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วัตถุประสงค 1. 
  

เม่ือศึกษาบทนี้แลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี ้ 
 1. เขาใจและอธบิายการลําดับอายุชั้นหินในประเทศไทยได 
 2. เขาใจอิทธิพลทางธรณีวิทยาท่ีมีตอสภาพตาง ๆ ทางพ้ืนที่ได 
 3. อธิบายลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยได 
 4. เขาใจและอธบิายลักษณะทางธรณีสัณฐานของภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทยได 
 5. เกิดความเขาใจความสัมพันธของลักษณะทางธรณีวทิยา ลักษณะภูมิประเทศและ
ธรณีสัณฐานบริเวณตาง ๆ ของประเทศไทย 
 
บทนํา 2. 

  
 ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาท่ี
ปรากฏอยูในบริเวณภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยนั้นเปนปรากฏการณของผลจากการเกลี่ย
ผิวแผนดิน อันเนื่องมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพลังแปรรูปภายในและพลังแปร
รูปภายนอก ดังนั้นการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณี
สัณฐานวิทยาของประเทศไทยในบทนี้ ลักษณะทางธรณีวิทยาจะพิจารณาลักษณะการแผ
กระจายของหินประเภท  ตาง ๆ ที่มีกําเนิด อายุ โครงสราง และการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน 
สวนลักษณะภูมิประเทศจะพิจารณารวมกับลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาที่แบงตาม
ภูมิภาคทางภูมิศาสตรสําหรับลักษณะหนวยทางธรณีสัณฐานของประเทศไทย จะเนนจําแนก
ตามองคประกอบทางธรณีสัณฐานวิทยาเกี่ยวกับวัสดุประกอบหนวยสัณฐานและการกําเนิด 
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3. ประเทศไทยในโครงสรางภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 จากแผนที่ภูมิประเทศและภาพจากดาวเทียม จะเห็นวาลักษณะโครงสรางภูมิประเทศ
ของประเทศไทย เปนสวนหนึ่งของลักษณะโครงสรางภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ความเขาใจในภาพรวมลักษณะโครงสรางภูมิประเทศทั้งภูมิภาคจึงมีความสัมพันธ
เก่ียวของกับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย ดังน้ันในที่นี้จะไดกลาวถึงลักษณะโครงสราง
ภูมิประเทศและการเกิดโครงสรางภูมิประเทศตามแนวคิดของเพลทเทคโทนิค (plate tectonic)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 3 .1 โครงสรางลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีลักษณะโครงสราง   
ภูมิประเทศท่ีเชื่อมตอกับทางภาคใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบริเวณที่เปน
จุดรวมของแนวเทือกเขาที่มาบรรจบกัน (ประมาณละติจูด 28 องศาเหนือ ตรงบริเวณยูนนาน
จดกับทิเบต) เรียกวา ชุมเขายูนนาน (Yunnan Knot) จากบริเวณชุมเขายูนนานจะมีแนว
เทือกเขายาวทอดตัวลงมาทางใต 3 แนว เปนแนวเทือกเขาโครงสรางลักษณะภูมิประเทศของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังรูปที่ 2.1 ประกอบ 
   3.1.1 แนวเทือกเขาตะวันตก เปนแนวเทือกเขารูปโคงที่มีแนวทอดตอลงไปเปน        
หมูเกาะ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีอยู  2 แนวคือ แนวเทือกเขาโคงดานนอก ไดแก แนว
เกาะนิอัส       เกาะเมนตาเวอิ และแนวทิวเขาใตน้ําทางชายฝงดานใตของเกาะชวา เกาะซุม
บา เกาะติมอร และเกาะบูรู  แนวนี้จะปรากฏไมเดนชัด แนวเทือกเขาโคงดานใน ไดแก แนว
เทือกเขาดานตะวันตกของพมา แนวหมูเกาะอันดามัน เกาะนิโคบาร เทือกเขาบาริซาน 
(Barisan) บนเกาะสุมาตรา ตอเน่ืองไปจนถึงเกาะซิลีเบส 
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ภาพที่ 2.1  โครงสรางลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  
   3.1.2 แนวเทือกเขาตอนกลาง เปนแนวเทือกเขาที่ทอดยาวตอเน่ืองลงมาจากรัฐ
ฉานของพมา เทือกเขาทางดานตะวันตกของประเทศไทยที่เปนพรมแดนระหวางไทยกับพมา 
เทือกเขาที่เปนแกนกลางของคาบสมุทรภาคใตของไทยและแหลมมลายู รวมไปถึงเกาะบังกา 
เกาะบิลลิตัน และเทือกเขาทางตะวันตกของเกาะบอรเนียว 
   3.1.3 แนวเทือกเขาตะวันออก เปนแนวเทือกเขาที่ตอเน่ืองมาจากชุมเขา      
ยูนนานผานตอนเหนือของประเทศไทยและอินโดจีน และทอดแนวโคงไปทางตะวันออกเฉียง
ใตผานประเทศลาวและเวียดนามจนถึงทะเลจีนใต 
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   ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย จะสัมพันธเก่ียวของกับโครงสรางลักษณะ       
ภูมิประเทศดังกลาว คือแนวเทือกเขาตอนกลาง ซึ่งเปนแนวของเทือกเขาทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันตก และเทือกเขาของคาบสมุทรภาคใต สําหรับพ้ืนที่สวนอ่ืน ๆ ของประเทศ ไดแก ภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปนพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าแม
โขงที่อยูระหวางแนวเทือกเขาตอนกลางกับแนวเทือกเขาตะวันออก 
 
 3.2 เพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับโครงสรางลักษณะภูมิประเทศ 
 
 ตามทฤษฎีเพลทเทคโทนิก (plate tectonic theory) ปจจุบันยอมรับกันวา เปลือกโลก

ของเราประกอบขึ้นดวยแผนเพลท (plate) ขนาดใหญ 6 เพลท (ไดแก Pacific, American, 
Eurasian, African, Austral-Indian และ Antarctic Plate) และเพลทขนาดเล็กอีกกวา 12 
เพลท เพลทตาง ๆ เหลาน้ีเคลื่อนที่ไดและเคลื่อนที่ไปในทิศทางตาง ๆ กัน เชน เคลื่อนที่แยก
ออกจากกันหรือเคลื่อนเบียดผานกัน หรือเคลื่อนที่เขาหากันในลักษณะปะทะเกยกัน โดยเพลท
หน่ึงมุดลงใตอีกเพลทหนึ่ง การเคลื่อนที่ของเพลทดังกลาวตามขอบแนวรอยตอของเพลท 
มักจะเกิดแนวหุบเขาทรุด (rift valley) บนพื้นทวีป แนวสันเขาใตน้ํา รองลึกในมหาสมุทร 
(trench) แนวหมูเกาะรูปโคง (island arc) แนวเทือกเขาใหม แนวภูเขาไฟ แถบแผนดินไหว
และโครงสรางทางธรณีแบบตาง ๆ เชน โซนของรอยเลื่อน 
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ภาพที่ 2.2  แนวขอบเขตและทศิทางการเคลื่อนที่ของเพลทในเอเชีย ภูเขาไฟและเขต
แผนดินไหว 
 
  บริเวณทวีปเอเชียและแปซิฟก ประกอบขึ้นดวยเพลทที่สําคัญ ๆ คือ เพลทอินเดีย 
เพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเพลทฟลิปปนส ดังรูปที่ 2.2 ประเทศไทยนั้นตั้งอยูบนสวน
ในของเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอบเขตของเพลททางดานตะวันตกจดกับเพลทอินเดีย
ทางดานตะวันออกจดกับเพลทฟลิปปนส ตามสมมติฐานทางทฤษฎีเพลทเทคโทนิกกลาววา 
แผนเพลทอินเดียน้ันจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดันและมุดลงใตเทือกเขา
หิมาลัย ทําใหชั้นหินของเทือกเขาหิมาลัยมีแนวเอียงเทไปทางตะวันออกเฉียงเหนือดวย แนว
ขอบเขตดานตะวันออกของเพลทอินเดียน้ันจะมีแนวติดตอกับเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ซึ่งจะมุดและดันเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปในแนวตะวันออกเฉียงเหนือดวย 
ขณะเดียวกันทางดานตะวันออกของเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็ถูกแรงบีบอัดมาจาก
เพลทฟลิปปนสเชนกัน 
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  จากแรงบีบอัดระหวางเพลททั้งสาม และความเสียดทานระหวางเพลทในระดับลึก
ของเปลือกโลก เปนที่เขาใจกันวาไดเปนตนเหตุที่กอใหเกิดความรอนมหาศาล จนทําใหหิน
หลอมเหลวและเกิดเปนแนวภูเขาไฟขึ้นในหมูเกาะตามแนวขอบของเพลท ไดแก หมูเกาะนิโค
บาร หมูเกาะอินโดนีเซีย และหมูเกาะฟลิปปนส แรงบีบอัดระหวางเพลททั้งสามดังกลาวเปน
ผลทําใหเกิดโครงสรางลักษณะภูมิประเทศขึ้นหลายแบบในเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน 
โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบรอยเลื่อน (fault) แองโครงสราง (structural basin) รอยแยก 
(fracture) และเทือกเขาแบบรอยคดโคง ดังจะเห็นไดจากโครงสรางลักษณะภูมิประเทศของ
ประเทศไทย 
 
ธรณีกาลกับการลําดับอายุช้ันหิน 4. 

