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เรือ่งท่ี 1 สว่นประกอบของโลก 

                                          ใบความร ูท่ี้ 1.1 เรือ่ง สว่นประกอบของโลก 

1. การก าเนิดโลก 

                 เอกภพ หรือ จกัรวาล (Universe) อุบติัข้ึนเม่ือประมาณ 13,000 ลา้นปีมาแลว้ตามทฤษฏีบิกแบง  
ในยคุเร่ิมแรกจกัรวาลมีขนาดเล็ก พลงังานมหาศาลอดัแน่นเป็นสสาร ตามทฤษฎีสัมพทัธภาพทัว่ไปของไอสไตน์ 
(E = mc2)  เม่ือจกัรวาลเยน็ตวัลง ธาตุแรกท่ีเกิดข้ึนคือ ไฮโดรเจน ซ่ึงประกอบข้ึนอยา่งเรียบง่ายดว้ยโปรตอนและ
อิเล็คตรอนอยา่งละตวั  ไฮโดรเจนจึงเป็นธาตุท่ีมีอยูม่ากท่ีสุดในจกัรวาล เม่ือไฮโดรเจนเกาะกลุ่มกนัจนเป็นกลุ่ม
แก๊สขนาดใหญ่เรียกวา่ เนบิวลา (Nebula) แรงโนม้ถ่วงท่ีศูนยก์ลางท าใหก้ลุ่มแก๊สยบุตวักนัจนเกิดปฏิกริยา
นิวเคลียร์ฟิวชนั หลอมรวมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียม ดาวฤกษจึ์งก าเนิดข้ึน  เม่ือดาวฤกษเ์ผาผลาญไฮโดรเจน 
จนหมด ก็จะเกิดฟิวชนัฮีเลียม เกิดธาตุล าดบัต่อไป ไดแ้ก่ คาร์บอน ออกซิเจน ซิลกิอน และเหลก็ (เรียงล าดบัใน
ตารางธาตุ) ธาตุเหล่าน้ีจึงเป็นธาตุสามญัและพบอยูม่ากมายบนโลก ในทา้ยท่ีสุดเม่ือดาวฤกษข์นาดใหญ่ส้ินอายขุยั 
ก็จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา เกิดธาตุหนกัท่ีหายากในล าดบัต่อมา เช่น เงิน ทอง เป็นตน้ ธาตุเหล่าน้ีจึงเป็นธาตุท่ี 
หายากบนโลก   

                 
                                                             ภาพที ่1 ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย ์
                   การเวยีนวา่ยตายเกิดของดาวฤกษเ์กิดข้ึนหลายรอบ และคร้ังสุดทา้ยเม่ือประมาณ 4,600 ลา้นปีมาแลว้ 
กลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณน้ีไดร้วมตวักนัเป็นหมอกเพลิงช่ือวา่ “โซลาร์เนบิวลา” (Solar แปลวา่ สุริยะ,  
Nebula แปลวา่ หมอกเพลิง) แรงโนม้ถ่วงท าใหก้ลุ่มแก๊สยบุตวัและหมุนรอบตวัเอง ใจกลางมีความร้อนสูงมากจน
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนั กลายเป็นดาวฤกษท่ี์ช่ือวา่ดวงอาทิตย ์ส่วนวสัดุท่ีอยูร่อบๆ มีอุณหภูมิต ่ากวา่ 

http://www.lesa.biz/astronomy/universe
http://www.lesa.biz/astronomy/universe/big-bang
http://www.lesa.biz/astronomy/star/starbirth
http://www.lesa.biz/astronomy/star/main-sequence
http://www.webelements.com/
http://www.webelements.com/
http://www.lesa.biz/astronomy/star/death-of-stars
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รวมตวัตามล าดบัชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลาย โคจรรอบดวงอาทิตย ์ (ภาพท่ี 1) และเศษวสัดุท่ีโคจรรอบดาว
เคราะห์ก็รวมตวัเป็นดวงจนัทร์บริวาร 

