
บทท่ี 1 : โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

 
  

 
" ธรณีวิทยา "  หรือ  " Geology  "  คือ การศึกษาวาโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางไร เกิดขึ้นอยางไร และประกอบดวย  หินอะไรบาง กุญแจไขประวัติศาสตรของโลก
ซอนอยูในหินทั้งหลายนั้นเอง  

  
นักธรณีวิทยาจะสํารวจพื้นที่และขุดลงไปยังหินในเปลือกโลก อายุกับธรรมชาติของ

หินและฟอสซิลจะชวยใหนักธรณีวิทยาเขาใจกระบวนการของโลกได นักธรณีวิทยายัง
ชวยในการคนหาแหลงถานหิน น้ํามัน และแรที่มีประโยชนอื่นๆ นอกจากพวกเขาจะศึกษา
พื้นที่กอนทําการกอสรางขนาดใหญ เชน เขื่อน เพื่อใหแนใจวาพื้นดินสามารถรองรับ
น้ําหนักมหาศาลได 

  
กําเนิดโลก 

        เอกภพ หรือ จักรวาล (Universe) อุบัติขึ้นเมื่อประมาณ 13,000 ลานปมาแลวตาม
ทฤษฏีบิ๊กแบง ในยุคเริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็ก พลังงานมหาศาลอัดแนนเปนสสาร ตาม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน (E = mc2)  เมื่อจักรวาลเย็นตัวลง ธาตุแรกที่เกิดขึ้น
คือ ไฮโดรเจน ซึ่งประกอบขึ้นอยางเรียบงายดวยโปรตอนและอิเล็คตรอนอยางละ
ตัว  ไฮโดรเจนจึงเปนธาตุที่มีอยูมากที่สุดในจักรวาล เมื่อไฮโดรเจนเกาะกลุมกันจนเปนกลุม

http://www.lesa.biz/astronomy/universe
http://www.lesa.biz/astronomy/universe/big-bang


แกสขนาดใหญเรียกวา เนบิวลา (Nebula) แรงโนมถวงที่ศูนยกลางทําใหกลุมแกสยุบตัวกัน
จนเกิดปฏิกริยานิวเคลียรฟวชัน หลอมรวมไฮโดรเจนใหเปนฮีเลียม ดาวฤกษจึงกําเนิด
ขึ้น  เมื่อดาวฤกษเผาผลาญไฮโดรเจนจนหมด ก็จะเกิดฟวชันฮีเลียม เกิดธาตุลําดับตอไป 
ไดแก คารบอน ออกซิเจน นีออน ซิลิกอน และเหล็ก ธาตุเหลานี้จึงเปนธาตุสามัญและพบ
อยูมากมายบนโลก ในทายที่สุดเมื่อดาวฤกษขนาดใหญสิ้นอายุขัย ก็จะระเบิดเปนซูเปอรโน
วา เกิดธาตุหนักที่หายากในลําดับตอมา เชน เงิน ทอง เปนตน ธาตุเหลานี้จึงเปนธาตุที่หา
ยากบนโลก   

        การเวียนวายตายเกิดของดาวฤกษเกิดขึ้นหลายรอบ และครั้งสุดทายเมื่อประมาณ 
4,600 ลานปมาแลว กลุมกาซในเอกภพบริเวณนี้ไดรวมตัวกันเปนหมอกเพลิงชื่อวา “โซลาร
เนบิวลา” (Solar แปลวา สุริยะ, Nebula แปลวา หมอกเพลิง) แรงโนมถวงทําใหกลุมกาซ
ยุบตัวและหมุนตัวเปนรูปจาน ใจกลางมีความรอนสูงมาจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชั่น 
กลายเปนดาวฤกษที่ชื่อวาดวงอาทิตย สวนวัสดุที่อยูรอบๆ มีอุณหภูมิตํ่ากวา รวมตัว
ตามลําดับชั้นกลายเปนดาวเคราะหทั้งหลาย โคจรรอบดวงอาทิตย  (ภาพที่ 1) และเศษ
วัสดุที่โคจรรอบดาวเคราะหก็รวมตัวเปนดวงจันทรบริวาร 

 
 

          ภาพที่ 1  กําเนิดระบบสุริยะ 
                    

        โลกในยุคแรกเปนหินหนืดรอน ถูกกระหน่ําชนดวยอุกกาบาตตลอดเวลา องคประกอบ
ซึ่งเปนธาตุหนัก เชน เหล็กและนิเกิลจมตัวลงสูแกนกลางของโลก   ขณะที่องคประกอบที่
เบากวา เชน ซิลิกอน ลอยตัวขึ้นสูเปลือกนอก ธาตุและสารประกอบที่เบามาก เชน
ไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด และไอน้ํา พยายามแทรกตัวออกจากพื้นผิวกลายเปน
บรรยากาศ เมื่อโลกเย็นลงเปลือกนอกตกผลึกเปนแรและหิน  ไอน้ําในอากาศควบแนนเกิด
ฝน น้ําฝนไดละลายคารบอนไดออกไซดลงมาสะสมบนพื้นผิว ไหลลงทะเลและ
มหาสมุทร  สองพันลานปตอมาการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ไดนําคารบอนไดออกไซดมา
สังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารและพลังงาน และปลอยผลผลิตเปนกาซออกซิเจน   กาซ
ออกซิเจนที่ลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศชั้นบน แลวแตกตัวเปนออกซิเจนอะตอมเด่ียว และ
รวมตัวกับออกซิเจนอะตอมคูกลายเปนกาซโอโซน  ซึ่งชวยปองกันอันตรายจากรังสีอุลตรา
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ไวโอเล็ต   นัปต้ังแตนั้นมาทําใหสิ่งมีชีวิตบนบกก็ทวีจํานวนมากขึ้น ออกซิเจนจึงมีบทบาท
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกในเวลาตอมา (ภาพที่ 2)  สัดสวนของสิ่งมีชวีิตเชน
พืชและสัตว เปนปจจัยควบคุมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน ตลอดจน
ภาวะเรือนกระจกใหอยูในภาวะสมดุล ทานสามารถติดตามวิวัฒนาการของโลกไดโดยดูจาก
ธรณีประวัติ 
                             

