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คานา
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้เล่มนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดการเรี ยนรู ้ ส 30221 โลกศึกษา ซึ่งจะศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสาร สร้างความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็ น
พลโลก (Global Citizenship) ตระหนักถึงแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) เข้าใจ
ธรรมชาติของความขัดแย้ง ผลกระทบของการพัฒนาและเหตุผลความจาเป็ นของการแก้ปัญหา เข้าใจทางเลือก
และผลที่ตามมาต่อผูอ้ ื่นในสภาวะความขัดแย้ง สร้างความเป็ นธรรม ความถูกต้องความเสมอภาคในสังคม
เห็นคุณค่าสิ ทธิ มนุษยชน ไม่ทาลายโลก รู ้จกั อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่ นหลัง ตระหนักในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจากัด มีความรับผิดชอบในความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมสู่ การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และ
โลก เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ที่แตกต่าง
กันรวมทั้งรู ้จกั เรี ยน รู ้และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนทั่ วโลกด้วย
ความหลากหลาย (Diversity)
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหวและภูเขา
ไฟระเบิด เล่มนี้ จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันพัฒนาโลกอย่างยัง่ ยืน
ผูจ้ ดั ทา
นางนภาพร เกาะทอง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง
มาตรฐานการเรียนรู้

วยที่ ่ ง1ที่
มาตรฐาน ส 5. 1 รู้และเข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันหน่
ธ์ของสรรพสิ
ปรากฏในระวางที่ ซึ่ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ซึ่ งจะนาไปสู่ การใช้และการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส 5. 2 รู ้และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
หน่วยที่ 1
สร้างสรรค์วฒั นธรรมและมีจิตสานึก อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
หน่วยที่ 1
ผลการเรียนรู้ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายที่มาและสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิ ดได้
2. ชี้แนววงแหวนแห่งไฟบนแผนที่โลกได้
3. อธิ บายผลการเกิดและประเภทของเกิดภูเขาไฟระเบิดได้
4. วิเคราะห์ภูมิลกั ษณ์จากปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดได้
5. เปรี ยบเทียบประโยชน์และโทษของการเกิดภูเขาไฟระเบิดได้
สาระสาคัญ
แผ่นดินไหวเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทาให้เกิดการ
เคลื่อนตัวของชั้นหิ นขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรื อแตกหักและเกิดการโอนถ่าย พลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหิ นที่
อยูต่ ิดกัน พลังงานศักย์น้ ีอยูใ่ นรู ป คลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (Focus) มักเกิดตามรอย
เลื่อน อยูใ่ นระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุ ดอยูใ่ นชั้น แมนเทิล ส่ วนภูเขาไฟระเบิด เป็ น
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การระเบิดของภูเขาไฟแสดงให้เห็นว่า ใต้ผวิ โลก มีความร้อนสะสมอยูม่ ากโดยเฉพาะที่
เรี ยกว่า “จุดร้อน” ณ บริ เวณนี้ มีหินหลอมละลาย เรี ยกว่า แมกมา และเมื่อถูกพ่นขึ้นมาตามรแตกหรื อปล่อ ง
ภูเขาไฟ เราเรี ยกว่า ลาวา หิ นหนืดที่อยูใ่ ต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกตามรอยแตกขึ้นสู่ ผวิ โลก โดยมีแรง
ปะทุ หรื อระเบิดขึ้น ถ้าแรงดันไม่มากจะมีหินหลอมเหลวปะทุและไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ
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แผ่นดินไหว (Earthquake)

ลักษณะโครงสร้ างภายในโลก
ทีม่ า: http://th.wikipedia.org
แผ่นดินไหว (Earthquake)คือ ปรากฏ
การณ์ทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ร้ายแรงต่อชีวติ และทรัพย์สินของมนุษย์ได้
เป็ นบริ เวณกว้าง เชื่อกันว่าทุกประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม มีความพยายามอย่างมาก ที่จะ
ศึกษา และทาความเข้าใจถึงกลไกของการเกิด
แผ่นดินไหว เพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหว
และทานายเหตุการณ์วา่ จะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่
ไหนขนาดเท่าใด แต่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จ

กลไกความร้ อนภายในโลก
ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่ มีผใู้ ดสามารถ
ทีม่ า: http://th.wikipedia.org
พยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง โดยทัว่ ไปสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหว คือการ
เตรี ยมพร้อมที่ดี แต่ละประเทศควรมีมาตรการในการป้ องกัน และบรรเทาภัยแผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้นและ

7

ระยะยาว เช่น การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับธรรมชาติของแหล่งกาเนิ ดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนต่าง ๆ ให้ความรู้ และข้อ
ควรปฏิบตั ิเมื่อเกิดแผ่นดินไหวต่อประชาชน ให้มีการแบ่งเขตแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของความเสี่ ยง
ภัย ออกกฎหมายให้อาคารสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
เสี่ ยงภัย มีการวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิดความเสี ยหายร้ายแรงหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็ นต้น ในกรณี
ของประเทศไทย แม้วา่ ตาแหน่งที่ต้ งั ทางภูมิประเทศ จะอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวต่า แต่เพื่อความไม่
ประมาท กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มมาตรการข้างต้นโดยมี
ภารกิจในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ชัว่ โมง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็ นประจา ตลอดจน
วางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบตั ิจากแผ่นดินไหว ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณชนได้

การเกิดภูเขาไฟอันเนื่องมาจากการมุดตัวของเปลือกโลก (Subduction Zone)
ทีม่ า: http://th.wikipedia.org

