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1.  โลกเกิดข้ึนไดอยางไร  
ปญหาที่วาโลกเราน้ีมาจากไหน หรือเกิดขึ้นได

อยางไรน้ัน ไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตรมาเปน

เวลานานแลว ผลจากการศึกษาพบวาโลกเปนสมาชิกหน่ึง

ของระบบสุริยะ โดยมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของ

ระบบสุริยะ  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําเนิดของระบบสุริยะน้ัน 

มีมากมาย เชน  
พ.ศ. 2339 คานท และลาพาส ไดเสนอทฤษฏี

เกี่ยวกับการเกิดระบบสุริยะไวโดยเขาเชื่อวาดวงอาทิตย 

ดาวเคราะหและสิ่งตาง ๆ ในระบบสุริยะมีกําเนิดมาจาก

กลุมแกสท่ีรอนจัดและหมุนอยู แรงเหวี่ยงจากการหมุน 

ทําใหเกิดเปนลักษณะวงแหวนหมุนกระจายออกจาก 

จุดศูนยกลาง ตอมาบริเวณศูนยกลางของวงแหวน 

ก็กลายเปนดวงอาทิตย สวนกลุมแกสในแตละวงแหวน 

ก็จะรวมตัวกันแลวหดตัวกลายเปนดาวเคราะหและ 

สิ่งอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ ซึ่งรวมท้ังโลกท่ีเราอาศัยอยูน้ีดวย  
 

พ.ศ. 2444 เจมส ยีนส ไดเสนอไววา มีดาวฤกษ

ขนาดใหญเคลื่อนท่ีเขาใกลดวงอาทิตย แรงดึงดูดระหวาง

ดวงอาทิตยและดาวฤกษทําใหมวลบางสวนของดาวฤกษ

และดวงอาทิตยหลุดออกมา มวลท่ีหลุดออกมาน้ีกลายเปน

ดาวเคราะหตาง ๆ รวมท้ังโลกและวัตถุอื่น ๆ  ในระบบ

สุริยะ  
พ.ศ. 2493 เฟรด ฮอยล และฮานส อัลเพน ได

เสนอทฤษฏีโดยอาศัยแนวคิดขอวลาพาส และหลักฐาน

จากการศึกษาปรากฏการณทองฟาเพ่ิมเติมซึ่งสรุปความได

วา มีดวงอาทิตยเกิดขึ้นกอนจากการรวมตัวของกลุมแกส

และฝุนละออง ตอมาดวงอาทิตยท่ีเกิดใหมน้ีเร่ิมมีแสง

สวาง และยังคงมีกลุมแกสและฝุนละอองหอมลอมอยูโดย

ห มุ น ไ ป ร อ บ  ๆ  ด ว ง อ า ทิ ต ย  ก ลุ ม แ ก ส แ ล ะ 

ฝุนละอองเหลาน้ีถูกดึงดูดใหอัดแนนขึ้น และรวมตัวเปน

กอนขนาดใหญขึ้นจน กลายเปนกอนวัตถุขนาดใหญขึ้น 

จนกลายเปนกอนวัตถุขนาดใหญโคจรรอบดวงอาทิตย  

ซึ่งก็คือดาวเคราะหน่ันเอง  
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2.  สวนประกอบของโลก 
โลกอายุประมาณ 4,500 ลานป ลักษณะรูปราง