 
 ธรณีกาล (geologic time) เปนการลําดับอายุทางธรณีวิทยา โดยเริ่มตั้งแตโลกมี
กําเนิดเม่ือประมาณกวา 4,500 ลานปมาแลว ระหวางน้ันเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงใหญ
และยอย ทางโครงสรางของโลกและส่ิงมีชีวิต เพ่ือความสะดวกในการศึกษาทางธรณีวิทยา
นักวิทยาศาสตรจึงไดแบงธรณีกาลออกเปนมหายุค (era) ยุค (period) สมัย (epoch) 
ตามลําดับ 
 สําหรับลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทย นักธรณีวิทยาไดทําการสํารวจศึกษา 
ตรวจสอบอายุและการกําเนิดของหินในสวนตาง ๆ ของประเทศ แลวนําไปสัมพันธกับการ
ลําดับอายุของหินตามหลักสากลโดยแบงเปนหมูหินและหนวยหิน ดังตารางที่ 2.1 จากการ
ลําดับอายุชั้นหินในประเทศไทย จะมีหินตั้งแตอายุแกที่สุดในมหายุคพรีแคมเบรียน จนถึง
มหายุคซีโนโซอิคที่มีอายุออนที่สุด 
 
 4.1 ลําดับชั้นหินในประเทศไทย 
 
 การจัดลําดับชั้นหินเปนการแบงหินทั้งหมดออกเปนยุคตาง ๆ ตามระบบการจัดลําดับ
ชั้นหินตามอายุ เริ่มตั้งแตหินที่มีอายุมากที่สุด ยุคพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian) จนถึงยุค 
ควอเทอรนารี (Quaternary) ซึ่งมีอายุนอยที่สุด การจัดลําดับชั้นหินในประเทศไทยที่จะ
กลาวถึงน้ีจะเปนไปตามลําดับของชั้นหิน จากช้ันหินที่อายุมากที่สุดไปหาชั้นหินที่อายุนอย
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   4.1.1 หินชั้นและหินแปร 
    1) หินมหายุคพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian Rocks) 
    ในลําดับชั้นหินเปนหินชุดที่มีอายุมากท่ีสุด การวางตัวของชั้นหินจะเปน
ฐานรองรับอยูใตชั้นหินอ่ืน ๆ หินชุดน้ีเปนหินแปรที่ประกอบดวยหินแปรที่ถูกแปรเปลี่ยนอยาง
รุนแรงถึง   ปานกลาง ไดแก หินพาราไนส (paragneiss) หินไมกาซีสต (mica schist)     
หินควอรตไซต (quartzite) หินแคลซิลิเกต (cal-silicate) หินไบโอไทตมารเบิล (biotite-
marble) หินแกรนิตไนส (granite gneiss) และหินแอมฟโบไลตซีสต (amphibolite schist) 
    การแพรกระจายของหินมหายุคพรีแคมเบรียน ที่ถูกดันขึ้นมาปรากฏใหเห็นใน
บริเวณตาง ๆ ของประเทศไทย ดังแผนภาพที่ 2.3 ไดแก 
    ภาคเหนือ  ไดแกบริเวณดานตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม ลงมาทางใตถึง
อําเภอฮอด และบางสวนของเขตอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จนถึงบริเวณตะวันตก
ของจังหวัดตาก 
    ภาคตะวันตก ตอจากบริเวณตะวันตกของจังหวัดตาก ลงมาสุดที่บริเวณ
ตะวันตกของอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และบริเวณริมฝงแมน้ําแควใหญ เขาชองอินทรีย 
จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
    ภาคตะวันออก พบหินประเภทนี้บริเวณอําเภอศรีราชา บางละมุง บานบึง 
และ   พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และบริเวณเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 2.1  ตารางธรณีกาลและการลําดับอายุชั้นหินในประเทศไทย 
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ภาพที่ 2.3  การกระจายของหินมหายุคพรีแคมเบรียน 
 
 

 
ภาพที่ 2.4  การกระจายของหินยุคแคมเบรียน 
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    2) หินมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) ประกอบดวย 
     2.1) หมูหินตะรุเตา ยุคแคมเบรียน (Cambrian) ประกอบดวย หินทราย 
หินดินดาน ในชั้นหินที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล จะพบซากดึกดําบรรพ (fossils) โผลใหเห็น
อยางชัดเจน จึงใหชื่ออาศัยบริเวณอางอิงที่พบหินยุคน้ี นอกจากบริเวณดังกลาวหมูหินนี้ยัง
ปรากฏพบในบริเวณอ่ืน ๆ ของประเทศอีก แตลักษณะของหินสวนใหญจะถูกแปรสภาพไปเปน
หินแปร พวกหินควอรตไซด  ไมกาซีสต และหินฟลไลต การแพรกระจายของหินยุคแคมเบรียน 
บริเวณที่พบ ไดแก (ดังภาพ 2.4) 
     ภาคเหนือ พบบริเวณใตของอําเภอฝาง บริเวณตะวันตกของอําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 

ภาคตะวันตก พบที่จังหวัดตาก สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี      
ภาคกลาง พบที่จังหวัดกําแพงเพชร และสุโขทัย      
ภาคตะวันออก พบที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี      
ภาคใต พบที่เกาะตะรุเตา เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช        

     ความหนาของหมูหินตะรุเตามีตั้งแต 100 เมตร จนถึงประมาณ 600 เมตร 
ในแตละบริเวณที่พบจะมีความหนาของชั้นหินไมเทากัน หมูหินตะรุเตานี้เกิดในชวงปลายยุค
แคมเบรียน 
     2.2) หมูหินทุงสง ยุคออรโดวิเชียน-ยุคไซลูเรียน ประกอบดวยชั้นหินปูนสี
เทาดําเปนสวนใหญ บางตอนที่ติดตอกับหมูหินยุคแคมเบรียนมักเปนชั้นหินปูนบาง ๆ แทรก
สลับกับชั้นหินดินดานปนปูน ซากดึกดําบรรพที่พบในหินปูนน้ีไดแก แกรพโตไลต บราคิโอพอด 
และเซฟาโลพอด การแพรกระจายของหมูหินทุงสง บริเวณที่พบไดแก (ดังภาพ 2.5) 
     ภาคเหนือ  พบบริเวณตะวันออกของอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
และที่อําเภอฮอด อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ภาคตะวันตก  พบที่จังหวัดตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ      
ภาคตะวันออก พบที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี      

     ภาคใต พบบริเวณแนวตะวันออกของเกาะตะรุเตา และตอขึ้นไปสิ้นสุดที่
อําเภอทุงหวา อีกแนวหนึ่งพบเริ่มจากจังหวัดสตูล ขึ้นไปจนถึงจังหวัดพัทลุง และสิ้นสุดที่ตอนใต
เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 2.5 การกระจายของหินยุคออรโดวิเชียน 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 การกระจายของหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน และคารบอนนิเฟอรัส 
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      2.3) หมูหินตะนาวศรี ยุคไซลูเรียน ดีโวเนียน – คารบอนนิเฟอรัส (Silurian, 
Divonian to Lower Carboniferous) หมูหินนี้พบบริเวณแนวทิวเขาดานตะวันตก ตั้งแต
ภาคเหนือจนสุดภาคใต แตปรากฏอยูตามแนวทิวเขาตะนาวศรีเปนสวนใหญ ประกอบดวยชั้น
หินหลายชนิดที่มีลักษณะการกําเนิดแตกตางกัน จึงแบงหมูหินน้ีออกเปน 2 หนวยหิน คือ 
หนวยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) และหนวยหินแกงกระจาน (Kaeng Krachan 
Formation) 
     หนวยหินกาญจนบุรี เปนหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน ประกอบดวยหินแปร
ประเภทที่ถูกการแปรระดับต่ํา (low grade metamorphism) เปนสวนใหญ ไดแก หินชนวน หิน
ฟลไลต หินควอรตไซต หินเชิรท หินดินดาน หินทราย และหินปูน นอกจากนั้นบางบริเวณจะ
พบมีชั้นหินเกรยเวก (greywacke) ชั้นหินทัฟฟ เพ่ิมขึ้นมาก การแพรกระจายของหนวยหิน
กาญจนบุรี บริเวณที่พบ ไดแก (ดังแผนภาพที่ 2.6) 
     ภาคเหนือ พบตามบริเวณตาง ๆ ของจังหวัดภาคเหนือเกือบทั้งหมด เชน 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ภาคกลางพบบริเวณจังหวัด
นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี ภาคตะวันตกพบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ภาคใตพบที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สตูล และพัทลุง ภาคตะวันออกพบที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และชลบุรี 
      หนวยหินแกงกระจาน เปนหินยุคดีโวเนียน-คารบอนนิเฟอรัส ประกอบดวย
ชั้นหินตะกอนเม็ด กรวดทราย และเศษหินหลายชนิดสะสมรวมกัน เรียกชนิดหินน้ีวา pebby 
rocks และ pebby mudstones นอกจากนั้นยังมีหินดินดานสีเทาถึงเทาดํา หินทราย หินทัฟฟ 
หินปูน และหินกรวดมน รวมอยูดวย การกระจายของหนวยหินแกงกระจาน บริเวณที่พบ ไดแก 
     ภาคตะวันตก พบแผเปนบริเวณกวางตามทิวเขาตะนาวศรี และบริเวณ
พรมแดนไทย-พมา ของจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ภาคใต พบบริเวณ
จังหวัดชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรัง สตูล ภาคเหนือพบบริเวณจังหวัดลําปาง แพร 
อุตรดิตถ เชียงราย แมฮองสอน และเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบตามขอบของที่ราบ
สูง เชน จังหวัดเลย และเพชรบูรณ ภาคตะวันออกพบบริเวณจันทบุรี ตราด และระยอง 
      2.4) หมูหินราชบุรี ยุคเพอรเมียน (Permian) ประกอบดวยหินปูนที่มี
กระจายอยูทุกภาคของประเทศ มีชั้นหินชนิดอ่ืนประกอบอยูบางเล็กนอย ไดแก หินทราย 
หินดินดาน หินกรวดมน หินกรวดภูเขาไฟ ในชั้นหินปูนหมูหินน้ี จะพบซากดึกดําบรรพของสัตว
เซลลเดียวจํานวนมาก นอกจากน้ันยังพบหอย ปะการัง และไบรโอซัวอีกดวย ซากดึกดําบรรพ
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ภาพที่ 2.7 การกระจายของหินยุคเพอรเมียน 