แผ่นดินไหว เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่ วนใหญ่
แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริ เวณขอบ ของแผ่นเปลือกโลกเป็ นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกล่าว
เกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหิ นหลอมละลาย ที่อยูภ่ ายใต้เปลือกโลก ได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัว
ผลักดันให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทาให้เปลือกโลกแต่ละ ชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อม
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กับสะสมพลังงานไว้ภายใน บริ เวณขอบของชั้ นเปลือกโลกจึงเป็ นส่ วนที่ชนกันเสี ยดสี กนั หรื อแยกจากกัน
หากบริ เวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ใกล้กบั ประเทศใด ประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสู ง
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็ นต้น น อกจากนั้นพลังที่สะสมใน
เปลือกโลก ถูกส่ งผ่านไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริ เวณรอยร้าวข องหิ นใต้พ้นื โลกหรื อที่เรี ยกว่า
“ รอยเลื่อน ” เมื่อระนาบรอยร้า วที่ประกบกันอยูไ่ ด้รับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทาให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่าง
ฉับพลันเกิดเป็ นแผ่นดินไหวเช่ นเดียว กัน หากบริ เวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไม่ผา่ นหรื ออยูใ่ กล้กบั
ประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเสี่ ยงต่อภูเขาไฟระเบิด ซึ่ งก็เป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง

ผลจากแผ่นดินไหว
ทีม่ า: www.eduzones.com

ภูเขาไฟ (Volcano)
ภูเขาไฟ (Volcano) คือ ช่องระบายของเปลือกโลกที่ให้หินหลอมเหลวและ สิ่ งต่างๆ จากภูเขาไฟแทรก
ซอนผ่านขึ้นมาได้ ภูเขาไฟ และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พุแก๊ส (Fumaroles) และ พุน้ าร้อน (Hot
Spring) ล้วนเป็ นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหนึ่งในบรรดากระบวนการทางธรณี วทิ ยาทั้งหลาย โดยทัว่ ไปภูเขาไฟ
มีรูปทรงกรวยที่เรี ยกว่า ปากปล่องภูเขาไฟ (Crater) รู ปกรวยอยูเ่ หนือปล่องภูเขาไฟได้ผา่ นต่อลงไปทางลา
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ภาพจาลองช่ องระบายของเปลือกโลกทีใ่ ห้ หินหลอมเหลวและสิ่ งต่ างๆ ไหลจากภูเขาไฟ
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
ปล่องหรื อรางท่อถึงห้องโถงหิ นหนืดใต้โลก และในช่วงที่ปะทุ ไอน้ า ฝุ่ น เถ้าธุ ลีภูเขาไฟ (ash) ก้อนหิ น หิ น
หลอมเหลว เรี ยกว่า ลาวา พวยพุง่ คละคลุง้ ขึ้นจากปล่อง ซึ่ งห้องโถงหิ นหนืดอยูล่ ึกลงไปใต้ผวิ โลกเป็ นแอ่งที่
บรรจุวสั ดุหินหลอม เหลวร้อนระอุ ซึ่ งอาจทั้งแทรกซอนสู่ เปลือกโลกหรื อปะทุข้ ึนมาบนพื้นผิว มี 2 ลักษณะ
คือ ปะทุพน่ (Effusive) และ ปะทุระเบิด (Explosive)
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การกระจายของภูเขาไฟ
ภูเขาไฟบนโลกปรากฏแออัดอยูใ่ นแดนหรื อเขตภูมิศาสตร์ ได้กาหนดชัดเจน เขตภูเขาไฟเหล่านี้
ปรากฏแน่นขนัดมากที่สุดในพื้นที่ภายใน เปลือกโลกไม่เสถียรหรื อย่านปรากฏการณ์ก่อเทือกเขาในสมัย
ปั จจุบนั เรี ยกว่า วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire) แบ่งออกได้ 2 แนวหลัก คือ

อาณาเขตวงแหวนแห่ งไฟ ( Ring of Fire) บนแผ่นเปลือกโลก
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
1. แนววงรอบแปซิฟิก (Circum-Pacific belt) ตั้งอยูร่ อบมหาสมุทรแปซิ ฟิกถือว่าสาคัญที่สุด เขตนี้
ประกอบด้วยภูเขาไฟอเมริ กาใต้และอเมริ กากลาง อะลาสกา ฮาวายและอะซอร์ส (Azores) บรรดาหมู่เกาะ
ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิ ลิปปิ นส์
2. แนววงรอบเมดิเตอร์เรเนียน (Circum-Mediterranean belt) แผ่ขยายไปทางทิ ศตะวันออก -ตก
ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ลุ่มเมดิเตอร์ เรเนียน อินเดียตะวันตก
ซึ่ งทั้งสอง แนวนี้มกั เกิดร่ วมกับรอยเลื่อนขนาดใหญ่หรื อเขตรอยแตกบนเปลือกโลก แนววงรอบ
แปซิฟิก นอกจากแนววงรอบทั้งสองนี้ ภูเขาไฟก็ต้ งั อยูใ่ นมหาสมุทรแอตแลนติก และอินเดีย เกาะไอซ์แลนด์
และในแอนตาร์กติก
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ปรากฏการณ์ ภูเขาไฟ
ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1. ภูเขาไฟมีพลัง (Active Volcanoes) ภูเขาไฟที่อยูใ่ นสภาวะมีการปะทุอย่างต่อเนื่องหรื อขาดหายไป
เป็ นช่วงให้จดั เป็ นภูเขาไฟมีพลัง เช่น ภูเขาไฟเอ็ตนา (Etna) ในเกาะชิชิลีตอนใต้ประเทศอิตาลี
2. ภูเขาไฟสงบ (Dormant Volcanoes) ภูเขาไฟที่ปัจจุบนั ไม่มีพลัง แต่ได้เคยปะทุข้ ึนในอดีต เรี ยกว่า
ภูเขาไฟสงบเช่น ภูเขาไฟวิสุเวียสในอิตาลี ที่ได้ปะทุข้ ึนและสงบมานานหลายศตวรรษ
3. ภูเขาไฟดับสนิท (Extinct Volcanoes) ภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุอีกในอดีตกาล เรี ยกว่า ภูเขาไฟดับ
สนิท ในประเทศไทยมีภูเขาไฟดับสนิทหลายแห่ง เช่น ที่อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ์
จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น เขากระโดง เขาไปรบัด ภูองั คาร เขาพนมรุ ้งอันเป็ นที่ต้ งั ประสาทหิ นเขาพนมรุ ้ง

