





จุดประสงคการเรียนรู

1. อธบิายโครงสรางของโลกได

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจและ

อธิบายปรากฏการณทางธรณีที่มี    

ผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม



"ธรณีวิทยา" หรือ "Geology" คือ 

การศึกษาวาโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อ ย า ง ไ ร  เ กิ ด ขึ้ น อ ย า ง ไ ร  แ ล ะ

ประกอบดวย หินอะไรบาง กุญแจไข

ประวัติศาสตรของโลกซอนอยูในหิน

ทั้งหลายนั้นเอง 



นักธรณีวิทยาจะสํารวจพื้นที่และขุดลงไปยังหินใน

เปลือกโลก อายุกับธรรมชาติของหินและฟอสซิลจะ

ชวยใหนักธรณีวิทยาเขาใจกระบวนการของโลกได นัก

ธรณีวิทยายังชวยในการคนหาแหลงถานหิน น้ํามัน 

และแรที่มีประโยชนอื่นๆ นอกจากพวกเขาจะศึกษา

พื้นที่กอนทําการกอสรางขนาดใหญ เชน เขื่อน เพื่อให

แนใจวาพื้นดินสามารถรองรับน้ําหนักมหาศาลได



โครงสรางโลก 

หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4



โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่

เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 ลานปมาแลว นักดารา

ศาสตรสวนใหญสันนิษฐานวาระบบสุริยะเกิดจาก

การหมุนวนของฝุนและแกสในอวกาศ (เนบิวลา) 

แรงโนมถวงระหวางมวลทําใหฝุนและแกสใน

อวกาศเกิดการยุบตัวและรวมกันจนในที่ สุด

กลายเปนระบบสุริยะซึ่งประกอบดวยดวงอาทิตย

และดาวเคราะหตางๆ



นักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษาหาขอมูลทั้งทางตรง

และทางออม  เพื่อใหรูถึ งสวนประกอบและลักษณะ

ตางๆ ภายในเปลือกโลก เชน ศึกษาเรื่องอุกาบาตซึ่งเปน

ชิ้นสวนจากอวกาศตกผานชั้นบรรยากาศ ลงมาสูผิวโลก 

ศึกษาเรื่องการระเบิดของ ภูเขาไฟที่พนชิ้นสวนและวัตถุ

จากภายในโลกออกมาสูพื้นผิวโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตรเชื่อ

วามีสวนประกอบของโลกเมื่อเริ่มเกิด 



จ า ก ข อ มู ล แ ล ะ

ห ลั ก ฐ า น ดั ง ก ล า ว

นักวิทยาศาสตรแบ ง

โครงสรางของโลกตาม

ลักษณะมวลสารเปน 3 

ชั้นใหญๆ คือ

http://3.bp.blogspot.com/



1. ชั้นเปลือกโลก (Crust)

เปนเสมือนผิวดานนอกที่ปกคลุมโลก  แบงออกได

เปน 2 บริเวณ  คือเปลือกโลกภาคพื้นทวีป หมายถึง สวนที่

เปนแผนดินทั้ งหมด  ประกอบดวยธาตุซิ ลิคอนและ

อะลูมิเนียมเปนสวนใหญ

http://www.vcharkarn.com/



และเปลือกโลกใตมหาสมุทร หมายถึงเปลือกโลก

สวนที่ถูกปกคลุมดวยน้ํา ประกอบดวยธาตุซิลิคอนและ

แมกนีเซียมเปนสวนใหญ มีความลึกตั้งแต 5 กิโลเมตร   

ในสวนที่อยูใตมหาสมุทรไปจนถึง 70 กิโลเมตร ในบริเวณ

ที่อยูใตเทือกเขาสูงใหญ

http://geologyindy.byu.edu/



2. ชั้นเนื้อโลก (Mantle)