     แนวทิวเขาดานตะวันตก ตั้งแตภาคเหนือไปจนสุดภาคใตของประเทศ 
รวมทั้งตามเกาะตาง ๆ ในทะเลอันดามันดวย แนวทิวเขานี้เปนหินปูนสวนใหญ มีชั้นหินทราย
และหินดินดานเพียงเล็กนอย แนวทิวเขาตอนกลาง ไดแก ทิวเขาหินปูน ตั้งแตจังหวัดเชียงราย 
นาน ลําปาง แพร ตาก สุโขทัย ถึงนครสวรรค แนวทิวเขาหินปูนแนวนี้จะรองรับดวยชั้นหินภูเขา
ไฟ หินทัฟฟ หินกรวดภูเขาไฟ แนวทิวเขาตะวันออก ไดแก แนวทิวเขาหินปูนบริเวณขอบดาน
ตะวันตกของที่ราบสูงโคราช ตั้งแตจังหวัดเลย อุดรธานีจนถึงเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี และตอ
ลงไปถึงระยอง จันทบุรี 

    3) หินมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Rocks) 
    ในมหายุคน้ีจะประกอบดวยหินที่เกิดจากการสะสมตัวภายใตสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน 2 แบบ คือ หินที่มีกําเนิดจากตะกอนที่สะสมตัวกันในทะเล (marine sediments) 
และหินที่กําเนิดจากการสะสมตัวของตะกอนภายในแองบนทวีป (continental sediments) 
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     3.1) หมูหินลําปาง ยุคไทรแอสซิก (Triassic) ประกอบขึ้นเปนชั้นหินตาง ๆ 
กัน ไดแก ชั้นหินปูน หินทราย หินดินดาน หินกรวดมน ชั้นหินตาง ๆ เหลาน้ีมีกําเนิดจากการ
สะสมตัวของตะกอนในสภาพแวดลอมที่เปนทะเล ภายในแองทะเลหรือรองทะเลทั้งแบบทะเลนํ้า
ตื้นและทะเลน้ําลึก ความหนาของหมูหินลําปาง หนาประมาณ 3,000 เมตร ซากดึกดําบรรพที่
พบ ไดแก brachiopods พวก halobia ostrea clararia และพวก ammonite ซึ่งมีอายุในยุค   
ไทรแอสซิก การกระจายของหมูหินลําปาง บริเวณที่พบไดแก (ดังแผนภาพที่ 2.8) 
 

 

ภาพที่ 2.8 การกระจายของหินยุคไทรแอสซิก 

     ภาคเหนือ มีกระจายอยูในบริเวณแองลําปางอยางกวางขวาง จนสามารถ
แบงหมูหินนี้ออกเปนหนวยหินยอย ๆ ได 5 หนวย ตั้งแตอายุมากสุดถึงนอยสุดตามลําดับ ดังน้ี 
หนวยหินพระธาตุ หนวยหินผากาน หนวยหินฮองหอย หนวยหินดอยชาง และหนวยหินผาแดง 
นอกจากนั้นยังพบในบริเวณจังหวัดเชียงราย แพร นาน และอําเภอแมสะเรียง อําเภอแมสอด 
ภาคใตพบบริเวณอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตอลงไปถึงพรมแดนไทย-มาเลเซีย สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบบริเวณขอบดานตะวันตกของที่ราบสูงโคราช และบริเวณจังหวัดเลย 
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     3.2) หมู หินโคราช  ยุค จูแรสซิก - ครี เต เชียส  ( Jurassic-Cretaceous) 
ประกอบดวยหินกรวดมน หินดินดานสีแดง หินทราย หินโคลน ซึ่งมีสีน้ําตาลแดงและสีแดงเกือบ
ตลอดทั้งหมูหิน เปนหมูหินที่ประกอบขึ้นเปนชั้นหินที่หนามาก ชั้นหินตาง ๆ ของหมูหินโคราชนี้
เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนที่ถูกกระแสน้ําพัดพามาสะสมในบริเวณที่ลุม หนอง บึง หรือ
ทะเลสาบ บนแผนดินในทวีป ซากดึกดําบรรพที่พบ ไดแก ซากพืช ซากตนไมกลายเปนหิน 
(petrified wood) จากซากดึกดําบรรพบงบอกอายุของหมูหินโคราชไดวามีชวงอายุของการ
สะสมตัวประมาณยุคจูแรสซิกถึงครีเตเชียส ความหนาของหมูหินโคราช มีชั้นหินหนาประมาณ 
4,000 เมตร หรือมากกวา การกระจายของหมูหินโคราช พบในบริเวณตาง ๆ ดังน้ี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะปรากฏครอบคลุมเกือบทั้งหมด ภาคเหนือพบบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ
ติดตอกับจังหวัดเลย บริเวณจังหวัดนาน แพร เชียงราย ภาคตะวันตก บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี 
ภาคตะวันออกพบบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา และภาคใตพบบริเวณตั้งแตจังหวัดชุมพร ไปถงึ
นครศรีธรรมราช ดังแผนภาพที่ 2.9 และ 2.10 
 

 

ภาพที่ 2.9 การกระจายของหินยุคจูแรสซิก 
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ภาพที่ 2.10  การกระจายของหินยุคครีเตเชียส 
 
     สําหรับหมูหินโคราชนี้ จะมีลักษณะเนื้อหินที่แตกตางกันหลายชนิด จากการ
โผลของหินที่ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไมสมบูรณในแตละบริเวณ มีการจัดแบง
ลําดับชั้นหินเปนหนวยหินยอย นับจากชั้นลางถึงชั้นบนตามลําดับอายุในปจจุบันไดจัดแบง
ออกเปน 7 หนวยหินยอย ตามลําดับ ดังนี้ 
     3.2.1) หนวยหินนํ้าพอง เปนหนวยหินที่อยูชั้นลางสุด ประกอบดวยหินทราย
สีแดง ประมาณ 20 เปอรเซ็นต นอกน้ันเปนหินทรายและหินกรวดมน ซึ่งประกอบดวยเม็ดกรวด
ของควอรต มีความหนาประมาณ 1,456 เมตร 
     3.2.2) หนวยหินภูกระดึง ชั้นหินประกอบดวย หินดินดานสีแดงและมวงแดง 
หินทรายปนไมกาและปนปูนเล็กนอยสีน้ําตาลแดงหรือเทาแดง ชั้นหินคอนขางรวนไมทนตอการ
สึกกรอน ซากดึกดําบรรพที่พบ ไดแก เศษกระดูก กางปลา เศษไม มีความหนาของชั้นหิน
ประมาณ 1,000 เมตร 
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     3.2.3) หนวยหินพระวิหาร ประกอบดวยหินทรายสีขาวและทนทานตอการ
สึกกรอน ซึ่งเปนลักษณะเดนของหนวยหินนี้ ทําใหปรากฏเปนลักษณะเนินเขาหรือทิวเขายอด
ราบ นอกจากหินทรายสีขาว ยังมีหินทรายแปง (siltstone) สีแดงแทรกสลับปะปนอยูบาง มี
ความหนาของชั้นหินประมาณ 56-136 เมตร 
     3.2.4) หนวยหินเสาขัว ประกอบดวยหินทรายละเอียดสีเทาแดงหรือมวงแดง
ออน ประมาณ 60-70% นอกนั้นหินทรายปนกรวดซากดึกดําบรรพที่พบไดแก แกสโตรพอด          
พีลีไซพอด (pelecypods) มีความหนาของชั้นหินประมาณ 400-720 เมตร 
     3.2.5) หนวยหินภูพาน ประกอบดวยหินทรายเนื้อหยาบสีขาว เทาแดง และ
เทามวง หินทรายปนกรวด หินกรวดมน โดยมากจะพบหนวยหินนี้บนสันเขาหินทรายทั่วไป 
และปรากฏรูปทรงสัณฐานแบบตาง ๆ มากมาย มีความหนาประมาณ 82-183 เมตร 
     3.2.6) หนวยหินโคกกรวด ประกอบดวยหินทรายเนื้อละเอียดและคอนขาง
ละเอียด สีน้ําตาลแดงหรือมวงแดง และหินกรวดมน พบซากดึกดําบรรพพวกซากกระดูกสัตว
โบราณ และเศษไม มีความหนาประมาณ 700 เมตร 
     3.2.7) หนวยหินมหาสารคาม เปนหินทรายแปง หินโคลน และหินดินดาน มี
ชั้นเกลือหิน (rock salt) จํานวนมากสะสมอยูในหนวยหินน้ี เปนหนวยหินชั้นบนสดุ มีความหนา
ประมาณ 600 เมตร 
     
    4) หินมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Rocks) 
    เปนหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแองยอยที่แยกจากกัน ทําให
ลักษณะชั้นหินปรากฏแตกตางในแตละบริเวณ แองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากกระบวนการทาง

เทคโทนิคในชวงปลายยุคครีเตเชียส – เทอรเชียรีถึงปจจุบัน ดังน้ันจึงสามารถแบงหินในมหายุค
นี้ออกเปน 2 หมูหินตามอายุ ดังนี้ 
      4.1) หมูหินกระบี่ ยุคเทอรเชียรี (Tertiary) เปนหมูหินที่เกิดจากตะกอนกรวด
ทราย และดินเหนียวที่ถูกกระแสนํ้าพัดพามาสะสมตัวตามหนอง บึง หรือทะเลสาบในบริเวณที่
ราบลุมหรือแองแผนดินระหวางภูเขา ประกอบขึ้นเปนชั้นหินดินดาน หินทราย ชั้นดินมารล ชั้น
หินนํ้ามัน ชั้นหินปูน และชั้นถานหินลิกไนต ชั้นหินเหลาน้ีมีซากดึกดําบรรพ ไดแก ใบไม ตนไม 
ปลา หอย ซึ่งมีอายุประมาณยุคเทอรเชียรี หมูหินกระบี่ที่สะสมอยูในบริเวณแองแผนดินทาง
ภาคเหนือ ภาคใต และที่ราบลุมเจาพระยา (ดังแผนภาพที่ 2.11) 
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ภาพที่ 2.11  การกระจายของหินยุคเทอรเชียรี 
 
