวา่ ตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic) 
และหากอนุภาคลาวาปลิววอ่นในอากาศ จบัตวักนัข้ึนเป็น
เถา้ธุลีภูเขาไฟ (Volcanic ash) ฝุ่ นภูเขาไฟ จนถึงกอ้นวสัดุ
ร่วน เรียกวา่ ช้ินส่วนภูเขาไฟ (Tephra)  

 

เถา้ธุลีภูเขาไฟ 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
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แต่ถา้ลาวาแขง็ไดห้มุนควงแหวกอากาศ มีลกัษณะวตัถุทรงกลมหรือยาวร่ีคลา้ยลูกสาลี ขนาดใหญ่กวา่  
64 มม. เรียกวา่ บอมบภู์เขาไฟ (Volcanic Bomb) พบกระจดักระจายตามเชิงเขาในภาคอีสานตอนใตข้อง
ประเทศไทย เช่น เขาพนมรุ้ง เขากระโดง ภูองัคาร จงัหวดับุรีรัมย ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บอมบภ์ูเขาไฟ ท่ีภูองัคาร จงัหวดับุรีรัมย  ์
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

 

และหากมีลกัษณะสะเก็ดเหล่ียม เรียกวา่ บล็อกภูเขาไฟ (Volcanic block) หากมีขนาดประมาณ  2-64 
มิลลิเมตร เรียกวา่ มูลภูเขาไฟ (Lapilli)  และเป็นเน้ือแกว้ชนิดด่าง เรียกวา่ กรวดภูเขาไฟ (Volcanic cinder) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลภูเขาไฟเปรียบเทียบกบัขนาดของเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
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ภูมิลกัษณ์จากปรากฏการณ์ภูเขาไฟ 

 

ปรากฏการณ์ภูเขาไฟและการปะทุของลาวายงัผลใหเ้กิดภูมิลกัษณ์หลกั 4 แบบ คือ  
1.  ทีร่าบสูงบะซอลต์  หรือ ท่ีราบลาวา  (Plateau Basalt or Lava Plain) เกิดจากการปะทุ ของลาวา

จ านวนมหาศาลข้ึนมาตามรอยแตกและไหล่แผซ่่านเป็นชั้นเหนือพื้นผวิโลกกลายเป็นท่ีราบบะซอลตก์วา้ง
ไพศาล มีการสะสมหนา บางแห่งหนากวา่  1000 เมตร เช่น ท่ีราบสูงแม่น ้าโคลมัเบีย ปกคลุมหลายมลรัฐใน
ตะวนัตกเฉียงเหนืออเมริกา   ท่ีราบสูงเดคคาน  (Deccanplateau) ของอินเดีย และทีราบสูงปารานา (Parana) ใน
ทวปีอเมริกาใต ้
 

 
 

ทีร่าบสูงเดคคาน (Deccanplateau) ของอนิเดีย 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
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2.  เทอืกภูเขาไฟ  เทือกเขาเหล่าน้ีประกอบดว้ย ผลผลิตภูเขาไฟท่ีปะทุออกจากกลางปล่องและจ าแนก
ออกเป็นกรวยภูเขาไฟระเบิดหรือ กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) กรวยภูเขาไฟสลบัชั้น (Composite cone 
or Composite Volcano or Strato Volcano) และโดมลาวาภูเขาไฟ (Lava dome) หรือ กรวยลาวาภูเขาไฟ 
(lava cone) หรือ ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)กรวยภูเขาไฟระเบิดทั้งหลายเกิดข้ึนจากการปะทุระเบิดสืบต่อ
กนัมาคร้ังแลว้คร้ังเล่า ชั้นเอียงเทของตะกอนภูเขาไฟทบัถมรอบปากปล่องภูเขาไฟ ท าใหก้รวยแบบน้ีสูงกวา่  
300 เมตร และมกัเป็นผลจากการระเบิดภูเขาไฟเพียงคร้ังเดียว  กรวยภูเขาไฟสลบัชั้นเป็นภูเขาไฟท่ีมีความชนั 
ประกอบดว้ยลาวาและวสัดุตะกอนภูเขาไฟท่ีผพุงัแบบผวิแผน่ เป็นหลกัฐานแสดงถึงช่วงท่ีมีการสงบลงและ
การปะทุระเบิดสลบักนั ประกอบดว้ยหินหนืดพวกแอนดีไซตท่ี์แทรกซอนข้ึนมาจากเ ปลือกโลก  เช่น ภูเขาไฟ    
วสุิวอุีสในอิตาลีและฟูจิยามาในญ่ีปุ่น 