 
        

 ภาพที่ 2  วิวัฒนาการของโลก 

 
  

 

  โครงสรางโลก
  
 
โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 

ลานปมาแลว  นักดาราศาสตรสวนใหญสันนิษฐานวาระบบสุริยะเกิดจากการหมุนวน
ของฝุนและแกสในอวกาศ (เนบิวลา)  แรงโนมถวงระหวางมวลทําใหฝุนและ
แกส ในอวกาศเกิดการยุบตัวและรวมกัน   จนในที่สุดกลายเปนระบบสุริยะซึ่ง
ประกอบดวยดวงอาทิตยและดาวเคราะหตางๆ 

  นักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษาหาขอมูลทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหรูถึง
สวนประกอบและลักษณะตางๆ  ภายในเปลือกโลก เชน ศึกษาเรื่องอุกาบาตซึ่งเปน
ชิ้นสวนจากอวกาศตกผานชั้นบรรยากาศ ลงมาสูผิวโลก   ศึกษาเรื่องการระเบิดของ 
ภูเขาไฟที่พนชิ้นสวนและวัตถุจากภายในโลกออกมาสูพื้นผิวโลก  ซึ่งนักวิทยาศาสตรเชื่อ
วามีสวนประกอบของโลกเมื่อเร่ิมเกิด  

  
จากขอมูลและหลักฐานดังกลาวนักวิทยาศาสตรแบงโครงสรางของโลกตาม

ลักษณะมวลสารเปน 3 ชั้นใหญ ๆ คือ   
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หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 

  
  
1. ชั้นเปลือกโลก (Crust)  
  
เปนเสมือนผิวดานนอกที่ปกคลุมโลก  แบงออกไดเปน 2 บริเวณ  คือเปลือกโลก

ภาคพื้นทวีป  หมายถึง สวนที่เปนแผนดินทั้งหมด ประกอบดวยธาตุซิลิคอน (Si) 
และอะลูมิเนียม (Al) เปนสวนใหญ  และเปลือกโลกใตมหาสมุทร  หมายถึงเปลือกโลก
สวนที่ถูกปกคลุมดวยน้ํา  ประกอบดวยธาตุซิลิคอน (Si) และแมกนีเซียม (Mg) 
เปนสวนใหญ  มีความลึกต้ังแต 5 กิโลเมตร  ในสวนที่อยูใตมหาสมุทรไปจนถึง 70 
กิโลเมตร ในบริเวณที่อยูใตเทือกเขาสูงใหญ 

   
 



2. ชั้นเนื้อโลก (Mantle) 
  
 เปนชั้นที่อยูถัดลงไปจากชั้นเปลือกโลก  สวนมากเปนของแขง็  มีความลึก

ประมาณ 2,900 กิโลเมตร นับจากฐานลางสุดของเปลือกโลกจนถึงตอนบนของแกน
โลก  ชั้นเนื้อโลกสวนบนเปนหินที่เย็นตัวแลวและบางสวนมีรอยแตกเนื่องจากความ
เปราะ  ชั้นเนื้อโลกสวน   กับชั้นเปลือกโลก รวมตัวกันเรียกวา  “ธรณีภาค” 
(Lithosphere) ซึ่งมาจากรากศัพทภาษากรีก แปลวาชั้นหิน ชั้นธรณีภาคมีความหนา
ประมาณ 100 กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไปชั้นเนื้อโลกถัดลงไปที่ความลึก 100 – 
350  กิโลเมตร  เรียกวาชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) เปนชั้นของหินหลอมละลาย
รอนหรือ หินหนืดที่เรียกวา แมกมาซึ่งหมุนวนอยูภายในโลกอยางชา ๆ  ชั้นเนื้อโลกที่อยู
ถัดลงไปอีกเปนชั้นลางสุดอยูที่ความลึกต้ังแต 350 – 2,900 กิโลเมตร  เปนชั้นที่เปน
ของแข็งรอนแตแนนและหนืดกวา  ตอนบนมีอุณหภูมิสูง ต้ังแตประมาณ 2,250 – 
4,500 ๐C 

 
 3. ชัน้แกนโลก (Core) 
  
 อยูในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ  2,900 กิโลเมตร ลงไป  แบงออกเปน 2 

สวน คือ แกนโลกชั้นนอกมีความหนาตั้งแต 2,900 – 5,100 กิโลเมตร  เชื่อกันวาชั้นนี้
ประกอบดวยสารเหลวของโลหะเหล็กและนิเกิลเปนสวนใหญและมีความรอนสูง
มาก  ตอเนื่องจากแกนโลกชั้นนอกลงไปเปนแกนโลกชั้นนอกแตอยูในสภาพของแข็ง
เนื่องจาก มีความดันและอุณหภูมิสูงมาก อาจสูงถึง 6,000 ๐C 
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