แสดงการเกิดภูเขาไฟ
ทีม่ า: http://www.eduzones.com

12

สาเหตุการเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดภูเขาไฟ เป็ นภัยธรรมชาติได้เพิ่มความรุ นแรงให้เราได้เห็นมาก
ขึ้นทุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดแผ่นดินไหว น้ าท่วม ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ หากเราเข้าใจถึงที่มาของสิ่ งเหล่านี้จะ
ทาให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกระบวนการระเบิดของภูเขานั้นยังไม่เป็ นที่เข้าใจกระจ่างชัด นัก
ธรณี วทิ ยาคาดว่ามีการสะสมของความร้อนอย่างมากบริ เวณนั้น ทาให้มีแมกมา ไอน้ า และแก๊ส สะสมตัวอยู่
มากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งก่อให้เกิดความดัน ความร้อนสู ง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกมา อัตราความรุ นแรงของ
การระเบิด ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการระเบิด รวมทั้งขึ้นอยูก่ บั ความดันของไอน้ า และความหนืดของลาวา
ถ้าลาวาข้นมากๆ อัตราการรุ นแรง ของการระ เบิดจะรุ นแรงมากตามไปด้วย เวลาภูเขาไฟระเบิด มิใช่มีแต่
เฉพาะลาวาที่ไหลออกมาเท่านั้น ยังมีแก๊สไอน้ า ฝุ่ นผงเถ้าถ่านต่างๆ ออกมาด้วย มองเป็ นกลุ่มควันม้วนลงมา
พวกไอน้ า จะควบแน่นกลายเป็ นน้ า นาเอาฝุ่ นละอองเถ้าต่างๆ ที่ตกลงมาด้วยกัน ไหลบ่ากลายเป็ นโคลนท่วม
ในบริ เวณเชิงเขาต่าลงไป ยิง่ ถ้าภูเขาไฟนั้นมีหิมะคลุมอยู่ มันจะละลายหิ มะ
ผลจากภูเขาไฟระเบิด
เมื่อภูเขาไฟปะทุได้พน่ วัสดุออกมาหลากหลาย ซึ่ งอาจแปรผันได้ต้ งั แต่เป็ นแก๊สต่าง ๆจนถึงเศษหิ น
ขนาดมหึ มา หรื ออยูใ่ นส่ วนประกอบ 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
1. แก๊ส แก๊สที่พวยพุง่ ออกมาจากภูเขาไฟส่ วนใหญ่ประกอบด้วย ไอน้ าที่มีปริ มาณหลากหลายของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊สไข่เน่า และคลอรี น ในช่วงมีการปะทุแก๊สที่เล็ดลอดอาจผสมรวมกันเข้ากับฝุ่ นภูเขา
ไฟปริ มาณมาก และบ่อยครั้งที่พวยพุง่ จากปากปล่องภูเขาไฟมีกลุ่มควันดาโขมง ซึ่ งอาจมองเห็นไ
ด้หลาย
กิโลเมตร เช่น ภูเขาไฟกรากะตัว (Krakatoa) ระเบิดเมื่อ พ.ศ. 2426 ที่ช่องแคบสุ มาตรา ระหว่างเกาะชวากับ
เกาะสุ มาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
2. ของเหลว ของเหลวที่ได้จากภูเขาไฟ คือ ลาวา ปริ มาณของหิ นหลอมเหลวร้อนระอุ โดยทัว่ ไปลาวา
ปะทุจากปากปล่องบนยอดภูเขาไฟ แต่พบไม่ บ่อยที่ลาวาได้แตกทะลักออกมาทางด้านข้างปล่องและเล็ดลอด
ออกมาตามรอยแตกที่ได้พฒั นาตัวมาตามเขตพังทลายง่ายในเหล่าบรรดาลาวามีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ต่างกัน และสมบัติเหล่านี้อาจสะท้อนถึงรู ปแบบภูเขาไฟปะทุ นอกจากนี้องค์ประกอบทางเคมีขอ งลาวาก็มี
อิทธิ พลต่อความหนืด ซึ่งส่ งผลกระทบอัตรา และระยะทางในการไหลหลาก และยังผลต่อถึงรู ปทรงกรวยภูเขา
ไฟได้เช่นกัน จะทาให้มีบางสิ่ งบนโครงสร้างผิวของหิ นที่เกิดขึ้น เมื่อหิ นที่หลอมเหลวแข็งตัว เนื่องจากลาวามี
ลักษณะต่างกัน นักธรณี วทิ ยาได้จาแนกพวกนี้ออกเป็ นสภาพกรด สภาพด่างและสภาพกลาง ลาวาสภาพก รดมี
ปริ มาณซิลิกาสู ง (ร้อยละ 65-75) มักมีความหนืดสู งและปะทุบ่อย ลาวาสภาพด่างมีซิลิกาต่า (น้อยกว่าร้อยละ
50) ความหนืดน้อยและไม่ค่อยปะทุ เพราะแก๊สที่ละลายปน ออกมา สามารถเล็ดลอดออกจากลาวาที่มีความ
เหลวน้อยกว่าได้ง่าย ลาวาสภาพกลางมีปริ มาณซิ ลิกาอยูร่ ะหว่างสภาพกรดและด่างร้อยละ50-60
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การไหลของลาวาก็มีอทิ ธิพลต่ อความหนืดขึน้ อยู่กบั องค์ ประกอบทางเคมี
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
องค์ประกอบของลาวาและวิธีการเย็นตัวลงและแข็งตัว บ่อยครั้งสะท้อนถึงโครงสร้างผิวของหิ น
บางครั้งลาวาทะลักขึ้นมามีแรงไม่พอ ทาให้ลาวาแข็งตัวรอบบ่อนั้นเกิดเป็ น ลาวากรวยสาดกระเซ็น (Spatter
Cone) เมื่อลาวาหลากไหลบ่าไปบนพื้นผิวโลกมีการเย็นตัวลงและลดความดัน โดยยอมให้แก๊สที่กกั อยูเ่ ล็ดลอด
แก๊สที่เล็ดลอดเหล่านี้ทาให้เกิดฟองอากาศ เมื่อลาวาเย็นตัวได้รูพรุ นว่างเปล่า ลาวาปนกรวดภูเขาไฟแข็งขึ้น
ประกอบด้วยรู ขรุ ขระมากมาย เรี ยกว่า ตะกรันภูเขาไฟ (Scoria) หากผิวลาวาปกคลุมด้วยแท่งหนามแหลมของ
ตะกรันภูเขาไฟ เรี ยกว่า อาอา (Aa) และลาวาที่มีผวิ ค่อนข้างเรี ยบแบ บคลื่นหรื อผิวเกลียว เรี ยกว่า ลาวาปาฮอย
ฮอย (Pahoehoe) ทั้งสองพจน์น้ ีมีกาเนิดมาจากหมู่เกาะฮาวาย เป็ นสถานที่พบแบบฉบับการเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก
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ลาวากรวยสาดกระเซ็น สู งประมาณ 1 เมตร
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
3. ของแข็ง หิ นอัคนีพุ โดยทัว่ ไปพบในรู ป ลาวา
หลาก (Lava flow) ตามธรรมชาติคล้ายแผ่นหิ นแบ นอาจ
แผ่ปกคลุมได้หลายร้อยตารางกิโลเมตร และลึกเกือบ
กิโลเมตร ลาวาหลากเกิดร่ วมกับภูเขาไฟและส่ วนอื่นได้
ไหลขึ้นมาตามรอยแตก มักแสดง แนวแตกเสาเหลี่ยม
(Columnar joint) และยังมีกอ้ นขรุ ขระของตะกรันภูเขาไฟ
นอกจากนี้วสั ดุแข็งหลากหลาย ซึ่ งอาจพ่นมาจากภูเขาไฟ
ปะทุระเบิดและส สารนี้อาจมีขนาดตั้งแต่ฝนละเอี
ุ่
ยดมาก
ไปจนถึงก้อนหิ นมหึ มาหนักหลายตัน หากของแข็งเหล่านี้
แข็งตัวขึ้นเป็ นหิ น เรี ยกว่า ตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic)
และหากอนุภาคลาวาปลิวว่อนในอากาศ จับตัวกันขึ้นเป็ น
เถ้าธุลีภูเขาไฟ
เถ้าธุลีภูเขาไฟ (Volcanic ash) ฝุ่ นภูเขาไฟ จนถึงก้อนวัสดุ
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
ร่ วน เรี ยกว่า ชิ้นส่ วนภูเขาไฟ (Tephra)
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แต่ถา้ ลาวาแข็งได้หมุนควงแหวกอากาศ มีลกั ษณะวัตถุทรงกลมหรื อยาวรี่ คล้ายลูกสาลี ขนาดใหญ่กว่า
64 มม. เรี ยกว่า บอมบ์ภูเขาไฟ (Volcanic Bomb) พบกระจัดกระจายตามเชิงเขาในภาคอีสานตอนใต้ของ
ประเทศไทย เช่น เขาพนมรุ ้ง เขากระโดง ภูองั คาร จังหวัดบุรีรัมย์