     ภาคเหนือ เปนแองระหวางภูเขาที่มีลักษณะเปนแนวยาว อยูในทิศทาง
ประมาณเหนือ-ใต แองที่สําคัญ ไดแก แองลี้ แองลําปาง แองฝาง แองแมเมาะ แองเชียงราย 
แองเชียงใหม แองแพร แองแมสอด แองตาง ๆ ในภาคเหนือจะพบช้ันหินน้ํามัน ชั้นถานหิน
ลิกไนตสะสมอยูในหมูหินนี้ 
     ภาคใต ไดแก แองกระบี่และแองสุราษฎรธานี ประกอบดวย หินปูน หินโคลน
หินดินดาน และชั้นถานหิน 
     ที่ราบลุมภาคกลาง ชั้นหินประกอบดวยหินทราย หินดินดาน และชั้นดิน
เหนียว ทับถมสลับกันมีความหนาประมาณ 5,000 เมตร ชั้นบนของหินเหลาน้ีจะปกคลุมปดทับ
ดวยตะกอนกรวด ทราย โคลนของตะกอนยุคควอเทอรนารี 
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     4.2) ชั้นตะกอนควอเทอรนารี (Quaternary deposits) เปนตะกอนที่เกิดจาก
กระแสน้ําพัดพาเอากรวด หิน ดิน ทราย และโคลนตม ซากพืชและซากสัตวมาสะสมอยูตาม
พ้ืนที่ราบลุมและตามบริเวณชายฝงทะเล สําหรับตะกอนที่สะสมอยูตามเชิงเขา และบริเวณที่ราบ
ลุมในทางตะวันตกและภาคใตของไทย จะเปนแหลงตะกอนควอเทอรนารีที่สะสมของแรดีบุก แร
ทังสเตน บริเวณที่ราบลุมเจาพระยา ตะกอนควอเทอรนารีตามริมฝงแมน้ําและตามทองนํ้าบาง
ชวงจะมีตะกอนทรายที่ใชเปนวัสดุกอสรางได สวนตามชายฝงทะเลและเกาะบางแหง จะพบ
ตะกอนทรายควอเทอรนารีที่สามารถนํามาใชในทางอุตสาหกรรมแกวได บริเวณที่เปนแหลง
สะสมของตะกอนในยุคควอเทอรนารี ดังแผนภาพที่ 2.12 
 

 
 
ภาพที่ 2.12  การกระจายของตะกอนยุคควอเทอรนารี 
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ภาพที่ 2.13 การกระจายของหินอัคนีชนิดตาง ๆ 
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   4.1.2 หินอัคนี 
   1) หินเมฟกและอุลตราเมฟก ยุคคารบอนนิเฟอรัส ประกอบดวยหินไดออไรต หิน 
แกบโบร และหินไพรอกซีไนต หินเหลาน้ีมีเน้ือหยาบ บางบริเวณปรากฏเปนดอกของผลึกแร
ประกอบหินสเีขมถึงดําและเขียว หินเหลาน้ีเกิดการแทรกดันขึ้นมาในยุคคารบอนนิเฟอรัส 
บริเวณที่พบไดแก จังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อําเภอกบินทรบุร ี
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนราธิวาส 
   2) หินแกรนิต ยุคคารบอนนิเฟอรัส – ยุคเทอรเชียรี เปนหินอัคนีที่แทรกดันขึ้นมา
เย็นตวัภายใตผิวเปลือกโลก ที่พบในประเทศไทยหินแกรนิตที่แทรกดันขึ้นมามีหลายยุคดวยกัน 
คือ หินแกรนิตยุคคารบอนนิเฟอรัส หินแกรนิตยุคไทรแอสซิก หินแกรนิตยุคครีเตเชียส และ
หินแกรนิตยุคเทอรเชียรี หินแกรนิตยุคเกาสองยุคสวนมากจะมีความสัมพันธกับการกําเนิดแร
ตาง ๆ เชน แรพลวง แรเหล็ก แรตะก่ัว แรสังกะสี และแรฟลูออไรต สวนหินแกรนิตยุคครเีต
เชียสจะเปนตวันําแรดีบุกและทังสเตนขึน้มา 
   3) หินภูเขาไฟจําพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลต และทัฟฟ ตามอายุการเกิดสามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ หินภูเขาไฟที่เกิดหลังยุคเพอรเมียนแตกอนยุคไทรแอสซิก หินกลุม
นี้จะแทรกดันขึ้นมารองรับอยูใตชั้นของหมูหินลําปาง สวนหินภูเขาไฟที่เกิดหลังยุคไทรแอสซิก
ถึงยุคเทอรเชยีรี จะแทรกดันผานหมูหินโคราชขึ้นมา สวนใหญจะอยูตามขอบของที่ราบสูง
โคราช ดังแผนที่รูปที่ 2.13 
   4) หินบะซอลตยคุเทอรเชียร ี เกิดจากการแทรกดันขึ้นมาตามรอยแยกของแนวรอย
เลื่อน มีลักษณะเปนแบบปะทุไหลและแทรกตัดผานเขาไปในชั้นหินอ่ืนในรูปของพนัง พลัก 
(plug) ในยุคเทอรเชียรี ถึงสมัยไพลสโตซีน (Pliestocene Epoch) บางชนิดใหแรรัตนชาตบิาง
ชนิดไมมีแรรัตนชาติ มีกระจายพบอยูที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขอบดานตะวนัตกและดาน
ใตของที่ราบสูงโคราช บริเวณอําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี และบรเิวณเขาพลอยแหวน 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
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ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 5. 
 
 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย เม่ือพิจารณาตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร 6 ภาค 
และบริเวณพืน้ที่อาวไทยอีกแหงหนึ่ง ลักษณะภูมิประเทศทั้ง 7 บรเิวณ ไดแก 1) บริเวณภูเขาสูง
ภาคเหนือ 2) บริเวณเทือกเขาตะวันตก 3) บริเวณที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ  4) บริเวณที่
ราบภาคกลาง  5) บริเวณฝงทะเลตะวันออก 6) บริเวณคาบสมุทรภาคใต และ 7) บริเวณอาว
ไทย ในแตละบริเวณประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศดังตอไปน้ี 
 
 5.1 บริเวณภูเขาสูงภาคเหนือ (The North Highland) 
   
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวย
เทือกเขาและหุบเขาสลับกนั โดยทอดยาวอยูในแนวเหนือ-ใต เทอืกเขาที่สําคญัเม่ือเรียงลําดับ
จากเหนือสุดและจากตะวันตกมาทางตะวันออก ดังแผนภาพที่ 2.14 ไดแก ทิวเขาแดนลาว ซึ่ง
เปนแนวพรมแดนระหวางไทยกับพมาทางดานเหนือ วางตวัอยูในแนวตะวันตกเฉียงใต ทวิเขา
ถนนธงชัย เปนทิวเขาสูงที่สลับซบัซอนอยูทางตะวนัตกประกอบดวยแนวเทอืกเขาสามแนว คือ 
แนวตะวันตก แนวกลาง (วางตัวอยูระหวางนํ้าแมยวมกับน้ําแมแจม) แนวตะวันออก (วางตัวอยู
ระหวางนํ้าแมแจมกับแมน้ําปง) ทิวเขาผปีนน้ํา เปนทวิเขาที่มีแนววกวนแนวสันเขาจะแบงทาง
น้ําออกไหลลงสูแมน้ําโขง (น้ําแมฝาง น้ําแมกก กวานพะเยา น้ําแมอิง) และแมน้ําเจาพระยา 
(แมน้ําปง วัง ยม และนาน) และทิวเขาหลวงพระบาง เปนทิวเขาทีก้ั่นพรมแดนระหวางประเทศ
ไทยกับลาว ตั้งแตดานตะวันออกของอําเภอเชียงของผานลงมาทางจังหวัดนาน แพร และ
อุตรดิตถ โดยจะปนนํ้าลงสูแมน้ําอิงดานตะวันตก สวนดานใตจะปนน้ําลงสูแมน้ํายมและนาน 
 นอกจากทิวเขาแลวบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนหุบเขาและแอง 
(valleys and basins) ตาง ๆ  ที่สําคัญไดแก หุบเขาแมน้ําเมย เปนหุบเขาที่มีลักษณะแคบอยูระหวางทิว
เขาดอนนา (Dawna) ของพมากับทิวเขาถนนธงชัย หุบเขาแมน้ําสาละวินมีลักษณะเปนโกรกธาร 
(Gorge) ไมมีที่ราบน้ําทวมถึงวางตัวอยูระหวางชายแดนไทยกับพมา หุบเขาแมฮองสอนเปนหุบเขาของ
ทิวเขาถนนธงชัยที่ยาวที่สุด ประกอบดวยหุบเขาแมน้ําปานตอเน่ืองถึงหุบเขาแมน้ํายวมและหุบเขาแมน้ํา
วังตอนลาง สวนแองที่สําคัญไดแก แองเชียงใหม – ลําพูน แองลําปาง แองแมแจม แองแมตืน แองแม
ฝาง แองแม งัด แองเวียงปาเปา แองพะเยา แองแมน้ํ ายม แองแมน้ํ านาน และแองทาปลา
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ภาพที่ 2.14 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยและทวิเขาที่สําคัญ 
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 ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวของบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือ สวนใหญรองรับดวยหินใน
มหายุคพาลีโอโซอิค ตอเน่ืองมาจนถึงมหายุคซีโนโซอิค ซึ่งไดผานการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา เชน การแทรกดันตัวของหินอัคนีไดรับแรงบีบอัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทําให
บางสวนของพื้นผิวโคงงอกลายเปนภูเขาและแนวเทือกเขา มีหุบเขาแคบ ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการกัดเซาะของทางน้ําและแองตาง ๆ ซึ่งเชื่อกันวาเกิดจากการทรุดตัวเนื่องมาจากแนว
รอยเลื่อนที่เกิดในยุคเทอรเชียรี นอกจากน้ันการผุพังทางฟสิกสทางเคมี การสึกกรอนและการทับ
ถมของตะกอนจากทางน้ําตาง ๆ ไดกอใหเกิดเปนที่ราบแคบ ๆ ระหวางภูเขาโดยทั่วไป สําหรับ
แองบางแองที่เกิดขึ้นอาจเปนผลเนื่องมาจากลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบโคงงอรองรับ
อยู เชน แองพะเยา มีชั้นหินโคงรูปประทุนแบบพลันจ (plunging anticline) รองรับอยู แอง
ลําปางและแองแพรมีชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย (syncline) รองรับอยู 
 