1.1 ลกัษณะทางกายภาพของโลก 
                                          12,755 km                                  1. โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแบนเล็กนอ้ย มีเส้นผา่น 
                                                                                                        ศูนยก์ลางแนวนอน 12,755 กิโลเมตร และเส้น 
                                                                                                        ผา่นศูนยก์ลางแนวด่ิง 12,711 กิโลเมตร 
          2. โลกหมุนครบรอบใชเ้วลา 23 ชัว่โมง 56 นาที  
               และหมุนรอบดวงอาทิตย ์1 รอบใช ้365.25 วนั 
          3. พื้นผวิโลกเป็นพื้นน ้า 3 ส่วน (71%) และเป็น 
              พื้นดิน 1 ส่วน (29%)  
          4. โลกมีพื้นท่ีทั้งหมด 508 ลา้นตารางกิโลเมตร 
          5. พื้นดินของโลกประกอบดว้ยเทือกเขา  
              ประมาณ 20% และทะเลทราย ประมาณ 14% 

1.2 โครงสรา้งโลก : ตั้งแต่พื้นผวิโลก จนถึงแกนกลางโลก แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

 
 1) เปลอืกโลก (Crust) : คือส่วนท่ีอยูน่อกสุดของโลก มีทั้งส่วนท่ีเป็นแผน่ดินและมหาสมุทร รวมทั้งส่วน

ท่ีเป็นหินแขง็ซ่ึงอยูลึ่กลงไปใตผ้วิดินและผวิน ้า เปลือกโลกหนาประมาณ 0-70 กิโลเมตร (บริเวณใตท้อ้ง

มหาสมุทรจะบาง บริเวณเทือกเขาสูงจะหนา) ท าหนา้ท่ี ห่อหุม้พลงังานความร้อนของโลก เปลือกโลก  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  - เปลอืกโลกตอนบน หรือหินไซอลั (sial) :   ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแร่ซิลิกาและอลูมินา เช่น หินแกรนิต 

  - เปลอืกโลกตอนล่าง หรือหินไซมา (sima) : ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแร่ซิลิกาและแมกนีเซียม  

                                                                                     เช่น หินบะซอลต ์

 2) เนือ้โลก หรือแมนเทิล (Mantle) : คือ ส่วนท่ีอยูลึ่กถดัลงไปจากชั้นเปลือกโลก มีความหนาประมาณ 
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3,000 กิโลเมตร ประกอบดว้ยหินและแร่ต่าง ๆ ในสภาพหลอมเหลวเคล่ือนท่ีตลอดเวลา เรียกวา่ “หินหนืด” หรือ 

“แมกมา” บริเวณน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 800 – 4,300 องศาเซลเซียส แร่ธาตุส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ Al , Mg ,Fe , Si , O 

 3) แก่นโลก (Core) : คือส่วนชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 3,440 กิโลเมตร  

แบ่งออกเป็น 2 ชั้นยอ่ย ดงัน้ี  

      - แก่นโลกช้ันนอก (Outer core) : ความหนาประมาณ 2,100 km อุณหภูมิประมาณ 4,300 – 6,200  

องศาเซลเซียส เป็นของเหลวร้อนท่ีประกอบดว้ยธาตุ Fe + Ni หลอมละลายปนกนัอยู ่ความถ่วงจ าเพาะ 

ประมาณ 12 

      - แก่นโลกช้ันใน (Inner core) : อุณหภูมิบริเวณจุดศูนยก์ลางของโลก ความหนาประมาณ 1,300 km 

อุณหภูมิประมาณ 6,200 – 6,400 องศาเซลเซียส เป็นของแข็งท่ีเกิดจาก Fe + Ni ถูกอดัดว้ยแรงดนัสูงประมาณ  

3-4 ลา้นเท่าของความดนับรรยากาศ ความถ่วงจ าเพาะประมาณ 17  

2. การเปลี่ยนแปลงของโลก 

2.1 การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกและแผน่เปลือกโลกในปัจจบุนั 

              อลัเฟรด เวเจเนอร์ ไดใ้หข้อ้สันนิษฐานไวว้า่ เม่ือ 200 ลา้นปีมาแลว้ผวิโลกส่วนท่ีเป็นแผน่ดินยื่นพน้น ้า