เปนทรงกลมคลายกับสม มีเสนผาศูนยกลางในแนวด่ิง

จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใตสั้นกวาเสนผาศูนยใน

แนวนอนอยูเล็กนอย (วัดจากขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต

ประมาณ 12,711 กิโลเมตร และวัดจากตะวันออก-

ตะวันตกประมาณ 12,755 กิโลเมตร) โลกประกอบดวย

ชั้นตาง ๆ ดังน้ี 
1.  เปลือกโลก (Crust) คือสวนท่ีอยูชั้นนอกสุด

ของโลก มีท้ังสวนท่ีเปนแผนดิน (ภาคพ้ืนทวีป) และนํ้า 

(ภาคพื้นสมุทร) ท่ีมองเห็นอยูภายนอกกับสวนท่ีเปนหิน

แข็งฝงลึกลงไป ใตผิวดินและผิวนํ้า เปลือกโลกน้ีมีความ

หนาประมาณ 6-35 กิโลเมตร เปลือกโลกแบงออกเปน  

2 สวน คือ 
 1.1 เปลือกโลกสวนบน เปนเปลือกโลก 

สวนภาคพื้นทวีป ความหนาไม เกิน 3 - 7 กิโลเมตร 

ประกอบดวย หินไซอัล (Sial) ซึ่งเปนหินแกรนิต  

มีสารประกอบพวกซิลิกา (Silica) และอะลูมินา (Alumina) 

 1.2 เปลือกโลกสวนลาง เปนเปลือกโลก 
สวนใตมหาสมุทร มีความหนาไม เกิน 35 กิ โลเมตร 

ประกอบดวยหินไซมา (Sima) ซึ่ ง เปน หินบะซอลต  
มีส ารประกอบพวกซิลิ ก า  ( silica) และแมกนี เซี ย 
(magnesia) 

2.  แมนเทิล (Mantle) คือสวนท่ีอยูถัดลงไป

จากเปลือกโลกหนาประมาณ 3000 กิโลเมตร บางสวนของ

ชั้นน้ีมีหินเหลวหนืดและรอนจัดประกอบดวยธาตุตาง ๆ 

เชน ซิลิคอน เหล็ก อะลูมิเนียม หลอม ละลายปนกันอยู

ภายใตความดันและอุณหภูมิสูงมาก 
3.  แกนโลก (Core) คือสวนท่ีอยูชั้นในสุดของ

โลก มีความหนาประมาณ 3,440 กิโลเมตร แกนโลก

แบงเปน 2 ชั้น คือ 
 3.1  แกนโลกช้ันนอก (Outer Core) อยูลึก

จากผิวโลกประมาณระหวาง 2,900 – 5,000 กิโลเมตร  

ชั้นน้ีประกอบดวยของเหลวรอนจําพวกเหล็กและนิเกิล 

นอกจากน้ียังเปนชั้นท่ีมีลักษณะเปนของเหลวเคลื่อนท่ีได 

สงผลใหเกิดสนามแมเหล็กน่ันเอง 

Photo from : http://uc.exteenblog.com/purekuz/images/plate-fig1m.jpg 
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 3.2  แกนโลกช้ันใน (Inner Core) อยูลึก
จากผิวโลกถึงศูนยกลางโลกประมาณ 5,000 กิโลเมตร  

ชั้นน้ีมีความกดดันและมีอุณหภูมิสูงทําใหอนุภาคของ

เหล็กและนิเกิลถูกอัดแนนจนเปนของแข็ง  
 
3.  สถานะของสสารในโลก  

กรณีตัวอยางเชน มีคนยืนเกาะกันไว โดยสมมติ
ใหแตละคนเปรียบเสมือนแตละอนุภาคของสสาร ซึ่งเม่ือ

อนุภาคของสสารอยูกันอยางหนาแนน หรือเทียบไดกับ

ขณะท่ีคนโอบไหลกัน จะเห็นวาอนุภาคจะเคลื่อนตัวเอง 

ไดยาก แตถาอนุภาคของสสารอยูกันอยางหลวม ๆ หรือ 
เม่ือคนจับมือกัน ก็จะเคลื่อนตัวเองไดงาย  