 

 
 

ภูเขาไฟฟูจิยามา 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
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3. ปากปล่องภูเขาไฟ  คือ ท่ีลุ่มรูปปล่องบนยอดภูเขาไฟทะลุไปถึงใจกลางท่ีเกิดการระเบิดข้ึน ปาก
ปล่องส่วนมากเกิดมาจากผลของปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด และเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่ควรเกิน  1.5 กิโลเมตร 
หรือมีความลึกเกินกวา่ร้อยเมตรโดมลาวาภูเขาไฟหรือภูเขาไฟรูปโล่กวา้งไพศาล มีความลาดนอ้ย ลกัษณะ
แสดงผวิบนนูนมนนอ้ย ภูเขาไฟชนิดน้ีประกอบดว้ยหินหนืดบะซอลตห์ลากชนิดท่ีคลุกเคลา้กนัมาก เกิดจาก
กลางปล่องหรือปะทุออกมาดา้นขา้งผา่นรอยแตก ข้ึนมาจากชั้นเน้ือโลก ไดแ้ก่ ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิยามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด เกือบเป็นรูปวงกลม ท่ีลุ่มรูปแอ่งอยูบ่นยอดภูเขาไฟและใหญ่กวา่ปล่องภูเขา

ไฟมาก มีดว้ยกนั2 ชนิด คือ ชนิดแรกเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ระเบิดและอีกชนิดเป็นผลจากการยบุตวั
หรือจมตวัลง แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดชนิดระเบิดมาจากผลของการระเบิดภูเขาไฟอยา่งรุนแรง ท าใหป้ริมาณ
หินมหาศาลเคล่ือนยา้ย แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดท่ียบุตวัหรือจมตวัลงเป็นผลจากท่ีส่วนบนข องภูเขาไฟยบุตวัลง 
เน่ืองจากหินหนืดท่ีพยงุไวไ้ดอ่้อนตวัลงทนัควนั เช่ือวา่แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอาจเกิดจากทั้งผลการระเบิด
และยบุตวัลงก็ได ้และนานวนัมีน ้าขงัก็กลายมาเป็นทะเลสาบ  
 
 
 

       ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิยามาทีส่งบ 
       ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4&start=138&um=1&hl=th&sa=N&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=KXRALUt_PnQdUM:&imgrefurl=http://www.ecitepage.com/viewtopic.php?f=31&t=27500&docid=srKn29jEgZFNPM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Mt,Fuji_2007_Winter_28000Ft.JPG/800px-Mt,Fuji_2007_Winter_28000Ft.JPG&w=800&h=596&ei=U_GIT6evE5DQrQenqsm2Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=407&dur=4306&hovh=194&hovw=260&tx=170&ty=121&sig=115768267304229382753&page=7&tbnh=162&tbnw=229&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:138,i:124
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ทะเลสาบโอริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด ทีก่ว้าง 8 กโิลเมตร บนยอดภูเขาไฟ 

           ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
ประโยชน์ของการเกดิภูเขาไฟ 

1. แผน่ดินขยายกวา้งข้ึนหรือสูงข้ึน  
2. เกิดเกาะใหม่ภายหลงัท่ีเกิดการปะทุใตท้ะเล 
3. ดินท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุต่างๆ              
4. เป็นแหล่งเกิดน ้าพุร้อน 
5. เปลวเศษแร่ธาตุต่างๆ ท าใหบ้ริเวณใกลภู้เขาไฟ เหมาะแก่ท าการเกษตรกรรม เพราะดินดี 

 

โทษของการเกดิภูเขาไฟ 
 

1. เม่ือภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควนัและก๊าซบางชนิดซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติได ้  
2. การปะทุของภูเขาไฟอาจท าใหเ้กิดแผน่ดินไหว ข้ึนได ้ 
3. ชีวติและทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่กลเ้คียงเป็นอนัตราย  
4. สภาพภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนอยา่งเห็นไดช้ดั  
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 
โรงเรียนปทุมวไิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ  10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน 2 หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 10 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด  

ผลการเรียนรู้  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
1. ขอ้ความใดกล่าวได ้ถูกต้อง     