ข้ึนมานั้นมีเพียงส่วนเดียว เป็นทวปีเพียงทวปีเดียว เรียกวา่ "พนัเจีย" (pangaea) ต่อมาแผน่ดินไดมี้การแยก 

ออกเป็นส่วนๆ ดงัเช่นในปัจจุบนั 

  
              นกัธรณีวทิยาเช่ือวา่ แผน่เปลือกโลกไม่ไดติ้ดเป็นแผน่เดียวกนั เน่ืองจากพบรอยแยกท่ีอยูลึ่กลงไปจากผวิ

โลก ท าใหเ้ปลือกโลกถูกแบ่งออกเป็นแผน่ๆ ท่ีเรียกวา่ "แผ่นเปลอืกโลก" โดยระบบของแผน่เปลือกโลก  

นกัธรณีวทิยาแบ่งแผน่เปลือกโลกออกเป็น 6 แผน่ใหญ่ และแผน่ขนาดเล็กมากมาย  

             1. แผ่นยูเรเชีย (Eurasian Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีเอเชียและยุโรป 

              2. แผ่นแอฟริกา (African Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีแอฟริกาและพื้นน ้ารอบทวปีน้ี 

              3. แผ่นแอนตาร์กติก (Antarctic Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีแอนตาร์กติก 
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               4. แผ่นออสเตรเลยี (Australian Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีออสเตรเลีย อินเดีย และพื้นน ้า

ระหวา่งทวปีออสเตรเลีย 

                5. แผ่นแปซิฟิก (Pacific Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับมหาสมุทรแปซิฟิก 

                6. แผ่นอเมริกา (American Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีอเมริกาเหนือและใตพ้ื้นน ้าคร่ึงซีก

ตะวนัตกของมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 

2.2 ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก 

              ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกมีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 3 แบบ ดงัน้ี 

 

1)  แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีแ่ยกออกจากกัน (divergent boundary) : เกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรมากกวา่
พื้นทวปี เพราะพื้นมหาสมุทรจะบางกวา่พื้นทวปีท าใหแ้มกมาจะพยายามดนัตวัออกมาตามรอยต่อแผน่เปลือกโลก
ไดง่้ายกวา่ เช่น รอยต่อของแผน่อเมริกาเหนือกบัแผน่ยเูรเชีย  
  2)  แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีเ่ข้าหากนั (convergent boundary) : กรณีท่ีเป็นแผน่เปลือกโลกพื้น
มหาสมุทรชนกนัจะเกิดแผน่ดินไหวในมหาสมุทร ถา้แผน่เปลือกโลกเกิดการซอ้นเกยกนั มีโอกาสท าใหเ้กิด 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

6 
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คล่ืนยกัษซึ์นามิได ้, กรณีแผน่เปลือกโลกพื้นมหาสมุทรชนกบัแผน่พื้นทวปี แผน่พื้นมหาสมุทรจะมุดตวัลง 
ใตแ้ผน่พื้นทวปี จึงเกิดแนวสันเขาหรือเทือกเขาได ้และอาจเกิดภูเขาไฟได ้, กรณีแผน่พื้นทวปีชนกนัเอง  
เช่น แผน่ออสเตรเลียท่ีชนกบัแผน่ยเูรเชีย พื้นดินจะถูกอดัและเกิดการโก่งตวัข้ึน กลายเป็นแนวเทือกเขา เช่น 
เทือกเขาหิมาลยั 
 3) แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีส่วนทางกนั (transform boundary) : การเคล่ือนท่ีสวนทางกนัจะท าใหเ้กิด
รอยเป็นแนวยาวขนาดใหญ่ เรียกวา่ “รอยเลือ่น” เช่น รอยเล่ือยแชนแอนเดรียสในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีเกิดจากแผน่
เปลือกโลกอเมริกาเหนือกบัแผน่แปซิฟิก 
            

