
PRACTICAL TEST : ROCKS AS EVIDENCE IN THE FORMATION OF THE ALPS 

ข้อสอบภาคปฏบิัติ:  หินทีเ่ป็นหลกัฐานในการก่อตัวของเทือกเขาแอลป์ส 

Subduction of the oceanic lithosphere leads to the closure of ocean basin, the approach of two 

continental domains and their eventual collision. Subduction and collision produce mountain chains  

such as the Alps. This process of convergence results in modifications due to substantial changes in 

pressure and temperature. Let us study these rocks in an attempt to understand past events.  

การมุดตวัของธรณีภาคมหาสมุทรน าไปสู่การปิดตวัของแอ่งมหาสมุทร การเคล่ือนเขา้หากนั และการชนกนัของสองทวปี 

การมุดตวัและการชนกนัท าใหเ้กิดแนวเทือกภูเขา เช่น เทือกเขาแอลป์ส  ในกระบวนการของการเคล่ือนตวัเขา้หากนั เป็นผล

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ความดนัและอุณหภูมิ ท่ีส าคญั  เชิญเรามาศึกษาหินประเภทนีเ้พ่ือพยายามอธิบายเหตุการณ์ในอดตี 

 

Figure 1:  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งของหินตัวอย่ำง 

PART I : Determining rock sample density.    การหาค่าความหนาแน่นของหินตัวอย่าง 

Instructions :  

- Familiarize yourself with the material provided.  

- Design a method to calculate the density of rock samples. 

 - Calculate the densities of samples T29 and X41.  

- Ask the judge for the density value of sample M06. 

 



ค าแนะน า:  

 ให้ท ำควำมคุ้นเคยกบัวสัด ุอปุกรณ์ที่จดัให้ 
 ให้ออกแบบวธีิกำรในกำรวดัคำ่ควำมหนำแนน่ของตวัอยำ่ง 
 ให้ค ำนวณคำ่ควำมหนำแนน่ของตวัอยำ่ง T29 และ X41 
 ให้สอบถำมคำ่ควำมหนำแนน่ของตวัอยำ่ง M06 จำกกรรมกำร 

 

Question 1: The density of sample T29 is… (only one possible answer)          

           ความหนาแน่นของตวัอย่าง T29 คือ (   ........มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  

 
 
Question 2: The density of sample X41 is… (only one possible response)  

                        ความหนาแน่นของตวัอย่าง X41 คือ ( ..........มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  
 

 
 
Question 3 : In general, when a magmatic rock has a density that is higher than another (one 
answer possible)  

                     โดยทัว่ไป หินอคันีมค่ีาความหนาแน่นมากกว่าหินประเภทอ่ืน ( ........มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  

1- it is composed of more silicates.  

2-  it has undergone a higher degree of diagenesis.  

3-  it contains  a greater proportion of ferromagnesian minerals.  

4-  it has a higher proportion of water.  

5-  it is older. 

 

1- หินนัน้ต้องประกอบด้วย silicates มำก 
2- หินนัน้ต้องได้ผำ่นกระบวนก ำเนดิหินเป็นเวลำนำนมำก 
3- หินนัน้ต้องประกอบด้วยแร่ ferromagnesian ในสดัสว่นท่ีสงูกวำ่ 
4- หินนัน้ต้องมีสดัสว่นของน ำ้สงูกวำ่ 
5- หินนัน้ต้องมีอำยมุำกกวำ่ 

 



PART II : Determining rock water content  (การประมาณปริมาณน า้ของหิน) 

Instructions : 

 - Familiarize yourself with the material provided (annotated photos, graph paper).  

- Complete the table below to determine the percentage of water in the samples.  

- Ask the judge for the water content value of sample M06. 

ค าแนะน า :  
 ใหท้ าความคุน้เคยกบัวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจดัให ้ (รูปภาพท่ีมีค าบรรยาย กระดาษกราฟ)  
 เติมขอ้มูลในตารางขา้งล่างใหค้รบ เพ่ือหาค่าร้อยละของน ้ าในตวัอยา่ง 
 ใหส้อบถามหาค่าปริมาณน ้ าในตวัอยา่ง M06  จากกรรมการ 

 

 
Question 4 : The water content of sample T29 is approximately : 

                         ปริมาณน า้ของตวัอย่าง T29 มค่ีาประมาณ........ 