บอมบ์ภูเขาไฟ ที่ภูองั คาร จังหวัดบุรีรัมย์
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
และหากมีลกั ษณะสะเก็ดเหลี่ยม เรี ยกว่า บล็อกภูเขาไฟ (Volcanic block) หากมีขนาดประมาณ 2-64
มิลลิเมตร เรี ยกว่า มูลภูเขาไฟ (Lapilli) และเป็ นเนื้อแก้วชนิดด่าง เรี ยกว่า กรวดภูเขาไฟ (Volcanic cinder)

มูลภูเขาไฟเปรี ยบเทียบกับขนาดของเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
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ภูมิลกั ษณ์ จากปรากฏการณ์ ภูเขาไฟ
ปรากฏการณ์ภูเขาไฟและการปะทุของลาวายังผลให้เกิดภูมิลกั ษณ์หลัก 4 แบบ คือ
1. ทีร่ าบสู งบะซอลต์ หรื อ ที่ราบลาวา (Plateau Basalt or Lava Plain) เกิดจากการปะทุ ของลาวา
จานวนมหาศาลขึ้นมาตามรอยแตกและไหล่แผ่ซ่านเป็ นชั้นเหนือพื้นผิวโลกกลายเป็ นที่ราบบะซอลต์กว้าง
ไพศาล มีการสะสมหนา บางแห่งหนากว่า 1000 เมตร เช่น ที่ราบสู งแม่น้ าโคลัมเบีย ปกคลุมหลายมลรัฐใน
ตะวันตกเฉียงเหนืออเมริ กา ที่ราบสู งเดคคาน (Deccanplateau) ของอินเดีย และทีราบสู งปารา นา (Parana) ใน
ทวีปอเมริ กาใต้