นอกจากน้ีสสารท่ีแตละอนุภาคอยูรวมกันอยาง

หนาแนนน้ีก็จะถูกทําใหเปลี่ยนรูปรางไปไดยากกวาสสารท่ี

แตละอนุภาคอยูกันอยางหลวม ๆ อีกดวย  
ของแข็ง ของเหลว และแกสก็มีลักษณะการอยู

รวมกันของอนุภาคคลายกับท่ีกลาวมา คือของแข็งจะมี

อนุภาคอยูกันอยางหนาแนน อนุภาคของของเหลวจะอยู

กันอยางหลวม ๆ ของเหลวจึงเปลี่ยนแปลงรูปรางไดตาม

ภาชนะท่ีใส สวนอนุภาคของแกสน้ันก็จะอยูกันอยาง

กระจัดกระจายและเคลื่อนไปมาไดอยางอิสระ จึงทําให

แกสฟุงกระจายไดเต็มภาชนะ  
สสารสามารถเปลี่ยนสถานะไดเม่ืออยูในภาวะ

แวดลอมท่ีเหมาะสม เชน นํ้าแข็งเม่ือไดรับความรอน

เพียงพอก็สามารถเปลี่ยนสถานะเปนนํ้าได และในทํานอง

เดียวกันเราก็สามารถตมนํ้าใหเดือดกลายเปนไอนํ้าได  
สสารตาง ๆ สามารถเปลี่ยนสถานะไดและเรา

สามารถนําความรูเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารมาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดหลายอยาง เชน การนําแทง

เหล็กมาหลอหลอมแลวเทลงในแมพิมพทําใหไดภาชนะ

เหล็กหลอ มีรูปรางตามตองการ การนําแกวมาหลอมเหลว

แลวเปาใหเปนรูปตาง ๆ นอกจากน้ี เรายังสามารถสราง

เครื่องมือและเคร่ืองใชตาง ๆ ตลอดจนเครื่องอํานวยความ

สะดวกอีกมากมาย  
มนุษยไดพยายามศึกษาคนควาเกี่ยวกับลักษณะ

โครงสราง และองคประกอบของสสารมาเปนเวลานานแลว

ในท่ีสุด จอหน ดอลตัน นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษได

เสนอแนวคิดวา ถาแบงสารออกเปนหนวยยอยท่ีสุด โดย

แตละหนวยยังคงสมบัติเดิมของสสารไว เรียกหนวยยอย

ท่ีสุดน้ีวา “อะตอม”  
ถานําสารชนิดหน่ึงมาศึกษาสมบัติของแตละ

อะตอมแลว หากปรากฏวาอะตอมท้ังหมดของสสารเปน

ชนิดเดียวกันก็เรียกสสารดังกลาวน้ีวา “ธาตุ”  
เน่ืองจากธาตุมีหลายชนิด จอหน ดอลตัน จึง

เสนอใหมีการใชรูปภาพเปนสัญลักษณแทนชื่อธาตุ ตอมา

นักวิทยาศาสตรไดคนพบธาตุใหม ๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก 

การใชรูปภาพจึงไมสะดวก ดังน้ัน จาคอบ เบอรซีเลียส 

นักวิทยาศาสตร ชาวสวีเดน ไดเสนอใชตัวอักษรแทนชื่อ

ธาตุและเปนท่ียอมรับกันจนถึงทุกวันน้ี 
โดยท่ัวไปอะตอมจะไมอยูตามลําพัง แตจะ

รวมตัวกันอยูกับอะตอมอ่ืนอยางมีระบบ ถาอะตอมของ

ธาตุชนิดเดียวกันมาเกาะอยูรวมกัน ก็จะเกิดเปนโมเลกุล

ของธาตุ เชน โมเลกุลของออกซิเจน ประกอบดวย อะตอม

ของธาตุตางชนิดกันมาเกาะอยูดวยกันก็จะเกิดเปนโมเลกุล

ของสารประกอบ เชน โมเลกุลของคารบอนไดออกไซด

ประกอบดวยอะตอมของธาตุคารบอน 1 อะตอม และ

อะตอมของธาตุออกซิเจน 2 อะตอม  
 

4.  แมเหล็กและแมเหล็กโลก  
โดยท่ัวไปแมเหล็กมี 2 ขั้วคือขั้วเหนือ (ขั้ว N) 