ก. การเกิดแผน่ดินไหวตอ้งเกิดควบคู่ไปกบั
ภูเขาไฟเสมอ   
ข. ก๊าซท่ีพุง่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟซ่ึงเป็น
ก๊าซพิษ ไดแ้ก่ CO2 และ N2  
ค. แนวรอยต่อระหวา่งแผน่เปลือกโลกเป็น
บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดนอ้ยกวา่
บริเวณอ่ืน ๆ 
ง. บริเวณท่ีเปลือกโลกใตม้หาสมุทรมุดตวัลงไป
ใตเ้ปลือกโลกส่วนท่ีเป็นทวปีจะมีหินแทรก
ข้ึนมาง่ายท าใหมี้โอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิด
มากกวา่บริเวณอ่ืน 
 
 
 
 

2. เม่ือภูเขาไฟระเบิดข้ึน ของเหลวท่ีไหลออกมาน
มาจากเปลือกโลกชั้นใด  

ก. ชั้นแมนเทิล 
ข. ชั้นแก่นโลก 
ค. เปลือกโลกชั้นบน  
ง. เปลือกโลกชั้นล่าง 

3. เหตุใด จึงตอ้งมีการก าหนดขนาดของ
แผน่ดินไหว   

ก. เพื่อป้องกนัการเกิดแผน่ดินไหว 
ข. เพื่อตรวจสอบการเกิดแผน่ดินไหวล่วง 
หนา้ 
ค. เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 
ง. เพื่อทราบถึงศูนยก์ลางของการเกิด
แผน่ดินไหว 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าที ่2   
4. ขอ้ใด คือ เคร่ืองบนัทึกคล่ืนแผน่ดินไหว   

ก. บารอมิเตอร์         
ข. ไซสโมกราฟ 
ค. สเฟียร์โรมิเตอร์     
ง. ไกเกอร์ เคาเตอร์ 

5. มนุษยทุ์กคนสามารถช่วยชะลอการกร่อนของ
เปลือกโลกได ้อยา่งไร  

ก. หยดุระเบิดภูเขา 
ข. ไม่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
ค. ไม่สร้างเข่ือนและอ่างเก็บน ้า 
ง. ไม่ขดุดินและหินมาใชใ้นการก่อสร้าง 

6. ขอ้ใด ไม่ใช่ สาเหตุท่ีถูกตอ้งของการเกิด
แผน่ดินไหว  

ก. เปลือกโลกมีการขยายตวั 
ข. ผวิโลกมีอุณหภูมิสูงกวา่แก่นโลก 
ค. เปลือกโลกเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิด

แรงดนัจากภายใน 
ง. ความร้อนจากแก่นโลกท าใหเ้ปลือกโลก

เคล่ือนท่ีชา้ ๆประทุออกมา  
7. เพราะเหตุใด ก่อนภูเขาไฟระเบิดมกัจะเกิด
แผน่ดินไหว 

ก. หินหนืดท่ีมีแรงดนัสูงเคล่ือนตวั 
ข. การปรับตวัของหินหนืดกบัชั้นหิน  
ค. เกิดคล่ืนลมในทะเลท่ีมีแรงดนัมาก  
ง. การขยายตวัของหินหนืดแต่ละชั้นต่างกนั 
 

8. จากค ากล่าว ภูเขาไฟมีพลงั มีความหมายตรง
กบั ขอ้ใด 

ก. ภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนมานานมาก 
ข. ภูเขาไฟท่ีมีการระเบิดค่อนขา้งถ่ี 
ค. ภูเขาไฟมีการระเบิดอยา่งรุนแรง 
ง. ภูเขาไฟท่ีก าลงัก่อตวัแต่ยงัไม่มีการระเบิด 

9. ขอ้มูลใด ไม่ใช่ ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของแผน่
เปลือกโลก 

ก. ขอบนธรณีเคล่ือนหากนั 
ข. ขอบแผน่ธรณีซอ้นทบักนั 
ค. ขอบแผน่ธรณีเคล่ือนเขา้หากนั 
ง. ขอบแผน่ธรณีแยกออกจากกนั 

