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ธรณีวท
ิ ยา S-U ครั้งที่ 30/54 (เติมครัง้ ที่ 31/56)
1.

Saalian

ซาเลียน

ชวงเวลาเกิดธารน้ําแข็งของสมัยไพลสโตซีนตอนปลายของ
ทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ อยูเหนือโฮลสไตเนียนและอยู
ใตอีเมียน เทียบเวลาเทากับชวงธารน้ําแข็งริสส ดู ตารางชวง

ธารน้าํ แข็งและชวงคัน
่ ธารน้าํ แข็งสมัยไพลสโตซีนในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ประกอบ 5/56

2.

sabkha; sebkha

แซบคา

๑. สภาพแวดลอมการตกตะกอนติดชายทะเล ซึ่งมักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่แหงแลงหรือกึ่งแหงแลงในสวนที่ติดกับชายฝง
ทะเล สวนที่เหนือเขตระดับน้ําทะเลขึ้นสูง ดังนั้น จึงอยู
ระหวางเขตพื้นที่บนบกกับเขตน้ําทะเลขึ้น-ลง ลักษณะ
จําเพาะของแซบคาไดแก ชั้นเกลือและเกลือระเหย ตะกอนน้ํา
ทะเลขึ้นถึง และตะกอนลมหอบ ปจจุบันพบเห็นในบริเวณ
ชายฝงทะเลเปอรเซีย และแคลิฟอรเนีย
๒. ชุดลักษณหินตะกอนซึ่งแสดงดวยหินเกลือระเหย หิน
กรวดเม็ดแบนฐานเรียบ ชั้นตะกอนที่มีสโตรมาโทไลต
(stromatolite) ระแหงโคลน การเกิดโดโลไมต และไมพบ

3.

saccharoidal;

- เนือ
้ แบบน้าํ ตาลทราย

ซากดึกดําบรรพปรากฏที่สําคัญคือ แซบคาเปนแหลงกําเนิด
ปโตรเลียมและแหลงแรซัลไฟดที่สําคัญ
รูป
๑. คําที่ใชกับเนื้อหินแบบเม็ดหรือแบบผลึกคลายเม็ดน้ําตาล
ทราย หรือเนื้อหินแบบเม็ดผลึกไรหนาของหินแอไพลต หรือ
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เนื้อหินแบบเม็ดผลึกของหินทรายบางชนิด หินออน หินโดโล
ไมต และหินเกลือระเหย
๒. คําที่ใชกับหินสีขาวหรือเกือบขาวที่มีเม็ดขนาดเทากัน มี

sucrosic; sugary

เนื้อแบบน้ําตาลทราย ดู aplitic ประกอบ
4.

saddle

๑. ชองสันเขา

๑.๑ จุดต่ําในเสนยอดของสันเขาหรือสันปนน้ํา
๑.๒ ชองหรือทางราบกวางที่มีขอบดานขางเอียงขึ้นเล็กนอย
ดูคลายอานมา

5.

saddle

๒. ทางแรอานมา

ดู saddle reef; saddle vein

6.

saddle

๓. โคงอานมา

ดูคําอธิบายใน lobe ความหมายที่ ๑

7.

saddle reef; saddle
vein

ทางแรอานมา

ทางแรที่มีลักษณะเหมือนอานมา พบอยูตอนยอด ๆ ของชั้น
หินโคงรูปประทุน และวางตัวไปตามแนวชั้นหิน นิยมใชกับ
สายแรทองคําในออสเตรเลีย

มีความหมายเหมือนกับ saddle ๒
7/56 ตรวจแลว
8.

safety factor; factor of แฟกเตอรความปลอดภัย,
คาความปลอดภัย
safety (FS)

9.

sag pond

หนองหลม

ดู factor of safety (FS); safety factor
แหลงน้ําที่เกิดเปนแองหรือหลม ณ ที่ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่
ของรอยเลื่อนมีพลังตามแนวระดับ สงผลใหเกิดแรงดึงที่
บริเวณสวนโคงของรอยเลื่อนแนวเดียวกัน หรือ บริเวณขอบ
รอยตอของรอยเลื่อนสองแนวที่ขนานและเหลื่อมกัน แรงดึงที่
เกิดขึ้นนี้ทําใหมีการยุบตัวของพื้นที่เกิดเปนที่ลุมต่ําหรือหนอง
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10.

sagenite

แซจีไนต

น้ํา เชน เวียงหนองหลม ซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนแมจัน ในเขต
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รูป
๑. รูไทลชนิดหนึ่ง เกิดเปนกลุมผลึกแฝดคลายรูปเข็มวางตัว
ตัดกันทํามุม ๖๐ องศา มักพบอยูภายในควอตซหรือแรอื่น ดู

Venus hair ประกอบ
๒. ผลึกแซจีไนต คลายผลึกทัวรมาลีน เกอไทต แอกติ
โนไลต หรือแรอื่น ๆ ที่ฝงเขาไปในควอตซ ควอตซเนื้อแซจี
ไนต โดยเฉพาะควอตซเนื้อรูไทล

ดู rutilated quartz ประกอบ
คําวา sagenite มาจากภาษาละติน sagena หมายถึง ตา
11.

sagittal

-สองซีก

ขายจับปลาขนาดใหญ
คําที่ใชเกี่ยวกับหรืออยูในระนาบที่แบงรางกายของสัตว
ออกเปนสมมาตรสองขาง หรืออยูในระนาบที่ขนานกับระนาบ
แบงสองขาง เชน ระนาบที่แบงรางไทรโลไบตออกเปนสอง
สวนที่เหมือนกันทุกประการ (sagittal plane) หรือการตัดฟอ
แรมินิเฟอราในแนวตั้งฉากกับแกนหมุนของเปลือก (sagittal
section)

12.

sagittate

-รูปหัวลูกศร

13.

salic

ซาลิก

คําที่ใชกับรูปรางของใบไมที่มีลักษณะแบบหัวลูกศรหรือลูก
ธนู
กลุมแรที่มีซิลิกาและอะลูมินาเปนจํานวนมากอยูในหินอัคนี
ทั่วไป มีสีจาง เชน ควอตซ เฟลดสปาร เฟลดสปารทอยด อาจ
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หมายถึงหินที่มีแรเหลานี้ชนิดเดียวหรือหลายชนิดเปน
องคประกอบหลัก คํานี้มาจาก silica + alumina
14.

salient

รอยยื่น

สวนของแนวเทือกเขาที่มีรองรอยแนวแกนของชั้นหินคดโคง
นูนไปสูดานนอกของแนวเทือกเขา
แหลงสะสมของเกลือเนื้อผลึก เชน ดินโปง (salt lick) ชั้น
เกลือหินราบ (salt flat)

15.

salina*

๑. แองเกลือ

16.

salina*

๒. ทีล
่ ุมน้าํ เค็ม

ดู salt marsh; saline

17.

saline

๑. แหลงน้าํ เค็ม

๑.๑ แหลงสะสมตัวตามธรรมชาติของสารละลายเกลือเฮไลต
หรือเกลือชนิดอื่นที่ละลายน้ําได เชน เกลือหินในภาคอีสาน
ของประเทศไทย
๑.๒ น้ําเค็มที่สะสมอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน พลายา ที่ราบ
เกลือ (salt flat) แองเกลือ (salt pan) ที่ลุมน้ําเค็ม (salt
marsh) ทะเลสาบน้ําเค็ม (salt lake) สระน้ําเค็ม (salt pond)
บอน้ําเค็ม (salt well) หรือน้ําเค็มในโรงงานผลิตเกลือ
(saltworks)
๑.๓ พุน้ําเค็ม (salt spring) 36/55

18.

saline

๒. -เค็ม

๒.๑ คําที่ใชกับน้ําที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรดปนอยู มีรส
เค็ม เชน น้ําทะเล
๒.๒ คําที่ใชกับสารละลายที่มีความเค็มมากกวาความเค็มของ
น้ําทะเล เชน น้ําเกลือ
๒.๓ คําที่ใชกับสารละลายที่มีปริมาณเกลือเขมขนจนทําให
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โซเดียมคลอไรดตกตะกอนออกมาได (หรือ hypersaline)
๒.๔ คําที่ใชหมายถึงสมบัติของแรที่มีรสเค็มคลายเกลือ
๒.๕ คําที่ใชอธิบายลักษณะของทะเลสาบที่มีสารที่ละลายน้ํา
ไดปนอยูในปริมาณ ๓,๐๐๐ ppm หรือ ๕,๐๐๐ ppm หรือมี
ความเขมขนจนเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทะเลสาบ
35/55
19.

salinity*

ความเค็ม

จํานวนน้ําหนักคิดเปนกรัมของสารเกลือทั้งหมดที่ละลายอยู
ในน้ําทะเล ๑ กิโลกรัม เครื่องหมายของหนวยที่ใชคือ ตอพัน
(%o) โดยทั่วไปหมายถึงการวัดหาจํานวนเกลือที่ละลายอยู
ในน้ําทะเล การหาจํานวนเกลือใชการไทเทรต (titrate) โดย
ปฏิกิริยาเคมี หรือใชมาตรความเค็ม (salinometer) วัดสภาพ
นําไฟฟา เปรียบเทียบกับสภาพนําไฟฟาของน้ําทะเล
มาตรฐาน ความเค็มของน้ําในมหาสมุทรตามปรกติอยูใน
ระหวาง ๓๓–๓๗ (%) หรือมีคาเฉลี่ยประมาณ ๓๕ % แตใน
ทะเลบางแหงจะมีคาสูงหรือต่ํากวานี้ เชน ทะเลแดงมีความ
เค็มประมาณ ๔๐ % และบริเวณขั้วโลกหรือใกลปากแมน้ํา
ประมาณ ๓๐ % การที่คาความเค็มแตกตางกันเชนนี้ก็
เนื่องจากการระเหยของน้ําทะเลและจํานวนน้ําจืดที่ไหลลงสู
บริเวณนั้นมากนอยไมเทากัน

20.

salt

๑. เกลือ

คําทั่วไปที่ใชเรียกสารประกอบโซเดียมคลอไรด (NaCl) ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เฮไลต

เกลือสามัญ เกลือหิน ดู

common salt, halite และ rock salt ประกอบ
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คําที่ใชกับสิ่งที่ประกอบดวยเกลือ เชน น้ําเค็ม หรือสิ่งที่มี
น้ําเค็มปน เชน ที่ลุมน้ําเค็ม

21.

salt

๒. – เค็ม

22.

salt dome*

โดมหินเกลือ

ดูคําอธิบายใน dome

23.

salt glacier; namakier

ธารเกลือ

๑. เกลือที่ไหลดวยแรงโนมถวงของโลกลงมาตามความลาด
เอียงของลําหินเกลือ (salt plug) หรือชั้นเกลือรูปประทุนตาม
ลักษณะโครงสรางเดิม โดยทั่วไปพบตามภูมิภาคทะเลทราย
๒. แผนเกลือที่ปะทุขึ้นมาจากชั้นเกลือคดโคงแทรกดัน
(diapir) และแผกระจายทั้งบนบกและในน้ํา

24.

salt lake

ทะเลสาบน้าํ เค็ม

25.

salt lick

โปงเกลือ

26.

salt marsh; saline

ที่ลุมน้าํ เค็ม

ทะเลสาบหรือแองน้ําที่มีน้ําขังอยูในเขตอากาศแหงแลงตาม
แถบทะเลทรายหรือทุงหญา น้ํามักหาทางออกไมสะดวก
ระดับน้ําจึงลดลงหรือแหงลงโดยการระเหย ทําใหน้ําเขมขนมี
รสกรอยหรือเค็มเพราะมีธาตุเกลือผสมอยูมาก ทะเลสาบชนิด
นี้ที่ขึ้นชื่อมาก คือ ทะเลสาบเกรตซอลตเลก ในมลรัฐยูทาห
สหรัฐอเมริกา หรือทะเลสาบเดดซีในประเทศอิสราเอล เปน
ตน
บริเวณที่มีเกลือผุดขึ้นมาเกรอะกรังอยูบนผิวดินและสัตวตาง
ๆ เชน กวาง กระทิง ไปเลียกิน มักพบอยูรอบ ๆ พุเกลือ
บริเวณที่ลุมชายฝงทะเลที่มีน้ําเค็มขังอยูเล็กนอย หรือบางที่ก็
เปนโคลนเกลือ เกิดเพราะน้ําทะเลเออทนขึ้นมาทวมเปนครั้ง
คราว เมื่อน้ําระเหยแหงงวดลงปริมาณเกลือจะเขมขนมากขึ้น
จะเห็นคราบเกลืออยูเปนบางแหงในบริเวณนั้น มีความหมาย

เหมือนกับ salina ๒
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27.

salt pan

แองเกลือ

๑.๑ แองตื้นบนแผนดิน ซึ่งเปนที่รวมตัวของน้ําและ
สารละลาย เมื่อน้ําระเหยไปจึงทิ้งสารประกอบพวกเกลือเอาไว
๑.๒ แองเกลือตื้นที่มีน้ํากรอยขังอยู
๑.๓ แองหรือพื้นที่ราบที่มนุษยสรางขึ้นสําหรับขังน้ําทะเล

28.

salt plug

ลําหินเกลือ

หรือน้ําเกลือเพื่อผลิตเกลือโดยการระเหย เชน นาเกลือ
แกนกลางของโดมหินเกลือ มีรูปรางเปนแทงคอนขางกลม
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑-๒ กิโลเมตร ซึ่งดันแทรกจากชั้น
เกลือหินแมที่อยูลึกลงไป ๕-๑๐ กิโลเมตร ขึ้นสูชั้นตะกอน

29.

salt tectonics

การแปรสัณฐานโดมหิน
เกลือ

30.

saltation

๑. การกระโดดเปนชวง

โดยรอบชั้นเกลือหิน
การศึกษาโครงสรางและกลไกการแทรกขึ้นมาของโดมหิน
เกลือ ตลอดจนโครงสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโดมหินเกลือ
31/56
กระบวนการที่ทรายถูกกระแสน้ําพัดพาใหเคลื่อนที่ไปตาม
ทองน้ําและแขวนลอยผสมกันเปนชวง ๆ ไมตอเนื่องกัน ดู
คลายกับวัตถุนั้นกระโดดเปนชวง ๆ คํานี้ใชกับการเคลื่อนที่
ของเม็ดทรายในทะเลทรายดวย saltation มาจากภาษาละติน
saltare แปลวา กระโดด ดูรูปประกอบ

31.

saltation

๒. การกลายพันธุแ
 บบ
กระโดด

32.

saltation load

วัตถุกระโดดเปนชวง

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดเปนชนิดใหมขึ้นอยาง
กะทันหันภายในชั่วรุนเดียว โดยที่ไมมีรุนที่อยูตรงกลาง
ระหวางรุนเกาที่ใหกําเนิดกับรุนใหมที่เปลี่ยนไป
สวนของวัตถุพัดพาบนพื้นทองน้ําซึ่งกระเดงกระดอนไปตาม
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ทองธารหรือมีการเคลื่อนที่ไปโดยการกระทบกระทั่งกันของ
อนุภาค
ทฤษฎีที่วาดวยการกลายพันธุแบบกระโดด

33.

saltatory evolution

วิวัฒนาการกลายพันธุ
แบบกระโดด

ดู saltation ๒ ประกอบ

34.

saltpeter

เกลือปเตอร

๑. เกลือประเภทโพแทสเซียมไนเตรดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
๒. คําที่ใชในวิชาเกี่ยวกับถ้ํา หมายถึงถ้ําที่เกิดจากการสะสม

35.

salt-water

การรุกล้าํ ของน้าํ เค็ม

encroachment

ตัวของแรไนเตรดที่มีลักษณะเนื้อคลายดิน
การแทนที่น้ําจืดใตดินโดยน้ําเค็มที่รุกล้ําเขามาเนื่องจาก
ความหนาแนนที่สูงกวา โดยปรกติเกิดในบริเวณชายฝงทะเล
และชะวากทะเล สําหรับบริเวณอื่นนั้นเกิดจากน้ําเค็มจัดใต
ทะเลสาบพลายาเคลื่อนเขาสูบอน้ําจืด การรุกล้ําเกิดเมื่อความ
ดันรวมของน้ําเค็มสูงเกินความดันรวมของน้ําจืดที่อยู
ใกลเคียง ดู sea-water intrusion ประกอบ

36.

sample; geological

ตัวอยางทางธรณีวิทยา

ดู geological sample; sample

๑. ทราย

๑.๑ ตะกอนที่เปนเศษหิน เศษแร มีขนาดเล็กกวากรวดเล็ก

sample
37.

sand

แตใหญกวาทรายแปง มีเสนผานศูนยกลางระหวาง ๑/๑๖ –
๒ มิลลิเมตร ตามมาตราเวนตเวิรท หรือ ๐.๐๕–๒ มิลลิเมตร
ตามระบบ USDA โดยทั่วไปแบงออกเปน ๕ กลุม คือ
ทรายละเอียดมาก (very fine sand) มีขนาด ๑/
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๑๖–๑/๘ มิลลิเมตร ตามมาตราเวนตเวิรท หรือ ๐.๐๐๕–๐.๑
มิลลิเมตร ตามระบบ USDA
ทรายละเอียด (fine sand) มีขนาด ๑/๘–๑/๔
มิลลิเมตร หรือ ๐.๑–๐.๒๕ มิลลิเมตร ตามระบบ USDA
ทรายกลาง (medium sand) มีขนาด ๑/๔–๑/๒
มิลลิเมตร ตามมาตราเวนตเวิรท หรือ ๐.๒๕–๐.๕ มิลลิเมตร
ตามระบบ USDA
ทรายหยาบ (coarse sand) มีขนาด ๑/๒–๑
มิลลิเมตร ตามระบบเวนตเวิรท หรือ ๐.๕–๑ มิลลิเมตร ตาม
ระบบ USDA
ทรายหยาบมาก (very coarse sand) มีขนาด
๑–๒ มิลลิเมตร ตามระบบเวนตเวิรท และระบบ USDA
๑.๒ ตะกอนทรายรวน สวนใหญประกอบดวยแรควอตซ และ
เมื่อใชเรียกคํานี้วา “ทราย” สวนใหญจะหมายถึงเนื้อซิลิกา
แตองคประกอบของทรายอาจจะเปนแรอื่น ๆ ก็ได เชน ทราย
ปะการัง (coral sand) ซึ่งประกอบดวยเศษชิ้นของปะการัง
ขนาดทราย ถามีปริมาณมากอาจเปนหาดทรายปะการัง หรือ
ทะเลทรายปะการังก็ได
38.

sand

๒. ดินทราย

(ปฐพีศาสตร) ดูคําอธิบายใน soil texture
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39.

sand bar

สันดอนทราย

พืดสันทรายใตน้ํา เกิดขึ้นในบริเวณน้ําตื้นในแมน้ําหรือ
บริเวณใกลปากน้ํา เนื่องจากคลื่นและกระแสน้ําพัดพาเอา
ทรายมารวมกันเกิดเปนพืดยาว อาจมีพวกเปลือกหอย กรวด
และโคลนรวมอยูดวย เปนอันตรายตอการเดินเรือ

40.

sand boil

พุทราย

๑. มวลทรายที่เกิดจากดินพรอมน้ําในดินพุงขึ้นมากองบนผิว
ดิน เนื่องจากแรงไหวสะเทือนของแผนดินไหวที่เปนผลมา
จากปรากฏการณดินเหลวระดับตื้น
๒. ทรายและน้ําที่เคลื่อนขึ้นมาสูคันดินธรรมชาติ เนื่องจาก

41.

sand crystal

ผลึกทราย

42.

sand dune*

เนินทราย

43.

sand line

เสนทราย

ในชวงน้ําทวมน้ําในแมน้ําถูกขับผานชั้นทรายและทรายแปง
ที่มีความซึมไดสูงใตคันดินธรรมชาตินั้น
ผลึกขนาดใหญที่มีหนาผลึกสมบูรณหรือเกือบสมบูรณ มีเม็ด
ทรายอยูภายในผลึกถึงรอยละ ๖๐ เกิดขึ้นในขณะที่ตะกอน
ทรายกําลังจะแข็งตัวเปนหินโดยการประสาน ดังเชนที่เกิดใน
ผลึกแรแคลไซต แบไรต ยิปซัม
เนินที่เกิดขึ้นโดยลมพัดพาตะกอนทรายรวนมากองรวมกัน
พบตามแนวฝงทะเลลาดต่ําเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นเต็มที่ ตาม
ชายฝงทะเลสาบขนาดใหญ ริมฝงแมน้ําหรือบริเวณที่เปน
ทะเลทราย และบริเวณที่ปกคลุมดวยทรายแหงเปนจํานวน
มากในบางฤดู เนินทรายบางแหงสูงจนมีลักษณะเปนภูเขา
เชน เนินทรายในประเทศอิหรานสูงถึง ๒๑๐ เมตร
๑. (ธารน้ําแข็ง) รองรอยแบบหนึ่งที่เกิดจากธารน้ําแข็ง มี
ความยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร มีลักษณะบางคลายเสนผม และ

752
คลายกับรอยที่เกิดขึ้นจากกระดาษทรายละเอียด
๒. เสนลวดที่ใชเปนเคเบิลสําหรับเครื่องมือขุดเจาะในการยก
และหยอนกระบอกตวง (bailer) ใชในงานเจาะแบบหมุน
(rotary drilling) และใชสําหรับลางโคลนเจาะในทอกรุ
44.

sand pipe

ลําทราย

45.

sand ridge*

สันทราย

46.

sand size

ขนาดทราย : (วิทยา

โพรงหรือชองที่มีลักษณะเปนทอยาว มีทรายบรรจุอยูภายใน
พบในหินตะกอน
๑. คําสามัญที่ใชเรียกสันเตี้ย ๆ ของทรายที่อยูหางออกไป
จากฝงทะเล มีทั้งที่จมน้ําและโผลพนน้ํา รวมถึงสันดอน
ชายฝงและหาดสันดอนดวย
๒. หมูสันทรายซึ่งเชื่อกันวาเกิดจากการกรอนของเนินทราย
ตามยาว (longitudinal sand dune) เชน ทางภาคตะวันตก
ของประเทศซิมบับเว
๓. หาดทราย (sandy beach) ที่มีลักษณะเปนแหลม
๔. คลื่นทราย (sand wave)
เม็ดตะกอนทรงกลมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวา 116

ตะกอน)

มิลลิเมตร (๐.๐๐๒๕ นิ้ว) และเล็กกวา ๒ มิลลิเมตร (๐.๐๘ นิ้ว)

47.

sand spit*

สันดอนจะงอยทราย

ดูคําอธิบายใน spit

48.

sand stream

ธารทราย

ทรายดินดอนสามเหลี่ยมขนาดเล็กที่แผกระจายออกไปจาก
ปากรองธาร หรือทรายที่สะสมตัวเปนปริมาณมากตามทอง
หวย เกิดเนื่องจากฝนตกหนัก

49.

sand wave

คลืน
่ ทราย

๑. ชั้นทรายที่มีลักษณะคลายคลื่น
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๒. ชั้นทรายขนาดใหญที่ไมสมมาตร มีลักษณะคลายคลื่น
ทองตื้น เกิดรวมกับเนินทรายและรอยริ้วคลื่นขนาดใหญ
คลื่นทรายขนาดใหญนี้มีดรรชนีริ้วคลื่นสูงและดานอับลมลาด
เอียงนอยกวาคามุมทรงตัวของทราย
๓. รอยริ้วคลื่นทรายขนาดใหญใตน้ํา
50.

sandbank

ดอนทรายใตนา้ํ

51.

sand-shale ratio

อัตราสวนหินทรายกับ
หินดินดาน

เนินทรายที่อยูใตน้ํา เกิดจากการสะสมทับถมของทรายใน
ทะเลหรือในแมน้ํา โดยปรกติจะมองเห็นไดเมื่อน้ําลง
อัตราสวนของความหนาหรือจํานวนรอยละของหินทราย
(และหินกรวดมน) กับหินดินดานในภาคตัดลําดับชั้นหิน โดย
ไมคํานึงถึงปริมาณของตะกอนเนื้อประสาน เชน อัตราสวน
๓.๒ แสดงวา พื้นที่ภาคตัดมีหินทรายหนาเฉลี่ย ๓.๒ เมตร ตอ
หินดินดาน ๑ เมตร ดู clastic ratio ประกอบ

52.

sandstone

หินทราย

หินตะกอนชนิดหนึ่ง ประกอบดวยเศษหินที่มีลักษณะกลมหรือ
เหลี่ยมขนาดเม็ดทรายประสมอยูในเนื้อพื้นที่ละเอียด อาจมี
วัตถุประสาน เชน ซิลิกา เหล็กออกไซด หรือแคลเซียม
คารบอเนต ประสานเม็ดเศษหินตาง ๆ ใหเกาะกันแนนแข็ง
เม็ดทรายที่ประกอบเปนหินทรายสวนใหญจะเปนเม็ดควอตซ
รอยละ ๘๕–๙๐ หินทรายมีสีตาง ๆ กัน เชน แดง เหลือง
น้ําตาล เทา ขาว อาจเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากน้ําหรือ
ลม การแบงชนิดของหินทรายขึ้นอยูกับขนาดเม็ดตะกอน แร
ที่ประกอบอยูในหิน โครงสรางภายใน และชนิดของวัตถุ
ประสาน
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53.

sandstone dike

พนังหินทราย

พนังเศษหินที่ประกอบดวยหินทราย

54.

sandstone pipe

ลําหินทราย

ลําเศษหิน (clastic pipe) ที่ประกอบดวยหินทราย เกิดได
หลายรูปแบบ เชนทรายที่ตกลงไปในโคลนอิ่มน้ําหรือใน
ปลองน้ําพุ หรือทรายที่ทับถมเขาไปอยูในโพรงหินปูน หรือ
ชองเปดที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
พายุแรงที่สามารถหอบเอาทรายหยาบ (ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของเม็ดทรายประมาณ ๐.๐๘–๑ มิลลิเมตร) ใหลอย
ขึ้นไปในอากาศ เม็ดทรายจะถูกพายุพัดสูงขึ้นไปในอากาศ
เกินกวา ๓ เมตร แตจะมีนอยครั้งที่พัดสูงตั้งแต ๑๕ เมตร ถึง
๓๐ เมตร และจะไมไปไกล หางจากที่อยูเดิมมากนัก พายุ
ทรายจะเกิดไดดีในบริเวณที่ที่เปนทะเลทรายเมื่อพายุทราย
เกิดขึ้น ทัศนวิสัยของอากาศจะเลวลงมาก คือ มีทัศนวิสัยที่
มองเห็นไดในระยะ ๑/๒ กิโลเมตร ถึง ๑ กิโลเมตร แตใน
บางครั้งอาจมีทัศนวิสัยต่ํากวา ๑/๒ กิโลเมตร เมื่อมีพายุทราย
อยางรุนแรง

55.

sandstorm

พายุทราย

56.

sandy clay

ดินเหนียวปนทราย

ดูคําอธิบายใน soil texture

57.

sandy clay loam

ดินรวนเหนียวปนทราย

ดูคําอธิบายใน soil texture

58.

sandy loam

ดินรวนปนทราย

ดูคําอธิบายใน soil texture

59.

Sangamonian

แซงกามอเนียน

ชวงเวลาลําดับที่สามที่ธารน้ําแข็งละลายของสมัยไพลสโตซีน
ในทวีปอเมริกาเหนือ ชวงเวลานี้เกิดหลังธารน้ําแข็งอิลลินอ
เอียนและเกิดกอนธารน้ําแข็งวิสคอนซิเนียน ดู ตารางชวงอายุ

ธารน้ําแข็งและชวงคั่นธารน้ําแข็งสมัยไพลสโตซีนในทวีป
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อเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ประกอบ 5/56
60.

sanidinite facies

ชุดลักษณซานิดีไนต

61.

sapping

62.

sapping

ชุดกลุมแรหินแปรกลุมหนึ่งที่เกิดจากการแปรสภาพแบบ
อุณหภูมิสูง ความดันต่ํา ชุดลักษณซานิดีไนตประกอบดวย
กลุมแรทริดิไมต
มุลไลต ซานิดีน เปนตน
๑. การพังเพราะฐานกรอน (ธรณีสัณฐานวิทยา) การที่หนาผาพังทลายลงเนื่องจากหิน
ฐานหนาผากรอนไป
๒. การแตกหลุดของหิน
(ธรณีวิทยาธารน้ําแข็ง) ดู plucking

63.

saprolite

หินผุคงสภาพ

หินเนื้อยุยคลายดิน มีเคลยเปนองคประกอบเปนจํานวนมาก
เกิดจากการผุพังทางเคมีอยูกับที่ของหินอัคนีหรือหินแปร
โดยเฉพาะเกิดในแถบอากาศรอนชื้นหรือกึ่งรอน ปรกติมีสี
แดงหรือสีน้ําตาล ลักษณะที่สําคัญคือ คงสภาพโครงสราง
ของหินเดิม เมื่อยังไมผุพัง เชน หินแกรนิตผุ (decompose
granite) ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ ตอนจอมทอง-ดอย

64.

sapropel

เลนอินทรีย

65.

sapropelic

แบบเลนอินทรีย

อินทนนท ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนฮอด-แมสะเรียง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนแมมาลัย-ปาย ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๖๓ ตอนขุนยวม-บานปางอุง
เลนในน้ําจืดตามพื้นที่ลุมชื้นแฉะและในเขตพื้นทองทะเลตื้น
ๆ ซึ่งมีสารอินทรียจํานวนมากตกจมทับถมอยู เชื่อวาการ
สลายตัวและการเนาเปอยของสารอินทรียเหลานี้เปนสิ่ง
สําคัญที่กอใหเกิดน้ํามัน และแกสธรรมชาติ
การสลายตัวและผลของการเกิดพอลิเมอร (polymerization)
ของสารอินทรียที่เปนไขมันและลิพิด (lipid) เชน สวนที่เปน
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66.

sapropelic coal

ถานหินเลนอินทรีย

สปอร สาหราย ตกตะกอนรวมกับโคลนตมใตน้ําทะเลหรือ
ทะเลสาบภายใตสภาวะขาดออกซิเจนและมีปริมาณอนุมูล
ซัลเฟตมาก มีอัตราสวนของไฮโดรเจนตอคารบอนอยูระหวาง
๑.๓–๑.๗
ถานหินชนิดที่ไมแสดงชั้น มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันทําใหมี
ความเหนียวแนนมากกวา มีสวนประกอบของไฮโดรเจนและ
สารระเหยสูง ซึ่งแสดงถึงการมีปริมาณมาเซอรัลกลุมลิปทิ
ไนตพวกสปอรและสาหรายมาก และมักเกิดในสภาวะ
แวดลอมแบบขาดออกซิเจน ถานหินแบบนี้แบงเปนถานหิน
เทียนและถานหินบ็อกเฮด มีความหมายเหมือนกับ

sapropelite ดู non–banded coal ประกอบ
67.

sapropelite

ถานหินสาหราย

ดู sapropelic coal

68.

satellite*

ดาวบริวาร

69.

saturated fraction

สวนอิ่มตัว

70.

saturated

ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว

เทหฟากฟาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษยทําขึ้น โคจร
รอบเทหฟากฟาที่มีขนาดใหญกวา เชน ดวงจันทร ดาวเทียม
สวนที่สกัดไดจากน้ํามันดิบและหินตนกําเนิด ซึ่ง
ประกอบดวยอัลเคนชนิดนอรแมลแบบกิ่งและแบบวง แยกตัว
ออกมาในการวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบของเหลว
สารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งประกอบดวยคารบอนอะตอมที่
มีพันธะเดี่ยวกับอะตอมของไฮโดรเจน เชน แกสธรรมชาติ

hydrocarbon

แกสธรรมชาติเหลว ดู unsaturated hydrocarbon ประกอบ

71.

saturated mineral*

แรอิ่มซิลก
ิ า

แรที่เกิดในภาวะที่มีซิลิกามากพอ ดู saturated ประกอบ

72.

saturated zone;

เขตอิ่มน้าํ

เขตหรือสวนชั้นใตดินที่มีน้ําบรรจุอยูเต็มชองวางตาง ๆ แมวา
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ชองวางเหลานั้นจะมีอากาศหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ แทรกอยู

phreatic
zone; zone of
saturation
73.

saturation

บางก็ตามถือวาอิ่มตัว เขตนี้อยูใตเขตอิ่มอากาศ (zone of
aeration) โดยอาศัยระดับน้ําบาดาลเปนแนวแบง
ความอิ่มตัว

๑. ปริมาณเปนรอยละของน้ํามันดิบ แกส หรือ น้ํา ที่มีอยูใน
ชองวางทั้งหมดในหิน
๒. ปริมาณเปนรอยละของแรซิลิกาอิ่มตัวที่มีอยูในหินอัคนี
๓. ปริมาณสูงสุดของไอน้ําในอากาศที่อุณหภูมิหนึ่ง

74.

sausage structure;

โครงสรางแบบไสกรอก

ดู boudinage; sausage structure

สะวันนา

๑. ทุงหญาในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาที่มีฝนตกนอย แหง

boudinage
75.

savanna

แลงประมาณครึ่งป มักอยูถัดจากเขตปารอนชื้นออกไปทาง
ขั้วโลก เปนทุงหญายาวและมีตนไมพุมปะปนอยูบาง บางแหง
มีลักษณะทุงหญาปนปาโปรง ทุงหญาสะวันนามีบริเวณ
กวางขวางในเขตภูมิอากาศแบบนี้ในทวีปแอฟริกา อเมริกา
ใต ทางเหนือของทวีปออสเตรเลีย และบางแหงของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีความหมายเหมือนกับ tropical

grassland
๒. คําที่ใชเรียกพื้นที่ราบลุมชื้นแฉะที่เกิดจากตะกอนน้ําพา
ซึ่งบางครั้งอาจพบหมูตนไมหรือไมยืนตนขึ้นปะปนอยูบาง
ใชเฉพาะตามชายฝงของมหาสมุทรแอตแลนติกทางดาน
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ตะวันออกเฉียงใตของประเทศสหรัฐอเมริกา คํานี้นิยมเขียน
วา savannah
76.

saxifragous

แซซิฟรากัส

คําที่ใชกับพืชซึ่งเจริญเติบโตในรอยแตกของหินและทําให
หินนั้นปริแยกออกจากกัน เชน แคสโมไฟต (chasmophyte)

77.

scabland

แดนขรุขระ, ภูมิประเทศส

พื้นที่สูงซึ่งมีลักษณะขรุขระเต็มไปดวยกองหินทับถม ขางใต

แคบแลนด

เปนหินบะซอลตหลาก เชนในบริเวณที่ราบสูงโคลัมเบียสเนก (Columbia-Snake) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริเวณนี้เคยถูกธารน้ําแข็งที่ละลาย
ไหลบาทวมเปนบริเวณกวางและกัดกรอนลึกลงไปถึงหินบะ
ซอลต ทําใหพื้นแผนดินตรงที่เปนหินบะซอลตโผลออกมา
หรือไมก็มีหินรูปรางเปนเหลี่ยม ๆ ชิ้นเล็กชิ้นนอยที่แตกหลุด
จากหินบะซอลตเหลานี้ทับถมอยูทั่วไป แดนขรุขระนี้มักมีดิน
ปกคลุมอยูบาง ๆ และมีพืชพรรณขึ้นอยูประปราย ภูมิประเทศ
แบบนี้เกิดในบริเวณที่เปนหินบะซอลต ตรงกันขามกับภูมิ
ประเทศแบดแลนด เชน ในมลรัฐดาโกตาใต ที่พื้นแผนดินนั้น
อยูในบริเวณหินชั้น

78.

scabrock

หินแดนขรุขระ

๑. หินโผลบนพื้นภูมิประเทศสแคบแลนด
๒. เศษหินหรือวัสดุที่ผุพังจากพืน
้ ผิวของภูมิประเทศสแคบ
แลนด ดู scabland ประกอบ

79.

scale

๑. มาตราสวน, สเกล

อัตราสวนระหวางระยะหางในแผนที่หรือภาพเปนตน กับ
ระยะหางจริงหรือกับระยะหางบนแผนที่หรือภาพอื่น
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80.

scale

๒. เกล็ด

๒.๑ เศษหินที่มีรูปรางบาง ๆ แตกหลุดจากผนังของถ้ําหรือ
อุโมงคของเหมือง
๒.๒ โครงสรางแบบแผนที่พบในซากดึกดําบรรพสัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน ซากปลาดึก
ดําบรรพมีเกล็ดคลุมชวงลําตัวและชวงหางในขณะที่หัวและ
ไหลปกคลุมดวยแผนเกราะหรือแผนกระดูกขนาดใหญ ซึ่ง
พบที่ภูน้ําจั้น จังหวัดกาฬสินธุ
๒.๓ ไขพาราฟนที่กรองออกจากการกลั่นพาราฟนชนิดหนัก

81.

scalenohedron

สแกลีโนฮีดรอน

82.

scanning electron

กลองจุลทรรศน

microscope (SEM)

รูปผลึกปดที่มีหนาผลึกเปนรูปสามเหลี่ยมดานไมเทา เฮกซะ
โกโนนัลสแกลีโนฮีดรัล มี ๑๒ หนา และเททระโกนัลสแกลี
โนฮีดรัลมี ๘ หนา

กลองจุลทรรศนที่ใชลําอิเล็กตรอนผานตัวอยางที่ตองการ
อิเล็กตรอนสองกราด (เอส ตรวจสอบซ้ําไปมา และสะทอนแลวเปลงแสงอิเล็กตรอน ภาพ
เกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิที่สะทอนกลับเมื่อกระทบตัวอยาง
อีเอ็ม)
และอิเล็กตรอนของตัวอยางที่ถูกอิเล็กตรอนปฐมภูมิกระแทก
หลุดออกมา เรียกวา อิเล็กตรอนทุติยภูมิ เครื่องจับอิเล็กตรอน
จะรวบรวมอิเล็กตรอนทั้งสองแบบสองผานไปยังหลอดรังสี
แคโทดปรากฏออกมายังจอแสดงผล ภาพที่ไดจะมีลักษณะ
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เปน ๓ มิติ กลองจุลทรรศนชนิดนี้ใชสําหรับตรวจสอบและ
วิเคราะหตัวอยางที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เชน ซากดึกดําบรรพ
ของเรดิโอลาเรีย ดู electron microscope ประกอบ

83.

scanning transmission กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนสองกราดผาน
electron microscope
(เอสทีอีเอ็ม)
(STEM)

รูป
ภาพแสดงลําอิเล็กตรอนที่มากระทบตัวอยางและผลที่ไดรับ
กลองจุลทรรศนแบบผสมโดยนํากลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
สองแสงผาน และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนสองกราดเขามา
ใชในกลองเดียวกัน โดยทําใหลําอิเล็กตรอนเปนเสมือน
เครื่องหยั่ง (fine probe) ที่มีความละเอียดมาก ๆ มีเสนผาน
ศูนยกลางนอยกวา ๑,๐๐๐ อังสตรอม และสองกราดไปยัง
ตัวอยางแผนตัดบาง ประโยชนที่ไดจากการมีเครื่องหยั่งที่
ละเอียดมาก ๆ นี้ และเครื่องวัดลําอิเล็กตรอนที่สองผานใน
เครื่องมือบางชนิดขนาดของลําอิเล็กตรอนสามารถลดขนาด
ของเสนผานศูนยกลางไดหลายอังสตรอม ทําใหไดภาพที่มี
ความคมชัดสูงของอะตอมเดี่ยวขนาดใหญ เชน ยูเรเนียม ดู

electron microscope ประกอบ
84.

scaphopod

สแกโฟพอด

85.

scar

๑. ผาหินชัน

สัตวจําพวกหอยฝาเดียวที่อาศัยคืบคลานอยูตามพื้นทะเล จัด
อยูในชั้นสแคโฟโพดา มีลักษณะเฉพาะคือ มีตัวยาวอยู
ภายในเปลือกเนื้อปูนรูปรางกลมยาว คลายงาชาง และมีรูเปด
ทั้งสองดาน ดูรูปประกอบ
หินที่ปรากฏใหเห็นเปนหนาผาชัน โดยเฉพาะบริเวณที่มี
หินปูนในยุคคารบอนิเฟอรัสทางภาคเหนือของประเทศ
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อังกฤษ ซึ่งเกิดเปนหนาผาหินปูนเปนระยะทางยาว ๆ อยูใน
บางทองที่
86.

scar

๒. เกาะโขดหิน

ดู skerry

87.

scarp; escarpment

ผาชัน, ผาตั้ง

ดู escarpment; scarp

88.

schiller spar;

สปารเหลือบสี

เอนสตาไทตที่แปรเปลี่ยน มีองคประกอบเหมือนเซอรเพนทีน

ดู bastite ประกอบ

schillerspar
89.

schiller; play of color

การเหลือบสี

ดู play of color; schiller

90.

schillerization

กระบวนการเลนสี

91.

schist*

หินชีสต

ปรากฏการณการเลนสีในแรที่เกิดจากการเรียงตัวของสารฝง
ในเล็ก ๆ ในแร
หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการแปรสภาพเนื่องจากกําลัง
กดดัน มีการเรียงตัวขนานกันของผลึกแรที่มีลักษณะแบน
หรือเปนแผนบาง ๆ หรือเปนแทงยาว เชน ผลึกแรของไมกา
ฮอรนเบลนด แรสวนใหญที่ประกอบอยูในเนื้อหินนี้มักใชใน
การเรียกชื่อหิน เชน ไบโอไทตชีสต (biotite schist) มัสโค
ไวตชีสต (muscovite schist)

92.

schistic; schistose

-แบบชีสต

ดู schistose; schistic

93.

schistose; schistic

-แบบชีสต

คําที่ใชกับหินที่มีสภาพการเรียงตัวแบบหินชีสต

94.

schistosity*

95.

schlieren

สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต การเรียงตัวขนานกันของเม็ดแรที่มีลักษณะแบน เปนแผนบาง
ๆ เปนแทง เปนรูปรี ๆ ในหินชีสตหรือหินที่มีผลึกแรเนื้อหยาบ
แถบหินอัคนี
แถบหินรูปรางแบนหนา มีความยาวตั้งแต ๕-๗.๕ เซนติเมตร

ดู schistosity gneissose ประกอบ
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96.

Schlumberger array

แถวลําดับแบบชลัมแบร
แจร

ถึงหลายเมตร อยูในมวลหินอัคนีระดับลึก มีองคประกอบของ
แรเหมือนหินอัคนีระดับลึกนั้น แตแตกตางในอัตราสวนของสี
แรซึ่งอาจมีสีเขมหรือสีออนกวากัน ขอบเขตของหินเปนแบบ
คอย ๆ เปลี่ยน แถบหินอัคนีเกิดจากการเปลี่ยนไปของสารฝง
ในหรือเกิดจากการแยกตัวของแร และสวนใหญวางตัวตาม
ทิศทางการไหลของหินหนืด
รูปแบบการจัดวางขั้วไฟฟาในการสํารวจวัดความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะ โดยการวางขั้วไฟฟาในแนวเสนตรงเรียงตาม
กัน ใหขั้วกระแสไฟฟาทั้ง ๒ ขั้วครอมอยูดานนอก ขั้ว
ศักยไฟฟาอยูดานใน ระยะระหวางขั้วกระแสไฟฟาหางกัน
มากเมื่อเทียบกับระยะระหวางขั้วศักยไฟฟา ระยะระหวางขั้ว
กระแสไฟฟาประมาณ ๕ เทา หรือมากกวาระยะระหวางขั้ว
ศักยไฟฟา
รูป
A, B คือ ขั้วกระแสไฟฟา
M, N

คือ ขั้วศักยไฟฟา

I

คือ กระแสไฟฟาที่วัดดวยแอมมิเตอร

V

คือ ความตางศักยไฟฟาที่วัดดวยโวลตมิเตอร

X

คือ ระยะระหวางขั้วกระแสไฟฟากับขั้วศักย

ไฟฟาที่อยูใกลกัน
n

คือ เลขจํานวนเต็มที่มากกวาหรือเทากับ ๕
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97.

Schmidt net

ตาขายชมิดต

ตาขายวงกลมที่แสดงคาพิกัดแบบพื้นที่เทากัน ใชสาํ หรับการ
พล็อตคาที่เปนระนาบไดออกมาเปนเสน และคาที่เปนเสนจะ
ออกมาเปนจุด มักใชในวิชาผลิกศาสตรและธรณีวิทยา
โครงสราง ตาขายนีจ
้ ะถายคาตาง ๆ ของทรงกลมมาเปนคาใน
แนวระนาบ ประกอบดวยแกนแนวตั้งดานบนแทนทิศเหนือ (๐
องศา, ๓๖๐ องศา) ดานลางแทนทิศใต ( ๑๘๐ องศา) สวนแกน
นอนดานขวาแทนทิศตะวันออก (๙๐ องศา ) และดานซายแทน
ทิศตะวันตก (๒๗๐ องศา) เสนโคงแนวตั้ง เรียกวา เสนแวง
วงกลมใหญ (latitude great circle ) และเสนโคงแนวนอน
เรียกวา เสนรุงวงกลมใหญ (longitude great circle)

98.

scintillation

แสงวับ

99.

scintillation counter;

เครือ
่ งนับแสงวับ

scintillomete
100.

scissor fault

รอยเลือ
่ นกรรไกร

แสงที่เปลงออกมาอยางรวดเร็วเมื่อรังสีชนิดกอไอออนทํา
อันตรกิริยากับวัสดุบางชนิด เชน รังสีแกมมา กระทําตอผลึก
โซเดียมไอโอไดด
อุปกรณตรวจวัดรังสีชนิดกอไอออน ประกอบดวยวัสดุที่
เปลงแสงวับเมื่อถูกกระทําโดยรังสีหลอดทวีคูณแสง และ
เครื่องบันทึกสัญญาณที่แสดงปริมาณและพลังงานของรังสีที่
ตรวจวัด
รอยเลื่อนที่มีการเหลื่อมหรือรอยแยกตามแนวระดับที่เพิ่มขึ้น
และลดลงในทิศทางตรงกันขาม รอยแยกอาจเกิดจากการ
เคลื่อนที่คลายกรรไกร หรืออาจเปนผลจากการเคลื่อนที่ของ
รอยเลื่อนตามแนวระดับที่ไมมีรูปแบบตามรอยเลื่อน ตัดผาน
ชั้นหินโคงรูปประทุนหรือรูปประทุนหงาย ดู pivotal, fault
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hinge fault, rotary fault และ rotational fault ประกอบ
101.

scleractinian

สเกอแรกทิเนียน

ดู hexacoral
21/56

102.

sclerite

๑. แผนแข็ง

แผน ชิ้น หรือ โครงหนามของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เปน
สารไคทินหรือสารเนื้อปูน มีลักษณะแข็ง พบเปนปลองหรือ
แผนในโครงรางของไครนอยด ดาวเปราะ เปนโครงหนาม
รูปรางตาง ๆ ของปลิงทะเล หรือเปนเยื่อเมือกชั้นกลาง
(mesogloea) ที่เปนเนื้อปูนของปะการังแปด (octocoral)

103.

sclerite

๒. เปลือกแข็ง

104.

scolecodont

สโกลีโคดอนต

ผนังแข็งหุมลําตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังจําพวกสัตวขา
ปลอง มีลักษณะเปนปลองๆ แตละปลองมีผนังแข็งเนื่องจาก
สรางดวยสารไคทิน ทําใหแตกตางจากผนังปลองเนื้อนิ่มของ
บรรพบุรุษ ซึ่งเปนสัตวพวกหนอนปลอง
ขากรรไกรพรอมฟนของสัตวพวกหนอนปลอง ประกอบดวยซิ
ลิกาและไคทิน ในระหวางกระบวนการเกิดเปนซากดึกดํา
บรรพ ไคทินจะเปลี่ยนเปนถานสีดําหรือเจ็ต ดู jet ประกอบ
(รอตรวจสอบคําอาน)

105.

scolithus; scolite

รอยรูหนอนสกุลสโกไลทัส โครงสรางรอยซากดึกดําบรรพที่มีลักษณะเปนแผนหนาหรือมี
ลักษณะคลายตัวหนอน พบในหินทรายที่มีองคประกอบ
ควอตซสูงในยุคแคมเบรียนและออรโดวิเชียน รวมทั้งในหิน
ยุคพรีแคมเบรียนตอนบน ประกอบดวยกลุมทอตรงแคบ ๆ
แนวตั้ง หรือตะกอนที่เคยบรรจุอยูในทอนั้น ๆ มีขนาดเสน
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ผานศูนยกลาง ๐.๒-๑.๐ เซนติเมตร ปรกติจะอยูติด ๆ กัน
และแตละทอจะมีปลายที่บานออกเปนแองรูปถวย เชื่อกันวา
เปนรูชอนไชหนอนทะเลดึกดําบรรพพวกโฟโรนิด
(phoronid) และไดรับการจัดกลุมใหอยูในสกุลสโกไลทัส มี

ความหมายเหมือนกับ pipe-rock burrow
106.

scoria

ตะกรันภูเขาไฟ

ชิ้นสวนหินภูเขาไฟซึ่งถูกระเบิดกระจายขึ้นไปในอากาศแลว
แข็งตัวตกลงมายังพื้นโลก โดยมากสีคล้ํา มีรูพรุน เนื้อเปน
แกวแกมผลึก หากมีขนาดเล็กอยูระหวาง ๔–๓๒ มิลลิเมตร
เรียกวา กรวดภูเขาไฟ

ดู cinder ประกอบ
107.

scoriaceous

– รูพรุน

108.

scour

การกัดเซาะของน้าํ

๑. คําที่ใชกับหินตะกอนที่มีพื้นผิวเปนรูและไม
สม่ําเสมอ ลักษณะเหมือนตะกรันภูเขาไฟ เชน หินปูนรูพรุนที่
เกิดจากการละลายของกอนทรงมนในหินปูนแถบฝงทะเลที่มี
น้ํากระเซ็นเปนฝอย
๒. เนื้อของหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนขนาดใหญ เชน
ตะกรันภูเขาไฟ หินบะซอลตรูพรุน
๑. การกัดกรอนอยางรุนแรงโดยเฉพาะจากกระแสน้ํา
ตรงดานนอกของสวนโคงของตลิ่งและในชั้นหินธารน้ําที่ถูก
กระแสน้ําแรงพัดพาไป
๒. ดู tidal scour
๓. ในทางวิศวกรรม หมายถึงการใชสายน้ําที่ทําขึ้น
เพื่อไลโคลนออกจากทองน้ํา รวมทั้งโครงสรางที่ทําขึ้น
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เพื่อใหเกิดกระแสคลื่น
109.

scour and fill

การเซาะและเติม

๑. (ธรณีสัณฐาน) กระบวนการที่รองน้ําถูกกัดเซาะและ
เติมใหมโดยธารน้ําหรือน้ําขึ้นน้ําลง กระบวนการดังกลาว
เกิดขึ้นในเวลาน้ําทวม เมื่อปริมาณน้ําและความเร็วของ
กระแสน้ําเพิ่มขึ้นอยางทันทีทันใดทําใหเกิดเปนรองน้ําใหม
และเมื่อน้ําลดลงจะมีตะกอนเขาไปสะสมในรองน้ํานั้น
๒. (โครงสรางหินตะกอน) กระบวนการที่รองน้ําถูกกัด

110.

scour mark

รอยกัดเซาะ

111.

scree

ลานหินพัง

112.

screen analysis; sieve การวิเคราะหผา นตะแกรง
analysis

113.

scroll

ตะกอนโคง

เซาะเปนรูปทรงรี ซึ่งตอมาจะถูกเติมใหม โดยสวนที่ถูกชะ
ออกไปมีเพียงเล็กนอย
รอยการกัดเซาะของกระแสน้ําที่ไหลไปบนพื้นทองน้ํา
ลานของหินที่หักพังตามธรรมชาติลงมากองอยูเชิงผา หรือ
กองอยูตามลาดเขา คํานี้มักใชปะปนกับลานหินเชิงผา
(talus) ซึ่งมีความหมายเพียงเฉพาะลานหินที่หักพังลงมากอง
อยูเชิงผาเทานั้น
การวิเคราะหหาขนาดและการกระจายตัวของดิน ตะกอน
หรือสินแร โดยการคิดคาเปนรอยละของอนุภาคที่ผาน
ตะแกรงมาตรฐานขนาดตาง ๆ
๑. ตะกอนที่สะสมเปนชุดรูปโคงแบบพระจันทรเสี้ยวบน
ตลิ่งดานในของทางน้ําโคงตวัด โดยเกิดจากการเคลื่อนตัว
หางออกไปของลําน้ํา
๒. สันตะกอนโคงของทางน้ําโคงตวัด
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114.

scutum

สกูทัม

ดูคําอธิบายใน tergum

115.

S-dolostone

เอส-โดโลสโตน

โดโลสโตนที่ถูกควบคุมดวยลําดับชั้นหิน เกิดเปนชั้นแผกวาง
โดยทั่วไปแทรกเปนรูปลิ้นอยูในชั้นหินปูน ดู T-dolostone

และ W-dolostone ประกอบ
116.

se

เอสอี

(ศิลาวิทยาโครงสราง) โครงเนื้อที่กําหนดโดยทิศทางการ
จัดเรียงตัวของเม็ดแรภายนอกแรดอกแปร (porphyroblast)
อาจจะขนานหรือไมขนานกับทิศทางการจัดเรียงตัวของเม็ด
แรภายในแรดอกแปรก็ได

ดู si ประกอบ
117.

sea

ทะเล

118.

sea arch

ซุมหินชายฝง

แหลงน้ําเค็มที่มีขนาดเล็กกวามหาสมุทร ตามปรกติมีแผนดิน
หรือหมูเกาะกั้นเปนแนว ทําใหมีขอบเขตแตกตางออกไปจาก
แหลงน้ําเค็มสวนใหญของโลก เชน ทะเลเหนือ ทะเลจีน หรือ
ใชเรียกแหลงน้ําเค็มที่ถูกแผนดินบางสวนปดลอมอยู แตมี
ชองทางติดตอกับน้ําในมหาสมุทรได เชน ทะเลเมดิเตอรเร
เนียน หรือใชเรียกแหลงน้ําเค็มอันกวางใหญที่ถูกแผนดินปด
ลอมไวหมดโดยไมมีทางติดตอกับมวลน้ําในมหาสมุทรเลย
เชน ทะเลแคสเปยน ทะเลอารัล ทะเลเดดซี
ชองเปดทะลุตรงแผนดินสวนที่เปนแหลมยื่นออกไปในทะเล
เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นทําใหโพรงหรือโพรงถ้ําที่
เกิดขึ้นดานใดดานหนึ่งขยายกวางขึ้นจนทะลุฝงตรงขาม
หรือเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นทั้ง ๒ ฝงจนโพรงทั้ง ๒
ดานทะลุถึงกัน สวนที่เหลือจึงมีลักษณะเหมือนสะพานโคงอยู
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เหนือน้ํา เชน ซุมหินชายฝงที่บานฝงแดง อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร
3/56
119.

sea cave; marine
cave

โพรงหินชายฝง

120.

sea cliff

หนาผาชันริมทะเล

121.

sea fan; submarine

ตะกอนรูปพัดใตทะเล

sea ice

ดู submarine fan; sea fan
36/55

fan
122.

โพรงที่เกิดจากการผุกรอนของหนาผาชายฝงทะเลเนื่องจาก
ถูกคลื่นกัดเซาะ โดยปรกติโพรงนี้จะอยูในระดับแนวน้ําทะเล
หรือเหนือน้ําทะเลเล็กนอย
หนาผาที่สูงชันตั้งอยูริมฝงและหันออกไปทางทะเล 14/56
อารีแก

น้าํ แข็งทะเล

๑. น้ําแข็งที่เกิดจากน้ําทะเลกลายเปนน้ําแข็ง แตไมรวมภูเขา
น้ําแข็ง ดู iceberg ประกอบ
๒. คําที่นักเดินเรือใชเรียกน้ําแข็งที่ลอยอยูในทะเลหรือที่
เคลื่อนลงสูทะเล

123.

sea knoll

เนินใตทะเล

เนินที่มีความสูงไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตรจากพื้นทองทะเล มี

ความหมายเหมือนกับ knoll ๒
124.

sea peak*

ภูเขาใตทะเลยอดแหลม

ดูคําอธิบายใน seamount

125.

sea urchin

เมนทะเล

สัตวไมมีกระดูกสันหลังพวกเอไคนอยดที่มีรูปรางกลม โครง
รางประกอบดวยแผนสารเนื้อปูนเชื่อมตอ ๆ กันแบบเดียวกับ
การปูแผนกระเบื้องโมเสก มีหนามยื่นออกมาสําหรับใชเปน
อวัยวะในการเคลื่อนที่ มีชวงอายุยุคดีโวเนียนถึงปจจุบัน
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126.

sea-floor spreading

การแผขยายพืน
้ สมุทร
กระบวนการเกิดเปลือก
โลกใตมหาสมุทรขึ้นใหม
ทั้งในมหาสมุทรและทะเล
โดยการดันตัวของหิน
หนืดขึ้นมาสูบริเวณตรง
กลางของเทือกสันเขา
กลางสมุทร (oceanic
ridge) และการเคลื่อนที่
ของวัสดุที่เกิดขึ้นใหม
ออกไปจากบริเวณที่เกิด
การดันตัวนี้ดวยอัตราเร็ว
๑-๑๐ เซนติเมตรตอป การ
เคลื่อนที่ดังกลาวทําใหเกิด
พื้นทะเลและมหาสมุทร
ตามทฤษฎีการแปร
สัณฐานแบบแผน (plate
tectonics) ซึ่งกลาวถึง
การมุดตัวของแผนธรณี
มหาสมุทรเขาไปใตแผน
ธรณีทวีป

ดู continental

มอบนางเบ็ญจา เสกธีระ ปรับแกไขเพือ
่ นําเสนอทีป
่ ระชุม
ตอไป 30/56
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displacement;
continental drift ประกอบ
127.

sea-floor trench;

รองลึกกนสมุทร

ดู oceanic trench; sea-floor trench 27/56

oceanic trench
128.

seal

ชั้นหินปดกัน
้

129.

sea–level

ระดับทะเล

ชั้นหินเนื้อตันที่ปดทับอยูบนชั้นหินกักเก็บปโตรเลียม เพื่อ
ไมใหปโตรเลียมเคลื่อนยายออกไป เชน ชั้นหินดินดาน
ความสูงของพื้นน้ําทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง คํานี้มี
ความหมายแตกตางจากคําวา ระดับทะเลปานกลาง (mean
sea–level)

130.

sea-level datum

เสนเกณฑระดับทะเล

เสนเกณฑแผนที่ (chart datum) ที่อางอิงถึงระดับทะเลปาน
กลาง

131.

seam

ชั้น

132.

seamount*

ภูเขาใตทะเล

133.

seat-earth; hard seat;

ชั้นรองรับ

๑. ชั้นถานหิน
๒. ชั้นแรหรือชั้นหิน ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนชั้นบาง ๆ
๓. รอยตอในชั้นถานหินที่แยกความแตกตางของแตละ
ชั้นยอยไดชัดเจน
เขาสูงโดดเดี่ยวสูงจากพื้นทองทะเล ๑,๐๐๐ เมตร หรือ
มากกวานั้น ยอดของภูเขาอาจมีลักษณะตาง ๆ เชน ถายอด
แหลมเรียกวาภูเขาใตทะเลยอดแหลม (sea peak) ถามียอด
ราบ เรียกวา กีโย ถาสูงไมมากนักและมียอดคลายโดม
เรียกวา เนิน หรือ เขาเตี้ย (knoll) (ดูรูปที่ guyot)
ชั้นดินหรือหินที่รองรับอยูใตชั้นถานหิน เดิมเปนชั้นดินที่
ตนไมซึ่งเปนตนกําเนิดชั้นถานหินเคยเจริญเติบโตอยู มักพบ
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ซากดึกดําบรรพ ชั้นรองรับนี้ถามีปริมาณซิลิกามากเรียก กาน

seat rock; seat stone

อิสเตอร ดู fire clay; fireclay; refractory clay และ ganister

ประกอบ
134.

seawall

กําแพงกันคลืน
่

๑. กําแพงธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นพายุกําลังแรงสูงซัด
กรวดหรือหินมนใหญมากองเปนแนวยาวหนาชันตามชายฝง
ทะเล ซึ่งบงชี้ระดับน้ําสูง กําแพงนี้สามารถทําหนาที่เปนตัวกัน
คลื่นได
๒. กําแพงหรือเขื่อนที่มนุษยสรางขึ้นดวยหิน หรือ

135.

second law of
thermodynamics

กฎขอทีส
่ องของเทอรโม
ไดนามิกส

คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอยางอื่นตามแนวชายทะเล เพื่อ
ปองกันคลืน
่ กัดเซาะ
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปในกระบวนการผันกลับทั้งหลาย มี
คาเทากับความรอนซึ่งระบบใดระบบหนึ่งแลกเปลี่ยนกับระบบ
ภายนอก หารดวยอุณหภูมิสัมบูรณ ในกรณีที่เปน
กระบวนการผันกลับไมได การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมีคา
มากกวาผลลัพธที่ไดจากคาความรอนหารดวยอุณหภูมิ
สัมบูรณ ดู entropy ความหมายที่ ๑ ประกอบ

136.

second reflection

การสะทอนสองครัง้

137.

secondary

-ทุติยภูมิ

ดู multiple reflection
๑. ดู supergene
๒. คําที่กลาวถึงโลหะที่ไดจากเศษโลหะมากกวาจาก
สินแรในธรรมชาติ
๓. คําที่กลาวถึงแนวชายทะเลที่พัฒนาขั้นสมบูรณ เกิด
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138. secondary clay

เคลยทต
ุ ิยภูมิ

139.

secondary crater

หลุมกระแทกทุติยภูมิ

140.

secondary

การขยายทุติยภูมิ

enlargement
141.

ิ ภูมิ
secondary enrichment การเพิ่มพูนทุตย

142.

secondary migration

การเคลือ
่ นยายทุติยภูมิ

143.

secondary mineral

แรทุตย
ิ ภูมิ

144.

secondary porosity

ความพรุนทุติยภูมิ

จากกระบวนการกระทําของน้ําทะเลในปจจุบัน เชน การ
กรอนจากคลื่น
เคลยที่ถูกพัดพาออกไปจากที่เกิด แลวสะสมตัวอยูในที่แหง
ใหม
แองขนาดใหญที่มีรูปรางคลายปากปลองภูเขาไฟ เกิดจาก
การกระแทกของหินที่หลุดกระเด็นออกมาจากหลุมตก
กระแทกขนาดใหญ เชน โครงสรางที่เกิดจากชิ้นสวนหินที่
กระเด็นขึ้นมาจากพื้นผิวของดวงจันทรอันเปนผลจากการ
กระแทกอยางรุนแรง
การตกสะสมตัวรอบ ๆ ชิ้นแรหนึ่ง ๆ ของสารที่มีสวนประกอบ
เดียวกับชิ้นแรนั้น ซึ่งเปนไปอยางตอเนื่องทั้งเชิงแสงและผลึก
จึงมักเปนผลใหเกิดหนาผลึกที่เปนลักษณะของแรเดิม เชน
การเจริญเติบโตรอบ ๆ เม็ดควอตซในหินทราย

ดู supergene enrichment zone
การเคลื่อนยายปโตรเลียมจากหินกักเก็บเดิมไปยังหินกักเก็บ
ใหม
แรที่เกิดขึ้นภายหลังหินที่ลอมรอบหรือที่เกิดรวมกัน เปนผล
จากการผุพังอยูกับที่ การแปรสภาพ หรือการละลายของแร
ปฐมภูมิ
ความพรุนในหินที่เกิดขึ้นหลังจากการสะสมตัวหรือการแทรก
ตัว (emplacement) โดยผานกระบวนการเกิดสารละลาย
หรือเกิดรอยแตก
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145.

secondary recovery

การผลิตขัน
้ ทุตย
ิ ภูมิ

การผลิตน้าํ มันดิบหลังจากผานการผลิตขั้นปฐมภูมิแลว โดย
ใชแรงอัดจากภายนอก ดู steam flood และ water flood;

water injection ประกอบ
146.

secondary structure

โครงสรางทุติยภูมิ

๑. โครงสรางของหินที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสะสม
ตะกอนหรือการแทรกตัวของหินอัคนี เชน รอยเลื่อน รอยคด
โคง แนวแตก ซึ่งเปนผลจากกระบวนการแปรสัณฐาน
๒. โครงสรางอยางหยาบ ๆ พบอยูระหวางชั้นบาง ๆ
ในผนังลอริกาของสัตวเซลลเดียวกลุมทินทินนิด (tintinnid) ดู

primary structure, tertiary structure และ tintinnid
ประกอบ
147.

secondary wave; S–
wave

คลืน
่ ทุตย
ิ ภูมิ

คลื่นเฉือนที่ตรวจวัดไดจากคลื่นไหวสะเทือนที่เกิดจาก
แผนดินไหว คลื่นนี้เดินทางจากตนกําเนิดคลื่นถึงเครื่องรับ
คลื่นไหวสะเทือนเปนอันดับสองรองลงมาจากคลื่นปฐมภูมิ จึง
เรียกวา คลื่นทุติยภูมิ มีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไปตามลักษณะ
การเคลื่อนไหวของอนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเดินทางผาน
ไป คือ
คลื่นตามขวาง (transverse wave) เรียกชื่อตาม
ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางที่เคลื่อนที่ในแนว
ขวางและตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของแนวคลื่น
คลื่นหมุน (rotational wave) เรียกชื่อตามลักษณะที่
อนุภาคของตัวกลางมีการหมุนตัวรอบแกนเมื่อแรงเฉือน
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กระทําที่ตัวกลาง แลวทําใหรูปรางของตัวกลางเปลี่ยนไปโดย
ปริมาตรไมเปลี่ยน
คลื่นทุติยภูมิ เกิดจากคลื่นปฐมภูมิเดินทางตกกระทบ
รอยตอระหวางตัวกลาง ๒ ชนิด ที่มีความเร็วคลื่นตางกัน โดย
มีมุมตกกระทบขนาดเล็ก บางครั้งคลื่นทุติยภูมิอาจเดินทางใน
๒ แนว หรือเดินทางตามแนวใดแนวหนึ่งคือ คลื่นตามขวาง
แนวตั้ง (SV wave) เปนคลื่นในตัวกลางที่ทําใหอนุภาคของ
ตัวกลางเคลื่อนไหวอยูเฉพาะในแนวตั้งที่ขวางตั้งฉากกับแนว
การเดินทางของคลื่น และ
คลื่นตามขวางแนวราบ (SH wave) เปนคลื่นใน

148.

secretion

๑. การหลัง่

149.

secretion

๒. สารหลัง่

150.

sectile

-ตัดได

151.

section

๑. ภาคตัด

ตัวกลางที่ทําใหอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนไหวอยูเฉพาะใน
แนวราบที่ขวางตั้งฉากกับแนวการเดินทางของคลื่น
กระบวนการที่สัตวหรือพืชไดเปลี่ยนแรธาตุในสารละลายให
เปนสวนของโครงรางสัตวหรือพืชนั้น
โครงสรางทุติยภูมิซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสารละลาย
แรภายในโพรงหิน เชนในสายแรหรือในจีโอด การ
ตกตะกอนจะคอย ๆ พอกขึ้นจากผนังดานในของโพรงเขาสู
ศูนยกลางโพรง ไมเหมือนมวลสารพอกซึง่ พอกขยายขึ้นจาก
ศูนยกลาง
คําที่ใชกับแรที่ใชมีดตัดหรือเฉือนได เชน อารเจนไทต
ทองแดง ยิปซัม
๑.๑ สวนของเปลือกโลกที่โผลออกมาหรือถูกตัดใหเห็น
เปนแนวดิ่งหรือแนวเอียง มีทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ เชน หนา
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ผา หรือที่มนุษยทําขึ้น เชน การตัดถนน
๑.๒ คําอธิบายหรือรูปวาดหรือกราฟที่แสดงมาตราสวน
ของการลําดับหนวยหินหรือโครงสรางทางธรณีวิทยาที่
สัมพันธกับหนาตัดซึ่งโผลใหเห็นหรือตัดผานระนาบใดระนาบ
หนึ่ง เชน แผนภาพแสดงลักษณะทางธรณีวิทยา แผนภาพ
แสดงการทําเหมืองอุโมงค หรือแผนภาพแสดงธรณีวิทยาของ
หลุมเจาะ ดู vertical section; structure section ประกอบ
152.

section

๒. สวน

๒.๑ หนึ่งใน ๓๖ หนวยยอยของ township ของระบบการ
สํารวจของสหรัฐอเมริกา (Public Land Survey System;
PLSS) ที่แสดงถึงที่ดินที่มีพื้นที่หนึ่งตารางไมล (๖๔๐
เอเคอร) โดย township จะมีพื้นที่ขนาด ๖  ๖ ตารางไมล มี
แนวขนานกับเสนเมริเดียน การนับตารางสวน จะเริ่มนับ ๑ ที่
มุมขวาบนมาทางซายเปนสวนที่ ๖ ในแถวที่ ๒ จะเปนสวนที่
๗ จากซายไปขวาจนสุดที่ สวนที่ ๓๖ ที่มุมลางขวา

ดู fractional section, half section, quarter section และ
quarter-quarter section ประกอบ
๒.๒ สวนหนึ่งของการวัดความตางของระดับความสูงของ
พื้นดินที่ตอเนื่องกันเปนชุด ซึ่งแสดงโดยหมุดโยงยึดกันจาก
หมุดระดับหนึ่ง (bench mark)ไปยังอีกหมุดระดับหนึ่ง
153.

section

๓. ภาคตัดรูปแทง

ดู columnar section

154.

section

๔. ภาคตัดธรณี

ดู geologic section
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155.

section

๕. ชัน
้ หินแบบฉบับ

ดู type section

156.

section line

เสนแบงสวน

เสนแสดงขอบเขตแตละสวนที่สํารวจรังวัด

157.

section-gage log

ผลบันทึกภาคตัด

ดู caliper log

158.

secular movement

การเคลือ
่ นตอเนือ
่ ง

159.

secular variation

การผันแปรตอเนือ
่ ง

160.

sedentary

–เกิดอยูก
 บ
ั ที่

161.

sedifluction

ตะกอนเคลือ
่ นตัว

162.

sediment vein

สายหินตะกอน

163.

sediment*

ตะกอน

การเคลื่อนที่อยางเปนระบบของเปลือกโลกไมวาจะขึ้นหรือลง
อยางชา ๆ และสม่ําเสมอ ผานระยะเวลามาอยางยาวนานตาม
ธรณีกาล
การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กโลกอยางชา ๆ เปนเวลา
ยาวนาน วัดเปนป สิบป หรือรอยป
๑. ใชกับสัตวที่เกิดโดยการกอตัวติดกับสิ่งอื่น ๆ เชน
ปะการัง หอยนางรม เพรียง หรือสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มี
เปลือกเชื่อมติดกับสิ่งอื่น ๆ
๒. ตะกอนหรือดินที่เกิดขึ้นในที่เดิม ไมมีการนําพามา
จากที่อื่น เกิดโดยการผุพังหรือแตกแยกของหินเดิมที่อยู
ขางลาง หรือเกิดจากการรวมตัวของสารอินทรีย
การเคลื่อนที่ของวัสดุกึ่งเปยกกึ่งแหงในตะกอนที่ยังไมแข็งตัว
ซึ่งเกิดในชวงแรก ๆ ของการแข็งตัวเปนหินตะกอน
พนังหินตะกอนชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการเติมเต็มของตะกอน
จากดานบนลงในรอยแตก
เศษหิน ดิน แร และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลาย
และพังทลาย วัสดุเหลานี้ถูกน้ํา ลม หรือธารน้ําแข็งพามา
สะสม

164.

sedimentary cycle;

วัฏจักรการตกตะกอน

ดู cycle of sedimentation; sedimentary cycle
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cycle of sedimentation
165.

sedimentary dike

พนังหินตะกอน

มวลตะกอนรูปแบนหนาที่ตัดโครงสรางหรือชั้นหินที่เกิดอยู
กอนแลวในลักษณะเชนเดียวกับพนังหินอัคนี พนังหินตะกอน
เกิดโดยการเติมเต็มของตะกอนในรอยแตก รอยแยกจาก
ดานลาง ดานบน หรือในแนวระนาบ โดยแรงบีบอัดหรือถูก
แทรกดันภายใตภาวะความกดดันที่ผิดปรกติ เชน จากแรงดัน
แกส น้ําหนักของหินที่วางทับอยูดานบน จากแผนดินไหว
หรือโดยตะกอนจากขางบนตกหลนลงในชองวางหรือรอย
แตก ตัวอยางเชน พนังเศษหิน ดู clastic dike, injection

dike และ sediment vein ประกอบ
166.

sedimentary facies

ชุดลักษณหินตะกอน

167.

sedimentary ore

สินแรตะกอน

168.

sedimentary

ศิลาวรรณนาตะกอน

petrography
169.

sedimentary petrology ศิลาวิทยาตะกอน

170.

sedimentary rock*

หินชั้น, หินตะกอน

ลําดับชั้นหินที่มีรูปแบบเฉพาะของลักษณะเนื้อหินหรือซากดึก
ดําบรรพที่แตกตางจากลําดับชัน
้ หินสวนอื่น ๆ ในหนวยหิน
นั้น
หินตะกอนซึ่งมีความสมบูรณของแรจนเปนสินแรได หรือ
แหลงแรที่เกิดจากกระบวนการตกตะกอน เชน แหลงเกลือหิน
แหลงฟอสเฟต หรือแหลงแรเหล็กแบบคลินตัน
การบรรยายและจําแนกหินชั้นหรือหินตะกอนโดยการศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศน
การศึกษาสวนประกอบ ลักษณะเดน การเกิดและแหลงกําเนิด
ของตะกอนและหินตะกอน
หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน ตะกอนเหลานี้เกิดจาก
การผุพังแตกสลายของหินอัคนี หินแปร หรือหินชั้นอายุเกา
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171.

sedimentary
structure*

172. sedimentary tectonics

โครงสรางหินชั้น
การแปรสัณฐานชัน
้
ตะกอน

173.

sedimentation

๑. การเกิดหินตะกอน

174.

sedimentation

๒. การทับถมตะกอน.