ทีร่ าบสู งเดคคาน (Deccanplateau) ของอินเดีย
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
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2. เทือกภูเขาไฟ เทือกเขาเหล่านี้ประกอบด้วย ผลผลิตภูเขาไฟที่ปะทุออกจากกลางปล่องและจาแนก
ออกเป็ นกรวยภูเขาไฟระเบิดหรื อ กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (Composite cone
or Composite Volcano or Strato Volcano) และโดมลาวาภูเขาไฟ (Lava dome) หรื อ กรวยลาวาภูเขาไฟ
(lava cone) หรื อ ภูเขาไฟรู ปโล่ (shield volcano)กรวยภูเขาไฟระเบิดทั้งหลายเกิดขึ้นจากการปะทุระเบิดสื บต่อ
กันมาครั้งแล้วครั้งเล่า ชั้นเอียงเทของตะกอนภูเขาไฟทับถมรอบปากปล่องภูเขาไฟ ทาให้กรวยแบบนี้สูงกว่า
300 เมตร และมักเป็ นผลจากการระเบิดภูเขาไฟเพียงครั้งเดียว กรวยภูเขาไฟสลับชั้นเป็ นภูเขาไฟที่มีความชัน
ประกอบด้วยลาวาและวัสดุตะกอนภูเขาไฟที่ผพุ งั แบบผิวแผ่น เป็ นหลักฐานแสดงถึงช่วงที่มีการสงบลงและ
การปะทุระเบิดสลับกัน ประกอบด้วยหิ นหนืดพวกแอนดีไซต์ที่แทรกซอนขึ้นมาจากเ ปลือกโลก เช่น ภูเขาไฟ
วิสุวอี ุสในอิตาลีและฟูจิยามาในญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิยามา
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
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3. ปากปล่ องภูเขาไฟ คือ ที่ลุ่มรู ปปล่องบนยอดภูเขาไฟทะลุไปถึงใจกลางที่เกิดการระเบิดขึ้น ปาก
ปล่องส่ วนมากเกิดมาจากผลของปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน 1.5 กิโลเมตร
หรื อมีความลึกเกินกว่าร้อยเมตรโดมลาวาภูเขาไฟหรื อภูเขาไฟรู ปโล่กว้างไพศาล มีความลาดน้อย ลักษณะ
แสดงผิวบนนูนมนน้อย ภูเขาไฟชนิดนี้ประกอบด้วยหิ นหนืดบะซอลต์หลากชนิดที่คลุกเคล้ากันมาก เกิดจาก
กลางปล่องหรื อปะทุออกมาด้านข้างผ่านรอยแตก ขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลก ได้แก่ ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิยามา

ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิยามาทีส่ งบ
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
4. แอ่ งภูเขาไฟรู ปกระจาด เกือบเป็ นรู ปวงกลม ที่ลุ่มรู ปแอ่งอยูบ่ นยอดภูเขาไฟและใหญ่กว่าปล่องภูเขา
ไฟมาก มีดว้ ยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเป็ นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ระเบิดและอีกชนิดเป็ นผลจากการยุบตัว
หรื อจมตัวลง แอ่งภูเขาไฟรู ปกระจาดชนิดระเบิดมาจากผลของการระเบิดภูเขาไฟอย่างรุ นแรง ทาให้ปริ มาณ
หิ นมหาศาลเคลื่อนย้าย แอ่งภูเขาไฟรู ปกระจาดที่ยบุ ตัวหรื อจมตัวลงเป็ นผลจากที่ส่วนบนข องภูเขาไฟยุบตัวลง
เนื่องจากหิ นหนืดที่พยุงไว้ได้อ่อนตัวลงทันควัน เชื่อว่าแอ่งภูเขาไฟรู ปกระจาดอาจเกิดจากทั้งผลการระเบิด
และยุบตัวลงก็ได้ และนานวันมีน้ าขังก็กลายมาเป็ นทะเลสาบ
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ทะเลสาบโอริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในแอ่ งภูเขาไฟรู ปกระจาด ทีก่ ว้าง 8 กิโลเมตร บนยอดภูเขาไฟ
ทีม่ า : นางนภาพร เกาะทอง
ประโยชน์ ของการเกิดภูเขาไฟ
1. แผ่นดินขยายกว้างขึ้นหรื อสู งขึ้น
2. เกิดเกาะใหม่ภายหลังที่เกิดการปะทุใต้ทะเล
3. ดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ดว้ ยแร่ ธาตุต่างๆ
4. เป็ นแหล่งเกิดน้ าพุร้อน
5. เปลวเศษแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้บริ เวณใกล้ภูเขาไฟ เหมาะแก่ทาการเกษตรกรรม เพราะดินดี
โทษของการเกิดภูเขาไฟ
1. เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควันและก๊าซบางชนิดซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ได้
2. การปะทุของภูเขาไฟอาจทาให้เกิดแผ่นดินไหว ขึ้นได้
3. ชีวติ และทรัพย์สินที่อยูใ่ กล้เคียงเป็ นอันตราย
4. สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชดั
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
โรงเรียนปทุมวิไล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ เพิม่ เติม ส 30221 โลกศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 10 ข้ อ 10 คะแนน
คาชี้แจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา
มีจานวน 2 หน้า
2. ลักษณะของแบบทดสอบเป็ นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
3. เขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบที่กรรมการคุมสอบแจกให้เท่านั้น
4. อย่าขีดเขียนหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
5. ให้ส่งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ ห้ามนาแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
ผลการเรียนรู้ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2. เมื่อภูเขาไฟระเบิดขึ้น ของเหลวที่ไหลออกมาน
มาจากเปลือกโลกชั้นใด
การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ก. ชั้นแมนเทิล
1. ข้อความใดกล่าวได้ ถูกต้ อง
ข. ชั้นแก่นโลก
ก. การเกิดแผ่นดินไหวต้องเกิดควบคู่ไปกับ
ค. เปลือกโลกชั้นบน
ภูเขาไฟเสมอ
ง. เปลือกโลกชั้นล่าง
ข. ก๊าซที่พงุ่ ออกมาจากปล่องภูเขาไฟซึ่ งเป็ น
3. เหตุใด จึงต้องมีการกาหนดขนาดของ
ก๊าซพิษ ได้แก่ CO2 และ N2
แผ่นดินไหว
ค. แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกเป็ น
ก. เพื่อป้ องกันการเกิดแผ่นดินไหว
บริ เวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดน้อยกว่า
ข. เพื่อตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวล่วง
บริ เวณอื่น ๆ
หน้า
ง. บริ เวณที่เปลือกโลกใต้มหาสมุทรมุดตัวลงไป
ค. เพื่อทราบผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่
ใต้เปลือกโลกส่ วนที่เป็ นทวีปจะมีหินแทรก
เกิดขึ้น
ขึ้นมาง่ายทาให้มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิด
ง. เพื่อทราบถึงศูนย์กลางของการเกิด
มากกว่าบริ เวณอื่น
แผ่นดินไหว
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ส 30221 โลกศึกษา
4. ข้อใด คือ เครื่ องบันทึกคลื่นแผ่นดินไหว
ก. บารอมิเตอร์
ข. ไซสโมกราฟ
ค. สเฟี ยร์โรมิเตอร์
ง. ไกเกอร์ เคาเตอร์
5. มนุษย์ทุกคนสามารถช่วยชะลอการกร่ อนของ
เปลือกโลกได้ อย่างไร
ก. หยุดระเบิดภูเขา
ข. ไม่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ค. ไม่สร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า
ง. ไม่ขดุ ดินและหิ นมาใช้ในการก่อสร้าง
6. ข้อใด ไม่ ใช่ สาเหตุที่ถูกต้องของการเกิด
แผ่นดินไหว
ก. เปลือกโลกมีการขยายตัว
ข. ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงกว่าแก่นโลก
ค. เปลือกโลกเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ วทาให้เกิด
แรงดันจากภายใน
ง. ความร้อนจากแก่นโลกทาให้เปลือกโลก
เคลื่อนที่ชา้ ๆประทุออกมา
7. เพราะเหตุใด ก่อนภูเขาไฟระเบิดมักจะเกิด
แผ่นดินไหว
ก. หินหนืดที่มีแรงดันสู งเคลื่อนตัว
ข. การปรับตัวของหิ นหนืดกับชั้นหิ น
ค. เกิดคลื่นลมในทะเลที่มีแรงดันมาก
ง. การขยายตัวของหิ นหนืดแต่ละชั้นต่างกัน

หน้ าที่ 2
8. จากคากล่าว ภูเขาไฟมีพลัง มีความหมายตรง
กับ ข้อใด
ก. ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมานานมาก
ข. ภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่
ค. ภูเขาไฟมีการระเบิดอย่างรุ นแรง
ง. ภูเขาไฟที่กาลังก่อตัวแต่ยงั ไม่มีการระเบิด
9. ข้อมูลใด ไม่ ใช่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก
ก. ขอบนธรณี เคลื่อนหากัน
ข. ขอบแผ่นธรณี ซอ้ นทับกัน
ค. ขอบแผ่นธรณี เคลื่อนเข้าหากัน
ง. ขอบแผ่นธรณี แยกออกจากกัน
10. ถ้าแผ่นดินไหววัดได้ ขนาด 6 ริ คเตอร์
จะทาให้เกิดผลตามมา เช่นไร
ก. อาคารสิ่ งก่อสร้างโดยมากเสี ยหาย สะพาน
พังทลาย
ข. อาคารที่มีการออกแบบและโครงสร้าง
ที่ไม่ดีเสี ยหาย กาแพงล้ม
ค. ทุกสิ่ งทุกอย่างเสี ยหายวัตถุทุกอย่างกระเด็น
ปลิวว่อนในอากาศ
ง. ต้นไม้โอนเอน เครื่ องประดับบ้านเคลื่อนที่
ได้ สิ่ งก่อสร้างเสี ยหายเล็กน้อย

22

ใบงานที่ 1
แบบฝึ กทักษะสั มพันธ์ เชื่อมโยง 8 ด้ าน เรื่องปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
แนวคิดหลัก

รายการวิเคราะห์

1.พลโลก
(Global Citizenship)

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

2.การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและ
กัน (Interdependence)

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

3. ความเป็ นธรรมทางสังคม

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

(Social Justice)
4.สิ ทธิมนุษยชน (Human
Rights)
5.ค่านิยมและการตระหนัก
รับรู้สถาน การณ์ (Value and

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

Perception)
6. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development)
7. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(Conflict Resolution)
8.ความหลากหลาย
(Diversity)

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ 1
แบบฝึ กทักษะสั มพันธ์ เชื่อมโยง 8 ด้ าน เรื่องปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
แนวคิดหลัก

รายการวิเคราะห์

1.พลโลก
(Global Citizenship)