บริเวณเทือกเขาตะวันตก (The Western Range)  5.2 

  
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก 5 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและทวิ
เขาสูงที่ทอดตอเน่ืองในแนวเหนือ-ใต จากภูเขาสูงภาคเหนือ บางสวนของแนวทิวเขาสูงนี้เปน
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับพมา แนวทวิเขาทีส่ําคัญของบริเวณน้ีประกอบดวยทวิเขาถนน
ธงชัย ซึ่งเปนทิวเขาที่ตอจากภาคเหนือจนถึงดานพระเจดียสามองค และทวิเขาตะนาวศรี ซึ่งจะ
ทอดเปนแนวพรมแดนระหวางไทยกับพมา ตอจากดานพระเจดียสามองคลงไปจนถึงเขตจังหวดั
ระนอง นอกจากน้ันภูมิประเทศหลายแหงมีลักษณะเปนเขาโดด (Inselbergs) กระจายอยูทั่วไป 
ดานตะวันออกของบริเวณเทือกเขาตะวันตกนี้จะมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลาดชันเชิงเขา 
ที่ทอดลงสูที่ราบภาคกลางและชายฝงทะเล มีลักษณะเปนแบบเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) 
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาตะวนัตกนี้จะแตกตางจากบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือที่เห็น
อยางเดนชัด คือ บริเวณเทือกเขาตะวันตกไมมีที่ราบระหวางภูเขาหรือแอง (Intermontane 
basin) ขนาดใหญอยางเชนในภาคเหนือ จะมีก็แตที่ราบลุมนํ้าแคบ ๆ ของแมน้ําแมกลองในเขต
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี แมน้ําสายสําคัญที่เกิดในบริเวณเทือกเขาตะวันตกนี้ ไดแก 
แมน้ําเมย ซึ่งอยูทางตอนบนของบริเวณน้ีจะไหลขึ้นไปทางเหนือลงสูแมน้ําสาละวนิทางตอนลาง
บริเวณก็มีแมน้ําแควนอย แควใหญ แมน้าํเพชรบุรี และแมน้ําปราณบุรี 
  ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณเทือกเขาตะวันตกนี ้ จัดวามีลกัษณะโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาที่สลับซับซอนบริเวณหนึ่ง เน่ืองจากหินที่วางตวัรองรับอยูในบริเวณนี้จะผานการ
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 5.3 บริเวณทีร่าบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeastern Plateau) 
   
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศของ
บริเวณนี้มีลักษณะที่แยกตวัจากบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือและบริเวณที่ราบภาคกลางอยาง
เดนชัด ทั้งน้ีเพราะภูมิประเทศมีลักษณะเปนแบบที่ราบสูง โดยมีแนวทวิเขาเพชรบูรณและทิว
เขาดงพญาเย็นเปนขอบชันทางดานตะวนัตก มีแนวทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรักเปน
ขอบชันทางดานใต พ้ืนที่ตอนกลางของที่ราบสูงจะมีลกัษณะเปนแอง 2 แอง โดยมีแนวทิวเขาภู
พานวางตัวทอดอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต เปนแนวแบงทําใหแมน้ํา
สายสําคัญ ๆ ของภูมิภาคน้ีไหลจากตะวันตกไปทางตะวันออกรวมกับแมน้ําโขง ลักษณะภูมิ
ประเทศของบริเวณที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือน้ีตามลักษณะและโครงสรางสามารถแบงออก
ไดเปน 4 บริเวณ คือ 
   5.3.1 บริเวณภูเขาและที่สูงทางตะวันตก  ครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวทวิเขาเพชรบูรณ
ในเขตจังหวัดเลยและขอนแกน ทอดยาวมาเช่ือมกับทิวเขาดงพญาเย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบดวยภูเขายอดตัด (mesa and table land) 
เชน ภูกระดึง เขาใหญ เปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ําลําธารสายสําคัญ ๆ เชน น้ําชี น้ําพอง   
น้ําพรม น้ําเชิญ และลําธารสายส้ัน ๆ 
   5.3.2 บริเวณทิวเขาดานใต ตามแนวทวิเขาสันกําแพงและทวิเขาพนมดงรัก 
ลักษณะภูมิประเทศเปนที่สงูเอียงลาดไปทางเหนือ บางบริเวณมีภูมิประเทศเปนแบบที่ราบซอย
แบง (dissected plains) และบางแหงมีการแทรกดันของหินอัคนี ในยุคเทอรเชียรีขึ้นมาเปน 
หยอม ๆ เปนแหลงตนนํ้าของลําตะคอง ลําพระเพลิง แมน้ํามูล ลําปลายมาศ ลําชี หวยทับทัน 
หวยสําราญ หวยขะยูง ลําโดมใหญและลําโดมนอย สาขาเหลาน้ีจะไหลลงสูแมน้าํมูล 
   5.3.3 บริเวณลุมแมน้ําชีและแมน้าํมูลหรือแองโคราช เปนที่ราบลุมแมน้าํที่กวาง
ที่สุดของภูมิภาคน้ี ภูมิประเทศบางบริเวณมีลักษณะเปนแบบลอนคลื่น (rolling) เน่ืองจากบาง
บริเวณแมน้ํามีการโคงตวัด (meander) และบางแหงแมน้ําลัดทางเดิน จึงมีทะเลสาบรปู
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   5.3.4 บริเวณที่ราบตอนบนริมฝงแมน้ําโขง หรือแองสกลนคร เปนบริเวณที่อยูถัด
จากแนวทิวเขาภูพานขึ้นไป มีลักษณะภูมิประเทศเปนแองลุมต่ํา  ไดแก หนองหาน จังหวัด
สกลนคร และหนองหาน  กุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  เปนหนองน้ําจืดที่มีน้ําตลอดทั้งป  มี
แมน้ําสายส้ัน ๆ ที่สําคัญ ๆ ไดแก แมน้ําสงคราม แมน้ําพุง และลําหวย ซึ่งจะไหลลงสูแมน้ําโขง 
  ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของบรเิวณที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ หินที่
รองรับสวนใหญประกอบดวยหินชั้นที่วางตัวกันตามแนวเกือบระนาบ ทําใหลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญโดยทั่วไปเปนที่คอนขางราบ และในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของเปลอืกโลกเกิดขึ้นก็
จะทําใหเกิดภูเขาขึ้นบนที่ราบสูงนี้ ภูเขาทีเ่กิดขึ้นจึงมีลักษณะเปนแบบภูเขายอดตดัตามลักษณะ
โครงสรางของหินที่รองรับ ซึ่งเปนหินทราย 
 
 5.4 บริเวณทีร่าบภาคกลาง (The Central Plain) 
   