10. ถา้แผน่ดินไหววดัได ้ขนาด 6  ริคเตอร์          
จะท าใหเ้กิดผลตามมา เช่นไร 

ก. อาคารส่ิงก่อสร้างโดยมากเสียหาย สะพาน
พงัทลาย 

ข. อาคารท่ีมีการออกแบบและโครงสร้าง              
ท่ีไม่ดีเสียหาย ก าแพงลม้ 

ค. ทุกส่ิงทุกอยา่งเสียหายวตัถุทุกอยา่งกระเด็น
ปลิววอ่นในอากาศ 

ง. ตน้ไมโ้อนเอน เคร่ืองประดบับา้นเคล่ือนท่ี
ได ้ส่ิงก่อสร้างเสียหายเล็กนอ้ย 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน เร่ืองปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั (Interdependence) 
 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

4.สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

5.ค่านิยมและการตระหนกั

รับรู้สถาน การณ์ (Value and 

Perception) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

8.ความหลากหลาย 

(Diversity) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน เร่ืองปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

ถา้เกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
นั้น เช่น แนววงแหวนแห่งไฟ มีอนัตรายถึงชีวติ และอาจไร้ท่ีอยูอ่าศยั 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั (Interdependence) 
 

เม่ือเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ส่วนใหญ่จะใหก้ารช่วย เหลือ
กนั สามารถพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
ญ่ีปุ่น จีน หรือแมแ้ต่ไทยท่ีไดรั้บผลกระทบจากสึนามิ 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

เป็นภยัทางสังคมท่ีแมแ้ต่นกัวทิยาศาสตร์ ก็ยงัไม่สามารถพยากรณ์ได้
วา่จะเกิดข้ึนเม่ือใด ดงันั้นจึงไม่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social Justice) แต่ถา้ปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
เกิดข้ึนท่ีใด น ้าใจของมนุษยธรรมก็จะหลัง่ไหลไปท่ีนัน่ 

4.สิทธิมนุษยชน 
 (Human Rights) 

 

                         ****ไม่เก่ียวขอ้ง**** 

5.ค่านิยมและการตระหนกั
รับรู้สถานการณ์ (Value and 
Perception) 

 ความเสียหายท่ีประมาณค่าไม่ได ้

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

มีบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ฯลฯ พยายามจะเอาชนะภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เช่น การสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถทนแรงสั่นสะเทือนของ
แผน่ดินไหวไดเ้ท่านั้นเอง 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้

(Conflict Resolution) 

นกัวทิยาศาสตร์ ก าลงั ศึกษา คน้ควา้ หาทางแกปั้ญหา 

8.ความหลากหลาย

(Diversity) 

แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิดใหท้ั้งประโยชน์และโทษอยา่ง
หลากหลาย 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่2 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนพิจารณาภาพและอ่านขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ลว้แสดงความคิดเห็น วา่ส่งผลกระทบต่อ

ประชากรอยา่งไร 
********************************************************************************* 

     ดร.สมิทธ กล่าววา่ “ ภูเขาไฟ ” คือ ภยัพิบติัท่ีไกลจากตวัเรา ถึงแมว้า่ในประเทศไทยจะไม่มีภูเขาไฟท่ีสามารถ
ปะทุได ้แต่ประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูร่อบ  ๆท่ีมีภูเขาไฟพร้อมปะทุข้ึนมา และสร้างความเสียหาย  มายงัประเทศไทย 
ไดเ้ช่นกนั  ถา้เราดูแผนท่ีประเทศไทยจะพบ วา่  ประเทศไทยเรามีภูเขาไฟอยูห่ลายลูก  ลว้นดบัสนิทแลว้ทั้งส้ิน            
มีจ านวน  8 ลูก  อาจจะหลงเหลือพิษสงอยูบ่า้ง ก็แค่ท  าใหเ้กิด
แผน่ดินไหวท่ีไม่รุนแรงเท่าใดนกั  เช่น จงัหวดับุรีรัมย์  ไดแ้ก่ ภูเขา
ไฟหินพนมรุ้ง  ภูเขาไฟหินหลุบภูเขาไฟองัคารภูเขาไฟกระโดง  
ภูเขาไฟไบรบดั ภูเขาไฟคอกส่วนจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่  ภูเขาไฟ           
ดอยผาดอกจ าปาแดด   ภูเขาไฟดอยหินคอกผาฟู ถา้ดูเหตุการณ์
หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวประมาณ 9.3 ริกเตอร์ ท่ีเกาะสุมาตรา                        
ประเทศอินโดนีเซีย  เม่ือวนัท่ี  26  ธันวาคม  2547  สถิติการเกิด
แผน่ดินไหว  ตามรอยเล่ือนต่างๆ  ในประเทศไทยก็เพิ่มมากข้ึนและ
รุนแรงข้ึน  อาทิ  ภาคเหนือเกิดแผน่ดินไหวขนาดใหญ่เกิน  4 ริก
เตอร์ ติดต่อกนับ่อยข้ึน  จากท่ีผา่นมาไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบน้ี  ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีนกัวทิยาศาสตร์เป็นห่วงมาก  หากเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว แนะน าวา่ค่อยๆลงบนัได ออกจากตึกดว้ย
บนัไดและตอ้งอยูใ่นท่ีโล่งแจง้เพื่อไม่ใหส่ิ้งของตกใส่ ภูเขาไฟท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดตอนน้ีก็คือ  ภูเขา
ไฟ Barren Island ท่ีอินเดียท่ีอยูใ่นทะเลอนัมนั เพราะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการปะทุมากท่ีสุด และถา้เกิดข้ึนไทย ก็
จะไดรั้บผลกระทบแน่นอน       
 ข้อคิดวเิคราะห์................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบงานที ่2 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนพิจารณาภาพและอ่านขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ลว้แสดงความคิดเห็น วา่ส่งผลกระทบต่อ