กวา ถูกพัดพามาตกจมสะสมโดยน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง หรือการ
ตกตะกอนทางเคมี และหมายรวมตลอดถึงหินที่เกิดจากการ
สะสมของซากดึกดําบรรพดวย ตะกอนตาง ๆ เหลานี้จะมีการ
สะสมตัวเปนชั้น ๆ และเมื่อมีการแข็งตัวกลายเปนหินแลว
ลักษณะการเรียงตัวเปนชั้น ๆ ตามลําดับอายุยังปรากฏใหเห็น
อยู จึงจัดประเภทใหเปนหินชั้น
โครงสรางซึ่งปรากฏอยูในหินชั้น อาจเกิดขึ้นพรอม ๆ กับหิน
ชั้นนั้นหรือเกิดภายหลังก็ได เชน การวางชั้นเฉียงระดับ
การแปรสัณฐานของชั้นหินตะกอนหรือแองตะกอน
30,31/56
กระบวนการเกิดหรือการสะสมตัวของตะกอนเปนชั้น ๆ
กระบวนการดังกลาวประกอบดวยขั้นตอนเริ่มจากการแยกตัว
ของอนุภาคหินจากหินเดิม การนําพา การตกตะกอน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิกสที่ทําใหเกิดการแข็งตัวเปนหิน
๒.๑ กระบวนการตกสะสมของตะกอนซึ่งอาจเกิดจากปจจัย
ทางกายภาพ (เชิงกล) ภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวง และ
การเปลี่ยนแปลงทางพลศาสตรของสิ่งแวดลอม หรือจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีในสารละลายที่มีน้ําเปนองคประกอบ เมื่อ
สารละลายนั้นถึงจุดอิ่มตัวรวมเปนผลลัพธของปฏิกิริยา
แลกเปลี่ยนไอออน
๒.๒ คําที่นําไปใชอยางผิด ๆ กับคําวา sedimentary
petrology และ sedimentology
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175.

sedimentology

วิทยาตะกอน

176.

seep

๑. พืน
้ ทีก
่ ารไหลซึม

177.

seep

๒. ไหลซึม

178.

seepage

การไหลซึม

วิทยาศาสตรสาขาหนึ่งวาดวยการศึกษาหินตะกอนและ
กระบวนการเกิด รูปรางลักษณะ การจําแนกชนิดหิน ตน
กําเนิด และการแปลความหมายตะกอน
บริเวณพื้นที่เล็ก ๆ ที่น้ําหรือน้ํามันไหลอยางชา ๆ สูผ
 ิวดิน
การที่ของไหลไหลอยางชา ๆ สูผ
 ิวดิน สําหรับเรื่องน้ําอาจถือ
วามีความหมายเหมือนกับน้ําซับ
๑. การกระทําหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับการไหล
อยางชาๆของน้ําหรือของไหลอื่น ๆ ผานวัสดุพรุน เชน ดิน
หินเนื้อฟาม ดู influent seepage และ effluent seepage

ประกอบ

๒. ปริมาณของของไหลหรือพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการไหล

ซึม ดู seep ๑ ประกอบ
๓. ดู oil seep
179.

segregation

การแยกตัว

๑. มีความหมายเหมือนกับ magmatic segregation
๒. ลักษณะทุติยภูมิที่เดนชัดในหินตะกอน เกิดจากการ
จัดเรียงตัวใหมทางเคมีขององคประกอบรองในตะกอน เกิด
ภายหลังการสะสมตัว เชน กอนทรงมนของเหล็กซัลไฟด
๓. การแยกตัวออกมาอยูดวยกันของอนุภาคชนิดหนึ่ง
ๆ ดังเชนในกระบวนการตกผลึกของหินหนืด แรจําพวกหนึ่ง
จะเติบโตกันเปนกลุมหรือแยกตัวเปนแนวแถบ
๔. การกระจายตัวของมลทิน สารฝงใน และโลหะผสม
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ในโลหะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแชแข็ง
๕. การแยกตัวของอนุภาคที่มีลักษณะทางกายภาพ
180.

segregation banding

แถบแยกตัว

181.

seiche

การกระเพือ
่ ม

แตกตางกัน
แถบหรือแนวชั้นในหินไนสที่เกิดจากการแยกตัวของแรจาก
หินเดิมที่เกือบเปนเนื้อเดียวกัน
ลักษณะการขึ้นลงของผิวน้ําจากคลื่นนิ่งชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นใน
บริเวณแองน้ําปดหรือกึ่งปด เชน ทะเลสาบ หรืออาว
เนื่องจากลม แผนดินไหว หรือการเปลี่ยนแปลงความกด
อากาศ ดู standing wave ประกอบ

182.

seism; earthquake

แผนดินไหว

ดู earthquake; seism

183.

seismic activity ;

ปรากฏการณแผนดินไหว

ดู seismicity; seismic activity
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว

seismicity
184.

seismic area

พื้นทีแ
่ ผนดินไหว

185.

seismic belt

แนวแผนดินไหว

186.

seismic detector

187.

seismic event

เขตแผนดินไหวที่มีลักษณะเปนแนวยาวโดยเฉพาะบริเวณ
รอยตอของแผนเปลือกโลกที่เคลื่อนเขาหากัน หรือแยกออก
จากกัน
เครือ
่ งรับคลืน
่ ไหวสะเทือน อุปกรณสําหรับใชรับพลังงานคลื่นไหวสะเทือน แลว
เปลี่ยนเปนศักยไฟฟา เชน จีโอโฟน ไฮโดรโฟน
เหตุการณไหวสะเทือน
๑. เหตุการณสั่นสะเทือนของแผนดินอันเนื่องมาจาก
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การตกกระทบของอุกกาบาต
ขนาดใหญ แผนดินถลม หรือสิ่งที่มนุษยทําขึ้น เชน การ
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ระเบิดหิน การระเบิดปรมาณู
๒. การเปลี่ยนแปลงสัญญาณคลืน
่ ไหวสะเทือนหรือ

188.

seismic exploration

การสํารวจความไหว
สะเทือน

189.

seismic facies

ชุดลักษณคลืน
่ ไหว
สะเทือน

190.

seismic facies

การวิเคราะหชด
ุ ลักษณ
คลืน
่ ไหวสะเทือน

analysis
191.

seismic focus;
earthquake focus;
focus; hypocentre

ศูนยเกิดแผนดินไหว

ความแตกตางของคาแอมพลิจูด ของผลบันทึกคลื่นไหว
สะเทือน ซึ่งอาจเปนการหักเห การสะทอน การกระจายของ
สัญญาณคลื่นจากการสํารวจคลืน
่ ไหวสะเทือน เหตุการณ
ไหวสะเทือนไมจําเปนตองกอใหเกิดความเสียหายขึ้นก็ได
การใชคลืน
่ ไหวสะเทือนที่ทําขึ้นเพื่อคนหาแหลงสะสม
ทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เชน แหลงเกลือ แหลง
น้ํามันและแกส หรือเพื่อการศึกษาทางวิศวกรรม หรือ
ธรณีวิทยาโครงสราง ตัวอยางเชน การหาความลึก ความลาด
เอียง การคดโคง หรือรอยเลื่อนของชั้นหิน
ลักษณะเฉพาะของการวางตัวเรียงกันของกลุมคลื่นสะทอน
ไดแก แอมพลิจูดและความถี่ของคลื่น ความตอเนื่องของแนว
คลื่นสะทอน และรูปแบบของแนวการเรียงตัวของคลื่นสะทอน
ที่ปรากฏบนภาพตัดคลื่นไหวสะเทือน
คําบรรยายและการแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนจาก
รูปแบบของลักษณะคลื่นสะทอนที่ปรากฏเปนลักษณะทาง
ธรณีวิทยา โดยอาศัยการพิจารณาโครงแบบ ความตอเนื่อง
ขนาด ความถี่ และความเร็วชวงคลื่นสะทอน
จุดภายในโลกที่เปนตนกําเนิดของแผนดินไหว หรือจุด
ภายในโลกที่ปลอยพลังงานสะสมออกมาในรูปของ
แผนดินไหว ดู epicentre และ field focus ประกอบ
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192.

seismic gap

เขตชวงวางแผนดินไหว

193.

seismic hazard;

ภัยพิบต
ั ิแผนดินไหว

earthquake hazard
194.

seismic intensity;

ความรุนแรงแผนดินไหว

earthquake intensity

บริเวณที่เคยเกิดแผนดินไหวมาแลวในอดีตแตปจจุบันไดหยุด
ทิ้งชวงไปนานอาจนับยอนหลังไปถึงยุคประวัติศาสตร แตจาก
ขอมูลอัตราเลื่อนของเปลือกโลก หรือจากการเฝาตรวจวัด
ความเครียดของหินในสวนรอยเลื่อน เชื่อวาสวนรอยเลื่อน
นั้นสามารถเกิดแผนดินไหวไดอีกในอนาคต
ภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับแผนดินไหวซึ่งเปนอันตรายตอชีวิต
และกิจกรรมของมนุษย เชน การเกิดรอยเลื่อน แผนดินถลม
แผนดินสั่นสะเทือน ดินเหลว สึนามิ
ระดับความรุนแรงเนื่องจากความสั่นสะเทือน กําหนดโดย
ลักษณะของการไหวสะเทือน ความเสียหายตอมนุษยและสิ่ง
ปลูกสรางเมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้น ผลกระทบนี้ไมไดขึ้นกับ
ขนาดแผนดินไหวเพียงอยางเดียว แตขึ้นกับระยะหางจาก
ศูนยเกิดแผนดินไหวและเงื่อนไขทางธรณีวิทยาดวย การวัด
ระดับความรุนแรงมีหลายระดับตามมาตรฐานของหนวยงาน
นั้น ๆ จะเลือกใช เชน ตามมาตราเมอรคัลลิที่ปรับปรุงแลวมี
12 ระดับ (ใชเลขโรมัน)

195.

seismic map

แผนทีค
่ ลืน
่ ไหวสะเทือน

๑. แผนที่เสนชั้นที่ไดจากขอมูลจากการสํารวจคลื่น
ไหวสะเทือน คาของเสนชั้นอาจเปนคาเวลาหรือความลึก การ
เขียนขอมูลลงบนแผนที่อาจลงไวตรงตําแหนงจุดที่ตรวจวัด
เกิดเปนแผนที่ขอมูลที่ยังไมไดปรับแตงตําแหนงชั้นหินให
ถูกตอง หรือเขียนขอมูลตามตําแหนงของพื้นผิวที่สะทอน
คลื่นหรือหักเหคลื่น เปนแผนที่ที่มีการปรับแกตําแหนงชั้นหิน
ใหถูกตองแลว
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๒. แผนที่แสดงจุดเกิดแผนดินไหว
196.

seismic method

วิธส
ี าํ รวจโดยคลื่นไหว
สะเทือน

197.

seismic moment

โมเมนตแผนดินไหว

198.

seismic noise

เสียงรบกวน

199.

seismic record

บันทึกคลื่นไหวสะเทือน

200.

seismic region;

เขตแผนดินไหว

วิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสแบบหนึ่งโดยการทําใหเกิดคลื่น
สะทอนหรือคลื่นหักเห รวมทั้งตรวจวัดคลื่นและวิเคราะหคลื่น
ยืดหยุนในพื้นดิน
การวัดกําลังของแผนดินไหว โดยคํานวณจากผลคูณของ
พื้นที่การเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังกับคามอดุลัสความแข็ง
เกร็งของหินบริเวณนั้น เหมาะกับการใชงานในกรณีของ
แผนดินไหวที่มีคลื่นความถี่ต่ํา
คลื่นเสียงทุกชนิดที่ไมใชคลื่นปฐมภูมิ เชน คลื่นพื้นผิว คลื่น
สะทอนซ้ํา คลื่นเลี้ยวเบน เสียงลม เสียงจากเครื่องยนต ซึ่งจัด
ได ๒ แบบ แบบที่หนึ่งเรียกตามลักษณะที่ปรากฏใน
ภาพตัดขวางคลื่น แบงออกเปนเสียงรบกวนเรียงแนว และ
เสียงรบกวนแตกแนว แบบที่สองเรียกตามที่มาของคลื่นเสียง
แบงออกเปนเสียงรบกวนจากตนกําเนิดคลื่น และเสียงรบกวน
โดยรอบ
ในการสํารวจธรณีฟสิกส คือบันทึกผลการสํารวจคลืน
่ สะทอน
หรือคลื่นหักเหในรูปของแผนภาพบันทึกเวลาการเดินทาง
คลื่นหรือในแถบพลาสติกเคลือบสารแมเหล็ก ในวิทยาคลื่น
ไหวสะเทือนแผนดินไหว เปนบันทึกปรากฏการณ
แผนดินไหวที่ไดเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง รวมถึงเสียงรบกวน
พื้นหลัง คลื่นในตัวกลาง คลื่นพืน
้ ผิว ที่เกิดจากปรากฏการณ
ธรรมชาติและที่ทําขึ้นดวยวิธีทางวิทยาศาสตร

ดู seismic zone; earthquake zone; seismic region
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earthquake zone;
seismic zone
201.

seismic risk;

ความเสีย
่ งภัยแผนดินไหว

earthquake risk
202.

seismic sea wave;

การประเมินความเสียหายที่เกิดจากแผนดินไหวตอ
สิ่งกอสรางและจํานวนประชากรที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หากเกิดแผนดินไหวในพื้นที่นั้น ๆ

คลืน
่ จากแผนดินไหว

ดู tsunami

ชุดลําดับชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่แปลความหมายโดยใชขอมูล
คลื่นสะทอนที่ไดจากการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
ประกอบดวยชุดของหินที่มีการเกิดภายใตสภาวะแวดลอม
เดียวกัน วางตัวเรียงตามกัน โดยมีแนวของรอยชั้นไมตอเนื่อง
ลอมรอบอยูทั้งดานบนและดานลาง

earthquake sea wave;
seimic surge*
203.

seismic sequence

ชุดลําดับชัน
้ หินคลืน
่ ไหว
สะเทือน

204.

seismic shooting;

การทําคลืน
่ ไหวสะเทือน

shooting

๑. การกระตุนใหเกิดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหินโดย
การจุดระเบิด ณ ตําแหนงที่ตองการ ซึ่งคลืน
่ จะเดินทางผาน
ชั้นหินตาง ๆ ลงไปแลวสะทอนขึ้นมาปรากฏบนผลบันทึกคลื่น
ไหวสะเทือน ความลึกของคลื่นจะเดินทางไดลึกมากนอย
ขึ้นอยูกับจํานวนหรือขนาดของวัตถุระเบิด
๒. การสํารวจธรณีฟสิกสวิธีหนึ่ง ซึ่งคลื่นยืดหยุนจะ
เกิดขึ้นจากการจุดวัตถุระเบิด หรือ เครื่องใหกําเนิดคลื่นไหว
สะเทือนอื่น ๆ เชน ปนอัดอากาศ ตุมน้ําหนัก เครื่อง
สั่นสะเทือน
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205. seismic spread

การวางจีโอโฟน

206.

seismic stratigraphy

การลําดับชั้นหินจากคลืน
่
ไหวสะเทือน

207.

seismic survey

208.

seismic trace

209.

seismic velocity

210.

seismic wave

ดู spread ๑

การลําดับชั้นหินโดยอาศัยขอมูลสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
โดยเฉพาะในการวิเคราะหหาธรณีประวัติและสภาวะแวดลอม
ในการตกสะสมตัวของชั้นหิน
การสํารวจวัดคลื่นไหว
การสํารวจเก็บขอมูลความไหวสะเทือนจากพื้นที่ที่ตองการ
สะเทือน
เปนขั้นแรกของการสํารวจความไหวสะเทือน มีหลายวิธี เชน
วิธีการทําใหเกิดคลื่นยืดหยุนขึ้นในพื้นดินโดยการจุดระเบิด
รอยคลืน
่
เสนที่ไดจากการบันทึกขนาดของแอมพลิจูดเปรียบเทียบกับ
เวลาจากจีโอโฟนตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งหลังจาก
คลื่นออกจากตนกําเนิด
ความเร็วคลืน
่ ไหวสะเทือน อัตราการเคลื่อนที่ของคลื่นไหวสะเทือนวัดเปนระยะทางหนึ่ง
หนวยเวลา ความเร็วคลื่นไหวสะเทือนขึ้นอยูกับชนิดของคลื่น
กับสมบัติสภาพยืดหยุน และความหนาแนนของวัสดุที่คลื่น
ไหวสะเทือนเดินทางผาน
คลืน
่ ไหวสะเทือน
คลื่นยืดหยุนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสงผานพลังงานจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง โดยอนุภาคของตัวกลาง
ไมไดเคลื่อนที่ตามไปดวย ซึ่งเปนผลใหความยืดหยุนของ
ตัวกลางเกิดการรบกวนและเคลื่อนที่ออกไป ไดแก
๑. คลื่นในตัวกลาง คือ คลื่นปฐมภูมิ และคลื่นทุติยภูมิ
๒. คลื่นรอยตอหรือคลื่นพื้นผิว เชน คลื่นเรยลี คลื่น
เรยลีเทียมหรือคลื่นกลิ้งตามผิว (ground roll wave) คลื่นเลิฟ
คลื่นสโตนลีย (stoneley wave) คลื่นในหลุมเจาะ (tube
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wave)
๓. คลื่นตามชั้น
๔. คลื่นผานอากาศ หรือ คลื่นกระแทก (shock wave)
๕. คลื่นนิ่ง (standing wave)

211.

seismic zone;

เขตแผนดินไหว

earthquake zone;
seismic region
212.

seismic*

ไหวสะเทือน

213.

seismic-electric effect

214.

seismicity

ปรากฏการณไฟฟาคลืน
่
ไหวสะเทือน
สภาพแผนดินไหว

คลื่นนี้เกิดขึ้นไดทั้งในทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว
และมนุษยทําขึ้น เชน การใชระเบิด
บริเวณที่มักมีแผนดินไหวเกิดขึ้นเสมอ ๆ และอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งอาจมาจากแหลงกําเนิดเดียวกันในแตละพื้นที่
เชน บริเวณวงแหวนไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งผาน
ประเทศญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกาดาน
ตะวันตก และเม็กซิโก
เกี่ยวของกับการเกิดแผนดินไหวหรือการสั่นสะเทือนของโลก
รวมถึงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากมนุษยทําขึ้น
ความตางศักยไฟฟา เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟา ๒ ขั้ว ซึ่งปกไวใน
พื้นดินขณะที่มีคลื่นไหวสะเทือนเดินทางผานไป
๑. ความหนาแนนของการเกิดแผนดินไหวซึ่งแสดงถึง
ลักษณะของความถี่และขนาดแผนดินไหวในพื้นที่นั้น ๆ ใน
แตละชวงเวลา
๒. ปรากฏการณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก

ดู earthquakeประกอบ
215.

seismitron

เครือ
่ งจับความไหวตัว

เครื่องมือหรืออุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อใชวัดเสถียร
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ภาพของพื้นดินและหิน มีภาคขยายประมาณ ๒.๕ ลานเทา
ซึ่งสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของชั้นหินไปเพียงเล็กนอย
ถึง ๒.๕๔ ไมครอน ตัวรับสัญญาณอยูในหลุมเจาะบริเวณที่ทํา
การทดสอบ สวนหูฟงหรืออุปกรณบันทึกผลอัตโนมัติจะใช
สําหรับฟงเสียงสัญญาณ ซึ่งถาสัญญาณอยูในอัตรา ๓ หรือ
มากกวา ๓ ครั้งตอนาที แสดงวามีความเปนไปไดที่จะเกิดการ
พังหรือแตกหัก แตถามีสัญญาณมากขึ้นเปน ๒๕-๓๐ ครั้งตอ
216.

seismogram

บันทึกคลื่นไหวสะเทือน

นาที ก็จะอยูในภาวะอันตราย
บันทึกผลจากเครื่องมือวัดความไหวสะเทือนที่เกิดจากตน
กําเนิดเสียงเพียงตําแหนงเดียว สวนใหญใชในการตรวจวัด
ตําแหนงและความรุนแรงของแผนดินไหว
(แกจากงานครั้งที่ 37/49)

217.

seismograph

เครือ
่ งวัดคลืน
่ ไหวสะเทือน เครื่องมือที่ใชวัดความไหวสะเทือน

218.

seismologist

นักแผนดินไหว, นักคลืน
่
ไหวสะเทือน

นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกรซึ่งนําเอาวิธีการหรือหลักการของ
วิทยาแผนดินไหวหรือวิทยาคลื่นไหวสะเทือนมาประยุกต
เชน ใชในการทํานายการเกิดแผนดินไหว หรือใชในการ
สํารวจหาโครงสรางชัน
้ หินใตดิน แหลงแร น้ํามัน เปนตน ดู

earthquake, seismicity; seismic activity, seismic
exploration และ seismology ประกอบ
219.

seismology

วิทยาคลืน
่ ไหวสะเทือน

ศาสตรสาขาหนึ่งของธรณีฟสิกส ที่ศึกษาคลื่นไหวสะเทือน
เมื่อผานตัวกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายถึงการศึกษา
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เกี่ยวกับแผนดินไหว หรือการสํารวจคลืน
่ ไหวสะเทือนเพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงปโตรเลียม แหลงแร และงานวิศวกรรม
(แกจากหนังสือหนา ๒๖๕)
220.

seismotectonics

วิชาการแปรสัณฐานคลืน
่
ไหวสะเทือน

221.

selected material

วัสดุคัดเลือก

222.

selective fusion

การคัดหลอม

การศึกษาแผนดินไหวและความสัมพันธของแผนดินไหวกับ
การแปรสัณฐานของเปลือกโลก 30,31/56
วัสดุที่นํามาใชในชั้นคันทางโดยกอสรางเปนชั้นเดียวหรือ
หลายชั้นไปบนชั้นดินถมคันทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว
แลวดวยวัสดุมวลรวมที่มีสมบัติเชิงกลตามขอกําหนด ซึ่ง
สมบัติเชิงกลนี้ดอยกวาวัสดุชั้นรองพื้นทาง ตัวอยางวัสดุ
คัดเลือกที่สําคัญ เชน ดินลูกรัง หินผุปนดิน
การหลอมเพียงบางสวนของของผสมเชนหิน โดยทั่วไปสวนที่
เปนของเหลวจะมีสัดสวนขององคประกอบที่หลอมไดมากกวา
วัสดุตนกําเนิด ดู anatexis ประกอบ

223.
224.

log)

ผลบันทึกศักยไฟฟาในตัว ดู SP log (self potential log)
(ผลบันทึกเอสพี)

self-potential curve

เสนโคงศักยไฟฟาในตัว

self potential log (SP

เสนโคงบันทึกการเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาซึ่งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในหลุมเจาะที่ไมมีทอกรุ ศักยไฟฟานี้มีคานอย
เกิดขึ้นตามแนวสัมผัสของโคลนเจาะที่ดันแทรกเขาไปในหิน
กับน้ําในหิน และเกิดขึ้นตรงรอยสัมผัสระหวางหินดินดานกับ
โคลนเจาะ นอกจากนี้ องคประกอบทางเคมีไฟฟาเพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจากพลังงานจลนจากการไหลของของเหลวเมื่อโคลน
เจาะที่ใสลงไปในหลุมเจาะเคลื่อนที่เขาไปในหินซึ่งมีความ
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ดันของของไหลต่ํากวา เสนโคงศักยไฟฟาในตัวนี้เมื่อเขียนคู
กับผลบันทึกสภาพตานทานไฟฟา จะเปนผลบันทึกทางไฟฟา
มูลฐานของการหยั่งธรณี มีความหมายเหมือนกับ

spontaneous-potential curve
225.

self-potential method

วิธว
ี ัดศักยไฟฟาในตัว

วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสดวยการวัดศักยไฟฟาที่เกิดเองใน
ธรรมชาติจากปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากเคลยหรือจากแหลงแร
โลหะ มีความหมายเหมือนกับ spontaneous-potential

method
226.

selvage

๑. ผงรอยเลือ
่ น

ดู fault gouge; clay gouge

227.

selvage

๒. ขอบหินอัคนี

ขอบของมวลหินที่มีลักษณะเนื้อหินหรือสวนประกอบ
เฉพาะตัว เชน ขอบเนื้อละเอียดของหินอัคนี (พนังหินอัคนี
หรือลาวาหลาก) โดยสังเกตไดจากเนื้อหินที่ละเอียดกวาหรือ
บางทีมีลักษณะเปนเนื้อแกว เชน ขอบดานในของหินลาวารูป
หมอนที่เปนเนื้อแกว มีความหมายเหมือนกับ selvedge;

salband
228.

selvage

๓. เกาจ

ดู gouge ๑

229.

selvage

๔. ขอบฝาผนึก

สันเวาที่อยูภายในเปลือกของออสทราคอต ตรงบริเวณขอบที่
ฝาทั้งสองสัมผัสกัน ทําหนาที่ใหฝาทั้งสองปดเขาหากันได
แนนสนิทแบบสุญญากาศ

230.

selvedge; salband

ขอบหินอัคนี

ดู selvage ๒
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231.
232.

SEM (scanning

เอสอีเอ็ม (กลองจุลทรรศน ดู scanning electron microscope (SEM)

electron microscope)

อิเล็กตรอนสองกราด)

semi–anthracite

กึง่ แอนทราไซต

แอนทราไซตชั้นคุณภาพต่ําสุด มีปริมาณคารบอนคงที่รอยละ
๘๖–๙๒ มีปริมาณสารระเหยรอยละ ๘–๑๔ (ตัวอยางแหงไม
รวมแรประกอบ) ไมจับตัวเปนกอนเมื่อใหความรอน ดู meta–

anthracite ประกอบ

233.

semiarid climate;
subarid climate*

ภูมิอากาศกึง่ แหงแลง

ภูมิอากาศในบริเวณที่มีฝนตกประมาณ ๑๐–๒๐ นิ้ว หรือ ๑๒–
๑๖ นิ้ว จัดวามากกวาในบริเวณเขตแหงแลงจัดเล็กนอย พืช
พรรณในบริเวณนี้จะเปนพวกหญาที่ขึ้นอยูประปราย

234.

semiarid region*

บริเวณอากาศกึ่งแหงแลง

บริเวณพื้นที่ที่มีภูมิอากาศกึ่งแหงแลง ดู semiarid climate;

subarid climate ประกอบ
235.

semidiurnal tide

น้าํ คู

น้ําขึ้นน้ําลงชนิดหนึ่งที่มีน้ําขึ้น ๒ ครั้งและน้ําลง ๒ ครั้งใน
เวลา ๑ วัน เชน ชายฝงทะเลภูเก็ต (บัญญัติศัพทตามกรมอุทก
ศาสตร)

236.

semi-submersible

แทนเจาะกึง่ จุมน้าํ

drilling rig
237.

Senecan

ซีนีแคน

238.

senescence

ขั้นอายุมาก
รอแกไขคําที่เกีย
่ วโยงกัน
ทั้งหมด

แทนเจาะในทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ไดเมื่อถึงตําแหนงเจาะ
จะสูบน้ําเขาทุนลอย เพื่อใหทุนลอยและขาจมน้ําสวนหนึ่งเพื่อ
ทําการเจาะ แทนเจาะชนิดนี้ใชเจาะในน้ําลึกได
คําเรียกชื่อหนวยหินในทวีปอเมริกาเหนือ เปนหนวยหินที่มี
อายุอยูในชวงตนยุคดีโวเนียนตอนปลาย
๑. สวนหนึ่งของลําดับขั้นการพัฒนาภูมิลักษณหนึ่ง ๆ
หรือวัฏจักรการกรอนของภูมิทัศนตามสมมุติฐาน เมื่อภูมิ
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ลักษณเขาสูภาวะขั้นปลาย
๒. ขั้นปลายวงจรชีวิตของกลุมหรือชนิดของสิ่งมีชีวิต

มีความหมายเหมือนกับ old age
239.

senility

สภาพอยูตว
ั

240.

separation

ระยะแยก

ลําดับขั้นวัฏจักรการกรอนตามสมมุติฐานซึ่งการกรอนดําเนิน
ไปถึงจุดต่ําสุดและเขาสูระดับอยูตัว
ระยะหางระหวางจุดหรือระนาบอางอิง เชน ชั้นหิน หรือสาย
แร ที่แยกออกจากกันโดยรอยเลื่อน

ดู horizontal separation, stratigraphic separation และ
vertical separation ประกอบ
241.

separator gas

แกสเครือ
่ งแยก

242.

septarian

-ลายกระดองเตา

แกสที่เหลืออยูหลังจากการแยกแกสธรรมชาติเหลวออกโดย
เครื่องแยก ณ แหลงผลิต ดู plant liquid ประกอบ

(เหมืองแร) คําที่ใชกับสายแรที่บรรจุอยูในชองวางของรอย
แตกที่มีลักษณะเปนรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ไมเหมือนกัน คลาย
ระแหงโคลน

243.

septarian boulder

244.

septarian nodule

หินมนใหญลายกระดอง
เตา
กอนทรงมนลายกระดอง
เตา

ดู septarium ความหมายที่ ๑
ดู septarium ความหมายที่ ๑
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245.

septarium

มวลสารพอกลายกระดอง
เตา

๑. มวลสารพอกทรงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๘๙๐ เซนติเมตร โดยทั่วไปเปนเนื้อคารบอเนตปนดิน เชน หิน
เหล็กเนื้อดิน (clay ironstone) มีลักษณะพิเศษคือมีรอย
แตกระแหงรูปทรงหลายเหลี่ยมแบบตาง ๆที่เชื่อมประสานกัน
ดวยแร ซึ่งมักเปนแรแคลไซต ตนกําเนิดอาจเกี่ยวของ
กับอะลูมินาเจลที่ผิวภายนอกแข็งตัว เมื่อน้ําระเหยออกจาก
มวลคอลลอยดที่อยูภายในทําใหเกิดการหดตัวและเกิดรอย
แตก มีความหมายเหมือนกับ beetle stone, septarian

boulder, septarian nodule และ turtle stone
มีรูป
๒. สารที่บรรจุตามรอยแตกรอยแยกในมวลสารพอ
กลายกระดองเตา
246.

septum

ผนังกัน
้

๑. ผนังตามขวางภายในเปลือกของหอยเซฟาโลพอด
เปนสารเนื้อปูนที่หอยไดสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับกั้นแบง
ชองวางภายในเปลือกออกเปนหอง ๆ

ดูรูปที่ siphuncle
๒. ผนังหรือแผนคลายผนังลักษณะตาง ๆ ในเปลือก
หรือโครงรางของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน แผนเนื้อปูนที่
เรียงกันเปนรูปรัศมีในเปลือกปะการัง

ดูรูปที่ cardinal septum
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๓. สวนที่ยื่นออกมาจากผนังเซลลเกราะของ
ไดโนแฟลเจลเลต มีลักษณะบอบบางและ
เปนแนวตรง หรือหมายถึงผนังที่กั้นแบง
ชองวางรูปยาวใหออกเปนสวน ๆ ในอะคริทารช
247.

sequence

๑. ลําดับ

๑.๑ ความตอเนื่องของเหตุการณทางธรณีวิทยา ทั้งทางดาน
กระบวนการธรณีวิทยาและชนิดหิน โดยจัดเรียงตามลําดับ
อายุกาล แสดงถึงความสัมพันธของตําแหนงชั้นหินและอายุ
โดยคํานึงถึงธรณีประวัติของการเกิดหินเปนหลัก
๑.๒ ดู sequence stratigraphy

๑.๓ ดู faunal succession
248.

sequence

๒. ลําดับหิน

๒.๑ หนวยหินที่ใชอยางไมเปนทางการในการลําดับชัน
้ หิน
ตามลักษณะหินกอนกลุมหิน (group) หรือกลุมหินใหญ
(supergroup) โดยเปนหนวยหินที่สามารถสํารวจพบไดเปน
บริเวณกวางบนพื้นทวีป และมีรอยชั้นไมตอเนื่องอยูระหวาง
หนวยหินในพื้นที่นั้น เชน หนวยหินในบริเวณปลองภูเขาไฟ
ของอเมริกาเหนือ
๒.๒ หนวยหินในการลําดับชั้นหินตามอายุกาลที่มีลําดับขั้น
สูงกวา หินยุค (system) ปจจุบน
ั ใชคําวาหินมหายุค
(erathem)

249.

sequence

๓. ชุดลําดับ

ชุดชั้นหินที่มีการเกิดเปนลําดับสัมพันธกัน มีความตอเนื่องกัน
โดยมีขอบเขตสวนบนและสวนลางเปนรอยชั้นไมตอเนื่อง
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(unconformity) และรอยชั้นตอเนื่องที่เทียบสัมพันธกันได
(relative conformity) ชุดลําดับนี้ประกอบดวยชุดลําดับชั้น
หินที่เปนระบบ (system tract) ซึ่งเกิดจากการสะสมของ
ตะกอนในชวงระดับน้ําทะเลอยูที่จุดเปลี่ยนกลับของระดับ
ต่ําสุดและสูงสุด มีความหมายเหมือนกับ stratigraphic

sequence และ tectono-stratigraphic unit
ชุดลําดับหิน

250.

sequence set

251.

้ หิน
sequence stratigraphy การลําดับชุดชัน

(การลําดับชั้นหิน) กลุมหินที่มีการปรับสภาพแวดลอมการ

สะสมตัวเขาหากันอยางเห็นเดนชัด กลุมหินที่สะสมตัวเพิ่มขึ้น
ในชวงที่ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง หรือกลุมหินที่สะสมตัวในชวงที่
น้ําทะเลลดลงหรือถอยรนออกไปจากแผนดิน สามารถเห็นได
อยางเดนชัดจากแทงลําดับชั้นหิน
การหาความสัมพันธระหวางหินแตละชุดดวยวิธีการลําดับชั้น
หินตามอายุกาลที่อาจมีการซ้ําซอนกัน ซึ่งการเกิดของชั้นหิน
แตละชุดจะปดทับบนพื้นผิวการกรอน หรือไมมีการสะสมตัว
หรือพื้นผิวที่เทียบสัมพันธความตอเนื่องกันได มีความหมาย

เหมือนกับ sequence ๑
252.

sérac

เสาน้าํ แข็ง

253.

sere

การสืบลําดับ

เสาหรือแทงน้ําแข็งที่เกิดจากธารน้ําแข็งแยกตัวออกเปนเสี่ยง
ๆ เมื่อเลื่อนตัวผานลงมาตามที่ชันมาก แตละเสี่ยงมีเหวน้ําแข็ง
กั้นออกจากกัน ทําใหแลดูคลายกับเปนเสาหรือเปนแทงตั้งสูง
โดด ๆ ขึ้นมา
ลําดับการพัฒนาของสังคมพืชในระบบนิเวศ ซึ่งสามารถสืบ
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ลําดับจากระยะบุกเบิกไปจนถึงขั้นสุด (climax)
254.

series**

หินสมัย

หนวยหินยอย ๆ ในลําดับการปูตัวชั้นหิน แบงซอยออกไป
จากหินยุค (system) อีกทีหนึ่งในทางธรณีกาลหนวยหินนี้
เทียบระยะเวลาไดกับสมัย เชน หินสมัยไพลสโตซีนในยุคค
วอเทอรนารี

255.

serpentine marble;

หินออนเซอรเพนทีน

ดู verd antiqu; verde antiquee
หินชนิดหนึ่งซึ่งประกอบดวยแรเซอรเพนทีนเปนสวนใหญ มี
กําเนิดมาจากการแปรสภาพของหินอัลตราเบสิก

green marble
256.

serpentinite*

หินเซอรเพนทิไนต

257.

serrate

-แบบฟนเลือ
่ ย

๑. (ธรณีสัณฐาน) คําที่ใชกับลักษณะภูมิประเทศที่เปน
รอยน้ําเซาะหินเปนหยัก ๆเหมือนฟนตามขอบหิน หรือมีหนา
ตัดแบบฟนเลื่อย
๒. (ศิลาวิทยา) คําที่ใชกับรอยสัมผัสระหวางแรที่มี
ลักษณะแบบฟนเลื่อย โดยทั่วไปเกิดจากการแทนที่ เชน เนื้อ
แบบฟนเลื่อยของผลึกควอตซขนาดใหญที่สัมผัสกับแพลจิโอ
เคลสในหินอัคนี

258.

service well; injection

หลุมอัด

ดู injection well; input well; service well

-เกาะติดที่

คําที่กลาวถึงพืชหรือสัตวที่มีชีวิตโดยเกาะติดอยูกับพื้นน้ํา พื้น
ทะเล หรือวัสดุที่อยูในน้ํา ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนดวย

well; input well
259.

sessile

ตัวเองได เชน เพรียง หอยนางรม ปะการัง ดู vagile ประกอบ
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260.

SH wave

คลืน
่ ตามขวางแนวราบ

ดูคําอธิบายใน secondary wave; S– wave

261.

shaded-relief map

แผนที่ทรวดทรงแรเงา

แผนที่ซึ่งแสดงความสูงต่ําดวยการใชระดับคล้ําสี (shade)
ทําใหเห็นเปนสามมิติ

262.

shadow zone

เขตอับ (แผนดินไหว)

๑. บริเวณที่มีคลื่นไหวสะเทือนไปถึงไดนอยหรือไมมี
เลย
๒. บริเวณที่ไมมีคลื่นไหวสะเทือนจากแผนดินไหว เปน
บริเวณที่อยูระหวางมุม ๑๐๐–๑๔๐ องศา วัดจากจุดเหนือศูนย

263.

shaft

ปลองเจาะลง

เกิดแผนดินไหวตามเสนรอบวงของโลก
อุโมงคที่เจาะในแนวดิ่งเพื่อใหเขาถึงสายแรหรือชั้นถานหินที่
อยูในระดับลึกในการนําแรออกมา ลําเลียงคน ใชเปนชอง
ระบายอากาศหรือชองสูบน้ํา มักใชในการเจาะอุโมงคที่อยูใน
แนวดิ่งหรือเกือบดิ่ง ถาเจาะในแนวเอียงเรียก ปลองเอียง
(inclined shaft)

264.

shale

หินดินดาน

265.

shale shaker

ตะแกรงคัดตัวอยาง

หินตะกอนเนื้อละเอียด เกิดจากการอัดแนนของดินเหนียว
ทรายแปง หรือโคลน มีโครงสรางเปนชั้นบางทําใหหินแตก
เปนแผนไดงาย โดยเฉพาะตามพื้นผิวที่ผุพัง หินดินดานมีเนื้อ
แนนแข็ง แตไมแข็งแกรงเหมือนหินอารจิลไลตหรือหินชนวน
อาจมีสีแดง น้ําตาล หรือเทาก็ได
ตะแกรงสั่นที่ใชสําหรับคัดแยกชิ้นตัวอยางหินที่ไดจากการ
เจาะ โดยขึ้นมากับโคลนเจาะ ขนาดของตะแกรงตองสามารถ
ใหโคลนเจาะไหลผานไดทั้งหมด นักธรณีวิทยาหลุมเจาะจะ
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นําตัวอยางที่ไดไปศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห (ดูรูปที่

swivel หมายเลข ๒๒)
266.

shallow percolation;

น้าํ ไหลใตผิวดิน

ดู storm seepage; interflow; shallow percolation;

interflow; storm

subsurface flow; subsurface runoff; subsurface storm

seepage; subsurface

flow

flow; subsurface
runoff; subsurface
storm flow
267.

shallower-focus
earthquake

268.

shallower-pool test

ศูนยกลางแผนดินไหว
ระดับตืน
้
การตรวจสอบแหลงระดับ
ตื้น

แผนดินไหวซึ่งมีศูนยกลางอยูที่ความลึกนอยกวา ๗๐
กิโลเมตร แผนดินไหวที่เกิดขึ้นสวนมากเปนชนิดที่มี
ศูนยกลางอยูในระดับตื้นนี้
การเจาะเพื่อตรวจสอบในบริเวณที่รูขอบเขตของแหลง
ปโตรเลียมแลวเพื่อคนหาชั้นกักเก็บที่จะผลิตไดใหมในระดับ
ที่ตื้นขึ้น ดู deeper-pool test ประกอบ

269.

shallow–water wave;
long wave*

คลืน
่ น้าํ ตื้น

270.

shaly; shaley

-เหมือนหินดินดาน

คลื่นที่เกิดขึ้นบนผิวน้ํา ความยาวคลื่นมีคาเปน ๒๕ เทาของ
ความลึกของน้ํา ความลึกของน้ําในบริเวณที่เกิดคลื่นน้ําตื้นนี้
จะมีผลตอลักษณะวงจรการเคลือ
่ นที่และความเร็วคลื่น
คําที่ใชกับโครงสรางที่เหมือนหินดินดานคือประกอบดวยชั้น
บาง ๆ มีรอยแตกถี่ อาจหมายถึงหินทรายหรือหินทรายแปงที่
มีชั้นบาง ๆ มีรอยแตกถี่ หรือใชกับการวางตัวเปนชั้นบาง ๆ
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ที่มีความหนาระหวาง ๒-๑๐ มิลลิเมตร
271.

Shand’ s
classification

การจําแนกแบบชานด
รอคําอาน

การจําแนกหินอัคนีโดยใชสภาพเปนผลึก อัตราการอิม
่ ตัว
ดวยซิลิกา อะลูมินา และคาดัชนีสี

272.

shard

ชานด

273.

sharpstone

หินคม

274.

shear joint

แนวแตกเฉือน

เศษชิ้นแกวภูเขาไฟ มีลักษณะรอยแตกเปนผิวโคง เกิดจาก
การแตกสลายของหินพัมมิซระหวางหรือหลังการปะทุของ
ภูเขาไฟ
ชิ้นหินที่มีขนาดใหญกวาเม็ดทราย เสนผานศูนยกลาง
มากกวา ๒ มิลมิเมตร มีขอบและมุมเปนเหลี่ยมคม
แนวแตกชนิดหนึ่งที่เกิดเปนรอยแตกเฉือน

275.

shear modulus

มอดุลส
ั การเฉือน

ดู modulus of rigidity

276.

shear stress;

ความเคนเฉือน

องคประกอบความเคนซึ่งกระทําในแนวสัมผัสกับระนาบที่จุด
ใดจุดหนึ่งของวัตถุ หรือองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งใน
แนวสัมผัสของความเคนแรงดึง
รูป

tangential stress

xy และ zy คือ เวกเตอรความเคนเฉือน yy เวกเตอรความ
เคนตั้งฉาก
277.

shear wave;
tangential wave

คลืน
่ เฉือน

คลื่นในตัวกลางชนิดที่เกิดจากแรงเคนเฉือน (shearing
stress) กระทําตอตัวกลางแลวทําใหรูปรางของตัวกลาง
เปลี่ยนไปโดยที่ปริมาตรไมเปลี่ยนแปลง การที่รูปรางของ
ตัวกลางเปลี่ยนไปทําใหมีการหมุนรอบแกนเกิดขึ้น การหมุน
ตามตําแหนงตาง ๆ ที่คลื่นเคลื่อนที่ไปมีขนาดไมเทากัน
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เนื่องจากขนาดของแรงเคนเฉือนมีคาตางกัน จึงเรียกชื่อคลื่น
ชนิดนี้วา คลื่นเฉือน โดยมีการเคลื่อนไหวของอนุภาคของ
ตัวกลางในขณะคลื่นเดินทางผานไปอยูในแนวขวางและตั้ง
ฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่น
278.

sheepback rock;

หินรูปหลังแกะ

ดู roche moutonnée; sheepback rock

roche moutonnée
279.

sheet

แผน

๑. โดยทั่วไปหมายถึงแผนหินอัคนีแทรกซอนที่
ลักษณะเปนรูปแบนหนา ตัวอยางเชน พนัง พนังแทรกชั้น
๒. แหลงสะสมของตะกอนที่มีลักษณะแผกวางเปนชั้น
บาง ๆ ตัวอยางเชน ชั้นทรายผืนแผน
๓. ชั้นแคลไซตบาง ๆ ที่พบในถ้ํา ซึ่งแสดงรองรอย
การไหลของสารละลายแคลเซียมคารบอเนต
๔. น้ําที่ไหลบาไปบนผิวดินในลักษณะเปนชั้นบาง ๆ

280.

sheet erosion; sheet
flood erosion

การชะลางแบบแผซา น

แบบน้ําหลากแผซาน
การกรอนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝนเพราะน้ําฝน หรือน้ํา
ที่ละลายจากหิมะไหลหลากลงสูร องหวยธารตาง ๆ ไมทัน จึง
ไหลแผซานไปบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ําและสม่ําเสมอ ทํา
ใหผิวแตกลอกออกเปนชั้นบาง ๆ ในกรณีที่มีการตัดทางผาน
ภูเขาก็อาจมีการกรอนแบบนี้ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของหิน
และดิน ถาการกรอนเกิดจากน้ําบนผิวดินไหลลงตามความ
ลาด เรียกการชะลางตามลาด (slope wash) ทําใหเกิดการ
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เลื่อนตัวของดินและหินตามความลาดชัน แตถากัดเซาะ
บริเวณผิวดินจนเปนรองเล็ก ๆ เกือบขนานกัน ลึก ๕-๘
เซนติเมตร เรียกวา การกรอนแบบรองน้ําริน (rill erosion)
มักพบตามรองที่ปลูกพืชตามแนวลาดชันเล็กนอย และพื้นที่มี
ความลาดชันไมสม่ําเสมอ การกรอนแบบนี้อาจไถกลบไดโดย
ใชเครื่องมือไถพรวนธรรมดาถาการกรอนแบบรองน้ํารินถูก
กัดเซาะขยายใหญขึ้น เรียกวา การกรอนแบบรองธาร (gully
erosion) โดยทั่วไปมีความลึก ๐.๕-๓๐ เมตร มักเกิดในพื้นที่
ที่ดินหรือตะกอนยังจับตัวไมแนน มีความหมายเหมือนกับ

sheet wash ๓
281.

sheet flood erosion;

การชะลางแบบแผซา น

ดู sheet erosion; sheet flood erosion

การไหลแบบแผน

๑. การที่น้ําไหลแผซานออกเปนผืนบาง ๆ บนผิวดิน
หรือที่ลาดไปตามพื้นผิวหินหรือผิวดินที่ราบเรียบ
๒. การไหลของหินหนืดที่เกิดขึ้นใตทะเล มีลักษณะ
ผิวหนาราบเรียบเปนแนวและโคงงอคลายเกลียวเชือก ดู

sheet erosion
282.

sheet flow

pahoehoe ประกอบ
283.

sheet mineral

แรแผน

ดู phyllosilicate

284.

sheet sand; blanket

ชั้นทรายผืนแผน

ดู blanket sand; sheet sand

sand
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285.

sheet structure

๑. โครงสรางแบบแผน

๑.๑ [ธรณีวิทยาโครงสราง] โครงสรางที่มีลักษณะเปน
แผน ๆ เชน กลุมรอยแตกแบบแผน
๑.๒ [หินตะกอน] โครงสรางที่เปนแนวคดโคงเล็กนอย
เกือบขนานในหินตะกอน สวนใหญอยูในแนวดิ่ง ตางจากหิน
ขางเคียงเนื่องจากมีสีจางกวาและคงทนตอการผุพังมากกวา
เมื่อมองจากดานบน จะเห็นโครงสรางเปนแนวตรงหรือเปน
คลื่นเล็กนอยที่เกือบขนานกัน จึงมีลักษณะคลายแผนเมื่อดูใน
รูปสามมิติ โครงสรางนี้อาจเกิดขึ้นภายหลังการสะสมตัวของ
ชั้นทราย โดยของเหลวที่ถูกขับออกไปไดพาตะกอนขนาด
เล็กกวาบางสวนออกไปดวย ดู stress pillar และ pillar

structure ประกอบ
286.

sheet structure

๒. การแตกแบบแผน

ดู sheeting

287.

sheet wash

๑. น้ําหลากเขตชุมชืน
้

น้ําหลากแผซานที่เกิดขึ้นในบริเวณอากาศชุมชื้น

288.

sheet wash

๒. ตะกอนน้าํ หลาก

วัสดุที่น้ําหลากแผซานนําพามาและสะสมตัว

แผซา น
289.

sheet wash

๓. การชะลางแบบแผซา น ดู sheet erosion; sheet flood erosion

290.

sheeted vein

สายแรแบบแผน

291.

sheeted-zone deposit แหลงแรแบบแผน

แรที่เกิดในชองวางของรอยแตกที่ขนานกันและอยูชิดกัน
แทรกสลับดวยแผนหินเดิม มีความหมายเหมือนกับ
accretion vein 35/55
แหลงแรที่ประกอบดวยสายแรหรือทางแรในเขตรอยเลื่อน
เฉือนหรือเขตรอยเฉือน
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292.

sheeting

การแตกแบบแผน

การที่หินแตกออกเปนแผนหรือแยกเปนกาบมนเนื่องจากการ
ปลดปลอยแรงกดหรือแรงดันออกไป การแตกเปนแผนอาจ
ทําใหแผนหินแยกออกจากมวลหินเดิม เชน การแตกเปนแผน
หนาหรือรูปเลนสในหินแกรนิต โดยทั่วไปจะขนานกับผิวหนา
ของหิน แผนหินจะมีความหนาและราบเรียบมากขึ้นตาม
ความลึก คุณลักษณะนี้จะเปนประโยชนในการทําเหมืองหิน

ดู pressure-release jointing; release joint ประกอบ
มีความหมายเหมือนกับ sheet structure ๒ และ pressure–
release jointing; release joint
293.

shelf

๑. ไหล

(ธรณีสัณฐาน)
๑.๑ หินดานหรือหินแข็งที่วางตัวอยูใตดินตะกอนน้ํา

294.

shelf

๒. ไหลทวีป

295.

shelf facies

ชุดลักษณไหลทวีป

พาหรือแองสะสมตะกอน เปนผืนแบนราบหรือเปนชั้น
๑.๒ แนวชั้นราบหรือแนวหินที่ยื่นออกไปจากพื้นที่ลาด
เอียง
(สมุทรศาสตร) ดู continental shelf
ชุดลักษณหินตะกอน ประกอบดวยตะกอนหรือหินตะกอน ซึ่ง
เกิดในสภาพแวดลอมทะเลน้ําตื้นตามขอบไหลทวีปจนถึงแนว
ระดับต่ําของพื้นผิวดินที่อยูตัว นอกจากนัน
้ ยังใชใน
ความหมายที่ครอบคลุมถึงชุดลักษณเปลือกหอย (shelly
facies) ที่มีความสําคัญ ในการดูลักษณะเฉพาะของหิน
คารบอเนตที่เกิดจากหอยและซากดึกดําบรรพของหอย ชุด
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ลักษณไหลทวีปนี้มีคําเต็มวา continental shelf facies มี

ความหมายเหมือนกับ platform facies; foreland facies
296.

shelf ice

น้าํ แข็งไหลทวีป

297.

shelf sea

ทะเลไหลทวีป

298.

shell

เปลือก

สวนของน้ําแข็งบนไหลทวีป ใชอธิบายชนิดของน้ําแข็งจาก
น้ําจืดที่ลอยตัวอยูหรือที่แตกหักออกมา ลักษณะดังกลาว
เรียกวา แนวน้ําแข็งขวางกั้น
บริเวณขอบทะเลน้ําตื้นที่อยูบนไหลทวีปที่มีความลึกไมเกิน
๒๐๐ เมตร เชน ทะเลเหนือ
๑. โครงแข็งที่ปกคลุมหรือหุมตัวของสัตว โดยทั่วไปจะ
เปนสารเนื้อปูน แตบางครั้งเปนสารไคตินหรือสารซิลก
ิ า เชน
เปลือกสัตวจําพวกหอยซึ่งมักเปนสารเนื้อปูน หรือเปลือก
ไทรโลไบตหรือกุงที่มักเปนสารไคทิน หรือฟองน้ําบางชนิด
ซึ่งเปนสารเนื้อซิลิกา
๒. เปลือกโลกหรือชั้นวงกลมที่เปนสวนประกอบภายใน
โลก
๓. คําที่ใชในเรื่องการขุดเจาะ หมายถึงชั้นของหินที่

299.

shelly facies

ชุดลักษณเปลือกหอย

บางและแข็งแกรงซึ่งพบในการเจาะ
ชุดหินตะกอนซึ่งมีซากเปลือกสารเนื้อปูนของหอยดึกดําบรรพ
อยูเปนจํานวนมาก เนื้อหินเปนหินปูนหรือหินโดโลไมต มีหิน
ออรโทควอรตไซตและหินดินดานอยูบาง คํานี้มักใชอางอิงถึง
ชั้นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนลางที่พบในหุบเขา
มิสซิสซิปปตอนบนและในบริเวณเกรตเลคของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเปนที่รูจักในนามของชุดลักษณ
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300.

shield basalt

มวลบะซอลตรป
ู โล

301.

shield volcano*

ภูเขาไฟรูปโล

302.

shield; continental
nucleus; continental
shield*

หินฐานทวีป

303.

shift

เลือ
่ น

304.

shingle

กรวดผิวเรียบ

ไหลทวีปซึ่งถือไดวาเปนแหลงสะสมตะกอนที่มีโครงสราง
เสถียร
หินบะซอลตจากลาวาหลากซึ่งปะทุออกมาจากชองเปดภูเขา
ไฟรูปโลขนาดเล็ก ๆ ที่อยูใกลชิดกันจํานวนมากและตอเนื่อง
เปนกลุมเดียวกัน โดยทั่วไปหินบะซอลตนี้มีขนาดเล็กกวาที่
ราบสูงบะซอลต
ภูเขาไฟรูปเหมือนโล มีความลาดชันนอยประมาณ ๔–๑๐
องศาเทานั้น ภูเขาไฟแบบนี้เกิดเนื่องจากการไหลลามของ
ลาวาแบบบะซอลต ซึ่งคอนขางเหลว จึงไหลแผออกไปเปน
บริเวณกวาง เปนลักษณะภูเขาไฟที่พบในหมูเกาะฮาวาย
หินฐานซับซอนที่โผลเปนบริเวณกวางในหินฐานธรณี
โดยทั่วไปมีลักษณะนูนตรงสวนกลาง ดานขางลาดมากจึงดู
คลายโล หินฐานทวีปทุกแหงเปนหินมหายุคพรีแคมเบรียน
รอบ ๆ หินฐานทวีปประกอบดวยตะกอนที่สะสมอยูบนลาน
ทวีป ตัวอยางหินฐานทวีปไดแก หินฐานทวีปแคนาดา หิน
ฐานทวีปบอลติก
ลักษณะการแยกตัวของหิน ซึ่งเปนผลจากรอยเลื่อน แตอยู
นอกเขตรอยเลื่อนดังกลาว
กรวดชายหาดซึ่งมีขนาดใหญกวากรวดทั่วไป โดยเฉพาะ
พวกกรวดใหญ (pebble) หรือหินมนเล็ก (cobble) บางครั้งก็
มีหินมนใหญดวย มีผิวเรียบ รูปรางกลมหรือแบน ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๒๐-๒๐๐ มิลลิเมตร พบตามชายหาดสวนที่
เปนที่สูง คํานี้นิยมใชในสหราชอาณาจักรมากกวาใน
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305.

shingle beach

หาดกรวดผิวเรียบ

306.

shingle rampart

สันหาดกรวดผิวเรียบ

307.

shingle structure;
imbricate structure

308.

shoal

โครงสรางหินแบบซอน
เกย
เนินใตนา้ํ

สหรัฐอเมริกา
หาดที่มีลักษณะแคบ เกิดขึ้นในระยะแรกตามแนวชายฝงที่มี
หินดานและหนาผาหินที่มีความทนทาน ประกอบดวยกรวดผิว
เรียบ หาดนี้สวนใหญมีความลาดเอียงไปทั้งทางทะเลและทาง
บก
แนวสันแคบ ๆ สูงประมาณ ๑-๒ เมตร ประกอบดวยกรวดผิว
เรียบตามแนวพืดหินริมทะเล

ดู imbricate structure; shingle structure
๑. พื้นที่ตื้นใตน้ํา
๒. สัน ชายฝง หรือสันดอนที่อยูใตน้ํา อาจ

309.

shoal reef

พืดหินโสโครก

ประกอบดวยตะกอนทรายหรือวัสดุรวนกองสูงขึ้นจากพื้นทอง
น้ําจนเกือบถึงผิวน้ํา กอใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือ เนินใต
น้ํานี้อาจโผลใหเห็นเมื่อน้ําลง
พืดหินที่เกิดจากปะการังซึ่งเจริญเติบโตเปนหยอม ๆ รูปรางไม
แนนอน เกิดในน้ําตื้น อาจโผลพนน้ําเมื่อน้ําลง มักมีเศษ
ปะการังเนื้อปูนที่แตกหักมาจากพืดหินใตน้ําขนาดใหญ เปน
อันตรายตอการเดินเรือ ดู reef knoll, reef patch และ patch

reef ประกอบ
310.

shock metamorphism

การแปรสภาพเฉียบพลัน

6/56
การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏใหเห็นในหินและแรที่เกิดจากคลื่น
กระแทกแรงดันสูงผานไปในชวงเวลาเสี้ยววินาที ถึงเศษสวน
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ของหนึ่งนาที กลไกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
กระแทกในธรรมชาติที่รูจักกันเพียงแบบเดียว คือผลจากการ
ตกกระแทกของอุกกาบาตขนาดใหญ ความเร็วสูง คํานี้ใช
กับผลกระทบแบบเดียวกันที่เกิดจากการทดลองระเบิด
นิวเคลียรและระเบิดเคมี ดู concussion fracture ประกอบ
311.

shock wave

คลืน
่ กระแทก

คลื่นความเร็วสูงที่เดินทางดวยความเร็วสูงกวาคลื่นไหว
สะเทือน เชน ซอนิกบูม (sonic boom)

312.

shock zone

เขตตกกระแทก

313.

shoestring sand

แนวชั้นทราย

มวลหินในหรือรอบบริเวณหลุมตกกระแทกหรือโครงสรางที่มี
ปรากฏการณของการแปรสภาพที่เกิดจากการตกกระแทก
ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด
ชั้นทรายหรือชั้นหินทรายที่มีรูปรางยาวและแคบซึ่งถูกทับถม
โดยโคลนหรือหินดินดาน เชน รองน้ําทับถม สันดอนทรายฝง

ดู channel sand ประกอบ
314.

shonkinite

หินชอนคิไนต

๑. หินอัคนีระดับลึกชนิดหนึ่ง ตามการจําแนกชนิดหินของ
IUGS ประกอบดวย เฟลดสปารทอยดระหวางรอยละ ๑๐-๖๐
แอลคาไลเฟลดสปารและแพลจิโอเคลส
ประมาณรอยละ ๑๐หรือนอยกวา และแรสีเขมระหวางรอยละ
๖๐-๙๐
๒. หินไซยีไนตสีเขมชนิดหนึ่ง ประกอบดวยออไจตและ
แอลคาไลเฟลดสปารเปนสวนใหญ อาจพบโอลิวีน ฮอรนเบ
ลนด ไบโอไทต และเนฟลีนรวมดวย
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คําวา shonkinite มาจากคําในภาษาอินเดียนแดงวา
shonkin ซึ่งเปนชื่อภูเขาในมลรัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา
315.

shooting star; falling

ดาวตก, ผีพุงไต

ดู meteor; falling star; shooting star

การทําคลืน
่ ไหวสะเทือน

ดู seismic shooting; shooting
ระบบซึ่งใชหาระยะทางโดยการวัดเวลาเดินทางไปกลับของ
สัญญาณเรดารหรือคลื่นวิทยุความถี่สูงจากสถานีในอากาศ
หรือในทะเลซึ่งเคลื่อนที่ไดถึงสถานีบนบกซึ่งตั้งอยูกับที่ ๒
สถานี ทําใหสามารถหาตําแหนงของสถานีที่กําลังเคลื่อนที่ได
ระบบชอแรนใชกําหนดจุดโยงยึดในภาพถายทางอากาศใน
การสํารวจธรณีฟสิกสทางอากาศ การสํารวจอุทกศาสตรนอก
ชายฝง และการสํารวจทางภูมิมาตรศาสตรสําหรับวัด
ระยะทางยาวไกล
๑. เขตระหวางแนวน้ําลงต่ําสุดกับแนวน้ําขึ้นสูงสุด แบง
ออกเปน ๒ สวน คือ ชายทะเลสวนนอก (foreshore) และ
ชายทะเลสวนใน (backshore)

star; meteor
316.

shooting; seismic
shooting

317.

shoran

ระบบชอแรน

318.

shore

ชายทะเล

ดู backshore และ foreshore ประกอบ

๒. คํานี้โดยทั่วไปหมายถึงชายทะเลสวนนอกและแนว
ชายทะเล (shoreline)
๓. ในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลหรือการเดินเรือ หมายถึง
แผนดิน
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319.

shore platform

ลานชายทะเล

7/56 ตรวจแลว
พื้นผิวในแนวราบหรือมีความลาดเอียงเล็กนอยที่เกิดขึ้นตาม
แนวชายทะเลจากการกัดเซาะของคลื่น บางครั้งใชใน
ความหมายเดียวกับ ลานคลื่นเซาะ (wave cut platform)

320.

shore reef

พืดหินชายฝง (ทวน)

ดู fringing reef

321.

shoreface

หนาชายทะเล

322.

shoreline

แนวชายทะเล

๑. เขตระหวางชายทะเลดานหนาที่หันออกสูทะเล กับ
บริเวณพื้นผิวที่เกือบราบของเขตชายทะเลสวนนอก ซึ่งแผ
ออกไปในทะเลจนถึงความลึกที่มีคลื่นพายุหรือที่ความลึก
ประมาณ ๑๐ เมตร
๒. สวนหนึ่งของไหลทวีปดานในที่มีลักษณะชัน แตเวา
สั้น (ภาพขยายใหใหญขึ้น)
แนวน้ําทะเล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อมองจากฝง

323.

shoreline cycle

วัฏจักรชายทะเล

324.

shoreline of

ชายทะเลยุบต่าํ

ลําดับการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝงทะเล ตั้งแตเริ่มแรกที่มี
แนวชายทะเลเกิดขึ้นจากการกระทําของน้ําทะเลที่อยูใน
ระดับหนึ่ง แลวไปสิ้นสุดที่ซึ่งเปนแนวชายทะเลใหม อันเปน
เวลาที่น้ําทะเลยุติการกระทํา
ชายทะเลจมตัวที่แผนดินมีการจมตัวอยางสัมบูรณ

depression
325.

shoreline of elevation

ชายทะเลยกสูง

ชายทะเลโผลที่แผนดินมีการยกตัวขึ้นอยางสัมบูรณ

326.

shoreline of

แนวชายทะเลยกตัว

สมมุติฐานของแนวชายทะเลซึ่งเกิดจากการยกตัวสัมพัทธ
ของพื้นทะเล หรือทะเลสาบ ผิวน้าํ จะสัมผัสกับแผนดินสวนที่
ยกตัวสูงขึ้น ซึ่งบงชี้โดยลักษณะและโครงสรางที่เกิดจาก

emergence
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ทะเล เชน สันดอน คํานี้ไมไดบอกใหทราบวาแผนดินหรือ
ทะเลมีการเคลื่อนที่ (Johnson, 1919) ปจจุบัน แนวคิดนี้เลิก
327.

shoreline of

แนวชายทะเลจมตัว

submergence

ใชแลว
สมมุติฐานของแนวชายทะเลซึ่งเกิดจากการจมตัวสัมพัทธ
ของมวลแผนดิน ผิวน้ําจะสัมผัสกับแผนดินสวนที่จมตัวลง ซึ่ง
บงชี้โดยลักษณะและโครงสรางที่อยูในอากาศ เชน ชาน คํานี้
ไมไดบอกใหทราบวาแผนดินหรือทะเลที่เคลื่อนที่จมตัวลง
(Johnson, 1919) ปจจุบัน แนวคิดนี้เลิกใชแลว

328.

shot break; shot

เวลาจุดระเบิด

instant; time break
329.

shot copper

ทองแดงลูกกระสุน

330.

shot depth

ความลึกจุดระเบิด

331.

shot elevation

ระดับจุดระเบิด

332.

shot hole

หลุมระเบิด

333.

shot instant; shot

เวลาจุดระเบิด

break; time break

เวลาที่ไดบันทึกไวขณะที่เริ่มตนสงคลื่นไหวสะเทือนออกจาก
ตนกําเนิด เชน การใชวัตถุระเบิดในการสํารวจคลื่นไหว
สะเทือน
โลหะทองแดงธรรมชาติรูปทรงกลมขนาดเล็กเหมือนลูก
กระสุน เกิดเนื่องจากทองแดงเขาไปบรรจุอยูในชองวางใน
หินบะซอลต
ระยะในแนวดิ่งจากผิวดินถึงจุดระเบิดเพื่อเปนตนกําเนิด
พลังงานในการสํารวจความไหวสะเทือน
ระยะในแนวดิ่งของจุดระเบิดในหลุมระเบิดซึ่งหางจากระดับ
อางอิงที่ใชในการสํารวจความไหวสะเทือน
หลุมเจาะที่ใสระเบิดเพื่อเปนตนกําเนิดพลังงานในการสํารวจ
ความไหวสะเทือน

ดู shot break; shot instant; time break
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334.

shot point

จุดสงคลืน
่

335.

shotcrete

ชอตกรีต

ตําแหนงที่ทําใหเกิดพลังงานคลื่นไหวสะเทือนในการ
ปฏิบัติงานสนาม รวมถึงหลุมและบริเวณพื้นที่โดยรอบดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหนึ่ง มีความหนา ๓๐-๕๐ มิลลิเมตร
ใชปดทับบริเวณลาดเหนือทางและ/หรือลาดดินถมคันทางเพื่อ
ปองกันน้ําบนผิวดินไหลลงไปกัดเซาะผิวหนา และยังชวยเพิ่ม
ความเสถียรใหกับลาดเหนือทางและลาดดินถมคันทางอีกดวย

มีความหมายเหมือนกับ ferrocement
336.

shoulder

๑. ไหลเขา

สวนที่อยูถัดจากยอดเขาหรือภูเขา ลงมา มีลักษณะของความ
ลาดเปนแบบโคงนูน

337.

shoulder

๒. ไหลทาง

สวนชั้นคันทางตลอดแนว ๒ ขางของผิวทาง
โดยกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้นบนชั้นรองพื้น
ทางหรือชั้นอื่นใดที่เตรียมไวแลวดวยวัสดุงานทางที่มีคุณภา
พตามขอกําหนด เชน ดินลูกรัง หินคลุก

338.

shrinkage crack

ระแหงหดตัว

339.

shrinkage limit

ขีดจํากัดหดตัว

340.

shutterridge; shutter

สันกัน
้

ridge

รอยแตกระแหงของตะกอนเนื้อละเอียดที่หดตัวเนื่องจากการ
ระเหยของน้ํา ตัวอยางเชน ระแหงโคลน
ปริมาณน้ําในมวลดินที่นอยที่สุดที่ไมทําใหดินหดตัวหรือลด
ปริมาตรลงไปไดอีก แมวาน้ําหรือความชื้นที่เหลือในดินนั้นจะ
ระเหยตอไป
แนวสันยาวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนในแนวดิ่ง
แนวราบ หรือแนวเฉียงที่ตัดผานลําน้ําหรือหุบผาชัน สันกั้นนี้
วางตัวขวางกับทิศทางการไหลของทางน้ํา ซึ่งอาจปดกั้นหุบ
ผาชันหรือทางน้ําที่อยูใกล ๆ จนทําใหทางน้ําเปลี่ยนทิศทาง
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341.