เปนชั้นที่อยูถัดลงไปจากชั้นเปลือกโลก 

สวนมากเปนของแข็ง มีความลึกประมาณ 2,900 

กิโลเมตร นับจากฐานลางสุดของเปลือกโลก

จนถึงตอนบนของแกนโลก ชั้นเนื้อโลกสวนบน

เปนหินที่ เย็นตัวแลวและบางสวนมีรอยแตก

เนื่องจากความเปราะ



ชั้นเนื้อโลกสวนบน กับชั้นเปลือกโลก รวมตัวกัน

เรียกวา “ธรณีภาค” (Lithosphere) ซึ่งมาจากรากศัพท

ภาษากรีก  แปลวา ชั้นหิน  ชั้นธรณีภาคมีความหนา

ประมาณ 100 กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไปชั้นเนื้อโลกถัด

ลงไปที่ความลึก 100 – 350  กิโลเมตร  เรียกวาชั้นฐาน

ธรณีภาค (Asthenosphere)

http://www.earthbyte.org



ชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) เปนชั้นของหิน

หลอมละลายรอนหรือ หินหนืดที่เรียกวา แมกมาซึ่งหมุน

วนอยูภายในโลกอยางชาๆ ชั้นเนื้อโลกที่อยูถัดลงไปอีก

เปนชั้นลางสุดอยูที่ความลึกตั้งแต 350–2,900 กิโลเมตร 

เปนชั้นที่เปนของแข็งรอนแตแนนและหนืดกวา ตอนบน

มีอุณหภูมิสูง ตั้งแตประมาณ 2,250–4,500 ๐C



3. ชั้นแกนโลก (Core)

อยู ในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ 2,900 

กิโลเมตร ลงไป แบงออกเปน 2 สวน คือ แกนโลกชั้นนอก

มีความหนาตั้งแต 2,900–5,100 กิโลเมตร เชื่อกันวาชั้นนี้

ประกอบดวยสารเหลวของโลหะเหล็กและนิเกิลเปนสวน

ใหญและมีความรอนสูงมาก  ตอเนื่องจากแกนโลกชั้นนอก

ลงไปเปนแกนโลกชั้นนอกแตอยูในสภาพของแข็งเนื่องจาก 

มีความดันและอุณหภูมิสูงมาก อาจสูงถึง 6,000 ๐C



แผนดินไหว (Earthquake) 

http://dvice.com



แผนดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน ซึ่งมี

สาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของเปลือกโลก 

เนื่องจาก พลังงานความรอนภายในโลก ทําใหเกิดแรง

เครียด แรงเครียดที่สะสมอยูในโลก ทําใหเกิดการแตกหัก

ของหิน เมื่อหินแตกออกเปนแนวจะเกิดเปนรอยเลื่อน และ

การเคลื่อนที่อยางฉับพลันของรอยเลื่อนนี้ เปนสาเหตุหลัก

ของการเกิดแผนดินไหว 

http://www.ndwc.go.th/



โดยแผนดินไหวบางลักษณะ

สามารถเกิดจากการกระทําของ

ม นุ ษ ย ไ ด  มี ทั้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ

ทางออม เชน การระเบิด การทํา

เหมือง สรางอางเก็บน้ําหรือเขื่อน

ใกลรอยเลื่อน  การทํางานของ

เครื่องจักรกล การจราจร เปนตน

http://www.riversidemo.com/



ตํ า แหน ง ขอ งจุ ด กํ า เ นิ ด

แผนดินไหว เรียกวา ศูนยเกิด

แผนดินไหว (focus) สวนตําแหนง

บนผิวโลกที่อยู เหนือศูนย เกิด

แผนดินไหวเรียกวา จุดเหนือศูนย

เกิดแผนดินไหว(epicenter) 
หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4



เครื่องมือสําหรับวัดการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 

เรียกวา “ไซสโมกราฟ” (Seismo-graph) เครื่องมือนี้ประกอบ 

ดวยเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือนและแปลงสัญญาณคลื่นไหว

สะเทือนเปนสัญญาณ ไฟฟา จากนั้นสัญญาณจะถูกขยาย

และแปลงกลับเปนคลื่นไหวสะเทือนอีกครั้งเพื่อบันทึกลง

กระดาษเปนกราฟ

http://www.rmutphysics.com/



คือบริเวณรอยตอของแผนธรณีภาค แนวรอย

รอยตอที่สําคัญ มี 3 แนวคือ

1. แนวรอยตอลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟก จัดวา

เปนบริเวณที่เกิดคอนขางรุนแรงและมากที่สุด (80 %

ของการเกิดแผนดินไหวทั่วโลก)