ประชากรอยา่งไร 
********************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวเิคราะห์ พบว่า 

1. มีภูเขาไฟท่ีดบัแลว้จ านวน 8 ลูก อยูบ่ริเวณจงัหวดับุรีรัมยแ์ละจงัหวดัล าปาง 
2. หลายประเทศเพื่อนบา้นเรา ลว้นแลว้แต่อยูใ่นวงแหวนแห่งไฟ มีภูเขาไ ฟพร้อมท่ีจะระเบิดได้

ตลอดเวลา เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ถา้ภูเขาไฟเหล่าน้ีระเบิดข้ึน ก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของไทย 
เช่นกนั 

3. ภายหลงัเหตุการณ์เกิดแผน่ดินไหว 9.3 ริกเตอร์  ท่ีเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย  เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547  สถิติการเกิดแผน่ดินไหวตามรอยเล่ือนต่าง  ๆในประเทศไทยก็เพิ่มมากข้ึนและรุนแรงข้ึน  

4. ภูเขาไฟ Barren Island ท่ีอินเดียท่ีอยูใ่นทะเลอนัมนั เพราะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการปะทุมากท่ีสุด และ
ถา้เกิดข้ึนไทยก็จะไดรั้บผลกระทบแน่นอน เช่นเดียวกบัระเบิดท่ี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย    

5. โดยสรุป ไม่วา่ ภูเขาไฟ จะระเบิดบริเวณใดก็ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และหากเกิด
แผน่ดินไหวเกิดข้ึนในประเทศไทย ใหรี้บออกจากอาคาร ตึก บา้น วิง่ไปอยูบ่ริเวณโล่งแจง้ทนัที    

 
(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่3 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเติมค า หรือขอ้ความลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

********************************************************************************* 
1. อะไร คือ สาเหตุการเกิดแผน่ดินไหว 

ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
2. ท าไปประเทศต่าง ๆ  ในโลกจ าเป็นตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเร่ืองปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟ

ระเบิด        
ตอบ……………………………………………………………………………………………………..  

3. ประเทศไทยหน่วยงานใดท่ีรับผดิชอบในการเตือนภยัแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ 
ตอบ……………………………………………………………………………………………… 

4.      ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากสาเหตุใด 
  ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 

5.     นกัธรณีวทิยาเช่ือวา่อตัราความรุนแรงการระเบิดของภูเขาไฟข้ึนอยูก่บัส่ิงใด  
ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 

6.      เม่ือภูเขาไฟระเบิดนอกจากการไหลของลาวาแลว้ยงัน าส่ิงใดออกมาดว้ย 
ตอบ  ………………………………………………………………………………………………. 

7.      ภูเขาไฟแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบา้ง  
ตอบ  ………………………………………………………………………………………………. 