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 22 จังหวัด เปนบริเวณที่ราบตอนกลางและ
ตอนลางของลุมนํ้าทั้งหมดที่ไหลลงสูอาวไทย ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนทีร่าบลุม ซึ่งเกิด
จากตะกอนดิน กรวด ทราย ที่พัดพามาโดยแมน้ําสายตาง ๆ ทําใหที่ราบภาคกลางซึ่งเคยเปน
บริเวณที่อยูใตระดับน้ําทะเลมากอน หลังจากที่มีการสะสมตัวของตะกอนเปนเวลานบัลานป 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเกิดการยกตัวสูงขึ้นและระดับน้ําทะเลลดต่ําลง 
กลายเปนที่ราบซ่ึงมีพ้ืนที่มากที่สุดของประเทศ 
  ที่ราบภาคกลาง เม่ือพิจารณาตามลักษณะโครงสรางอาจแบงลักษณะภูมิประเทศออก
ไดเปน 4 บริเวณ ไดแก 
  5.4.1 บริเวณที่ราบลุมนํ้าตอนบนหรือแองพิษณุโลก ไดแก บริเวณตั้งแตจังหวัด
นครสวรรคขึน้ไป ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนทีร่าบลอนคลื่น (rolling plains) หรือที่ราบ
ซอยแบง (dissected plains) ซึ่งเกิดจากการกระทําของแมน้ําสายตาง ๆ พัดพาเศษหิน กรวด
ทราย มาตกตะกอนทับถม และการกัดเซาะของทางน้ํา บางบริเวณการกระทําของแมน้ําทําให
เกิดที่ราบขั้นบันได (terraces) และที่ราบลุมนํ้าทวมถึง (flood plain) ของแมน้ําปง แมน้ํายม 
และแมน้ํานาน บริเวณดังกลาวน้ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 20-80 เมตร 
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  5.4.2 บริเวณกลุมเขาโดดนครสวรรค (monadnock groups Nakhon Sawan area) 
มีลักษณะภูมิประเทศเปนทีร่าบลอนคลื่นและมีกลุมเนินเขาเตีย้ ๆ หรือเขาโดดโผลเปนระยะ อยู
ในแนวเหนือ-ใต จากนครสวรรคถึงชัยนาท บริเวณดังกลาวน้ีจะเปนแนวแบงเขตที่ราบลุมน้ํา
ตอนบนกับตอนลางออกจากกัน 
  5.4.3 บริเวณที่ราบลุมตอนลางหรือที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมเจาพระยา (delta plain) 
เริ่มตั้งแตจังหวัดชัยนาทลงมาถึงอาวไทย เปนภูมิประเทศท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ํา
เจาพระยาและสาขา แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกง มีความลาดชันนอย ทําใหทางน้ํา   
ตาง ๆ มีลักษณะพื้นทองน้ําตื่น น้ําไหลชาและเกิดตะกอนทับถมมาก เกิดสันดอนและเกาะกลาง
น้ําขึ้น ทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลงทางเดินเสมอเพราะน้ําไหลไมสะดวก และเกิดทางนํ้าสาขาแยก
ออกกอนไหลลงสูอาวไทย การทับถมของตะกอนในปจจุบันก็ยังคงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ดังจะ
เห็นไดจากการเกิดสันดอนบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ที่ทับถมหางจากชายฝงออกไปถึง 1.5 
กิโลเมตร ทําใหตองมีการขุดลอกรองน้ํากันอยูเสมอ พ้ืนที่ตอนลางของบริเวณนีจ้ะมีระดับสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 0.5 - 2 เมตร เทานั้น 
  5.4.4 บริเวณขอบที่ราบ (marginal plain) ไดแกภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเปนที่ราบ
แคบ ๆ ขอบบริเวณของที่ราบลุมตอนบนและตอนลาง เปนเนินเขาและที่ราบเชิงเขาที่เกิดจาก
การสึกกรอนและทับถมของตะกอนเปนชั้นบาง ๆ ปะปนกับเศษชิ้นสวนของหินทราย หินปูน 
หินดินดาน หินกรวดมน และบางบริเวณที่มีหินอัคนีแทรกดันขึ้นมาเปนหยอม ๆ เชนบริเวณ
บางสวนของจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พิษณุโลก 
  ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณที่ราบลุมภาคกลางจะถูกปดทับดวย
ตะกอนยุคควอเทอรนารี ทําใหไมสามารถมองเห็นลักษณะโครงสรางได แตจากผลการสํารวจ
ดานธรณีฟสิกสพบวา ที่ราบภาคกลางนาจะมีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่รองรับเปนแองที่เกิด
จากการทรุดตัวตามแนวรอยเลื่อน (fault block basin) เชน แองพิษณุโลก แองเจาพระยา และ
แองยอย ๆ อีกหลายแอง ซึ่งเกิดขึ้นในยุคเทอรเชียรี แลวมีการสะสมตัวของตะกอนแมน้ําใน
รูปแบบตาง ๆ จนถึงปจจุบัน 
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 5.5 บริเวณฝงทะเลตะวันออก (The Eastern Coast) 
 
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 6 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่
ราบลอนลาด ภูเขาและที่สูงอยูบริเวณตอนกลาง ที่ราบแคบ ๆ ทางตอนบนและชายฝงทะเล 
สําหรับบริเวณที่ราบตอนบนเปนที่ราบท่ีอยูระหวางแนวทิวเขาบริเวณขอบดานใตของที่ราบสูง
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภูเขาและที่สูงของฝงทะเลตะวันออก เดิมมีลักษณะเปนแนวเทือกเขาที่
ตอเน่ืองจากแนวเทือกเขาตอนกลางของประเทศ แตภายหลังถูกกัดเซาะทําลายและมีการทรุด
ตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนที่ราบแคบ ๆ ที่ติดตอกับที่ราบลุมภาค
กลางกับที่ราบต่ําในประเทศกัมพูชา แนวทิวเขาสําคัญของบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกไดแก 
ทิวเขาจันทบุรี (เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายสั้น ๆ ในบริเวณนี้) และทิวเขาบรรทัด 
 ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของบรเิวณฝงทะเลตะวันออก มีความซับซอนบริเวณ
หนึ่งเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของหินทีร่องรับบริเวณน้ี เปนผลสบืเนื่องจากการแทรกดันของ
หินแกรนิตที่กอตัวเปนแกนของแนวทิวเขาจันทบุรี และมีการเปลีย่นแปลงทางธรณีวิทยาหลาย
ยุคเกิดขึ้น หินที่รองรับบริเวณนี้นอกจากหินอัคนี (แกรนิตและบะซอลต) แลวยังมีทั้งหินชั้นและ
หินแปร 
 
 5.6 บริเวณคาบสมุทรภาคใต  (The Peninsular) 

 
 ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดภาคใต 14 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณคาบสมุทร
ภาคใต มีเทือกเขาเปนสันอยูตอนกลาง และมีพ้ืนที่ลาดลงสูทะเลทั้งสองดาน ทางดานตะวันออก
เปนทะเลของอาวไทย สวนทางดานตะวันตกเปนทะเลอันดามัน มีเทือกเขาภูเกต็ทอดยาวตั้งแต
จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดพังงา ตอดวยเทือกเขาหินปูนเตี้ย ๆ และเทือกเขานครศรีธรรมราชเปน
แนวตอจากเทือกเขาภูเก็ต ทอดตอเน่ืองจากทางตอนใตของจังหวดัสุราษฎรธานี ผานจังหวัด
กระบี่ นครศรีธรรมราชถงึสตูล ทางตอนใตสุดของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรทีอดยาวในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก บางสวนของเทอืกเขาน้ีเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย 
พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลของทั้งสองดานจะเปนที่ราบแคบ โดยชายฝงดานอาวไทยจะมีที่ราบ
กวางและใหญกวาดานทะเลอันดามัน 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางดานธรณีวิทยาของแหลมไทย ทําใหชายฝงทะเลดาน
ตะวันออกยกระดับสูงขึ้น (shoreline of emergence) ชายฝงทะเลจะมีลักษณะราบเรียบ มีหาด
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 บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามันจะมีลักษณะเปนชายฝงทะเลจม
ตัว (shoreline of submergence) ขอบชายฝงจะมีลกัษณะที่ขรุขระและเวาแหวงมาก มีเกาะอยู
ใกลกับชายฝงจํานวนมาก ชายฝงมีไหลทวีปที่แคบ เกาะที่สําคัญไดแก เกาะตะรุเตา เกาะลันตา 
เกาะลิบง เกาะพระทอง เกาะยาวใหญ บริเวณทะเลลึกจะอยูหางจากฝงประมาณ 60 เมตร มี
แมน้ําสายส้ัน ๆ ไดแก แมน้ํากระบุรี แมน้ําตรัง 
 ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณแหลมไทยหรือคาบสมุทร มีการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่สําคัญ ไดแก การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ตามแนวรอย
เลื่อนขนาดใหญที่สําคัญคือ แนวรอยเลื่อนคลองมารุย (Khlong Marui Fault Zone) และแนวรอย
เลื่อนระนอง (Ranong Fault Zone) ดังภาพ 2.15 นอกจากนั้นมีการแทรกดันตัวของหินอัคนี 
โดยเฉพาะหินแกรนิตตามแนวทิวเขาภูเก็ต ซึ่งเปนหินที่ใหกําเนิดสินแรดีบุกของแหลงแรใน
บริเวณนี้ 
 
 5.7 บริเวณอาวไทย (The Gulf) 

 
 เปนเขตทะเลที่อยูในเขตไหลทวีป (continental shelf) บริเวณที่ลึกที่สุดลึกเพียง 83 
เมตร ทางดานตะวันตกและดานใตของอาวไทยถูกปดลอมดวยแนวภูเขาสูงของคาบสมุทรไทย-
มาเลย ผลจากการสํารวจทางธรณีฟสิกส พบวา ใตทองทะเลอาวไทยจะประกอบดวยแองหิน
ตะกอนจํานวนมาก แองตาง ๆ นี้แยกกันโดยแนวสันเขา (ridges) แองหินตะกอนมีลักษณะยาว
แตแคบ วางตัวเกือบขนานกันในแนวประมาณเหนือ-ใต ขอบเขตของแองจะถูกจํากัดโดยแนว
รอยเลื่อนทําใหแองหินตะกอนมีลักษณะเปนกราเบน (graben) หรือก่ึงกราเบน (half graben) 
ซึ่งเกิดเน่ืองจากการทรุดลงเปนบล็อก 
 ชั้นหินที่รองรับอยูใตอาวไทยเปนหินชั้นยุคเทอรเชียรี (เม่ือ 65 ถึง 2 ลานปมาแลว) 
ความหนาของหินตะกอนดานตะวันตกของอาวไทยจะมีความหนานอยกวาดานตะวันออก 
ในชวงประมาณ 18,000 ปถึงปจจุบัน แนวฝงทะเลของอาวไทยไมไดอยูกับที่มีการรุกล้ําและถอย
กลับของน้ําทะเลหลายครั้ง ดังแผนภาพที่ 2.16 เปนแนวชายฝงทะเลของประเทศไทยในชวง
ตอนปลายของอนุยุคหรือสมัยไพลสโตซีน (Pliestocene) 
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ภาพที่ 2.15  ลักษณะโครงสรางของคาบสมุทรภาคใตและในอาวไทย 
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ภาพที่ 2.16 ชายฝงทะเลของประเทศไทยในชวงตอนปลายของยุค Pilestocene 
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ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาของประเทศไทย 6. 