ถ้าเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
นั้น เช่น แนววงแหวนแห่งไฟ มีอนั ตรายถึงชีวติ และอาจไร้ที่อยูอ่ าศัย

2.การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและ
กัน (Interdependence)

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ส่ วนใหญ่จะให้การช่วย เหลือ
กัน สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันได้ เช่น อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
ญี่ปุ่น จีน หรื อแม้แต่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสึ นามิ

3. ความเป็ นธรรมทางสังคม

เป็ นภัยทางสังคมที่แม้แต่นกั วิทยาศาสตร์ ก็ยงั ไม่สามารถพยากรณ์ได้
ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับความเป็ นธรรมทางสังคม
(Social Justice) แต่ถา้ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
เกิดขึ้นที่ใด น้ าใจของมนุษยธรรมก็จะหลัง่ ไหลไปที่นนั่

(Social Justice)

4.สิ ทธิมนุษยชน
(Human Rights)
5.ค่านิยมและการตระหนัก
รับรู้สถานการณ์ (Value and
Perception)
6. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development)

****ไม่เกี่ยวข้อง****
ความเสี ยหายที่ประมาณค่าไม่ได้

มีบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ พยายามจะเอาชนะภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ เช่น การสร้างที่อยูอ่ าศัยที่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวได้เท่านั้นเอง

7. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง นักวิทยาศาสตร์ กาลัง ศึกษา ค้นคว้า หาทางแก้ปัญหา
(Conflict Resolution)
8.ความหลากหลาย
(Diversity)

แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดให้ท้ งั ประโยชน์และโทษอย่าง
หลากหลาย
(เฉลยอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาภาพและอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วแสดงความคิดเห็น ว่าส่ งผลกระทบต่อ
ประชากรอย่างไร
*********************************************************************************
ดร.สมิทธ กล่าวว่า “ ภูเขาไฟ ” คือ ภัยพิบตั ิที่ไกลจากตัวเรา ถึงแม้วา่ ในประเทศไทยจะไม่มีภูเขาไฟที่สามารถ
ปะทุได้ แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยูร่ อบๆที่มีภูเขาไฟพร้อมปะทุข้ ึนมาและสร้างความเสี ยหาย มายังประเทศไทย
ได้เช่นกัน ถ้าเราดูแผนที่ประเทศไทยจะพบ ว่า ประเทศไทยเรามีภูเขาไฟอยูห่ ลายลูก ล้วนดับสนิทแล้วทั้งสิ้ น
มีจานวน 8 ลูก อาจจะหลงเหลือพิษสงอยูบ่ า้ ง ก็แค่ทาให้เกิด
แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงเท่าใดนัก เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ภูเขา
ไฟหินพนมรุ ้ง ภูเขาไฟหินหลุบภูเขาไฟอังคารภูเขาไฟกระโดง
ภูเขาไฟไบรบัด ภูเขาไฟคอกส่ วนจังหวัดลาปาง ได้แก่ ภูเขาไฟ
ดอยผาดอกจาปาแดด ภูเขาไฟดอยหินคอกผาฟู ถ้าดูเหตุการณ์
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณ9.3 ริ กเตอร์ ที่เกาะสุ มาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธั นวาคม 2547 สถิติการเกิด
แผ่นดินไหว ตามรอยเลื่อนต่างๆ ในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นและ
รุ นแรงขึ้น อาทิ ภาคเหนือเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิน 4 ริ ก
เตอร์ ติดต่อกันบ่อยขึ้น จากที่ผา่ นมาไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่นกั วิทยาศาสตร์ เป็ นห่วงมาก หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว แนะนาว่าค่อยๆลงบันได ออกจากตึกด้วย
บันไดและต้องอยูใ่ นที่โล่งแจ้งเพื่อไม่ให้สิ่งของตกใส่ ภูเขาไฟที่น่าเป็ นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือ
ภูเขา
ไฟ Barren Island ที่อินเดียที่อยูใ่ นทะเลอันมัน เพราะมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการปะทุมากที่สุด และถ้าเกิดขึ้นไทย ก็
จะได้รับผลกระทบแน่นอน
ข้ อคิดวิเคราะห์.............................................................................................................................
....................................
.............................................................................................................................
...............................................................
....................................................................
........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................
.............................................................................................................................
...................................
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เฉลย ใบงานที่ 2
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาภาพและอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วแสดงความคิดเห็น ว่าส่ งผลกระทบต่อ
ประชากรอย่างไร
*********************************************************************************