8.     บริเวณท่ีเกิดภูเขาไฟและมีการศึกษากนัมากท่ีสุดในโลกคือบริเวณใด  
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยใบงานที ่3 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเติมค า หรือขอ้ความลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

********************************************************************************* 
1. อะไร คือ สาเหตุการเกดิแผ่นดินไหว 
ตอบ  เกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกโดยฉบัพลนัในลกัษณะแตกต่างกนั  เช่น เปลือกโลกชนกนั , เปลือก
โลกเสียดกนัและแยกจากกนั  
2. ท าไม ประเทศต่าง ๆ  ในโลกจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจเร่ืองปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด 
ตอบ  เพื่อน าไปวางแผนในการเตรียมพร้อมวางมาตรการป้องกนัแผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
3. หน่วยงานใด ในประเทศไทยทีรั่บผดิชอบในการเตือนภัยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
ตอบ    กรมอุตุนิยมวทิยา  
4. ภูเขาไฟระเบิดเกดิจาก สาเหตุใด 
ตอบ การสะสมความร้อนในบริเวณนั้นอยูม่ากส่งผลใหแ้มกมา ไอน ้า และแก๊สสะสมมากข้ึนเร่ือย ๆ  ก่อใหเ้กิด
ความดนั ความร้อนเม่ือถึงจุดหน่ึงมนัจะระเบิดออกมา  
5. นักธรณวีทิยาเช่ือว่าอตัราความรุนแรงการระเบิดของภูเขาไฟขึน้อยู่กบัส่ิงใด  
ตอบ   ความดนัของไอน ้า , ความหนืดของลาวา กรณีมากจะระเบิดรุนแรงมาก 
6. เมื่อภูเขาไฟระเบิดนอกจากการไหลของลาวาแล้วยงัน าส่ิงใดออกมาด้วย 
ตอบ     แก๊ส ไอน ้า ฝุ่ นผงเถา้ถ่านต่าง  ๆ  ออกมาดว้ย 
7. ภูเขาไฟแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง  
ตอบ   3 ประเภท  1) ภูเขาไฟแบบโล่ห์  2)  ภูเขาไฟแบบกรวยสลบัชั้น 3) ภูเขาไฟแบบกรวยกรวด 
8. บริเวณทีเ่กดิภูเขาไฟและมีจาก การศึกษากนัมากทีสุ่ดในโลกคือ บริเวณใด  
ตอบ     หมู่เกาะฮาวาย 
 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่4 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งเติมลงในรูปภาพการเกิดภูเขาไฟ 

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

 
 
1. แผ่นดินทีเ่กดิจากลาวาทีเ่ยน็ลง 6. ช่องทางทีแ่มกมาพลุ่งขึน้มา 
2. ปล่องภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ภายหลงัและซ่อนอยู่ในปล่องเดิม 7. แมกมาซ่ึงอยู่ใต้พภิพ 
3. เมฆด าอนัเกดิจากเถ้าและก๊าซจากภูเขาไฟ 8. ห่าลูกไฟ 
4. ปล่องขนาดเลก็ 9. น า้พุร้อนทีเ่กดิจากความร้อนของแมกมา 
5. กรวยภูเขาไฟเกดิจากลาวาและเถ้าภูเขาไฟทีแ่ข็งตัว 10. แมกมาทีแ่ข็งตัวอยู่ในระหว่างช้ันหิน 
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เฉลยใบงานที ่4 
เร่ือง   ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งเติมลงในรูปภาพการเกิดภูเขาไฟ 

********************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  แผ่นดินทีเ่กดิจากลาวาทีเ่ยน็ลง 6.  ช่องทางทีแ่มกมาพลุ่งขึน้มา 
2.  ปล่องภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ภายหลงัและซ่อนอยู่ในปล่องเดิม 7.  แมกมาซ่ึงอยู่ใต้พภิพ 
3.  เมฆด าอนัเกดิจากเถ้าและก๊าซจากภูเขาไฟ 8.  ห่าลูกไฟ 
4.  ปล่องขนาดเลก็ 9.  น า้พุร้อนทีเ่กดิจากความร้อนของแมกมา 
5.  กรวยภูเขาไฟเกดิจากลาวาและเถ้าภูเขาไฟทีแ่ข็งตัว 10. แมกมาทีแ่ข็งตัวอยู่ในระหว่างช้ันหิน 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 

5 

6 

8 

3 

2 

1 

7 

4 

9 
10 
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บรรณานุกรม 

1. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org 
2. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต:์ http://www.eduzones.com 
3. ท่ีมาขอ้มูลจาก อินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์: http://siliconium.net 
4. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์ http://www.thainame.net/weblampang 
5. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์: http://th.images.search.yahoo.com 
6. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์: http://www.geocities.com/volcano_talks/p1.htm 
7. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต:์ http://www.geology.wisc.edu  
8. ท่ีมาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต:์ http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 
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