 
 เม่ือพิจารณาตามองคประกอบทางธรณีสัณฐานวิทยา คือรูปทรงสัณฐาน วัสดุทีป่ระกอบ
เปนหนวยสัณฐาน โครงสราง กระบวนการ และระยะเวลาการพัฒนา ลักษณะธรณสีัณฐานที่พบ
ในประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 6 หนวยใหญ คือ ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนน้ําทะเลและตะกอนน้ํากรอย ธรณีสัณฐานที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าและลมพัดพามาทับถม 
ธรณีสัณฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน ธรณีสัณฐานที่เปนเนินลาวาและสวนที่เหลืออยูของ
ภูเขาไฟ ธรณีสัณฐานแบบคาสต และธรณีสัณฐานที่เปนเขาและทิวเขาในแตละหนวยใหญนีย้ัง 
แบงออกเปนหนวยธรณีสณัฐานยอย ๆ อีก ดังแผนภาพที่ 2.7 และรายละเอียดดังนี้:- 
 
 6.1 ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลและตะกอนน้ํากรอย 
(marine and brackish water sediments) แบงเปนหนวยธรณีสณัฐานยอยได 4 หนวย ดังนี้ 
 
   6.1.1 สัณฐานที่เปนชายหาดและสันทรายชายฝง (beach and ridges) พบเปน
แนวยาวขนานไปกับชายฝงทะเล มีความกวางไมแนนอนขึ้นอยูกับลักษณะของชายฝงทะเลและ
มักจะมีที่ลุมระหวางสันทราย สันทรายชายฝงประกอบไปดวยสันทรายใหมและสันทรายเกา (old 

beach) วัสดุที่ประกอบเปนหนวยสัณฐานนี้เปนตะกอนทรายที่น้ําทะเลพัดพามาทับถมสภาพ
พ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดมคีวามลาดเทอยูระหวาง 2-4 เปอรเซ็นต จะพบเปนบริเวณกวางและ
ยาว บรเิวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ชลบุรี และระยอง) และชายฝงคาบสมุทรภาคใตดาน
อาวไทยตั้งแตจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงนราธิวาส สวนทางดานตะวันตกของคาบสมุทรภาคใตจะ
พบเปนบรเิวณแคบ ๆ เน่ืองจากเปนชายฝงจมตัว 
  6.1.2 สัณฐานที่เปนทีลุ่มต่าํระหวางสันทราย (lagoonal deposite) พบเปนบริเวณ
กวางใหญในจังหวัดนราธิวาส (มีพ้ืนที่ประมาณ 4 แสนไร) และพบเปนบริเวณเลก็ ๆ กระจัด
กระจายอยูในพื้นที่ระหวางสันทรายชายฝงทะเล ลักษณะสัณฐานที่ลุมต่ําน้ีมีน้ําขังตลอดทัง้ป 
เปนนํ้าเค็มและน้ํากรอย วสัดุที่ประกอบเปนหนวยสัณฐานนี้เปนพวกอินทรียสารที่สะสมกันเปน
ชั้นหนามากนอยแตกตางกัน (10 ซม. – 10 เมตร) มีทั้งที่สลายตวัแลวและกําลงัสลายตวั การ
เกิดลักษณะสณัฐานนี้เปนขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล เกิดจาก     
สันดอนใกลชายฝงทะเลปดก้ัน ทําใหเกิดเปนที่ลุมระหวางสันทรายหรือ Lagoon ขึ้น เม่ือนํ้าจืด
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   6.1.3 สัณฐานที่เปนที่ราบลุมนํ้าทะเลทวมถึง (active tidal flat) มีสัณฐานเปนพ้ืนที่
ราบเรียบ วสัดุที่ประกอบเปนหนวยสัณฐานนี้เปนตะกอนจากน้ําทะเลที่พัดพามาทับถม มีเน้ือ
ละเอียดและมีปริมาณเกลือเปนองคประกอบอยูสูง มีลักษณะทัว่ไปเปนหาดเลน มีความสามารถ
ในการรับนํ้าหนักต่ํา จะมีตะกอนใหม ๆ มาทับถมทุกป พ้ืนที่ในสวนทีต่่ําอยูติดกับทะเล น้ําทะเล
จะทวมอยูเปนประจํา สวนพ้ืนที่ที่สูงหรืออยูตอนในเขามาสวนใหญน้าํทะเลทวมถึงในชวง
ระหวางฤดูมรสุม จะพบเปนบริเวณกวางบริเวณกนอาวไทย (สมุทรสงครามถึงฉะเชิงเทรา) และ
คาบสมุทรภาคใตบริเวณดานชายฝงทะเลตะวันตกจะพบเปนบรเิวณกวางขวางกวาดานชายฝง
ทะเลตะวันออก  ในภาคตะวันออกพบบริเวณชายฝงทะเลในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ลักษณะสัณฐานนี้สวนใหญจะปกคลุมไปดวยปาชายเลน (ปจจุบันมีการใชประโยชนพ้ืนที่
ทางดานการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําชายฝงมากขึ้น) 
    6.1.4 สัณฐานที่เปนที่ราบลุมนํ้าทะเลและน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอน (former tidal 
flats with marine and brackish water sediments) ลักษณะสัณฐานนี้อยูถัดที่ราบนํ้าทะเลทวม
ถึงเขามา เปนพ้ืนที่ราบเรยีบ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 2-3 เมตร 
พบเปนบรเิวณพื้นที่กวางในเขตที่ราบภาคกลางตอนลาง (นครปฐม ปทุมธานี อยุธยา 
นครนายก ฉะเชิงเทรา) และพบกระจายในภาคตะวนัออกและภาคใต เปนสัณฐานที่น้ําทะเลเคย
ทวมถึงมากอน  ดังนั้นตะกอนชั้นลางจะเปนตะกอนจากอิทธิพลของนํ้าทะเล สวนตะกอนชั้นบน
จะเปนการตกตะกอนในสภาพน้ํากรอยที่น้ําจากแมน้ํามาปะทะกับน้าํทะเล เปนตะกอนเนือ้
ละเอียด พบซากหอยนางรมยักษ (crassostria gigar sp.) แสดงใหเห็นวาเม่ือประมาณ 6,000 – 
7,000 ปที่ผานมา บริเวณนี้น้ําทะเลทวมถึงมากอน ดินสวนใหญในหนวยสัณฐานนี้เปนดินเปรี้ยว
หรือดินกรดกํามะถันที่มีแร Jarosite และยิปซั่มสะสมในดินชั้นลาง 
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ภาพที่ 2.17   ลักษณะธรณีสัณฐานของประเทศไทย จําแนกตามลักษณะวัสดุที่ประกอบเปน
สัณฐานและการเกิด 
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 6.2 ธรณีสัณฐานที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าและลมพัดพามาทับถม (riverine and 

wind sediments) แบงเปนหนวยธรณสีัณฐานยอยได 4 หนวย ดังน้ี:- 
 
   6.2.1 สัณฐานที่ราบนํ้าทวมถึง (flood plain) ไดแกพ้ืนที่บริเวณสองฝงของแมน้ํา
สายสําคัญในทุกภาค สัณฐานพ้ืนที่สวนนี้เกิดจากตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมปจจุบันมีอายุไม
มาก ในชวงฤดูฝนมักจะถูกนํ้าทวม สภาพพ้ืนที่โดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบดวย 2 ลักษณะสัณฐาน 
คือ     คันดินธรรมชาติริมฝงแมน้ํา (river levee) เกิดจากตะกอนที่แมน้ําพัดพามาทับถมริมฝง
แมน้ําในชวงน้ําหลาก เปนคันดินยาวขนานไปตามริมฝงแมน้ํา ตะกอนจะทับถมกันเปนชั้น ๆ มี
เน้ือตะกอนละเอียดถึงละเอียดปานกลาง และที่ราบลุมหลังแมน้ํา (river basin) เปนสวนที่
ราบเรียบมีลกัษณะต่ํากวาคนัดินธรรมชาติริมฝงแมน้ํา จะมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน พ้ืนที่สวน
ใหญใชทํานา ตะกอนที่ทบัถมมีลักษณะเนือ้ละเอียด 
  6.2.2 ลานตะพักลํานํ้าขั้นต่าํ (low river terrace) จะเปนสัณฐานพ้ืนที่สูงกวาและอยู
ถัดจากที่ราบน้ําทวมถึงขึ้นไป (ชายฝงทะเลบริเวณทีมี่ที่ราบชายฝงจะมีสัณฐานพ้ืนที่สูงกวาอยู
ถัดขึ้นมา ลักษณะสัณฐานดังกลาวจะเรยีกวาลานตะพักชายฝงทะเล) มีพ้ืนที่ราบเรียบ เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลํานํ้าที่มีอายุมาก (old alluvium) การทับถมของตะกอนใหมไมเกิดขึ้น
ยกเวนบางปที่มีน้ําทวมมาก ปกติน้ําจากแมน้ําจะไมทวมถึงในฤดูน้ําหลาก เปนสัณฐานที่มี
พ้ืนผิวคงตวั มีอยูทุกภาคของประเทศบรเิวณสองฝงของแมน้ําและสาขาสายสําคัญ ๆ พ้ืนที่สวน
ใหญใชประโยชนทํานา 
  6.2.3 ลานตะพักลํานํ้าขั้นกลางและขั้นสูง (upper river terraces) สัณฐานพ้ืนที่จะ
สูงขึ้นไปจากลานตะพักลํานํ้าขั้นต่ํา มีลกัษณะเปนลูกคลื่นไมราบเรยีบ วัสดุที่ประกอบเปนหนวย
สัณฐานนี้เปนตะกอนที่น้ําหรือลมพัดพามาทับถมกันเปนเวลานานแลว บางบริเวณอาจแบงออก
ไดเปน 2 สวนตามลําดับความสูงและลักษณะของดิน คือลานตะพักลํานํ้าขั้นกลาง (middle 
terrace) และลานตะพักลาํนํ้าขั้นสูง (high terrace) ลักษณะสัณฐานนี้มักพบกรวดที่มีรูปราง 
กลม ๆ (cobbles) แลกรวดลูกรังในชั้นดินตอนลางเปนชั้นในระดับความลึกจากผิวดินที่แตกตาง
กันไปแตละบริเวณ พ้ืนทีส่วนใหญใชในการปลูกพืชไร พืชสวน ยางพารา บางสวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติอยู ไดแก ปาแดง 
  6.2.4 สัณฐานที่เปนเนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan) จะพบบริเวณที่ลาดเชิงเขา
เกิดจากการกระทําของนํ้าพัดพาเอาตะกอนจากที่สูงลงมาสะสมในที่ต่ําที่เปนที่ราบ ทําใหเกิด
เนินตะกอนแผคลายรูปพัด มีพ้ืนผิวเปนลูกคลื่นลอนลาด เนินตะกอนรูปพัดแตละเนินที่เกิดขึ้นจะ
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 6.3 ธรณีสัณฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน (dissected erosion surface) 
เปนบริเวณโครงสรางที่มีการกัดกรอนที่ผิวและโครงสรางของที่ราบสูงซอยแบงที่ประกอบดวย
หินตางชนิดกัน หรือเปนที่ราบระหวางหุบเขาและเนินเขาเตีย้ทัว่ ๆ ไป สัณฐานพ้ืนที่มักจะเปน
ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (undulating to rolling) พบบริเวณขอบดานตะวันตกและ
ขอบดานใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิวเขาในจังหวัดพิษณุโลกและขอบทางตะวันตกของ
ภาคกลางที่ตดิตอกับภาคตะวันตก ในภาคเหนือพบบริเวณแองแมฮองสอน แมสะเรียง ฝาง และ
นาน ภาคตะวนัออกพบชัดเจนบริเวณที่เปนเนินหินแกรนิตผุแถบปราจีนบุรี ชลบุร ีและจันทบุร ี
 