si

เอสไอ

(ศิลาวิทยาโครงสราง) โครงเนื้อที่กําหนดโดยทิศทางการ
จัดเรียงตัวของเม็ดแรภายในแรดอกแปร (porphyroblast)
อาจจะขนานหรือไมขนานกับทิศทางการจัดเรียงตัวของเม็ด
แรภายนอกแรดอกแปรก็ได ดู se ประกอบ

342.

sial

ไซอัล

คําทางศิลาวิทยาซึ่งเปนชั้นบนของเปลือกโลกที่ประกอบดวย
หินที่มีองคประกอบของซิลิกา และ อะลูมินา อาจเปนแหลง
ของหินหนืดจําพวกแกรนิต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเปลือก
โลกชั้นบน คําวา si ยอมาจากซิลิกา และ al ยอมาจากอะลูมิ

343.

sialma

ไซอัลมา

344.

side shot

จุดนอกแนว

345.

side slope

ลาดคันทาง

นา
ชั้นของเปลือกโลกที่มีสวนประกอบและความลึกอยูระหวาง
ชั้นไซอัลกับชั้นไซมา ดู sial และ sima ประกอบ
จุดที่อยูนอกแนวเสนสํารวจเปนตําแหนงที่ไมตั้งใจใชเปนฐาน
หลักเพื่อโยงยึดคาในการขยายการสํารวจเพิ่มขึ้น แตเปนการ
ใชหาตําแหนงของวัตถุบางอยางที่ตองการใหปรากฏบนแผน
ที่
เชิงลาดขางทางที่มีการกอสรางเสริมระดับคันทางเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพของคันทาง อัตราสวนความชันระหวางแนวราบ
ตอแนวดิ่งอยูในชวง ๑ : ๑ ถึง ๒ : ๑
17/56

346.

sidelap

การเหลือ
่ มขาง

การที่รูปถายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียม ๒ ภาพใน
แนวบินที่ขนานและชิดกัน มีพื้นที่รวมกันหรือซอนเหลื่อมกัน
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ดู overlap ประกอบ

348.

siderolite

เรดารทางอากาศรับขอมูล ระบบเรดารทางอากาศซึ่งมีสายอากาศแบบเสถียร ยาวและ
ดานขาง (เอสแอลเออาร) แคบวางตัวในแนวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เครื่องบินหรือดาวเทียมสงรังสีออกไปเปนมุมฉากกับแนวบิน
หรือแนวโคจร สามารถใหภาพถายที่แยกรายละเอียดไดดี
มาก และสามารถทําแผนที่ของพื้นผิวโลกได
ซิเดอโรไลต
อุกกาบาตประเภทหินปนเหล็ก

349.

sideromelane

ซิเดอโรมีเลน

ดู basaltic glass

350.

siderophile

-ซิเดอโรไฟล

351.

siderophile element

ธาตุซิเดอรไพล

๑. คําที่ใชกับธาตุที่พบในพวกโลหะมากกวาในซิลิเกต
และซัลไฟดของอุกกาบาต และอาจมีมากในแกนโลกเมื่อ
เทียบกับชั้นเนื้อโลกและเปลือกโลก
๒. คําที่ใชกับธาตุที่เกี่ยวของกับออกซิเจนและกํามะถัน
นอยมาก ละลายในเหล็กที่หลอมเหลว ตัวอยางเชน เหล็ก
นิกเกิล โคบอลต ฟอสฟอรัส แพลทินัมทอง
๑. ธาตุที่มีมากในพวกโลหะมากกวาซิลิเกตและ
ซัลไฟดเฟสของอุกกาบาตและพบมากในอุกกาบาตเหล็ก อาจ
มีมากในแกนโลกเมื่อเทียบกับชั้นเนื้อโลกและเปลือกโลก
๒. ธาตุที่เกี่ยวของกับออกซิเจนและกํามะถันนอยมาก
ละลายในเหล็กที่หลอมเหลว ตัวอยาง เชน เหล็ก นิกเกิล
โคบอลต ฟอสฟอรัส แพลทินัมและทอง

347.

side-looking airborne
radar (SLAR)

ดู chalcophile element และ lithophile element ประกอบ
352.

siderosphere

ซิเดอโรสเฟยร

แกนกลางที่เปนเหล็กของโลก
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353.

sidetracking

การเจาะออกดานขาง

354.

sidewall core

แทงตัวอยางผนังหลุม

355.

sidewall sampling

การเก็บตัวอยางผนังหลุม

356.

sienna

เซียนนา

การเจาะบริเวณสวนลางของหลุมเจาะในแนวใหม เพื่อ
หลีกเลี่ยงใหพนจากอุปกรณการเจาะที่ติดคางอยูอยางถาวร
ในหลุมเจาะเดิม
แทงหินตัวอยางหรือเศษหินตัวอยางที่เก็บจากผนังหลุมเจาะ
โดยการยิงเครื่องเก็บตัวอยางเขาไปในชั้นหินขางผนังหลุม
เจาะ หรือโดยการใชเครื่องมือกลขุดเจาะ
กระบวนการเก็บแทงตัวอยางจากผนังหลุมเจาะ ตามปรกติ
กระทําโดยการยิงกระสุนรูปทรงกระบอกกลวงเขาไปใน
บริเวณผนังหลุมเพื่อเก็บตัวอยางหินออกมา
ดินที่เกิดตามธรรมชาติ มีสีน้ําตาลปนเหลือง ประกอบดวยไล
มอไนต เปนผงสีสําหรับสีน้ํามันและสีทาบาน เมื่อนําไปเผา
ใหผงสีน้ําตาลหรือแดง เมื่ออยูในน้ํามันมักมีสีเขมและ
โปรงใสกวาโอเคอร ดู ocher และ umber ประกอบ

357.

sieve analysis; screen การวิเคราะหผา นตะแกรง

ดู screen analysis; sieve analysis

analysis
358.

sieve texture

เนือ
้ ตะแกรง

ดู poikiloblastic texture, poikilitic

359.

sigillarian

๑. ซิกล
ิ ลาเรียน

กลุมคลับมอสสที่มีลักษณะสูงใหญเหมือนไมตน อยูในสกุล

360.

sigillarian

๒. -ซิกล
ิ ลาเรียน

คําที่ใชเกี่ยวของกับคลับมอสสสกุล Sigillaria ดู

Sigillaria พบในชั้นหินยุคคารบอนิเฟอรัส
lepidodendrid ความหมายที่ ๒ ประกอบ

361.

signal correction

การแกคา สัญญาณ

การปรับคาเวลาเพื่อขจัดคาเวลาที่ตางกันของชั้นสะทอนที่
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362.

silcrete

ซิลครีต

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของสัญญาณที่สงออกจากตน
กําเนิดคลื่นไหวสะเทือนที่ตําแหนง
ตาง ๆ
๑. หินกรวดมนที่ประกอบดวยทรายและกรวดเชื่อม
ประสานกันดวยซิลิกาจนเปนมวลแข็ง
๒. เปลือกแข็งเนื้อซิลิกา ดู calcrete และ ferricrete

ประกอบ

363.

silica sand

ทรายซิลก
ิ า

ทรายหรือหินทรายที่แตกสลายงาย ประกอบดวยซิลิกา
เปอรเซ็นตสูง เปนสารที่ใหซิลิคอน หรือเปนวัตถุดิบผลิตแกว
หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ

364.

silica tetrahedron

ซิลก
ิ าทรงสี่หนา

ดู silicate tetrahedron

365.

silicate

ซิลิเกต

กลุมแรกลุมหนึ่งซึ่งประกอบดวยซิลิคอนและออกซิเจนเปน
หลัก ธาตุทั้งสองนี้จับตัวกันเปนหนวยโครงสรางรูปทรงสี่หนา
(SiO4 tetrahedra) โครงสรางนีอ
้ าจเกิดเปนอิสระ เปนกลุม

366.

silicate tetrahedron

ซิลิเกตทรงสี่หนา

เปนลูกโซ หรือเปนแผน โดยทั่วไปมีธาตุโลหะอื่นรวมอยูดวย
การจําแนกกลุมของซิลิเกตใชโครงสรางผลึกเปนหลัก ใน
เปลือกโลกมีซิลิเกตมากกวารอยละ ๙๐
ไอออนซับซอนซึ่งกอตัวดวยออกซิเจนไอออน ๔ ตัว ลอม
ซิลิคอนไอออน ๑ ตัว เปนรูปทรงสี่หนา โดยมีคาเปนประจุลบ
๔ หนวย ซึ่งเปนหนวยพื้นฐานของกลุมแร
ซิลิเกต มักเขียนเปน SiO4
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มีความหมายเหมือนกับ silica tetrahedron และ siliconoxygen-tetrahedron
367.

silication

การแทนทีด
่ วยซิลเิ กต

กระบวนการเปลี่ยนไปเปนหรือแทนที่ดวยซิลิเกต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกิดเปนแรสการน (skarn mineral) ในหิน
คารบอเนต ดู silicification ประกอบ
หินหรือสารที่ประกอบดวยซิลิกาในปริมาณสูง โดยเฉพาะมีซิ
ลิกาอิสระมากกวาซิลิเกต

368.

siliceous

–เนือ
้ ซิลก
ิ า

369.

siliceous earth;
diatomaceous earth ;
influsorial earth;

ดินเบา

ดู diatomaceous earth; influsorial earth; Kieselguhr;
siliceous earth

เลนเนือ
้ ซิลก
ิ า

ตะกอนทับถมกนสมุทรที่มีซากสิ่งมีชีวิตซึ่งเปนสารเนื้อซิลิกา
อยางนอยรอยละ ๓๐ เชน เลนไดอะตอม เลนเรดิโอลาเรีย ดู

Kieselguhr*
370.

siliceous ooze

calcareous ooze ประกอบ
371.

siliceous residue

กากเนือ
้ ซิลก
ิ า

372.

siliceous sinter

หินคราบเนื้อซิลก
ิ า

กากที่ไมละลายในกรดเกลือหรือกรดน้ําสม สวนใหญ
ประกอบดวยสารซิลก
ิ า เชน ควอตซเชิรต
ซิลิกาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนโอปอเนื้อพรุน น้ําหนักเบา
มีสีขาวหรือเกือบขาว เกิดจากการตกตะกอนจากน้ําพุรอนทับ
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ถมพอกเปนชั้น ๆ มีความหมายเหมือนกับ geyserite และ

sinter ความหมายที่ ๑
373.

siliceous tufa

ทูฟาเนื้อซิลก
ิ า

ดูคําอธิบายใน tufa

374.

silicic

-ซิลซ
ิ ก
ิ

ดู acidic; acid 35/55

375.

silicic rock; acidic rock หินชนิดกรด

ดู acidic rock; silicic rock 35/55

376.

siliciclastic

-เนือ
้ เศษหินซิลิกา

377.

silicification

การแทนทีด
่ วยซิลก
ิ า

378.

silicified wood

ไมเนื้อซิลก
ิ า

คําที่ใชเกี่ยวกับเศษหินที่มีธาตุซิลิคอนเปนองคประกอบ ไม
วาจะอยูในรูปของควอตซหรือซิลิเกต 12/56
๑. การเติมหรือการแทนที่ดวยซิลิกาในรูปของควอตซ
เม็ดละเอียด คาลซิโดนี หรือโอพอล ซึ่งอาจเขาไปอยูใน
ชองวางหรือเขาแทนที่แรเดิม ดู silication ประกอบ
๒. กระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพแบบที่
สวนประกอบตนกําเนิดของอินทรีย ถูกแทนที่ดวยซิลิกาในรูป
ของควอตซ คาลซิโดนี หรือโอพอล
เนื้อไมที่แข็งหรือเปลี่ยนสภาพไปเปนหินโดยกระบวนการเติม
แรซิลิกาเขาไปในชองวางของเนื้อไม ทําใหรูปรางและ
โครงสรางเดิมของไมไมเปลี่ยนแปลง ปรกติสารที่เขาไปเติม
ในเนื้อไมนี้อยูในรูปของโอพอลหรือคาลซิโดนี มีความหมาย

เหมือนกับ agatized wood และ opalized wood
permineralization ประกอบ 37/55

379.

silicon-oxygentetrahedron

ซิลค
ิ อน-ออกซิเจนทรงสี่
หนา

ดู silicate tetrahedron

ดู
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380.

silky luster

วาวแบบไหม

ความวาวของแรแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปนแบบเสนใยคลายใย
ไหม เชน แอสเบสทอส ซาทินสปาร

381.

sill

๑. พนังแทรกชั้น

ดูคําอธิบายใน dike; dyke

382.

sill

๒. สันแยกแอง

383.

sillar

ซิลลาร

(ธรณีวิทยาทางทะเล)
๒.๑ สันใตน้ําทะเลหรือที่ยื่นขึ้นมาในบริเวณที่น้ํา
คอนขางตื้น ทําใหแยกแองหนึ่งออกจากแองอื่น ๆ หรือแยก
ออกจากทะเลขางเคียง ทําใหกลายเปนแองปด
๒.๒ สันใตน้ําของหินดานหรือดินในบริเวณน้ําตื้นที่อยู
ใกลปากฟยอรด แยกน้ําลึกในฟยอรดออกจากเขตน้ําลึกของ
มหาสมุทรดานนอก
๑. แหลงสะสมจากเถาภูเขาไฟหลากที่แข็งขึ้นจากการ
ตกผลึกใหมเนื่องจากแกสหนีออกไปมากกวาเกิดการเชื่อมติด
จัดเปนชนิดหนึ่งของหินอิกนิมไบรต
๒. หินเถาภูเขาไฟหลากที่ไมเชื่อมติด

384.

้
silled basin; restricted แองปดกัน

ดู restricted basin; silled basin

basin
385.

silt

๑. ทรายแปง

๑.๑ ตะกอนที่มีขนาดเล็กกวาทรายละเอียดแตใหญ
กวาเคลย มีเสนผานศูนยกลางระหวาง ๑/๑๖ ถึง ๑/๒๕๖
มิลลิเมตร ตามมาตราเวนตเวิรท หรือ ๐.๐๕– ๐.๐๐๒
มิลลิเมตร ตามระบบ USDA ซึ่งเปนขนาดเล็กมากจนสามารถ
แขวนลอยอยูในน้ําได
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๑.๒ อนุภาคของแรหรือหินที่ไมจับตัวแข็ง ขนาดทราย
แปง มักมีตะกอนเคลยปนอยูดวย
๑.๓ โคลนที่แขวนลอยอยูในน้ํา
386.

silt

๒. ดินทรายแปง

(ปฐพีศาสตร) ดูคําอธิบายใน soil texture

387.

silt loam

ดินรวนปนทรายแปง

ดูคําอธิบายใน soil texture)

388.

siltstone

หินทรายแปง

๑. ตะกอนทรายแปงชนิดที่มีเนื้อและองคประกอบของ
หินดินดาน แตขาดลักษณะแนวแตกถี่
๒. หินโคลนที่ประกอบดวยตะกอนขนาดทรายแปง
มากกวาดินเหนียว

389.

silty clay

ดินเหนียวปนทรายแปง

ดูคําอธิบายใน soil texture)

390.

silty clay loam

ดูคําอธิบายใน soil texture)

391.

Silurian Period

ดินรวนเหนียวปนทราย
แปง
ยุคไซลูเรียน

ยุคที่ ๓ ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยูระหวางยุคออรโดวิเชียน
กับยุคดีโวเนียน มีชวงอายุตั้งแต ๔๔๓.๔ ถึง ๔๑๙.๒ ลานป
มาแลว เปนยุคแรกเริ่มของพืชบก และเริ่มพบปลาทั้งชนิดมี
ขากรรไกรและไมมีขากรรไกร หินที่เกิดในยุคนี้เรียกวา หิน
ยุคไซลูเรียน (Silurian System) ดู geologic time scale

ประกอบ

392.

Silurian Period*

ยุคไซลูเรียน

40/55
ยุคที่ ๓ ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยูระหวางยุคออรโดวิเชียน
กับยุคดีโวเนียน มีชวงอายุตั้งแต ๔๓๕ ถึง ๓๙๕ ลานปมาแลว
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393.

sima

ไซมา

เปนยุคแรกเริ่มของพืชบก หินที่เกิดในยุคนี้เรียกวา หินยุค
ไซลูเรียน (Silurian System)
คําทางศิลาวิทยาซึ่งเปนชั้นลางของเปลือกโลกที่ประกอบดวย
หินที่มีองคประกอบของซิลิกา และ แมกนีเซียม อาจเปน
แหลงของหินหนืดจําพวกบะซอลต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของเปลือกโลกชั้นลาง คําวา si ยอมาจากซิลิกา และ ma ยอ

394.

similar fold

รอยคดโคงเหมือน

มาจากแมกนีเซียม
รอยคดโคงที่บริเวณสวนยอดหนามากกวาบริเวณสวน
ดานขาง แตระยะระหวางพื้นผิวของชั้นหินคดโคงตั้งแต ๒
ชุดมีคาคงที่ เมื่อวัดขนานกับระนาบแกนของชั้นหินคดโคง
นั้น ๆ

ดู reverse similar fold ประกอบ
2/56
395.

simple multiple

คลืน
่ สะทอนซ้าํ ธรรมดา

ดูคําอธิบายใน multiple; multiple reflection

396.

sinistral

-วนซาย

เกี่ยวกับการเอียงหรือการหมุนวนไปในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา ในทางบรรพชีวินวิทยาใชเรียกลักษณะการบิดของ
เปลือกหอยกาบเดี่ยวที่มีลักษณะบิดหมุนไปทางซาย การดูทิศ
ทางการบิดตองหันชองเปลือกเขาหาผูสังเกตโดยหมุนจาก
ยอดไปยังชองเปลือก ดูรูปใน dextral ประกอบ

397.

sinkhole

หลุมยุบ

หลุมหรือแองบนแผนดินที่ปากหลุมเกือบกลมและมีเสนผาน
ศูนยกลางราว ๒๐ เมตรถึงกวา ๒๐๐ เมตร เกิดจากน้ําละลาย
เอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยูขางใตออกไป ทําให
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พื้นดินตอนบนยุบลงเปนหลุมใหญ หากการละลายสาร
ดังกลาวเปนไปอยางกวางขวางหลุมยุบนี้จะลึกลง ๆ จนทะลุ
ถึงทางน้ําขางลางเกิดเปนปลองขึ้นได ดู collapse sinkhole

และ solution sinkhole ประกอบ
398.

sinking

การจมตัว

399.

sinking stream

ธารน้าํ มุด

400.

sinter

หินคราบ

36/55
๑. การทรุดตัว
๒. การที่น้ําบนผิวมหาสมุทรเคลื่อนที่ลงสูดานลาง
โดยทั่วไปเกิดจากกระแสน้ํามาบรรจบกัน หรือจากการที่
มวลของน้ํา ณ ที่นั้น มีความหนาแนนมากกวาน้ําที่ลอมรอบ
36/55
ธารน้ําผิวดินที่มุดหายลงใตดินในภูมิประเทศแบบคาสต
36/55
๑. ดู siliceous sinter
๒. แหลงสะสมจากน้ําพุเนื้อปูน เชน ทูฟา ทราเวอรทีน

401.

sinus

รอยบุม

รอยกดหรือรองบนเปลือกสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชนรอยที่
พบบนบริเวณชองปากของเปลือกหอยกาบเดี่ยวสกุลที่มี
รูปรางมวนแบบกรวยหรือแบบวงแบนราบ รอยบากจะทํา
หนาที่เปนทางผานของของเสียจากทวารและน้ําที่กรองผาน
เหงือกแลว ดูรูป และดู sulcus ประกอบ

402.

siphon

ไซฟอน

อวัยวะรูปรางคลายทอ พบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ทํา
หนาที่ดูดน้ําเขาหรือพนน้ําออก ดู siphuncle ประกอบ
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403.

siphuncle

ไซฟงเคิล

อวัยวะในเปลือกของสัตวพวกหอยเซฟา
โลพอด ซึ่งเปนสัตวที่มีผนังกั้นแบงภายในเปลือกออกเปน
หองๆ อวัยวะดังกลาว มีลักษณะเปนรูเปดรูปกลมอยูบน
ตําแหนงเดียวกันบนผนังกั้นหองทุกหอง ตั้งแตหองแรกซึ่งมี
ขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงหองสุดทายซึ่งมีขนาดใหญที่สุดและ
เปนที่อยูของตัวหอย อวัยวะนี้มีไวสําหรับใหเนื้อเยื่อสวนที่
เรียกวาไซฟอน (siphon) ลอดผาน ไซฟอนมีหนาที่ดูดน้ํา
เขา-ออกเพื่อทําใหสัตวเคลื่อนที่ ลอยตัวหรือจมตัวได

404.

six-faced octahedron

ออกตะฮีดรอนหกหนา

ดูคําอธิบายใน hexoctahedron

405.

S-joint

ดังนี้แนวแตกแบบเอส

ดู longitudinal joint

406.

skarn

หินสการน

หินแปรชนิดหนึ่งที่เกิดจากการแปรสภาพแบบแทนที่ พบใน
บริเวณรอยสัมผัสระหวางหินอัคนีระดับลึกกับหินขางเคียง
โดยเฉพาะหินปูนปนซิลิกา หินปูนเกือบบริสุทธิ์ หรือหินโดโล
ไมต ดดยนําเอาซิลิกา อะลูมินา เหล็ก และแมกนีเซียมจากหิน
อัคนีเติมเขาไป หรือแทนที่แรในหินขางเคียงนั้น ดู tactite

ประกอบ
407.

skerry guard*

แนวเกาะโขดหิน

408.

skerry*

เกาะโขดหิน

แนวเกาะโขดหินที่เกิดขนานกับชายฝงเปนระยะทางหลาย
รอยกิโลเมตร ทําหนาที่เสมือนกําแพงกั้นคลื่นในทะเล
เกาะเล็ก ๆ ที่เกิดจากโขดหินและอยูใกลฝงผืนแผนดินใหญ
โดยเฉพาะใชเรียกเกาะเล็ก ๆ ที่มีอยูเปนจํานวนมากทาง
ชายฝงของประเทศนอรเวย มีความหมายเหมือนกับ scar ๒
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409.

skewness

สภาพเบ

๑. สภาพอสมมาตรการแจกแจงของความถี่ขนาดของ
เม็ดตะกอน โดยใชโมเมนตที่สามของคาเฉลี่ยของเม็ด
ตะกอน หรือใชความตางกันระหวางคาเฉลี่ยเลขคณิตกับ
คามัธยฐาน
๒. สภาพอสมมาตรการแจกแจงความถี่ขนาดเม็ด
ตะกอน โดยคํานวณจากอัตราสวนของผลคูณเปอรเซ็นไทล
ที่ยี่สิบหา กับเปอรเซ็นไทลที่เจ็ดสิบหาหารดวยเปอรเซ็นไทล
ที่หาสิบยกกําลังสองจากกราฟแสดงคาเปอรเซ็นไทลขนาด
เม็ดตะกอน

410.

skin damage

ความเสือ
่ มสภาพผนังหลุม ดู formation damage

411.

skin friction

แรงเสียดทานพืน
้ ผิว

412.

skystone; cosmolite;

อุกกาบาต

๑. ความตานทานแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวาง ดิน
และ โครงสรางทางวิศวกรรม
๒. ความตานทานแรงเฉือนของพื้นดินที่เกิดขึ้นบริเวณ
ดานขางของเสาเข็มหรือทอ
๓. แรงเสียดทานระหวางเชื้อเพลิงกับพื้นผิวหนาของ
ของแข็งที่เคลื่อนที่ผาน

ดู meteorite; cosmolite; skystone

meteorite*
413.

slag

ตะกรัน

๑. หินตะกอนภูเขาไฟที่เนื้อเต็มไปดวยชองวางรูปราง
คลายถุงลมกระจัดกระจายอยูทั่วไป
๒. กากจากเตาถลุงซึ่งเกิดจากการ
ที่ฟลักซหลอมรวมกับเถาจากถานโคกแลวทําปฏิกิริยากับ
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มลทินในแร ปจจุบันมีการนําวัสดุเหลานี้ไปใชในการ
กอสรางดวย เชน ตะกรันเหล็กใชเปนวัสดุทองถิ่นกอสราง
ถนน
414.

slaking

การแตกตัวดวยน้าํ

๑. กระบวนการที่ดินสัมผัสกับอากาศและความชื้นแลว
แตกตัวออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน เคลยแหงถูกเติมเต็ม
ดวยน้ําหรือละลายในน้ํา
๒. กระบวนการผสมปูนดิบกับน้ําแลวไดเปนปูนสุกหรือ
ปูนขาว

415.

SLAR (side-looking
airborne radar)

เอสแอลเออาร (เรดารทาง ดู side-looking airborne radar (SLAR)
อากาศรับขอมูลดานขาง)

416.

slate

หินชนวน

417.

slate ribbon

ริบบิ้นหินชนวน

หินแปรเนื้อเนียนชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของ
หินดินดานดวยความรอนและความกดอัด ทําใหแกรงและเกิด
รอยแยกเปนแผน ๆ ขึ้นในตัว โดยรอยแยกนี้ไมจําเปนตองมี
ระนาบเหมือนกับการวางชั้นของหินดินดานเดิม หินชนวนที่
แซะออกเปนแผนใหญ ๆ ใชทํากระดานชนวน แผนมุงหลังคา
และแผนรองพื้นสักหลาดโตะบิลเลียด
โครงสรางริบบิ้นที่แสดงถึงรองรอยของชั้นหินเดิมที่ยัง
เหลืออยูบนพื้นผิวรอยแตกเรียบของหินชนวน ประกอบดวย
แถบยาวหลายสี มีลักษณะเปนเสนตรง เปนคลื่น หรือรอย
หยัก
และแกไขคําอธิบายในศัพท ribbon ใหสอดคลองกันดังนี้

418.

slaty cleavage*

แนวแตกเรียบแบบ

แนวแตกตามรอยริ้วขนานซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของแผนแร
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หินชนวน

419.

slaty coal

ถานหินแผน

420.

slice

สไลซ

421.

slickenside

รอยไถล

422.

slide

การเลือ
่ นถลม

423.

slim hole

หลุมเล็ก

เล็ก ๆ สวนใหญเปนคลอไรตและเซริไซต พบในหินชนวน
หรือชั้นที่มีเนื้อเดียวกัน เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะและการ
แปรสภาพขั้นต่ํา แนวแตกทําใหแซะหินดังกลาวออกเปนแผน
ๆ ไดงาย
ถานหินที่แตกออกเปนแผน ๆ แบบหินชนวน
การแบงยอยแบบไมเปนทางการของการลําดับชั้นหินที่ไม
สามารถแบงแยกเปนหนวยหินได โดยใชชุดลักษณหรือ
ความหนาแบบเดียวกันในการวิเคราะห
รอยครูดบาง ๆ บนผิวหินตรงระนาบรอยเลื่อน เกิดจากการ
ไถลเสียดสีของหิน อาจมีการหลอมละลายของหินเนื่องจาก
ความรอนตรงบริเวณที่เสียดสีนั้น
๑. การเคลื่อนที่ลงมาตามความลาดชันอยางรวดเร็ว
ปานกลาง ถึงเร็วมาก ถาเปนการเคลื่อนของหิน เรียก หิน
เลื่อนถลม ถาเปนของแผนดิน เรียก แผนดินถลม
๒. รอยเลื่อนถลม รองรอยของแผนดินหรือหินที่เปด
ออกโดยไมมีสิ่งใดปกคลุมแสดงถึงการเลือ
่ นถลม
๑. หลุมเจาะที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน ๕ นิ้ว
๒. หลุมเจาะที่มีขนาดเล็กกวาปรกติที่เจาะโดยเครื่อง

424.

slip face

หนาไถล

เจาะ เปนการสํารวจแหลงแรขั้นตนเพื่อศึกษาลําดับชัน
้ หิน
หรือโครงสราง
๑. พื้นผิวลาดชันบนดานกําบังลมของเนินทราย โดยมี
คามุมเทากับหรือเกือบเทากับคามุมทรงตัวของทรายรวนที่
กองอยูบนเนิน และทรายจะเคลื่อนที่ลงดานลางอยางตอเนื่อง
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๒. พื้นผิวดานกําบังลมของคลื่นทราย แสดงดวยชั้น
ลาดแนวดินดอน (ตัดภาพออก)

425.

slip fibre

สายแรเสนใยขนาน

426.

slip rate

อัตราเลื่อน

427.

slip surface

พื้นผิวไถล

428.

slip tectonite; S-

หินเทกโทไนตเอส

slope

18/56
คาการเลื่อนตัวของหินหรือตะกอนจากบริเวณหรือระนาบรอย
เลื่อน ๒ ดานเมื่อเทียบกับหนวยเวลา โดยวัดไดดวยวิธีภูมิ
มาตรศาสตร หรือระยะทางเหลื่อมของสิ่งปลูกสราง หรือ ระยะ
เหลื่อมของลักษณะทางธรณีวิทยาเทียบกับเวลา
พื้นผิวที่เลื่อนไถลจากแผนดินถลม มักจะมีลักษณะเปนรอย
ไถล รอยครูด และคอนขางเรียบ โดยจะเห็นไดชัดในวัสดุเนื้อ
ดินและเนื้อเม็ด ซึ่งมีแนวโนมจะเปลี่ยนเปนดินเคลยได

ดู S-tectonite; slip tectonite
(แกที่ S-tectonite ใหสอดคลองกันดวย)

tectonite
429.

ดูคําอธิบายใน cross fibre

๑. ความชัน

คาตัวเลขซึ่งกําหนดเปนองศาของการเอียงเทจากแนวราบ
หรือ คาแทนเจนต (tangent) ของมุมลาด
17/56

430.

slope

๒. ความลาด

พื้นผิวสวนที่อยูบนเปลือกโลกซึ่งมีการเอียงเทไดแก ลาดเขา
(hill slope) ลาดทวีป เปนตน 17/56

431.

slope cutting

การตัดเขา

การกอสรางถนนตัดผานพื้นที่ภูเขา เสถียรภาพของลาดเหนือ
ทางขึ้นอยูกับความสูง ชนิดของหินและลักษณะโครงสราง
ทางธรณีวิทยา
17/56
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432.

slope failure

การพังทลายตามความ
ลาด

433.

slope stability

เสถียรภาพตามความลาด

434.

slope wash

การชะลางตามความลาด

การเคลื่อนตัวไปตามความลาดชันของชั้นดินหรือหินดานลาง
ภายใตแรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนตัวดังกลาวเปนไดทั้ง
อยางชา ๆ หรืออยางรวดเร็ว สวนใหญเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย เชน การขุดขนยายวัสดุออกจากบริเวณเชิงเขา
17/56
แรงตานตามความลาดชันซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย
สรางขึ้นเพื่อปองกันการพังทลายซึ่งอาจทําใหเกิดแผนดิน
ถลมได
17/56
การเคลื่อนตัวลงของดินและหินตามความลาดชันของภูมิ
ประเทศโดยเกิดจากการไหลแผซานของน้ํา ดู sheet

erosion; sheet flood erosion ประกอบ
17/56
435.

slough

ปลักตม

๑. ที่ลุมชื้นแฉะหรือแองน้ําตื้นที่ไมมีทางระบาย ดู

marsh ประกอบ
๒. พื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญ เชน พื้นที่บริเวณหนองงูเหา
เดิม ที่ลุมน้ําขัง ดู swamp ประกอบ
๓. คําที่ใชกับทางน้ําในที่ลุมราบน้ําขึ้นถึง เชน ทางน้ํา
เล็ก ๆ ในปาโกงกาง บริเวณอาวพังงา
๔. ทางน้ําที่มีน้ําไหลเอื่อย เชน ตามดานขางของรอง
น้ําในแมน้ําซึ่งน้ําไหลอยางชา ๆ จนเกือบหยุดนิ่ง พื้นดินที่
เปนหนองน้ําหรือทางน้ําที่ถูกละทิ้งไวจนมีน้ํานิ่ง และเกิดอยู
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ในที่ราบน้ําทวมถึงหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
นอกจากนัน
้ ยังครอบคลุมทะเลสาบขนาดเล็ก ที่ลุมชื้นแฉะ
หนองออ ทางน้ําไหลเขา สระ หรือแหลงน้ําดานในขนาดเล็ก
และแคบ
๕. คําที่ใชกับอาวขนาดเล็กในอังกฤษตะวันออก
๖. พื้นดินที่มีลักษณะออนนุม เปนปลักโคลนตม เลน
(miry) หรือพื้นที่มีน้ําขัง
436.

sludge sample

ตัวอยางโคลนเจาะ

437.

sludging; soil flow; soil การไหลลงของดิน

ตัวอยางโคลนที่ไดจากเครื่องเจาะแบบหมุน หินหรือทรายที่
ไดจากเครื่องเจาะกระแทก หรือผงละเอียดที่ไดจากเครื่อง
เจาะหัวเพชร เพื่อนําไปศึกษาวิจัย

ดู solifluction; sludging; soil flow; soil fluction

fluction; solifluction*
438.

sluice box; sluice

รางดักแร

ดู sluice; sluice box

439.

sluice; sluice box

รางดักแร

รางที่สรางขึ้นโดยมีลิ้นและประตูบังคับน้ําใหไหลไปตามราง
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใชดักแรหนัก เชน ทอง แรดีบุก
มีรูป

440.

slump

การเลือ
่ นไถล

๑. การเลื่อนไถลของมวลตะกอนหลังจากตกทับถมตาม
บริเวณความลาดใตน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการไหลของ
ตะกอนทะเลที่ยังไมจับตัวแข็งในบริเวณไหลทวีป มี

ความหมายเหมือนกับ subaqueous gliding
๒. การเคลื่อนที่ของมวลหินหรือเศษดินเศษหิน ลงมา
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ตามความลาดชันโดยเคลื่อนที่หรือทรุดตัวหมุนตัวเปนหนวย
หรือบล็อกตามระนาบโคงเวา มักเกิดบริเวณหนาผาหรือไหล
เขา เชน ตามตลิ่งแมน้ํา ขอบบอเหมืองแร
๓. มวลของวัสดุตาง ๆ ที่เกิดจากการเลื่อนไถล อาจ
เปนกอน เปนกระบิ หรือเปนบล็อกก็ได ดู slump block

ประกอบ
441.

slump bedding

การวางชัน
้ เลือ
่ นไถล

442.

slump block

บล็อกเลือ
่ นไถล

443.

slump fault

รอยเลือ
่ นไถล

การวางตัวของชั้นหินที่ถูกกระทบกระเทือนโดยเฉพาะ
หมายถึงชั้นหินที่เปลี่ยนรูปไปโดยการเลื่อนไถลใตน้ํา หรือ
การเลื่อนไถลไปทางดานขางของชั้นตะกอนใหม
15,16/56
มวลวัสดุที่ฉีกขาดออกไปเปนกระบิเดียวกันในขณะที่เกิดการ
เลื่อนไถล อาจมีขนาดยาว ๒ กิโลเมตร และหนาถึง ๓๐๐
เมตร

ดู normal fault
(แกที่ normal fault ใหสอดคลองกันดวย)

444.

slump fold

รอยคดโคงเลือ
่ นไถล

รอยคดโคงประเภทหนึ่งภายในหนวยหิน ซึ่งเกิดจากการไหล
ถลมลงมาของตะกอนที่ยังไมแข็งตัว
2/56

445.

slurry

ของเหลวขน

ของเหลวที่มีลักษณะขนซึ่งไดจากการผสมของผงวัสดุกับน้ํา
ที่เกิดตามธรรมชาติหรือจากมนุษยทําขึ้น เชน โคลนกน
ทะเลสาบ โคลนจากหลุมเจาะ โคลนทายรางจากการแตงแร
ผงถานหินกับน้ํา เพื่อใชขนสงทางทอ หรือซีเมนตกับน้ํา ยาง
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มะตอยผสมกับน้ําและหินฝุน เพื่อใชในการอุดรอยรั่วหรือ
รอยแตก
446.

slush pump; mud

เครือ
่ งสูบโคลนเจาะ

ดู mud pump; slush pump

ชั้นหินโคงรูปหัวงู

ดู snake’s head fold; ramp anticline
๑. พื้นดินที่ปกคลุมดวยหิมะแผเปนบริเวณกวาง คอนขาง
เรียบ สม่ําเสมอ สวนมากเกิดอยูบนพื้นที่สูงหรือบนภูเขาเหนือ
แนวหิมะ
๒. บริเวณที่มีหิมะปกคลุมถาวร เชน ตอนบนของธารน้ําแข็ง
พื้นที่สะสมเพิ่มพูนของธารน้ําแข็ง
หินออบซิเดียนที่เนื้อพื้นมีสารฝงในประกอบดวยกลุมผลึกเล็ก
ๆ รวมตัวคลายดอกไมหรือเปนมวลรัศมี ขนาดตั้งแต ๑
มิลลิเมตรถึง ๑ เมตร มีสีเทาถึงขาว เมื่อนําไปขัดมันจะมองดู
คลายเกล็ดหิมะในเนื้อพื้นสีดําของแกวภูเขาไฟ เปนผลจาก
การที่ลาวาเย็นตัวอยางรวดเร็ว พบในประเทศจีน เกาหลี ดู

pump
447.

snake’s head fold;
ramp anticline

448.

snowfield

ทุงหิมะ

449.

snowflake obsidian

หินออบซิเดียนเกล็ดหิมะ

spherulite ประกอบ
450.

soap earth

โซปเอิรท

สตีไทตเนื้อสมานแนน ดู steatite ประกอบ มีความหมาย

เหมือนกับ lardstone
451.

soapstone

โซปสโตน

๑. ดู steatite ๒
๒. ดู saponite
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๓. คําที่ใชกับอะกัลมาโทไลต
452.

soda

โซดา

โซเดียมคารบอเนต มีสูตรเคมี Na2CO3 โดยเฉพาะพวกเด
คะไฮเดรต (Na2CO3.10H2O) ใชสําหรับโซเดียมออกไซด

453.

soda ash

โซดาแอช

454.

soda feldspar

โซดาเฟลดสปาร

455.

soda spar

โซดาสปาร

โซเดียมไฮดรอกไซด และโซเดียมไบคารบอเนต บางครั้ง
เรียกอยางไมเปนทางการวาโซดาสปาร
ชื่อทางการคาของโซเดียมคารบอเนต ที่ผลิตในโรงงานจาก
แรโทรนาและน้ําจากทะเลสาบน้ําเค็ม หรือการสังเคราะหจาก
เกลือและหินปูน
คําที่ใชเรียกผิดของโซเดียมเฟลดสปาร
คําที่ใชทั่วไปอยางไมเปนทางการหรือในรูปแบบทางการคา
ของโซเดียมเฟลดสปาร เชน แอลไบต หรือการตรวจสอบ
เฟลดสปารผสมที่มีโซเดียมออกไซดอยางนอยรอยละ ๗ มี

ความหมายเหมือนกับ Na-spar ดู potash feldspar ประกอบ
456.

sodium bentonite

โซเดียมเบนทอไนต

เบนทอไนตชนิดที่มีโซเดียมไอออน (Na+) เปนตัวแลกเปลี่ยน
หลัก มีสมบัติดูดกลืนน้ําไดปริมาณมาก สามารถเพิ่มปริมาตร
ไดมากถึง ๘ เทา นิยมใชทําโคลนเจาะ ผสมกับผงแรเหล็ก
บดแลวทําใหเปนเม็ดกลม ๆ เพื่อใชถลุงแรเหล็ก ทําแบบหลอ
ทราย มีความหมายเหมือนกับ Wyoming bentonite ดู

bentonite และ calcium bentonite ประกอบ
457.

sodium feldspar

โซเดียมเฟลดสปาร

๑. กลุมแรเฟลดสปารที่ประกอบ
ดวยโซเดียมสูง เชน แอลไบต เพริสเทไรต ในประเทศไทย
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พบที่จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช ระนอง ราชบุรี
๒. ชื่อเชิงพาณิชยของเฟลดสปารที่มี Na2O อยางนอย
รอยละ ๗ บางครั้งเรียกโซดาเฟลดสปาร (soda feldspar)
ในประเทศไทยเฟลดสปารที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตกระจก
แผนใสตองมี Na2O อยางนอยรอยละ ๑๐
458.

soft coal

ถานหินเนือ
้ ออน

คําที่ในสหรัฐอเมริกาใชเรียกถานหินบิทูมินัสหรือถานหินซับ
บิทูมินัส ดู bituminous coal และ subbituminous coal

ประกอบ
459.

soft ground

ชวงดินออน

460.

soft rock

๑. หินตะกอน

461.

soft rock

๒. หินผุ

462.

soft water

น้าํ ออน

สวนบนของแหลงแรที่สามารถทําเหมืองไดอยางงาย ๆ โดย
ไมตองเจาะหรือระเบิด โดยทั่วไปเปนสวนบนซึ่งผุพังอยูกับที่
ของแหลงแร
หินที่เกิดจากการสะสมหรือทับถมของตะกอนหรือหินชั้น ซึ่ง
สามารถแยกความแตกตางจากหินอัคนีและหินแปรได
หินชนิดใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถขุดขึ้นมาไดโดยใชรถดันดิน
ตีนตะขาบ (crawler tractor) ซึ่งอยูในสภาพใชงานไดดีโดย
มีน้ําหนักไมนอยกวา ๒๘ เมตริกตัน พรอมติดตั้งอุปกรณใบ
คราด (ripper) มีขนาดกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๗๐
แรงมา เพื่อใชในการกอสรางถนนและงานตัดคันทาง
น้ําที่เมื่อใชสบูธรรมดาก็สามารถทําใหเกิดฟองสบูไดงาย
หรือน้ําที่มีสารทําใหกระดางนอยกวา ๖๐ มิลลิกรัมตอลิตร
คํานวณเทียบกับปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3 )
ที่ละลายอยูในน้ํา
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463.

soft–rock geology

ธรณีวิทยาหินตะกอน

464.

soil

ดิน

465.

soil amplification

การขยายคลืน
่ ในดิน

466.

soil classification

การจําแนกดิน

วิชาธรณีวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับหินตะกอน ตรงขามกับ hard–

rock geology
๑. (ธรณีวิทยา) มวลวัสดุที่เกิดจากการผุพังของผิว

เปลือกโลกจากหินหรือชั้นตะกอนและยังไมจับตัวกัน วางตัว
บนหินดาน
๒. (ปฐพีศาสตร) เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุม
พื้นผิวโลกอยูเปนชั้นบาง ๆ เกิดจากการสลายตัวของหินและ
แรผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุ ซึ่งประกอบดวยอินทรียวัตถุ
อนินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศ เปนแหลงที่มาของปจจัยสี่ คือ
อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ดินมี
ลักษณะและสมบัติแตกตางกันไปในที่ตาง ๆ ของโลก
เนื่องจากปจจัยที่สําคัญ คือ ภูมิอากาศ วัตถุตนกําเนิด สภาพ
ภูมิประเทศ พืชพรรณและสิ่งมีชีวิต และระยะเวลา
การเพิ่มความสูงของคลื่นแผนดินไหวในดิน เมื่อคลื่นไหว
สะเทือนเคลื่อนที่ผานตัวกลางจากหินสูดิน
การรวบรวมดินที่มีลักษณะและสมบัติคลายกันตามบรรทัด
ฐานของระบบการจําแนกดินเขาไวเปนหมวดหมูเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกและงายตอการศึกษาและจดจํา รวมทั้งแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของดินชนิดตาง ๆ และการนําไปใช
ประโยชน ระบบการจําแนกดินเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือ
กําหนดขึ้นมาเองโดยอาศัยความรูและเทคโนโลยีสมัยนั้น ๆ
เมื่อความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ระบบการจําแนก
ดินยอมเปลี่ยนแปลงไปดวยตามความเหมาะสม
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467.

soil creep

ดินคืบ

ปรากฏการณอยางหนึ่งของดินที่อาจเกิดขึ้นตามลาดเขา ดิน
ที่ปกคลุมพื้นผิวไถลเคลื่อนไปจากที่เดิมเล็กนอยอยางชามาก
จนไมสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ได แตทราบไดจากลักษณะตาง
ๆ เชน ดินไปรวมตัวกันเกิดเปนชั้นเล็ก ๆ ตามลาดเขา หรือ
ตนไมที่ขึ้นอยูตามลาดเขา และรั้วหรือเสาที่ปกไวตามลาดเขา
เอนเอียงไป ปรากฏการณนี้คลาย ๆ กับดินไหล แตการ
เคลื่อนที่ของดินมีนอยกวาและชากวา ดู earth flow;

earthflow และ landslide ประกอบ
468.

soil erosion*

การกรอนของดิน

469.

soil flow; sludging; soil การไหลลงของดิน
fluction; solifluction*

470.

soil horizon

ชั้นดิน

471.

soil profile

หนาตัดขางของดิน

การที่ดินถูกฝนและแมน้ําลําธารกัดชะไป หรือถูกลมพัดพาไป
จนกรอนบางลงหรือหมดไปในที่สุด

ดู solifluction; sludging; soil flow; soil fluction
ชั้นดินที่แบงออกเปนชั้น ๆ ขนานหรือเกือบขนานไปกับ
ผิวหนาดิน แตละชั้นมีลักษณะแตกตางกันเนื่องจากสมบัติทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เชน สี โครงสราง
เนื้อดิน การยึดตัว ความเปนกรดเปนดางของดิน ซึ่งสามารถ
สังเกตไดในสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใชอักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ เชน O, A, E, B, C, R
ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏใหเห็นเรียงตามลําดับเปนชวงชั้น
จากชั้นบนสุดจนถึงชั้นลางสุด วาแตละชวงมีลักษณะอยางไร
หากขุดเปนหลุมใหญลึกลงไปในดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ
จะสามารถแลเห็นหนาตัดของดินไดจากปากหลุมลงไปจนถึง
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กนหลุม (ดูรูปที่ soil horizon)
472.

soil science

ปฐพีศาสตร

473.

soil texture

เนือ
้ ดิน

วิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ศึกษาดินซึ่งเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นผิวโลก รวมทั้งการกําเนิดดิน การ
จําแนกดิน การทําแผนที่ดิน สมบัติทางฟสิกส เคมี ชีวภาพ
และความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติเหลานี้มีผลตอการใช
ประโยชนและการจัดการเกี่ยวกับดิน
ลักษณะของดินที่จัดแบงตามสัดสวนโดยน้ําหนักของกลุม
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา ๒ มิลลิเมตร ซึ่งประกอบดวยทราย
ทรายแปง และดินหรือเคลย ที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
กลุมอนุภาคทั้ง ๓ ชนิดนี้ เมื่อประกอบกันในสัดสวนตาง ๆ จะ
ไดประเภทเนื้อดินดังนี้
ดินทราย (sand) คือดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
ทรายมากกวารอยละ ๘๕ และอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ
๑.๕ เทาของอนุภาคขนาดเคลยนอยกวารอยละ ๑๕
ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) คือดินที่
ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายรอยละ ๗๐– ๙๑ และ
อนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ ๑.๕ เทาของอนุภาคขนาด
เคลยตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป และอนุภาคขนาดทรายแปงรวม
กับ ๒.๐ เทาของอนุภาคขนาดเคลยนอยกวารอยละ ๓๐
ดินรวนปนทราย (sandy loam) คือดินที่ประกอบดวย
อนุภาคขนาดเคลยรอยละ ๗– ๒๐ อนุภาคขนาดทราย
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มากกวารอยละ ๕๒ และมีอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ ๒.๐
เทาของอนุภาคขนาดเคลยตั้งแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไป หรือมี
อนุภาคขนาดเคลยนอยกวารอยละ ๗ อนุภาคขนาดทราย
แปงนอยกวารอยละ ๕๐ และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอย
ละ ๔๓
ดินรวน (loam) คือดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
เคลยรอยละ ๗– ๒๗ อนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ ๒๘-๕๐
และอนุภาคขนาดทรายไมเกินรอยละ ๕๒
ดินรวนปนทรายแปง (silt loam) คือดินที่ประกอบดวย
อนุภาคขนาดทรายแปงตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป และอนุภาค
ขนาดเคลยรอยละ ๑๒– ๒๗ หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปง
รอยละ ๕๐– ๘๐ และอนุภาคขนาดเคลยนอยกวารอยละ ๑๒
ดินทรายแปง (silt) คือดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
ทรายแปงตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป และอนุภาคขนาดเคลยไม
เกินรอยละ ๑๒
ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) คือดินที่
ประกอบดวยอนุภาคขนาดเคลยรอยละ ๒๐– ๓๕ อนุภาค
ขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ ๒๘ และอนุภาคขนาดทราย
มากกวารอยละ ๔๕
ดินรวนเหนียว (clay loam) คือดินที่ประกอบดวย
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อนุภาคขนาดเคลยรอยละ ๒๗– ๔๐ และอนุภาคขนาดทราย
รอยละ ๒๐– ๔๕
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty clay loam) คือดินที่
ประกอบดวยอนุภาคขนาดเคลยรอยละ ๒๗– ๔๐ และอนุภาค
ขนาดทรายนอยกวารอยละ ๒๐
ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) คือดินที่
ประกอบดวยอนุภาคขนาดเคลยตั้งแตรอยละ ๓๕ ขึ้นไปและ
อนุภาคขนาดทรายตั้งแตรอยละ ๔๕ ขึ้นไป
ดินเหนียวปนทรายแปง (silty clay) คือดินที่
ประกอบดวยอนุภาคขนาดเคลยตั้งแตรอยละ ๔๐ ขึ้นไป และ
อนุภาคขนาดทรายแปงตั้งแตรอยละ ๔๐ ขึ้นไป
ดินเหนียว (clay) คือดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
เคลยตั้งแตรอยละ ๔๐ ขึ้นไป อนุภาคขนาดทรายนอยกวา
รอยละ ๔๕ และอนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ ๔๐
474.

soil water

น้าํ ในดิน

๑. น้ําที่อยูในเขตไมอิ่มน้ําและบางสวนพืชนําไปใช
ประโยชนได จะพบอยูในแถบของความชื้นในดิน (belt of
soil moisture) ซึ่งแถบนี้จะขยายลงไปจากผิวดินจนถึง
บริเวณที่รากไมหยั่งถึง ในพื้นที่เกษตรกรรมแถบนี้สวนใหญ
ขยายลงไปใตผิวดินเพียง ๑ หรือ ๒ เมตร แตอาจขยายลึกลง
ไปมากกวาในพื้นที่ที่ตนไมบางชนิดมีรากยาวและขยายลงไป
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ใตดินหลายเมตรก็ได
๒. [ปฐพีวิทยา] น้ําที่อยูในชองวางของอนุภาคดิน มี
การเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาดวยแรงขับที่เกิดจากความโนม
ถวงหรือแรงดึงตามรูเล็ก น้ําที่อยูในดินที่ถูกยึดไวดวยแรง
มากกวา ๑,๕๐๐ กิโลพาสคัล เปนน้ําที่พืชไมสามารถนําไปใช
ประโยชนได (unavailable water) สวนน้ําที่ถูกยึดไวดวย
แรงระหวาง ๓๓-๑,๕๐๐ กิโลพาสคัล เปนน้ําที่พืชสามารถ
นําไปใชประโยชนได (available water) และน้ําที่ถูกยึดไว

475.

solar constant

คาคงตัวสุริยะ

476.

solar salt

เกลือแดด

477.

sole mark

รอยใตชน
ั้ หิน

ดวยแรงนอยกวา ๓๓ กิโลพาสคัล สวนใหญจะไหลลงสูชั้นน้ํา
บาดาล
คาเฉลี่ยของการสงพลังงานของดวงอาทิตย โดยการแผรังสี
ลงบนพื้นผิวโลกในทางตั้งฉากตอพื้นที่ ๑ ตารางเซนติเมตร
ใน ๑ นาที โดยไมคิดการถูกรบกวนของบรรยากาศ ซึ่ง
กําหนดคาเปนหนวยของความรอน มีคาเฉลี่ยประมาณ
๑.๙๗ แคลอรีตอตารางเซนติเมตรใน ๑ นาที การวัดหาคา
ของการแผรังสีของดวงอาทิตยเปนสิ่งยุงยากมาก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เชน ในบริเวณมหาสมุทร
อาจวัดหาคาไดเพียงรอยละ ๖๐–๗๐ ของพลังงานที่เปนจริง
ผลึกเกลือที่ไดจากการระเหยของน้ําทะเล หรือจากน้ําเกลือ
ชนิดอื่นภายใตความรอนของดวงอาทิตย
โครงสรางซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางหรือความไมสม่ําเสมอที่
เกิดขึ้นบนผิวใตทองของชั้นหินทรายหรือหินทรายแปง ซึ่ง
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วางตัวทับอยูบนชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดกวา เชน หินดินดาน
รอยดังกลาว ไดแก รูปพิมพกดทับ รูปพิมพรูปรอง
478.

solid bitumen

บิทูเมนแข็ง

ดู pyrobitumen

479.

solid solution;

ผลึกผสมเนื้อเดียว

ผลึกผสมเนื้อเดียว ผลึกแรที่มีสวนประกอบแปรเปลี่ยนไปใน
เขตจํากัด โดยการที่ไอออนชนิดหนึ่งเขาไปแทนที่ไอออนอีก
ชนิดหนึ่งของแรในกลุมแรที่มีโครงสรางผลึกเหมือนกัน
ตัวอยางเชน ในกลุมแรแคลไซต เหล็กไอออนในซิเดอไรต
เขาแทนที่แมกนีเซียมไอออนในแมกนีไซต

mixed crystal

FeCO3 (ซิเดอไรต)  MgCO3 (แมกนีไซต)
28/56
480.

solid solution; mixed

ผลึกผสมเนื้อเดียว

crystal

การที่แรมีสวนประกอบแปรเปลี่ยนไปในเขตจํากัด โดยการที่
ไอออนชนิดหนึ่งเขาไปแทนที่ไอออนอีกชนิดหนึ่งของแรใน
กลุมแรที่มีโครงสรางผลึกเหมือนกัน ตัวอยางเชน ในกลุมแร
แคลไซต เหล็กไอออนในซิเดอไรตเขาแทนที่แมกนีเซียม
ไอออนในแมกนีไซต FeCO3 (ซิเดอไรต)  MgCO3
(แมกนีไซต)
รอพิจารณา 26/56

481.

solid solution; mixed
crystal*

ผลึกผสมเนื้อเดียว

การที่แรมีสวนประกอบแปรเปลี่ยนไปในเขตจํากัด โดยการที่
ไอออนชนิดหนึ่งเขาไปแทนที่ไอออนอีกชนิดหนึ่งของแรใน
กลุมแรที่มีโครงสรางผลึกเหมือนกัน ตัวอยางเชน ในกลุมแร
แคลไซต เหล็กไอออนในซิเดอไรตเขาแทนที่แมกนีเซียม
ไอออนในแมกนีไซต

839

482.

solidification

การแข็งตัว

FeCO3 (ซิเดอไรต)  MgCO3 (แมกนีไซต)
กระบวนการแข็งตัว โดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเปนของแข็งระหวางการเย็นตัวของหินหนืด สวน
กระบวนการแข็งตัวในกรณีของหินตะกอนเรียกวา การแข็ง
เปนหิน ดู lithification ประกอบ

483.

solidification index
(SI)

ดรรชนีการแข็งตัว (เอส
ไอ)

พารามิเตอรทางเคมีของหินอัคนีซึ่งมีคาเทากับ ๑๐๐ คูณดวย
MgO / ( MgO + FeO + Fe2O3+ Na2O + K2O) เชน
ดรรชนีการแข็งตัวของหินบะซอลตมีคาประมาณ ๔๐
และหินไรโอไลตมีคาประมาณ ๑๐๐ แสดงใหเห็นวา MgO มี
การลดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสัมพันธกับคาเหล็กทั้งหมด
(FeO+Fe2O3) และแอลคาไล (Na2O+K2O)

484.

solidus; solidus line

แนวสภาพแข็ง

แนวเสนในแผนภาพแสดงองคประกอบของของแข็งและ
ของเหลวซึ่งแสดงจุดที่ของแข็งเริ่มเปลี่ยนเปนของเหลวเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น ดู liquidus; liquidus line ประกอบ

485.

solifluction lobe

ดินไหลรูปลิน
้

486.

solifluction stream

ธารดินไหล

487.

solifluction; sludging;
soil flow; soil fluction*

การไหลลงของดิน

ลักษณะของมวลตะกอน ที่มีรูปรางคลายลิ้น อาจกวาง ๒๕
เมตร และยาว ๑๕๐ เมตร เกิดจากการไหลของมวลดินที่ชุม
น้ําไปตามความลาดเอียงที่มีความชันผันแปร โดยปรกติ
ดานหนามีความชัน สวนผิวดานบนเรียบ
แหลงสะสมเปนแนวแคบ ๆ คลายลําธาร เกิดจากการสะสมตัว
ของดินที่ไหลลงมา
การเลื่อนไถลของดินอยางชา ๆ ลงไปตามลาดเขาในเขต
อากาศหนาว เกิดเนื่องจากน้ําแข็งและหิมะที่ละลายในฤดูรอน
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488.

489.

solitary coral; cup
coral; horn coral

ปะการังเดีย
่ ว

solum; true soil

ชั้นดินแท

ไหลซึมลงไปในดินชั้นบน ทําใหดินชื้นแฉะ ในขณะที่ดินชั้น
ลางยังคงมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งอยู ดินชั้นบนจึงคอย ๆ ไหล
เลื่อนลงไป คํานี้แตเดิมใชในความหมายเดียวกับดินคืบ แต
ในปจจุบันถือวาการไหลลงของดินมีอัตราการไหลเร็วกวาดิน
คืบ คือ มีอัตรา ๐.๕–๕.๐ เซนติเมตร ตอป
ปะการังที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามลําพังโดยไมตองเกาะ
เชื่อมกับเปลือกปะการังของตัวอื่น ๆ ดู colonial coral

ประกอบ

สวนที่เปนชั้นดินซึ่งอยูตอนบนของหนาตัดดิน เกิดในวัฏจักร
เดียวกันกับกระบวนการสรางดิน ประกอบดวยชั้น A และ B

ดู soil horizon ประกอบ
490.

solution

การละลาย

491.

solution basin

แองชะละลาย

492.

solution breccia

หินกรวดเหลีย
่ มจากการ
ละลาย

กระบวนการผุพังทางเคมีรูปแบบหนึ่งที่ทําใหแรและหินอยูใน
รูปของสารละลาย เชน การละลายของแคลเซียมคารบอเนต
ในหินปูนโดยกรดคารบอนิก ซึ่งเกิดจากน้ําฝนทําปฏิกิริยากับ
คารบอนไดออกไซดในขณะที่ฝนตกผานชั้นบรรยากาศ
แองตื้น ๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก อาจเกิดตามธรรมชาติหรือ
จากการกระทําของมนุษย โดยที่สารละลายชะเอาวัสดุ
ผิวหนาออกไป หรือเอาวัสดุที่ประกอบเปนเนื้อในออกไปจน
ทําใหเกิดเปนแอง โดยเฉพาะหมายถึงแองที่เกิดขึ้นในภูมิ
ประเทศแบบคาสต
หินกรวดเหลี่ยมที่เกิดจากวัสดุที่ละลายไดถูกสารละลายกรอน
ออกไป ทําใหหินที่ปดทับอยูสึกกรอนและแตกออกเปนเศษชิ้น
พังทลายลงมา เชน หินกรวดเหลี่ยมที่ประกอบดวยเศษหิน
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493.

solution collapse

การพังถลมจากการ
ละลาย

เชิรตในหินปูนเมื่อสารคารบอเนตที่มีอยูในหินปูนถูกละลาย
ออกไป
การพังถลมทันทีทันใดของชั้นหินที่ทนทานตอการละลาย
เนื่องจากหินชั้นลางที่รองรับอยูละลายออกไป 36/55

494.

solution gas

แกสละลาย

495.

solution GOR

อัตราสวนแกสในน้าํ มัน

496.

solution lake; karst
lake;
karst pond

ทะเลสาบคาสต

แกสธรรมชาติที่ละลายอยูในน้ํามันดิบตามสภาพหรือสภาวะ
ของแหลงกักเก็บนั้น ๆ
อัตราสวนของปริมาณแกสที่ละลายอยูในน้ํามันภายใต
อุณหภูมิและความดันที่กําหนด
(ยุติตามมติเดิม)
ดู karst lake; karst pond; solution lake 36/55

497.

solution load;

วัตถุสารละลายพัดพา

วัตถุหรือวัสดุในสภาพสารละลายถูกนําพาไปโดยลําธารหรือ
แมน้ํา ดู bed load; suspended load ประกอบ

dissolved load;
dissolved solids
498.

solution mining

การทําเหมืองละลาย

๑. การทําเหมืองโดยกระบวนการใชสารละลายเขาไป
ตามรอยแตกเพื่อชะละลายสวนประกอบของแรที่อยูในแหลง
สินแร แลวปลอยใหสารละลายใหมที่ไดไหลลงลํารางที่อยูลึก
ลงไป
๒.การทําเหมืองในแหลงหินที่มีสมบัติละลายได เชน
การทําเหมืองเกลือหินจากแหลงที่ฝงตัวอยูใตดิน โดยการอัด
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499.

solution sinkhole

หลุมยุบจากการละลาย

น้ําลงไปตามทอจนไปถึงชั้นเกลือหิน เมื่อเกลือหินละลายจะ
ไดน้ําเกลือที่เขมขน แลวสูบน้ําเค็มนั้นขึ้นมาทําใหตกตะกอน
ใหมก็จะไดเกลือ
หลุมยุบที่พบมาก เกิดจากน้ําชะละลายรอยแยกในหินที่
วางตัวอยูดานลางใหขยายกวางขึ้น ดู solution collapse

ประกอบ 36/55
500.

solution transfer

การถายโอนสารละลาย

กระบวนการละลายเนื่องจากแรงดันบริเวณผิวสัมผัสของเม็ด
ตะกอนเนื้อผสม ตามดวยการสะสมตัวทางเคมีใหมของ
สารละลายขั้นตน ณ บริเวณผิวตะกอนที่มีความเครียดนอย
กวา เชน บริเวณชองวางหรือรอยแตก ดู Riecke’ s

principle ประกอบ
501.

solution valley; karst

หุบเขาคาสต

ดู karst valley; nested sinkhole; solution valley 36/55

โซนาร

เครื่องชวยในการเดินเรือ ใชในการวิเคราะหลักษณะวัตถุ
ทิศทาง และหาระยะทางของวัตถุใตน้ํา ตลอดจนลักษณะพื้น
ทองมหาสมุทร โดยอาศัยหลักการสะทอนของเสียงใตน้ําและ
การสงคลืน
่ เสียงลงไปในน้ําใหกระทบวัตถุใตน้ํา แลววัด

valley; nested
sinkhole
502.

sonar

ชวงเวลาเดินทางไป-กลับของการสะทอนของเสียงใตน้ํา คํานี้
มาจากคําเต็มวา sound navigation and ranging
503.

sonde

เครือ
่ งรับสงพลังงานใน

เครื่องมือรูปทรงกระบอกยาวตอกันหลายทอน ใชเก็บขอมูล
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หลุมเจาะ

การหยั่งธรณีในหลุมเจาะ มีความยาว ๖-๔๐ ฟุต เสนผาน
ศูนยกลาง ๒-๖ นิ้ว บรรจุดวยอุปกรณที่ใหพลังงานแบบตาง ๆ
และ/หรือเครื่องรับรูผลตอบสนองที่เกิดจากพลังงานที่สงออก
ไป

ดู acoustic log; sonic log

504.

sonic log; acoustic log ผลบันทึกทางคลื่นเสียง

505.

sonoprobe

เครือ
่ งรับคลืน
่ สะทอน

เครื่องรับคลื่นเสียงสะทอนกลับชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อสงคลื่นเสียง
ออกไปแลวบันทึกคลื่นที่สะทอนกับที่เกิดจากตัวกลางที่อยูใต
พื้นผิวของหินตะกอนมีความเร็วคลื่นตางกัน ใชหาภาพตัด
แนวตั้งของบริเวณใตพื้นทองทะเล (ตัดศัพท)

506.

sorosilicate

ซอโรซิลิเกต

กลุมแรซิลิเกตที่ประกอบดวย SiO4 ทรงสี่หนา ๒ ชุด จับคูกัน
โดยใชออกซิเจนรวมกันอยู ๑ ตัว อัตราสวน Si : O = ๒ : ๗

507.

sorted circle

วงกลมคัดขนาด

508.

sorted net

ตาขายคัดขนาด

ตัวอยางเชน เฮมิมอรไฟต เอพิโดต ไอโดเครส ลอวซอ
ไนต แอลลาไนต
ลักษณะของพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่มีการคัดขนาดของตะกอน
เปนรูปวงกลม โดยมีสวนที่เปนกอนหินลอมรอบวัสดุเม็ด
ละเอียด อาจเกิดเปนวงเดี่ยวหรือเปนกลุมก็ได มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางตั้งแตไมกี่เซนติเมตรจนถึงมากกวา ๑๐ เมตร
แนวกอนหินที่ลอมรอบอาจมีขอบสูง ๓๕ เซนติเมตร และ
กวาง ๘-๑๒ เซนติเมตร
ลักษณะของพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่ตะกอนมีรูปแบบการคัด
ขนาดอยูระหวางรูปวงกลมกับรูปหลายเหลี่ยม โดยทั่วไปรูปที่
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509.

sorted polygon

รูปหลายเหลีย
่ มคัดขนาด

ปรากฏเกี่ยวกับการคัดขนาดกับขอบเขตของกอนหินที่
ลอมรอบวัสดุเม็ดละเอียด มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต
ไมกี่เซนติเมตรจนถึง ๓ เมตร
ลักษณะของพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่ตะกอนมีรูปแบบการคัด
ขนาดเปนรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการคัดขนาดของ
ตะกอน โดยทั่วไปเกี่ยวกับขอบเขตของกอนหินที่ลอมรอบ
วัสดุที่มีเม็ดละเอียดกวา ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแตไมกี่
เซนติเมตรจนถึง ๑๐ เมตร มีความหมายเหมือนกับ stone

polygon; stone ring
510.

sorted step

ขั้นบันไดคัดขนาด

ลักษณะของพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่ตะกอนมีรูปแบบการคัด
ขนาดเปนแบบขั้นบันได ซึ่งเกิดจากการคัดขนาดของตะกอน
กับขอบเขตของกอนหินที่อยูบนพื้นลาดเอียงดานลาง เหมือน
เปนแนวกั้นวัสดุเม็ดละเอียดที่อยูตามความลาดเอียงดานบน
สวนมากจะเกิดเปนกลุม มีขนาดกวางตั้งแต ๑-๓ เมตร อาจ
ยาวถึง ๘ เมตร ตามแนวลาดลง ดู non sorted step; stone

garland; stone-banked terrace ประกอบ
511.

sorted stripe

แถบคัดขนาด

ลักษณะของพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่ตะกอนมีรูปแบบการคัด
ขนาดเปนแถบที่มีวัสดุขนาดละเอียดสลับกับขนาดหยาบ
โดยทั่วไปเปนแถบยาวตั้งตนจากจุดที่ชันที่สุดลงไปตามความ
ลาดเอียง สวนมากจะเกิดเปนกลุม มักมีความยาวตามความ
ลาดเอียงเกินกวา ๑๐๐ เมตรและความชัน ๓๐ องศา แถบหนึ่ง
ๆ อาจกวางไมกี่เซนติเมตรจนถึง ๒ เมตร โดยพื้นที่ระหวาง
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512.

sorting index

ดัชนีการคัดขนาด

513.

sorting*

การคัดขนาด

514.

sound

๑. (ชายฝง ) ชองแคบ
ขนาดใหญ

แถบอาจกวางมากกวาความกวางของแถบ ๒-๕ เทา
การวัดระดับความเหมือนกัน หรือความสม่ําเสมอของขนาด
อนุภาคตะกอน โดยทั่วไปขึ้นอยูกับกราฟแสดงสถิติการ
กระจายความถี่ของขนาดอนุภาคตะกอนตัวอยาง
กระบวนการที่ทําใหเกิดการจัดขนาดหรือคัดขนาดตะกอน
แยกออกเปนพวก ๆ ตามขนาดรูปรางและความถวงจําเพาะ
ของตะกอนนั้น ๆ โดยการกระทําของกระแสน้ํา หรือลม
๑.๑ ทางน้ําที่มีลักษณะยาวและแคบเชื่อมตอกับแหลง
น้ําขนาดใหญ ๒ แหลง เชน ทะเลหรือทะเลสาบที่เชื่อมตอกับ
มหาสมุทรหรือทะเลอื่น นอกจากนั้น ยังหมายถึงแหลงน้ํา ๒
แหลงที่แยกมาจากแหลงเดียวกัน หรือสวนของทะเลที่ยื่นยาว
ออกไปเปนทางน้ําระหวางแผนดินใหญกับเกาะ ซึ่งกวางและ
ใหญกวาชองแคบ (strait)
๑.๒ รองน้ําขนาดใหญในมหาสมุทร โดยทั่วไปขนาน
กับแนวชายฝงทะเล เชน รองน้ํา ที่อยูระหวางนิวอิงแลนด
(New England) กับลองไอแลนด (Long Island)
๑.๓ ลากูนตามแนวชายฝงทะเลตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกา เชน พามลิโค ซาวนด เอ็น.ซี. (Pamlico
Sound N.C.)
๑.๔ อาวที่มีรูปรางยาว ทะเลสาบที่มีสาขา หรือแหลง
น้ําที่ยื่นยาวออกไปอยูระหวางแผนดินใหญกับเกาะยาวใน
ทะเลสาบ
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515.

sound

๒. (ธรณีฟส
 ก
ิ ส) คลืน
่
เสียง

คลื่นเสียงที่อนุภาคมีการเคลื่อนที่ในแนวขนานกับทิศทางการ
แผขยายของคลื่น คํานี้บางครั้งเจาะจงใชกบ
ั คลื่นที่แผขยาย
ในกาซ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอากาศ และในของเหลว เชน
น้ํา แตก็ใชกับคลื่นที่ผานของแข็งดวย เรียกคลื่นนี้วา คลื่น
ปฐมภูมิซึ่งเปนชนิดของคลื่นที่ใชในการสํารวจวัดคลื่นไหว
สะเทือน

516.

sound intensity;

ความเขมคลืน
่ เสียง

ดู seismic intensity

acoustic intensity
517.

sounding

การหยั่งความลึก

๑. การหาความลึกของน้ําจากทองเรือโดยใชเสียง
สะทอนหรือสายดิ่ง
๒. ทางธรณีฟสิกส เปนการวัดปริมาณของบางสิ่ง
บางอยางที่ผันแปรไปตามความลึก
๓. ทางวิศวกรรม หมายถึงการหาความหนาของชั้นดิน

518.

sounding line; lead

สายดิง่

line

หรือความลึกถึงหินดาน
เสนที่มีน้ําหนักถวงอยูที่ปลาย เชน เสนลวด เสนเชือกใชใน
การหยั่งหาความลึกของน้ํา

519.

sounding sand

ทรายสงเสียง

ทรายที่สะอาดและแหงเมื่อมีการเคลื่อนที่ หรือถูกกระทบ สง
เสียงคลายดนตรี เสียงคลอ หรือเสียงกรอบแกรบ เชน ทราย
ในทะเลทราย เมื่อไหลลงมาตามลาดเนินทราย หรือทรายใน
หาดทรายเมื่อถูกคุยหรือเดินย่ํา

520.

sour crude

น้าํ มันดิบเปรี้ยว

น้ํามันดิบที่มีแกสไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูมาก
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521.

sour gas

แกสเปรีย
้ ว

522.

source rock

หินตนกําเนิด

523.

source-bed concept

แนวคิดชั้นหินตนกําเนิด

524.

source-generated
noise

525.