 

 
 



Question 5 : The water content of sample X41 is approximately : 

                          ปริมาณน า้ของตวัอย่าง X41 มค่ีาประมาณ........ 
 

 

Question 6 : If we assume T29 became X41.The differences in the water content of the rocks are 

explained by… (one answer possible)  

              สมมุตว่ิา T29 กลายเป็น X41 ความแตกต่างในปริมาณน า้ของหนิอธิบายได้โดย…  (มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  

1- longer exposure to meteoric water.  

2- an increase in pressure and a decrease in temperature.  

3- an increase in temperature and a decrease in pressure.  

4-  an increase in pressure and temperature.  

5-  a decrease in pressure and temperature.  

6-  longer contact with microorganisms that have used the water in rocks. 

 

1- มีกำรเปิดรับน ำ้ในบรรยำกำศ (meteoric water) ยำวนำนกวำ่ 
2- กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ควำมดนัและกำรลดลงของคำ่อณุหภมูิ 
3- กำรเพิม่ขึน้ของคำ่อณุหภมูิและกำรลดลงของคำ่ควำมดนั 
4- กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ควำมดนัและอณุหภมูิ 
5- กำรลดลงของคำ่ควำมดนัและอณุหภมูิ 
6- กำรสมัผสักบัจลุนิทรีย์ที่ใช้น ำ้ในหินยำวนำนกวำ่ 

 

Question 7 :  Based on your knowledge and the results of your calculations, sample X41 
corresponds to… (only one answer possible) 

    จากความรู้และจากผลการค านวณของนักเรียน  ตวัอย่าง X41 สอดคล้องกบัข้อความในข้อใด  (มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  
 

 

  



Question 8 :  Based on your knowledge and the results of your calculations, sample M06 
corresponds to… (only one answer possible) 

จากความรู้และจากผลการค านวณของนักเรียน  ตวัอย่าง M06 สอดคล้องกบัข้อความในข้อใด  (มคี าตอบถูกเพยีงข้อเดยีว)  

 

 

PART III : Reconstructing a partial geological history of the Alps.   

                  การประกอบภาพธรณีประวตับิางส่วนของเทือกเขาแอลป์ส 
 
The three rocks T29, M06, and X41 are connected in the same geodynamic context: the subduction 

of the Alpine Ocean (the Tethys). During this process, these three rocks have undergone 

transformations leading to changes in their density and their water content.   

หินตวัอยา่ง T29, M06 และ X41 เช่ือมโยงกนัในบริบททางธรณีวทิยาเดียวกนั : การมุดตวัของมหาสมุทรอลัไพน์ /เทสทิส  

(Alpine Ocean / Tethys) ในระหวา่งกระบวนการน้ี หินตวัอยา่งทั้งสามไดผ้า่นการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การเปล่ียนค่าความ

หนาแน่นและปริมาณน ้ า 
 

Question 9 : The physical and mineralogical transformations observed in the three samples may be 

referred to as : (only one answer) 

           การเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพและแร่วทิยาทีสั่งเกตได้ในหนิตวัอย่างทั้งสามอาจหมายถึงข้อใด........ (มคี าตอบถูกเพยีง

ข้อเดยีว)  

  



Question 10 : Four possible routes of rock development are given below. Which one best 
corresponds to your calculations and conclusions ?  

เส้นทางทีเ่ป็นไปได้ของการก าเนดิหิน 4 เส้นทางตามทีแ่สดงดงัแผนภาพข้างล่าง ข้อใดทีส่อดคล้องกบัผลการค านวณและ

ข้อสรุปของนักเรียน ?

 

Question 11 : Considering the figures below, which of the following figure best illustrate ? 

                           ให้พจิารณารูปข้างล่างนี ้ข้อใดบ่งช้ีสถานทีก่่อตวัของหินทีใ่ช้ในการศึกษานี?้  
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