           2.3 ผลกระทบจากการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก :  
                       การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกก่อใหเ้กิดแรงดนัมหาศาล ส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์ธรรมชาติหลายอยา่ง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                          1) รอยคดโค้ง (fold) : เกิดจากการท่ีแผน่เปลือกโลกชนกนัและออกแรงดนั 
                                                            ซ่ึงกนัและกนั จนเกิดความเครียดในหินเป็นเวลานานหลายพนัปี ชั้นหินท่ี                  
                                                            อยูบ่นแผน่เปลือกโลกจะเกิดการบิด คดโคง้ โก่ง งอ หรือหกัพบั 
                        
                                                         2) รอยเลือ่น (fault) : เกิดจากการท่ีแผน่เปลือกโลกเคล่ือนท่ีสวนทางกนั  
          ท าใหเ้กิดบริเวณรอยต่อของแผน่เปลือกโลกทั้งสองเกิดเป็นรอยแนวยาว 
 
 
       3) แนวเทอืกเขา (mountain range) : เม่ือเปลือกโลกเคล่ือนท่ีเขา้ชนกนั  
          เปลือกโลกท่ีเบากวา่มุดตวัลงไปใตแ้ผน่เปลือกโลกท่ีหนากวา่ เกิดการ 
         โก่งตวัข้ึนของแผน่เปลือกโลกดา้นบน จึงเกิดเป็นแนวเทือกเขา เช่น 
          เทือกเขาหินมาลยั 
     
      4) แผ่นดินไหว (earthquake) : การเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลกทุกรูปแบบ 
          มีโอกาสท าใหเ้กิดแผน่ดินไหวทั้งส้ิน แต่การเคล่ือนท่ีเขา้ชนกนัของ 
          แผน่เปลือกโลกมีโอกาสท าใหเ้กิดแผน่ดินไหวรุนแรงขนาด 7-8 ริกเตอร์ 

 

     5) สึนามิ (tsunami) : เป็นกลุ่มคล่ืนน ้าท่ีเกิดข้ึนจากการยา้ยท่ีของปริมาณน ้า 
          กอ้นใหญ่ในมหาสมุทร สาเหตุเกิดจากแผน่ดินไหว  
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ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง โครงสรา้งโลก 

ตอนที ่1 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   จงอธิบายทฤษฎีการก าเนิดโลก มาพอสังเขป 
   
   
   
     2.   เปลือกโลก หมายถึง 
   
  
     3.   เน้ือโลก หมายถึง 
  

 
     4.   แก่นโลก หมายถึง 
   
  
   

ตอนที ่2 
ค าช้ีแจง      ใหน้กัเรียนอธิบายโครงสร้างของโลกจากชั้นบรรยากาศไปสู่แก่นโลก 
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       ใบงานท่ี 1.2 เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงของแผน่เปลือกโลก 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   รอยเล่ือน หมายถึง 
  
  
 2.   รอยเล่ือนมีก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง 
  
              
              
              

3.   จากรูป จงระบุวา่รูปใดเป็นรอยเล่ือนปกติ รอยเล่ือนยอ้น และรอยเล่ือนฉีก 
 
 
 

 
           

 4.   อธิบายสาเหตุของการเกิดการคดโคง้โก่งงอ และการยกตวัและยบุตวั 
   
              
 5.   ดูภาพ แลว้บอกวา่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกแบบใด 
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 6. จากภาพ ให้นักเรียนเติมค าและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 
  บนพื้นผวิของเปลือกโลกและใตเ้ปลือกโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจ
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและปรากฏทนัที หรือเกิดข้ึนอยา่งชา้  และเห็นผลในระยะเวลานานหลายปี ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. การกร่อน (Erosion) หมายถึง ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
2. การพดัพา (Transportation) หมายถึง ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3. การทบัถม (Deposition) หมายถึง .........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
4. การผพุงัอยูก่บัท่ี หมายถึง .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
7. จากภาพ ให้นักเรียนอธิบายการกร่อนของเปลอืกโลกเน่ืองจากกระแสน า้ 

 

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

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

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

. 

ใตเ้ปลือกโลก 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ของเปลอืกโลก 

บนพื้นผวิเปลือกโลก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