S-P interval

แกสธรรมชาติที่มีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดหรือแกสไขเนา
อยูมาก

ดู parent rock ความหมายที่ ๑

แนวคิดหรือหลักการเกี่ยวกับการกําเนิดสินแรซัลไฟดที่มี
หลักฐานวา การเกิดสะสมตัวของซัลไฟดที่เกิดพรอมกับหิน
ตอมาซัลไฟดมีการเคลื่อนยายและสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากหินมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เปนตน
เสียงรบกวนจากตนกําเนิด คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากพลังงานที่สงออกไปจากตนกําเนิด
คลืน
่
คลื่นซึ่งใชในการสํารวจที่ไมใชคลื่นสะทอนปฐมภูมิ
ประกอบดวยคลื่นตรง คลื่นพื้นผิว คลื่นเสียงทางอากาศ คลื่น
หักเหระดับตื้น คลื่นหักเหสะทอนกลับ คลืน
่ สะทอนซ้ํา คลื่น
เลี้ยวเบน เปนตน
เวลาตางคลืน
่ เอสและพี
ในวิทยาแผนดินไหว เปนชวงเวลาที่ตางกันซึ่งคลื่นตามยาว
และคลื่นตามขวางเดินทางถึงเปนครั้งแรก ณ เครื่องรับคลื่นที่
ตําแหนงเดียวกัน ซึ่งเปนการวัดระยะทางจากเครื่องรับคลื่น
ถึงจุดตนกําเนิดแผนดินไหว (รอพิจารณาพรอมศัพท
แผนดินไหว)

526.

SP log (self potential
log)

ผลบันทึกเอสพี (ผลบันทึก ผลบันทึกการเปลี่ยนแปลงความตางศักยไฟฟาที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติในหลุมเจาะที่ไมไดใสทอกรุ ความตาง
ศักยไฟฟาในตัว)
ศักยไฟฟาตอเนื่องที่มีจํานวนเล็กนอยจากสภาพทาง
เคมีไฟฟาที่วัดไดนี้ เกิดจากการดันแทรกของโคลนเจาะหรือ
สารละลายโลหะที่อยูในชั้นหิน ผลบันทึกเอสพีสามารถ
นําไปใชหาสภาพซึมได สภาพตานทานไฟฟาของน้ํา
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ปริมาณหินดินดานที่ปนอยูในชั้นหิน และหารอยสัมผัสของ
ชั้นหินเพื่อทําการเทียบสัมพันธ
527.

spaced cleavage

แนวแตกเรียบชองวาง

แนวแตกเรียบกับบริเวณแนวแตกเรียบ(cleavage domain)ที่
ชัดเจน(หรือแตกตาง) หรือรองแนวแตกเรียบ(cleavage
seam) ที่แยกจากกันโดยพื้นที่ที่ไมมีแนวแตกเรียบ
(microlithon) บริเวณแนวแตกเรียบ(cleavage domain) มัก
พบพวกสวนเหลือคางที่ไมละลาย มีการเรียงตัวเปนแนวของ
แรแผนบาง หรือมีทั้งสองอยาง บริเวณแนวแตกเรียบ
(cleavage domain) มักถูกแยกดวย non penetrative
diffused zone ดู crenulation cleavage , slip cleavage

528.

spar

สปาร

(ยังไมยุติ)
๑. (วิทยาแร) คําที่ใชกับผลึกแรสีออน โปรงใส โปรง
แสง มักพบแนวแตกเรียบ และมีความวาว มักเปนแรอโลหะมี
คา เชน ไอซแลนดสปาร (แคลไซต) ฟลูออรสปาร (ฟลูออ
ไรต) สปารหนัก
(แบไรต) หรือเฟลดสปาร
๒. (เหมืองแร) คําที่ชาวเหมืองแรใชเรียก สายเคลย
(clay vein)ในชั้นถานหิน

529.

sparite

สปาไรต

๑. คําที่ใชบรรยายองคประกอบของหินปูนที่เปนผลึก
โปรงใสและโปรงแสง ประกอบดวยแคลไซตหรืออะราโกไนต
เม็ดหยาบที่เกิดระหวางสะสมตัวอยูกับที่ หรือที่เขามาเปนสาร
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เชื่อมประสานภายหลัง เม็ดสปาไรตหยาบกวามิไครตมาก มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา ๑๐ ไมครอน มีความหมาย

เหมือนกับ sparry calcite และ calcsparite
๒. หินปูนที่มีสปาไรตเปนสารเชื่อมประสานมากกวามิ
ไครตที่เปนเนื้อพื้น ดู micrite ประกอบ

มีความหมายเหมือนกับ sparry limestone
530.

sparker

ตัวกําเนิดไฟฟาประกาย

531.

sparry

-สปารรี

เครื่องใหกําเนิดคลื่นเสียงจากประกายไฟฟาที่ใชในการ
สํารวจคลืน
่ ไหวสะเทือนในทะเล โดยการปลอยกระแสไฟฟา
ที่มีศักยสูงใตน้ําจากขั้วไฟฟาหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง
๑. คําที่ใชเกี่ยวกับ คลายกับ หรือประกอบดวยสปาร ดู

spar ประกอบ
๒. คําที่ใชเกี่ยวกับสปาไรต โดยเฉพาะหมายถึงสาร
เชื่อมประสานซึ่งเปนแคลไซตที่ใสทั้งในตัวอยางหินและแผน
บาง หรือหินที่มีสปาไรตมาก เชน หิน
สปารรี (sparry rock)

532.

sparry limestone

หินปูนสปาไรต

533.

sparse biomicrite

534.

spathic; spathose

หินไบโอมิไครตตะกอน
หาง
-คลายสปาร

หินปูนที่ประกอบดวยผลึกแคลไซตขนาดใหญชัดเจน ดู

micritic limestone ประกอบ
หินไบโอมิไครตที่มีซากดึกดําบรรพอยูประมาณรอยละ ๑๐–
๕๐ ของเนื้อหิน และมีเม็ดตะกอนกระจัดกระจายอยูหาง ๆ กัน
คําที่ใชกับแรที่มีลักษณะคลายสปารโดยเฉพาะที่มีแนวแตก
เรียบดี
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535.

spatter

สแพตเตอร

536.

spatter cone

สแพตเตอรรป
ู กรวย

๑. มวลตะกอนภูเขาไฟที่มีน้ําปนมาก ปกคลุมพื้นผิว
รอบ ๆ ชองเปดภูเขาไฟ
๒. ลักษณะหยดเล็ก ๆ บนพื้นผิวของลูกอุกกาบาต
โดยทั่วไปมักมีบางสวนหลอมรวมกับผิวอุกกาบาต
สแพตเตอรที่มีรูปรางเปนกรวยเตี้ย ๆ ดานขางชัน เกิดจาก
การสะสมตัวของสแพตเตอรตามแนวรอยแตกหรือชองเปด
ภูเขาไฟ มักมีองคประกอบเปนหินบะซอลต ดู spatter

ความหมายที่ ๑ ประกอบ
537.

speciation

การเกิดชนิดใหม

๑. กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ประชากร
บางสวนถูกแบงแยกออกจากกันจนกระทั่งเปนสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม
๒. การคัดเลือกตัวอยางซากดึกดําบรรพหรือตัวอยาง

538.

species

ชนิด

สิ่งมีชีวิตมาจัดใหเปนหมวดหมู โดยแตละหมวดหมูหรือแตละ
กลุมเปนตัวแทนของหนึ่งชนิด
๑. กลุมของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถผสมพันธุสืบทอด
ลูกหลานที่มีโครงสราง นิสัย และทําหนาที่คลายกับพอแมได
ชนิดจัดเปนหนวยหลักมูล (fundamental) ของการจําแนก
ชนิดสัตวหรือพืชที่มีขั้นต่ํากวาสกุล ตามหลักชื่อชนิดนี้เปนชื่อ
ที่ตองใชตามหลังชื่อสกุลเสมอ ในกรณีที่ระบุชนิดไมไดจะใช
sp. เปนคํายอ
๒. แรซึ่งมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่เดนชัด
เฉพาะตัวแตกตางจากแรอื่น ๆ เชน ควอตซ โอลิวีน แพลจิโอ
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เคลส แคลไซต อะราโกไนต
539.

specific name

ชือ
่ เฉพาะ

๑. ชื่อของสัตวหรือพืชที่เขียนเปนลําดับที่สองในการเขียน
แบบทวินาม เชน Phuwiangosaurus sirindhornae
๒. ดู binomen; binomial

540.

spectral gamma-ray
log

ผลบันทึกรังสีแกมมาเชิง
สเปกตรัม

เสนโคงผลบันทึกความเขมรังสีแกมมาตามธรรมชาติในชวง
แถบพลังงานที่ไมตอเนื่อง เปนลักษณะพิเศษเฉพาะของ
อนุกรมกัมมันตรังสียูเรเนียม-เรเดียม อนุกรมกัมมันตรังสี
ทอเรียม หรือไอโซโทปของโพแทสเซียม ๔๐ ใชประโยชน
ในการเทียบสัมพันธชุดหินเมื่อใชวิธีการอื่นแลวไมไดผล และ
ใชในการสํารวจหาแรยูเรเนียมในบริเวณที่แรทอเรียมและ
โพแทสเซียมเปนตนกําเนิดสําคัญที่ใหรังสีทั้งหมดออกมา ดู

gamma - ray log; neutron - activation log
541.

spectrographic
analysis

542.

spectrometer

การวิเคราะหทางสเปก
โทรกราฟ
สเปกโทรมิเตอร

การวิเคราะหธาตุเชิงปริมาณโดยเปรียบเทียบสเปกตรัมของ
สารและการจับคูแนวเสนสเปกตรัมกับแนวเสนสเปกตรัมของ
ธาตุซึ่งรูความยาวคลื่นแลว
อุปกรณสําหรับวัด บันทึก และเปรียบเทียบความเขมของแสง
ในสวนตาง ๆ ของสเปกตรัมในรูปของความยาวคลื่น แตเดิม
เรียก สเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer)

543.

spectrometry

สเปกโทรเมตรี

การวัดความยาวคลื่นแสงดวยสเปกโทรมิเตอร

544.

spectrophotometer

สเปกโทรโฟโตมิเตอร

ดูคําอธิบายใน spectrometer

545.

spectroscope

สเปกโทรสโกป

เครื่องมือที่ใชวัดสเปกตรัมหรือแถบสีของแสง
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546.
547.

เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห วัด หรือบันทึกสเปกตรัมหรือแถบ
สีของแสงดวยสเปกโทรสโกป
speculative resources ปริมาณทรัพยากรคาดเดา ปริมาณทรัพยากรเชนแรที่คาดวาจะคนพบ มักเกิดในสภาพ
ธรณีวิทยาทั่วไป แตยังไมมีการกําหนดขอบเขตของแหลงแร
spectroscopy

สเปกโทรสโกป

ในแผนที่ ดู hypothetical resources และ identified

resources ประกอบ
548.

speleochronology

กาลวิทยาถ้าํ

549.

speleology

ถ้าํ วิทยา

550.

spermatophyte

พืชมีเมล็ด

551.

spessartite

๑. สเปสซารไทต

552.

spessartite

๒. หินสเปสซารไทต

วิชาที่วาดวยการหาอายุของถ้าํ หรืออายุของแรที่ตกสะสม
หรือแทรกตัวตามรอยแตกในถ้าํ การหาอายุนั้นอาจเปนอายุ
สัมพัทธหรืออายุสัมบูรณ
การสํารวจและการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับถ้ํา ซึง่ ประกอบดวย
เรื่องการเกิด รูปรางทางกายภาพ และการเกิดแรชนิดตาง ๆ
ภายในถ้ํา
พืชที่มีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร สามารถผลิตเมล็ดได
เชน พืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) หรือพืชดอก
(angiosperm) พืชพวกนี้มีชวงอายุตั้งแตยุคคารบอนิเฟอรัส
จนถึงปจจุบัน
แรสเปสซารทีน (spessartine)
๒.๑ หินแลมโพรไฟรชนิดหนึ่ง ตามการจําแนกของ
IUGS ประกอบดวยแพลจิโอเคลสมากกวาแอลคาไล
เฟลดสปาร ไมพบเฟลดสปาทอยด แรดอกสวนใหญเปน
ฮอรนเบลนด และไคลโนไพรอกซีน
๒.๒ หินแลมโพรไฟรที่ประกอบดวยแรดอกของฮอรนเบ
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ลนดสีเขียว หรือไคลโนไพรอกซีนในเนื้อพื้นซึ่งเปนโซเดียม
แพลจิโอเคลส แรรองเปนโอลิวีน ไบโอไทต อะพาไทต และ
ออกไซดทึบแสง

ดู lamprophyre ประกอบ
553.

sphenoid

สฟนอยด

รูปแบบผลึกเปดที่มีหนาผลึกไมขนานกัน ๒ หนาซึ่งสมมาตร
กับแกนทวิสมมาตร เกิดในผลึกระบบหนึ่งแกนเอียง ดู dome

ประกอบ

554.

spherical coordinates

พิกัดทรงกลม

ระบบพิกัดสามมิติกําหนดโดยความยาวตามแนวรัศมีและคา
ของมุมสองมุม ( และ ) ในการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน

555.

spherical wave

คลืน
่ หนาโคง

พิกัดทรงกลมเปนการวัดระยะตามแนวรัศมีและการวัดมุม ซึ่ง
ทําใหรูทิศทางของพัลสซึ่งเกิดขึ้นที่ตนกําเนิดคลื่น เชน หลุม
จุดระเบิด
คลื่นซึ่งหนาคลื่นมีลักษณะเปนชุดของพื้นผิวทรงกลมที่มีจุด
ศูนยกลางเดียวกัน ในขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปทําใหอนุภาค
ของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนผานเกิดการกระจายออก และลู
กลับเมื่อคลื่นผานไปแลว
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556.

spherical weathering;

การผุพงั แบบทรงกลม

ดู concentric weathering; spheroidal weathering;
spherical weathering 28/56

spheroidal
weathering;
concentric weathering
557.

sphericity*

ภาวะทรงกลม

558.

spheroclast

เศษหินดอกมน

สภาพที่แสดงลักษณะรูปรางของเม็ดตะกอนวาคลายกับทรง
กลมเพียงไร ในรูปของคาที่ไดจากอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิว
เม็ดตะกอนตอพื้นที่ผิวทรงกลมที่มีปริมาตรเทากัน แตในทาง
ปฏิบัติ การวัดพื้นที่ดังกลาวกระทําไดยาก จึงใชอัตราสวน
ระหวางความกวาง ยาว หนา ของเม็ดตะกอนตอเสนผาน
ศูนยกลางของทรงกลมรอบ ๆ เม็ดตะกอนนั้น รูปทรงกลม
สมบูรณหรือทรงกลมจะมีคาภาวะทรงกลมเทากับ ๑ สวน
ภาวะทรงกลมของเม็ดตะกอนรูปรางอื่น ๆ จะมีคานอยกวา ๑
เสมอ
เศษหินดอกที่มีลักษณะคอนขางมนถึงมน เชน กรวดใหญ
(cobble) หรือกรวดกลาง (pebble) ในหินกรวดมน

ดู anguclast ประกอบ
559.

spheroid

สเฟยรอยด

แผนรูปทางคณิตศาสตรซึ่งมีรูปทรงเกือบเปนทรงกลม ในทาง
ภูมิมาตรศาสตรกําหนดใหมีขนาดและรูปทรงใกลเคียงกับ
แผนรูปของโลก ซึ่งสมมุติขึ้นในลักษณะที่ใหผิวระดับน้ําทะเล
ทั่วโลกเชื่อมตอเนื่องกันไปโดยตลอดซึ่งเรียกวา จีออยด และ
ใชเปนพื้นฐานในการคํานวณตาง ๆ เกี่ยวกับงานสํารวจทาง
ภูมิมาตรศาสตร
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สเฟยรอยดที่ใชกันอยูในงานประเภทนี้มีหลายแผนรูป
และมีขนาดตาง ๆ กัน มีชื่อเฉพาะ ซึ่งโดยมากตั้งตามชื่อผูคิด
คํานวณหรือตามปที่คํานวณ เชน Australian Natural
Spheroid, Clarke Spheroid of 1866, Everest Spheroid
of 1830 ซึง่ ๒ แผนรูปหลังนี้ประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน (ดู

รูปที่ geoid)
560.

spheroidal weathering;

การผุพงั แบบทรงกลม

ดู concentric weathering; spheroidal weathering;
spherical weathering 28/56

spherical weathering;
concentric weathering
561.

spherulite

มวลรัศมี

๑. มวลทรงกลม ประกอบดวยผลึกรูปเข็มของแอล
คาไลเฟลดสปารและควอตซที่เรียงตัวแผเปนรัศมีจาก
ศูนยกลาง อาจมีขนาดตั้งแตเล็กมากตองดูดวยกลอง
จุลทรรศนจนถึงขนาดเสนผานศูนยกลางหลายเซนติเมตร
โดยมากเกิดในหินภูเขาไฟชนิดกรด เชน หินไรโอไลต แต
อาจเกิดในหินอัคนีแทรกซอนระดับตื้นที่ตกผลึกบางสวนหรือ
ตกผลึกอยางรวดเร็ว ดู lithophysae และ variolitic ประกอบ
๒. มวลสารหรือผลึกมวลรวมที่มีรูปรางคอนขางกลม
ถึงกลม มีโครงสรางภายในแบบรัศมีที่แผจากศูนยกลางอยูใน
หินชั้น เชน กอนทรงมนคารบอเนต (carbonate nodule) มัก
เกิดในหินดินดาน ดู orbicule ประกอบ

562.

spherulitic

-ทรงกลมรัศมี

คําที่ใชกับเนื้อหินอัคนีพุที่มีมวลรัศมีหรือมวลทรงกลมที่มีเสน

856
ใยแรเปนรัศมีเปนองคประกอบเดน

มีความหมายเหมือนกับ globular ๒
ดู spherulite ประกอบ
563.

spicule

โครงหนาม

สารแคลเซียมคารบอเนตหรือซิลิกาที่สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
โดยเฉพาะพวกฟองน้ําสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จับยึดเนื้อเยื่อ
และค้ําพยุงใหเปนรูปรางของสิ่งมีชีวิตนั้น โครงหนามมีรูปราง
หลายแบบ ไดแก แบบแกนเดี่ยว สามแกนตั้งฉากกัน สีแ
่ กน
ไมอยูในระนาบเดียวกัน แบบรัศมี และไมมีแบบที่แนนอน
โครงหนามพบปะปนอยูในตะกอนทองทะเล และในหินเชิร
ตของมหายุคพาลีโอโซอิก และยุคครีเทเชียส โครงหนามที่
ฟองน้ําสรางขึ้นจากสารอินทรียมีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา ใย
โครงรางฟองน้ํา (spongin)

564.

spilite

หินสปไลต

565.

spill plane

ระนาบไหลลน

หินบะซอลตชนิดหนึ่งที่มีการแปรเปลี่ยนไปจนมีลักษณะเดน
คือมีชองวางที่มีแรทุติยภูมิบรรจุอยูหรือมีรูพรุน ประกอบดวย
เฟลดสปารที่ถูกเปลี่ยนเปนแอลไบต และมักมีแรองคประกอบ
อื่น ๆ เชน คลอไรต แคลไซต เอพิโดต คาลซิโดนี พรีไนต
หรือแรอื่น ๆ ที่มีน้ําเปนองคประกอบซึ่งตกผลึกที่อุณหภูมิต่ํา
ซึ่งเปนลักษณะของหินเขียว หินสปไลตมักพบเกิดจากลาวา
หลากใตทะเลหรือมหาสมุทร และพบโครงสรางลาวารูป
หมอน
ระดับในแนวราบที่ลากตอออกมาจากจุดไหลลนในโครงสราง
ของแหลงกักเก็บปโตรเลียม
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566.

spill point

จุดไหลลน

567.

spine

๑. หนาม

บริเวณหรือจุดใด ๆ ในโครงสรางของแหลงกักเก็บปโตรเลียม
ต่ําสุดที่สามารถกักเก็บปโตรเลียมไมใหไหลออกไปได
สวนที่ยื่นออกมาจากผิวเปลือกของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

568.

spine

๒. หนามภูเขาไฟ

ดู volcanic spine

569.

spit*

สันดอนจะงอย

570.

splendent luster

วาววับ

สันดอนทรายหรือกรวด มีลักษณะแคบและยาว ปลายหนึ่งติด
อยูกับฝง อีกปลายหนึ่งยื่นออกไปในทะเล และมักจะมีตอน
ปลายงอโคงเปนจะงอย ตามอิทธิพลของกระแสน้ําและคลื่น
ถาสันดอนจะงอยประกอบดวยทรายลวน เรียกวา สันดอน
จะงอยทราย ดู baymouth spit ประกอบ
ความวาวของแรที่มีความเขมของความวาวสูงสุด

571.

splintery

-แบบเสี้ยน

เชน หนามของเมนทะเลซึ่งใชเดิน ดู sea urchin ประกอบ

คําที่ใชกับลักษณะรอยแตกของแรที่แตกคลายเสี้ยนไมหรือ
เปนเสนใย เชน ฮอรนเบลนด แอสเบสทอส

ดู fracture ประกอบ
572.

split spread

การวางกึง่ กลางแถว

573.

splitting

การแยกกลุม

รูปแบบการจัดเสนสํารวจคลื่นไหวสะเทือน โดยวางตําแหนง
ตนกําเนิดคลื่นไวที่จุดกึ่งกลางตามแนวจีโอโฟน ใชในการ
สํารวจเพื่อใหไดผลออกมาเปนภาพตัดแนวตั้งแบบเชื่อมโยง
ตอกัน หรือเพื่อการสํารวจหามุมเทของชั้นหินใตพื้นผิว
การจัดทําทฤษฏีหรือหัวขอปฏิบัติสําหรับการจัดจําแนก
หมวดหมูของพืชหรือสัตวตามระบบอนุกรมวิธาน ที่ไดนําเอา
ลักษณะที่มีความสัมพันธกันในหนวยใดหนวยหนึ่งมา
พิจารณาความแตกตาง แลวจัดแยกยอยออกมา นัก
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อนุกรมวิธานที่ไดจัดทําเกณฑขอปฏิบัติดังกลาว เรียกวา นัก
อนุกรมวิธานแยกกลุม (splitter) ผลงานของนักอนุกรมวิธาน
แยกกลุมทําใหหนวยที่เคยมีมากอนเกิดเปนหนวยที่ใหญกวา
ขึ้น เชน จากวงคยอยไดเปนวงศ หรือจากชนิดยอย เปนชนิด

ดู lumping ประกอบ
574.

spodic horizon

ชั้นดานอินทรีย

ชั้นดินแรที่เกิดอยูใตชั้นดินขางบน ซึ่งเปนชั้นสะสมของวัสดุที่
ไมมีรูปผลึกและมีความหนาตั้งแต ๒.๕ เซนติเมตรขึ้นไป
ประกอบดวยคารบอนอินทรีย อะลูมิเนียมและมีเหล็กหรือไมก็
ได ดู mineral soil ประกอบ

575.

spoil

เศษหินดินทิ้ง

576.

sponge

ฟองน้าํ

ดินหรือหินเหนือชั้นแรและเศษวัสดุอื่นที่เกิดจากการเปดหนา
เหมืองหรือการทําเหมืองจากการขุดลอก ขุดโพรง หรือขุด
อุโมงค ซึ่งตองกําจัดออกไปหรือนําไปทิ้ง
สัตวหลายเซลล อาศัยอยูในน้ํา จัดเปนพวกสัตวไมมีกระดูก
สันหลังไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) มี
ลักษณะเฉพาะคือ โครงสรางภายในประกอบดวยโครงหนาม
(spicule) ซึ่งสรางดวยสารซิลิกา แคลเซียมคารบอเนต หรือ
สารอินทรียที่มีชื่อเรียกวา ใยโครงรางฟองน้ํา (spongin) มี
ชวงอายุตั้งแตกอนยุคแคมเบรียนถึงปจจุบน
ั มีความหมาย

เหมือนกับ poriferan ดู spicule ประกอบ
577.

spongin

ใยโครงรางฟองน้าํ

ดูคําอธิบายใน spicule และ sponge
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578.

spontaneous

กําเนิดชีวต
ิ จากสิง่ ไรชว
ี ิต

generation
579.

spontaneous

การเกิดขัว
้ เอง

polarization

แนวความคิดสมัยโบราณที่วาสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากสิ่งที่ตายไป
แลว โดยปราศจากการชวยเหลือของอิทธิพลภายนอกหรือ
แรงเหนือธรรมชาติ มีความหมายเหมือนกับ abiogenesis
การพัฒนาของศักยภาพไฟฟาสถิตระหวาง ๒ จุดในพื้นดิน
เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี ความแตกตางความเขมขนของ
สารละลาย การเคลื่อนที่ของความรอน หรือการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวเขาไปยังตัวกลางที่มีรูพรุน ดู self potential

method ประกอบ
580.

spontaneous-potential เสนโคงศักยไฟฟา
ตอเนือ
่ ง
curve

ดู self-potential curve

581.

ี ัดศักยไฟฟาตอเนื่อง
spontaneous-potential วิธว

ดู self-potential method

method
582.

spore

สปอร

583.

sporophyte

สปอโรไฟต

เซลลสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศที่เปนเซลลเดี่ยวของพืชหรือ
สัตวชั้นต่ํา สามารถปรับตัวใหมีชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมที่
ไมเหมาะสมและสามารถพัฒนาโดยลําพังตัวเองใหเปนสิ่งที่มี
ชีวิตขึ้นมาใหมได สปอรพบเปนซากดึกดําบรรพตั้งแตยุค
ไซลูเรียนจนถึงปจจุบน
ั
สวนของพืชหรือระยะที่พืชสรางสปอร เชน ระยะดิพลอยด (มี
จํานวนโครโมโซมเทากับเซลลพอแม) ของพืชสรางเอ็มบริโอ
ในพืชชั้นต่ําที่มีทอลําเลียง สปอโรไฟตเกิดขึ้นจากการ
ปฏิสนธิของเซลลไขและเซลลสเปรมที่เคลื่อนที่ แตในพืชมี
เมล็ดจะเกิดจากการเชื่อมกันของไขกับนิวเคลียสของสเปรม
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ในเรณู

ดู gametophyte ประกอบ
584.

spot correlation

การเทียบสัมพันธชั้น
สะทอน

การเทียบสัมพันธของแนวชั้นสะทอนแนวเดียวกันซึ่งไดจาก
การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนที่ปรากฏบนบันทึกรอยรูปคลื่นซึ่ง
อยูหางกัน โดยพิจารณาจากความคลายคลึงของลักษณะและ
ชวงหางระหวางชั้นสะทอน
ระดับความสูงบนแผนที่ภูมิประเทศที่ตําแหนงเสริม ซึ่งมีจุด
สังเกตไดงาย เชน ตําแหนงที่ถนน ๒ สายตัดกัน ทําใหได
ขอมูลเพิ่มมากขึ้นจากที่ไดขอมูลเสนชั้นความสูง และหมุด
ระดับ

585.

spot elevation

จุดระดับสูง

586.

spotted schist;

หินชีสตเนือ
้ จุด

ดู spotted slate; knotted slate

หินชนวนเนื้อจุด

หินแปรเนื้อดินที่มีเนื้อกึ่งหินดินดาน หินชนวน หรือหินชีสต ที่
มีจุดเกิดขึ้น อันเปนผลจากแรดอกแปรเริ่มโตขึ้นเนื่องจากการ
แปรสภาพสัมผัสขั้นต่ําถึงปานกลาง มีความหมายเหมือนกับ

knotted schist
587.

spotted slate; knotted
slate

knotted schist; spotted schist
588. spread

๑. การวางจีโอโฟน

การจัดวางกลุมจีโอโฟนหลาย ๆ กลุมตามตําแหนงตาง ๆ ใน
การสํารวจคลื่นไหวสะเทือน เพื่อรับขอมูลจากการจุดระเบิดที่
จุดใดจุดหนึ่งพรอม ๆ กัน มีความหมายเหมือนกับ seismic

spread
589.

spread

๒. การแผทางน้าํ

การขยายตัวออกทางดานขางของลําธาร ทําใหเกิดบริเวณที่
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ลุมชื้นแฉะหรือบริเวณน้ําตื้น เชน บริเวณที่มีสิ่งกีดขวางตาม
ธรรมชาติตานการไหลของน้ํา
590.

spring tide

น้าํ เกิด

ชวงกระแสน้ําขึ้น-น้ําลงซึ่งเกิดในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา และแรม ๑๕
ค่ํา เปนชวงเวลาที่แรงดึงดูดจากดวงอาทิตยเสริมกับแรง
ดึงดูดจากดวงจันทร ทําใหความตางของระดับกระแสน้ําขึ้นน้ําลงเพิ่มมากขึ้น

ดู neap tide ประกอบ
591.

spring*

น้าํ พุ

592. spud; spud in

-เริ่มเจาะ

593.

สันยืน
่

spur

น้ําที่ไหลพุงขึ้นมาจากภายใตพื้นดินโดยธรรมชาติ น้ําพุนี้เกิด
จากน้ําฝนที่ตกลงมาและไหลซึมผานลงไปในดินจนถึงระดับ
หนึ่ง และที่ระดับนั้น น้ําจะรวบรวมกันเขาโดยมีแรงอัดดันมาก
ขึ้นจนพุพุงขึ้นมาเหนือพื้นดินน้ําพุมีทั้งน้ําเย็นและน้ํารอน
น้ําออนและน้ํากระดาง แลวแตลักษณะของดินและหินซึ่งอยู
ใตผิวพื้นดินนั้น
คําที่ใชเกี่ยวกับวันเวลาที่เริ่มตนเจาะ
๑. (ธรณีวิศวกรรม) สิ่งกอสรางที่ยื่นออกไปจากแนว
ตลิ่งของแมน้ําลําธารหรือชายฝงทะเลเพื่อเบี่ยงเบนทิศทาง
กระแสน้ําหรือปองกันการกัดเซาะชายทะเล
๒. (ธรณีสัณฐานวิทยา)
๒.๑ สันเตี้ยหรือสูงไมมากนักที่พุงตรงขึ้นไปจาก
ยอดเขาหรือดานขางเนินเขา หรือพื้นที่สูง นอกจากนัน
้ ยัง
หมายถึงเนินเขาขนาดเล็กที่ยื่นโดงออกไปจากแนวเทือกเขา
หรือเนินเขานั้น
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๒.๒ สวนที่ยื่นออกไปของทางน้ําคดโคง
๓. (บรรพชีวินวิทยา) สวนของเปลือกที่ยื่นยาวออกมา
เปนคู ๆ จากแผนฐานยึดเกาะของสัตวจําพวกเพรียงหรือ เซ
อรริเพด ทําหนาที่เปนเทอรกัมหรือฝาหุมตัวคูที่ไมสามารถ
เคลื่อนไหวได ดู cirriped และ tergum ประกอบ
๔. (ธรณีทางทะเล)
๔.๑ แนวภูเขาบนแผนดินที่มีสันหรือสวนอื่นโผล
ยื่นออกไปจากชายฝง ทะเลสูไหลทวีปหรือผานไหลทวีป หรือ
ไหลทวีปที่ลอมรอบเกาะ
๔.๒ สันที่โผลยื่นออกไปจากโครงสรางใตน้ําที่มี
ขนาดใหญกวา หรือโครงสรางที่ยกตัวสูงขึ้น
๕. (สินแร) สายแรเล็ก ๆ ที่แยกออกจากสายแรหลัก
๖. (ธารน้ําแข็ง) ดู ram
594.

squeaking sand;

ทรายหวีด

ดู whistling sand; squeaking sand; musical sand

musical sand;
whistling sand
595.

stability field

เขตเสถียรภาพ

บริเวณหรือชวงที่แรหรือชุดแรหนึ่ง ๆ มีความเสถียร

596.

stability series

อนุกรมเสถียรภาพ, ลําดับ

ลําดับความคงทนของแรตาง ๆ ในหินตอการผุพังทั้งทางเคมี
และกายภาพ หรือการครูดถูระหวางถูกพัดพาไป หรือจาก
สารละลายหลังจากตกตะกอนแลว เชน ลําดับความคงทนของ
แร จากโอลิวีนซึ่งเสถียรนอยที่สุด ตอมาเปนออไจต ฮอรนเบ
ลนด ไปจนถึงไบโอไทต ซึ่งเสถียรมากที่สุดในชุดนี้

เสถียรภาพ
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ดู anchored dune; stabilized dune

597.

stabilized dune;
anchored dune

เนินทรายอยูต
 ว
ั

598.

stable

599.

stable

600.

stable

601.

stable carbon isotope

๑.๑ คําที่ใชกับองคประกอบของหินตะกอนที่ทนทาน
ตอการเปลี่ยนแปลงของแรและเปนตัวแทนของของผลผลิต
คงทน
สุดทายของการเกิดหินตะกอน (มักเปนผลจากวัฏจักรการ
กรอนและการสะสมตัวมากกวาหนึ่งวัฏจักร) ตัวอยาง เชน
ควอตซ หินควอรตไซต หินเชิรต และแรรอง เชน เซอรคอน
รูไทล มัสโคไวต และทัวรมาลีน
๑.๒ คําที่ใชกับหินตะกอนมีลักษณะเนื้อและ
องคประกอบ ที่มีภาวะสมบูรณ เชน หินออรโทควอรตไซต
ประกอบดวยอนุภาคที่มีความคงทน มีความมนหรือคอนขาง
มน การคัดขนาดดี และองคประกอบสวนใหญเปนซิลิกา
ั ฐาน) -เสถียร คําที่ใชกับสวนตาง ๆ ของเปลือกโลกที่ไมแสดงการยกตัว
๒. (ธรณีสณ
, -คงตัว
หรือลดระดับหรือไมมีการแปรสัณฐาน ตัวอยางเชน ชายทะเล
คงตัวที่ไมมีการรุกล้ําหรือถอยรนของน้ําทะเล
คําที่ใชกับสภาพของถนนที่มีความเสถียร โดยไมเกิดการ
๓. (ธรณีวศ
ิ วกรรม) –
พังทลายขึ้นอีกภายหลังการกอสรางถนนในกรณีงานตัดเขา
เสถียร
และงานดินถมแลวเสร็จ
คารบอนไอโซโทปเสถียร คารบอนที่มีโอโซโทปเสถียร ๒ ตัว คือ 12C และ 13C การวัด

602.

stable isotope

๑. (วิทยาตะกอน) –

ไอโซโทปเสถียร

ปริมาณเพื่อหาอัตราสวนของไอโซโทปทั้ง ๒ ชนิดนี้ ใชใน
การประเมินคาความสมบูรณของหินตนกําเนิดและใชในการ
เปรียบเทียบน้ํามันกับหินตนกําเนิด
ไอโซโทปของธาตุที่ไมมีการสลายตัวทางกัมมันตรังสี เชน
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ไอโซโทปของคารบอน (C) ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H)
กํามะถัน (S) มีความหมายตรงขามกับ unstable isotope
603.

stack

๑. เกาะหินโดง

604.

stack

๒. ผลรวม

605.

stacking velocity

ความเร็วคลืน
่ ผลรวม

เกาะใกลฝงทะเลที่หินยอดเกาะมีลักษณะโดงหรือชะลูด เกิด
จากแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเล แตเดิมถูกคลื่นเซาะทั้ง ๒
ขางจนสวนปลายถูกกัดตัดออกเปนเกาะลักษณะเหมือนปลอง
เรือเรียงรายอยู
ผลของการรวมขอมูลหรือผลของการบันทึกความไหว
สะเทือนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อปรับแกการเบี่ยงเบน และความไม
คงที่ของชั้นสะทอน
ความเร็วคลื่นไหวสะเทือนที่ไดจากการวิเคราะหความเร็ว
คลื่นโดยใชวิธีการเคลื่อนออกปรกติ ความเร็วคลื่นผลรวมมี
คาใกลเคียงกับความเร็วรากกําลังสองเฉลี่ย (root-meansquare velocity) เมื่อระยะการเคลื่อนออกปรกติมีคาเขาใกล

606.

stadia

สเตเดีย

ศูนยในกรณีที่แนวของการหาความเร็วคลื่นและชั้นสะทอน
วางตัวขนานกัน และชั้นสะทอนเปนเนื้อชนิดเดียวกัน
๑. เทคนิคการรังวัด หรือวิธีใชไมวัดระดับสเตเดีย วัด
ระยะทางจากกลองรังวัดถึงไมวัดระดับสเตเดียโดยการมอง
ผานกลองรังวัด เพื่อหาชวงหางของสายใยที่ทาบลงบนไมวัด
ระดับ ซึ่งทํามุมขนาดเล็ก ๆ ที่จุดตั้งกลอง ระยะทางจากจุดตั้ง
กลองถึงตําแหนงไมวัดระดับเปนปฏิภาคกับชวงหางของ
สายใยที่อานไดบนไมวัดระดับ หามุมไดจากเสนตรง ๒ เสน
ซึ่งขีดไวคงที่เปนสายใยของกลอง
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๒. เครื่องมือที่ใชในการรังวัดแบบสเตเดีย เปน
เครื่องมือที่มีสายใยสเตเดียขีดไวในไดอะแฟรมของกลอง
ไมวัดระดับซึ่งขีดเสนแบงไวเปนชวง ๆ มีระยะหางเทา ๆ กัน
ใชกับกลองรังวัดซึ่งบนไดอะแฟรมมีสายใยสเตเดียขีดไว เพื่อ
ใชวัดระยะทางจากจุดตั้งกลองถึงตําแหนงที่ตั้งไมวัดระดับ
ตารางแสดงคาเปนตัวเลขซึ่งใชหาระยะทางราบและระดับ
ความสูงของคาที่อานไดโดยใชกลองอาลิเดด และไมวัด
ระดับสเตเดียโดยไมตองคํานวณ

607.

stadia rod

ไมวด
ั ระดับสเตเดีย

608.

stadia table

ตารางคาสเตเดีย

609.

stadial moraine;

กองตะกอนธารน้าํ แข็ง
ถอยกลับ

ดู recession moraine; stadial moraine
หนวยลําดับชั้นหินตามอายุกาลหนวยหนึ่ง กําหนดขึ้นจากชั้น
หินที่เกิดในชวงอายุ ถือกันวาเปนหนวยหินที่เล็กที่สุดของ
หนวยหินมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป
อัญมณีที่ผานการยอมสีเพื่อเพิ่มคุณภาพ ซึ่งมักเปนพวกเนื้อ

recession moraine
610.

stage**

หินชวงอายุ

611.

stained gemstone;

อัญมณียอ
 ม

dyed gemstone

จุลผลึกหรือพหุผลึก (polycrystalline) เพราะจะมีรูที่บริเวณ
ผิว บางชนิดนําไปเคลือบดวยสารพอลิเมอรหรือพลาสติกกอน
นําไปยอม โดยการนําไปแชในสารใหสีหรือสารเคมี อาจจะ
ใหความรอนหรือไมแลวแตชนิดของอัญมณี เพื่อทําใหสีมี
ความคงทนและไดสีที่เดนชัดหรือสีตามความตองการ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เชน หยกยอมจากสีขาวหรือสีไม
สวยใหเปนสีเขียว สวนควอตซเนื้อจุลผลึกยอมไดทุกสี อะเกต
ยอมเพื่อใหแถบสีมีความเดนชัดมากขึ้น มุกยอมใหเปนสีดํา
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(ดวยซิลเวอรไนเตรต) แจสเพอรสีแดงที่ยอมเปนสีน้ําเงินเรียก

612.

stalactite*

หินยอย

613.

stalagmite*

หินงอก

สวิสลาพิสหรือเยอรมันลาพิส อัญมณียอมบางชนิดสีที่ไดมัก
ไมคอยคงทน เมื่อนําไปลางดวยน้ําหรือสารละลายบางชนิด
เชน แอซีโทน สีจะหลุดออก
คราบหินปูนที่ยอยลงมาจากเพดานถ้ําหินปูน มีลักษณะเปน
ทอน เปนกรวย หรือเปนแผงมานลงมา ปรกติแวววาวเมื่อตอง
แสง ที่มีสีออน ๆ จาง ๆ อยูในตัวก็มี ตรงปลายลางสุดของสวน
ยอยนี้มีน้ําหยดลงสูพื้นถ้ําดวย การที่เกิดหินยอยนี้ก็เนื่องจาก
น้ําที่มีคารบอนไดออกไซดละลายอยูไดละลายเอา
สารประกอบในหินปูนออกมา แลวหยาดหยดจากรอยราวใน
เพดานถ้ํา เมื่อน้ําระเหยไปจึงปลอยใหสารประกอบที่ละลาย
มานั้นสลายตัวแลวพอกพูนจับตัวกันเปนหินยอย เคยมีผูวัด
อัตราการงอกของหินยอยในถ้ําที่มีชื่อเสียงหลายแหงของ
โลก ปรากฏวาการงอกแตละเซนติเมตรกินเวลานับรอยป ใน
บางถิ่นเรียกวา นมผา
คราบหินปูนที่งอกจากพื้นถ้ําหินปูนขึ้นไปหาเพดานถ้ํา น้ําที่
หยดจากเพดานถ้ําหรือจากปลายลางของหินยอยนั้นยังมี
สารประกอบที่ไดมาจากการละลายอยูในตัว ดังนั้น เมื่อตกถึง
พื้นถ้ําจึงกระเซ็นไปรอบ ๆ รอยหยาด เมื่อน้ําระเหยไปจะ
ปลอยสารประกอบไว สารประกอบนั้นจะสะสมตัวสูงขึ้น ๆ
จากพื้นถ้ําหินงอกมักมีขนาดใหญแตมอตอกวาหินยอย
หินยอยและหินงอกนี้นานเขายอมบรรจบกัน กลายเปน
รูปเสารองรับเพดานถ้ํา (column in cavern) และโดยที่หิน
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ยอยและหินงอกมีรูปลักษณะความแวววาวและสีสันตาง ๆ ใน
ตางตอนตางถ้ํา จึงไดรับขนานนามตามความเดนนั้น ๆ (ดูรูป

ที่ stalactite)
614.

stand pipe

ทอยืน

ทอเหล็กที่ติดตั้งกับโครงหอเจาะ ปลายลางตอกับทอที่มาจาก
ปม สวนปลายบนตอกับสายโคลนเจาะ เพื่อใหโคลนเจาะไหล
เขาสูกานเจาะได (ดูรูปที่ swivel หมายเลข ๒๓)

615.

standard section

ภาคตัดมาตรฐาน

616.

standing wave;

คลืน
่ นิง่

stationary wave

หนาตัดอางอิงของชั้นหินที่แสดงถึงการเรียงลําดับของชั้นหิน
อยางครบถวนหรือเกือบครบถวนในพื้นที่บางแหง ใชเปน
มาตรฐานสําหรับเทียบสัมพันธ ใชเสริมหรือทดแทนชั้นหิน
แบบฉบับที่สูญไป โดยเฉพาะชั้นหินแบบฉบับที่อยูในหนวย
ลําดับอายุตามเวลา
ปรากฏการณที่เกิดจากการแทรกสอดของเกลียวคลื่นตอเนื่อง
๒ เกลียว ซึ่งเดินทางสวนกันในแนวตรง อาจเกิดจากการ
แทรกสอดของคลื่นจากตนกําเนิดคลื่นกับคลื่นสะทอน
ตําแหนงที่การรวมคลื่นเปนแบบเสริมกันเรียก แอนติโหนด
(antinode) สันคลื่นและทองคลื่นจะมีขนาดมากกวาเดิม
ตําแหนงที่มีการรวมคลื่นแบบหักลางกัน สันคลื่นและทองคลื่น
มีขนาดลดลงกวาเดิม เรียก โหนด (node) คลื่นลัพธที่ไดจาก
การแทรกสอดจะสั่นกระเพื่อมขึ้นลงอยูกับที่ในแนวตั้งโดยไม
มีการเคลื่อนที่ไป ตําแหนงของแอนติโหนดหรือโหนดจะอยู
นิ่ง ณ ที่เดิมตลอดเวลา ระบบคลืน
่ วิทยุนําทางจะทําใหเกิด
คลื่นนิ่ง นอกจากนี้ยงั พบในคลื่นน้ํา คลื่นไหวสะเทือน คลื่น
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617.

stanniferous

-มีดีบก
ุ

618.

star

รูปดาว

แมเหล็กไฟฟาชนิดคลื่นหนาราบที่ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิว
ตัวกลางที่เปนตัวนําไฟฟาสมบูรณ หรือกับพื้นผิวของไดอิ
เล็กทริก
คําที่ใชกับสิ่งที่ประกอบดวยดีบุก หรือเปนสินแรดีบุก
๑. รูปแฉกหรือรูปรัศมีในรัตนชาติ ประกอบดวย แถบ
แสง ๒ แถบหรือมากกวาเปนรูปรัศมีจากศูนยกลางของแสง
มักพบดีที่สุดเมื่ออยูภายใตแสงจามากหรือหมายถึง
ปรากฏการณทางแสงที่เกิดจากแสงสะทอนจากสารฝงในหรือ
รองเล็กและทําใหเกิดเปนลําแสงในรัตนชาติที่เจียระไนแบบ
หลังเบี้ยเมื่อจัดใหรับแสง มักมี ๔,๖ หรือ ๑๒ แฉก แต ๓, ๕,
๗ หรือ ๙ แฉก ก็พบไดเนื่องจากการขาดหายไปของสารฝง
ในบางสวนของรัตนชาติ รูปรัศมีที่ทําใหเกิดการเหลือบแสง
รูปสาแหรก ดู asterism ประกอบ

619.

starved basin

แองทรุดตัว

620.

station

สถานี

๒. รัตนชาติที่แสดงการเหลือบแสงรูปดาวหรือสาแหรก
แองสะสมตะกอนที่มีอัตราการทรุดตัวเกิดขึ้นรวดเร็วกวาอัตรา
การสะสมตะกอน ทําใหความหนาของตะกอนตามขอบแอง
มากกวาตรงกลางแอง
๑. ตําแหนงอางอิงที่ใชวัดคาขอมูลชนิดตาง ๆ ในการ
สํารวจธรณีฟสิกส
๒. ตําแหนงบนพื้นผิวโลกซึ่งหาพิกัดโดยการรังวัด

621.

stationary field

สนามคงที่

ตัวอยางเชน สถานีรังวัดแบบสามเหลี่ยม
คาสนามทางฟสิกสซงึ่ ไมผันแปรตามเวลา เชน สนามแมเหล็ก
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ไมวาทําดวยวิธีทางวิทยาศาสตร หรือที่เกิดเองในธรรมชาติ
622.

stationary wave;

คลืน
่ นิง่

ดู standing wave; stationary wave

การไลดวยไอน้าํ

การอัดไอน้ําเขาไปในชั้นกักเก็บ เพื่อไลน้ํามันดิบที่เหลืออยู
เขาสูหลุมผลิต เปนการผลิตน้ํามันดิบขั้นทุติยภูมิ หรือ ตติย

standing wave
623.

steam flooding

ภูมิ ดู hot-water flooding
624.

steatite

๑. หินสตีไทต

หินเนื้อสมานแนน ขนาดละเอียด คอนขางเปนเนื้อเดียวกัน
ประกอบดวยทัลกเปนสวนใหญ แตมักมีแรอื่นดวย ดู

soapstone ประกอบ
625.

steatite

๒. สตีไทต

๒.๑ คําเดิมที่ใชเรียกทัลกที่มีสีเขียวเทาหรือน้ําตาล
เนื้อสมานแนน สามารถนําไปแกะสลักเปนเครื่องตกแตงหรือ
เครื่องประดับได มีความหมายเหมือนกับ lardite ความหมาย

ที่ ๒ และ soapstone ความหมายที่ ๑
๒.๒ ดู steatite talc
626.

steatite talc

สตีไทตทล
ั ก

ทัลกบริสุทธิ์ชนิดเกรดสูง เหมาะสําหรับใชเปนฉนวนปองกัน
กระแสไฟฟารั่ว เปนทัลกในทางการคาชนิดที่บริสุทธิ์ที่สุด มี

ความหมายเหมือนกับ steatite ความหมายที่ ๒.๒
627.

S-tectonite

หินเทกโทไนตเอส

หินเทกโทไนตที่เนื้อหินแสดงระนาบ (planar) เนื่องจากการ
เปลี่ยนลักษณะ เชน หินชนวน

ดู L-tectonite ประกอบ
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628.

steinkern; endocast;

รูปพิมพดา นใน

มวลหินที่ประกอบดวยโคลนหรือตะกอนที่แข็งตัวหลังจากเขา
ไปบรรจุอยูในชองวางภายในเปลือกซากดึกดําบรรพ เชน
เปลือกหอยสองฝา หรือโครงสรางอินทรีย โดยไดประทับผิว
ภายในของซากหรือโครงสรางนั้นไว รูปพิมพหินจัดเปนซาก
ดึกดําบรรพไดเมื่อตัวซากและโครงสรางอินทรียละลาย
หายไป
24/56

เอสทีอีเอ็ม (กลอง

ดู scanning transmission electron microscope (STEM)

internal cast

629.

STEM (scanning
transmission electron

จุลทรรศนอิเล็กตรอน

microscope)

สองกราดผาน)

630.

stepback

ระยะเหลื่อมหลัง

ดู offset ความหมายที่ ๒

631.

steppe

เสต็ปป

632.

sterane

สเตอเรน

พื้นดินที่มีหญาปกคลุมแผเปนบริเวณกวาง มีตนไมนอยมาก
ในเขตภูมิอากาศกึ่งแหงแลง บริเวณละติจูดกลางของทวีป
ยุโรปตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย โดยทั่วไปมีสภาพแหงแลง
กวาทุงหญาในเขตกึ่งชื้นบริเวณละติจูดกลางของ
สหรัฐอเมริกา
กลุมของไซโคลอัลเคนที่เปนไฮโดรคารบอนชนิด ๔ วง ซึ่ง
เปนโครงรางของสารพวกสเตอรอยด (steroid)

633.

stereographic
projection

เสนโครงแผนที่แบบ
สเตริโอกราฟก

เสนโครงแผนที่คงรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งสรางขึน
้ โดยสมมุติใหฉาย
เงาของเสนเมริเดียนและเสนขนานลงบนพื้นแบนที่สัมผัส ณ
จุดจุดหนึ่งบนผิวโลก และเงาที่ฉายไปนี้เกิดจากลําแสงที่แผ
กระจายไปจากจุดแสง ซึ่งอยู ณ ปลายเสนผานศูนยกลางดาน
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ตรงขามของจุดที่พื้นแบนสัมผัสผิวโลก
ถากําหนดใหพื้นแบนสัมผัสผิวโลกบนเสนศูนยสูตร
เรียกวา เสนโครงแผนที่แบบสเตริโอกราฟกเมริเดียนัล
(stereographic meridional projection) ถาสัมผัส ณ ขั้ว
โลก เรียกวา เสนโครงแผนที่แบบโพลารสเตริโอกราฟก
(polar stereographic projection) และถาสัมผัส ณ เสน
ขนานใด ๆ ที่กําหนดขึ้น เรียกวา เสนโครงแผนที่แบบสเตริโอ
กราฟกฮอริซอนทัล (stereographic horizontal projection)
634.

sterol

สเตอรอล

สารประกอบที่จัดอยูในชั้น (class) C27 ถึง C30 มีโครงสราง
แอลกอฮอลชนิด ๔ วงแหวน ที่พบทั่วไปคือ คลอเรสเตอรอล
(chloresterol) C27 เออรโกสเตอรอล (ergosterol) C28
และบีตา-ซิสโตสเตอรอล (-sistosterol) C29 สเตอรอลได
จากการสังเคราะหแสงของสาหรายไดโนแฟลเจลเลตและ
ตนไม สเตอรอลเปนสารตั้งตนของสเตอเรนที่พบใน
ปโตรเลียมและหินตนกําเนิดปโตรเลียม
เคลยที่มีสภาพพลาสติกนอย

635.

stiff clay

เคลยแข็ง

636.

stillstand; standstill

ระดับคงที่

๑. แผนดินที่อยูตัวแลวทั้งที่เปนทวีปและเกาะ โดย
อางอิงกับสภาพภายในโลกหรือระดับทะเลปานกลาง ซึ่งอาจ
เห็นไดจากความสัมพันธของการกรอนระดับอยูตัวไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปแมอยูในชวงที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่
๒. ชวงเวลาที่ระดับน้ําทะเลคงที่

637.

stipoverite

สติโพเวอไรต

ดู stishovite
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638.

stishovite

สติโชไวต

พหุสัณฐานของควอตซ ผลึกอยูในระบบสองแกนเทา มีความ
หนาแนนมาก ความถวงจําเพาะ ๔.๒๘ สติโชไวตมีโครงสราง
ที่จับแนนมากแบบรูไทลซึ่งซิลิคอนมีคาโคออรดิเนชัน ๖
(ควอตซและโคไซต มีคา ๔) เกิดที่ความดัน ๑๐๐ กิโลบาร
หรือ ๑๐,๐๐๐ เมกะพาสคัล (MPa) จึงไมคอยเสถียรที่ความ
ดันต่ํากวาหลังจากการเกิด พบในธรรมชาติรวมกับโคไซต
เกิดจากหินที่มีควอตซสูงถูกแปรสภาพเนื่องจากอุกกาบาตตก
กระแทก

มีความหมายเหมือนกับ stipoverite
639.

stock

ลําหินอัคนี

หินอัคนีที่แข็งตัวอยูในเปลือกโลก โดยแยกตัวออกจากหิน
อัคนีมวลไพศาล อาจโผลใหเห็นบนพื้นผิวโลก มีลักษณะกลม
พื้นที่นอยกวา ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกวาหินอัคนีมวล
ไพศาล 30/56

640.

stockpile

กองวัสดุ

641.

stockwork

มวลแรโครงขาย

กองแร หิน ดิน หรือวัสดุอื่นที่ไดจากการทําเหมือง เพื่อเปน
แหลงวัตถุดิบสําหรับปอนโรงแตงแร หรือปอนกระบวนการ
ผลิต
แหลงแรที่ประกอบดวยสายแรเล็ก ๆ ตอเนื่องเปนโครงขาย ๓
มิติ คือมีสายแรที่ตอเนื่องกันเปนแผนถึงเปนสายแรเล็ก ๆ
ทิศทางตาง ๆ ที่อยูในระยะประชิดกันหรือใกลชิดกันและมี
ขนาดใหญจนพอที่จะผลิตแรหรือทําเหมืองได มีความหมาย

เหมือนกับ network deposit และ stringer lode
642.

stomach stone;

กรวดในกระเพาะ

ดู gastrolith; gizzard stone; stomach stone
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gastrolith; gizzard
stone
643.

stone

๑. กอนหิน

๑.๑ คําทั่วไปที่ใชเรียกวัสดุ(หิน)ซึ่งใชในการกอสราง
หรือนํามาโมเพื่อทําวัสดุมวลรวม หรือนํามาตัดแตงใหเปน
บล็อก เชน หินมิติ
๑.๒ ชิ้นหินขนาดใหญในเนื้อหินตะกอน

644.

stone

๒. อุกกาบาตหิน

ดู stony meteorite

645.

stone

๓. รัตนชาติ, อัญมณี

ดู gemstone

646.

Stone Age

ยุคหิน

เวลาทางโบราณคดี กําหนดจากเครื่องใชของมนุษยที่ทําจาก
วัสดุนอกเหนือจากโลหะ เชน หิน ไม กระดูก แบงยอย
ออกเปน ๓ ยุค คือ ยุคหินเกา (Paleolithic) ยุคหินกลาง
(Mesolithic) และยุคหินใหม (Neolithic) ทางโบราณคดี
เรียกยุคหินเกา ยุคหินกลาง และยุคหินใหม วา สมัยหินเกา
สมัยหินกลาง และสมัยหินใหม ตามลําดับ

647.

stone circle

วงกลมกอนหิน

ดู sorted circle

648.

stone intrusion

หินแทรกดัน

พนังหินทรายที่มีรูปรางบิดเบี้ยวไป มีรูปทรงไมสม่ําเสมอหรือ
เปนกระเปาะที่แทรกอยูในชั้นถานหิน โดยทั่วไปมักจะแทรก
เขาไปจากบนลงลาง และมักเชื่อมตอและมีความคลายคลึงกับ
หินทรายที่อยูดานบน มีความหมายเหมือนกับ sandstone

dike ความหมายที่ ๒
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649.

stone intrusion; stone

หินแทรกซอน

eye

พนังหินทรายที่รูปรางไมสม่ําเสมอและเปนกอน บางครัง้ อาจ
บิดงอ เกิดภายในชั้นถานหินหรือตัดแทรกเขาไปมักเกิดจาก
ดานบนสุดถึงลางสุด เกิดตอเนื่องกับหินทรายที่คลายกัน (รอ
สมชาย)
แนวของกอนหินที่มีลักษณะเปนเหลี่ยมหรือกึ่งเหลี่ยมโผลให
เห็น ขนานกับพื้นผิวภูมิประเทศที่ลาดเอียงและวางตัวอยูบน
วัตถุตนกําเนิดดินที่ไมลึกมาก และอยูใตพื้นผิวที่ลาดเอียงนั้น

650.

stone line

แนวกอนหิน

651.

stone net

ตาขายกอนหิน

ดู sorted net

652.

stone polygon

รูปหลายเหลีย
่ มกอนหิน

ดู sorted polygon

653.

stone ring

วงแหวนกอนหิน

ลักษณะรูปวงกลมหรือรูปหลายเหลี่ยมของแนวกอนหินที่เปน
ขอบลอมรอบวัสดุเม็ดละเอียดที่อยูตรงกลาง

654.

stone stream; block

ธารหิน

ดู block stream; rock stream; stone stream

แถบกอนหิน

แถบที่เกิดจากการคัดขนาดตะกอนที่ประกอบดวยกลุมเศษหิน
เม็ดหยาบ เกิดขึ้นระหวางแถบของกลุมเม็ดละเอียดที่มีขนาด
กวางกวาตามลาดเขา
เซรามิกเคลือบผิว มีความพรุนต่ํา ทึบแสง เนื้อแข็งแกรงและ
หนา เชน เครื่องสังคโลก โองมังกร
อุกกาบาตที่ประกอบดวยแรซิลิเกตเปนสวนใหญ เชน โอลิวีน
ไพรอกซีน และแพลจิโอเคลส จึงมีลักษณะคลายหินอัคนีสี
เขมจัด มี ๒ ชนิดคือ อุกกาบาตหินเนื้อเม็ด และอุกกาบาตหิน
เนื้อไรเม็ด อุกกาบาตหินมีปริมาณประมาณรอยละ ๙๐ ของ

stream; rock stream
655.

stone stripe

656. stoneware

สโตนแวร

657.

อุกกาบาตหิน

stony meteorite
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อุกกาบาตทั้งหมด มีความหมายเหมือนกับ aerolite
658.

stope

คูหาหนางาน

โพรงหรืออุโมงคที่เกิดจากการตักแรออกไป

659.

stoping

การเปดเหมืองใตดน
ิ

660.

storm beach

หาดพายุ

การสกัดหรือตัดแรในเหมืองใตดินโดยทําเปนลําดับในระดับ
ตาง ๆ ตามแนวสายแร
๑. หาดที่ดานหลังเปนสันเตี้ย มีลักษณะกลมมน
ประกอบดวยกรวดเม็ดหยาบ (coarse gravel) กรวดกลาง
(cobble) และกอนหินมนใหญ (boulder) ที่ถูกคลื่นจากพายุ
กําลังแรงซัดมากองรวมกันที่ดานหลังหาดหรือขอบดานใน
ของหาด ซึ่งอยูเหนือระดับความสูงของชวงน้ําเกิด หรือระดับ
คลื่นปรกติ มีความหมายเหมือนกับ storm terrace
๒. หาดทรายที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเกิดพายุรุนแรง
ผานไป ซึ่งบงชี้ไดทั้งการชะออกไปหรือการสะสมตัวของ
ตะกอนหาด โดยทั่วไปมักจะพบแรหนักสะสมตัวอยูบนผิวหาด
สันเตี้ยตามแนวหาดทรายที่บงชี้ใหเห็นขอบเขตของคลื่นที่
ซัดชายฝงในชวงเกิดพายุ

661.

storm berm

ชานหาดพายุ

662.

storm delta

ดินดอนพายุชะสาด

ดู washover

663.

storm seepage;

น้าํ ไหลใตผิวดิน

สวนของน้ําฝนที่ตกลงมาและไหลซึมลงไปในดิน แลว
เคลื่อนที่ไปในแนวราบ ผานชัน
้ ดินชวงบน จนกระทั่งไหลลงสู

interflow; shallow
percolation;
subsurface flow;

ทางน้ํา หรือ แมน้ํา ดู surface runoff และ groundwater

runoff ประกอบ
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subsurface runoff;
subsurface storm flow
664.

storm surge

พายุซัดโหม

665.

storm surge; storm

คลืน
่ พายุ

wave

ปรากฏการณผิดปรกติที่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทันทีทันใดตาม
แนวชายฝงเปดชวงมีพายุ เริ่มแรกเกิดจากลมแรงใน
ชายทะเลนอก หรือบางครั้งเกิดจากความดันในบรรยากาศ
ลดลง เปนผลใหน้ําทะเลกอตัวสูงขึ้นกระแทกชายฝง ซึ่งจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นในชวงน้ําขึ้นสูง
ปรากฏการณผิดปรกติที่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทันทีทันใดตาม
แนวชายฝงเปดชวงมีพายุซัดโหม เริ่มแรกเกิดจากลมแรงใน
ชายทะเลนอก หรือบางครั้งเกิดจากความดันในบรรยากาศ
ลดลง เปนผลใหน้ําทะเลกอตัวสูงขึ้นกระแทกชายฝง ซึ่งจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นในชวงน้ําขึ้นสูง

666.

storm terrace

ตะพักพายุ

ดู storm beach ๑

667.

storm wave; storm

คลืน
่ พายุ

ดู storm surge; storm wave

-ดานปะทะ

คําที่ใชเกี่ยวกับดานขางของเขา หรือเนินเขา ซึ่งหันหนารับ
การปะทะการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งหรือพืดน้ําแข็ง
เนื่องจากดานนี้หันหนาตรงไปทางตนธารน้ําแข็ง จึงเปนผล

surge
668.

stoss

ใหถูกครูดถูมากที่สุด มีความหมายตรงขามกับ lee ๒
669.

stoss-and-lee
topography

ภูมิประเทศปะทะ-กําบัง

ลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบดวยเขาเล็ก ๆ หรือหินโผลที่มี
ลาดดานปะทะเอียงเทนอยกวาลาดดานกําบัง โดยเฉพาะเมื่อมี
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การแตกตัวแบบบล็อก ลักษณะเชนนี้จะพบในภูมิประเทศที่มี
ธารน้ําแข็งหรือพืดน้ําแข็งปกคลุม มีลักษณะตรงขามกับโขด
หินชันมีลาด ดู crag and tail ประกอบ
670.

strain

ความเครียด

671.

strain ellipse

วงรีความเครียด

672.

strain ellipsoid

ทรงรีความเครียด

การเปลี่ยนแปลงของรูปราง ปริมาตร พื้นที่ ความยาว หรือมุม
ของวัตถุอันเปนผลจากความเคนโดยเทียบกับสภาพเดิม
รูปวงรีเชิงเปรียบเทียบของวัตถุในสภาพที่เปลี่ยนลักษณะไป
จากรูปเดิมซึ่งเปนรูปวงกลม
รูปทรงรีเชิงเปรียบเทียบของวัตถุในสภาพที่เปลี่ยนลักษณะไป
จากรูปเดิมซึ่งเปนรูปทรงกลม ทรงกลมนี้มักพิจารณาใน
หนวยความยาวตามความยาวของเสนผานศูนยกลาง สวน
ทรงรีมักกําหนดใหมีความยาวตามแนวแกนที่ยาวที่สุดซึ่งเปน
แกนที่มีความเครียดมากที่สุด มีความหมายเหมือนกับ

deformation ellipsoid
673.

strain shadow

๑. ตําแหนงมืดแรงเครียด

ดู undulatory extinction

674.

strain shadow

๒. เงาแรงเครียด

ดู pressure shadow

675.

strand

๑. ชายหาด

๑.๑ แผนดินที่ตอเขตกับแหลงน้ําขนาดใหญ มี
ความหมายเหมือนกับชายทะเลหรือหาด เชน หาดทรายที่ติด
กับทะเลหรือมหาสมุทรหรือตลิ่งของแมน้ําใหญ
๑.๒ คําแองโกล-แซกซัน หมายถึง สวนแคบของ
แผนดินที่อยูระหวางน้ําขึ้นกับน้ําลง ซึ่งมีชวงที่โผลพนน้ําและ
จมอยูใตน้ํา

676.

strand

๒. สันดอนจะงอย

ดู spit
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677.

strand plain

พื้นราบชายหาด

678.

strandflat

ที่ราบชายหาด

679.

strandline

แนวชายหาด

ชายทะเลสวนที่งอกยื่นออกไปในทะเลจากการกระทําของ
คลื่นและกระแสน้ํา และตอเนื่องไปตามแนวชายฝงทะเลเปน
บางชวง มีลักษณะเปนสันหาดและรองหลังหาดที่เกือบขนาน
กัน โดยเกิดอยูกับที่รวมกับเนินทราย บางแหลงมีอายุ
ยอนหลังไปถึง ๖,๐๐๐ ป กอน ค.ศ. แตถาเกิดจากการปรับดุล
เสมอภาคของเปลือกโลก เนื่องจากธารน้ําแข็ง ซึ่งทําใหพื้น
ราบเหลานี้ยกตัวหรือเอียงไป แสดงวาเกิดในสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลายหรือประมาณ ๑๓,๐๐๐ ป กอน ค.ศ.
๑. บริเวณชานคลื่นตัด มีลักษณะพื้นที่ต่ําและราบ
กวางถึง ๖๕ กิโลเมตร แผออกไปหลายรอยกิโลเมตรตามแนว
ชายฝงหินดานตะวันตกของประเทศนอรเวย โดยมีทั้งการจม
ตัวเปนบางสวน หรืออยูเหนือระดับน้ําทะเลปจจุบันเล็กนอย
เปนผลจากดุลเสมอภาคของเปลือกโลก จึงมีเกาะหินโดง เกาะ
โขดหิน และเกาะเล็ก ๆ อีกหลายพันเกาะ
๒. ไหลทวีปของแผนดินที่ไมตอเนื่องกันในฟยอรด มี
ความสูงประมาณ ๓๐ เมตร มีรูปรางกลมมนและขาดตอนเปน
ชวง ๆ ดู fjord ประกอบ
๑. แนวน้ําชั่วขณะหรือระดับที่น้ํายืน เปนแนวแบงแยก
น้ํากับแผนดินตามขอบทะเล และยังหมายถึงแนวชายทะเลใน
อดีตที่ขณะนี้ถูกยกสูงเหนือระดับน้ําปจจุบน
ั
๒. หาดที่ยกตัวสูงกวาระดับน้ําทะเลปจจุบัน ดู raised

beach ประกอบ
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680.

strata; stratum*

ชั้นหิน

ดู stratum; strata

681.

strata-bound

– แทรกหนวยหิน

คําที่ใชกับแหลงแรที่เกิดอยูในหนวยลําดับชั้นหินหนึ่ง ๆ และ
จะเกี่ยวพันกับชนิดของหินดวย คํานี้ใชอางอิงถึง แหลงแร
แถบชั้น แหลงแรซึ่งวางตัวมีทิศทางตาง ๆ อยูในหนวยลําดับ
ชั้นหินนั้น ๆ แหลงแรซึ่งมีสายแรยอย ๆ และขอบเขตการ
แปรเปลี่ยนที่อาจวางตัวตามไปกับระนาบชั้นหิน หรืออาจไม
วางตัวตามไปกับระนาบชั้นหินอยางแทจริงก็ได ในภาพรวม
แหลงแรนี้ดูเหมือนมีลักษณะการวางตัวตามกันไปกับลําดับ
ชั้นหินจําเพาะหนึ่ง ๆ ถือไดวาแหลงแรแถบชั้นเปนแหลงแร
แทรกหนวยหินแบบหนึ่ง แตแหลงแรแทรกหนวยหินไม
จําเปนตองเปนแหลงแรแถบชั้น ดู bedded ๒ และ ore

deposit ประกอบ
9/56
682.

strata-bound

-แทรกหนวยหิน

คําที่ใชกับแหลงแรที่เกิดอยูในหนวยลําดับชั้นหินหนึ่ง ๆ และ
จะเกี่ยวพันกับชนิดของหินดวย คํานี้ใชอางอิงถึง แหลงแร
แถบชั้นแหลงแรซึ่งวางตัวมีทิศทางตาง ๆ อยูในหนวยลําดับ
ชั้นหินนั้น ๆ แหลงแรซึ่งมีสายแรยอย ๆ และขอบเขตการ
แปรเปลี่ยนที่อาจวางตัวตามไปกับระนาบชั้นหิน หรืออาจไม
วางตัวตามไปกับระนาบชั้นหินอยางแทจริงก็ได ในภาพรวม
แหลงแรนี้ดูเหมือนมีลักษณะการวางตัวตามกันไปกับลําดับชั้น
หินจําเพาะหนึ่ง ๆ ถือไดวาแหลงแรแถบชั้นเปนแหลงแรแทรก
หนวยหินแบบหนึ่ง แตแหลงแรแทรกหนวยหินไมจําเปนตอง
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เปนแหลงแรแถบชั้น ดู bedded ๒ และ ore deposit

ประกอบ
683.

strath; strath terrace

ตะพักหุบเขา

๑. รองรอยของตะพักขนาดกวางและราบ ในอดีตเปน
หินดานของพื้นหุบเขา ปจจุบันโผลขึ้นมาอยูเหนือทางน้ํา
เนื่องจากการกัดเซาะลงดานลาง หลังจากเกิดการยกตัวและมี
การเปลี่ยนระดับอยูตัวหรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ทําใหการพัฒนาของตะพักแมน้ําที่อยูตามแนว
ผนังหุบเขาหยุดชะงักในชวงมัชฌิมวัยของวัฏจักรการกรอน
ที่ผานมา คํานี้บูเชอรใชวา strath terrace แทนคําวา strath
ในป ค.ศ. ๑๙๓๒
๒. พื้นหุบเขาที่มีลักษณะราบและกวาง เกิดอยูบนหิน
ดาน โดยเปนผลจากการลดระดับลงของแผนดิน ซึ่งในครั้ง
แรกลําธารมีการกัดเซาะลึกลงไป ตอมา มีการลดระดับของ
แผนดินเกิดเพิ่มขึ้น ระดับพื้นหุบเขาแสดงถึงระดับอยูตัวของ
พื้นที่นั้น โดยทั่วไปมักจะปกคลุมดวยตะกอนน้ําพาบาง ๆ มี
ขนาดกวางและราบกวาหุบเขาแคบชัน (glen) ดู glen

ประกอบ
684.

stratification

การลําดับชั้น

685.

stratified drift

ตะกอนธารน้าํ แข็งแสดง
ชั้น

การที่หินหรือตะกอนวางตัวซอนทับกันเปนลําดับ อันเปนผล
มาจากการตกจมทับถมตัวของทราย ดิน จากที่สูงลงสูที่ต่ําใน
ชวงเวลาตาง ๆ กันของธรณีกาล
ตะกอนธารน้ําแข็งที่ตกสะสมตัวในลําธาร ทะเลสาบ และทะเล
การนําพาจากน้ําที่ละลายจากธารน้ําแข็งประกอบดวยตะกอน
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ที่มีการคัดขนาดและวางตัวเปนชั้น ดู till; unstratified drift

ประกอบ
686.

stratiform

แถบชัน
้

๑. มวลหินที่มีรูปแบบเปนชั้นบาง เปนชั้นหรือเปนชั้นถี่ ซึ่งเมื่อ
รวมกันแลวมีลักษณะโครงสรางเปนแถบขนานกันหลายแถบ
หรือเปนแผน
๒. คําที่ใชกับแบบเฉพาะแบบหนึ่งของแหลงสะสมหรือแหลง
แรแทรกหนวยหิน ซึ่งหินหรือแรที่ตองการเกิดขนานกับชั้น
ของหินตะกอน หินแปร หรือหินอัคนีหนึ่งชั้นหรือหลายชั้น
ตัวอยางเชน ชั้นของเกลือหรือเหล็กออกไซด หรือชั้นของ
โครไมตหรือแพลทินัมในชั้นหินอัคนีซับซอน ดู bedded ๒

ประกอบ
687.

stratiform

-แถบชัน
้

๑. คําที่ใชกับมวลหินที่มีรูปแบบเปนชั้นบาง เปนชั้นหรือเปน
ชั้นถี่ ซึ่งเมื่อรวมกันแลวมีลักษณะโครงสรางเปนแถบขนาน
กันหลายแถบ หรือเปนแผน
๒. คําที่ใชกับแบบเฉพาะแบบหนึ่งของแหลงสะสมหรือแหลง
แรแทรกหนวยหิน ซึ่งหินหรือแรที่ตองการนํามาใชประโยชน
เกิดขนานกับชั้นของหินตะกอน หินแปร หรือหินอัคนีหนึ่งชั้น
หรือหลายชั้น ตัวอยางเชน ชั้นของเกลือหรือเหล็กออกไซด
หรือชั้นของโครไมตหรือแพลทินัมในชั้นหินอัคนีซับซอน ดู

bedded ๒ ประกอบ
688.

stratiform chromite

แหลงแรโครไมตแถบชั้น

9/56
แหลงแรแบบหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยการปรากฏของ
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ชั้นโครไมตที่ตอนกลางสวนลาง ๆ ของชั้นหินอัลตราเมฟก

deposit

เชิงซอน มีความหมายเหมือนกับ Bushveld-type chromite

deposit
689.

stratiform intrusion;
layered intrusion

690.

stratigarphic

หินอัคนีแทรกซอนแถบ
ชั้น
บรรพชีวินชั้นหิน

paleontology

มวลหินอัคนีที่มีชั้นของแรชนิดตาง ๆ ซึ่งมีความหนาเปน
เซนติเมตรจนถึงหลายเมตร เชน หินซับซอนบุชเวลด หิน
ซับซอนสติลวอเตอร และ หินอัคนีแทรกซอนสแกรการด
การศึกษาซากดึกดําบรรพและการแพรกระจายของซากดึก
ดําบรรพในหมวดหินตางๆ โดยเนนการเทียบสัมพันธความ
เกี่ยวเนื่องของเวลาและลําดับชั้นของหินตะกอนกับซากดึกดํา
บรรพที่มีอยูในชั้นหินนั้น

ดู biostratigraphy ประกอบ
691.

stratigarphic range

ชวงชัน
้ มีซากดึกดําบรรพ

การแพรกระจายตัวตลอดชวงธรณีกาลของซากดึกดําบรรพ
สกุล ชนิดหรือกลุมใดๆในอนุกรมวิธานที่ไดกําหนดขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากการพบซากดึกดําบรรพในชั้นหินที่รูอายุแลว หรือ
การพบซากดึกดําบรรพคงอยูตลอดลําดับชั้นหิน มี

ความหมายเหมือนกับ range และ geologic range
692.

stratigraphic
classification

การจําแนกลําดับชัน
้ หิน

ระบบการจัดระเบียบของชั้นหินในโลกซึ่งมีอยูตามลําดับกาล
ปรกติใหเขาเปนหนวยตาง ๆ โดยถือเอาลักษณะทาง
กายภาพ สมบัติ หรือคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งที่อาจมี
อยูในหินเปนเกณฑกําหนดแบง และเนื่องจากคุณภาพในชั้น
หินที่เปนประโยชนในการจําแนกมีตาง ๆ กันมากมาย การ
จําแนกลําดับชั้นหินจึงมีหลายประเภท ดังนี้
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๑. การลําดับชั้นหินตามลักษณะหิน
๒. การลําดับชั้นหินตามชีวภาพ
๓. การลําดับชั้นหินตามอายุกาล
๔. การลําดับชั้นหินตามลักษณะอื่น ๆ 10/56
693.