 6.4 ธรณีสัณฐานที่เปนเนินลาวาและสวนที่เหลืออยูของภูเขาไฟ (lava plateau 
and volcano remnants) เปนสัณฐานที่เกิดจากหินอัคนีโดยเฉพาะหินบะซอลต และหินแอนดิ
ไซท แทรกขึ้นมาอยูเปนหยอม ๆ สัณฐานที่ปรากฏในปจจุบันจึงเปนเพียงสวนที่เหลืออยูจาก
กระบวนการเกลี่ยผิวของแผนดิน พบบริเวณขอบดานใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต
ติดตอระหวางลพบุรีและเพชรบูรณ และบริเวณภาคตะวันออกในเขตจังหวัดจันทบุรี และตราด 
 
 6.5 ธรณีสัณฐานแบบคาสต (karst topography) เปนสัณฐานที่เกิดจากการละลาย
ตัวของหินปูน จะพบบริเวณพ้ืนที่ที่มีสภาพทางธรณีวทิยาเปนหินปนู เน่ืองจากหินปูนจะละลาย
น้ําเม่ือฝนตกลงมามีปฏิกิริยาเปนกรดคารบอนิคอยางออน ทําใหเกิดมีการยุบตวัของแผนดิน 
เกิดปาหิน มีดินสีแดงหรือดํา บางแหงมีสะพานธรรมชาติ และอุโมงคธรรมชาต ิ ถ้ํา และสวนที่
หลงเหลือจากการกัดกรอนมีลักษณะตาง ๆ กัน เชน เนินเขาเตี้ย ๆ เขาโดด หรือเนินคลาย     
ฝาชีคว่ํา ลักษณะสัณฐานนี้จะพบทั่วไปตามบริเวณที่มีหินปูนยุคเปอรเมียนและออรโดวิเชยีน 
(Permian and Ordovician) ตามแนวเหนือ-ใต ตั้งแตภาคเหนือไปถึงภาคใต 
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 6.6 ธรณีสัณฐานที่เปนเขาและทวิเขา (hills and mountains) ไดแกทิวเขาและเขา
ตาง ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สัณฐานของลกัษณะเขาและทิวเขาจะมีรปูรางแตกตางกันไป ตามสภาพลักษณะทางธรณีวทิยา 
ไดแก หิน โครงสราง และอ่ืน ๆ พ้ืนที่สวนใหญของสัณฐานนี้จะปกคลุมดวยปาเพราะมีความลาด
ชันสูง ดินจะเกิดจากการสลายตัวมาจากหินโดยตรง (residual) มีชั้นดินตื้นหรือบาง 
 
7. สรุป 

 
 จากการลําดับชั้นหินตามอายุของหินชั้นในประเทศไทย หมูหินตะรุเตา หมูหินทุงสง หมู
หินตะนาวศรี และหมูหินราชบุรี ตามลําดับจากอายุแก-ออน เปนหมูหินที่อยูในมหายุคพาลีโอโซ
อิกทั้งหมด สวนหมูหินลําปางและหมูหินโคราช เปนหมูหินที่อยูในมหายุคมีโซโซอิก มีอายุอยู
ระหวาง 230-65 ลานป หนวยหินมหาสารคามเปนหนวยที่มีอายุนอยที่สุดในมหายุคน้ี หมูหิน
ลําปางเปนหมูหินที่อยูในยุคเทอรเชียรี มหายุคซีโนโซอิก หนวยหินยอยในหมูหินน้ีไดแก หนวย
หินแมเมาะและลี้ เปนหนวยหินที่มีการสะสมของถานหินลิกไนต สาํหรับการสะสมทางธรณีกาล
ที่มีอายุนอยที่สุด ไดแกการทับถมของตะกอนบริเวณทีร่าบลุมนํ้าและชายฝงทะเล มีอายุเม่ือ 1.8 
ลานปถึงปจจุบัน เปนตะกอนยุคควอเทอรนารี 
 หินอัคนีที่พบกระจายอยูในบริเวณตาง ๆ ของประเทศไทย จะมีอายุแตกตางกันมีการ
แทรกดันขึ้นมาในยุคทีต่างกัน ที่พบสวนใหญมี 2 พวก ไดแก พวกแกรนิต และพวกภูเขาไฟ 
 หินแปรที่พบในประเทศไทยจัดเปนหินที่มีอายุมากที่สุด อยูในชวงมหายุคพรีแคมเบรียน 
เปนหินที่สวนใหญจะเปนฐานรองรับอยูใตชั้นหินอ่ืน ๆ ไดแก หินไนส หินชีสต และหินแคลก -      
ซิลิเกต 
  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในภาคเหนือจะมีลักษณะเปนเทอืกเขาและหุบเขา
สลับกันอยูในแนวเหนือ-ใต ภาคตะวันตกจะมีลักษณะเปนแนวเทือกเขาที่ทอดตอเนื่องจากเหนือ
ไปใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะเปนพ้ืนที่ลุมนํ้าขนาดใหญสวนหนึ่งของแมน้ําโขง ที่
ประกอบดวยแองลุมนํ้า 2 แอง มีแนวทิวเขายกขอบสูงทางดานใตและดานตะวันตก มีลักษณะ
ภูมิประเทศสวนใหญโดยทัว่ไปคอนขางราบ ภาคกลางจะมีลักษณะเปนที่ราบลุมขนาดใหญที่เกิด
จากการทับถมของตะกอนลํานํ้าจาก 3 ดาน คือ ดานเหนือ ดานตะวันตก และดานตะวันออก ทํา
ใหแองยาวในแนวเหนือใตถกูปดทับถมดวยตะกอนกลายเปนพ้ืนที่ราบ ซึ่งสามารถแบงออกได
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 ลักษณะธรณีสัณฐานของประเทศไทย เม่ือจําแนกตามลักษณะวัสดุที่ประกอบเปนหนวย
สัณฐานและการกําเนิดแลว จะประกอบไปดวยลักษณะธรณีสัณฐานที่สําคัญ 6 ลักษณะ คือ ธรณี
สัณฐานที่เกิดจากตะกอนนํ้าทะเลและน้ํากรอยทับถม ธรณีสัณฐานที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าและลม
ทับถม ธรณีสณัฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน ธรณีสัณฐานที่เปนเนินลาวา ภูเขาไฟ ธรณี
สัณฐานแบบคารสต และธรณีสัณฐานที่เปนภูเขา 

                                                                                                                                 GE253   60 



แนวขอสอบ 
 
จงคําตอบทีถู่กตองที่สุด 

ยุคทางธรณีวิทยาที่เกาแกที่สุด คือ 1. 
พรีแคมเบรียน (2)  แคมเบรียน  (1) 
เทอรเชียร ี  (4)  เพอรเมียน   (3) 

ในยุคเพอรเมียน หินชั้นสวนใหญที่พบเปนหินประเภทใด? 2. 
หินทราย  (2)  หินดินดาน  (1) 
หินแกรนิต  (4)  หินปูน  (3) 

หนวยหินที่มีอายุนอยที่สุดในหมูหินชุดโคราช ไดแก 3. 
มหาสารคาม (2)  ภูพาน  (1) 
ภูกระดึง  (4)  หวยหินลาด  (3) 

หมูหินชุดลําปาง ที่เกิดในยุคไทรแอสซิก เปนหินชั้นที่เกิดในสภาพแวดลอมเชนใด 4. 
เกิดสะสมในทะเล   (2)  เกิดสะสมในทะเลสาบ  (1) 
เกิดสะสมทับถมบนบก  (4)  เกิดสะสมตามที่ราบลุม  (3) 

5. “หลุมยบุ ปาหิน ดินสีแดงหรือดําและถ้าํ” จะพบในบริเวณที่มีลักษณะธรณีสัณฐานแบบใด 
 (1) เนินตะกอนรปูพัด   (2)  ลานตะพกัลํานํ้าขั้นสูง 

ลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต (4)  เนินเขาและทวิเขา   (3) 
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