บริเวณที่เกิดแผนดินไหว 



2. แนวรอยตอภูเขาแอลปในยุโรปและหิมาลัยใน

เอเชีย (15 %)

3. แนวรอยตอบริเวณแนวสันกลางมหาสมุทรตางๆ 

(5%) เชน  เทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก 

มหาสมุทรอินเดีย และ อารกติก

http://stloe.most.go.th/



แหลงกําเนดิแผนดินไหวทีส่งผลกระทบประเทศไทย 

แหลงกําเนิดแผนดินไหวภายในประเทศ จากแนวรอย

เลื่อนมีพลัง ซึ่งสวนใหญพบบริเวณภาคเหนือ และภาค

ตะวันตกของประเทศ เชน รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อน

เจดียสามองค รอยเลื่อนเชียงแสน แหลงกําเนิดแผนดินไหว

ภายนอกประเทศ จากแนวการมุดตัวของแผนเปลือกโลกใน

ทะเลอันดามัน รอยเลื่อนในพมา รอยเลื่อนในตอนใตของ

จีน รอยเลื่อนในประเทศลาว และรอยเลื่อนในเวียดนาม 



ขนาดและความรนุแรง

ขนาดของแผนดินไหวกําหนดจากปริมาณพลังงานที่

ปลดปลอยออกมาจากจุดศูนยเกิดแผนดินไหวนักวิทยาศาสตร

ชาวอเมริกันชื่อ ชารลส เอฟ.ริกเตอร (Charles F. Richter) 

เปนคนแรกที่คิดคนสูตรการวัดขนาดของแผนดินไหว 

โดยทั่วไปขนาดของแผนดินไหวที่นอยกวา 2.0 ริกเตอร 

จัดเปนแผนดินไหวขนาดเล็กมาก ขนาดของแผนดินไหวตั้งแต 

6.3 ริกเตอรขึ้นไป จัดเปนแผนดินไหวรุนแรง



ภูเขาไฟ (Volcano)

http://www.rmutphysics.com/



ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการประทุของแมกมา กาซ และ

เถาจากใตเปลือกโลก โดยกอนการระเบิดมักจะมีสัญญาณบอก

เหตุใหรูลวงหนา เชน แผนดินในบริเวณรอบๆ ภูเขาไฟเกิดการ

สั่นสะเทือน มีเสียงคลายฟารองติดตอกันเปนเวลานาน เมื่อ

เกิดการระเบิด แมกมาจะถูกพนออกมาทางปลองภูเขาไฟ หรือ

รอยแตกของภูเขาไฟ เมื่อขึ้นสูผิวโลกแลว เรียกวา ลาวา และ

เมื่อลาวาเย็นตัว จะกลายเปนหินหลายชนิด เชน หินบะซอลต 

หินพัมมิช เปนตน

http://www.matichon.co.th/



เมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟแลวจะทําใหเกิด     

ภูมิประเทศใหมขึ้นมาหลายแบบ แตแบบที่รูจักกัน

มากและสวยงามคือ ภูเขาไฟรูปกรวย เกิดจาการทับ

ถมซอนกันของลาวา เชน ภูเขาไฟฟูจิยามา ภูเขาไฟ

เซนต เฮเลนส ในอเมริกา เปนตน

http://www.matichon.co.th/



ปจจุบันทั่วโลกยังคงมีภูเขาไฟมีพลังอยูประมาณ 

850 ลูก โดยภูเขาไฟที่เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ 1-2 ลานป

มาแลว มักเกิดโอกาสปะทุไดอีก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของ

การเกิดแผนดินไหว 

http://www.matichon.co.th/



บริเวณที่มีภูเขาไฟของโลก

วงแหวนแหงไฟ (Ring of Fire) เปนบริเวณในมหาสมุทร

แปซิฟกที่เกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดไดงาย ไดแก

ประ เทศญี่ ปุ น ฟ ลิ ปป นส ด านตะวั นตกของประ เทศ

เม็กซิโก และดานตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน

บริเวณเดียวกันกับแหลงที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ

http://www.matichon.co.th/



- The End -