้ หิน
stratigraphic column; ภาพแทงลําดับชัน

ดู geologic column; stratigraphic column

geologic column
694.

stratigraphic
correlation**

695.

stratigraphic

การเทียบสัมพันธลาํ ดับชั้น การแสดงใหเห็นความสัมพันธของกลุมชั้นหินตาง ๆ โดย
หิน
พิจารณาเทียบจากลักษณะและลําดับการปูตัวของชั้นหิน
ดังตอไปนี้ คือ ลําดับชั้นหินตามลักษณะหิน ลําดับชั้นหินตาม
ชีวภาพ และลําดับชั้นหินตามอายุกาล
การตัง้ ชือ
่ ลําดับชัน
้ หิน
การกําหนดตั้งชื่อเฉพาะใหกับหนวยหิน ซึ่งเปนตัวแทนของ
หนวยลําดับชั้นหินเฉพาะทองที่ เชน Trenton Formation,

nomenclature**

Jurassic System
696.

stratigraphic section

ภาคตัดลําดับชัน
้ หิน

ดู geologic section

697.

stratigraphic

การขาดชวงลําดับชัน
้ หิน

ระยะหางของชั้นหินที่แยกหางกันโดยรอยเลื่อนซึ่งวัดตั้งฉาก
จากชั้นหิน ในกรณีของหลุมที่เจาะผานแนวรอยเลื่อน จะทํา
ใหลําดับชั้นหินขาดชวงไปเปนระยะหรือความหนาเทากับชั้น
หินที่ถูกเลื่อนออกไปในแนวตั้งฉาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลุม
เจาะที่ไมผานแนวรอยเลื่อน มีความหมายเหมือนกับ

separation

stratigraphic throw
698.

stratigraphic

ชุดลําดับชัน
้ หิน

ดู sequence ๓
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sequence
699.

stratigraphic

ศัพทลาํ ดับชั้นหิน

คําศัพทหนวยหินที่ใชในการจําแนกลําดับชั้นหิน เชน
formation, stage, zone

terminology**
700.

stratigraphic throw

701.

stratigraphic trap

702.

stratigraphic unit**

ระยะเลือ
่ นแนวยืนลําดับ
ชั้นหิน
ลักษณะกักเก็บแบบลําดับ
ชั้นหิน
หนวยลําดับชั้นหิน

703.

stratigraphy

๑. วิชาลําดับชัน
้ หิน

stratigraphic separation
ลักษณะกักเก็บปโตรเลียมที่เกิดจากการเปลี่ยนชนิดของหิน
หรือลําดับชั้นหิน หรือรอยชั้นไมตอเนื่อง
ชั้นหินหรือชั้นหินที่ประชิดกันกลุมหนึ่ง ซึ่งยอมรับกันวาเปน
หนวยหนึ่งในการจําแนกหินบนพื้นโลกตามลําดับอายุกาล
โดยถือเอาลักษณะทางกายภาพ สมบัติ หรือคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่งที่อาจมีอยูในหินเปนเกณฑแบง หนวยลําดับชั้น
หินของการจําแนกลําดับชั้นหินประเภทหนึ่งไมจําเปนตอง
ตรงกับหนวยของการจําแนกลําดับชั้นหินประเภทอื่น จึง
จําเปนตองตั้งชื่อเฉพาะใหหนวยลําดับชั้นหินแตละหนวยตาม
ลักษณะทางกายภาพ สมบัติ หรือคุณลักษณะที่ใชเปนเกณฑ
กําหนดแบง เชน หนวยลําดับชั้นหินตามชีวภาพ หนวย
ลําดับชั้นหินตามลักษณะหิน หนวยลําดับชั้นหินตามอายุกาล
นอกจากนี้ การนิยามความหมายของหนวยลําดับชั้น
แตละหนวยใหเห็นชัดแจง ยอมมีความสําคัญอยางยิ่งยวด
ดวย
วิชาสาขาหนึ่งที่วาดวยรูปแบบการวางตัว การแผกระจาย
การสืบสําดับอายุ (chronologic succession) การจําแนก
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704.

stratigraphy

๒. การลําดับชัน
้ หิน

705.

stratigraphy

๓. ลําดับชัน
้ หิน

706.

stratotype; type

ชั้นหินแบบฉบับ

section

707.

stratovolcano;
composite cone;
composite volcano*

กรวยภูเขาไฟสลับชั้น

ชนิด และความสัมพันธตอกันของชั้นหิน (และหินอยางอื่นที่
สัมพันธกัน) อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดที่มีอยูในหิน เปน
เกณฑกําหนดแบง เพราะฉะนั้น วิชานี้จึงมีความเกี่ยวของกับ
ตนกําเนิด องคประกอบ สภาพแวดลอม อายุ ประวัติ และ
ความสัมพันธที่มีตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจน
ลักษณะอื่น ๆ ของชั้นหิน สรุปวาหินทุกชนิดคือ หินอัคนี หิน
แปร และหินชั้น อยูภายในขอบขายทั่วไปของวิชาลําดับชั้น
หินและการจําแนกลําดับชั้นหิน นอกจากนี้ หินบางชนิดที่ไม
เปนชั้นก็จัดวาอยูในวิชาลําดับชั้นหินนี้ดวย เพราะหิน
เหลานั้นสัมพันธอยางใกลชิด หรือเกี่ยวเนื่องกันกับชั้นหิน
การจัดเรียงลําดับหนวยของชั้นหินตามตําแหนงของชั้นหิน
และลําดับอายุของชั้นหิน
ลําดับชั้นหินที่ไดจากผลรวมของสมบัติทุกชนิดที่มีอยูในชั้น
หินแตละชั้นในพื้นที่ศึกษา
ลําดับชั้นหินใด ๆ ที่กําหนดใหเปนมาตรฐานเพื่อใชอางอิงใน
การนิยามลําดับชั้นหิน โดยมีสมบัติพิเศษที่เปนเอกลักษณและ
บอกขอบเขตบนและลางของลําดับชั้นหินนั้นไดดวย ชื่อของ
ชั้นหินแบบฉบับหนึ่ง ๆ จะตั้งขึ้นตามชื่อทองถิ่นของชั้นหิน
แบบฉบับนั้น ๆ
ภูเขาไฟที่มีการสลับชั้นของหินลาวาและหินตะกอนภูเขาไฟ
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟพนลาวาออกมา แลวไหลลาม
ออกไปรอบ ๆ ปลองเปนวงกวางสลับการตกตะสะสมของสิ่ง
ตกจมภูเขาไฟ (ดูรูปที่ caldera)
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708.

stratum; strata

ชั้นหิน

709.

streak

สีผง

710.

streak plate

แผนสีผง

711.

stream

ธาร, ธารน้าํ

ชั้นใดชั้นหนึ่งของหิน (รูปรางแบบแผนกระดาน) ซึ่งมี
ลักษณะ สมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ จะเห็นความ
แตกตางจากชั้นหินที่ประชิดกันได โดยอาจสังเกตจากแนว
ระนาบของการวางชัน
้ หรือแนวแยกที่เดนชัด หรือแนวการ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหิน ในชนิดของแร ซากดึกดําบรรพ
สวนประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติอื่น ๆ
ของหิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามอายุกาล
สีของผงละเอียดของแร ไดจากการนําแรไปขีดหรือถูกับแผน
กระเบื้องสีขาวไมเคลือบ และดูสีที่ปรากฏบนแผนกระเบื้อง สี
ผงเปนสมบัติสําคัญในการตรวจสอบแร
ชิ้นสวนของแผนกระเบื้องสีขาวไมเคลือบซึ่งมีความแข็ง
ประมาณ ๗ ใชในการตรวจสอบแรโดยใชตัวอยางแรขีดบน
แผนกระเบื้องเพื่อสังเกตดูสีผง
๑.๑ คําที่นิยมใชหมายถึง ลําธาร ลําหวย หรือแมน้ํา
ขนาดเล็ก
๑.๒ ลําธารที่เปนน้ําแข็ง
๑.๓ ลําธารที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง
๑.๔ (ธรณีสัณฐานวิทยา) คําที่ใชเหมือนกับรองน้ํา
(channel)
๑.๕ น้ําที่ไหลในธารน้ํา
๑.๖ น้ําซึ่งไดเคลื่อนตัวไปตามอิทธิพลของแรงโนมถวง
จากที่สูงลงมายังที่ต่ํากวา โดยไหลไปตามรองแคบ ๆ บนผิว
พื้นดิน ถ้ําใตดิน ใตหรือในธารน้ําแข็ง เปนสวนผสมของน้ํา
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กับสารที่ละลายมา แขวนลอยมา หรือลองลอยตามกันมา
712.

stream built terrace

ตะพักธารน้าํ สราง

ดู alluvial terrace
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713.

stream capture;

ธารหลงแม

ดู piracy; beheaded stream; stream capture

ความถี่ธารน้าํ

อัตราสวนระหวางจํานวนทางน้ําทุกรูปแบบที่มีอยูในแองรับ
น้ํากับเนื้อที่ของแองนั้น ซึ่งเปนการวัดลักษณะของภูมิประเทศ

beheaded stream;
piracy
714.

stream frequency

รูปแบบหนึ่ง มีความหมายเหมือนกับ channel frequency
715.

stream gaging

การวัดความเร็วกระแส
ธาร

การวัดความเร็วของกระแสน้ําในลําธาร รองน้ํา หรือทอเปด
และพื้นที่หนาตัดที่มีน้ําไหล เพื่อหาอัตราน้ําไหล (คิดเปน
จํานวนลูกบาศกเมตรตอวินาที)

716.

stream gradient

ลาดธารน้าํ

717.

stream load

วัตถุธารน้าํ พา

มุมระหวางพื้นผิวน้ําหรือพื้นรองน้ํากับแนวราบ ซึ่งเปนการวัด
ทิศทางการไหลของน้ํา และความลาดชันของทองน้ํา
๑. วัตถุที่เปนของแข็ง ซึ่งถูกพัดพาใหเคลื่อนที่ไปโดยทางน้ํา
เชน การเคลื่อนที่ของตะกอนทางน้ําในแบบการแขวนลอย
(suspension) การชนกระแทก และการกลิง้ หรือในรูปของ
สารละลายทางเคมี หรือคอลลอยด
๒. ปริมาณหรือจํานวนของตะกอนที่ถูกพัดพาผานจุดและ
ชวงเวลาที่กําหนด จะไดคาเปนน้ําหนักหรือปริมาตรตอหนวย
เวลา ในกรณีนี้ไมรวมวัตถุน้ําพาที่ละลายอยูในน้ํา
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718.

stream order

ลําดับธารน้าํ
มีรป
ู ประกอบมาจากใน
หนังสือหนา 130

การจําแนกลําดับทางน้ําตามตําแหนงในโครงขายทางน้ํา
การจัดลําดับทางน้ํานี้ A.N. Strahler ไดแกไขจากงานของ
R.E. Horton โครงขายทางน้ําก็เหมือนกับกิ่งกานสาขาของ
ตนไม สาขาปลายสุดกําหนดใหเปนทางน้ําลําดับที่ ๑ ถา
ลําดับที่ ๑ สองสายมารวมกันจะเปนลําดับที่ ๒ ลําดับที่ ๒ กับ
ลําดับที่ ๒ มารวมกันเปนลําดับที่ ๓ และ ๔ ไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งถึงปากน้ํา

ดู bifurcation ประกอบ

719.

stream segment

สวนธารน้าํ บรรจบ

การบรรจบหรือลําดับการบรรจบกันของธารน้ําหรือสวนของ
ธารน้ํา ๒ สายซึ่งทําใหเกิดสวนธารน้ําใหมหรือลําดับธารน้ํา
ที่สูงกวาไปเรื่อย ๆ เชน ธารน้ําลําดับที่ ๑ สองสายพบกัน
กลายเปนสวนธารน้ําลําดับที่ ๒ อีกนัยหนึ่ง หมายถึง สวน
ของลําธารที่ตอออกไปจากจุดพบกัน ระหวางธารน้ําสาขาที่มี
ลําดับตางกันหรือเทากัน

มีความหมายเหมือนกับ channel segment
720.

stream terrace

ตะพักธารน้าํ

ดู river terrace

721.

stream tin

ดีบก
ุ ธารน้าํ

ดู alluvial tin
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รองที่มีน้ําหรือเคยมีน้ําไหลผาน

722.

streambed

ทองธาร

723.

streamflood

การหลากของธาร

การที่น้ําเออทวมในภูมิภาคแหงแลง มีน้ําหลากแผซานไหล
เชี่ยวกรากชั่วขณะ แตมีขอบเขตการไหลอยูในพื้นที่จํากัด
สวนมากเปนทางน้ําตื้น ซึ่งปรกติจะแหงและสั้น ดู sheet
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flood ประกอบ
724.

streamflow

การไหลของธาร

การไหลตามรองน้ําแบบหนึ่ง ที่น้ําไหลบาบนผิวดินแลวลงสู
ลําธาร ไมวาเปนผลจากการผันน้ําหรือการไหลตามปกติ ดู

sheet flow; overland flow; channel flow ประกอบ
725.

streaming flow

สายธารน้าํ แข็ง

การไหลอยางตอเนื่องของธารน้ําแข็ง โดยปราศจากการแตก
หรือหักพังเปนทอน ตามทางที่มีพนังและพื้นธารคอนขาง
ราบเรียบเปนระยะทางยาว

726.

streamline flow

การไหลราบเรียบ

ดู laminar flow ความหมายที่ ๑

727.

stress

ความเคน

728.

stress difference

ความเคนตาง

729.

stress ellipsoid

ทรงรีความเคน

แรงตอ ๑ หนวยพื้นที่ที่กระทําตอดานใดดานหนึ่งของวัตถุ
เชน กรัมตอตารางเซนติเมตร ปอนดตอตารางนิ้ว
ความแตกตางระหวางความเคนมากที่สุดกับนอยที่สุดในแนว
ของความเคนหลักสามแนวที่ตั้งฉากกัน
รูปทรงเรขาคณิตของสภาพความเคนที่ตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง ลักษณะเปนทรงรี ซึ่งกําหนดโดยความเคนหลักสามแนว
ที่ตั้งฉากกัน และขนาดของความเคนหลักในแตละแนว

730.

stress pillar; vertical

โครงสรางแผนแนวตัง้

ดู vertical sheet structure; stress pillar

sheet structure
731.

stress shadow

เงาแรงเคน

ดู pressure shadow

732.

stria

รองถีข
่ นาน

ชุดของเสนขนานตรงชุดหนึ่งบนผิวหนาของผลึกหนึ่ง ๆ เชน
รองถี่ขนานบนผิวหนาผลึกไพไรตซึ่งแสดงถึงการเกิดซ้ํา ๆ
กันของหนาผลึกแคบ ๆ ที่อยูใกลเคียงกันหรือการสั่นหรือ
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แกวงระหวางรูปผลึก ๒ รูป หรือหมายถึง ชุดของเสนขนาน
ตรงชุดหนึ่งบนระนาบแนวแตกเรียบของผลึก เชน แพลจิโอ
เคลส แคลไซต หรือ คอรันดัม ซึ่งแสดงถึง ผลึกแฝดรวม
(polysynthetic twin) มีความหมายเหมือนกับ striation ๑
733.

striation

๑. รองถี่ขนาน

ดู stria

734.

striation

๒. การเกิดรองถีข
่ นาน

735.

strike fault*

รอยเลือ
่ นแนวระดับ

736.

strike valley

หุบเขาแนวระดับ

737.

strike*

แนวระดับ

การเกิดเปนแนวหรือรอยครูด อาจเปนเสนเดียวหรือหลายเสน
ขนานกันบนหนาหิน หรือซากดึกดําบรรพ อันเปนผล
เนื่องจากตัวกระทําทางธรณีวิทยา เชน ลม น้ํา ธารน้ําแข็ง
หรือแรงกระทําภายใน
รอยเลื่อนที่มีแนวระดับของระนาบรอยเลื่อนขนานกับแนว
ระดับของระนาบชั้นหินที่เลื่อนไป
หุบเขาที่ถูกกัดกรอนลงไปขนานกับแนวระดับของชั้นหินผุที่
รองรับอยูดานลาง ซึ่งมีธารน้ําตามแนวระดับไหลอยูบนชั้น
หินดวย
แนวทางหรือทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวไหลของน้ําบนผืน
ระนาบชั้นหิน สายแร พนังหิน แนวระดับนี้เดิมนิยมวัดกันตาม
เสี้ยวของสี่มุมโลก จากเหนือไปตะวันออกไปใตไปตะวันตก
จนจดเหนืออีก แตขณะนี้นิยมใชเปนมุมแอซิมัท (azimuth)
เพราะจดบันทึกไดสั้นและผิดพลาดยากกวาการกําหนดอยาง
อื่น (ดูรูปที่ dip)

738.

strike–separation
fault; lateral fault*

รอยเลือ
่ นแยกตามขาง

ดู lateral fault; strike–separation fault
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739.

strike–slip fault*

รอยเลือ
่ นตามแนวระดับ

รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัวปรากฏเดนชัด ขนานกับแนวระดับ
ของระนาบรอยเลื่อน ปรกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน คํานี้

บางทีใชหมายถึง transcurrent fault ก็มี wrench fault ก็มี

740.

stringer lode

สายแรโครงขาย

ดู stockwork

741.

strip mine; opencast

เหมืองเปด

ดู openpit mine; opencast mine; opencut mine; strip
mine

mine; opencut mine;
openpit mine
742.

stripe

แถบสลับ

743.

striped ground

พื้นดินแถบสลับ

แถบซึ่งเกิดจากการสลับของวัสดุพื้นผิวเนื้อละเอียดกับหยาบ
หรือของหิน หรือของดิน และพืชคลุมพื้นดิน กอตัวรวมกัน
เปนพื้นดินรูปแบบหนึ่งที่มีความลาดเอียงชันมากกวา
ขั้นบันได โดยทั่วไปเปนแนวตรง แตอาจโคงและแยกสาขา
ได และอาจเกิดการไหลลงของดินที่เกี่ยวกับกระบวนการอื่น
เชน การกรอนเปนรองเล็ก ๆ
พื้นดินรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปนแถบสลับกัน เกิดขึ้นตาม
พื้นผิวของลาดเขาเปนผลจากการผุพังเนื่องจากน้ําแข็งตัว ดู

sorted stripe
744.

stromatolite

สโตรมาโทไลต

ดูคําอธิบายใน microbial laminate; microbiallite

745.

stromatoporoid

สโตรมาโตพอรอยด

ชื่อสามัญของกลุมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยกอตัวติดอยูตามพื้นทอง
ทะเล ปจจุบันยังไมอาจจําแนกพวกได อาจเปนสัตวในไฟลัม
พอริเฟอราหรือซีเลนเทอราตาหรืออาจเปนจุลชีพพวก
สาหรายไซยาโนไฟตา สัตวเหลานี้จะหลั่งสารเนื้อปูนเพื่อ
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สรางโครงราง ซึ่งมีรูปรางหลายแบบ เชน เปนแผนหนา เปน
เปลือกหอหุม เปนรูปโดมหรือรูปหัว มีความหนา ๒๐– ๓๐

746.

structural basin

แองโครงสราง

747.

structural geology*

ธรณีวิทยาโครงสราง

748.

structural landforms

ภูมิลก
ั ษณโครงสราง

749.

structural petrology

ศิลาวิทยาโครงสราง

เซนติเมตร พบมากในพืดหินใตน้ํายุคออรโดวิเชียนถึงยุคดีโว
เนียน โดยชวงอายุอาจเริ่มตั้งแตยุคแคมเบรียนและสูญพันธุ
ไปในยุคครีเทเชียส
บริเวณพื้นที่ต่ําในเปลือกโลกซึ่งมีกําเนิดจากการแปร
โครงสราง เปนบริเวณที่มีการสะสมของตะกอน ลักษณะแอง
โครงสรางนั้นเคยเปนแองในชวงที่มีการสะสม แตในปจจุบัน
อาจไมมีการสะสมแลวก็ได เชน แองแมเมาะ แองลี้ แอง
เชียงใหม แองฝาง
ธรณีวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง รูปแบบการ
วางตัว และโครงสรางภายในหิน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการ
พรรณนา การแสดง และการวิเคราะหโครงสรางตาง ๆ
ภูมิลักษณหรือสภาพภูมิประเทศแบบหนึ่ง ครอบคลุมเฉพาะ
พื้นที่ที่พัฒนาไปโดยการกัดกรอน และถูกควบคุมดวย
โครงสรางทางธรณีวิทยา เชน ลานหินปุมและลานหินแตกที่
ภูหินรองกลา
การวิเคราะหโครงเนื้อที่ไดจากแผนหินบางภายใตกลอง
จุลทรรศน รวมทั้งการศึกษารูปรางและ ความสัมพันธของเม็ด
แร ตลอดจนการวางตัวทางผลึก ปจจุบันใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองผานในการตรวจสอบโครงสรางยอยของ
ผลึกที่เปลี่ยนรูปไป มีความหมายเหมือนกับ fabric analysis;
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petrofabric analysis ; petrofabrics และ microtectonics
750.

structural trap

751.

structure

ลักษณะกักเก็บแบบ
โครงสราง
โครงสราง

752.

stunted fauna;

สัตวชาติแคระแกร็น

31/56
ลักษณะกักเก็บปโตรเลียมที่มีสาเหตุมาจากชั้นหินเกิดการคด
โคงหรือเกิดรอยเลื่อน หรือทั้งสองอยาง
สภาพการวางตัวของชั้นหินและลักษณะรูปรางของหิน โดย
อาจมีการแปรสัญฐานของเปลือกโลกเขามาเกี่ยวของดวย
หรือไมก็ได เชน รอยเลื่อน รอยคดโคง รอยชั้นไมตอเนื่อง

ดู dwarf fauna; diminutive fauna; dwarfed fauna;
stunted faun

diminutive
fauna; dwarfed
fauna;
753.

dwarf fauna
stylolite*

แนวฟนในหิน

754.

subaerial

-ในอากาศ

โครงสรางที่เกิดขึ้นภายในหินคารบอเนต (หินปูน หินโดโล
ไมต หินออน) มีลักษณะเปนแนวชั้นบาง ๆ หรือรอยตอ หรือ
ผิวซึ่งคดโคงขึ้นลงคลายฟนประกบกันอยู ลักษณะโครงสราง
นี้เกิดขึ้นในหินแข็ง ขณะที่มีแรงกดดันทําใหมีการเคลื่อนที่
ของหินในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็มีการละลายเกิดขึ้นดวย จึง
ทําใหมีรอยตอลักษณะคลายฟนเกิดขึ้นในเนื้อหิน บริเวณ
รอยตอนี้จะมีชั้นบาง ๆ ของโคลน ถาน ทราย หรือเหล็ก
ออกไซดแทรกอยู
คําที่ใชกับสภาพลักษณะ กระบวนการกรอน และการตกสะสม
ที่เกิดอยูหรือกระทําอยูในบริเวณที่โลงบนพื้นผิวดินหรือใกล
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ผิวดิน รวมถึงวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาว ดู

subaqeous, subterranean และ surficial ประกอบ
755.

subage

ชวงอายุยอ
 ย

หนวยเวลาทางธรณีวิทยาซึ่งเปนหนวยยอยของชวงอายุ
(age) มีชวงเดียวกันกับหินชวงอายุยอย (substage) ซึ่งเปน
หนวยลําดับชั้นหินตามอายุกาล (time-rock unit) ดู

substage ประกอบ
756.

subalkalic

-กึง่ แอลคาไล

๑. คําที่ใชกับหินในชุดหินโทลิไอตและแคลก-แอลคาไล
๒. คําที่ใชกับหินอัคนีที่ประกอบดวยเฟลดสปารโดยไมมี
แรแอลคาไลอื่น
๓. คําที่ใชอธิบายหินอัคนีในชุดแปซิฟก (Pacific suite

757.

subaluminous

-ซับอะลูมน
ิ ัส

)
คําที่ใชกับหินอัคนีซึ่งประกอบดวยอะลูมิเนียมออกไซด
ปริมาณนอยหรือมีไมพอที่จะเกิดเฟลดสปารหรือเฟลดสปา
ทอยด ที่ชรานด (Shrand, 1947) จําแนกชนิดหินอัคนีโดย

758.

subaqueous

-ใตนา้ํ , -ในน้าํ

ใชปริมาณการอิ่มตัวของอะลูมิเนียมออกไซด
29/56
คําที่ใชกับสภาพลักษณะ กระบวนการ และการตกสะสมตัว
ซึ่งเกิดอยูหรือตั้งอยูในน้ําหรือใตน้ําโดยเฉพาะน้ําจืด เชนใน
ทะเลสาบหรือลําธาร โดยทั่วไปใชกับกระบวนการที่เกิดบน
บกหรือในน้ํา เชน การเลื่อนไถลจากความโนมถวง

ดู subaerial ประกอบ

895
759.

subaqueous gliding

การเลือ
่ นไถลใตนา้ํ

ดู slump

760.

subarid climate;
semiarid climate*

ภูมิอากาศกึง่ แหงแลง

ดู semiarid climate; subarid climate

761.

subarkose

หินกึง่ อารโคส

หินทรายชนิดหนึ่งที่มีเฟลดสปารนอยกวาหินอารโคส
สวนประกอบอยูระหวางหินอารโคสกับหินออรโทควอรตไซต
หินกึ่งอารโคสประกอบดวยเฟลดสปารอยางนอยรอยละ ๕
อาจดูหยาบ ๆ เหมือนเฟลดสปารทิกอารีไนต ดู arkose

ประกอบ มีความหมายเหมือนกับ feldspatic quartzite และ
feldspatic sandstone
762.

subbase

๑. รองพืน
้ ฐาน

วัสดุค้ําจุนที่วางตัวอยูระหวางพื้นทางกับดินถมฐาน ซึ่ง
ออกแบบไวเพื่อใหมีสมบัติการค้ําจุนเพิ่มขึ้น เพื่อกระจาย
น้ําหนักกดทับหรือเพื่อใหเปนชั้นมีรูพรุน โดยปรกติวัสดุที่ใช
รองพื้นฐานมักมีสมบัติเชิงกลดอยกวาพื้นทาง ดู subgrade

และ base course ประกอบ
763.

subbase

๒. รองพืน
้ ทาง

764.

subbituminous coal*

ถานหินซับบิทูมน
ิ ส
ั

สวนชั้นคันทางโดยกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้นไปบน
ชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุมวล
รวมที่มีสมบัติเชิงกลถูกตองตามขอกําหนด เชน ดินลูกรัง หิน
ผุ
ถานหินชนิดหนึ่งสีดํา อยูระหวางลิกไนตกับถานหินบิทูมินัส
บางแหงเรียกวา ลิกไนตดํา แตกตางจากลิกไนตเพราะมี
ปริมาณคารบอนสูงกวา แตความชื้นต่ํากวา เมื่อเผาจะใหคา
ความรอนอยูระหวาง ๘,๓๐๐–๑๓,๐๐๐ บีทียูตอปอนด
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765.

sub–dendritic
drainage pattern*

แบบรูปทางน้าํ คลายกิง่ ไม

766.

subduction zone*

เขตมุดตัวของเปลือกโลก

767.

subgenus

สกุลยอย

แบบรูปทางน้ําที่มีลักษณะคลายแบบรูปทางน้ํากิ่งไม ตางกันที่
ทางน้ําสายใหญของแบบรูปทางน้ํานี้มีทิศทางการไหลเปนไป
ตามอิทธิพลของโครงสรางทางธรณีวิทยา
เขตที่เปลือกโลกภาคพื้นสมุทรมุดตัวเขาใตเปลือกโลก
ภาคพื้นทวีปโดยเอียงทํามุมประมาณ ๔๕ องศา และจมลงสู
เปลือกโลกชั้นใน เขตนี้จะมีคลื่นแผนดินไหวเกิดขึ้นมาก เชน
แนวรอบมหาสมุทรแปซิฟก
ขั้นยอยหรือลําดับยอยของการจัดจําแนกชนิดของพืชและ
สัตว เปนหัวขอยอยของลําดับชั้นสกุล ชื่อของสกุลยอยเขียน
อยูในวงเล็บขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเชนเดียวกับชื่อสกุล
เขียนอยูระหวางชื่อสกุลและชนิด ตัวอยางเชน Palaeoneilo

(Koenenia) emarginata
768.

subgrade

๑. ดินถมฐาน

769.

subgrade

๒. ดินถมคันทาง

770.

subgroup

กลุมหินยอย

ชั้นดินหรือผิวที่อยูใตชั้นหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งชั้นดินหรือ
หินที่ปรับราบเพื่อรองรับฐานโครงสรางทางวิศวกรรม
โดยปรกติมักเปนชั้นดินหรือพื้นดินธรรมชาติที่รองรับถนน
ทางเดิน อาคาร สนามบิน และทางรถไฟ
สวนชั้นคันทางลางสุด โดยกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลาย
ชั้นไปบนดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ไดเตรียมไวแลวดวยดิน
หรือวัสดุอื่นใดที่มีสมบัติเชิงกลถูกตองตามขอกําหนด เชน
ดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง ทราย
กลุมของหมวดหินที่มีความแตกตางกันภายในกลุมหินหนึ่ง ๆ
หรือสวนที่ไดจากการแบงยอยกลุมหิน
43/55
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771.

subhedral

-หนาผลึกกึง่ สมบูรณ

772.

sublittoral

-ใตเขตน้าํ ลงต่าํ สุด

คําที่ใชกับผลึกที่มีหนาไมครบทุกหนา
39/55
คําที่ใชเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพื้นทะเลหรือมหาสมุทรชวง
ไหลทวีป โดยทั่วไปแบงเปน ๒ สวน คือ ไหลทวีปดานใน
(inner shelf) และไหลทวีปดานนอก (outer shelf) โดย
แบงที่ระดับความลึกประมาณ ๑๐๐ เมตรหรือเขตที่แสงผานถึง
พื้นที่บริเวณ นี้จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูหนาแนนที่สุด ดูรูปที่

pelagicยืนยันมติเดิม 23/56
773.

submarginal resource

ทรัพยากรต่าํ กวาเกณฑ

ทรัพยากรคุณภาพต่ําหรือที่มีปริมาณนอยกวาเกณฑ
ทรัพยากรนี้จะผลิตไดกําไรตอเมื่อมีคามากกวา ๑.๕ เทาของ
ราคาปจจุบัน ดู paramarginal resource และ marginal

reserve ประกอบ
774.

submarine canyon

หุบผาชันใตทะเล

หุบผาลึกชันและแคบอยูใตทะเล หนาผาทั้ง ๒ ขางสูงชันมาก

775.

submarine cone

รูปกรวยใตทะเล

ดู submarine fan; sea fan; fan

776.

submarine delta

ดู submarine fan; sea fan; fan

777.

submarine fan; sea

ดินดอนสามเหลี่ยมใต
ทะเล
ตะกอนรูปพัดใตทะเล

fan

ตะกอนจากพื้นทวีปที่ถูกพัดพามาจากปากแมน้ําใหญ หรือหุบ
ผาชันใตทะเลมาสะสมตัวเปนรูปกรวยหรือรูปพัดบริเวณ
สวนลางของลาดทวีปหรือในบริเวณลาดตีนทวีป มี

ความหมายเหมือนกับ abyssal cone, abyssal fan; deep-
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sea fan, submarine delta, submarine cone และ subsea
apron
36/55
778. submarine ridge; mid-

สันเขากลางสมุทร

ดู ridge ๒
2/56

oceanic ridge; oceanic
ridge
779.

submature

-เกือบสมบูรณ

๑. คําที่ใชกับภูมิประเทศซึ่งผานชวงเริ่มตนหรืออายุนอยมา
แลวแตยังไมถึงขั้นสุดทายหรือเต็มวัย เชน ชายทะเลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกือบถึงขั้นสุดทายจะมีลักษณะของหัวแหลมที่
ถูกกัดเซาะเขาทางดานหลังดวย และปากอาวจะมีสันดอนปด
กั้นเกือบมิด
๒. คําที่ใชกับภาวะสมบูรณของการพัฒนาเนื้อตะกอนหรือ
ตะกอนเศษหินในขั้นที่ ๒ ซึ่งมีลักษณะที่อยูระหวางขั้นไม
สมบูรณกับสมบูรณ ประกอบดวยเคลยเล็กนอยหรือไมมีเลย
และมีการคัดขนาดไมดี มีเม็ดเปนเหลี่ยม เชน หินทรายที่
ประกอบดวยเคลยนอยกวารอยละ ๕ และโดยทั่วไปเกิดอยูใน
รองธาร
25,26/56

780.

submergence

การจมตัว

การลดระดับของชายฝงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับทะเล ทําให
บริเวณเดิมซึ่งเคยอยูเหนือน้ําจมอยูใตน้ํา ทั้งนี้ อาจเปนผล
เนื่องมาจากการลดระดับของแผนดินหรือการที่ระดับน้ําสูงขึ้น
ก็ได
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781.

submersible

ยานใตนา้ํ

782.

submersible drilling

แทนเจาะจุม
 น้าํ

rig

ยานพาหนะใตน้ําขนาดเล็กที่ใชขับเคลื่อนเพื่อสํารวจและเก็บ
ตัวอยางพื้นทองทะเล
แทนเจาะในทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ไดเมื่อถึงตําแหนงเจาะ
จะสูบน้ําเขาทุนลอย เพื่อใหขาแทนเจาะจมน้ําถึงพื้นทะเลเพื่อ
ทําการเจาะ แทนเจาะชนิดนี้ใชเจาะไดในน้ําตื้นที่ลึกไมเกิน
๕๐ เมตร
เครื่องสูบชนิดที่ตอกับสายเคเบิลและสายไฟฟาซึ่งจุมลงไปใน
บอน้ํา บอน้ําบาดาล บอน้ํามัน โดยใหเครื่องสูบอยูในระดับที่
ลึกกวาระดับของเหลวในบอ
ความวาวของแรที่อยูระหวางแรโลหะกับแรอโลหะ เชน โคร
ไมต

783.

submersible pump

เครือ
่ งสูบใตนา้ํ

784.

submetallic luster

ความวาวกึง่ โลหะ

785.

subnival; cryergic;

รอบธารน้าํ แข็ง

ดู periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnival

periglacial*
786. sub–parallel drainage
pattern*

แบบรูปทางน้าํ กึง่ ขนาน

787.

-กึง่ มน

แบบรูปทางน้ําที่มีลักษณะคลายแบบรูปทางน้ําขนาน ตางกัน
ที่ทางน้ําสายใหญของแบบรูปทางน้ํานี้มีทิศทางการไหล
เปลี่ยนไปตามอิทธิพลของโครงสรางทางธรณีวิทยา
คําที่ใชกับขอบและมุมของเม็ดตะกอนที่แสดงถึงการครูดถู
โดยยังคงรูปรางเดิมใหเห็นได หรือแสดงถึงความมนในระดับ

cryonival; paraglacial;

subrounded

กึ่งกลม ดู rounded ประกอบ
788.

subsea apron

ลาดเชิงเขาใตทะเล

ดู submarine fan; sea fan 36/55

789.

subsequent stream

ธารน้าํ ตามแนวระดับ

ธารน้ําที่ไหลตามแนวระดับของชั้นหิน
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790.

subsidence*

การยุบตัว

791.

subsoil

ดินชั้นลาง

การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดินหรือหินที่รองรับอยูถูก
ละลายไป หรือถูกนําออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย
เปนผูกระทํา ที่เกิดตามธรรมชาตินั้น เปนดวยหินรองรับมี
สารประกอบที่น้ําใตดินละลายพาออกไปได แตที่เกิดโดย
มนุษยนั้นเปนเพราะการทําเหมืองแรหรือเหมืองใตดิน การ
เอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ตองการใชออกไปโดยไมมีการ
ค้ํายันที่มั่นคง เปนเหตุใหดินตอนบน ๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไป
แทนที่ท่ว
ี างเปลา ปรกติการยุบตัวนี้ทําใหเกิดน้ําทวม บานพัง
ได
ในผืนดินชายฝงทะเลที่รองน้ําตื้นเขินขึ้นทุกปดวยสิ่ง
ตกจมที่น้ําพัดพามาสะสมตามปากน้ําตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตามปากน้ํา เมืองทาชายทะเล ปจจุบันวิศวกรกําลังคนควา
หาทางทําใหรองน้ําลึกลงโดยอาศัยการยุบตัวแทนการใชเรือ
ขุดลอกรองน้ําอยางที่ใชอยูในปจจุบัน แตการยุบตัวนั้นตอง
ออกแบบใหคอยเปนคอยไป มิฉะนั้นอาคารบานเรือนตาง ๆ
บนผิวดินจะเสียหายไดมาก
ชั้นดินที่อยูใตดินชั้นบนและอยูเหนือชั้นซับสตราตัม
(substratum) โดยทั่วไปถือวาเปนชั้นบี (B-horizon) ดู soil

horizon ประกอบ

792.

subspecies

ชนิดยอย

การจัดจําแนกลําดับชั้นของพืชและสัตว โดยแยกยอยจาก
ชนิดของสิ่งมีชีวิตกลุมเดียวกันจากความแตกตางที่เกิดขึ้นมา
ภายหลัง เพราะกลุมเหลานั้นถูกแยกขาดออกจากกันและตาง
ก็ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม นานเขาจึงเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงจนเห็นความแตกตางได ชนิดยอยมักแยกกัน
ตามสภาพภูมิศาสตรหรือตามธรณีกาล ชือ
่ ชนิดยอยเขียนใน
แบบสามชื่อ โดยชื่อชนิดยอยจะเปนชื่อที่สาม เชน Bolia

americana zyocronis ดู variety ประกอบ
793.

substage

หินชวงอายุยอ
 ย

๑. หนวยยอยของหินชวงอายุ หรือหินซึ่งสะสมตัว
ระหวางชวงอายุยอย
๒. หนวยยอยของหินชวงอายุธารน้ําแข็ง ซึ่งแบงได

794.

substrate

ซับสเตรต

ตามการผันผวนที่เกิดขึ้นจากการรุกคืบและการถดถอยของ
ธารน้ําแข็งในชวงระหวางการเปนยุคน้ําแข็ง
สสารหรือสารอาหารซึ่งสิ่งมีชีวิตไดใชอยูอาศัยเพื่อการ
เจริญเติบโตหรือพื้นผิวซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดเกาะติดไดใชยึดเกาะ
เชน ดิน หิน หรือเยื่อใบไม ดู substratum ประกอบ

795.

substratum

ซับสตราตัม

ชั้นที่อยูใตชั้นที่เปนดินหรือใตดินชั้นลาง อาจมีลักษณะ
เหมือนหรือไมเหมือนกับชั้นที่อยูเหนือขึ้นไปก็ได โดยทั่วไป
ถือวาเปนชั้นซีและชั้นอาร มีความหมายเหมือนกับ substrate

๑ ดู soil horizon ประกอบ

796.

substructure

ขาแทนเจาะ

โครงสรางที่ใชรองรับหอเจาะและอุปกรณทั้งหมด รวมทั้งเปน
ที่สําหรับติดตั้งอุปกรณควบคุมหลุมเจาะดวย (ดูรูปที่ swivel

หมายเลข ๒๕)
797.

subsurface flow;
interflow; shallow

น้าํ ไหลใตผิวดิน

ดู storm seepage; interflow; shallow percolation;
subsurface flow; subsurface runoff; subsurface storm
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flow

percolation; storm
seepage; subsurface
runoff; subsurface
storm flow
798.

subsurface runoff;

น้าํ ไหลใตผิวดิน

ดู storm seepage; interflow; shallow percolation;

interflow; shallow

subsurface flow; subsurface runoff; subsurface storm

percolation; storm

flow

seepage; subsurface
flow; subsurface
storm flow
799.

subsurface storm

น้าํ ไหลใตผิวดิน

ดู storm seepage; interflow; shallow percolation;

flow; interflow; shallow

subsurface flow; subsurface runoff; subsurface storm

percolation; storm

flow

seepage; subsurface
flow; subsurface
runoff
800.

subsurface water

น้าํ ใตดน
ิ

น้ําในธรณีภาค (lithosphere) ที่มีสภาพเปนของแข็ง
ของเหลว หรือแกส รวมทั้งน้ําที่อยูใตพื้นดินทั้งบนบกและใน
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ทะเล

ดู groundwater ความหมายที่ ๒ ประกอบ
มีความหมายเหมือนกับ subterranean water และ
underground water
801.

subsystem

หินยุคยอย

การแบงหินยุค (system) ออกเปนหนวยยอย ๆ เชน ยุคมิส
ซิสซิปเปยนหรือยุคเพนซิลวาเนียนของสหรัฐอเมริกาอาจ
พิจารณาไดวาเปนหินยุคยอยของหินยุคคารบอนิเฟอรัสของ
ยุโรป
ธารน้ําใตดินที่เกิดจากน้ําบางสวนหรือทั้งหมดของธารน้ําผิว
ดินไหลหายไปใตดิน โดยตัดตอนตรงโคงเกือกมาของทางน้ํา
โคงตวัด ลัดไปโผลขึ้นใหมบนผิวดินตอนทายน้ํา จน
กลายเปนธารน้ําผิวดินเชนเดิม
ทางน้ําที่ไหลไปตามโพรงของหิน เชน ถ้ํา หรือบริเวณภูมิ
ประเทศแบบคาสต

802.

subterranean cutoff

ธารน้าํ ใตดินลัดโผล

803.

subterranean stream

ธารน้าํ ลอด

804.

subterranean water

น้าํ ใตดน
ิ

๑. มีความหมายเหมือนกับ groundwater ความหมายที่ ๒ แต
ไมนิยมใช
๒. ดู subsurface water

805.

subtropical region

ภูมิภาคกึง่ เขตรอน

อาณาบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบกึง่ เขตรอนเพราะอยูไม
หางไกลจากเขตรอน บริเวณดังกลาวมักปลูกพืชผลได
บางอยางทํานองเดียวกับที่ปลูกในเขตรอนและอบอุนได

806.

subvolcanic;
hypabyssal*

ระดับตืน
้

ดู hypabyssal; subvolcanic
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807.

subzone**

สวนชัน
้ ยอย

สวนชั้นชีวภาพบางสวนซึ่งมีรายละเอียดพอ อาจแบงออกเปน
สวนยอยตามลักษณะชีวภาพที่ปรากฏอยูได

808.

succession

๑. ลําดับตอเนื่อง

๑.๑ การวางตัวของหนวยหินหรือชั้นหินที่ซอนทับกันอยาง

809.

succession

๒. การสืบลําดับ

ตอเนื่องตามลําดับเวลา เชน ภาพตั้งลําดับชั้นหินหรือภาคตัด
ที่แสดงชั้นหินโผล
๑.๒ ลําดับเวลาทางธรณีวิทยาของหนวยหิน
การเปลี่ยนแปลงของชุมชีวินใด ๆ ตามลําดับ เนื่องจากการที่
ประชากรของชุมชีวินไดสนองตอบตอสภาวะแวดลอมของชุม
ชีวินนั้น ๆ ดู sere และ faunal succession ประกอบ

810.

sucrosic;

-เนือ
้ แบบน้าํ ตาลทราย

ดู sacharoidal; sucrosic; sugary

หินซูไวต

หินกรวดเหลี่ยมที่เกิดจากการตกกระแทก ประกอบดวยเศษ
หินเนื้อพื้นที่เปนทั้งเศษชิ้นหินและแรที่แปรสภาพเฉียบพลัน มี

saccharoidal; sugary
811.

suevite

ความหมายเหมือนกับ suevite breccia; suevitic impact
breccia
812.

suevite breccia;

หินกรวดเหลีย
่ มซูไวต

ดู suevite

suevitic impact
breccia
813.

sugarloaf

เขาหัวโลน

เนินเขาหรือภูเขารูปกรวยที่ไมมีตนไมใหญ

814.

sugary; saccharoidal;

-เนือ
้ แบบน้าํ ตาลทราย

ดู sacharoidal; sucrosic; sugary
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sucrosic
815.

suite

ชุดหิน (หินอัคนี)

816.

sulcus

รองบุม


๑. ชุดหินอัคนีที่เกี่ยวเนื่องกับหินหนืดเดียวกัน
๒. การเก็บสะสมตัวอยางหินอัคนีในพื้นที่เดียว เพื่อเปน
ตัวแทนความสัมพันธของหินอัคนีชนิดตาง ๆ
๓. การเก็บสะสมตัวอยางหินอัคนีเพียงชนิดเดียว จาก
ตางพื้นที่ เชน หินแกรนิต หินบะซอลต
๑. แนวหรือรองยาวบนเปลือกของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน
รองยาวปลายบานบนเปลือกฝาใหญของแบรคิโอพอด ดูรูป

ประกอบ

๒ . รองยาวซึ่งอยูดานทองสวนครึ่งลางลําตัวของไดโนเฟล
เจลเลตเปนที่อยูของแสเซลลตามยาว (longitudinal
flagellum) หรือแสเซลลที่ทําหนาที่เปนหาง
817.

sulfosalt

ซัลโฟซอลต

แรซัลไฟดชนิดที่มีทั้งโลหะและกึ่งโลหะ โลหะมักเปนพวกเงิน
ทองแดง ตะกั่ว และกึ่งอโลหะเปนพวกพลวง สารหนู บิสมัท
รวมตัวเปนซัลไฟดคู (double sulfide) ซึ่งอาจเขียนสูตรเคมี
ประกอบดวยซัลไฟด ๒ ชุดก็ได เชน อีนารไกต (Cu3AsS4)
หรือ (3Cu2S.As2S5) เทนแนนไทต (Cu12As4S13 )หรือ
(3Cu2S.As2S3) โพลีบาไซต [(Ag,Cu)16Sb2S11] หรือ
[8(Ag,Cu)2S.Sb2S3]

818.

sulfur bacteria

แบคทีเรียกํามะถัน

แบคทีเรียไมใชออกซิเจนที่มีวิธีการรับออกซิเจนซึ่งจําเปนตอ
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กระบวนการสรางและสลาย (เมแทบอลิซึม) โดยการรีดิวซอนุ
มูลซัลเฟตเปนอนุมูลซัลไฟดซึ่งจะรวมตัวกับไฮโดรเจนเปน
ไฮโดรเจนซัลไฟด (แกสไขเนา) หรือธาตุกํามะถัน การสะสม

819.

sulfur ball

ซัลเฟอรบอลล

820.

sulfur; sulphur

กํามะถัน, ซัลเฟอร

ตัวของกํามะถันซึ่งเกิดโดยกระบวนการนี้ เรียกวา แหลง
สินแรที่เกิดจากแบคทีเรีย
๑. กอนไพไรตในถานหิน มักเกิดเปนมวลทรงกลมหรือ
รูปรางไมแนนอน
๒. กํามะถันบนผิวฟองโคลนของแกสภูเขาไฟที่รอน
และแข็งเมื่อสัมผัสกับอากาศ
ธาตุธรรมชาติที่เปนอโลหะ มีสัญลักษณ S ผลึกอยูใ
 นระบบ
สามแกนตาง สีเหลือง เปราะ โปรงใสถึงโปรงแสง ความ
ถวงจําเพาะ ๒.๐๕-๒.๐๙ ความแข็ง ๑.๕-๒.๕ วาวแบบยาง
สน เกิดเปนผลึกในแหลงพุน้ํารอนและพุแกส เกิดเปนมวล
หรือชั้นบาง ๆ รวมกับหินปูน ยิปซัม และแอนไฮไดรต
โดยเฉพาะในหินครอบโดมเกลือ และในแหลงแรแบบชั้น

821.

sulfur–mud pool; mud
pot*

พุโคลน

822.

sump

๑. บอในถ้าํ

823.

sump

๒. บอรวมแร

ดู mud pot; sulfur–mud pool

๑.๑ สวนหนึ่งของทางน้ําไหลในถ้ําซึ่งมีน้ําขังอยู
เพราะลาดทางน้ํากลับสูงขึ้นจึงกั้นน้ําไว
๑.๒ บอหรือโพรงใตผิวดินที่มีทางน้ําผานจึงมีน้ําขังอยู
บอในขุมเหมืองแรซึ่งเปนที่รวมเก็บแรปนดินทรายและกรวดที่
ไดจากการฉีดน้ําในแหลงลานแร ที่บอรวมแรนี้จะมีเครื่องสูบ
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824.

sump

๓. บอรวมน้าํ

825.

sun opal; fire opal

โอปอไฟ

826.

sunami*

คลืน
่ ซึนามิ

ดูดแรปนดินทรายนั้นขึ้นรางเพื่อแยกแรออกจากดินทราย
ตอไป
บอที่ขุดไวในระดับที่ต่ําที่สุดในบริเวณนั้นเพื่อใหน้ําไหลลงมา
รวมในที่แหงเดียวเปนการสะดวกในการสูบน้ําออก
โอปอที่มีการสะทอนแสงคลายไฟในแสงจา อาจมีการเลนสี
หรือเหลือบสีหรือไมมีก็ได
คลื่นในทะเลที่มีชวงคลื่นยาวประมาณ ๘๐ ถึง ๒๐๐ กิโลเมตร
เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผนดินไหวหรือแผนดินถลม
หรือภูเขาไฟระเบิดที่พื้นทองมหาสมุทร คลื่นนี้อาจเคลื่อนที่
ขามมหาสมุทรซึ่งหางจากตําบลที่เกิดเปนพัน ๆ กิโลเมตร
โดยไมมีลักษณะผิดสังเกต เพราะมีความสูงเพียง ๓๐
เซนติเมตร เคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ ๖๐๐–๑,๐๐๐
กิโลเมตรตอชั่วโมง เรือที่แลนผานคลื่นนี้จะไดรับความ
สั่นสะเทือน ทําใหเรือโคลงอยางแรง มีเสียงดังเหมือนเสียงปน
ใหญหรือเสียงฟาผาติดตามมา ทําใหคนประจําเรือเขาใจวา
เรือเกยหินใตทะเล ถาคลื่นเคลื่อนตัวผานที่ตื้นจะเพิ่มความ
สูงขึ้นอยางรวดเร็วประมาณ ๑๕ เมตร กอใหเกิดอันตรายแก
มนุษยและสิ่งกอสรางในบริเวณชายหาดนั้น ๆ ชื่อนี้มาจาก
ภาษาญี่ปุน บางทีเรียกวา tunami ก็มี มีความหมายเหมือนกับ

earthquake sea wave; seismic sea wave; seismic
surge และ tunami
827.

supergene

การเพิ่มพูนยวดยิง่

กระบวนการที่แหลงแรเกิดใกลผิวพื้น อันเนื่องมาจากการ
ออกซิเดชันทําใหไดสารละลายมีฤทธิ์เปนกรด แลวไหลไปชะ
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ละลายโลหะ พรอมนําพาไปสูเบื้องลางแลวตกตะกอนใหม
ดวยเหตุนี้แรซัลไฟดจึงเพิ่มความสมบูรณขึ้น กระบวนการ
เพิ่มความสมบูรณแบบนี้มีความสําคัญในการเพิ่มความ
สมบูรณแหลงแรทองแดงเนื้อดอกมาก จนสามารถทําให
กลายเปนแหลงสินแรทองแดงเนื้อดอก มีความหมาย

enrichment

เหมือนกับ downward enrichment
828.

supergene
enrichment zone

เขตสะสมยวดยิง่
รอถามสุพัตรา โลหะมีคา
คือ precious stone
หรือไม หากใชจะพูดวา
โลหะสูงคา

สวนของแหลงแรมีคาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเกิด
ออกซิเดชันใกลผิวดิน ทําใหไดสารละลายในสภาพกรดซึ่งจะ
ชะละลายโลหะมีคา เชน ทองแดง เงิน ในแรซัลไฟดซึมลงสู
ขางลาง โลหะมีคา เหลานี้จะเขาแทนที่ธาตุตาง ๆ โดยเฉพาะ
ธาตุเหล็กซึ่งแชอยูในน้ําใตดินจนเกิดเปนแรซัลไฟดชนิดใหม
เมื่อเวลาผานไปแรซัลไฟดมีคา ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจน
กลายเปนแหลงแรมีคาทางเศรษฐกิจ มีความหมายเหมือนกับ

secondary enrichment
ดูรูปที่ gossan; gozzan และ oxidized zone
829.

supergene;

– สะสมยวดยิง่

hypergene

คําที่ใชกับแหลงแรหรือการสะสมเพิ่มปริมาณแรที่เกิดขึ้น
บริเวณใกลผิวพื้น โดยทั่วไปเกิดจากสารละลายที่ไหลลงเบื้อง
ลาง หรือหมายถึง คําที่ใชกับสารละลายและสิ่งแวดลอม
ดังกลาว

มีความหมายเหมือนกับ secondary ความหมายที่ ๑ ดู
hypogene และ mesogene ประกอบ (36/50)
830.

supergroup

กลุมหินใหญ

๑. กลุมของกลุมหินหลายกลุมที่มีความสัมพันธกัน หรือกลุม

909

831.

superimposed
drainage*

ทางน้าํ ซอนทับ

832.

superstructure

โครงสรางระดับตืน
้

ของกลุมหินหลายกลุมกับหมวดหินหลายหมวด
๒. หนวยลําดับชั้นหินตามลักษณะหิน ประกอบดวยกลุมหินที่
มีความสัมพันธกันหลายกลุม หรือกลุมของหมวดหินกับกลุม
ของกลุมหินที่มีลักษณะเนื้อหินที่สําคัญ ๆ เหมือนกัน
43/55
ทางน้ําในที่แหงใดแหงหนึ่งที่มีทิศทางการไหลไมเปนไปตาม
ลักษณะทางธรณีวิทยาของหินเปลือกโลกในบริเวณนั้น ทั้งนี้
เนื่องจากแมน้ําลําธารเหลานั้นเกิดมีอยูกอนตั้งแตพื้นที่นั้นยัง
ไมมีการกรอนพังทลายไป ในชั้นแรกแมน้ําลําธารมีทิศทาง
ไหลสัมพันธอยูกับลักษณะทางธรณีวิทยาของหินเปลือกโลกที่
คลุมทับซอนอยางไมตอเนื่องอยูขางบน โดยมีหินเปลือกโลก
ที่เกากวาอยูขางใต ตอเมื่อหินเปลือกโลกชั้นบนคอย ๆ กรอน
พังทลายไปตามกาลเวลาก็เปดเผยหินชั้นลางทีละนอย ใน
ขณะเดียวกันแมน้ําลําธารก็ยังคงรักษาเสนทางเดิมของตนอยู
และกัดเซาะลึกลงไปในหินชั้นลางจนปรากฏใหเห็นอยูใน
ปจจุบันนี้
โครงสรางที่เกิดขึ้นในเปลือกโลกระดับตื้น เปนชั้นโครงสราง
ตอนบนของแนวเทือกเขา ซึ่งเกิดจากการแปรสัณฐานระดับ
ตื้นหรือใกลพื้นผิวโลก ตรงขามกับ infrastructure

833.

superzone

สวนชัน
้ ใหญ

834.

supplementary
contour; auxiliary

เสนชั้นแทรก

สวนชั้นชีวภาพหลายสวนที่มีลักษณะทางชีวภาพคลายกัน
และอาจจัดเขาเปนสวนเดียวกันได

ดู auxiliary contour; supplementary contour
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contour
835.

supralittoral;

-เหนือเขตน้าํ ขึน
้ สูงสุด

supratidal

คําที่ใชกับบริเวณชายทะเลซึ่งอยูตอจากชายฝง (littoral
zone) ดานในของทวีป และอยูเหนือระดับน้ําทะเลสูงสุด
ยืนยันมติเดิม 23/56

836.

supratidal;

-เหนือเขตน้าํ ขึน
้ สูงสุด

ดู supralittoral; supratidal

supralittoral
837.

surf

คลืน
่ หัวแตก

คลื่นขนาดใหญที่มีพลังมากแตกกระจายเปนฟองเมื่อกระแทก
กับปะการังหรือชายทะเลคอนขางชัน

838.

surf zone; breaker

เขตคลืน
่ หัวแตก

บริเวณที่อยูระหวางคลื่นซัดหาด (swash) และกระแสน้ํา
ชายฝง

zone
839.

surface geochemistry

840. surface magnitude

ธรณีเคมีพน
ื้ ผิว

ขนาดแผนดินไหวพืน
้ ผิว

การสํารวจปโตรเลียมดวยวิธีธรณีเคมีวิธีหนึ่ง โดยใชการวัด
การสะสมตัวของไฮโดรคารบอนในระดับผิวดิน เชน การไหล
ซึมขึ้นมาของน้ํามันและแกส
ขนาดแผนดินไหวที่คํานวณจากความสูงของคลื่นพื้นผิวที่มี
คาบของคลื่นที่ ๑๘-๒๒ วินาที ซึ่งแปรตามระยะทาง สวน
ใหญใชคํานวณขนาดของแผนดินไหวไกล ขนาด
แผนดินไหวพื้นผิวนี้มีขอจํากัดคือ ไมเหมาะกับการใชงานใน
กรณีที่แผนดินไหวมีคามากกวา ๘ ริกเตอร เขียนแทนดวย
สัญลักษณ MS

841.

surface runoff

น้าํ ไหลบาผิวดิน

น้ําไหลบาที่เคลื่อนไปบนผิวดินสูธารน้ําที่ใกลที่สุด หรือน้ํา
ไหลบาลงสูบริเวณลุมน้ํา ที่ไมไดไหลลงสูใตผิวดินขณะฝนตก
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842.

surface wave

คลืน
่ พืน
้ ผิว

คลื่นที่เกิดจากการไหวสะเทือนซึ่งเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิว
ระหวางตัวกลางตางกัน มีหลายชนิด เชน ชนิดที่อนุภาค
ตัวกลางเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเรียกวา คลื่นเรยลี ชนิดที่
อนุภาคตัวกลางเคลื่อนไหวในแนวราบ เรียกวา คลื่นเลิฟ

843.

surge mark

รอยน้าํ หลาก

ดู dendritic surge mark

844.

survey

๑. การสํารวจวัด

๑. การสํารวจวัด การวัดหารูปทรง ตําแหนง ความตอเนื่อง

๑.๑ การวัดหารูปทรง

และลักษณะของพื้นผิวของพื้นที่หรือบริเวณใด ๆ ตลอดจน
การแยกแยะสวนประกอบของโลกโดยการใชเครื่องมือวัด
ทางภูมิประเทศ ธรณีวิทยา หรือธรณีฟสิกส ผลลัพธที่ไดจาก
การสํารวจวัด คือ แผนที่หรือคําอธิบายลักษณะพื้นที่ที่ไดจาก
การสํารวจนั้น

ตําแหนง ความตอเนื่อง
และลักษณะของพื้นผิว
ของพื้นที่หรือบริเวณใด ๆ
ตลอดจนการแยกแยะ
สวนประกอบของโลกโดย 21/56
การใชเครื่องมือวัดทางภูมิ
ประเทศ ธรณีวิทยา หรือ
ธรณีฟสิกส
๑.๒ ผลลัพธที่ไดจากการ
สํารวจวัด เชน แผนที่
หรือคําอธิบายลักษณะ
พื้นที่ที่ไดจากการสํารวจ
845.

survey

๒. การรังวัด

การปฏิบัติงานภาคสนาม หรือวิชาที่วาดวยการหาตําแหนง
และระดับความสูง เพื่อคํานวณหาพื้นที่ ระยะทาง ใชในการ
ทําแผนที่ตาง ๆ เชน แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เสนทาง
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846.

surveying

๑. การปฏิบต
ั ิงานสํารวจ

847.

surveying

๒. วิชาสํารวจ

การปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดําเนินงานวัดสิ่งที่จําเปนตอการ
พิจารณากําหนดพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดของโลก ความยาว
และทิศทางของเสนแบงเขตและเสนชั้นความสูงของพื้นผิว
แลวนําผลไปประมวลในรูปของแผนที่ แผนผัง หรือแบบที่
เขียนขึ้นมาตามแตวัตถุประสงค
สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตรประยุกตที่เกี่ยวกับการสํารวจ

848.

susceptibility

สภาพรับไวได

๑. [แมเหล็ก] ระดับความเปนแมเหล็กซึ่งวัดดวย

ดู survey ประกอบ
อัตราสวนระหวางความเขมสนามแมเหล็กซึ่งเกิดในสาร
แมเหล็กเนื่องจากการเหนี่ยวนํา กับความเขมสนามแมเหล็กที่
ทําใหเกิดการเหนี่ยวนํานั้น มีความหมายเหมือนกับ

magnetic susceptibility
๒.[ไฟฟา] อัตราสวนของการเกิดขั้วไฟฟาตอความเขม
สนามไฟฟาที่ทําใหเกิดขั้วไฟฟาในวัสดุไดอิเล็กทริก (วัสดุ
ฉนวน) มีความหมายเหมือนกับ electric susceptibility
849.

suspension

การแขวนลอย

การที่อนุภาคขนาดเล็กละเอียดสามารถลอยกระจัดกระจาย
อยูในของเหลวหรือแกสได เชน สารแขวนลอยในแมน้ําลํา
ธารที่กระแสน้ําพาไปในสภาพที่มีกระแสน้ําไหลคอนขางแรง
จะเกิดกระแสน้ําหมุนทําใหสามารถพยุงอนุภาคขนาดเล็ก
ละเอียดไมใหจมลง หรือเชนเดียวกับฝุนละอองที่ลอยอยูใน
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850.

suture

รอยตะเข็บ

อากาศ
๑. รอยตอหรือเสนแบงเขต ตัวอยางเชน รอยตอระหวางผนัง
กั้นกับผนังเปลือกดานในของหอยเซฟาโลพอด ซึ่งมีลักษณะ
เปนรอยหยักขึ้น ๆ ลง ๆ แบบลอนคลื่น เสนรอยตอระหวาง
หองของฟอแรมินิเฟอรา หรือเสนรอยตอระหวางวงเกลียว
(whorl) ของหอยกาบเดี่ยว
๒. รอยเลื่อนหรือเขตรอยเฉือนซับซอนซึ่งแสดงขอบเขต
ระหวางสวนของเปลือกโลกที่มาจากแผนธรณี (plate) ที่
ตางกันและเคยอยูแยกจากกัน การปรากฏของรอยตะเข็บนี้
บงวาครั้งหนึ่งเคยมีธรณีภาคสวนพื้นสมุทรอยูระหวางสวน
เขตเปลือกโลกทั้งสองนั้น

851.

SV wave

คลืน
่ ตามขวางแนวตัง้

ดูคําอธิบายใน secondary wave; S– wave

852.

swallet

ชองน้าํ มุด

ชองหรือพื้นที่ซึ่งน้ําไดมุดหายลงไปใตดิน แตกตางจากหลุม
น้ํามุดตรงที่ไมมีลักษณะเปนแอง ดู sinking stream

ประกอบ
853.

swallow hole

หลุมน้าํ มุด

๑. แองหรือแองคาสต (doline) ซึ่งธารน้ําบางสวนหรือ
ทั้งหมดมุดหายลงไปใตพื้นดิน ดู swallet และ ponor

ประกอบ

854.

swamp

ที่ลุมน้าํ ขัง

๒. ทางออกใตน้ําของน้ําในทะเลสาบ
บึงหรือพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังอยูตลอดเวลาเนื่องจากอยูภ
 ายใต
อิทธิพลของระดับน้ําใตดิน น้ําที่ขังไดจากน้ําฝนและน้ําใตดิน
อาจมีไมตนหรือไมพุมเตี้ยอยูดวยก็ได ในอเมริกาถือวาไม
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เปนแหลงสะสมพีต แตในยุโรปหมายความถึงแหลงสะสมพีต
ได ถาที่ลุมน้ําขังนี้มีระดับน้ําสูงมากขึ้นจะมีตนไมขนาดใหญ
ขึ้นอยูมาก เรียกวา ปาน้ําขัง (forested swamp) 37/55 อารี
แก
ริ้วหรือฟองคลื่นที่เกิดขึ้นบนสันดอนที่อยูในระดับปริ่มน้ําทะเล
เปนลักษณะที่ชาวเรือเรียกกันวา สันดอนเลนน้ํา
คลื่นที่เคลื่อนที่มาบนหาดอยางรวดเร็ว และแตกแผซาน
กระจายกอนที่จะไหลกลับลงทะเล เกิดในบริเวณระหวาง
จะงอยคลื่นที่เคลื่อนเขาหาฝงกับชายฝง

855.

swash mark

ริว
้ คลืน
่ บนสันดอน

856.

swash; uprush

คลืน
่ ซัดหาด

857.