จากการวิเคราะห์ พบว่า
1. มีภูเขาไฟที่ดบั แล้วจานวน8 ลูก อยูบ่ ริ เวณจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลาปาง
2. หลายประเทศเพื่อนบ้านเรา ล้วนแล้วแต่อยูใ่ นวงแหวนแห่งไฟ มีภูเขาไ ฟพร้อมที่จะระเบิดได้
ตลอดเวลา เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย ถ้าภูเขาไฟเหล่านี้ระเบิดขึ้น ก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของไทย
เช่นกัน
3. ภายหลังเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหว 9.3 ริ กเตอร์ ที่เกาะสุ มาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนต่างๆในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นและรุ นแรงขึ้น
4. ภูเขาไฟ Barren Island ที่อินเดียที่อยูใ่ นทะเลอันมัน เพราะมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการปะทุมากที่สุดและ
ถ้าเกิดขึ้นไทยก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนเช่นเดียวกับระเบิดที่ ฟิ ลิปปิ นส์อินโดนีเซีย
5. โดยสรุ ป ไม่วา่ ภูเขาไฟ จะระเบิดบริ เวณใดก็ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และหากเกิด
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทย ให้รีบออกจากอาคาร ตึก บ้าน วิง่ ไปอยูบ่ ริ เวณโล่งแจ้งทันที
(เฉลยอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ใบงานที่ 3
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนเติมคา หรื อข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์
*********************************************************************************
1. อะไร คือ สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
ตอบ…………………………………………………………………………………………………
2. ทาไปประเทศต่าง ๆ ในโลกจาเป็ นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเรื่ องปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด
ตอบ……………………………………………………………………………………………………..
3. ประเทศไทยหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการเตือนภัยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
ตอบ………………………………………………………………………………………………
4. ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากสาเหตุใด
ตอบ………………………………………………………………………..………………………
5. นักธรณี วทิ ยาเชื่อว่าอัตราความรุ นแรงการระเบิดของภูเขาไฟขึ้นอยูก่ บั สิ่ งใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………………….
6. เมื่อภูเขาไฟระเบิดนอกจากการไหลของลาวาแล้วยังนาสิ่ งใดออกมาด้วย
ตอบ ……………………………………………………………………………………………….
7. ภูเขาไฟแบ่งออกเป็ นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ……………………………………………………………………………………………….
8. บริ เวณที่เกิดภูเขาไฟและมีการศึกษากันมากที่สุดในโลกคือบริ เวณใด
ตอบ …………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบงานที่ 3
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนเติมคา หรื อข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์
*********************************************************************************
1. อะไร คือ สาเหตุการเกิดแผ่ นดินไหว
ตอบ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลันในลักษณะแตกต่างกัน เช่น เปลือกโลกชนกัน, เปลือก
โลกเสี ยดกันและแยกจากกัน
2. ทาไม ประเทศต่ าง ๆ ในโลกจาเป็ นต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจเรื่องปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด
ตอบ เพื่อนาไปวางแผนในการเตรี ยมพร้อมวางมาตรการป้ องกันแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
3. หน่ วยงานใด ในประเทศไทยทีร่ ับผิดชอบในการเตือนภัยแจ้ งข้ อมูลข่ าวสารให้ระชาชนทราบ
ป
ตอบ กรมอุตุนิยมวิทยา
4. ภูเขาไฟระเบิดเกิดจาก สาเหตุใด
ตอบ การสะสมความร้อนในบริ เวณนั้นอยูม่ ากส่ งผลให้แมกมา ไอน้ า และแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่ อย ๆ ก่อให้เกิด
ความดัน ความร้อนเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกมา
5. นักธรณีวทิ ยาเชื่ อว่ าอัตราความรุ นแรงการระเบิดของภูเขาไฟขึน้ อยู่กบั สิ่ งใด
ตอบ ความดันของไอน้ า , ความหนืดของลาวา กรณี มากจะระเบิดรุ นแรงมาก
6. เมื่อภูเขาไฟระเบิดนอกจากการไหลของลาวาแล้ วยังนาสิ่ งใดออกมาด้ วย
ตอบ แก๊ส ไอน้ า ฝุ่ นผงเถ้าถ่านต่าง ๆ ออกมาด้วย
7. ภูเขาไฟแบ่ งออกเป็ นกีป่ ระเภท อะไรบ้ าง
ตอบ 3 ประเภท 1) ภูเขาไฟแบบโล่ห์ 2) ภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้น3) ภูเขาไฟแบบกรวยกรวด
8. บริเวณทีเ่ กิดภูเขาไฟและมีจาก การศึกษากันมากทีส่ ุ ดในโลกคือ บริเวณใด
ตอบ หมู่เกาะฮาวาย
(เฉลยอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ใบงานที่ 4
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนนาตัวเลขหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องเติมลงในรู ปภาพการเกิดภูเขาไฟ
********************************************************************************

1. แผ่นดินทีเ่ กิดจากลาวาทีเ่ ย็นลง
2. ปล่ องภูเขาไฟทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังและซ่ อนอยู่ในปล่ องเดิม
3. เมฆดาอันเกิดจากเถ้ าและก๊ าซจากภูเขาไฟ
4. ปล่องขนาดเล็ก
5. กรวยภูเขาไฟเกิดจากลาวาและเถ้ าภูเขาไฟทีแ่ ข็งตัว

6. ช่ องทางทีแ่ มกมาพลุ่งขึน้ มา
7. แมกมาซึ่งอยู่ใต้ พภิ พ
8. ห่ าลูกไฟ
9. นา้ พุร้อนทีเ่ กิดจากความร้ อนของแมกมา
10. แมกมาทีแ่ ข็งตัวอยู่ในระหว่ างชั้ นหิน
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เฉลยใบงานที่ 4
เรื่อง ปรากฏการณ์ แผ่ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
คาชี้แจง : ให้ผเู ้ รี ยนนาตัวเลขหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องเติมลงในรู ปภาพการเกิดภูเขาไฟ
*********************************************************************************
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แผ่นดินทีเ่ กิดจากลาวาทีเ่ ย็นลง
6. ช่ องทางทีแ่ มกมาพลุ่งขึน้ มา
ปล่ องภูเขาไฟทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังและซ่ อนอยู่ในปล่ องเดิม 7. แมกมาซึ่งอยู่ใต้ พภิ พ
เมฆดาอันเกิดจากเถ้ าและก๊ าซจากภูเขาไฟ
8. ห่ าลูกไฟ
ปล่องขนาดเล็ก
9. นา้ พุร้อนทีเ่ กิดจากความร้ อนของแมกมา
กรวยภูเขาไฟเกิดจากลาวาและเถ้ าภูเขาไฟทีแ่ ข็งตัว
10. แมกมาทีแ่ ข็งตัวอยู่ในระหว่ างชั้ นหิน
(เฉลยอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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