S– wave; secondary

คลืน
่ ทุตย
ิ ภูมิ

ดู secondary wave; S– wave
น้ํามันดิบที่ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ มีแกส
ไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูนอยหรือไมมีเลย
แกสธรรมชาติที่ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ มี
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูนอยหรือไมมีเลย
คลื่นในมหาสมุทรซึ่งเคลื่อนตัวจากแหลงกําเนิด ลักษณะของ
คลื่นมีชวงยาวสม่ําเสมอและยอดเรียบ คํานี้บางทีใชเรียก
อาการของน้ําในแมน้ําที่ขึ้นสูงกวาระดับปรกติ

wave
858.

sweet crude

น้าํ มันดิบหวาน

859.

sweet gas

แกสหวาน

860.

swell

๑. คลืน
่ หัวเรียบ

861.

swell

๒. เนินรูปโดมเตี้ย

[ธรณีวิทยาโครงสราง] เนินเขาเตี้ย ๆ รูปกระทะคว่ํา ลักษณะ

๓. การบวมน้าํ

เนินแผลาดออกไปเปนบริเวณกวางไกลมากจนไมอาจกําหนด
ขอบเขตได
การเพิ่มปริมาตรของดินและหินบางชนิดดวยการดูดซึมน้ํา

862.

swell
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863.

swell

๔. เนินเขาทองสมุทร

ดู rise ๒

864.

swell

๕. โดม, ซุม
 หินชายฝง

โดยทั่วไปอาจหมายถึงโดมหรือซุมหินชายฝง

865.

swivel

หัวหมุน

866.

syenite*

หินไซอีไนต

867.

syenogabbro

หินไซอีโนแกบโบร

อุปกรณชนิดหนึ่งที่ตออยูดานบนของกานเจาะนําเพื่อให
โคลนเจาะไหลผานเขาสูกานเจาะและหัวเจาะขณะหมุนได
ชางเจาะเรียกอุปกรณนี้วา หัวน้ํา
มีภาพประกอบ
หินอัคนีระดับลึกกลุมหนึ่ง ประกอบดวยแอลคาไลเฟลดสปาร
ชนิดออรโทเคลส ไมโครไคลน หรือเพอรไทตเปนแรหลัก มี
แพลจิโอเคลสอยูคอนขางนอย มีฮอรนแบลนด ไบโอไทต
ไพรอกซีน หรือควอตซเปนแรรอง
หินอัคนีแทรกซอนที่มีสวนประกอบตางจากหินแกบโบร
เนื่องจากประกอบดวยแอลคาไลเฟลดสปาร ดู gabbro

ประกอบ
868.

sylvinite

หินซิลวิไนต

869.

symbiosis

ภาวะอยูร ว
 มกัน

หินที่ประกอบดวยซิลไวตและเฮไลตเปนสวนใหญไดจากการ
ทําเหมืองโพแทส
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิดที่อาศัยรวมอยูดวยกัน
อยางใกลชิด โดยพึ่งพาอาศัยและประสานประโยชนซึ่งกัน
และกัน ในลักษณะที่ชวยเหลือกันและไมมีอันตรายตอกัน
เชน ปะการังกับสาหราย โดยสาหรายใหคารบอนไดออกไซด
แกปะการัง และปะการังใหออกซิเจนแกสาหราย หรือรากับ
สาหรายที่อาศัยอยูดวยกัน โดยสาหรายใหอาหารแกรา สวน
ราใหความชื้นแกสาหราย ดู commensalism, mutualism
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และ parasitism ประกอบ
870.

symmetrical fold

รอยคดโคงสมมาตร

รอยคดโคงของชั้นหินที่ขางทั้งสองของยอดความโคงเอียงเท
เปนมุมเทากัน
2/56

871.

symmetry axis; axis

แกนสมมาตร

ดู axis of symmetry; rotation axis; symmetry axis

องคประกอบสมมาตร

สวนสําคัญที่สามารถอธิบายสมมาตรของผลึกไดแก แกน
สมมาตร ระนาบสมมาตร และศูนยกลางสมมาตร ซึ่งสมมาตร
ภายนอกของการจัดตัวของโครงสรางผลึกแบงได ๓๒ แบบ
และการจัดตัวแตละแบบถือเปนชั้นของผลึก

of symmetry; rotation
axis
872.

symmetry elements;
elements of symmetry

873.

synclinal axis

874.

syncline

แกนชัน
้ หินโคงรูปประทุน ดูคําอธิบายใน axis of fold
หงาย
ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย ชัน
้ หินที่โคงตัวเหมือนเอาประทุนเรือมาวางหงาย ชั้นหินที่อยู
บริเวณใจกลางของโคงรูปประทุนหงายจะมีอายุออนที่สุด ดู

anticline ประกอบ

875.

synclinorium

ยืนยันมติเดิม 44/55
ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย ชั้นหินที่โคงมีลักษณะโคงรูปประทุนหงาย โดยมีการหยักโคง
ลูกฟูก
นอย ๆ แบบลูกฟูกอยูในโคงใหญดวย ดู anticlinorium

ประกอบ

ยืนยันมติเดิม 44/55
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876.

syndiagenesis; early

การกอตัวใหมระยะตน

diagenesis

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มตนของการกอตัวใหม
ซึ่งเริ่มตั้งแตการนําพาและการตกจมของตะกอนตอเนื่องไป
จนถึงระยะกอนการประสานและการอัดแนน โดยมีความลึก
ไมเกิน ๑๐๐ เมตร
ยืนยันมติเดิม 20/56

877.

synecology

878.

synform

879.

synformal anticline

สังคมนิเวศวิทยา

การศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ดู autecology ประกอบ
รูปประทุนหงาย
รูปของชั้นหินโคงที่มีลักษณะคลายประทุนหงายที่ไมสามารถ
ระบุการเรียงลําดับชั้นหินได ตรงขามกับ antiform
44/55
ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย ชั้นหินโคงแบบรูปประทุนหงายที่มีการเรียงลําดับชั้นหินผิด
เทียม
ไปจากปรกติ คือ มีชั้นหินอายุแกที่สุดอยูในบริเวณใจกลาง
ของรูปประทุนหงาย ตรงขามกับ antiformal syncline ดู

syncline ประกอบ

880.

synonym

ชือ
่ พอง

881.

synonymy

ชุดชือ
่ พอง

ยืนยันมติเดิม 44/55
ชื่อสองชื่อหรือมากกวาที่ใชกับขั้นอนุกรมวิธานเดียวกัน ดู

taxon และ synonymy ประกอบ
๑. ความสัมพันธระหวางชื่อที่แตกตางกันสองชื่อหรือ
มากกวาที่ไดนํามาประยุกตกับขั้นอนุกรมวิธานเดียวกัน ดู

taxon ประกอบ
๒. ชื่อพองของสิ่งมีชีวิตที่ไดนํามาประยุกตกับขั้น
อนุกรมวิธานใด ๆ
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882.

syntactic growth

การเติบโตแบบซินแทกซิ

ดู syntaxy

883.

syntaxy

ซินแทกซิ

การวางตัวที่คลายคลึงกันของโครงสรางผลึกของเม็ดแรและ
สวนของแรที่เติบโตซอนบนเม็ดแรนั้น มีความหมาย

เหมือนกับ syntactic growth
884.

syntexis

การหลอมละลายผสม

885.

synthetic fault

รอยเลือ
่ นแขนงตาม

การเกิดหินหนืดโดยการหลอมละลายหินตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไป
และโดยหลอมรวมกับหินขางเคียง ดู anatexis ประกอบ
รอยเลื่อนปรกติยอยที่มีทิศทางการเอียงเทของระนาบรอย
เลื่อนตามรอยเลื่อนหลักหรือทิศทางการเอียงเทของชั้นหิน ดู

antithetic fault ประกอบ

886.

synthetic group

กลุมหินสังเคราะห

หนวยลําดับชั้นหินที่ประกอบดวยหมวดหิน ๒ หมวดหรือ
มากกวาที่รวมเขาดวยกันไดเพราะมีลักษณะเนื้อหินหรือซาก
ดึกดําบรรพที่คลายคลึงกัน ดู analytic group ประกอบ
ยืนยันมติเดิม 43/55

887.

synthetic zeolite

ซีโอไลตสงั เคราะห

ดูคําอธิบายใน zeolite ๓

888.

syntype

ตนแบบพอง

889.

system

๑. หินยุค

ตัวอยางแตละตัวของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ซึ่งไดนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการตั้ง
ชื่อทางวิทยาศาสตรในขั้นชนิด หรือชนิดยอย โดยที่ยังไมมี
การกําหนดตัวอยางตนแบบในการตีพิมพครั้งนั้น
หนวยลําดับชั้นหินตามอายุกาลที่มีความสําคัญในระดับโลก
จัดเปนหนวยหลักในการจําแนกชั้นหินตามอายุทาง
ธรณีวิทยา พบแผขยายออกไปจากภูมิภาคที่ตั้งของพื้นที่แบบ
ฉบับและเทียบสัมพันธกันไดโดยซากดึกดําบรรพที่มีอยูใน
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หนวยหินนั้นเปนตัวกําหนด หรือหมายถึงหินที่เกิดในยุคที่
ตรงกันกับเวลาของหนวยหินนั้น หินยุคมีลําดับต่ํากวาหิน
มหายุค และอยูสูงกวาหินสมัย
890.

system

๒. ระบบ

๒.๑ ระบบผลึก
๒.๒ กลุมของรูปรางทางธรรมชาติหรือโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เชน ระบบทางน้ําหรือ
เทือกเขา
๒.๓ แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีซึ่งกําหนดได
โดยชุดของสวนประกอบทั้งหมดที่มีอยูในระบบ สามารถ
เขียนแสดงออกมาได เชน CaO-MgO-SiO2

891.

systematic
palaeontology

บรรพชีวานุกรมวิธาน

892.

systems tract

ชุดระบบชัน
้ หิน

การศึกษาถึงชนิด ความหลากหลาย และความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิต แลวนํามาจัดจําแนกประเภทไวใหเปนระบบตาม
อนุกรมวิธาน
กลุมของชุดชั้นหินที่เกิดจากระบบของสภาวะแวดลอมการ
สะสมตัวของตะกอนที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เชน
ธารน้ําพา ดินดอนสามเหลี่ยม ไหลทวีป ลาดทวีป ซึ่งชุดระบบ
ชั้นหินแตละชุดเปนสวนหนึ่งของชุดลําดับ ประกอบดวย ชุด
ลําดับเสมือนซอนทับกันหลายรูปแบบ เชน ชุดระบบชั้นหิน
ระดับน้ําต่ํา (lowstand systems tract) ชุดระบบชั้นหินทะเล
รุกล้ํา (transgressive systems tract) และชุดระบบชั้นหิน
ระดับน้ําสูง (highstand systems tract) ในการแปล
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893.

t direction

ทิศทางที

894.

T phase

ทีเฟส

895.

table mountain*

เขายอดตัด

896.

tabular

รูปแบนหนา

ความหมายชุดระบบชั้นหิน พิจารณาจากรูปแบบการซอนทับ
กันของชุดลําดับเสมือนตําแหนงในชุดลําดับ รูปทรงของชั้น
หิน และลักษณะของขอบเขตสวนบนและสวนลางของชุด
ระบบชั้นหิน
(ธรณีวิทยาโครงสราง) คําที่ใชในสภาพพลาสติกของผลึก
เพื่อแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ในระนาบเลื่อนของโครงสราง
ผลึก
เฟสของคลื่นไหวสะเทือนซึ่งมีคาบเทากับ ๑ วินาทีหรือนอย
กวา ซึ่งเดินทางผานมหาสมุทรดวยความเร็วเทากับความเร็ว
คลื่นเสียงในน้ํา บางครั้งพบในแถบบันทึกขอมูลแผนดินไหว
ซึ่งการเดินทางของคลื่นจากศูนยกลางแผนดินไหวถึงสถานีที่
รับคลื่น สวนใหญเดินทางผานมหาสมุทรที่มีความลึกมาก ๆ
เขาซึ่งมียอดราบและมีดานขางอยางนอยหนึ่งดานเปนหนาผา

ดู mesa ประกอบ

๑. คําใชกับรูปลักษณที่ขนาดของ ๒ มิติแรกใหญหรือยาว
กวามิติที่ ๓ เปนอันมาก เชน ผนังหินอัคนีหรือลักษณะทาง
ธรณีสัณฐานแบบผิวหนาแบนราบ เชน ที่ราบสูง
๒. คําใชกับมวลหินตะกอนที่มีอัตราสวนความกวางตอความ
หนามากกวา ๕๐ ตอ ๑ แตนอยกวา ๑,๐๐๐ ตอ ๑ ดู blanket

deposit ประกอบ

๓. คําใชกบ
ั อนุภาคหรือเม็ดตะกอน หรือรูปผลึกที่ขนาดของ
มิติหนึ่งเล็กกวาของอีก ๒ มิติอยางเดนชัด ดู prismatic

ประกอบ
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897.

tacheometer

แทคิโอมิเตอร

๔. คําใชกับลักษณะของหินแปรซึ่งเม็ดแรจํานวนมากมีรูปราง
และวางตัวคอนขางขนานกันไป
เครื่องมือรังวัดซึ่งออกแบบสําหรับการสํารวจรังวัดแบบ
รวดเร็วโดยการสองกลองเพียงครั้งเดียว เพื่อหาระยะทาง
ทิศทาง และความแตกตางของระดับความสูงที่ตําแหนงซึ่งอยู
หางออกไป โดยเฉพาะเปนกลองแทรนสิตหรือทีโอโดไลตซึ่ง
มีสายใยสเตเดียขีดไวดวย หรือเปนเครื่องมือซึ่งมีบรรทัด
มาตรฐานในการวัดระยะเปนสวนประกอบรวมอยูดวย

มีความหมายเหมือนกับ tachymeter
898.

tachygenesis

การเกิดลดขั้นตอน

การที่ขั้นตอนดั้งเดิมของวิวัฒนาการชาติพันธุซึ่งไดพัฒนาจน
สั้นลงและขาดหายไปในที่สุด ยังคงปรากฏอยูในระยะแรก
ของชวงชีวิตสิ่งมีชีวิตแตละตัว

ดู acceleration ประกอบ
899.

tachylyte

ทาคีไลต

ดู basaltic glass

900.

tachymeter

แทคิมิเตอร

ดู tacheometer

901.

Taconian Orogeny;

การกอเทือกเขาทาโคนิก

ดู Taconic Orogeny; Taconian Orogeny

การกอเทือกเขาทาโคนิก

การกอเทือกเขาในชวงปลายยุคออรโดวิเชียน โดยตั้งชื่อ
ตามชื่อเทือกเขาดานตะวันออกของมลรัฐนิวยอรก ซึ่งเกิด
ตลอดพื้นที่สวนใหญของเทือกเขาแอปพาเลเชียตอนเหนือใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในบางพื้นที่พบซากดึกดํา

Taconic Orogeny
902.

Taconic Orogeny;
Taconian Orogeny
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บรรพอายุออรโดวิเชียนตอนปลายอยางชัดเจนในบางชั้นหิน
แตในพื้นที่อื่น ๆ อาจหมายรวมถึงหินที่ประกอบดวยซากดึก
ดําบรรพที่มีอายุตั้งแตชวงตนยุคออรโดวิเชียนถึงชวงตนยุค
ไซลูเรียน
หินชั้นเนื้อละเอียดชนิดหนึ่งซึ่งประกอบดวยหินเชิรตสีแดงปน
อยู หรือสลับกับชั้นแรเหล็กซึ่งสวนใหญเปนฮีมาไทต มีแมกนี
ไทตและซิเดอไรตบาง เนื่องจากหินแทโคไนตนี้มีปริมาณของ
ควอตซหรือซิลิกามากจึงไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ แตใน
ปจจุบันแหลงแทโคไนตมากแหลงนับเปนแหลงสินแรเหล็กได
เพราะมีการพัฒนากรรมวิธีการแตงแร
หินที่มีสวนประกอบของแรซับซอน ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
แปรสภาพแบบสัมผัส และการแปรสภาพโดยการแทนที่ในหิน
คารบอเนตเดิม มักมีเนื้อหยาบและประกอบดวยแรการเนต แร
ไพรอกซีนที่มีเหล็กปริมาณสูง แรเอพิโดต แรโวลลาสโทไนต
และสแกโพไลต ดู skarn ประกอบ

903.

taconite*

หินแทโคไนต

904.

tactite

แท็กไทต

905.

TAI (thermal alteration ทีเอไอ (ดัชนีการ
ดู thermal alteration index (TAI)
แปรเปลี่ยนโดยความรอน)
index)

906.

tail drag

รอยลากหาง

907.

tailing

หางแร, ขี้แร

รอยที่เกิดจากรอยลากหางของสัตว มักพบอยูระหวางซากดึก
ดําบรรพของรอยตีนสัตว
สวนของแรที่เหลือจากการแตงแร เมื่อไดแยกเอาหัวแร
ออกไปแลว หางแรสุดทายของการแตงแรอาจมีแรมีคาปนอยู
บาง แตไมสามารถแตงตอไปได เนื่องจากเหตุผลทาง
เศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี จึงมักทิ้งไปหรือนําไปใชประโยชน

923

908.

talus

๑. ลานหินเชิงผา

909.

talus

๒. เศษหินเชิงผา

ในรูปอื่น
ลานของหินที่หักพังตามธรรมชาติลงมากองอยูที่ตีนผา

ดู scree ประกอบ

เศษหินที่มีขนาดและรูปรางตาง ๆ กัน โดยทั่วไปมีเม็ดหยาบ
และเปนเหลี่ยม พบบริเวณเชิงผาหรือบริเวณลาดชันของหินที่

อยู ณ ที่นั้น
910.

tangential stress;

ความเคนเฉือน

ดู shear stress; tangential stress

คลืน
่ เฉือน

ดู shear wave; tangential wave

shear stress
911.

tangential wave;
shear wave

912.

tannin

แทนนิน

สารประกอบอินทรียสีน้ําตาลแดง พบมากในใบไม

913.

tanzanite

แทนซาไนต

ซอยไซตชนิดสีน้ําเงินคลายไพลิน อาจพบเปนสีน้ําตาล เทา
เขียว และมวง เปนแรรัตนชาติหายาก พบในประเทศ
แทนซาเนียเพียงแหงเดียว แสดงการเปลี่ยนสีชัดเจน
(strong pleochroism) เมื่อแสงผานผลึกในทิศทางที่ตางกัน

924
จะทําใหสีเปลี่ยนไปเปนมวงแดง น้ําเงิน และมวงเขม
914.

taphocoenose; death
assemblage;
taphocoenosis;
thanatocoenosis

ชุมซากดึกดําบรรพ

ดู death assemblage; taphocoenose; taphocoenosis;
thanatocoenosis

915.

taphonomy; para-

วิชาซากดึกดําบรรพ

วิชานิเวศวิทยาบรรพกาลสาขาหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับ
กระบวนการกําเนิดของซากสิ่งมีชีวิตนับตั้งแตสิ่งมีชีวิตนั้น
ตายลงจนถึงการคนพบซากสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ วิชานี้รวมถึงวิชา
ประวัติซากชีวภาพ และประวัติซากดึกดําบรรพ

ecology

ดู Fossildiagenese และ biostratonomy ประกอบ
916.

taphrogenesis;

การเกิดหุบเขาทรุดมุมชัน

ดู taphrogeny; taphrogenesis

การเกิดหุบเขาทรุดมุมชัน

การเกิดหุบเขาที่ทรุดตัวอันเปนผลเนื่องจากรอยเลื่อนปรกติที่
มีมุมชัน โดยเกิดรวมกับการทรุดตัวของแผนดิน และเกิดขึ้น
ในตอนแรกของการทรุดตัวของทวีปและการแยกตัวของแผน
ธรณี
แองทรุดตัวลึกบนเปลือกโลกอันเปนผลมาจากการเกิดหุบเขา

taphrogeny
917.

taphrogeny;
taphrogenesis

918.

taphrogeosyncline

ธรณีแอนตัวแบบหุบเขา
ทรุด

919.

tar

น้าํ มันดิบ

ทรุดหรือรองระหวางรอยเลื่อน ดู aulacogen ประกอบ
ของเหลวขนสีน้ําตาล-ดํา มีสมบัติยึดเกาะไดดี กลั่นมาจาก
ถานหิน ไม หินดินดาน แตที่นํามาใชในงานกอสรางถนนเปน
ผลพลอยไดจากการผลิตถานหินเพื่อใชในอุตสาหกรรมตาง
ๆ เชน การถลุงเหล็ก น้ํามันดิบนํามาใชในงานกอสรางถนน

925

920.

tar mat

แผนน้าํ มันดิน

ไดดีเชนเดียวกับแอสฟลตโดยเฉพาะในประเทศที่มีถานหิน
มาก เชน ประเทศอังกฤษ
สารสีดํา เหนียว ในสภาพของเหลวหรือของแข็ง ซึ่งเปนกาก
ที่เหลือจากกระบวนการกลั่นน้าํ มัน ในทางธรณีเคมี มักใชคํา
วา “ bitumen” แทน คําวา “ tar” ไดเมื่อหมายถึง tar
mat และ tar sand
ในแหลงกักเก็บปโตรเลียม tar mat หมายถึงชั้นน้ํามันที่

921.

tar pit

บอน้าํ มันดิน

922.

tar sand

ทรายน้าํ มันดิน

923.

tarnish

ความหมอง

924.

tautonym

ชือ
่ เหมือนสกุล

925.

taxon

ขั้นอนุกรมวิธาน

ประกอบดวยแอสฟลทีนรอยละ ๒๐-๘๐ และมีความหนืด
มากกวา ๒๐,๐๐๐ เซนติพอยส
บริเวณที่มีการสะสมของบิทูเมนธรรมชาติ ซึ่งโผลขึ้นมาบนผิว
ดินกลายเปนบอหรือแองดักสัตวที่ตกลงไป และน้ํามันดินจะ
รักษาซากนั้นไว เชน บอน้ํามันดินที่อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม
ทรายน้ํามันชนิดหนึ่งที่สวนเบาของน้ํามันดิบระเหยออกไป
เหลือสวนที่หนักแทรกซึมอยูตามชองวางของเม็ดทราย กรณี
ที่พบทรายน้ํามันในปริมาณมากพอ สามารถผลิตน้ํามันเชิง
พาณิชยได
ฟลมบาง ๆ บนผิวของแร โดยเฉพาะแรที่ประกอบดวย
ทองแดง โดยที่สีและความวาวจะแตกตางจากแรที่ยังไมผุ
ชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งผูตั้งไดใชเปนชื่อเดียวกันกับชื่อสกุล
เชน Troglodytes troglodytes
ชื่อกลุมของสิ่งมีชีวิตในลําดับขั้นใดๆ เชน ชนิด วงศ ชั้น ชื่อ

926
ขั้นอนุกรมวิธานนี้นําไปใชเปนชื่อของหนวยลําดับชั้นหินได
และอาจใชเปนชื่อทางการภาษาละติน หรือเขียนเปน
ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณก็ได เชน Globigerina

brevis Range– zone หรือ A Range– zone ดู parataxon
ประกอบ
926.

taxonomy

อนุกรมวิธาน

ทฤษฎีและขอปฏิบัติในการจําแนกหมวดหมูของพืชและสัตว
โดยมีการเรียงลําดับชั้นจากหนวยที่ใหญที่สุดลงไปหาหนวย
ที่เล็กกวาเปนลําดับดังนี้ อาณาจักร (kingdom) ไฟลัม ชั้น

927.

taxon– range zone**

สวนชัน
้ อนุกรมชีวิน

928.

T-chert

ทีเชิรต


อันดับ วงศ สกุล ชนิด
สวนชั้นหินชวงที่มีกลุมชีวินตามที่กําหนดไวเรียงตัวกันอยูทั้ง
ในแนวยืนและแนวนอน มีขอบเขตกําหนดไวจากจุดหรือ
บริเวณที่พบกลุมชีวินเหลานั้น สวนชั้นอนุกรมชีวินนี้ใชใน
การกําหนดอายุและสภาพแวดลอมการกอกําเนิดของสวนชั้น
หินนั้น
หินเชิรตที่เกิดจากการแปรสัณฐาน มีรูปรางไมแนนอนมัก
สัมพันธกับรอยแตกและตัวสินแร

ดู W-chert ประกอบ
ดู measured depth (MD)

929.

TD (total depth)

ทีดี (ความลึกสุดทาย)

930.

t-d curve (time-

เสนโคงทีดี (เสนโคงเทียบ ดู time-distance curve (t-d curve)

distance curve)
931.

T-dolostone

ระยะทางกับเวลา)
ที-โดโลสโตน

โดโลสโตนที่ถูกควบคุมดวยกระบวนการแปรสัณฐาน เกิดเปน

927
มวลหินรูปรางไมแนนอน สัมพันธกับระบบการแตก ดู S-

dolostone และ W-dolostone ประกอบ
932.

tear fault*

รอยเลือ
่ นฉีก

933.

technical scale

มาตราเทคนิค

รอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดเล็กเกิดในชั้นหินคดโคง (fold)
หรือรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา (thrust fault) เนื่องจากมวลหิน
เคลื่อนตัวไมเทากัน จึงทําใหสวนที่เคลื่อนเร็วกวาฉีกตัว
ออกไป ดู strike–slip fault ประกอบ
มาตราความแข็งซึ่งประกอบดวยแรหรือวัสดุ ๑๕ ชนิด โดย
เรียงลําดับจากวัสดุที่ทนทานตอการขูดขีดนอยที่สุดถึงมาก
ที่สุด และใชตัวเลขตั้งแต ๑-๑๕ คือ
๑. ทัลก
๒. ยิปซัม
๓. แคลไซต
๔. ฟลูออไรต
๕. อะพาไทต
๖. ออรโทเคลส
๗. แกวซิลิกาบริสุทธิ์
๘. ควอตซ
๙. โทแพซ
๑๐. การเนต

928
๑๑. เซอรคอนหลอม
๑๒. คอรันดัม
๑๓. ซิลิคอนคารไบด
๑๔. โบรอนคารไบด
๑๕. เพชร
มาตรานี้แตกตางจากมาตราโมส ดู Mohs scale ประกอบ
934.

tectogene

แนวรองเทือกเขา

๑. สวนที่แคบและยาวของโครงสรางที่โคงตัวลงภายใน
เปลือกโลก ซึ่งเชื่อวาเปนระยะแรกของกระบวนการเกิดภูเขา
๒. สวนของแนวโคงตัวลงของเทือกเขาอันเปนผลจากการเกิด
เทือกเขา

935.

tectogenesis;

การกอเทือกเขา

ดู Orogeny; mountain building; orogenesis;
tectogenesis

mountain building;
orogenesis; Orogeny
936.

tectonic

-แปรสัณฐาน

คําที่ใชเกี่ยวกับแรงที่เกี่ยวของ หรือโครงสราง หรือรูปราง
(features) ที่เปนผลเนื่องมาจากธรณีแปรสัณฐาน 31/56

937.

tectonic block

บล็อกแปรสัณฐาน

938.

tectonic breccia

หินกรวดเหลีย
่ มแปร
สัณฐาน

มวลหินขนาดใหญที่เคลื่อนที่เมื่อเทียบกับมวลหินขนาดใหญ
อีกมวลหนึ่ง ตลอดชวงเวลาของกระบวนการแปรสัณฐาน
หินกรวดเหลี่ยมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก มัก
เกิดในหินที่เปราะหรือแตกหักงาย แตกตางจากหินกรวด
เหลี่ยมที่เกิดจากการตกตะกอน ดู crush breccia ประกอบ

929
5/56
939.

tectonic
conglomerate; crush
conglomerate

หินกรวดมนบด

ดู crush conglomerate; tectonic conglomerate

940.

tectonic cycle

วัฏจักรการแปรสัณฐาน

ดู orogenic cycle

941.

tectonic earthquake

แผนดินไหวแปรสัณฐาน

แผนดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนมากกวาเกิดจากภูเขาไฟ
ระเบิด 31/56

942.

tectonic fabric

โครงเนือ
้ แปรสัณฐาน

ดู deformation fabric

943.

tectonic facies

ชุดลักษณแปรสัณฐาน

944.

tectonic framework

โครงขายแปรสัณฐาน

หินที่มีลักษณะสวนใหญเกิดจากการแปรสัณฐาน เชน หิน
ไมโลไนต และหินฟลไลตบางชนิด
โครงขายองคประกอบแปรสัณฐานในแหลงสะสมตะกอนที่
แสดงการผสมผสานหรือความสัมพันธระหวางพื้นที่และ
ชวงเวลาการกําเนิด ประกอบดวย พื้นที่ทรุดตัว พื้นที่เสถียร
และพื้นที่ยกตัว

945.

tectonic
geomorphology;
morphotectonics

946.

tectonic land

ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน

มอบนางเบ็ญจา เสกธีระ ปรับแกไขเพือ
่ นําเสนอทีป
่ ระชุม

ดู morphotectonics;

ตอไป 30/56

tectonic
geomorphology
แผนดินแปรสัณฐาน

แนวเสนของสันหินคดโคงและเกาะภูเขาไฟซึ่งเปนสวนที่อยู
ภายใน เกิดขึ้นพรอมกับกระบวนการกอแนวสันเขาใน
ชวงแรก ๆ หรือชวงการเกิดแองธรณีแอนตัว ลักษณะเหลานี้

930
ถูกนําไปเปรียบเทียบกับแนวภูเขาไฟรูปโคง (volcanic arc)
947.

tectonic landforms

ภูมิลก
ั ษณแปรสัณฐาน

31/56
ภูมิลักษณหรือสภาพภูมิประเทศแบบหนึ่งที่ครอบคลุมพื้นที่
กวางขวาง เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เชน ผา
รอยเลื่อน (fault scarp)

ดู structural landform ประกอบ
948.

tectonic line

แนวแปรสัณฐาน

949.

tectonic map

แผนทีแ
่ ปรสัณฐาน

แนวรอยเลื่อนขนาดใหญที่ปรากฏในแนวการเกิดภูเขา เชน
แนวแปรสัณฐานมีเดียนซึ่งอยูในตอนกลางของประเทศญี่ปุน
แผนที่ที่แสดงถึงโครงสรางของพื้นผิวโลก ซึ่งคลายกับแผนที่
เสนชั้นโครงสราง แสดงถึงการเอียงเท รอยโคง รอยเลื่อน
ชั้นหินที่เกี่ยวของกับชนิดหินอายุที่โครงสรางนั้นเกิดขึ้น และ
วิวัฒนาการ

ดู structure contour map ประกอบ
950.

tectonic process

กระบวนการแปรสัณฐาน

951.

tectonic stress

ความเคนแปรสัณฐาน

การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่เปนไปอยางชา ๆ หรืออยาง
รวดเร็ว อันเปนผลเนื่องจากแรงที่มากระทําตอเปลือกโลก
แลวทําใหโครงสรางของชั้นหินที่ประกอบเปนเปลือกโลกแปร
สภาพไปจากเดิม และมีผลใหสภาพของผิวโลกเปลี่ยนไป
ดวย
ความเคนหลักที่เพิ่มขึ้นมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
นอกเหนือจากความเคนกด

ดู lithostatic stress ประกอบ
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952.

tectonics

๑. วิชาการแปรสัณฐาน

ธรณีวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาถึงลักษณะโครงสรางของ
ธรณีวิทยาที่เกิดจากแรงหรือกระบวนการภายในโลกที่มา
กระทําตอเปลือกโลก หรือศึกษาถึงแรงกระทําตอเปลือกโลกที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสราง ดังนั้น วิชา
ธรณีวิทยาโครงสรางจึงเปนสวนหนึ่งของวิชาการแปร
สัณฐาน
วิชานี้มีลักษณะใกลเคียงกับวิชาธรณีวิทยาโครงสราง
มาก แตแยกออกจากกันไดโดยวิชาการแปรสัณฐานจะเนนที่
การศึกษาลักษณะโครงสรางขนาดใหญ มีความหมาย

บางสวนเหมือน geotectonics 30,31/56
953.

tectonics

๒. การแปรสัณฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับแรง หรือโครงสราง หรือ
รูปรางที่เปนผลเนื่องมาจากธรณีแปรสัณฐาน 30,31/56

954.

tectonism;
diastrophism*

955.

tectonite

การแปรสัณฐานเปลือก
โลก
หินเทกโทไนต

ดู diastrophism; tectonism
หินที่มีเนื้อหินสะทอนถึงประวัติและกระบวนการเปลี่ยน
ลักษณะ หรือหินที่มีเนื้อหินบงชี้ถึงการเคลือ
่ นไหลอยาง
ตอเนื่องในสภาวะที่เปนของแข็ง

มีความหมายเหมือนกับ tektonite
956.

tectonophysics

ฟสก
ิ สแปรสัณฐาน

957.

tectonosphere

ภาคแปรสัณฐาน

สาขาหนึ่งของวิชาธรณีฟสิกส ที่เกี่ยวของกับแรงที่มีผลตอ
การเคลื่อนตัว และการแปรสภาพของชั้นเปลือกโลก
โซนหรือชั้นของโลกที่อยูเหนือระดับดุลเสมอภาคของเปลือก
โลก ซึ่งเปนชั้นตนกําเนิดการเคลื่อนที่หรือการแปรสัณฐาน
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ของชั้นเปลือกโลก
958.

tectono-stratigraphic
unit

959.

tectosilicate

หนวยลําดับชั้นหินตาม
การแปรสัณฐาน

ดู sequence ๓

เทกโทซิลิเกต

กลุมแรซิลิเกตที่ประกอบดวย SiO4ทรงสี่หนาเกาะตัวกันเปน
โครงรางสามมิติ โดยใชออกซิเจนทั้ง ๔ ตัวของ SiO4 ทรงสี่
หนาขางเคียงรวมกัน โครงรางนี้แข็งแรงและเสถียรมาก
อัตราสวน Si : O = ๑ : ๒ [SiO2] ตัวอยางเชน ควอตซ

960.

tectosome

กลุมหินแปรสัณฐาน

เฟลดสปาร ลูไซต โซดาไลต เนฟลีน
กลุมของชั้นหินที่บงบอกวาเกิดจากการแปรสัณฐานแบบ
เดียวกัน หรือกลุมหินตะกอนที่แสดงสภาพแวดลอมการแปร
สัณฐานเหมือนกัน คํานี้ใชแทน tectotope

961.

Tegelian

ทิกเิ ลียน

ดู Tiglian 6/56 ตรวจแลว

962.

tektite*

เทกไทต, อุลกมณี

วัตถุที่เกิดตามธรรมชาติ ลักษณะของเนื้อเปนแกวสีดําคลาย
ออบซีเดียน ผิวมีหลุมเล็ก ๆ หรือเปนรองยาว มีขนาดตาง ๆ
กัน รูปรางมีหลายแบบ เชน ทรงกลมคลายผลสม กลมและ
แบนแบบจานหรือลูกสะบา รูปหยดน้ํา รูปดัมเบล และรูป
กระสวย ในประเทศไทยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

963.

tektonite

หินเทคโทไนต

ดู tectonite

964.

telemagmatic

-ไกลแมกมา

คําที่ใชกับแหลงแรแบบน้ํารอนที่อยูหางไกลจากแหลงแมกมา
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965.

teleseismic

แผนดินไหวไกล

วัดคลื่นไหวสะเทือน เปนระยะทางมากกวา ๑,๐๐๐ กิโลเมตร

earthquake; teleseism
966.

telethermal

แผนดินไหวที่มีจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวหางจากสถานี

-รอนไกลถิน
่

คําที่ใชกับแหลงแรแบบน้ํารอนที่กําเนิด ณ อุณหภูมิต่ําและที่
ระดับตื้น ซึ่งอยูหางไกลจากแหลงกําเนิด คํานี้ยังใชใน
ความหมายดานสิ่งแวดลอมดวย ดู epithermal,

hypothermal และ mesothermal ประกอบ
967.

telethermal deposit

แหลงแรนา้ํ รอนไกลถิน
่

แหลงแรที่มีกําเนิดจากน้ํารอนที่เคลื่อนหางไกลไปจาก
แหลงกําเนิดจนสูญเสียความรอนและศักยภาพที่จะทํา
ปฏิกิริยากับหินที่ลอมรอบ ไมอาจกําหนดไดวาเกิดรวมกับ
หรือเกิดในระยะเวลาเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหินอัคนี
แหลงแรแบบนี้เกิดในสภาพแวดลอมที่ระดับตื้น ซึ่งมีอุณหภูมิ
และความกดดันต่ํา ตัวอยางแหลงแร เชน แหลงแรตะกั่วสังกะสีมิสซิสซิปป แหลงแรยูเรเนียมที่ราบสูงโคโลราโด ดู

epithermal deposit, hypothermal deposit และ
mesothermal deposit ประกอบ
968.

telethermal fluid

ของไหลรอนไกลถิ่น

969.

telluric

-เทลลูรก
ิ

สวนไกลสุดในระบบการเคลื่อนตัวของน้ํารอนที่เคลื่อนหางไป
จากแหลงกําเนิด
คําที่ใชเกี่ยวกับโลก โดยเฉพาะในสวนที่ลึกลงไปจากผิว
โลก เชน สนามไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่เกิดเองใน

970.

telluric current

กระแสเทลลูรก
ิ

ธรรมชาติ
กระแสไฟฟาเกิดเองในธรรมชาติ ไหลอยูบนพื้นโลกหรือใกล
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พื้นผิวโลกในลักษณะเปนผืนใหญมีบริเวณกวาง เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงคาของสนามแมเหล็กโลก มีความหมาย

เหมือนกับ earth current; ground current
971.

telluric ocher

โอเคอรเทลลูไรต

แรเทลลูไรต (tellurite)

972.

telogenesis

การกอตัวระยะยาว

ระยะการกอตัวที่เกิดขึ้นระหวางการฝงจมเปนเวลานาน และ
การยกตัวพรอมกับการกรอน ซึง่ การกอตัวระยะยาวมัก
สัมพันธกับรอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity) สวนบนสุด
ของการกอตัวระยะยาวเริ่มจากผิวการกรอนลงไปจนถึงความ
ลึกสุดของการผุพัง
(แกที่ topographic unconformity)

973.

ดู transmission electron microscope (TEM)

TEM (transmission

ทีอีเอ็ม (กลองจุลทรรศน

electron microscope)

อิเล็กตรอนสองผาน)

974.

temblor

เทมเบลอร

975.

temperate glacier;

ธารน้าํ แข็งเขตอบอุน

คําที่มีความหมายเหมือนแผนดินไหว มาจากภาษาสเปน
แปลวา การสั่นสะเทือน
ธารน้ําแข็งที่พบอยูในบริเวณที่มีอากาศอบอุน

warm glacier
976.

temperature gradient

ลาดอุณหภูมิ

ดู geothermal gradient

977.

temporary base level

ระดับอยูตว
ั ชั่วคราว

ระดับอยูตัวใดๆ ที่ไมใชระดับน้ําทะเล แตเปนระดับลางของ
แผนดินที่ไมสามารถลดต่ําลงไปไดอีกตามการกรอนใน
ขณะนั้น เชน ระดับในบางพื้นที่ซึ่งกําหนดตามความทนทาน
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ของชั้นหินในทองลําธารหรือตามผิวน้ําในทะเลสาบ *2021/51
978.

tenacity

ความเหนียว

ความทนทานตอการฉีก ทุบ บด ดึง หรือบิดใหโคงงอของแร
ซึ่งขึ้นกับแรงดึงดูดระหวางอณูภายในแรนั้น ความเหนียว
ของแรมีลักษณะตาง ๆ กัน เชน ดึงเปนเสนลวดได (ductile)
ทุบหรือรีดเปนแผนบาง ๆ ได (malleable)

979.

tenor

เนือ
้ แร

ความสมบูรณของเนื้อแรในมวลสินแร

980.

tensile strength

ความทนแรงดึง

981.

tensile stress

ความเคนแรงดึง

982.

tension

แรงดึง

983.

tepee butte

เนินรูปกระโจม

คาแรงดึงสูงสุดที่วัตถุสามารถรับไดหรือคงสภาพอยูไดโดยไม
เกิดการแตกหัก ตรงขามกับ compressive strength
แรงดึงตอหนวยพื้นที่หนาตัดของวัตถุ มีหนวยเปนแรงตอ
พื้นที่หนาตัด โดยปรกติมีหนวยเปนกิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร
ความเคนหนึ่งซึ่งมีแรงดึงมากกวาแรงอื่น ความเคนนั้นมี
แนวโนมที่จะดึงวัตถุใหแยกออกจากกัน
เนินหรือเขาที่เกิดจากหินเนื้อแข็งวางทับหินเนื้อออนที่อยู
ขางลาง ซึง่ เหลือคางจากการกรอนจึงมีรูปรางคลายกระโจม
รูปกรวยคว่ํา คําวา tepee เปนคําที่เรียกกระโจมของชาว
อเมริกันอินเดียนหรืออินเดียนแดง ดู klint ประกอบ

984.

tepee structure

โครงสรางรูปกระโจม

โครงสรางของหินตะกอนแบบหนึ่งซึ่งมีหนาตัดขวางเปนรูป
คลายตัววีกลับหัว หรือกระโจมของอินเดียแดง โดยเชื่อกันวา
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985.

tephra

เทฟรา

986.

tephrochronology

การหาอายุเทฟรา

987.

tergum

เทอรกัม

เปนโครงสรางเริ่มแรกที่เกิดขึ้นตามขอบของรูปหลายเหลี่ยม
ที่เปนผลจากการขยายตัวของพื้นผิวตะกอน
ตะกอนภูเขาไฟขนาดตาง ๆ ที่ถูกพนออกมาจากภูเขาไฟและ
ถูกพัดพาไปในอากาศ ประกอบดวย ฝุนภูเขาไฟ เถาธุลีภูเขา
ไฟ เศษชิ้นภูเขาไฟเนื้อแกว มูลภูเขาไฟ ตะกรันภูเขาไฟ
หินพัมมิซ บล็อกภูเขาไฟ บอมบภูเขาไฟ
การวิเคราะหหาอายุของเทฟราดวยการเก็บ การเตรียม
การศึกษาทางศิลาวรรณนา และการหาอายุทางไอโซโทป
และการเทียบสัมพันธอายุจากชัน
้ เทฟราที่ทราบอายุแลว
เปลือกหรือฝาหุมตัวของเพรียงที่อยูดานนอก เปนฝาคูที่ไม
สามารถเคลื่อนไหวได สวนฝาคูที่สามารถเคลื่อนไหวไดอยู
ดานในติดกับตัวเพรียง เรียกวา สกูทัม ดูรูปประกอบ

ตัวเต็มวัยของเซอรริเพด สกุล Balanus
ภาพตัดขวางแสดงเทอรกัม สกูทัม และแผนฐาน
ยึดเกาะ
A = เทอรกัม
B = สกูทัม
C = แผนฐานยึดเกาะ
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a = รูกน, รูทวารหนัก
m = ปาก
988.

terminal moraine

กองตะกอนธารน้าํ แข็ง
ปลายสุด

สวนปลายสุดของกองตะกอนธารน้ําแข็งปลายธาร หรือสวน
นอกสุดของเนินตะกอนพืดน้ําแข็ง เปนบริเวณที่แสดงการแผ
ออกไปไกลสุดของพืดน้ําแข็ง คํานี้ในอดีตใชคํา marginal
moraine

ดู end moraine ประกอบ
989.

terminus; glacier

จมูกธารน้าํ แข็ง

สวนนอกหรือสวนปลายที่ยื่นออกมาของธารน้ําแข็ง

snout
990.

ternary system

ระบบไตรภาค

ระบบที่มี ๓ องคประกอบ เชน CaO-Al2O3-SiO2

991.

terpene

เทอรพีน

992.

terpenoid

เทอรพีนอยด

ไอโซพรีนอยดตั้งแต ๒ หนวยขึ้นไปซึ่งจับตัวกันที่สวนหัว
หรือสวนทายเพื่อสรางเปนสารประกอบอื่น ๆ ที่มีโครงสราง
แบบวง
ลําดับชั้นใหญสุดของไอโซพรีนอยดที่เกิดตามธรรมชาติ เปน
สารไมอิ่มตัว โครงสรางสารประกอบแบบวงประกอบดวยไอ
โซพรีนอยดหลายหนวยติดกับออกซิเจน เทอรพีนอยดเปน
สารตั้งตนที่สําคัญของไฮโดรคารบอน เชน ไอโซพรีนอยด
สเตอรอยด โฮพานอยด และแคโรทีนอยด เทอรพีนอยดเกิด
ตามธรรมชาติในน้ํามันหอมระเหยจากพืช เรซินจากตนไม
ไขตนไม น้ํามันตับปลา เม็ดสีในพืช ใบยาสูบ ยางธรรมชาติ
และอื่น ๆ
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993.

terra

เทอรรา

พื้นที่ขนาดใหญที่แผกวางออกไปบนพื้นผิวของดาวเคราะห
เปนคําที่สหพันธดาราศาสตรสากลบัญญัติขึ้น (USGS,
2003) 14/56

994.

terra cotta

995.

terra rossa

996.

terrace pool

997.

terrace*

998.

terrace*

เทอรราคอตตา

เซรามิกที่เผาแลวผิวดินมักมีสีแดง เนื้อไมแกรง มีความพรุน
สูง มักไมเคลือบผิว แตเคลือบสีตาง ๆ แทน สวนมากผลิตเปน
วัสดุกอสราง
ดินแดง, ดินแทรรารอสซา ดินเหนียวสีแดง มีสารเหล็กไฮดรอกไซดปะปนอยูสูง มักพบ
อยูตามบริเวณแองหินปูนในเขตภูมิอากาศแบบรอนหรือกึ่ง
รอนในแถบเมดิเตอรเรเนียนและอื่น ๆ ซึ่งมีฝนตกไมชุกนัก
และมีฤดูรอนแหงแลง ดังเชนในภาคใตของประเทศอิตาลีและ
ในประเทศยูโกสลาเวีย
ตะพักขอบบอ
แองตื้นตามขอบบนผิวของพืดหินปะการังเรียงเปนวงรอบจุด
ที่น้ําขึ้นถึงผิว เกิดจากการงอกของปูนและซิลิกาที่สาหรายขับ
ออกมา มีการเรียงเปนตะพักระดับต่ําหลายชั้น
(ปฐพีวิทยา) ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสรางขึ้นในบริเวณลาด
๑. ขั้นบันได
ชันสูงมีคันดินเปนขอบ เพื่อปองกันการกรอน ควบคุมการไหล
ของน้ํา และรักษาความชุมชื้นของดิน
๒. ตะพัก
(ธรณีวิทยา) ๒.๑ ลักษณะภูมิประเทศแบบขั้นบันไดริมตลิ่ง
หรือชายฝง ที่เรียกวา ลานตะพักลําน้ํา ตะพักคลื่นสราง และ
ตะพักคลื่นเซาะ ดู river terrace, wave–built terrace และ

wave–cut bench ประกอบ

๒.๒ พื้นทองมหาสมุทรหรือทะเลที่มีลักษณะเปนแบบ
ขั้นบันได
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999.

terrain

ลักษณะภูมป
ิ ระเทศ

๑. ลักษณะภูมิประเทศบริเวณใดบริเวณหนึ่งของ
พื้นผิวโลก ที่มีรูปรางลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง
ความลาดชัน เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนเขา (hilly terrain) ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา
(mountainous terrain)
๒. มีความหมายเหมือนกับ terrane แตปจจุบันเลิกใช

1000. terrain analysis

การวิเคราะหภูมป
ิ ระเทศ

1001. terrane

ศิลาภูมป
ิ ระเทศ

แลว
การศึกษาลักษณะของพื้นที่หนึ่ง ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
การกระทําของมนุษย ที่อาจเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทาง
ทหาร
๑. บริเวณหินโผลของหินชนิดหนึ่งหรือกลุมหนึ่งซึ่งแผ
กระจายในบริเวณหนึ่ง เชน ศิลาภูมิ–ประเทศหินปูน
(limestone terrane) ศิลาภูมิประเทศหินแกรนิต (granitic
terrane) ไมไดหมายถึงหินหนวยใดหนวยหนึ่งโดยเฉพาะ
๒. อาณาบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวางขวางซึ่ง
รองรับดวยหินหรือหินฐานที่ถูกขนาบดวยรอยเลื่อน โดยมี
วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแตกตางจากบริเวณขางเคียงที่อยู
ติดกัน ดังนั้น ศิลาภูมิประเทศความหมายนี้จึงเปนสวนของ
ทวีปหรือมหาสมุทรที่เคลื่อนแยกออกมาพอกพูนสวนที่เปน
ขอบทวีปใหญ
๓. มีความหมายเหมือน terrain แตปจจุบน
ั เลิกใชแลว
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1002. terrestrial deposit

แหลงสะสมตะกอนบก

๑. แหลงสะสมตะกอนที่เกิดขึ้นบนแผนดิน ที่อยูเหนือระดับน้ํา
ขึ้นน้ําลง ซึ่งจะมีลักษณะตรงขามกับแหลงสะสมตัวในทะเล
โดยรวมถึงตะกอนที่ไดจากการกระทําของธารน้ําแข็ง ลม
การชะโดยฝนหรือลําธาร เชน แหลงสะสมตัวในทะเลสาบ
หรือแหลงสะสมตัวบนพื้นทวีปหรือจากธารน้ําแข็ง และ
ทะเลทราย ดู marine deposit, continental deposit
๒. แหลงสะสมตะกอนที่เกิดจากพุน้ํารอนหรือน้ําใตดินที่อยู
ในโพรงหิน

1003. terrestrial magnetism; สภาพแมเหล็กโลก

ดู geomagnetism; earth magnetism; terrestrial
magnetism

earth magnetism;
geomagnetism
1004. terrigeneous

-จากพื้นทวีป

คําที่ใชกับสิ่งที่ไดมาจากแผนดินหรือพื้นทวีป

1005. terrigeneous deposit

สิง่ ทับถมจากพื้นทวีป

1006. terrigenous organic

สารอินทรียพน
ื้ ทวีป

สิ่งทับถมซึ่งเกิดจากการตกจมของตะกอนที่เกิดจากการผุพัง
ของหินเดิมบนพื้นทวีป แลวถูกพัดพามาตกสะสมตัวบริเวณ
ชายฝงทะเลและในทะเลตื้น
เศษชิ้นสวนที่สลายมาจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู
บนบก ซึ่งสามารถแยกความแตกตางจากสารอินทรียทะเล

matter
1007. tertiary migration

(marine organic matter) ได
การเคลือ
่ นยายตติยภูมิ

การเคลื่อนยายของน้ํามันและแกสธรรมชาติจากแหลงกักเก็บ
เดิม ไปยังแหลงกักเก็บใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวา การ
เคลื่อนยายแบบแยกสถานะ (phase separation-migration)
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1008. Tertiary Period

ยุคเทอรเชียรี

ยุคแรกของมหายุคซีโนโซอิกอยูระหวางยุคครีเทเชียสกับ
ยุคควอเทอรนารี โดยหินที่เกิดในยุคนี้เรียกวา หินยุคเทอร
เชียรี (Tertiary System) แตปจจุบัน (ICS, 2012) ชวงเวลา

1009. tertiary recovery

การผลิตขัน
้ ตติยภูมิ

ดังกลาวไดรับการจัดใหม โดยปรับใหมี ๒ ยุค คือ ยุคพาลีโอ
จีนและยุคนีโอจีน ทําใหชื่อยุคเทอรเชียรีไมมีในมาตราธรณี
กาล
ดู geologic time scale ประกอบ 41/55
การผลิตน้าํ มันดิบหลังจากผานการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติย
ภูมิแลว ดู steam flood และ water flood; water injection

ประกอบ
1010. tertiary structure

โครงสรางตติยภูมิ

วัสดุเนื้อหยาบมากที่ประกอบเปนเปลือกลอริกาในสัตวเซลล
เดียวกลุมทินทินนิด (tintinnid) ดู primary structure,

secondary structure และ tintinnid ประกอบ
1011. test

เปลือกสัตว

1012. tetartohedral

เททารโทฮีดรัล

โครงรางแข็งภายนอกของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน เมน
ทะเล ฟอแรมินิเฟอรา ดู exoskeleton ประกอบ
ชั้นผลึกในระบบผลึกหนึ่ง ซึ่งแบบรูปทั่วไปคือ มีหนาผลึก
เพียงหนึ่งในสี่ของจํานวนหนาผลึกที่เหมือนกันของแบบรูป
ผลึกที่มีลักษณะเดียวกับโฮโลฮีดรัลในระบบผลึกเดียวกัน ดู

merohedral ประกอบ
1013. Tethys

เททิส

มหาสมุทรซึ่งเดิมครอบคลุมบริเวณที่เปนแนวเทือกเขาแอลป
ถึงเทือกเขาหิมาลัย เกิดขึ้นในชวงระหวางการกอเทือกเขา
เฮอรซีเนียนและการกอเทือกเขาแอลป ปจจุบันเททิสกลาย
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1014. tetracoral

ปะการังสีช
่ อ
 ง
ปะการังสี่

เปนสวนหนึ่งของทวีปยุโรปตอนใตและทวีปเอเชีย
เนื่องมาจากการชนกันของพื้นทวีปแอลไพน-หิมาลายัน
16,17/56
กลุมของปะการังที่มีลักษณะการเรียงตัวของผนังแบงชองวาง
ในโครงรางออกเปน ๔ ชอง ภายในชองวางทั้งสี่ชองนี้จะมี
ผนังกั้นยอยเกิดขึ้นใหม ทําใหโครงรางถูกแบงออกเปนสอง
สวนที่สมมาตรกัน ปะการังสี่ชองเปนชื่อเรียกทั่วไปของกลุม
ปะการังอันดับรูโกซา (order Rugosa) ซึ่งสูญพันธุไปเมื่อสิ้น
ยุคเพอรเมียน ปะการังในยุคตอ ๆ มา เปนปะการังหกชอง ดู

hexacoral ประกอบ
1015. tetragonal system

ระบบสองแกนเทา

ระบบผลึกระบบหนึ่งซึ่งมีแกนผลึกทั้ง ๓ ตั้งฉากซึ่งกันและกัน
และสองแกนราบยาวเทากัน สวนแกนดิ่งอาจยาวกวาหรือสั้น
กวาแกนราบก็ได ผลึกในระบบนี้จะมีแกนจตุรสมมาตร ๑
แกน ดู crystal system ประกอบ

1016. tetrahedral
coordination

1017. tetrahedrite tennantite series

เททระฮีดรัลโคออรดิเนชัน
(รอเอกสารจากนางสาว
สุพต
ั รา วุฒิชาติวาณิช
เพือ
่ พิจารณาทบทวนศัพท
บัญญัติและคําอธิบาย)
กลุมแรเททระฮีไดรต-เทน
แนนไทต

การจัดตัวของอะตอมที่ไอออนหนึ่งตัวลอมรอบดวยไอออน ๔
ตัวที่มีประจุตางกัน ทําใหเกิดจุดศูนยกลางที่เปนจุดรูปทรงสี่
หนารอบ ๆ ตัวอยาง เชน SiO4

แรในกลุมแรซัลโฟซอลต เททระฮีไดรตมีสูตรเคมี
Cu12Sb4S13 และเทนแนนไทตมีสูตรเคมี Cu12As4S13
โดยปรกติมักพบเกิดเปนแรผสมที่มีสูตรเคมี
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Cu12(As,Sb)4S13 ซึ่งบางสวนของธาตุทองแดงอาจถูกแทนที่

1018. tetrahexahedron

ดวยธาตุ เหล็ก สังกะสี เงิน หรือ ปรอทผลึกอยูในระบบสาม
แกนเทา สีเทาเหล็กกลา ถึง สีดําเหล็ก สีผงเหมือนสีแร ทึบ
แสง ความแข็ง ๓.๐-๔.๕ ความถวงจําเพาะ ๔.๖-๕.๑ วาวแบบ
โลหะถึงกึ่งโลหะ เกิดในสายแรน้ํารอน มักพบเกิดรวมกับ
คาลโคไพไรต เปนสวนใหญ และพบเกิดรวมกับไพไรต สฟา
เลอไรต กาลีนา และแรอื่น ๆ บาง เปนแหลงสินแรสําคัญของ
เงิน ทองแดง และปรอทเล็กนอย
รูปแบบผลึกชนิดหนึ่งของระบบผลึกสามแกนเทา ซึ่งมีหนา
เททระเฮกซะฮีดรอน
ผลึก ๒๔ หนา แตละหนาผลึกขนานกับแกนผลึกและตัดกับ
(ยังไมยต
ุ ิ : มอบ รศ. ดร.
ปญญา จารุศิริ พิจารณา หนาผลึกอื่นโดยมีระยะทางไมเทากัน หนาผลึกจะเปน
สามเหลี่ยมหนาจั่ว ๔ รูปจัดเรียงตัวบนแตละดานของสี่เหลี่ยม
พรอมชุดศัพททล
ี่ งทาย
ลูกบาศก เหมือนสี่เหลี่ยมลูกบาศกที่มีพีระมิดทรงต่ําอยูบนแต
ดวย gonal และ hedron)
ละหนาผลึก

มีความหมายเหมือนกับ tetrakishexahedron
1019. tetrapod

สัตวสข
ี่ า

1020. texture*

เนือ
้

คําไมเปนทางการที่ใชเรียกกลุมสัตวสี่ขาซึ่งไดแก สัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เพื่อ
แยกออกจากสัตวพวกเดียวกันที่อาศัยอยูในน้ํา เนื่องจากสัตว
ที่อาศัยอยูในน้ําไดพัฒนาจนสวนขาหายไปหรือกลายเปน
ครีบแทนแลว
๑. (ศิลาวิทยา) สมบัติทางกายภาพของหิน
ประกอบดวยรูปรางและความสัมพันธระหวางกันของผลึกหรือ
เม็ดแร เม็ดตะกอนที่เปนสวนประกอบในหินนั้น เชน ขนาด
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1021. thallophyte

แทลโลไฟต

1022. thallus

แทลลัส

เม็ด การจับตัว และการเรียงตัว
๒. (ปฐพีวิทยา) ลักษณะทางกายภาพที่หมายถึงความ
หยาบละเอียดของดิน ซึ่งกําหนดโดยอัตราสวนสัมพันธของ
อนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียวที่เปนสวนประกอบ
ของดินนั้น
พืชที่ไมมีทอลําเลียงน้ําและอาหาร (vascular) ไมสามารถ
แยกสวนเปน ราก ลําตน ใบ ดอก หรือเมล็ดได เชน สาหราย
เห็ดรา ดู bryophyte และ pteridophyte ประกอบ
ลําตนของพืชชั้นต่ําบางชนิด เชน สาหราย (algae) วัชพืช
ทะเล (seaweed) และลิเวอรเวิรต (liverwort) มีรูปรางแบน
เปนพู หรือคลายริบบิน
้ ไมสามารถแบงแยกเปนลําตน ราก
และใบได

1023. thanatocoenosis;
death assemblage;
taphocoenose;
taphocoenosis

ชุมซากดึกดําบรรพ

ดู death assemblage; taphocoenose; taphocoenosis;
thanatocoenosis

1024. thaw lake

ทะเลสาบน้าํ แข็งละลาย

๑. แองน้ําบนผิวของธารน้ําแข็งขนาดใหญ เกิดจากการ
ละลายจากธารน้ําแข็ง
๒. ดู thermokarst lake 10/56

1025. theca

เปลือกอาศัย

เปลือกหุมตัวหรือเปลือกซึ่งเปนที่อยูอาศัยของตัวสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง เชน เคลิกซซึ่งเปนที่อยูของตัวปะการังหรือตัว
ไครนอยด ผนังหรือเปลือกรูปทอซึ่งเปนที่อยูของตัวแกรป
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โทไลต ดู calyx ประกอบ
1026. theodolite

ทีโอโดไลต

1027. thermal alteration

ดัชนีการแปรเปลีย
่ นโดย
ความรอน (ทีเอไอ)

index (TAI)

1028. thermal conductivity

สภาพนําความรอน

กลองรังวัดซึ่งมีความแมนยําสูง หมุนไดบนฐานราบเพื่อสอง
ไปยังจุดจุดหนึ่ง แลวสามารถเปลี่ยนแนวกลองเพื่อสองไปยัง
ตําแหนงอื่นได ใชสําหรับวัดระยะทางเชิงมุมทั้งในแนวตั้งและ
แนวราบ ประกอบดวยกลองรังวัดตั้งอยูบนขา ๓ ขาเพื่อให
หมุนไดในแนวตั้งโดยยึดติดกับจานกลองซึ่งหมุนไดโดยมี
เวอรเนียติดไวสําหรับอานมุมแอซิมัท นอกจากนี้ยังมีเข็มทิศ
หลอดระดับ และแปนกลมมีขีดแบงเปนองศาไวอยางละเอียด
เพื่อใชวัดมุมตั้ง
ระดับดัชนีของสีที่เขมขึ้นโดยความรอนจากระดับ ๑ ถึงระดับ
๕ โดยมีสีตั้งแตสีเขียวอมเหลืองถึงสีเหลืองอําพัน ไปจนถึง
ระดับสีน้ําตาลถึงสีดํา ซึ่งแสดงถึงระดับของภาวะสมบูรณของ
สารอินทรียที่ไมสามารถแยกสกัดไดดวยสารละลายอินทรีย
ไดแก สปอร ละอองเรณู และผิวเคลือบของใบไม ที่เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญของดัชนีการแปรเปลี่ยนโดยความรอน
๑. ความสามารถของสารในการนําความรอน
โดยทั่วไปคาสภาพนําความรอนของหินมีพิสัยระหวาง ๓–
๑๕ มิลลิแคลอรีตอเซนติเมตร·วินาที·องศาเซลเซียส
๒. อัตราการถายโอนความรอนตอหนึ่งหนวยพื้นที่ใน
หนึ่งหนวยเวลาของพื้นผิวที่มีความหนาหนึ่งหนวยเมื่อมี
อุณหภูมิระหวางพื้นผิวแตกตางกันหนึ่งหนวย ดู heat
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conductivity ประกอบ
1029. thermal cracking

การแตกตัวดวยความรอน

กระบวนการแยกสลายไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญใหเล็กลง
โดยใชความรอนสูง ๔๕๐-๗๕๐ องศาเซลเซียล ภายใตความ
ดันสูงประมาณ ๗๐ บรรยากาศ การแตกตัวดวยความรอนนี้
ทําใหอะตอมของคารบอนมีอิเล็กตรอนอิสระ ๑ ตัว จึงสามารถ
จับกับอนุมูลอิสระเปนสารประกอบอื่น ๆ ได ซึ่งมักเปนวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี เชน โอเลฟน

1030. thermal gradient

ลาดความรอน

ดู geothermal gradient

1031. thermal maturity

ภาวะสมบูรณโดยความ
รอน

1032. thermal
metamorphism*

1033. thermal resistivity
1034. thermal spring; hot
spring*

การที่สารอินทรียที่มีอยูในตะกอนตนกําเนิดเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากความรอนภายในโลก จนมีสวนประกอบเปน
สารประกอบไฮโดรคารบอนเชิงซอน เชน หินตนกําเนิดที่ให
ปโตรเลียมได พีตเปลี่ยนแปลงเปนถานหินจนเปนแอนทรา
ไซต
การแปรสภาพเพราะความ การที่หินแปรสภาพไปเนื่องจากไดรับความรอน โดยปรกติ
รอน
เกิดจากการแทรกดันของมวลหินอัคนีที่หลอมเหลวมีอุณหภูมิ
สูงทําใหแรในเนื้อเดิมของหิน แปรเปลี่ยนไป หรือเกิดผลึก
ใหม เชน หินทรายเนื้อหยาบแปรสภาพเปนหินควอตไซต
หินปูนเปนหินออน ดู contact metamorphism ประกอบ
สภาพตานทานความรอน สวนกลับของสภาพนําความรอน วัดคาเปนเมตรเคลวินตอ
(ยังไมยต
ุ )ิ
วัตต (mKW-1) ใชสัญลักษณ r.
พุนา้ํ รอน, บอน้าํ รอน

ดู hot spring; thermal spring
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1035. Thermal structure

โครงสรางอุณหภูมิ

๑. สิ่งแสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใตพื้นโลก เชน
การจัดเรียงของเสนอุณหภูมิเทา
๒. การจัดเรียงโซนตามลําดับขั้นที่เพิ่มขึ้นของการแปรสภาพ
ของหินในลักษณะโครงสรางเฉพาะ เชน โครงสรางอุณหภูมิ
รูปประทุน หรือโดมอุณหภูมิ ลักษณะขางตนเกิดรวมกับ
กระบวนการกอเทือกเขา และเกิดขึ้นในบริเวณเฉพาะ ที่อาจ
เกิดพรอมกับการหลอมละลายของหิน

1036. thermocline

ลาดความรอน
(ลาดความรอนตก
ลาดความรอนลด)

๑. ระนาบในชั้นน้ําสวนกลาง (metalimnion) ในทะเส
สาบ อยูที่ความลึกซึ่งอุณหภูมิของน้ําลดลงอยางฉับพลัน ดู

epilimnion ประกอบ
๒. ระดับการเปลี่ยนแปลงคาความรอนของชั้นน้ําใน
มหาสมุทร ซึ่งอยูใตชั้นน้ําสวนบนหรือชั้นน้ําผสม (mixed
layer) ทําใหชั้นน้ําใตชั้นน้ําผสมมีอุณหภูมิลดลงอยาง
รวดเร็ว ดู pycnocline ประกอบ

1037. thermodynamics

เทอรโมไดนามิกส

สาขาของวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานของการแปลงรูประหวาง
พลังงานกับความรอนและงาน การแปลงรูปดังกลาวเกี่ยวของ
กับการเปลีย
่ นแปลงอุณหภูมิและสมบัติของสสาร ขอมูลทาง
เทอรโมไดนามิกสสามารถบอกทิศทางปฏิกิริยาเคมีภายใต
สภาวะหนึ่ง ๆ ได หลักสําคัญทางเทอรโมไดนามิกส มีอยู ๒
หลัก คือ
๑. พลังงานไมสูญหายและไมเกิดขึ้นเองแตเปลี่ยนรูป
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ได
๒. ระบบพยายามเขาสูสมดุลเสมอ
ศัพท thermodynamics มาจากภาษากรีก มีความหมายวา
กําลังของความรอน (power of heat) ซึ่งไมครอบคลุมสาระ
1038. thermogenic gas

แกสความรอน

ทั้งหมดตามที่กลาวมาแลว
แกสไฮโดรคารบอนที่เกิดจากสารอินทรียโดยการแตกตัวดวย
ความรอนในระดับความลึกตาง ๆ จากเคอโรเจนที่ใหแกสใน
ระดับภาวะสมบูรณ และจากเคอโรเจนที่ใหน้ํามันในระดับ
ภาวะเกินสมบูรณ (over mature) 25/56

1039. thermohaline

-น้าํ เค็มอุน


1040. thermohaline

การหมุนเวียนน้าํ เค็มอุน

circulation

1041. thermokarst

เทอรโมคาสต

คําที่ใชกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของน้ําทะเล เนื่องจากความ
หนาแนนแตกตางกัน โดยเกิดจากการแปรผันของอุณหภูมิ
และความเค็ม ซึ่งกอใหเกิดวงจรการพาและการผสมกัน
การไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทรตามเสน
เมริเดียน เกิดจากน้ําที่มีความหนาแนนมากกวาในบริเวณ
ละติจูดสูงจมตัวลง ผสมกับน้ําระดับลึกที่มีความหนาแนนนอย
กวา และทําใหน้ําระดับลึกนั้นเคลื่อนขึ้นขางบน การ
ไหลเวียนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยความหนาแนนของน้ําเค็มอุนซึ่ง
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและปริมาณเกลือ
๑. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเหมือนคาสตเกิดอยูในบริเวณ
ชั้นดินเยือกแข็ง จากการละลายของน้ําแข็งในดิน หลังจาก
นั้นพื้นดินอยูตัว
๒. กระบวนการเกิดภูมิประเทศแบบเทอรโมคาสต
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1042. thermokarst lake

ทะเลสาบเทอรโมคาสต

แองน้ําตื้นบริเวณที่มีชั้นดินเยือกแข็งอยูขางลาง เกิดการทรุด
ตัวภายหลังที่น้ําแข็งในดินละลาย มีความหมายเหมือนกับ

cave-in lake, cryogenic lake และ thaw lake ความหมาย
ที่ ๒ 10/56
1043. thermokarst

ภูมิประเทศเทอรโมคาสต

topography
1044. thermoluminescence

การเปลงแสงโดยความ
รอน

1045. Thetis hairstone

หินเสนผมเททิส

1046. thin section

แผนตัดบาง

แผนดินที่มีพื้นผิวไมราบเรียบ มีถ้ํา ทะเลสาบ พรุ บอ และแอง
เล็ก ๆ เกิดขึ้นในบริเวณชั้นดินเยือกแข็งจากการละลายของ
น้ําแข็งที่อยูในพื้นดิน มีลักษณะคลายกับภูมิประเทศแบบ
คาสตที่เกิดจากการละลายของหินปูน
สมบัติของแรหรือสารใด ๆ ที่เปลงแสงหรือเรืองแสงเมื่อไดรับ
ความรอน อันเปนผลมาจากการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไว
จากการทีอ
่ ิเล็กตรอนถูกเลื่อนตําแหนงไป เนื่องจากการ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสีผานแรหรือวัตถุนั้น สมบัตินี้
สามารถนํามาใชหาอายุของวัตถุโบราณ เชน เครื่องดินเผา
แกว กระดูก เปลือกหอย และหินฟลินตที่นําไปเผา และ
ตัวอยางแรและหินที่มีอายุออน เชน ควอตซ แคลไซต
หินเสนผมชนิดหนึ่งซึ่งมีหรือสอดแทรกดวยสารฝงในลักษณะ
ยุงเหยิงหรือคลายลูกบอลของฮอรนเบลนด แอสเบสทอส
โดยเฉพาะแอกทิโนไลตสีเขียวชนิดเสนใย
แผนบางของแรโปรงใสหรือโปรงแสง หิน ดินหรือหินผุ หรือ
วัสดุอื่นสําหรับดินหรือหินผุตองผานกระบวนการทําให
แข็งตัวคลายกับหินหรือแรโดยน้ํายาประสาน แลวนําไปตัด
เปนแผนบาง ติดบนแผนกระจก จากนั้นนําไปฝนจนไดความ
หนาประมาณ ๐.๐๓ มิลลิเมตร ซึ่งเปนความหนามาตรฐาน
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1047. thinolite

ทินโอไลต

1048. thinolitic tufa

ทูฟาเนื้อทินโอไลต

1049. tholeiite

หินโทลีไอต

อาจปดดวยแผนกระจกหรือไมก็ได เพื่อเตรียมการศึกษาทาง
ศิลาวรรณนาและจุลสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนโพลา
ไรส
แคลไซตชนิดหนึ่ง มีสีเหลืองออนถึงน้ําตาลออน รูปผลึกมักมี
ปลายทั้งสองดานเปนรูปพีระมิด
แหลงสะสมตัวของคราบหินปูน เปนชั้นยาวถึง ๒๐ เซนติเมตร
และหนาถึง ๑ เซนติเมตร ประกอบดวยผลึกรูปแทงของทิน
โอไลต พบมีรูปรางคลายโดมตามแนวชายฝงของทะเลสาบลา
ฮอนแทนเดิม ในแองทะเลทรายของมลรัฐเนวาดาตะวันตก
เฉียงเหนือ
หินบะซอลตชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือมีออรโทไพรอกซีน
ในปริมาณมาตรฐาน (norm) และบางกรณีมีออรโทไพรอก
ซีนและ/หรือพิจิโอไนตในปริมาณจริง (mode) โอลิวีนและ
ควอตซอาจพบในปริมาณมาตรฐาน องคประกอบทางเคมีของ
หินโทลีไอต มีซิลิกาและเหล็กสูงกวา และมีอะลูมินานอยกวา
หินบะซอลตชนิดอื่น บางทีเรียกวาหินบะซอลตกงึ่ แอลคาไล
(subalkaline basalt ) เนื่องจากมีผลรวมของโซเดียม
ออกไซดและโพแทสเซียมออกไซดนอยกวาหินแอลคาไลบะ
ซอลต (alkaline basalt) แตปริมาณซิลิกาพอ ๆ กัน หินโทลี
ไอตเปนหินภูเขาไฟที่พบมากที่สุดในโลก เกิดบริเวณสันกลาง
สมุทร (mid oceanic ridge) และรองทรุดทวีป (continental
rift) มีความหมายเหมือนกับ tholeiitic basalt
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1050. thorax

สวนลําตัว

1051. three component

ขอมูลความไหวสะเทือน
สามแนว

seismic data; 3 C

ปลองหลาย ๆ ปลองที่เคลื่อนไหวได ดู trilobite ประกอบ

seismic data
1052. three dimension
seismic data; 3 D

ขอมูลความไหวสะเทือน
สามมิติ

seismic data

1053. three dimensional
survey; 3 D survey

สวนกลางของสัตวขาปลอง เชน ไทรโลไบต ซึ่งประกอบดวย

การสํารวจแบบสามมิติ

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจวัดความไหวสะเทือนแบบใดแบบ
หนึ่งบนพื้นดิน ในน้ํา หรือในหลุมเจาะ โดยการจัดวางตัวรับ
สัญญาณใหทํามุม ๓ แนว การสํารวจวิธีนี้จะทําใหรูชนิดและ
ทิศทางการเดินทางของคลื่นเสียง
ชุดของขอมูลที่ไดจากการสํารวจวัดความไหวสะเทือนหลาย
แนวที่ใกล ๆ กัน เพื่อใหไดรายละเอียดของชั้นสะทอนใตดิน
โดยทั่ว ๆ ไปแนวสํารวจจะหางกันจาก ๓๐๐ เมตร ถึงมากกวา
๖๐๐ เมตร และระยะหางระหวางจุดกําเนิดคลื่นกับตัวรับ
สัญญาณตัวแรก จาก ๒๕ เมตร ถึง ๖๕ เมตร ชุดของขอมูล
การสํารวจสามารถตัดออกมาไดในทุกทิศทางทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ ซึ่งจะใหรายละเอียดของขอมูลเพื่อการทําแผนที่
ธรณีวิทยาโครงสรางใตดิน ไดละเอียดมากกวาขอมูลความ
ไหวสะเทือนสองมิติ
การสํารวจวัดความไหวสะเทือนโดยการบันทึกขอมูลที่ตัวรับ
สัญญาณซึ่งอยูใกลจุดกําเนิดคลื่น เปนการสํารวจวัดความ
ไหวสะเทือนบันทึกขอมูลคลื่นสะทอนอยางละเอียด กําหนด
พื้นที่ที่ตองการออกเปนพื้นที่ยอย ๆ ขนาดเล็ก ผลการสํารวจ
ออกมาเปนโครงสรางทางธรณีวิทยาใตพื้นผิวสามมิติ ได
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงปโตรเลียมที่ตองการพัฒนาหรือ
ผลิต เชน ขอมูลขนาดของแหลง ตลอดจนการเรียงลําดับชั้น
หิน สภาพแวดลอม และชุดลักษณของชั้นหินกักเก็บ
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1054. three-point method

วิธส
ี ามจุด

1055. three-point problem

ปญหาสามจุด
(ยังไมยุติ รอคุณชาลี)

วิธีทางเรขาคณิตที่ใชในการหามุมเทและแนวระดับของ
พื้นผิวโครงสรางธรณีวิทยาจากจุด ๓ จุด ซึ่งทราบระดับความ
สูงของพื้นผิวโลก
๑. ปญหาในการหาตําแหนงบนพื้นราบทางภูมิศาสตรจาก
ตําแหนงที่รูแลว ในทางปฏิบัติหาตําแหนงไดโดยใชโพร
แทรกเตอรชนิด ๓ ขาหรือจากการลากเสนลงบน
แผนกระดาษบนโตะรังวัดโดยทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ดวยการ
เปลี่ยนทิศทางการวางตัวของโตะไปในแนวตาง ๆ กัน ซึ่ง
ประกอบดวยมุมในดานราบ ๒ มุมที่เกิดจากเสนตรง ๓ เสนที่รู
คาแลวของรูปสามเหลี่ยมลากมาตัดทํามุมกัน (หรืออยูระหวาง
จุด ๓ จุดที่รูตําแหนงของจุดแลว) หาผลลัพธออกมาไดจาก
การวิเคราะห โดยการคํานวณทางตรีโกณมิติของรูป
สามเหลี่ยม หรือในทางปฏิบัติหาตําแหนงไดโดยใชโพร
แทรกเตอรชนิด ๓ ขาหรือจากการลากเสนลงบน
แผนกระดาษบนโตะรังวัดโดยทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ดวยการ
เปลี่ยนทิศทางการวางตัวของโตะไปในแนวตาง ๆ กัน
๒. ชื่อที่ใชวิธีการรังวัดโดยใชโตะเพื่อหาจุด
ตั้งกลองดวยการหาตําแหนงจากสามจุดในการรังวัดแบบใช
โตะ โดยการสองกลับไปยังจุดสามจุดที่ไดลงตําแหนงไวบน
แผนกระดาษบนโตะแลว ดู resection ประกอบ

1056. threshold

๑. จุดเริ่มเปลี่ยน

๑.๑ (ธรณีเคมี) คาต่ําสุดที่สืบคนได หรือจุดเริ่มตนของ
กระบวนการหรือผลที่เกิดขึ้น
๑.๒ (ธรณีสัณฐานวิทยา) จุดที่ซึ่งมีการตอบสนองตอ

953
แรงที่มากระทําเปลี่ยนไป โดยทั่วไปบงถึงแรงที่ที่มีคาต่ําสุดที่
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ความตานทานที่เกิด
สัมพันธกับการกรอน การพา และการสะสมตัวของตะกอน
หรือเปนอัตราความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่เกิด
เชื่อมโยงกัน เชน การทับถมและการเสียดละลายในธาร
น้ําแข็ง
๑.๓ (วิทยาธารน้ําแข็ง) สันระดับต่ําของหินดานที่พาด
ขวางบนพื้นของหุบเขาธารน้ําแข็ง และสันนั้นแยกแองที่เปน
หินออกจากพื้นหุบเขาที่มีความลาดเทเล็กนอยซึ่งอยูหาง
ออกไปทางทายน้ํา
1057. threshold

๒. สันแยกแอง

ดู sill ๒

1058. threshold pressure

ความดันเริม
่ เปลีย
่ น

ดู yield stress

1059. through glacier

ธารน้าํ แข็งสบ

1060. throw*

ระยะเลือ
่ นแนวยืน

ปลายธารน้ําแข็ง ๒ ปลายเกิดจากธารน้ําแข็งหุบเขา ๒ สายที่
ไหลในทิศทางตรงขามกัน มาบรรจบกันในหุบเขาน้ําแข็งแอง
เดียวกัน ประกอบเปนธารน้ําแข็งที่เชื่อมตอกัน
ระยะทางในแนวยืนที่ชั้นหินเลื่อนลงหรือเลื่อนทแยงออกจาก
กันตามระนาบของรอยเลื่อน

1061. thrust fault*

รอยเลือ
่ นยอนมุมต่าํ

ดูคําอธิบายใน normal fault

1062. thrust plane

ระนาบรอยเลือ
่ นยอน

ระนาบหรือพื้นผิวของการเคลื่อนในรอยเลื่อนยอน ซึ่งจะทํา
ใหชั้นหินบนสุดถูกซอนทับ ปรกติรอยเลื่อนชนิดนี้จะเอียง
ลาดต่ํามาก ดู fault และ normal fault ประกอบ

1063. thrust slice

แผนรอยเลือ
่ นยอน

แผนหินคอนขางบางที่ขนาบดวยรอยเลื่อนยอนมุมต่ําทั้ง
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1064. thunder egg

(ทบทวน)
ไขสายฟา

ดานบนและดานลางในบริเวณของเขตรอยเลื่อนนั้น
มวลเล็ก ๆ ของคาลซิโดนี โอปอ หรืออะเกต มีรูปรางเหมือนจี
โอด ที่ผุสลายตัวออกจากหินทัฟฟเนื้อเชื่อมติด (welded tuff)
พบในรัฐโอเรกอนตอนกลาง

1065. tidal bore; bore

คลืน
่ น้าํ ทน

ดู bore; tidal bore

1066. tidal channel; tidal

รองน้าํ ขึ้นน้าํ ลง

รองน้ําหลักที่กระแสน้ําขึ้นน้ําลงไหลเขาและออกระหวาง
ชายทะเลสวนนอกกับที่ลุมและที่ราบน้ําขึ้นถึง

1067. tidal compartment

สวนน้าํ แบง

1068. tidal constant

คาคงตัวน้าํ ขึ้นน้าํ ลง

1069. tidal correction

การแกไขคาน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

สวนของลําน้ําซึ่งอยูระหวางพื้นที่ที่น้ําขึ้นน้ําลงไดสะดวกกับ
พื้นที่ปราศจากน้ําขึ้นน้ําลง
ชุดของคาที่ใชวัดน้ําเพื่ออธิบายน้ําขึ้นน้ําลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา มหาสมุทรมีการตอบสนองตอ
การกระทําจากน้ําขึ้นน้ําลงโดยไมเปลี่ยนไปตามเวลา
๑. การแกไขคาแรงโนมถวงที่ไดจากการเฝาติดตาม
เพื่อขจัดสิ่งที่สงผลตอน้ําขึ้นน้ําลงของโลก
๒. การแกไขคาแรงโนมถวงที่วัดได เพื่อใชชดเชยผล
ที่เกิดจากจากดวงอาทิตย และดวงจันทร (เชน น้ําขึ้นน้ําลง

inlet; tidal outlet

บนโลก) บางครั้งจะรวมอยูในการแกไขการเคลื่อน (drift
correction) และอาจจะหาไดโดยชุดขอมูลที่ไดจากการเฝา
1070. tidal current*

กระแสน้าํ ขึ้นน้าํ ลง

ติดตาม ณ สถานีที่เปนฐานหลัก
การเคลื่อนตัวของน้ําสลับกันไปมาในแนวนอน สัมพันธกับ
ระดับน้ําขึ้นน้ําลงที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวง
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1071. tidal datum

ระดับน้าํ มูลฐาน

1072. tidal flat; tidal marsh

ที่ลุมราบน้าํ ขึ้นถึง

1073. tidal friction

ความเสียดทานน้าํ ขึน
้ น้าํ
ลง
รองน้าํ ขึ้นน้าํ ลง

1074. tidal inlet; tidal

อาทิตย (tide–producing forces) ที่กระทํากับโลก
กระแสน้ําขึ้นสวนมากจะไหลแรงเปนเวลาประมาณ ๓
ชั่วโมงกอนถึงระดับน้ําลงเต็มที่ และจะไหลแรงเปนเวลา
ประมาณ ๓ ชั่วโมงกอนระดับน้ําลงเต็มที่ รวมทั้งระยะเวลา
ของน้ํานิ่งในระดับน้ําขึ้นเต็มที่และลงเต็มที่ดวย แตก็มีหลาย
แหงในบริเวณใกลฝงที่มีลักษณะภูมิประเทศทําใหน้ําขึ้นน้ํา
ลงไมเปนไปตามที่กลาวนี้
เสนเกณฑแผนที่อางอิงลักษณะสมบัติของน้ําขึ้นน้ําลงทองถิ่น
นั้น
พื้นที่ราบลุมใกลฝงมีลักษณะเปนทรายปนโคลนหรือดินแฉะ
ซึ่งเปนบริเวณที่น้ําทวมถึงเมื่อเวลาน้ําขึ้นและโผลเมื่อเวลาน้ํา
ลง
ความเสียดทานของน้ําขึ้นน้ําลงที่ทําใหพลังงานแผกระจาย
ไป

ดู tidal channel; tidal inlet; tidal outlet

channel; tidal outlet
รองน้าํ ขึ้นน้าํ ลง

ดู tidal channel; tidal inlet; tidal outlet

1076. tidal pool; tide pool

แองน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

ดู tide pool; tidal pool

1077. tidal prism

ปริซึมน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

ปริมาณของน้ําไหลเขาออกจากน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณอาวหรือ
ชะวากทะเล โดยไมรวมน้ําจืดที่ไหลลงไป คํานวณไดจาก
พิสัยน้ําขึ้นน้ําลงกับพืน
้ ที่ของแองน้ําขึ้นน้ําลงระดับกลาง หรือ

1075. tidal outlet; tidal
channel; tidal inlet

956
เปนความแตกตางในปริมาณที่น้ําขึ้นปานกลางและน้ําลงปาน
กลาง
ั น้าํ ขึน
้ น้าํ ลง
1078. tidal range; tide range พิสย
1079. tidal river

แมนา้ํ เขตน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

1080. tidal scour

การกัดเซาะพืน
้ ทองทะเล

ดู tide range; tidal range
แมน้ําที่มีชวงปลายน้ําอยูภายใตอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงของ
ทะเลตามระบบการไหลของน้ําเปนระยะทางคอนขางยาว เชน
การไหลเขาออกของน้ําในชะวากทะเล หรือทางน้ําสาขายอย
อื่น ๆ
การกรอนที่พื้นทะเลโดยพลังแรงของกระแสน้ําขึ้นน้ําลง
กอใหเกิดหลุมและรองลึก มีความหมายเหมือนกับ scour

ความหมายที่ ๒
1081. tidal wave
1082. tidal-delta marsh

คลืน
่ ชายฝง ขนาดใหญ
จากแผนดินไหว

คําที่นํามาใชในความหมายของคําวา storm surge และ

ที่ลุมดินดอนน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

ที่ลุมน้ําเค็ม (salt marsh) ซึ่งพบตามทางน้ําสาขาในบริเวณ

tsunami ซึ่งเปนการใชที่ผิด
รองน้ําขึ้นน้ําลง (tidal inlet) 35/55

1083. tide

น้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

1084. tide pool; tidal pool

แองน้าํ ขึน
้ น้าํ ลง

ั น้าํ ขึน
้ น้าํ ลง
1085. tide range; tidal range พิสย

การขึ้นลงของน้ําในทะเลและมหาสมุทรซึ่งเปนผลจากดวง
จันทรและดวงอาทิตยสงแรงน้ําขึ้นน้ําลงเสริมกันตอโลกที่
กําลังหมุนอยู
แองที่มีน้ําเหลืออยูบนหาดหรือแนวปะการังในชวงน้ําลง
คลายแองน้ําในหิน
ผลตางระหวางระดับความสูงของน้ําขึ้นสูงสุดกับน้ําลงต่ําสุดที่
ตอเนื่องกัน
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1086. tied island; land-tied

เกาะเชื่อมตอ

เกาะ มีความหมายเหมือนกับ tombolo island

island
1087. tight fold

เกาะซึ่งตอกับแผนดินใหญหรือเกาะอื่น ๆ ดวยสันดอนเชื่อม

รอยคดโคงตีบ

รอยคดโคงที่เมื่อมองขนานกับแกนชั้นหินคดโคงจะเห็นชั้น
หินประกบทั้ง ๒ ขางของสันสวนโคงทํามุมกันเปนมุม ๐–๓๐
องศา ดู closed fold และ open fold ประกอบ
2/56

1088. tight formation

ชั้นหินเนือ
้ แนน

1089. tight sand

ทรายแนน

1090. Tiglian

ทิเกลียน

ชั้นหินอุมปโตรเลียมหรือชั้นน้ําที่มีความพรุนและความซึมได
ต่ํามาก โดยทั่วไปนอยกวา ๐.๑ มิลลิดารซี
ทรายซึ่งชองวางระหวางเม็ดทรายมีทรายเม็ดละเอียดหรือ
วัสดุอยางอื่นแทรกอยู ทําใหความพรุนและความซึมไดของ
ทรายลดลง คํานี้มักใชในธรณีวิทยาปโตรเลียม
ชวงเวลาที่ธารน้าํ แข็งละลายในสมัยไพลสโตซีนตอนตนของ
ทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ ในชวงภูมิอากาศอบอุน


ดู ตารางชวงอายุธารน้ําแข็งและชวงคั่นธารน้ําแข็งสมัย
ไพลสโตซีนในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ประกอบ มี
ความหมายเหมือนกับ Tegelian 6/56 ตรวจแลว

1091. till; unstratified drift

ตะกอนธารน้าํ แข็งไม
แสดงชัน
้

1092. tillite

หินทิลไลต

ตะกอนธารน้ําแข็งที่ไมแสดงชั้นและไมมีการคัดขนาด
ประกอบดวยตะกอนดินเหนียว ทราย กรวด และกอนหินมนที่
มีขนาดและรูปรางแตกตางกันมากคละเคลากัน เปนตะกอนที่
เกิดขึ้นจากการตกสะสมตัวของสิ่งตกจมจากธารน้ําแข็ง
โดยตรงอยูใตธารน้ําแข็งนั้น โดยไมไดถูกนําพาไปที่ไหนอีก
หินที่เกิดจากการแข็งตัวของตะกอนธารน้ําแข็งไมแสดงชั้น
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โดยเฉพาะในชวงเวลากอนสมัยไพลสโตซีน ตัวอยางเชน
หินทิลไลตในปลายยุคคารบอนิเฟอรัสในอินเดียและ
แอฟริกาใต
1093. time break; shot

เวลาจุดระเบิด

ดู shot break; shot instant; time break

โดเมนเวลา

การวัดคาตัวแปรตาง ๆ เทียบกับเวลา หรือการปฏิบัติการใด ๆ
ซึ่งมีคาเวลาเปนตัวแปรหลัก ซึ่งตางจากโดเมนความถี่ ดู

break; shot instant
1094. time domain

frequency domain ประกอบ
1095. time lag

การหนวงเวลา

1096. time lead

การนําเวลา

1097. time migration

การยายทีท
่ างเวลา

การที่คลื่นไหวสะเทือนเดินทางจากตนกําเนิดถึงจีโอโฟนชา
กวาเวลาที่ประเมินไว แสดงใหทราบวาคลืน
่ เดินทางผานชั้น
ตัวกลางดวยความเร็วต่ํากวาปรกติ เชน ชั้นแกส ชั้นน้ํามัน
การที่คลื่นไหวสะเทือนเดินทางจากตนกําเนิดถึงจีโอโฟนกอน
เวลาที่ประเมินไว แสดงใหทราบวาคลื่นเดินทางผานชั้น
ตัวกลางดวยความเร็วสูงกวาปรกติ เชน บริเวณโดมหินเกลือ
การยายที่ซึ่งใชกระบวนการประมวลผลขอมูลคลื่นไหว
สะเทือน โดยใชการเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่นเสียงใน
แนวดิ่งเพียงอยางเดียว ซึ่งแตกตางจากการยายที่ทางความ
ลึกที่การประมวลผลตองนําคาการเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่น
เสียงในแนวราบมาคิดดวย ดู depth migration ประกอบ

1098. time rock unit;
chronolith;

หนวยลําดับชั้นหินตาม
อายุกาล

ดู chronostratigraphic unit; chronolith; chronolithologic
unit; time rock unit
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chronolithologic unit;
chronostratigraphic
unit
1099. time section

ภาคตัดตามเวลา

ภาคตัดขวางของผลการสํารวจการวัดคลื่นไหวสะเทือนที่
มาตราสวนแนวตั้งเปนหนวยของเวลา และแนวนอนเปนหนวย
ของระยะทาง เปนภาคตัดขวางที่ใชกันทั่วไป

ดู depth

section ประกอบ
1100. time slice

ภาพตัดตามเวลา

ภาพที่ตัดผานปริมาตรขอมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติตาม
แนวราบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นผลการตรวจวัด
คลื่นไหวสะเทือนในรูปขนาดของรูปคลื่นแตละตัวที่มีเวลาการ
เดินทางถึงตัวรับคลื่นคาเดียวกันหรือที่ความลึกตามเวลาคา
เดียวกัน ดู depth slice และ horizon slice ประกอบ

1101. time stratigraphic

-ลําดับชัน
้ หินตามเวลา

1102. time tie

การเทียบเวลาเทา

1103. time unit;

หนวยธรณีกาล

geochronologic unit;

คําที่กลาวถึงหนวยหินที่มีขอบเขตกําหนดไดตามเวลาทาง
ธรณีวิทยาเดียวกัน
การเทียบเหตุการณคลื่นไหวสะเทือนบนแถบบันทึกขอมูลตาง
แถบวาเปนเหตุการณเดียวกัน โดยพิจารณาชวงเวลาซึ่ง
เทากันในการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนจากตนกําเนิด
คลื่นถึงจีโอโฟนเมื่อเหตุการณนั้นมาจากแนวคลื่นรวมแนว
เดียวกัน

ดู geologic-time unit; geochronologic unit; time unit
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geologic-time unit
1104. time value

คุณคาทางเวลา

ชวงระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่บงบอกหรือเกี่ยวของกับการ
เกิดหนวยลําดับชั้นหิน การเกิดรอยชั้นไมตอเนื่อง หรือการรู
ชวงเวลาของซากดึกดําบรรพ เหตุการณ หรือลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ดู hiatus ประกอบ

1105. time-depth chart

แผนภูมเิ ทียบเวลากับ
ความลึก

กราฟที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความเร็วคลื่นสะทอนกับ
ชวงเวลาเดินทางถึงจีโอโฟนของคลื่นตามแนวดิ่งที่ความลึก
ตาง ๆ กราฟนี้สามารถเปลี่ยนคาเวลาที่คลื่นเดินทางไปกลับ
จากตนกําเนิดถึงชั้นสะทอนแลวกลับสูจีโอโฟนออกมาเปน
ความลึกชั้นสะทอนได มีความหมายเหมือนกับ time-depth

chart
เสนโคงเทียบเวลากับ
ความลึก
1107. time-distance curve (t- เสนโคงเทียบระยะทางกับ
เวลา (เสนโคงทีด)ี
d curve)
1106. time-depth cur

1108. time-lapse seismic
data
1109. time– stratigraphic

ดู time-depth chart
กราฟแสดงคาเวลาการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนจากตน
กําเนิดคลื่นถึงจีโอโฟนเทียบกับระยะทางจากตนกําเนิดถึงจี
โอโฟนแตละตัวตามแนวการวางจีโอโฟน ซึ่งใชในการ
สํารวจคลืน
่ ไหวสะเทือนแบบหักเห โดยการวิเคราะหเกี่ยวกับ
เสียงรบกวน และความเร็วคลื่นไหวสะเทือน

ขอมูลความไหวสะเทือน
ตางเวลา

ดู four-dimension seismic data; 4 D seismic data

หนวยลําดับชั้นหินตาม

ดู chronostratigraphic unit; chronolith; chronolithologic
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เวลา

unit; time rock unit

1110. time-transgressive

-รุกล้าํ ตามเวลา

ดู diachronous

1111. tincal

ทินคัล

ชื่อเดิมของบอแรกซดิบที่ไดจากทะเลสาบน้ําเค็มในแควน
แคชเมียร ประเทศอินเดีย และจากแหลงแรและชายฝง
ทะเลสาบของทิเบต เคยเปนแหลงสําคัญที่ใหสารประกอบ
โบรอน ดู borax ประกอบ

1112. tintinnid

ทินทินนิด

สัตวเซลลเดียวในไฟลัมโพรโทซัวพวกมีขนเซลล (cilia) กลุม

unit

เดียวที่พบเปนซากดึกดําบรรพในยุคจูแรสซิกตอนปลายถึง
กลางยุคครีเทเชียส ทินทินนิดสวนใหญเปนสัตวน้ําเค็มที่
ลองลอยอยูในน้ํา เซลลมีรูปรางแบบกรวยหรือรูปแตรทรัมเปต
มีขนาดอยูระหวาง ๖๐– ๒๘๐ ไมโครเมตรหรือไมครอน
หอหุมดวยสารพวกเจลลาตินหรือไคทินเทียม เรียกวา ลอริกา
(lorica) ซึ่งอาจหนามากกวาเซลลประมาณ ๑๐ เทา ลอริกา
อาจรวมเอาเม็ดแรเขามาเชื่อมไวในเนื้อทําใหเกิดเปนเปลือก
เชื่อมประสานซึ่งเหลือพบเปนซากดึกดําบรรพ ดู primary

structure, secondary structure และ tertiary structure
ประกอบ
1113. TOC (total organic
carbon)
1114. toe

ทีโอซี (คารบอนอินทรีย
รวม)

ดู total organic carbon (TOC)

๑. สวนลาง

๑.๑ (ชายฝง) สวนที่กรวดทรายเกิดเปนทางราบยาวอยูบน
หาดทรายดานสูทะเล มีลักษณะไมถาวรตามแนวชายทะเลที่มี
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น้ําลง เสมือนแบงพื้นที่หาดออกจากชายทะเลสวนหนา
๑.๒ สวนที่ลึกสุดของหลุมเจาะระเบิด เชน หลุมเจาะที่ใชใน
การระเบิดวัดคลื่นไหวสะเทือน
๑.๓ ขอบลางรูปโคงของวัตถุที่ถูกชะลงมาจากการเกิด
แผนดินถลม โดยถูกผลักดันลงมาตามความลาดเทของพื้นที่ที่
ยังไมพังทลาย วัตถุเหลานี้ถูกชะลงมาไกลจากแหลงกําเนิด
๑.๔ สวนที่ต่ําที่สุดของเขาหรือหนาผาซึ่งอยูถัดจากตีนเขา
หรือเชิงเขาลงไปและสวนลางติดกับตะกอนน้ําพารูปพัด มี

ความหมายเหมือนกับ toe slope
๑.๕ (ธรณีวิทยาโครงสราง) ขอบหนาดานลางสุดของแผน

1115. toe

๒. ตีนเชิงลาด (ธรณี

รอยเลื่อนยอน
17,18/56
แนวสัมผัสระหวางสวนปลายสุดของลาดเหนือทางหรือลาด
ดินถมคันทางกับพื้นดินเดิม
18/56

1116. toe slope

ความลาดตีนเขา

ดู toe ขอ ๑.๕

วิศวกรรม)

17,18/56
1117. TOM (total organic

ทีโอเอ็ม (สารอินทรียร วม) ดู total organic matter (TOM)

matter)
1118. tombolo

สันดอนเชือ
่ มเกาะ

1119. tomography

โทโมกราฟ

สันดอนที่เกิดเปนแนวยาว เชื่อมเกาะริมฝงกับผืน
แผนดินใหญ (ดูรูปที่ spit)
การสรางภาพโดยใชภาคตัดหรือการทําภาคตัดโดยการ
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(รอตรวจสอบกับนายชาลี
)

สงผานคลืน
่ แมเหล็กไฟฟาชนิดใดชนิดหนึ่ง วิธีนี้ใชในรังสี
วิทยา โบราณคดี ชีววิทยา ธรณีฟสิกส สมุทรศาสตร วัสดุ
ศาสตร ดาราศาสตรฟสิกส และวิทยาศาสตรสาขาอื่น สวน
ใหญมีพื้นฐานมาจากปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่เรียกวา
การสรางภาพภาคตัดขวางใหม
ศัพทลําดับชั้นหินตามลักษณะหิน ใชเรียกมวลของชั้นหิน
สวนที่ยื่นเขาไปในหินอื่น มีลักษณะคลายรูปลิ้น

1120. tongue**

ชั้นหินรูปลิน
้

1121. tool mark

รอยวัตถุ

ดู current mark

1122. topaz quartz

โทแพซควอตซ

ควอตซสีเหลืองโดยเฉพาะหมายถึงซิทริน

1123. toplap

การเหลือ
่ มบน

1124. topographic

การปรับตามภูมิประเทศ

การที่ชั้นหินวางตัวเปนมุมเทมากกวาชั้นหินที่ปดทับอยู
ขางบน เนื่องจากการหยุดตกตะกอนชั่วคราว
สภาพการเปลี่ยนทางเดินของสายน้ําสาขาใหสอดคลองกับ
ทางน้ําสายหลักตามความลาด โดยสถานภาพภูมิประเทศยัง
เหมือนเดิม

สันปนน้าํ

ดู divide; drainage divide; height of land; topographic

adjustment
1125. topographic divide;

divide; water parting; watershed line

divide; drainage
divide; height of land;
water parting;
watershed line*
1126. topographic map

แผนที่ภูมป
ิ ระเทศ

แผนที่ชนิดหนึ่งที่แสดงลักษณะความสูงต่ําของพื้นผิวแผนดิน
ดวยเสนชั้นความสูง โดยทั่วไปถาเปนมาตราสวนขนาดใหญ
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1127. topographic texture

สารภูมป
ิ ระเทศ

1128. topographic

รอยชัน
้ ไมตอเนือ
่ งเชิงภูมิ
ประเทศ

unconformity

1129. topography

ภูมิประเทศ
ถามสิน

1130. topology

ทอพอโลยี
(มอบนางสาวสุพัตรา วุฒิ
ชาติวาณิช รับไปปรับใน
ความหมายนี้)

ก็สามารถแสดงรายละเอียดไดพอสมควรทั้งสิ่งที่เกิดจาก
มนุษยและธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ชื่อเมือง หมูบาน ถนน และทางน้ํา เปนตน
การกําหนด การจัดกลุม หรือวิธีการรวมภูมิประเทศหนวยตาง
ๆ ในลุมน้ําที่ลําธารถูกตัดแบงออกไปหลายแนว
ความไมตอเนื่องระหวางสวนของภูมิทัศน ๒ สวน หรือภูมิ
ประเทศ ๒ แบบ เนื่องจากจากวัฏจักรการกรอนของภูมิภาคไม
ดําเนินไปตามปรกติ เชน ลักษณะรูปแบบภูมิประเทศตอนบน
และตอนลางของหุบเขาที่ไมตอเนื่องกัน เนื่องจากเกิดการคืน
พลังของทางน้ํา อันเปนผลจากการกัดลึกลงไปของทางน้ํา
สภาพทั่ว ๆ ไปของผิวโลก ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่เปนอยูตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยดัดแปลงขึ้น อันไดแก ความสูงต่ําของ
ผิวโลก ทางน้ํา และแหลงน้ํา ถนน เมือง เปนตน สิ่งที่อยูบน
ผิวโลกแตละอยางเปนตนวา ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกวา ภูมิ
ลักษณ
๑. (แผนที่) การศึกษาสมบัติของรูปทรงเรขาคณิต เพื่อ
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางจุด เสน และรูปหลายเหลี่ยม
ในแฟมขอมูลปริมาณเวกเตอร ในการทําแผนที่แบบดิจิตัล
ทอพอโลยีเกี่ยวของกับขอมูลที่เปนลักษณะบรรยายถึง
ความสัมพันธเชิงพื้นที่ (spatial) เชน มิติ ความใกลเคียง และ
ความเชื่อมโยงที่เปนสวนประกอบของแผนที่เขาดวยกัน
๒. (รูปผลึก) การเชื่อมตอของโครงสรางผลึกที่ปรากฏ
เปนพันธะเคมีระหวางอะตอม โดยไมคํานึงถึงชนิดของอะตอม
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โครงสรางที่มีทอพอโลยีเหมือนกัน ถึงแมจะไมสมสัณฐานกัน
แตอาจทําใหเปนรูปทรงเฉพาะทางเรขาคณิตก็ได โดยการ
ทําใหบิดเบี้ยว และไมตองแยกพันธะอะตอม
๓. (ธรณีเคมี) ความสัมพันธระหวาง spatial ของจุด
invariant, เสน univariant และ divariant field ใน phase
diagram
1131. topotype

ตัวอยางจากแหลงตนแบบ

1132. topset bed

ชั้นลาดสวนบน

ตัวอยางของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพที่มาจากแหลง
เดียวกันกับตัวอยางตนแบบของการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตรใน
ขั้นชนิด
ชั้นบนสุดของดินดอนสามเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนละเอียดที่ผิวบนของดินดอนสามเหลี่ยมนั้น ตะกอนชั้น
นี้จะวางตัวอยูในแนวเกือบราบยืน
่ ออกไปในทะเลตอเนื่องกับ
ที่ราบวัตถุน้ําพา และปดทับตะกอนชั้นลาดสวนหนาบริเวณดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากน้ํา ดู bottomset bed และ foreset bed

ประกอบ

1133. topsoil*

ดินชั้นบน

7/56
ดินที่อยูเหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจนถึงผิวบนสุด เปน
ดินที่มีประโยชนตอการเจริญของพืช จัดอยูในชั้นเอ (A–
horizon) ของการจําแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา ดู soil

horizon ประกอบ

1134. tor

เนินหินซอน

เนินหินซึ่งพบในหินที่มีแนวแตกมาก เชน หินแกรนิต เปน
กองหินที่เหลืออยูเนื่องจากหินรอบขางผุพังไป จนดู
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1135. torbanite

หินทอรเบไนต

เหมือนกับนําหินมาวางซอนกันเปนยอดเขาแหลมเล็ก ๆ บนที่
สูง เชน พบที่คอรนวอลล และเดวอน ในประเทศอังกฤษ
สําหรับตัวอยางในประเทศไทย เชน ที่เขาหินซอน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
หินน้ํามันชนิดหนึ่ง ในประเทศไทยพบที่อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ชื่อหินนี้มาจากชื่อของแหลงที่พบ คือเมืองทอร
เบนฮิลล (Torbane Hill) ในสกอตแลนด มีความหมาย

เหมือนกับ kerosene shale และ bitumenite
1136. Toreva block

ทอรีวาบล็อก

บล็อกหินหรือมวลหินขนาดใหญกอนเดี่ยวที่ไถลลงมาแบบ
หมุนกลับรอบแกนราบขนานกับหนาผาโดยไมถูกกระแทก
ในขณะที่เคลื่อนลงมา ดู rotational landslide

1137. torque

แรงบิด

1138. torrent

การไหลเชีย
่ วกราก

1139. torrential cross–

การวางชัน
้ เฉียงระดับน้าํ

ประสิทธิภาพของแรงที่มีแนวโนมที่จะทําใหวัตถุหมุน เปนผล
คูณระหวางแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงที่กระทําตอ
แนวแกน
๑. การไหลของน้ําในลําธารที่รุนแรงและเชี่ยวกราก
เชน น้ําทวม หรือธารน้ําที่ไหลลงมาอยางรวดเร็วจากภูเขา
หรือลําธารที่มีน้ําสูงขึ้นทันทีทันใดจากฝนตกหนักหรือหิมะ
ละลายอยางรวดเร็วตามพื้นที่เอียงชัน นอกจากนั้นยัง
หมายถึงการไหลที่มีลักษณะคลายลําธาร เชน ลาวาไหล
๒. ทางน้ําบนภูเขาที่มีน้ําไหลเชี่ยวกรากเปนครั้งคราว
ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ หรือในฤดูกาล
การวางชัน
้ เฉียงระดับเชิงมุมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเรียงชั้น
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bedding

เชีย
่ ว

เกือบเปนระเบียบแบบเดียวกัน แตมุมของชั้นเล็ก ๆ ที่แทรกอยู
ในนั้นมีขนาดใหญขึ้น เกิดในบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว
กราก
15/56
สภาพความเคนที่เกิดจากแรงคูค
 วบที่มีโมเมนตตรงขามกัน
กระทําสวนทางกัน แตอยูบนระนาบที่ขนานกันรอบแกนรวม
เครื่องมือทางธรณีฟสิกสแบบหนึ่ง ที่ใชวัดความเขมของ
สนามความโนมถวง โดยคํานวณจากขนาดการบิดที่เกิด
ขึ้นกับเสนลวดเรียวยาวหรือลวดเสนใยที่ใชแขวน
คาความตานทานของวัสดุตอความเคนบิด

1140. torsion

การบิด

1141. torsion balance

เครือ
่ งวัดการบิด

1142. torsion coefficient

สัมประสิทธิ์การบิด

1143. torsion period

คาบการบิด

คาบเวลาตามธรรมชาติในการบิดไปมาของวัตถุที่แขวนกับ
เสนลวดในเครื่องวัดการบิด

1144. total depth (TD)

ความลึกสุดทาย (ทีดี)

ดู measured depth (MD)

1145. total field

สนามรวม

ผลรวมทางเวกเตอรขององคประกอบทั้งหมดของสนามแรง
ทางฟสิกสทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง เชน สนามแมเหล็ก
สนามความโนมถวง

1146. total flow; total runoff

น้าํ ไหลผานรวม

น้ําไหลผาน ซึ่งรวม น้ําไหลผานตรง (direct runoff) และ น้ํา
ไหลผานจากน้ําบาดาล (base flow) ดู runoff; run-off

ประกอบ
1147. total magnetic field

สนามแมเหล็กรวม

สนามแมเหล็กที่เกิดจากผลรวมของแนวแรงแมเหล็กหลาย ๆ
แนวรวมกัน องคประกอบสวนใหญมาจากสนามแมเหล็กโลก
ซึ่งประกอบอยูในปริมาณถึงรอยละ ๙๕ ของสนามแมเหล็ก
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รวม สวนอื่น ๆ เปนสนามแมเหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนําให
เกิดขึ้นโดยสนามแมเหล็กโลกหรือเกิดจากสภาพแมเหล็ก
ตกคางในหินอัคนี หินภูเขาไฟ หรือหินตะกอนที่มีแรแมเหล็ก
ปนอยู
รูป
รูป ๑ แสดงการรวมกันตามทิศทางของแนวแรง
สนามแมเหล็กทําใหเกิดสนามแมเหล็กรวมที่ตําแหนงตาง ๆ
บนผิวโลก
F = สนามแมเหล็กรวม
E = สนามแมเหล็กโลก
R = สนามแมเหล็กจากสภาพ
แมเหล็กตกคางในสินแร
M = สนามแมเหล็กของสินแรที่เกิด

จากการ

เหนี่ยวนําโดย
สนามแมเหล็กโลก
รูป ๒ แสดงองคประกอบตาง ๆ ของแนวแรงสนามแมเหล็ก
F = สนามแมเหล็กรวม
Z = สนามแมเหล็กแนวตั้ง
H = สนามแมเหล็กแนวราบ
X = องคประกอบสนามแมเหล็ก
ในแนวทิศเหนือ

แนวราบ

ภูมิศาสตร

Y = องคประกอบสนามแมเหล็ก

แนวราบ
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ในแนวทิศตะวันออก

ภูมิศาสตร

D = มุมบายเบน
I = มุมกมหรือมุมเงยของ

สนามแมเหล็ก

รวม
1148. total organic carbon
คารบอนอินทรียร วม (ทีโอ ปริมาณคารบอนอินทรียในหินหรือตะกอน มีหนวยเปนรอยละ
โดยน้ําหนัก ใชเปนหลักในการจําแนกระดับคุณภาพของหิน
(TOC)
ซี)
ตนกําเนิดปโตรเลียม ทั้งนี้จะพิจารณารวมกับชนิดของเคอโร
เจนและภาวะสมบูรณ หินตนกําเนิดปโตรเลียมสวนใหญจะ
ประกอบดวยคารบอนอินทรียรวมมากกวารอยละ ๑.๐ ขึ้นไป
1149. total organic matter
สารอินทรียรวม (ทีโอเอ็ม) ปริมาณสารอินทรียทั้งหมดในตัวอยาง โดยคํานวณจาก
ปริมาณของคารบอนอินทรียกับคาของออกซิเจน ไนโตรเจน
(TOM)
และกํามะถัน โดยทั่วไปใชคาประมาณ ๑.๒๒
1150. total porosity; porosity ความพรุนรวม
ดู porosity; total porosity
1151. total reflection

การสะทอนกลับหมด

1152. total time correction

คาแกเวลารวม

การที่คลื่น เชน คลื่นเสียง คลื่นแสง เดินทางผานตัวกลางที่มี
ความหนาแนนนอยไปสูตัวกลางที่มีความหนาแนนมาก หรือ
จากตัวกลางที่มีความเร็วคลื่นนอยไปสูตัวกลางที่มีความเร็ว
คลื่นมาก โดยทํามุมตกกระทบมากกวามุมวิกฤต จะทําใหเกิด
การสะทอนกลับหมด
ผลรวมของการประยุกตคาที่แกทั้งหมดกับชวงเวลาการ
เดินทางคลื่นสะทอนจากตนกําเนิดถึงจีโอโฟนในการสํารวจ
คลื่นไหวสะเทือน แสดงคาเวลาที่ไดรับเมื่อตนกําเนิดคลื่นและ
จีโอโฟนตั้งอยูบนระนาบอางอิงระนาบเดียวกัน โดยไมมีชั้น
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ตัวกลางความเร็วต่ําอยูในบริเวณนั้น หรือมีความตางกันของ
ระดับความสูง
คําที่ใชกับแรบางชนิดที่มีสมบัติดึงขาดยาก เชน แอสเบสทอส

1153. tough

-เหนียว

1154. T-plane; translation

ระนาบเงาเคลือ
่ นยาย

ดู glide plane; glide reflection; gliding plane

ทีอาร (อัตราสวนการ
แปลงสภาพ)

ดู transformation ratio (TR)

1156. trace

๑. รอย

1157. trace

๒. สวนนอย

1158. trace element

ธาตุสว
 นนอย

๑.๑ (ธรณีวิทยาโครงสราง) รอยที่เกิดจากการตัดกัน
ของระนาบทางธรณีวิทยา ๒ ระนาบ เชน รอยชั้นหินตัดกับ
ระนาบรอยเลื่อน รอยของรอยเลื่อนบนพื้นดิน
๑.๒ (โบราณชีววิทยา) รองรอยที่บงบอกถึงการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุไปแลว
(ธรณีเคมี) ธาตุหรือสวนประกอบสวนนอยที่มีอยูและพอจะ
ตรวจสอบได
ธาตุที่ไมจําเปนจะตองมีสําหรับแรชนิดใดชนิดหนึ่ง แตอาจ
พบในปริมาณเล็กนอยได โดยธาตุนั้นอาจเกาะหรือเกิดอยู
ภายในโครงสรางผลึกแร หรือแรอสัณฐาน

1159. trace equalization

สมภาพรอยคลืน
่

(asbestos) ดู tenacity ประกอบ

plane
1155. TR (transformation
ratio)

การปรับแกที่แตละชอง (channel) ของจีโอโฟน เพื่อใหรอย
คลื่นของภาพตัดขวางของคลื่นสะทอนมีคาเฉลี่ยแอมพลิจูด
เปนคาเดียวกัน สมภาพรอยคลื่นเปนขั้นตอนหนึ่งของการ

971

1160. trace fossil;

รอยซากดึกดําบรรพ

ichnofossil; trace

1161. trace slip

รอยการเลือ
่ น
(ทบทวน)

ประมวลผลขอมูลที่ชวยใหเกิดความตอเนื่องในการเรียงตัว
ของสัญญาณคลื่นสะทอนดีขึ้น
รองรอยที่ปรากฏในหินตะกอนประกอบดวยรอยทางเดิน
รอยเคลื่อนตัว รูชอนไช หรือรูขุด ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดํารงชีวิตของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ที่คืบคลาน หาอาหาร
ซอนตัว หรือพักอาศัยในถิ่นที่อยูซึ่งเปนตะกอนชุมน้ําหรือเลน
ทําใหเกิดรองรอยเหลานี้ รอยซากดึกดําบรรพเห็นไดจากรอย
นูนหรือรอยบุมในหินตะกอน
ระยะที่แสดงรองรอยการเลื่อนออกจากกันตามรอยเลื่อนที่
ขนานกับระนาบ ดัชนี เชน ชั้นหิน บนระนาบรอยเลื่อนนั้น ดู

trace-slip fault ประกอบ
รอยซากดึกดําบรรพ

ดู trace fossil; ichnofossil; trace

1163. trace-slip fault

รอยเลือ
่ นตามรอย
(ทบทวน)

รอยเลื่อนซึ่งมีรอยการเลื่อนขนานกับระนาบดัชนี

1164. trachyandesite

หินแทรคีแอนดีไซต

1165. trachybasalt*

หินแทรคีบะซอลต

1162. trace; ichnofossil;
trace fossil

ดู trace slip ประกอบ (รอภาพประกอบ)
หินอัคนีพุชนิดหนึ่ง มีสวนประกอบอยูระหวางหินแทรไคตกับ
หินแอนดีไซต โดยมีโซดิกแพลจิโอเคลส แอลคาไล
เฟลดสปาร และแรสีเขมบางชนิด เชน ไบโอไทต แอมฟ
โบลหรือไพรอกซีนเปนสวนใหญ
หินอัคนีพุชนิดหนึ่ง มีสวนประกอบอยูระหวางหินแทรไคตกับ
หินบะซอลต มีแคลซิกแพลจิโอเคลสและแอลคาไลเฟลดสปาร
เปนสวนประกอบสําคัญ นอกจากนั้น มีไคลโนไพรอกซีนและ
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1166. trachyte*

หินแทรไคต

1167. trachytic

-ทราคิตก
ิ – ทราไคติก
(ทบทวน)

1168. trachytoid

หินแทรคีทอยด

โอลิวีนดวย และอาจมีอะนาลไซมหรือลูไซตบาง
หินอัคนีพุเนื้อละเอียด สีเขม มีสวนประกอบเหมือนหินไซอี
ไนต คือมีแอลคาไลเฟลดสปารเปนแรหลัก แรแอลคาไล
เฟลดสปารสวนใหญเปนออรโทเคลส ซานิดีน หรืออะนอรโท
เคลส โดยทั่วไปมักแสดงลักษณะเนื้อดอก โดยมีผลึกของแร
แอลคาไลเฟลดสปารและฮอรนเบลนดหรือไพรอกซีนเปนแร
ดอกฝงอยูในเนื้อพื้นซึ่งมีผลึกของแรแอลคาไลเฟลดสปาร
ขนาดเล็กมากเรียงตัวขนานกัน หินแทรไคตจะเปลี่ยนแปร
เปนหินเลไทตเมื่อมีปริมาณแอลคาไลเฟลดสปารลดลง และจะ
เปนหินไรโอไลตเมื่อมีปริมาณควอตซมากขึ้น
คําที่ใชกับเนื้อหินภูเขาไฟที่ผลึกเฟลดสปารขนาดเล็กในเนื้อ
พื้นจัดเรียงตัวกันเกือบขนานกับแนวการไหลของลาวาขณะ
เกิดหินนั้น
หินแทรไคตชนิดหนึ่ง ที่ลักษณะเนื้อหินมีผลึกเฟลดสปาร
วางตัวขนานหรือเกือบขนานกัน ตามการจําแนกหินของ
IUGS ดู trachyte ประกอบ

1169. track

รอยทางเดิน

รอยของซากดึกดําบรรพที่ปรากฏบนผิวหนาชั้นหินสวนใหญ
เปนรูปรอยตีนตามรอยทางเดินของสัตว

ดู trail ความหมายที่ ๑ ประกอบ
1170. traction

การลากกลิง้

๑. (ธรณีโครงสราง) ปริมาณเวกเตอรของแรงเคนที่
กระทําผานระนาบใดระนาบหนึ่งในวัตถุ
๒. (วิทยาตะกอน) การนําพาของตะกอนนอนกนแบบ
หนึ่งซึ่งวัตถุถูกกวาดไปตามทองธาร หรือเหนือทองธาร และ
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ขนานไปกับผิวทองธาร โดยการกลิ้ง ไถล ลาก ผลัก หรือ
เคลื่อนที่เปนชวง เชน หินมนใหญ (boulder) ที่กลิ้งไปมาตาม
ทองธาร หรือทรายที่ถูกพัดพาไปโดยลมเหนือพื้นผิวของ
ทะเลทราย หรือเคลื่อนไปโดยคลื่นและกระแสน้ําบนหาด
ทราย ดู saltation; suspension ประกอบ
1171. traction load; bottom

วัตถุพัดพาทองน้าํ

ดู bed load; bedload;
bottom load; traction load

load; bedload; bed
load
1172. tractive current

กระแสน้าํ ฉุดลาก

1173. trail

รอยเคลือ
่ นตัว

กระแสที่เกิดใตผิวน้ํานิ่งซึ่งพัดพาตะกอนใหเคลื่อนไปตามลํา
ธารหรือกนลําธาร
๑. รอยการเคลื่อนตัวของสัตว เชน รอยคืบคลานของ
หนอน ดู track ประกอบ
๒. แนวหรือแถบของกองเศษหินที่ธารน้ําแข็งไดนําพา
มาจากหินตามเสนทางที่ผาน เมื่อน้ําแข็งละลายเศษหินจะ
หลุดออกกองเปนแนวอยูกับพื้นตามทางผาน ดู boulder train

ประกอบ
๓. วัสดุที่ถูกบดอัดบนผิวระนาบรอยเลื่อนของหินหรือ

1174. train

สายตะกอน

สายแรหนึ่ง ๆ ซึ่งบงชี้ทิศทางการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน ใช
เปนดรรชนีสําหรับคนหาสายแรหลัก
ตะกอนธารน้ําแข็งที่สะสมตัวแผยื่นออกไปเปนแนวยาวแคบ ๆ
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เชน สายตะกอนหุบเขา สายหินมนใหญ (boulder)
1175. transcurrent fault;
transverse thrust*

รอยเลือ
่ นเหลือ
่ มขาง

1176. transfer

การถายโอน

1177. transfer percentage

อัตรารอยละการถายโอน

1178. transform fault

รอยเลือ
่ นแปลงรูป
(ยังไมยุติ)

รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike–slip fault) ขนาดใหญ ที่
ระนาบรอยเลื่อนมีความเอียงชันมาก
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในหวงเวลาหนึ่งเมื่อมีการ
กรอนแลวตามดวยการพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
อัตราสวนของจํานวนธาตุตาง ๆ ที่มีอยูเดิมในน้ําทะเลกับ
จํานวนธาตุที่เติมลงไปในน้ําทะเลระหวางธรณีกาล จากการผุ
พังและการกรอนแลวคูณดวยรอย
๑. รอยเลื่อนตามแนวระดับประเภทหนึ่ง ซึ่งสวนที่
เคลื่อนที่หยุดหรือสิ้นสุดลงทันทีทันใดหรือเปลี่ยนรูปแบบ
รอยเลื่อนแปลงรูปจํานวนมากเกิดรวมกับเทือกเขากลางสมุทร
โดยทิศทางที่ครูดไปจริงจะสวนทางกับทิศการเคลื่อนที่ของฝง
ตรงขามรอยเลื่อน
๒. รอยตะเข็บระหวางแผนธรณี ที่แสดงทิศทางการ
เคลื่อนที่ของรอยเลื่อนตามแนวระดับ

1179. transformation
1180. transformation

๑. การแปลงเปน
หินแกรนิต
๒. ความหมายดานผลิก
ศาสตร

ดู granitization
(ผลิกศาสตร) การเปลี่ยนรูปรางโครงสรางของแรเดิม ซึ่งสวน
ใหญยังคงพบเปนรูปทางเรขาคณิต แตธาตุในโครงสรางของ
แรเดิมยังคงอยู การเปลี่ยนแปลงจากผลึกพหุสัณฐานรูปแบบ
หนึ่งไปเปนผลึกรูปแบบอื่น เนื่องจากกระบวนการตาง ๆ เชน
ความรอน ความดัน หรือการสูญเสียน้ํา ตัวอยางเชน การ
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แปลงรูปทริดิไมตหรือคริสโทบาไลตเปนควอตซการแปลงรูป
รีอัลการสีแดง (Aa2S3) มีความหมายเหมือนกับ inversion ๑

และ phase transformation
1181. transformation ratio
(TR)

อัตราสวนการแปลงสภาพ
(ทีอาร)

อัตราสวนของไฮโดรคารบอนที่สัมพันธกับคาดัชนีผลผลิต
เปนความตางระหวางคาประเมินศักยภาพของปโตรเลียมใน
ตัวอยางตามภาวะสมบูรณระดับตาง ๆ และคาไฮโดรคารบอน
ที่วัดได หารดวยคาของศักยภาพปโตรเลียมดั้งเดิม (original
hydrocarbon potential) อัตราสวนการแปลงสภาพมีคา
ตั้งแต ๐ ถึง ๑.๐

1182. transformation twin

ผลึกแฝดแปลงรูป

ดู production index ประกอบ

ผลึกแฝดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดอยูในผลึกแรเดิม เนื่องจากผลึกหนึ่ง
ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิสูงเริ่มเย็นตัวลง ตอมาไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางผลึกไปเปนผลึกที่มีสมมาตรตางไปจากชนิด
อุณหภูมิสูงนั้น เชน ผลึกแฝดที่เกิดจากควอตซอุณหภูมิสูง
ไปสูควอตซอุณหภูมิต่ํา หรือ แรพหุสัณฐานจําพวก KAlSiO8
ซึ่งประกอบดวย แรอุณหภูมิสูงซานิดีนซึ่งมีสมมาตรระบบหนึ่ง
แกนเอียง แรอุณหภูมิปานกลางออรโทเคลสซึ่งมีสมมาตร
ระบบหนึ่งแกนเอียง และแรอุณหภูมิต่ําไมโครไคลนซึ่งมี
สมมาตรระบบสามแกนเอียง ไมโครไคลนจึงมักแสดงผลึก
แฝดแบบไมโครไคลนหรือแบบทารทาน ซึ่งแสดงถึงการ
เปลี่ยนสมมาตรจากระบบหนึ่งแกนเอียงสูระบบสามแกนเอียง
ถือเปนผลึกแฝดทุติยภูมิ
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1183. transformational-

หินกรวดเหลีย
่ มแปลง

breccia

หินกรวดเหลี่ยมที่ตัดผานกลุมชั้นตะกอนในแนวดิ่ง ซึ่งเชื่อวา
เกิดจากการพังทลายลงมาเมื่อชั้นเกลือหินดานลางถูกละลาย
ไป
การที่ทะเลขยายตัวเขาไปในแผนดินเดิมเนื่องจากน้าํ ทะเลมี
ระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนระดับทะเล
(eustasy) เพราะมีน้ําแข็งแถบขั้วโลกละลาย ทําใหน้ํา
กลับคืนลงสูทะเล หรืออาจเกิดจากการยุบตัวของแผนดินจริง
ๆ ก็ได การแผขยายของทะเลทําใหชั้นหินวางตัวอยางไม
ตอเนื่องกัน ทําใหบริเวณที่เปนชายทะเลใกลฝง (nearshore)
มากอน กลายเปนชายทะเลนอกฝง (offshore) และทําใหเสน
แบงเขตระหวางสิ่งตกจมจากน้ําทะเลกับสิ่งตกจมจากน้ําจืด
หรือเสนแบงเขตระหวางการทับถมกับการกรอนเลื่อนสูงขึ้น
ไปในแผนดินนั้น
การที่หินอัคนีแทรกซอนขนาดเล็ก เชน พนังแทรกชั้น (sill) มี
การแทรกซอนตัดผานตามแนวนอนเขาไปในชั้นหินหลาย
ชั้น

1184. transgression*

การรุกล้าํ ของทะเล

1185. transgressive
intrusion*

การแทรกซอนรุกล้าํ

1186. transgressive overlap

การเหลือ
่ มรุกล้าํ

ดู onlap

1187. transgressive reef

พืดหินรุกล้าํ

พืดหินหรือเนินชีวภาพใตน้ําที่อยูใกลชายฝง ซึ่งเกิดทับอยูบน
ชั้นหินที่ตกตะกอนดานหลังพืดหิน ในขณะที่พื้นดินทรุดตัว
หรือน้ําทะเลเพิ่มระดับขึ้น พืดหินนี้มักขนานกับแนวชายฝง

ดู regression reef ประกอบ
6/56
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1188. transit

กลองแทรนสิต

กลองทีโอโดไลตชนิดหนึ่งซึ่งตัวกลองรังวัดหมุนกลับหนา
กลับหลังไดรอบจุดยึดโดยไมตองยกกลองขึ้น ดวยการหมุน
ตัวกลอง ๑๘๐ องศาหรือมากกวารอบแกนขวางแนวราบ มี

ความหมายเหมือนกับ transit theodolite ดู theodolite
ประกอบ
1189. transit theodolite

กลองแทรนสิตทีโอโดไลต ดู transit

1190. transition zone

เขตเปลี่ยนแปลง

๑. บริเวณภายในชั้นเนื้อโลกสวนบนที่ตอเนื่องกับชั้น
เนื้อโลกสวนลางที่ความลึกระหวาง ๔๑๐-๑,๐๐๐ กิโลเมตร มี
ลักษณะพิเศษตรงที่มีความหนาแนนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วถึง
รอยละประมาณ ๒๐ และการเพิ่มของอัตราความเร็วคลื่น
แผนดินไหวเทากับความเร็วที่ผานชั้นซี

ดู C-layer ประกอบ
๒. บริเวณภายในชั้นแกนโลกสวนนอกตอเนื่องกับชั้น
แกนโลกสวนใน เรียกวา ชั้นเอฟ คํานี้อาจใชหมายถึงเขต
หลาย ๆ เขตที่มีการเพิ่มอัตราความเร็วคลื่นแผนดินไหวอยาง
รวดเร็วสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
๓. บริเวณใกลรอยตอระหวางพื้นดินกับทะเล อาจ
หมายรวมถึงที่ชื้นแฉะ ลากูนตื้น เขตคลื่นหัวแตก (surf
zone) และบริเวณทะเลที่ตื้นเกินไป หรือเปนอุปสรรคตอการ
1191. translation

การเคลือ
่ นยาย

เดินเรือ
การยายตําแหนงโดยไมมีการหมุน เมื่อใชกับการเปลีย
่ น
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ลักษณะแบบพลาสติก หมายถึงการยายกลุมอะตอมบล็อก
หนึ่งผานกลุมอะตอมอีกบล็อกหนึ่ง
1192. translation gliding

การไถลแบบเคลือ
่ นยาย

ดู crystal gliding

1193. translation plane; T-

ระนาบเงาเคลือ
่ นยาย

ดู glide plane; glide reflection; gliding plane

1194. translational fault

รอยเลือ
่ นแบบเคลือ
่ นยาย

1195. translational

การเคลือ
่ นที่แบบ
เคลือ
่ นยาย

รอยเลื่อนประเภทที่ถูกยายที่โดยไมมีสวนใดหมุน มุมเทบน
ผนังรอยเลื่อนทั้ง ๒ ดาน ยังคงเทาเดิม กรณีเชนนี้จะใชได
เฉพาะกับสวนใดสวนหนึ่งของรอยเลื่อนเทานั้น ปจจุบันคํานี้
ไมนิยมใช
ลักษณะปรากฏที่แสดงการเคลื่อนของบล็อกรอยเลื่อน โดยไม
มีการหมุนเมื่อเทียบกับบล็อกอื่น ๆ ดังนั้น ลักษณะรูปแบบ

plane

movement, translatory

กอนและหลังการเคลือ
่ นที่ยังคงเหมือนเดิม ดู translational

movement
1196. translucent

fault ประกอบ
-โปรงแสง

คําที่ใชกับแรซึ่งสามารถใหแสงผานไดบางสวน ทําให
มองเห็นรูปรางของวัตถุที่อยูดานหลังไดไมชัดเจนนัก ดู

transparent ประกอบ
1197. transmission electron
microscope (TEM)

กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนสองผาน (ทีอี

กลองจุลทรรศนชนิดที่ใชลําอิเล็กตรอนที่ปรับระยะใหชัดเจน
ดวยระบบเลนสไฟฟาหรือแมเหล็ก สองผานไปยังแผนตัดบาง

เอ็ม)

มาก ซึ่งขนาดความบางอยูระหวาง ๕๐-๑๕๐๐ อังสตรอม
ภาพเกิดจากอิเล็กตรอนวิ่งผานตัวอยางซึ่งเปนอิเล็กตรอน
ปฐมภูมิ ภาพที่เห็นเปน ๒ มิติ จะไดภาพที่ชัดเจน กลอง
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จุลทรรศนชนิดนี้มีกําลังขยายมากกวากลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนสองกราด ดู electron microscope ประกอบ
1198. transmutation

๑. การแปรธาตุ

การเปลี่ยนแปลงจากธาตุหนึ่งไปเปนอีกธาตุหนึ่ง ดังเชนการ
สลายตัวของแรกัมมันตรังสี

ดู radioactive decay
วิวัฒนาการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไป
เปนอีกชนิดหนึ่ง
คําที่ใชกับแรซึ่งสามารถใหแสงผานไดมาก ทําใหมองเห็น

1199. transmutation

๒. การแปรพันธุ

1200. transparent

-โปรงใส

1201. transpiration

การคายน้าํ

กระบวนการซึ่งพืชดูดน้ําเขาไปทางรากและคายน้ําออกสู
บรรยากาศทางปากใบ

1202. transport

นําพา

ดู transportation

1203. transportation

การนําพา

การเคลื่อนยายของตะกอนโดยตัวการธรรมชาติหลายรูปแบบ
เชน น้ํา น้ําแข็ง ลม แรงโนมถวง ทั้งที่เปนของแข็งและในรูป
สารละลาย โดยเคลื่อนจากแหลงหนึ่งไปยังแหลงอื่น ๆ บน
พื้นผิวโลก เชน การเคลื่อนของทรายตามแนวชายทะเล
ภายใตอิทธิพลของกระแสน้ํา มีความหมายเหมือนกับ

วัตถุที่อยูดานหลังไดชัดเจน ดู translucent ประกอบ

transport
1204. transported

-ถูกนําพา

คําที่ใชกับวัสดุที่ถูกนําพาไปโดยตัวการธรรมชาติจากแหลง
เดิมของวัสดุนั้นไปยังแหลงอื่นที่อยูบนหรือใกลพื้นผิวโลก

1205. transpressional fault;

รอยเลือ
่ นดันเขา

ดู convergent fault; transpressional fault ประกอบ
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convergent fault
1206. transtensional fault;

รอยเลือ
่ นดึงออก

ดู divergent fault; transtensional fault ประกอบ

-ตามขวาง

๑. (ธรณีสัณฐานวิทยา) คําที่ใชกับสวนที่ยื่นออกไปใน
ทิศทางขวางกับแนวหลัก โดยเฉพาะลักษณะของภูมิประเทศ
ที่วางตัวทํามุมตั้งฉากกับโครงสรางในแนวระดับหรือแนวการ
วางตัวของพื้นที่

divergent fault
1207. transverse

๒. คําที่ใชกับสายแรที่วางตัวตัดผานชั้นหินเหยา (host
rock) หรือตัดขวางระนาบโครงสรางที่สําคัญ
1208. transverse crevasse*

เหวน้าํ แข็งตามขวาง

เหวน้ําแข็งที่มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนตัว
ของธารน้ําแข็งและมีลักษณะโคงนูนไปทางดานปลายธาร
เนินทรายอสมมาตรที่ดานสันยาวตั้งฉากกับทิศทางลมที่หอบ
เอาทรายมาดวย ดานปะทะลมนั้นมักลาดนอย ๆ แตดานหลบ
ลมมีลักษณะชันเทาที่ทรายจะอยูตัวได
รอยเลื่อนที่มีแนวระดับของระนาบรอยเลื่อนขวางทิศทางของ
โครงสรางใหญในบริเวณนั้น

1209. transverse dune*

เนินทรายตามขวาง

1210. transverse fault*

รอยเลือ
่ นตามขวาง

1211. transverse section;

ภาคตัดขวาง

ดู cross section; transverse section

1212. transverse thrust;
transcurrent fault*

รอยเลือ
่ นเหลือ
่ มขาง

ดู transcurrent fault; transverse thrust

1213. transverse wave

คลืน
่ ตามขวาง

ดูคําอธิบายใน secondary wave; S– wave

cross section
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1214. tranverse valley

หุบเขาตามขวาง

1215. trap

ลักษณะกักเก็บ

หุบเขาที่วางตัวอยูในทิศทางตั้งฉากกับแนวระนาบของชั้นหิน
ที่รองรับอยูดานลาง
ลักษณะทางธรณีวิทยาที่กักเก็บปโตรเลียมไวหลังจาก
เคลื่อนยายออกจากหินตนกําเนิดผานชั้นหินเนื้อฟามเปน
ระยะทางหนึ่ง ลักษณะกักเก็บเกิดไดหลายรูปแบบ คือ
๑. ลักษณะกักเก็บแบบโครงสราง (structural trap)
๒. ลักษณะกักเก็บแบบลําดับชั้นหิน (stratigraphic
trap)
๓. ลักษณะกักเก็บแบบอุทกพลศาสตร
(hydrodynamic trap)
๔. ลักษณะกักเก็บแบบผสมผสาน (combination trap)

1216. traveling block

ชุดรอกเคลือ
่ นที่

ระบบรอกและขอเกี่ยวที่เคลื่อนที่ขึ้นลงไดระหวางหอเจาะและ
พื้นแทนเจาะ เพื่อใชแขวนระบบกานเจาะและทอโคลนเจาะ

(ดูรูปที่ swivel หมายเลข ๓)
1217. traverse joint; cross

แนวแตกขวาง

ดู cross joint; traverse joint

ทราเวอรทน
ี

ตะกอนแคลเซียมคารบอเนต เนื้อแนน ผลึกเล็กมาก สีขาว
ขาวนวล หรือน้ําตาล เกิดจากการตกตะกอนเคมีจาก
สารละลายทั้งจากน้ําผิวดินและน้ําใตดิน มักพบเห็นอยูตาม
ปากน้ําพุ น้ําพุรอน หรือ น้ําตก และสามารถเกิดไดในถ้ํา
หินปูน ในรูปของหินงอก หินยอย ถามีความแกรงหรืออัด

joint
1218. travertine
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แนนนอยและมีรูพรุน เรียก tufa คําวา travertine มาจาก
ภาษาอิตาลีวา tivertino ซึ่งเปนเมืองโบราณชื่อ Tivoli ใกล
กรุงโรม อันเปนจุดที่มีตะกอนชนิดนี้แผปกคลุมเปนบริเวณ
กวางเรียกวา onyx marble มีความหมายเหมือนกับ calc–

sinter

1219. tread

ขั้น

พื้นผิวราบหรือลาดเทเล็กนอยที่เปนสวนหนึ่งของภูมิลักษณที่
มีลักษณะคลายขั้นบันได เชน ขั้นในธารน้ําแข็ง ขั้นตะพักลํา
น้ําที่ตอเนื่องกัน ระดับที่เปนขั้น

ดู riser ประกอบ
1220. tree ring

วงตนไม

ดู growth ring

1221. tree-ring chronology;

รุกขกาลวิทยา

ดู dendrochronology; tree-ring chronology

dendrochronology
1222. trellis drainage
pattern; espalier
drainage pattern;
grapevine drainage
pattern*

1223. tremor; earthquake
tremor; earth tremor

แบบรูปทางน้าํ รานเถาองุน แบบรูปทางน้ําที่มีทางน้ําสายใหญหลายสายไหลขนานกัน
โดยมีลําน้ําสาขาไหลมาบรรจบในแนวตั้งฉากกับลําน้ําสาย
ใหญ ณ จุดตาง ๆ และลําน้ําสาขานั้น ๆ ยังแตกแขนงออกไป
ในแนวตั้งฉากซึ่งไหลขนานกับทางน้ําสายใหญดวยทางน้ํา
เหลานี้จะเกิดในบริเวณที่มีชั้นหินเนื้อแข็งสลับชั้นหินเนื้อออน
ในแถบเทือกเขาคดโคงหรือแถบที่มีชั้นหินเอียงเท ถาเกิดตาม
รอยเลื่อนเรียกวา แบบรูปทางน้ํารานเถาองุนตามรอยเลื่อน
(fault trellis drainage pattern)
แผนดินไหวขนาดเล็ก
ดู earth tremor; earthquake tremor; tremor
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1224. trench

๑. รองธารลึก

๑.๑ แองยาวระหวางเทือกเขา ๒ เทือก ซึ่งรับน้ําจากทางน้ํา ๒
ชุดที่ไหลในทิศทางตรงกันขาม
๑.๒ หุบผาชัน (canyon) รองธาร (gully) หรือแองที่เกิดจาก
การกัดกรอนของธารน้ํามีลักษณะเปนรองแคบยาวและขอบสูง
ชัน
28/56

1225. trench

๒. รองสํารวจ

หลุมขุดเจาะสํารวจที่เปนรองยาว
28/56

1226. trench

๓. รองลึกกนสมุทร

(ธรณีวิทยาทางทะเล) แองลึกแคบและยาวบริเวณพื้นทะเล

หรือมหาสมุทรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเขตมุดตัวของเปลือกโลก

วางตัวขนานกับหมูเกาะรูปโคง (island arc) โดยทั่วไปจะอยู
ใกลกับทวีปที่อยูติดกันหรืออยูระหวางขอบทวีปกับเขากน
สมุทร (abyssal hill) รองลึกกนสมุทรนี้มักลึกกวาพื้นทะเลที่
ลอมรอบ ๒ กิโลเมตร หรือมากกวานั้น และอาจยาวหลายพัน
กิโลเมตร มีความหมายเหมือนกับ oceanic trench; sea-

floor trench
28/56
1227. trend

แนว

๑. ทิศทางการวางตัวของรูปลักษณทางธรณีวิทยา เชน
แนวหินโผล แนวสินแร แนวชั้นหินคดโคง แนวเทือกเขา
๒. ทิศทางเฉลี่ยของคาผิดปรกติทางธรณีวิทยา ปรกติ
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สะทอนถึงลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณกวาง
๓. [บรรพชีวินวิทยา] ทิศทางการวิวัฒนการของ
โครงสรางหรือรูปราง ลักษณะประจําภายในกลุม โดยเฉพาะ
ลักษณะภาพรวมในขั้นอันดับหรือชั้น เชน วิวัฒนาการของ
รูปแบบรอยตอผนังจากรูปแบบงาย ๆ ไปสูรูปแบบซับซอน
ของกลุมแอมโมนอยดจากยุคดีโวเนียนถึงยุค
ไทรแอสซิก
1228. treptomorphism;
isochemical
metamorphism

การแปรสภาพคง
องคประกอบ

ดู isochemical metamorphism; treptomorphism

1229. triangular diagram

แผนภาพสามเหลี่ยม

1230. triangular facet

ผาสามเหลีย
่ ม

วิธีการกําหนดสวนประกอบในรูปของความสัมพันธตาม
จํานวนของวัสดุ ๓ ประเภท หรือ ๓ สวนประกอบ โดย
เกี่ยวพันกันในลักษณะสามเหลี่ยมดานเทาที่ยอดมุมแตละดาน
เปนสวนประกอบหลัก ระยะทางตั้งฉากจากจุดหนึ่งในแตละ
ดานของสามเหลี่ยมจะแทนจํานวนสัมพันธของแตละวัสดุใน
๓ ประเภทนั้นที่แสดงอยูบนยอดมุมเปนฝงตรงขาม เชนการ
จําแนกหิน แร ตะกอน
๑. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รูปแบบหนึ่งที่มีฐาน
กวาง ดานขางทั้งสองดานสอบเขาหากันและบรรจบกันเปน
ยอดแหลมชี้ขึ้นบน โดยทั่วไปมักจะหมายถึง รองรอยของ
ระนาบรอยเลื่อนที่อยูดานนอกของเทือกเขา (สีเทา)
๒. เนินเขาที่มีความลาดเอียงชันเปนรูปสามเหลี่ยม
หรือหนาผาที่เกิดจากการกรอนตามแนวรอยเลื่อนที่ผานเนิน
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เขานั้น (MGH)
1231. Triassic Period

ยุคไทรแอสซิก

ยุคไทรแอสซิก ยุคแรกของมหายุคมีโซโซอิก มีชวงอายุ
ตั้งแต ๒๕๒.๒-๒๐๑.๓ ลานปมาแลว เปนยุคแรกเริ่มของ
ไดโนเสารทั้งบนบก ในน้ํา และที่บินได จระเขเริ่มปรากฏ หิน
ที่เกิดในยุคนี้เรียกวา หินยุคไทรแอสซิก (Triassic System)

ดู geologic time scale ประกอบ
1232. tributary
1233. tributary

๑. แคว, ลําน้าํ สาขา

40/55
ลําน้ําหรือลําธารสายเล็กที่ไหลลงสูแมน้ําหรือลําธารสายใหญ

๒. หุบหวย

หุบเขาที่มีลําน้ําสาขาสายหนึ่งไหลผาน

1234. triclinic system

ระบบสามแกนเอียง

ระบบผลึกระบบหนึ่งซึ่งแกนผลึกทั้ง ๓ แกนยาวไมเทากันและ
ไมตั้งฉากซึ่งกันและกัน

ดู crystal system ประกอบ
1235. tricyclic terpane

ไทรไซคลิกเทอรเพน

สารประกอบชนิด ๓ วงแหวนซึ่งอยูระหวาง C19 กับ C45
สารนี้พบทั่วไปในตัวอยางทั้งจากทะเลและบนบก ปริมาณของ
สารนี้เปนตัวชี้ชีวภาพ (biomarker) ที่เพิ่มขึ้นตามระดับภาวะ

1236. trigonal system

ระบบไทรโกนัล

สมบูรณที่เพิ่มขึ้น
ระบบผลึกที่มีแกนสมมาตร ๓ สมมาตร มักถือวาเปนสวนของ
ระบบสามแกนราบเนื่องจากแลตทิซอาจจะเปน hexagonal
หรือ rhombohedral

ดู rhombohedral system ประกอบ
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1237. trilobite

ไทรโลไบต

สัตวน้ําเค็มไมมีกระดูกสันหลังจําพวกสัตวขาปลอง จัดอยูใน
ชั้นไทรโลไบตา (class Trilobita) มีลักษณะเฉพาะคือ โครง
รางรูปไขที่เปนลอน ๓ ลอนตามแนวยาวจากหัวถึงหาง ลอน
เหลานี้แบงรูปรางออกเปนสวนนูนกลางขนาบดวยสวนนูนขาง
ทั้งสองดาน นอกจากนี้ยังมีการแบงลําตัวตามขวางออกไดเปน
สามสวน คือสวนหัว (cephalon) สวนลําตัว (thorax) และ
สวนหาง (pygidium) ไทรโลไบตมีอายุอยูในชวงยุคแคม

1238. trimline

แนวแบงธารน้าํ แข็ง

เบรียนตอนลางถึงยุคเพอรเมียน ในประเทศไทยพบในหิน
ทรายยุคแคมเบรียนที่เกาะตะรุเตา ดูรูปประกอบ
เสนขอบเขตเดนชัดที่แบงแนวระดับบนสุดของธารน้ําแข็งที่
ไดถอยรนออกไปจากพื้นที่นั้น โดยปรกติแนวนี้จะพองกับ
บริเวณที่ความลาดเทเปลี่ยนและสุดเขตตอนบนของหินที่ยัง
ไมผุตามผนังหุบเขา หรือเขาโดดธารน้ําแข็ง (nunatak) แต

1239. tripartite method

วิธรี บ
ั คลืน
่ สามจุด

1240. triple junction

ทางสามแพรง

ถาเปนธารน้ําแข็งที่สูญเสียสภาพไปนานแลว แนวนี้อาจจะ
แสดงดวยการเปลี่ยนแปลงของอายุการจับตัวของตะกอนหรือ
ความหนาแนนของพืช
วิธีการหาความเร็วปรากฏของคลื่นพื้นผิว และทิศทางการ
เดินทางของคลื่นไหวสะเทือนขนาดเล็กหรือคลื่นแผนดินไหว
โดยการวัดชวงเวลาการเดินทางของคลื่นที่ผานจุดสามจุดซึ่ง
ไมไดอยูในแนวเดียวกัน
จุดบรรจบของแผนธรณีภาค ๓ แผน เกิดจากความรอนพุงขึ้น
จากชั้นเนื้อโลก ทําใหแผนธรณีภาคพื้นทวีปเดิมแตกหักแลว
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แยกออกเปนแผนธรณีภาคใหม ๓ แผน มักทํามุมกันประมาณ
๑๒๐ องศา โดยทั่วไปมี ๓ แบบ คือ แบบสัน แบบรองลึก และ
แบบรอยเลื่อนแนวระนาบ ดูรูปประกอบ
ชื่อแรเชิงพาณิชย มีโครงสรางคลายไดอะทอไมต

1241. tripoli

๑. ตริโปลี

1242. tripoli

๒. หินตริโปลี

หินตะกอนเนื้อซิลิกา สีออน ลักษณะพรุนและรวนงาย เกิด
เปนผงหรือมวลดินจากการผุพังของหินเชิรตและหินปูนเนื้อซิ
ลิกา

1243. triterpane

ไทรเทอรเพน

สารไฮโดรคารบอนชนิดวงหาเหลี่ยม (pentacyclic) เปนตัวชี้
ชีวภาพซึ่งอยูระหวาง C27 กับ C35 ไดแก
โฮเพน (hopane) และโอลีเนน (olenane)

1244. tropical bog forest

ปาพรุเขตรอน

ดูคําอธิบายใน forested bog

1245. tropical grassland

ทุงหญาสะวันนา, ทุงหญา

ดู savanna ความหมายที่ ๑

1246. troposphere

เขตรอน
โทรโพสเฟยร

1247. trough

รองหาด, รอง

ชั้นบรรยากาศของโลกที่อยูติดกับพื้นผิวโลก มีความสูงจาก
พื้นโลกประมาณ ๙ กิโลเมตร ณ บริเวณขั้วโลก และประมาณ
๑๗ กิโลเมตร ณ บริเวณเสนศูนยสูตร ในชั้นบรรยากาศนี้
อุณหภูมิจะมีคาลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นในอัตราคอนขาง
คงที่ มีกระแสไหลเวียนของอากาศทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
มีไอน้ํา ปรากฏการณเกี่ยวกับลมฟาอากาศเกือบทั้งหมดเกิด
ในชั้นบรรยากาศนี้
๑. (หาด) รองรูปยาวเกิดบนทองทะเลบริเวณชายทะเล
สวนนอกหรือบนทองทะเลสาบ และสันดอนยาวตามแนว
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ชายทะเลดานสูแผนดิน โดยทั่วไปจะขนานกับแนวชายทะเล
และอยูใตน้ํา รองนี้อาจเกิดจากคลื่นและกระแสน้ําที่มี
พละกําลังมาก โหมซัดบริเวณที่เปนเขตคลื่นหัวแตก
(breaker collapse)
๒. (ธรณีสัณฐาน)
๒.๑ รองใด ๆ ที่มีรูปรางยาวและแคบบน
พื้นผิวโลก เชน รองระหวางเนินเขา รองรูปตัวยู เชน รองธาร
น้ําแข็ง รองลึกกันสมุทร
๒.๒ รองที่เปนธารน้ําไหล
๓. (ธรณีทางทะเล) รองยาวบนพื้นทะเลซึ่งตื้นกวาและ
มีดานขางทั้งสองดานของรองชันนอยกวารองลึกกันสมุทร
๔. (อุตุนิยมวิทยา) บริเวณที่เปนรองยาว สัมพันธกับ
ความกดอากาศต่ําที่ความสูงระดับหนึ่ง เริ่มมีแนวโนม
หมุนเวียนเปนจุดศูนยกลางความกดอากาศต่ํา มีการจัดตัว
ของลมและเสนความกดอากาศเทา ถาการหมุนเวียนเปนวง
ปดเกิดขึ้น รองนั้นเรียกวา ไซโคลน
๕. (โบราณชีวะ)
๕.๑ รองที่อยูดานหลังของฝาดานที่มี pedicle
ของแบรคิโอพอดบางชนิด โดยอยูดานลางของปลายฝานี้มีที่
ให pedicle ยื่นออกมาได
๕.๒ รองลึกสุดของสวนโคงในแบรดิโอพอดบาง
ชนิด (heige trough)
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๕.๓ main trough
๖. (โคงสรางตะกอน) สวนหนึ่งของรอยริ้วคลื่นที่มี
ความสูงนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงรวม หรือความสูงสุทธิ
๗. (โคงสรางธรณี)
๗.๑ เดิมใชเรียก “ กราเบน” เดี๋ยวนี้เลิกใช
แลว
๗.๒ จุดต่ําสุดของชั้นหินในหนาตัดของรอยคด
โคงทุกรูปแบบ
๘. (ธรณีแปรสัณฐาน) แนวของหลุมหรือแองที่ทรุดตัว
ลงเมื่อมีวัสดุหรือตะกอนมาสะสมทับถมกันลงไป และอยูไม
ไกลจากแหลงตนกําเนิดตะกอน ในอดีตหมายถึง
geosynclinal trough แตเดี๋ยวนี้เลิกใชแลว
1248. trough fault

รอยเลือ
่ นกอรอง

รอยเลื่อน ๒ รอยที่เกือบขนานกันแลวทําใหหินที่ถูกขนาบ
ทรุดต่ําลงมาจนเปนรองยาวไปตามแนวรอยเลื่อนนั้น รองที่
เกิดขึ้นนี้หากกวางและยาวเปนพื้นที่ใหญเรียกวา กราเบน ดู

graben ประกอบ
ดู reverse saddle; trough reef

1249. trough reef; reverse
saddle

ทางแรรอ
 งอานมา

1250. true density

ความหนาแนนจริง

7/56
ความหนาแนนที่เปนคาเฉลี่ย ไดจากการวัดตัวอยางซ้ําหลาย
ๆ ครั้ง

1251. true dip

มุมเทแท

ดู dip

1252. true north

ทิศเหนือจริง

ทิศเหนือที่เปนไปตามแนวเสนเมริเดียน
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1253. true soil; solum

ชั้นดินแท

ดู solum; true soil

1254. true thickness

ความหนาจริง

ความหนาของชั้นหินหรือแทงวัตถุที่วัดในแนวตั้งฉากกับผิว
ระนาบดานบน และดานลางของชั้นหินหรือแทงวัตถุนั้น ดู

apparent thickness ประกอบ

1255. truncated spur*

จมูกเขาปลายตัด

เนินเขาที่ยื่นออกมาสลับกันเปนฟนปลาตามเสนทางของหุบ
เขา แตสวนปลายสุดของเนินถูกตัดหายไปเนื่องจากการขัดสี
ของธารน้ําแข็งที่เคยไหลเลื่อนผานไปตามหุบเขานั้น (ดูรูปที่

cirque)

1256. truncation

การตัด

(ธรณีสัณฐาน) การทําใหขาด หลุดรวง หรือแตกหักของสวน
ยอดหรือสวนปลายของโครงสรางธรณี หรือภูมิลักษณที่เกิด
จากการกรอน
ธารน้ําแข็งหุบเขาแนวหลัก หรือแนวตรงกลางที่เกิดจากการ
รวมกันของธารน้ําแข็งสาขาจํานวนมาก

1257. trunk glacier

ธารน้าํ แข็งหลัก

1258. trunk shield

เกราะลําตัว

ดูคําอธิบายใน placoderm

1259. tsunami

คลืน
่ สึนามิ

คลื่นในทะเลที่มีชวงคลื่นยาว ๘๐ ถึงหลายรอยกิโลเมตร มี
คาบระหวาง ๕ นาทีถึง ๒-๓ ชั่วโมง โดยทั่วไป ๑๐-๖๐ นาที
เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผนดินไหวหรือแผนดินถลม
หรือการตกกระทบของอุกกาบาตขนาดใหญในทะเล หรือ
ภูเขาไฟระเบิดที่พื้นทองมหาสมุทร คลื่นนี้อาจเคลื่อนที่จาก
แหลงที่เกิดไปตามมหาสมุทรไดไกลนับเปนพัน ๆ กิโลเมตร
โดยไมมีลักษณะผิดสังเกต เพราะมียอดคลื่นสูงเพียง ๓๐-๙๐
เซนติเมตร แตเคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ ๖๐๐-๑,๐๐๐
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กิโลเมตรตอชั่วโมง ถาคลื่นเคลื่อนที่เขาสูชายหาดจะเพิ่มยอด
คลื่นสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสูงถึง ๓๐ เมตรหรือมากกวานั้น
กอใหเกิดอันตรายแกมนุษยและสิ่งกอสรางในบริเวณนั้น ๆ
โดยทั่วไปมักมีปรากฏการณน้ําทะเลถดถอยอยางรวดเร็วกอน
เกิดคลื่นนี้ ตัวอยางผลกระทบที่เกิดจากคลื่นสึนามิเมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดจากแผนดินไหว ขนาด ๙ ริก
เตอร ที่มีศูนยกลางอยูใตทะเลทางตอนเหนือสุดของเกาะสุ
มาตรา ทําใหมีผูเสียชีวิตมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายแกประเทศที่อยูรอบมหาสมุทรอินเดีย คือ
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย พมา ศรีลังกา มัลดีฟส บังกลาเทศ
โซมาเลีย เคนยา แทนซาเนีย เซเชลส โดยใน ๖ จังหวัด
ภาคใตของไทย ไดแก พังงา ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง และ
สตูล มีผูเสียชีวิตมากกวา ๕,๐๐๐ คน และสูญหายมากกวา
๓,๕๐๐ คน คําวา tsunami มาจากภาษาญี่ปุน ซึ่ง tsu
หมายถึง ทาเรือ nami หมายถึง คลื่น รวมกันแปลวา คลื่น
ทาเรือ มีความหมายเหมือนกับ earthquake sea wave;

seismic sea wave; seismic surge และ tunami
1260. tsunami runup

คลืน
่ ซัดสึนามิ

ระดับสูงสุดของน้ําซึ่งเกิดจากคลืน
่ สึนามิเมื่อคลื่นวิ่งเขา
(คําอธิบายรอสอบถาม รศ. กระแทกชายหาดหรือชายฝง ซึ่งวัดจากระยะในแนวดิ่ง
ระหวางระดับน้ําปรกติกับระดับที่คลื่นซัดถึง ระดับคลื่นสึนามิ
ดร.ปญญา จารุศริ )ิ
ขึ้นอยูกับความสูง และคาบเวลาของคลื่น รวมทั้งความลาด

992

1261. tube-wave

คลืน
่ ผนังหลุมเจาะ

1262. tubing

ทอผลิต

1263. tufa

ทูฟา

1264. tuff

หินเถาภูเขาไฟ

1265. tuffaceous*

–เนือ
้ เถาภูเขาไฟ

1266. tuffite

หินทัฟไฟต

1267. tufflava; tuff lava;

หินลาวาเถาภูเขาไฟ

tuffolava; tuflava

เอียงและสวนประกอบของชายหาดหรือชายฝง
คลื่นไหวสะเทือนพื้นผิวที่เดินทางตามผนังหลุมเจาะ เกี่ยวของ
กับการทําหนาตัดคลื่นไหวสะเทือนแนวตั้งและการหยั่งธรณี
ดวยคลื่นไหวสะเทือนในหลุมเจาะ
ทอขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายได ใชเปนทอสําหรับให
น้ํามันหรือแกสไหลขึ้นมาจากหลุม ทอผลิตจะอยูในทอกรุที่มี
ขนาดใหญกวา
ตะกอนเคมีซึ่งประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือซิลิกา
เกิดจากการตกตะกอนทาง เคมีหรือการระเหยของน้ําจนทํา
ใหเกิดการพอกเปนเปลือกชั้นบาง ๆ มีเนื้อออนคลุม มักพบ
บริเวณน้ําพุ ธารน้ําไหลหรือในถ้ํา อาจพบเปนชั้นหนา เชน
ในทะเลสาบ ถาประกอบดวยคารบอเนตเรียกวา ทูฟาเนื้อปูน
(calcareous tufa) ถาประกอบดวยซิลิกาเรียกวา ทูฟาเนื้อซิ
ลิกา (siliceous tufa)
หินตะกอนภูเขาไฟที่ไดจากการตกจมทับถมของเถาธุลีภูเขา
ไฟและฝุนภูเขาไฟ
คําที่ใชประกอบหนาชื่อหินชั้นที่มีเถาธุลีและฝุนภูเขาไฟปน
อยูเปนจํานวนมากถึงรอยละ ๕๐
หินเถาภูเขาไฟที่ประกอบดวยตะกอนภูเขาไฟมากกวาเศษชิ้น
หิน ดู tuff ประกอบ
หินอัคนีพุชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยตะกอนภูเขาไฟและลาวา
หลาก ซึ่งเปนหินที่อยูระหวางหินลาวาหลากกับหินอิกนิม
ไบรต ดู ignispumite ประกอบ
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1268. tuffolava; tufflava; tuff

หินลาวาเถาภูเขาไฟ

ดู tufflava; tuff lava; tuffolava; tuflava

หินลาวาเถาภูเขาไฟ

ดู tufflava; tuff lava; tuffolava; tuflava

โปงภูเขาไฟ

สารของภูเขาไฟที่โปงนูนหรือยกตัวขึ้นในแหลงกักเก็บภูเขา
ไฟ เนื่องจากแมกมาเคลื่อนตัวสูงขึ้นอาจมีการประทุหรือไมก็

lava; tuflava
1269. tuflava; tufflava; tuff
lava; tuffolava
1270. tumescene

ได มีความหมายเหมือนกับ bulge ๑
1271. tunami*

คลืน
่ ทูนามิ

ดู tsunami

1272. tundra

ทุนดรา

1273. tunnel erosion

การกรอนแบบอุโมงค

พื้นที่ราบหรือลอนลาดเล็กนอยหรือเนินเขา ปราศจากตนไม
โดยทั่วไปมีพื้นผิวชื้นแฉะ ทําใหมอสส ไลเคนและพืชชั้นต่ํา
เจริญไดดี โดยมีดินอินทรียสีเขม และดินเยือกแข็งถาวรอยู
ขางลาง เชน ในบริเวณอารกติกหรือกึ่งอารกติก ทุนดราเปน
คําภาษารัสเซียและภาษาของชาวแลปปในยุโรปภาคเหนือ
การกรอนซึ่งเกิดบริเวณที่มีน้ําใตดินไหลผานเปนปริมาณมาก
น้ําใตดินที่ไหลผานชั้นดินที่รวนกวาบริเวณรอบขางเกิดเปน
แนวรองเล็ก ๆ แลวขยายใหญขึ้นจนเปนอุโมงค หรือเริ่มจาก
รองซากรากไมใตดิน แลวน้ํากัดเซาะจนเปนแนวรองหรือเกิด
จากน้ําไหลลอดใตฐานเขื่อนหรือฝาย แลวคอย ๆ กัดเซาะจน
เปนแนวรองเล็ก ๆ แลวขยายใหญขึ้นจนเปนอุโมงค
กระบวนการกรอนแบบนี้มักจะเริ่มจากผิวดานนอกแลวกรอน
เขาสูดานใน ดูรูปที่ sheet erosion
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1274. tunnel valley

หุบเขาอุโมงค

หุบเขาหรือรองที่เกิดจากทางน้ําไหลตามพื้นลาดเอียงใตผืน
น้ําแข็ง มีลักษณะเปนอุโมงค ซึ่งสามารถระบายน้ําและนําพา
ตะกอนธารน้ําแข็งที่มีรอยครูดและไมมีการคัดขนาดจํานวน
มากไปสะสมตัวบนพื้นหุบเขาหรือรองน้ํานั้น หุบที่มีขนาด
ใหญอาจมีความกวางมากกวา ๑ กิโลเมตรลึกมากกวา ๑๐๐
เมตร และยาวกวา ๑๖๐ กิโลเมตร เรียกวา rinental หรือ
tunnel-dale สวนหุบเขาหรือรองที่มีขนาดเล็กอาจมีความยาว
หลายเซนติเมตร เรียกวา Nye channels (เรียกชื่อเพื่อเปน
เกียรติแก John Nye นักฟสิกสชาวอังกฤษ)

1275. tunnel; tunnel cave;
natural tunnel

อุโมงคธรรมชาติ

ดู natural tunnel; tunnel; tunnel cave

1276. turbidimeter

มาตรความขุน

1277. turbidite

เทอรบไ
ิ ดต

เครื่องมือสําหรับวัด หรือเปรียบเทียบคาความขุนของ
ของเหลว โดยการวัดคาที่ลดลงของความเขมของลําแสงที่
ผานของเหลวนั้น
ตะกอนหรือหินที่เกิดจากการสะสมตัวหรือที่สะสมตัวจาก
กระแสน้ําขุน โดยมีลักษณะการวางชั้นแบบเรียงขนาด มีการ
คัดขนาดปานกลาง และมีโครงสรางปฐมภูมิชัดเจนตามลําดับ
ชั้นที่มีการบันทึกในวัฏจักรบูมา (Bouma cycle)

1278. turbidity current*

กระแสความขุน

การเคลื่อนไหลที่เกิดขึ้นในน้ํา ลม หรือของเหลวอื่น ๆ
เนื่องจากมีปริมาณของสารแขวนลอยแตกตางกัน ทําใหเกิด
ภาวะขุนมัวขึ้น เชน อากาศที่มืดมัวเนื่องจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ หิมะถลม หรือน้ําที่ขุนเนื่องจากทองน้ําเปลี่ยนแปลง
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1279. turbidity size analysis

การวิเคราะหขนาดความ
ขุน

1280. turbidity*

ความขุน


1281. turbulence

การปนปวน

ความลาดชัน สาเหตุที่ทําใหเกิดกระแสความขุนนี้มีคลื่นซึนา
มิ การเคลื่อนไหวเนื่องจากการแปรสัณฐานของเปลือกโลก
การทับถมของสิ่งตกจมที่มีจํานวนมากจนเกินไป และแมน้ําที่
ไหลเชี่ยวกรากลงสูท
 ะเล
รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะหขนาดวัสดุ โดยอางอิงจาก
จํานวนวัสดุในสารแขวนลอยขุน และความขุนจะลดลงเมื่อ
สารตกตะกอน
๑. ภาวะที่น้ํามีสารลอยตัวปนอยูทําใหความใสของน้ํา
ลดลง น้ําจะมีความขุนมากเมื่อมีปริมาณของสารที่ลอยตัวอยู
ในน้ํามากจนมองเห็นไดชัด
๒. ระดับความขุนของของเหลวที่เกิดจากปริมาณสาร
แขวนลอย
การไหลของของเหลวหรือแกสที่ไมราบเรียบและมีการหมุน
วน โดยเฉพาะในทางอุตุนิยมวิทยา ใชอธิบายลักษณะการ
ไหลคลุกเคลาของกระแสอากาศอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ
เชน การพาความรอนของกลุมอากาศในบางบริเวณ จะทําให
ลมเกิดการปนปวนในแนวยืน ชวยใหอากาศในบริเวณนั้น
เกิดการคลุกเคลาเร็วขึ้น และจะทําใหอากาศยานที่บินผาน
บริเวณนั้นเผินขึ้นลงอยางรวดเร็วหรือที่เรียกกันทั่วไปวา ตก
หลุมอากาศ ในกระแสน้ําถามีการปนปวนเกิดขึ้น จะชวยทํา
ใหวัสดุตาง ๆ เขาปะปนไหลไปกับกระแสน้ํามากขึ้น การ
ปนปวนมักจะเกิดขึ้นในกระแสน้ํามหาสุมทรในรูปของกระแส
น้ํายอย ๆ ที่พัดเฉไปในทิศทางและความเร็วตาง ๆ กัน
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1282. turbulent flow*

การไหลปน
 ปวน

อาการไหลของน้ําอยางหนึ่งซึ่งมีลักษณะปนปวนไมเปนไป
ตามแนวตรง ดู turbulence ประกอบ

1283. Turkey stone

หินตุรกี

ดู novaculite

1284. turtle stone

หินลายกระดองเตา

ดู septarium ความหมายที่ ๑

1285. turtleback

ภูมิประเทศแบบหลังเตา

พื้นผิวภูมิประเทศที่มีลักษณะโคงเรียบ ปรากฏเฉพาะที่เดท
วอลเลย (Death Valley) ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งมีรูปแบบ

1286. twin axis

แกนผลึกแฝด

คลายหลังเตา ลักษณะเปนรูปโดมยาวขนาดใหญ ความสูง
ประมาณสองถึงสามพันเมตร
เสนซึ่งเปนทิศทางของผลึกที่ผลึกหนึ่งของผลึกแฝด อาจ
หมุนรอบไปแลว (โดยปรกติ ๑๘๐ องศา) ทําใหผลึกนั้นไปทับ
ซอน หรือซอนรอยกับอีกผลึกหนึ่งที่เปนคูแฝดกัน แกนผลึก
แผดในผลึกแฝดโดยทั่วไปจะตั้งฉากกับหนาผลึกที่สําคัญ แต
จะไมพองกับแกนสมมาตรคู เชน แกนทวิสมมาตร แกนจตุร
สมมาตร แกนฉสมมาตร เมื่อเปนการหมุนไป ๑๘๐ องศา
สําหรับบางผลึกที่มีการหมุนไป ๙๐ องศา รอบแกนทวิ
สมมาตร อาจถือเปนองคประกอบผลึกแฝดได

ดู twin elements ประกอบ
1287. twin center

ศูนยกลางผลึกแฝด

จุดในผลึกที่ผลึกแตละผลึกของผลึกแฝดจัดเรียงตัวแบบ
สมมาตรกัน

ดู twin axis, twin center และ twin elements ประกอบ
1288. twin crystal; twin;

ผลึกแฝด

twin; twin crystal; twinned crystal
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twinned crystal
1289. twin elements

องคประกอบผลึกแฝด

1290. twin gliding

การไถลในผลึก

1291. twin law

กฎผลึกแฝด

1292. twin plane; twinning

ระนาบผลึกแฝด

plane

องคประกอบที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของผลึกหนึ่งกับผลึกที่
เปนคูแฝดกัน ซึ่งอาจแสดงความสัมพันธดวยแกนผลึกแฝด
ระนาบผลึกแฝด หรือศูนยกลางผลึกแฝด
การเลื่อนไถลในผลึกที่เปนผลใหเกิดผลึกแฝด
กฎความสัมพันธของผลึกแฝดของแรหรือกลุมแร ซึ่งใช
อธิบายถึงชนิดแกนผลึกแฝด จุดกลางผลึกแฝด ระนาบผลึก
แฝด และชนิดผลึกแฝด
ระนาบซึ่งผลึกฝงตรงขามกันของผลึกแฝดมีสมมาตรตอกัน
หรือผลึกทั้งสองของผลึกแฝดสะทอนรูปลักษณของกันและกัน
ขามแผนระนาบนี้ ระนาบผลึกแฝดจะขนานกับหนาผลึกที่
สําคัญ หรือตั้งฉากกับแกนผลึกแฝด แตจะไมขนานกับระนาบ
สมมาตรของแตละผลึก ดู twin axis, twin center และ twin

elements ประกอบ
1293. twin; twin crystal;
twinned crystal

ผลึกแฝด

ผลึก ๒ ผลึกซึ่งมีสวนประกอบเดียวกัน หรือเปนแรชนิด
เดียวกันเกิดอยูรวมกันอยางมีสมมาตร โดยสมมาตรนั้นอาจ
เกี่ยวกับแกน ระนาบ หรือจุดศูนยกลาง ซึ่งไมปรากฏอยูใน
แบบการแบงชั้นของผลึก แกน ระนาบ หรือจุดศูนยกลางนี้ถือ
เปนองคประกอบผลึกแฝด

ดู symmetry elements; elements ofsymmetry และ twin
elements ประกอบ
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1294. twinned crystal; twin

ผลึกแฝด

twin; twin crystal; twinned crystal

การเกิดผลึกแฝด

พัฒนาการของผลึกแฝดโดยการงอก แปลงรูป หรือเคลื่อน

crystal; twin
1295. twinning

ไถล ดู gliding twin; deformation twin; mechanical twin;

growth twins; และ transformation twin; ประกอบ
1296. twinning plane; twin

ระนาบผลึกแฝด

ดู twin plane; twinning plane

ขอมูลความไหวสะเทือน
สองมิติ

ขอมูลการวัดความไหวสะเทือนซึ่งแสดงดวยรูปตัดขวางใน
แนวดิ่งที่ประกอบดวยเสนบันทึกขอมูลรอยคลื่นจํานวนมาก
เรียงตอ ๆ กันไป

การสํารวจแบบสองมิติ

การสํารวจวัดความไหวสะเทือนที่บันทึกขอมูลในแนวดิ่งตาม
แนวเสนซึ่งพยายามใหเปนแนวตรงมากที่สุดแลวไดผล
ออกมาเปนภาคตัดขวางโครงสรางทางธรณีวิทยาสองมิติ
หรือกลุมของแนวสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนที่บันทึกขอมูล
แตละแนวแยกจากกัน โดยทั่วไปแนวสํารวจแตละแนวจะหาง

plane
1297. two dimension
seismic data; 2 D
seismic data
1298. two dimensional
survey;
2 D survey
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1299. two way travel time;

เวลาเดินทางสองเที่ยว

2-way travel time
1300. two-cycle valley

หุบเขาสองวัฏจักร

1301. type

๑. ตนแบบ

กัน ๑ กิโลเมตร หรือมากกวา การสํารวจแบบสองมิตินี้มี
จํานวนแนวสํารวจที่ทํามุมกับโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน
รอยเลื่อน ชั้นหินคดโคง มากกวาแนวสํารวจที่ขนานกับแนว
ของโครงสราง ทั้งนี้เพื่อชวยใหมีความตอเนื่องของขอมูล
คลุมทั้งบริเวณสํารวจ และชวยในการแปลความหมายและ
การทําแผนที่ธรณีวิทยาโครงสราง
ระยะเวลาทั้งหมดที่คลื่นไหวสะเทือนเดินทางจากตนกําเนิดไป
ยังชั้นสะทอนแลวกลับขึ้นมาที่ตัวรับสัญญาณบนพื้นผิว
ระยะเวลาการเดินทาง ๒ เที่ยวที่นอยที่สุดคือ เวลาที่คลื่นไหว
สะเทือนตกกระทบตั้งฉากและไมมีการเหลื่อม
หุบเขาที่เปนผลจากการกรอน ๒ รอบ โดยดูจากลักษณะของ
หุบเขาแคบดานในที่มีขอบเขตตอกับตะพักระดับสูง
ในทางอนุกรมวิธาน หมายถึงตัวอยางของสิ่งมีชีวิตหรือ
ตัวอยางของซากดึกดําบรรพที่ใชเปนหลักฐานในการตั้งชื่อ
ทางวิทยาศาสตร โดยชื่อชนิดจะใชตัวอยางใดตัวอยางหนึ่ง
เปนตนแบบ สวนชื่อสกุลจะใชชนิดใดชนิดหนึ่งเปนตนแบบ ดู

holotype ประกอบ
1302. type

๒. แบบฉบับ

1303. type area**

พื้นทีแ
่ บบฉบับ

คําที่ใชทางธรณีวิทยาในการลําดับชั้นหิน เชน หินทรายที่มี
ซากไทรโลไบตยุคแคมเบรียนเปนหินแบบฉบับพบที่เกาะตะรุ
เตา จังหวัดสตูล
พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ชั้นหินแบบฉบับตั้งอยู

1304. type fossil

ซากดึกดําบรรพแบบฉบับ

คําที่ใชในบางโอกาสสําหรับซากดึกดําบรรพดัชนี
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ดู index fossil ประกอบ
1305. type genus

สกุลตนแบบ

ชื่อสกุลของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพที่ถูกเลือกมาใชเปน
หลักฐานในการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตรในขั้นวงศ (family)
วงศใหญ (superfamily) และวงศยอย (subfamily) ถือเปน
ตนแบบของวงศ วงศใหญ และวงศยอยนั้น ๆ

1306. type locality

ที่ตงั้ แบบฉบับ

๑. ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ชั้นหินแบบฉบับปรากฏอยูหรือ
ตั้งชื่อขึ้นเปนครั้งแรก ดู reference locality ประกอบ
๒. พื้นที่ซึ่งมีลักษณะสําคัญทางธรณีวิทยา เชน

1307. type material;

วัสดุตน
 แบบ

hypodigm
1308. type section;

สถานที่เกิดของแหลงแรหรือหินอัคนีบางชนิด หรือตัวอยาง
ตนแบบของชนิดหรือชนิดยอยของซากดึกดําบรรพ ที่ไดรับ
การตั้งชื่อหรือบรรยายถึงเปนครั้งแรก
ตัวอยางสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพทั้งหมดที่ใชเปน
หลักฐานในการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร

ชั้นหินแบบฉบับ

ดู stratotype; type section

ชนิดตนแบบ

ชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพที่ถูกเลือกมาใชเปน
หลักฐานในการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตรในขั้นสกุลหรือสกุล
ยอยเปนครัง้ แรก ถือเปนตนแบบของสกุลหรือสกุลยอยนั้น ๆ มี

stratotype**
1309. type species

ความหมายเหมือนกับ genotype ความหมายที่ ๑
1310. type specimen

ตัวอยางตนแบบ

ตัวอยางใดตัวอยางหนึ่งของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดําบรรพ ซึ่ง
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ใชเปนหลักฐานในการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตรในขั้นชนิดหรือ
ชนิดยอย ตัวอยางตนแบบอาจเปนตนแบบแรก (holotype)
ตนแบบเพิ่ม (lectotype) หรือตนแบบใหม (neotype) ก็ได
1311. typhoon*

ไตฝน
ุ

1312. TδT analysis

การวิเคราะหทีเดลตาที

1313. Udden grade scale

มาตราขนาดตะกอนอัด
เดน

พายุหมุนในเขตรอนที่มีกําลังลมแรงจัดเกิดในบริเวณภาค
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและในทะเลจีน คําวา
typhoon นี้ยังไมทราบแนนอนวามาจากภาษาใด อาจมีที่มา
จากคําในภาษาจีนกวางตุงวา t/ ai fung ซึ่งแปลวา ลมแรง
จัด หรือมาจากคําในภาษาอาหรับวา tufan ซึ่งแปลวา ควัน
หรือมาจากคําในภาษากรีกวา typhon ซึง่ แปลวา ลมพายุ
หรือลมหมุน
วิธีหาความเร็วคลื่นไหวสะเทือนในแนวดิ่งจากการวัดคลื่น
เคลื่อนออกปรกติและชวงเวลาคลื่นสะทอนเดินทางถึงจี
โอโฟน
มาตราวัดขนาดเม็ดตะกอนในหนวยลอการิทึม โดยใช ๑
มิลลิเมตร เปนขนาดอางอิง และกําหนดใหใชเปนอัตรา
กาวหนาในทิศทางของขนาดที่ลดลง และ ๒ ในทิศทางขนาด
ที่เพิ่มขึ้น เชน ๐.๒๕, ๐.๕, ๑, ๒, ๔ ดู Wentworth grade

scale ประกอบ

1314. uintahite

ยูอน
ิ ทาหไอต

บิทูเมนสีดํา คลายยางมะตอย สีผงสีน้ําตาล รอยแตกแบบกน
หอย ละลายในน้ํามันสน เกิดเปนสายแรในเมืองยูอินทา รัฐยู
ทาห มีความหมายเหมือนกับ gilsonite และ uintahite ดู

wurtzilite ประกอบ
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1315. uintaite

ยูอน
ิ ทาไอต

ดู uintahite

1316. Ulslerian

อัลสเตอเรียน

1317. ultimate analysis

การวิเคราะหขน
ั้ สูง

1318. ultimate base

ฐานภูมล
ิ ักษณสุดทาย

คําเรียกชื่อหนวยหินในทวีปอเมริกาเหนือ เปนหนวยหินที่มี
อายุอยูในชวงยุคดีโวเนียนตอนตน
การวิเคราะหหาปริมาณธาตุในสารประกอบเปนรอยละ เชน
ในการวิเคราะหถานหิน โดยหาปริมาณคารบอน ไฮโดรเจน
กํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจน
ภูมิลักษณที่เกิดขึ้นในเวลาใกลจะสิ้นสุดวัฏจักรการกรอน

landforms
1319. ultimate base level

ระดับอยูตว
ั ทายสุด

ระดับอยูตัวต่ําสุดที่ลําธารหนึ่งสามารถกรอนรองน้ําลงไปถึง
เทียบไดกับระดับน้ําทะเลที่ถายโอนเขาไปใตลําธารนั้น มี

ความหมายเหมือนกับ general base level ดู temporary
base level ประกอบ
1320. ultimate landform

ภูมิลก
ั ษณทายสุด

ภูมิลักษณที่เกิดขึ้นในเวลาใกลจะสิ้นสุด
วัฏจักรของการกรอน
ปริมาณปโตรเลียมสูงสุดที่จะผลิตไดตั้งแตเริ่มแรกถึงกอนเลิก

1321. ultimate recovery

ผลผลิตสูงสุด

1322. ultimate strength;
breaking strength

ความทนแตกหัก

ดู breaking stress

1323. Ultisols

อัลทิซอลส

อันดับดินอันดับหนึ่งในการจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน
เปนดินแรที่มีลักษณะทางสัณฐานเหมือนกับอันดับดินแอลฟ
ซอลส ตางกันที่อัตราเบสอิ่มตัวอยูในระดับต่ํา (นอยกวารอย

ผลิตและปดหลุม ดู recovery reserve ประกอบ

1003
ละ ๓๕ และดินมีอายุมากกวา แรสวนใหญเปนพวกเคโอลิ
ไนตและกิบบไซต พบมากในเขตสภาพภูมิอากาศอบอุนและ
รอนชื้น ดู Alfisols ประกอบ
1324. ultrabasic rock

หินอัลตราเบสิก

1325. ultramafic rock

หินอัลตราเมฟก

1326. ultrametamorphism*

การแปรสภาพอุกฤษฎ

1327. umber

อัมเบอร

หินอัคนีที่ประกอบดวยซิลิกาเปนปริมาณนอยกวารอยละ ๔๕
36/55
หินอัคนีที่ประกอบดวยแรเฟรโรแมกนีเซียนรวมกันมากกวา
รอยละ ๙๐
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กระบวนการแปรสภาพในชวงที่มีอุณหภูมิและความดันสูงสุด
ทําใหหินเกิดการเปลี่ยนแปรสภาพกึ่งหลอมเหลวหรือหลอม
ละลายทั้งหมดจนหินนั้นกลายเปนแมกมาได
ดินสีน้ําตาลที่เกิดตามธรรมชาติ มีสีเขมกวาโอเคอรและเซียน
นา ประกอบดวยแมงกานีสออกไซด เฟอรริกออกไซด ซิลิ
กาและปูน ใชเปนสีน้ําตาลอมเขียวโดยตรง ใชทําสีถาวร เมื่อ
เผาใหผงสีน้ําตาลดําหรือสีน้ําตาลแดง ดู ocher และ sienna

ประกอบ
1328. umbo

ขั้วเปลือก

สวนของเปลือกหอยกาบคูและแบรคิโอพอดดานที่อยูใกลกับ
แนวหับเผย มีลักษณะเปนโหนกนูนหนามากกวาสวนอื่น ๆ
ในเปลือกเดียวกัน สวนที่นูนหนานี้หากเกิดขึ้นที่ขอบและมี
ลักษณะเปนมุมงองุมจะเรียกวา จะงอยเปลือก ดูรูปประกอบที่

brachial valve
1329. unakite

หินยูนาไคต

หินแกรนิตชนิดหนึ่งที่มีเอพิโดตมาก ประกอบดวยแรหลักเปน
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ออรโทเคลสสีชมพู ควอตซ และแรรองเปนออกไซดทึบแสง
อะพาไทต และเซอรคอน ชื่อนี้มาจากชื่อเทือกเขายูนาคา ใน
รัฐเทนเนสซีตะวันออก ประเทศสหรัฐอเมริกา
1330. unconcentrated wash; การชะลางแบบแผซา น

ดู sheet erosion; sheet flood erosion

rain wash; surface
wash
ความทนแรงอัดระบบเปด
1331. unconfined
compressive strength
1332. unconformable strata* ชั้นหินไมเรียงตามลําดับ

1333. unconformity*

รอยชัน
้ ไมตอเนือ
่ ง

1334. unconsolidated

วัสดุรวน

คาความเคนสูงสุดในแนวแกนที่มวลวัสดุสามารถรับได
ภายใตสภาวะไรแรงดันปดลอม 14/56
ชั้นหินที่วางตัวทับซับซอนเรียงกันขึ้นไปอยางไมตอเนื่องกับ
ชั้นหินอายุแกกวาที่รองรับอยูขางใต อาจเปนชุดของชั้นหินที่
มีชวงอายุไมตอเนื่องกันขึ้นไปตามลําดับ โดยขาดชวงอายุ
ตอนใดตอนหนึ่งไป หรืออาจเปนชุดของชั้นหินอายุออนกวา
ที่วางตัวไมขนานกับชั้นหินที่รองรับอยูขางใต หรือมีแนว
ระดับและมุมเทตางจากชั้นที่รองรับนั้น
รอยตอของชั้นหินตางชุดที่วางซอนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหิน
ชุดลางซึ่งมีอายุแกกวาขาดหายไปชวงใดชวงหนึ่ง เพราะมี
การกรอนเปนเวลานาน รอยชั้นไมตอเนื่อง แบงออกเปน ๓
ชนิด คือ
๑. รอยชั้นไมตอเนื่องเชิงมุม (angular unconformity)
๒. รอยชั้นไมตอเนื่องคงระดับ (disconformity)
๓. รอยชั้นไมตอเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity)
๑. ตะกอนที่มีลักษณะยังไมแข็งตัวหรือไมเรียงชั้นหรือ
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1335. unconsolidated
sediment*

ตะกอนรวน

เปนอนุภาคที่ยังไมเชื่อมประสานเขาดวยกัน โดยเกิดขึ้นที่
พื้นผิวหรือในระดับลึก
๒. วัสดุดินที่เกาะตัวกันอยางหลวม ๆ
ตะกอนที่ยังไมจับตัวกันแนนแข็งเปนหิน

1336. unda

-ระดับผิวน้าํ

คําที่ใชกับสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนในบริเวณที่อยู

material

ภายใตการกระทําของคลื่น คําวา unda มาจากภาษาละติน
หมายถึง คลื่น (wave)
ธรณีสัณฐานใตน้ําที่เกิดจากคลืน
่ ทําใหมีการกรอนและการ
กอตัวในชวงการพัฒนาของธรณีสัณฐานใตน้ําใหอยูใน
สภาวะสมดุล
หนวยหินที่เกิดขึ้นจากการตกสะสมตัวในสภาวะแวดลอมที่อยู
ภายใตอิทธิพลของคลื่น

1337. undaform

สัณฐานระดับผิวน้าํ

1338. undathem

หนวยหินระดับผิวน้าํ

1339. under loaded stream

ธารน้าํ ตะกอนขาด

ดู คําอธิบายใน loaded streamรอพิจารณา

1340. underclay

เคลยใตถา นหิน

ชั้นเคลยที่วางตัวอยูใตชั้นถานหินซึ่งเปนชั้นดินเดิมที่มีตนไม
เจริญเติบโตอยูกอนเปนถานหินจึงมีรากตนไมอยูในชั้นหินนี้
เคลยใตถานหินถามีคุณภาพดี มักนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเซรามิกหรือดินทนไฟ มีชื่อเรียกอยางอื่น เชน
coal clay, root clay, seat clay, seat earth, thill,
underearth, warrant ดู fire clay; fireclay; refractory

clay, ganister และ seat earth; hard seat; seat rock;
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seat stone ประกอบ
1341. underfit stream

ธารพลังต่าํ

1342. underflow

การไหลใตดิน

1343. underground coal

การแปรสภาพถานหินใต

gasification (UCG)
1344. underground stream

ดินเปนแกส (ยูซจ
ี )ี
ธารน้าํ ใตดิน

ธารขนาดเล็กมีพลังไมมากพอที่จะสามารถกัดกรอนหุบเขาได
เนื่องจากมีปริมาณน้ําลดลง หรือมีการคดโคงของธารน้ําทํา
ใหธารน้ําแคบลง โดยทั่วไปเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางน้ําจากการถูกกั้นโดยธารน้ําแข็ง หรือจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
๑. การไหลของน้ําบาดาลในดินหรือชั้นใตผิวดินหรือ
ภายใตโครงสรางที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒. อัตราการไหลของน้ําบาดาลผานทอหรือชองวาง
๓.น้ําที่ไหลใตชั้นหินหรือใตที่ราบตะกอนน้ําพา
โดยทั่วไปจะไหลในทิศทางเดียวกัน แตชากวาน้ําบนผิวดิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงลําธารแหงขอดในภูมิภาคแหงแลง
กรรมวิธีในการเปลี่ยนสภาพถานหินใตดินใหเปนแกส
เชื้อเพลิง สวนใหญเปนมีเทน เพื่อนํามาใชประโยชนบนผิว
ดินโดยหลุมผลิต
น้ําสวนที่ไหลเปนแนวแนนอนในรองน้ําที่อยูใตดิน โดยทั่วไป
จะอยูในบริเวณที่เปนแนวแตก หรือรอยแยก

ดู subterranean stream และ percolating water ประกอบ
1345. underground water

น้าํ ใตดน
ิ

๑. มีความหมายเหมือนกับ subsurface water แตไมนิยมใช
๒. ดู groundwater ความหมายที่ ๒

1346. underhand stoping

การเปดเหมืองลงระดับ
ลาง

วิธีการทําเหมืองใตดินแบบหนึ่งโดยเริ่มเปดเหมืองจาก
ระดับบนลงมาขางลางของปลองหลัก โดยระเบิดแรจากพื้น
ออกไปตามปลองสูอุโมงคขนแรออกทางดานลาง การเปด
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เหมืองแบบนี้มักทํากับสายแรที่ตั้งชัน และสวนที่เปนแรจะอยูที่
พื้น
1347. underloaded stream

ธารพาตะกอนขาด

ดูคําอธิบายใน loaded stream

1348. undersaturated

ไมอิ่มตัว

1349. underthrust fault*

รอยเลือ
่ นมุด

หินอัคนีที่มีปริมาณซิลิกาที่ไมอิ่มตัวเปนสวนประกอบ เชน แร
ตระกูลเฟลดสปาทอยด โอลิวีน
รอยเลื่อนยอนแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากหินสวนที่อยูดานลาง
เคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเลื่อน ขณะที่หินสวนที่อยูดานบน
ยังคงอยูกับที่ ในทางปฏิบัติเปนการยากที่จะบอกไดวา รอย
เลื่อนนั้นเปนแบบรอยเลื่อนมุด หรือรอยเลื่อนไถลทับ ดู

overthrust fault ประกอบ

1350. undertow

กระแสน้าํ ตลบ

1351. undiscovered

ปริมาณทรัพยากรยังไม
พบ

resources

กระแสน้ําใกลพื้นทองทะเลซึ่งไหลลงไปจากหาดที่ลาดชันสู
ทะเล กระแสน้ําเชนนี้เกิดจากมวลน้ําที่เคลื่อนตัวเขาหาฝง
โดยกระแสลมหรือคลื่น แลวมวนตัวไหลกลับลงไปตามพื้น
หาดอยางรวดเร็ว เพราะความถวงไดเพิ่มความแรงของ
กระแสน้ํานั้น
ปริมาณทรัพยากรที่คาดวาจะมีในแหลงที่อาจสํารวจพบใน
อนาคต ซึ่งอาจกําหนดขอบเขตของแหลงแรในแผนที่หรือไม
ก็ได แบงยอยออกไดเปนปริมาณทรัพยากรคาดเดา
(speculative resources) และปริมาณทรัพยากรสมมุติฐาน
(hypothetical resources)

1352. undulatory extinction

ตําแหนงมืดสายสลับ

ตําแหนงมืดแบบหนึ่งที่มองเห็นเกิดเปนหยอมตอเนื่องกันไป
ในผลึกเดียวกันนั้นเมื่อมีการหมุนแปนฐานของกลอง
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จุลทรรศน ดู inclined extinction , parallel extinction
ประกอบ มีความหมายเหมือนกับ oscillatory extinction,

wavy extinction, strain shadow ๑
1353. uneven

-ขรุขระ

1354. uniaxial mineral

แรแกนแสงเดีย
่ ว

1355. unicellular

-เซลลเดียว

1356. uniformitarianism

เอกรูปนิยม

1357. uniformity coefficient

สัมประสิทธิ์การคัดขนาด

1358. unilocular

-หองเดียว

คําที่ใชกับลักษณะรอยแตกของแรที่ผิวหนาไมเรียบ เชน แร
เหล็กแดง โรโดโครไซต กํามะถัน ดู fracture ประกอบ
แรซึ่งผลึกแรมีแกนแสงเพียงแกนเดียว และแกนแสงนี้จะพอง
กับแกนผลึก C แรแกนแสงเดี่ยวมีคาดรรชนีหักเห ๒ คา และ
เปนแรที่มีระบบผลึกอยูในระบบสองแกนเทา หรือสามแกน
ราบ
คําที่ใชกับสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว
หลักสําคัญทางธรณี วทิ ยาซึ่ ง นายเจมส์ ฮัตตัน (James Hutton) ได้ต้ งั ไว้เมื่อ พ.ศ. 2338 โดย
ถือว่าสภาพต่างๆ ที่เกิดในธรณี กาลนั้น เป็ นสิ่ งที่อาจจะสังเกตได้จากสิ่ งที่เกิดหรื อเป็ นไปใน
ปัจจุบนั หลักข้อนี้ผดิ กับทฤษฎีมหาวิบตั ิซ่ ึ งถือว่าปรากฏการณ์ทางกายภาพส่ วนใหญ่เป็ นผล
จากเหตุการณ์ที่เกิดข้นในระยะสั้นๆ และเป็ นข้อยกเว้น
คาที่แสดงถึงการคัดขนาดของเม็ดตะกอนหรือขนาดของเม็ด
แร ซึ่งหาไดจากอัตราสวนระหวางขนาดที่เล็กกวาที่รอยละ
๖๐ ตอขนาดที่เล็กกวาที่รอยละ ๑๐ ของกราฟการกระจายตัว
คําที่ใชกับสิ่งมีชีวิตที่สรางเปลือกหุมรางกายเพียงหองเดียว
เชน ฟอแรมินิเฟอราชนิดหองเดียว (single-chamber
foraminifera)

1359. uniserial

-แถวเดียว

คําที่ใชกับสิ่งมีชีวิตที่สรางเปลือกตอกันเปนแถวเดียวหรือชุด
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เดียว เชน ฟอแรมินิเฟอราสกุล Nodosaria ดูรูปประกอบ
1360. unit cell

เซลลหนวย

หนวยโครงสรางสามมิติที่เล็กที่สุดที่แบงออกไดของแร ซึ่งมี
สมมาตรและสมบัติของแรนั้น ประกอบดวยอะตอมกลุมเล็ก ๆ
กลุมหนึ่ง ซึ่งอะตอมเหลานั้นอาจมีตําแหนงอยูที่มุม ขอบ หรือ
อยูภายในเซลลหนวย เมื่อเซลลหนวยหลาย ๆ เซลลมา
ประกอบกันจะกลายเปนผลึกแร
ราคาของแรหรือหินตอตันหรือหนวยวัดอื่น ๆ

1361. unit value

มูลคาตอหนวย

1362. unit-stratotype

หนวยชัน
้ หินแบบฉบับ

1363. univalve

๑. -ฝาเดี่ยว

ชั้นหินแบบฉบับที่ใชเปนมาตรฐานสําหรับกําหนดหนวยชั้น
หิน โดยถือเสนเขตชั้นหินแบบฉบับเปนเครื่องกําหนดแนว
บนสุดและลางสุดของหนวยชั้นหินแบบฉบับหนึ่ง ๆ
คําที่ใชหมายถึงมีฝาเดียว

1364. univalve

๒. สัตวฝาเดี่ยว

สัตวซึ่งมีโครงรางเปนเปลือกฝาเดียวหอหุมรางกายออนนุมที่
อยูภายใน โดยเฉพาะสัตวจําพวกหอยกาบเดี่ยว (class
Gastopoda) และหอยเซฟาโลพอด (class Cephalopoda)

ดู bivalve ประกอบ
1365. universal stage

แทนหมุนหลายแกน

เครื่องมือชนิดหนึ่ง ประกอบดวยแกนหมุน ๓, ๔ หรือ ๕ แกน
ใชติดตั้งบนแทนหมุนของกลองจุลทรรศนโพลาไรส เพื่อใช
ในการศึกษาแผนตัดบาง โดยแทนหมุนหลายแกนนี้จะมี
วงกลมแนวระนาบที่หมุนได ๙๐ องศา ๒ วง ตรงกลางเปนที่
วางแผนตัดบาง เพื่อใชศึกษาวัดมุมแนวแกนของผลึกแรที่จะ
พล็อตลงบนตาขายชมิดตหรือตาขายวุฟฟ
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1366. unmixing; exsolution

ผลึกผสมเนื้อแยก

ดู exsolution; unmixing

1367. unpaired terrace

ตะพักเดีย
่ ว

ตะพักลําน้ําซึ่งไมมีความเกี่ยวของหรือเกิดคนละชวงเวลากับ
ตะพักลําน้ําที่อยูฝงตรงขามกันของหุบเขา ปรกติเกิดจากลํา
น้ําโคงตวัดแกวงตัวไปมาขามหุบเขา ดู paired terrace

ประกอบ

มีรูป
(ก)

(ข)

ความแตกตางระหวาง ก ตะพักคู (paired terrace) กับ ข
ตะพักเดี่ยว (unpaired terrace)
1368. unrecoverable

ปริมาณผลิตไมได

volumes

1369. unsaturated
hydrocarbon

ไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว

(ปโตรเลียม) ปริมาณน้ํามันดิบและแกสธรรมชาติที่ประมาณ
ได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งวาหลงเหลืออยูในแหลงกักเก็บ
หลังจากที่หยุดผลิตไปแลว เนื่องจากไมสามารถผลิตไดโดย
เทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณได ณ เวลานั้น
แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ปริมาณที่สามารถผลิตไดโดย
เทคโนโลยีที่มีอยูแตยังไมคุมกับการลงทุนภายใตภาวะ
เศรษฐกิจขณะนั้น และปริมาณที่ไมสามารถผลิตไดโดย
เทคโนโลยีที่มีอยูในขณะนั้น
สารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งประกอบดวยคารบอนอะตอมที่
มีพันธะสองหรือพันธะสามกับอะตอมของไฮโดรเจน เชน เบน
ซีน

ดู saturated hydrocarbon ประกอบ
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1370. unsaturated zone

เขตไมอิ่มน้าํ

เขตหรือสวนชั้นใตดินที่มีน้ําบรรจุอยู แตแรงดันน้ําในเขตนี้
จะนอยกวาแรงดันของบรรยากาศ เพราะน้ําในสวนชั้นใตดิน
บรรจุอยูในชองวางเล็ก ๆ ซึ่งมีอากาศหรือแกสอยูดวยภายใต
ความกดบรรยากาศ เขตไมอิ่มน้ําอยูระหวางผิวดินกับระดับ
น้ําบาดาล (water table) มีความหมายเหมือนกับ vadose

zone และ zone of aeration
1371. unstable gravimeter;

มาตรความถวงความไวสูง ดู astatic gravimeter; unstable gravimeter
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astatic gravimeter
1372. unstable isotope ;

ไอโซโทปไมเสถียร

ดู radioisotope; unstable isotope

-ไมแสดงชัน
้

คําที่ใชกับมวลหินเนื้อสมานแนน หรือตะกอนที่ไมแสดงชั้น
เชน หินแกรนิต หรือตะกอนธารน้ําแข็งไมแสดงชั้น มี

radioisotope
1373. unstratified

ความหมายตรงขามกับ stratified
ดู till ประกอบ
ดู till; unstratified drift

1374. unstratified drift; till

ตะกอนธารน้าํ แข็งไม
แสดงชัน
้

1375. upgrading

การเพิ่มระดับแผนดิน :

ดู aggradation ๑

1376. uphole shooting,

การบันทึกคลืน
่ ปากหลุม

การบันทึกคลื่นไหวสะเทือนโดยการวางจีโอโฟนไวที่ปาก
หลุมเจาะ และจัดลําดับการจุดระเบิดในหลุมที่ความลึกตาง ๆ
เริ่มตนจากความลึกมากไปหานอยเพื่อหาความเร็วคลื่นไหว
สะเทือนและหาคาผันแปรความเร็วคลื่นของวัสดุบริเวณผนัง

uphole survey
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1377. uphole time

เวลาปากหลุม

1378. upland

ที่ดอน

1379. uplift*

การยกตัว

1380. upper

ตอนบน

หลุมเจาะ
เวลาการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนจากตําแหนงจุดระเบิด
ในหลุมระเบิดถึงจีโอโฟนที่ปากหลุม
๑. คําทั่วไปที่ใชในความหมายของพื้นที่สูงแผเปน
บริเวณกวาง เชน พื้นที่ซึ่งอยูหางจากแนวชายฝงทะเลหรือ
พื้นที่ดานในของประเทศ
๒. พื้นที่สูงที่ตางกับหุบเขา ที่ราบ และพื้นที่ต่ําอื่น ๆ ซึ่ง
อยูในบริเวณนั้น
๓. แผนดินที่มีระดับสูงขึ้นเหนือที่ลุมที่อยูตามแนวลําธารหรือ
ที่ลุมระหวางเนินเขา
การที่ชั้นหินยกตัวขึ้นหรือเลื่อนขึ้น ทําใหเปลือกโลกสวนนั้น
สูงขึ้น เชน โดม หรือโคงเทือกเขา
ชั้นหินที่สะสมตัวในชวงปลายของลําดับอายุทางธรณีวิทยา
ลําดับหนึ่ง ๆ คํานี้ใชไดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
หากใชอยางเปนทางการจะตองขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ดู

late, early, lower และ middle ประกอบ

1381. Upper Carboniferous

คารบอนิเฟอรัสตอนบน

หนวยอายุหินทางธรณีกาลของกลุมนักวิชาการยุโรป มี
ชวงเวลาเทากับยุคเพนซิลเวเนียนของทวีปอเมริกา ดู Lower

Carboniferous และ Pennsylvanian ประกอบ
1382. uprush; swash

คลืน
่ ซัดหาด

ดู swash; uprush

1383. upthrow; upthrown*

สวนเลือ
่ นขึ้น

๑. สวนหินดานที่เลื่อนขึ้นตามระนาบรอยเลื่อน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสวนหินดานที่อยูตรงขามของรอยเลื่อนนั้น
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๒. ระยะหางของสวนหินที่เลื่อนขึ้น เมื่อวัดตามแนวยืน

ดู downthrow; downtrown ประกอบ (ดูรูปที่ fault)
ดูคําอธิบายใน warping ๒
การเกิดแผนดินโกงตัวขึน
้

1384. upwarping*
1385. upwelling

การลอยตัว

1386. uralite

อูราไลต

1387. uralitization

การเปลีย
่ นเปนอูราไลต

กรรมวิธีที่น้ําในระดับลึกของทะเลหรือมหาสมุทรลอยตัว
ขึ้นมาสูเบื้องบน มักปรากฏในบริเวณที่มีลมประจําพัดขนาน
กับฝงทะเลซึ่งทําใหเกิดกระแสน้ําไหลออกจากฝง และจะฉุด
ดึงมวลน้ําเบื้องลางในที่ลึกใหลอยตัวสูงขึ้น สวนในมหาสมุทร
ปรากฏการณเชนนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีลมประจําพัดเวียนเขาหา
ศูนยกลางตามระบบไซโคลน ซึ่งจะทําใหกระแสน้ําไหลออก
จากศูนยกลางเวียนตามระบบแอนติไซโคลน อาการดังกลาว
นี้จะทําใหมวลน้ําเบื้องลางลอยตัวขึ้นมายังผิวน้ําในบริเวณ
ศูนยกลางนั้น มวลน้ําจากที่ลึกลอยตัวขึ้นมายังเบื้องบนเปนน้ํา
ที่เย็นกวาน้ําในระดับตื้น และอุดมสมบูรณดวยพืชที่เปน
อาหารสัตวทะเล ดังนั้น บริเวณที่มีปรากฏการณนี้จะเปนยาน
ที่ปลาชุม
แอมฟโบลทุติยภูมิชนิดฮอรนเบลนดหรือแอกทิโนไลต สีเขียว
มักเปนเสนใยหรือรูปเข็ม เกิดในหินที่แปรเปลี่ยน และเปน
สัณฐานเทียมของไพรอกซีนชนิดออไจต
การเกิดแอมฟโบลจากไพรอกซีน เนื่องจากการแทนที่ในแมก
มาชวงปลาย หรือจากกระบวนการแปรสภาพซึ่งแอมฟโบลอู
ราไลตแปรเปลี่ยนมาจากไพรอกซีนปฐมภูมิ รวมถึงการแปร
สภาพของหินอัคนีซึ่งไพรอกซีนเปลี่ยนเปนแอมฟโบลในหิน
แปร เชน หินแกบโบรเปลี่ยนเปนหินเขียว (greenstone)
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1388. uraninite

ยูเรนิไนต
(ถาไมตด
ั ก็ตองเก็บ 1469
u และ 1557 c และตัด ดู
... ประกอบ)

๑. แรกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมี UO2 ผลึกอยูใน
ระบบสามแกนเทา มีสีดํา น้ําตาล หรือเทาโลหะ สีผงสีดํา
น้ําตาล ความถวงจําเพาะ ๗.๕-๙.๗ ความแข็ง ๕.๕ วาวแบบ
กึ่งโลหะถึงน้ํามันดิน หรือวาวคลายดิน เกิดในสายแรตะกั่ว
ดีบุก และทองแดง ในแหลงหินทราย และเกิดเปนแรปฐมภูมิ
ในหินแกรนิตและเพกมาไทต บางสวนมักถูกออกซิไดซ ยูเร
นิไนตประกอบดวยมลทิน เชน โลหะพวกทอเรียม เรเดียม
ซีเรียม อิตเทรียม และตะกั่ว เมื่อนําไปใหความรอนจะใหแกส
ฮีเลียมเปนสวนใหญ เปนแหลงสินแรยูเรเนียม มีความหมาย

เหมือนกับ coracite และ ulrichite ดู pitchblende ประกอบ
๒. ชื่อกลุมแรกัมมันตรังสีทรงลูกบาศก มีสูตรเคมี AO2
เมื่อ A เปน ยูเรเนียม ทอเรียม ซีเรียม หรือเซอรโคเนียม
1389. uranium-series age
method

การหาอายุจากชุดธาตุ
ยูเรเนียม

การคํานวณหาอายุของวัสดุทางธรณีวิทยาอายุนอยวิธีหนึ่ง
จากการตรวจหาปริมาณธาตุไอโซโทปลูกของ U-239, Th230 และ protactinium-231 ในธรรมชาติที่เกิดไมสมดุลกับ
ปริมาณธาตุไอโซโทปแมที่มีอายุยืนยาวของ U-238 และ U235 โดยที่อายุคํานวณไดจากอัตราสวนของไอโซโทป
เหลานี้ ดู uranium-thorium-lead age method ประกอบ

1390. uranium-thorium lead
age method

การหาอายุจากยูเรเนียมทอเรียม-ตะกัว
่

การหาอายุเปนปของแรหรือหิน มักวิเคราะหจากเซอรคอน
โดยใชอัตราสวนการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ยูเรเนียม
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๒๓๘ ตอตะกั่ว ๒๐๖ และอัตราสวนกัมมันตรังสีของยูเรเนียม
๒๓๔ ตอตะกั่ว ๒๐๗ และทอเรียม ๒๓๒ ตอตะกั่ว ๒๐๘ แตละ
อัตราสวนจะใหอายุไมเหมือนกันในตัวอยางเดียวกัน
นอกจากนัน
้ ยังหาอายุไดจากตะกั่วตอตะกั่วโดยใชอัตราสวน
กัมมันตรังสีของตะกั่ว ๒๐๗ ตอตะกั่ว ๒๐๖ ก็ได การหาอายุ
ทั้ง ๔ วิธีนี้อาจจะไดคาตรงกันหรือไมก็ได โดยทั่วไปใช
เปรียบเทียบกับวิธีอื่นเพื่อดูวาระบบของหินถูกรบกวนหรือไม
ปจจุบันนิยมใชการหาอายุจากยูเรเนียม-ตะกั่ว เทานั้น
1391. uranotile

ยูราโนไทล

ดู uraphane

1392. uraphane

อูราเฟน

แรกัมมันตรังสีสูงแบบทุติยภูมิ มีสูตรเคมี Ca(UO2) 2 (SiO3
OH) 2 .5 H2O ผลึกอยูในระบบหนึ่งแกนเอียง มีสีเหลือง มี
โครงสรางเหมือนสกลอดอวสไกต และคิวโพรสกลอดอวสไกต
และเปนทวิสัณฐานกับบีตาอูราเฟน มีความหมายเหมือนกับ

uranotile
1393. urban geology

ธรณีวิทยาชุมชน,
ธรณีวิทยาเมือง

วิชาที่วาดวยการประยุกตความรูทางธรณีวิทยาและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ ในการวางผังเมืองและพื้นที่โดยรอบ การใชที่ดิน
แหลงน้ํา แหลงกําจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการน้ํา
แหลงวัสดุกอสรางและธรณีพิบัติภัย ดู environmental

geology ประกอบ
1394. U–shape valley*

หุบเขารูปตัวยู

หุบเขาที่เกิดจากการกระทําของธารน้ําแข็ง โดยธารน้ําแข็ง
ไมเพียงแตขูดกัดเซาะทองพื้นธารเทานั้น ยังขูดกัดบริเวณ ๒
ขางของหุบเขาธารน้ําแข็งที่มีอยูแตเดิมอีกดวย ทําใหลักษณะ
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เปนรูปตัวยู หุบเขารูปตัวยูนี้จะไมมีจมูกเขายื่นออกมา แตมักมี
หุบเขาลอยปรากฏอยูทางตอนบนของลาดเขา รวมทั้งมีชั้น
หินเปนชั้น ๆ อยูทั่วไปตามทองพื้นธารอีกดวย
อูวาลา

คําในภาษาเซอรโบ-โครเอเชีย ที่ใชในความหมายเหมือนกับ

1396. ตัดศัพท stream sink

ธารน้าํ มุด

1397. ตัดศัพท snake’s head

ชั้นหินโคงรูปหัวงูดู

หุบเขาคาสต
จุดซึ่งทางน้ําหายลงไปใตพื้นดิน ดู swallet ประกอบ
36/55

1395. uvala

fold;
ramp anticline
1398. ตัดศัพท topographic

snake’s head fold;

(2/56 รอพิจารณา) (3/56 ตัดศัพท)

ramp anticline รอ
พิจารณา
ภูมิประเทศขั้นสมบูรณ

maturity
ทะเลสาบคาสต
1399. ตัดศัพท sink lake;
karst lake; karst pond;
solution lake
1400. ตัดศัพท sink; limesink; หลุมยุบในหินปูน
limestone sink
สปอโดซอลส
1401. ตัดศัพท Spodosols

ดู maturity ความหมายที่ ๑
25,26/56

ดู karst lake; karst pond; sink lake; solution lake

ดูคําอธิบายใน sinkhole; leach hole 36/55
อันดับดินอันดับหนึ่งในการจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน
เปนดินแรที่มีการชะลางของอินทรียวัตถุที่สลายตัวแลว
กับอะลูมินัมและเหล็กที่ถูกชะลางลงมาสะสมในดินชั้นลาง
บางครั้งจับตัวกันแนนจนรากพืชไมสามารถชอนไชผานไป
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1402. ตัดศัพท submarine

รองลึกกนสมุทร

trench; sea-floor

ได สวนชั้นที่อยูบนชั้นนี้จะเปนดินเนื้อหยาบประกอบดวยแร
ควอตซเปนสวนใหญ มีธาตุอาหารพืชนอย ปรกติพบมากใน
เขตสภาพภูมิอากาศเย็นและชื้น แตก็สามารถเกิดไดในเขต
รอนและชื้น
(ธรณีวิทยาทางทะเล) แองลึกแคบและยาวบริเวณพื้นทะเล
หรือมหาสมุทรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเขตมุดตัวของเปลือกโลก
วางตัวขนานกับหมูเกาะรูปโคง (island arc) โดยทั่วไปจะอยู

trench; oceanic trench

ใกลกับทวีปที่อยูติดกันหรืออยูระหวางขอบทวีปกับเขากน
สมุทร (abyssal hill) รองลึกกนสมุทรนี้มักลึกกวาพื้นทะเลที่
ลอมรอบ ๒ กิโลเมตร หรือมากกวานั้น และอาจยาวหลายพัน
กิโลเมตร มีความหมายเหมือนกับ trench ๓

1403. ตัดออก trench

๔. รองลึก แองลึกแคบ
ตัดความหมายนี้ออก
และยาวในพื้นทองทะเล
28/56
ซึ่งแปลความหมายเปนเสน
ที่กําหนดบริเวณที่แผน
ธรณี (plate) โคงลงสูเขต
มุดตัวของเปลือกโลก