และข้ัวใต (ขั้ว S) เม่ือนําแมเหล็กผูกหอยในแนวด่ิงโดย

ปลอยใหแกวงหรือหมุนไดอยางอิสระ จะพบวา เม่ือ

แมเหล็กหยุดน่ิงจะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใตเสมอ 

จึงเรียกขั้วแมเหล็กท่ีชี้ไปทางทิศเหนือวาขั้วเหนือ และขั้ว 
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ท่ีชี้ไปทิศใตวาขั้วใต และยังพบอีกวา ขั้วแมเหล็กชนิด

เดียวกันจะผลักกัน แตขั้วแมเหล็กตางชนิดกันจะดูดกัน  
การท่ีแมเหล็กวางขั้วอยูในแนวทิศเหนือและทิศ

ใตเสมอน้ีเอง มนุษยจึงใชแมเหล็กมาทําเข็มทิศซึ่งเปน

อุปกรณชวยในการเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เดินทางโดยเรือเดินทะเลและเครื่องบินน้ันมีความจําเปน 

ท่ีตองใชเข็มทิศเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเพราะบางครั้งความเร็ว

ของกระแสนํ้าและลมมีผลทําใหยานพาหนะที่ใชเดินทาง

เปลี่ยนทิศทางไปได จึงตองใชเข็มทิศเปนอุปกรณสวน

หน่ึงเพื่อชวยในการหาตําแหนงและทิศทางของจุดหมาย

ปลายทางอยูเสมอ  
นอกจากน้ี แทงแม เหล็กสามารถสงอํานาจ

แมเหล็กออกไปรอบ ๆ แทงแม ซึ่งอํานาจแมเหล็กน้ี

สามารถทําใหผงตะไบเหล็กเรียงตัวเปนเสนได จึงกลาวได

วาบริเวณรอบ ๆ แทงแม เหล็กท่ีสามารถสงอํานาจ

แมเหล็กไปถึงน้ันเรียกวา “สนามแมเหล็ก”  
ตอนน้ีเราไดทราบมาแลววา เม่ือวางเข็มทิศไว

บนโตะ ขั้วเหนือของแมเหล็กท่ีใชทําเข็มทิศจะช้ีไปทางทิศ

เหนือ หรือเม่ือนําแทงแมเหล็กมาแขวนตรงกลางใหหมุน

ไดคลองในแนวราบ เม่ือแมเหล็กหยุดน่ิงแลว แมเหล็กจะ

ว า ง ตัวอยู ในแนว ทิศ เห นือ -ใต  โดยขั้ ว เห นือของ 

แทงแมเหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ จากปรากฏการณ

ตาง ๆ นักวิทยาศาสตรเชื่อวาท่ีบริเวณขั้วโลกท้ังสองมี

สมบัติเปนขั้วแมเหล็ก  
นักวิทยาศาสตรพบวาบริเวณท่ีอยูใตผิวโลกใกล

ขั้วโลกเหนือจะมีสมบัติเปนขั้วแมเหล็กชนิดขั้วใต สวน

บริเวณท่ีอยูใตผิวโลกใกลขั้วโลกใตก็แสดงสมบัติเปน

ขั้วแมเหล็กชนิดขั้วเหนือ ขั้วแมเหล็กท้ังสองขั้วน้ีทําใหโลก

มีสนามแม เหล็ กล อมรอบ  ห รือกล าว ได ว า โลก มี

สนามแมเหล็กโลกหอหุมอยูโดยรอบน้ันเอง  
น อ ก จ า ก ม นุ ษ ย จ ะ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง

ส น า ม แม เ ห ล็ ก โ ล ก เ พื่ อ ช ว ย ใ น ก า ร ห า ทิ ศ แ ล ว 

สนามแมเหล็กโลกยังทําใหแรบางชนิด เชน แรแมกนีไทต

มีสมบัติเปนแมเหล็กตามธรรมชาติได สนามแมเหล็กโลก

และแทงแมเหล็กท่ีเกิดตามธรรมชาติน้ี มีสวนชวยให

มนุษยประดิษฐแมเหล็กขึ้นเองได และใชแมเหล็กท่ีผลิต

ขึ้นเองไดน้ีเปนชิ้นสวนสําคัญในการสรางอุปกรณผลิต

กระแสไฟฟา นอกจากน้ีสนามแมเหล็กยังชวยปองกันและ

ควบคุมรังสีบางชนิดท่ีมีอยูในอวกาศใหเขาสูโลกในปริมาณ

ท่ีพอเหมาะและไมทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนโลก  
 
5.  มนุษยทําใหเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงไดอยางไร  

ในชีวิตประจําวันมนุษยมีความจําเปนตองใชดิน 

หิน และแรธาตุตาง ๆ มากมายเพื่อการกอสรางและสราง

ผลิตภัณฑตาง ๆ มนุษยจึงตองคนหาและขุดดิน หิน และ

แรธาตุดังกลาวซึ่งมีอยูในเปลือกโลกขึ้นมาใชประโยชนการ

กอสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญ เชน เขื่อน ถนน อาคาร 

อุโมงค น้ันในบางแหงมีความจําเปน ตองปรับพ้ืนท่ีท่ีจะ

สรางอาคารน้ัน ๆ  อาจตองมีการขุดเจาะลงในชั้นดิน หิน 

เพื่อวางระบบฐานรากของสิ่งกอสราง บางคร้ังมีการระเบิด

ภูเขาเพื่อเอาหินมาสรางถนน สรางอุโมงค ซึ่งใชสําหรับการ

ขนสงและสื่อสาร ท้ังหมดน้ีลวนแลวแตมีสวนทําใหเปลือก

โลกเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
 
6.  ธรรมชาติทําใหเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได

อยางไร  
เม่ือประมาณ พ.ศ. 2163 อัลเฟรด เวเจเนอร  

ไดสันนิษฐานวา ถายอนอดีตไปอีกประมาณ 50 ลานป ผิว

โลกส วน ท่ี เปนแผน ดินซึ่ ง โผล ขึ้ นมาจากผิว นํ้ า น้ัน 

มีเพียงสวนเดียวเปนทวีปใหมทวีปเดียวเทาน้ัน  
จากขอมูลในปจจุบันจะเห็นวา ทวีปตาง ๆ อยู

กระจายไปตามสวนตาง ๆ ของโลก โดยมีมหาสมุทรและ

ทะเลค่ันอยู ระหว างทวีป นอกจากนี้ขอมูล ท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาในระยะตอ ๆ มา พบวาทวีปท้ังหลายท่ี

มนุษยอาศัยอยูน้ีมิไดน่ิงอยูกับท่ี แตสามารถเคลื่อนท่ีได  
นักธรณีวิทยาได ศึกษาและพบว าสิ่ งต าง ๆ  

ท่ีประกอบกันเปนเปลือกโลกน้ันมิมิไดอยูรวมติดกันเปน
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แผนเดียวกันโดยตลอด แตมีรอยแยกอยูท่ัวไป รอยแยก

เหลา น้ีสวนใหญจะอยูลึกลงไปจากผิวโลก จึงทําให

สามารถแบงเปลือกโลกออกเปนแผน ๆ เรียกแตละแผน
วาแผนเปลือกโลก ซึ่งแผนเปลือกโลกจะประกอบดวย

แผนเปลือกโลกขนาดใหญ 6 แผนดวยกันคือ  
1. แผนยูเรเซีย เปนแผนเปลือกโลกที่รองรับ

ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และพื้นนํ้าบริเวณใกลเคียง  
2. แผนอเมริกา เปนแผนเปลือกโลกท่ีรองรับทวีป

อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต และพื้นนํ้าคร่ึงซีกตะวันตก

ของมหาสมุทรแอตแลนติก  
3. แผนแปซิฟก เปนแผนเปลือกโลกท่ีรองรับ

มหาสมุทรแปซิฟก  
4. แผนออสเตรเลีย เปนแผนเปลือกโลกท่ี

รองรับทวีปออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และพื้นนํ้า

ระหวางประเทศออสเตรเลียกับประเทศอินเดีย  
5. แผนแอนตารกติก เปนแผนเปลือกโลกท่ี

รองรับทวีปแอนตารกติก และพื้นนํ้าโดยรอบ  

6. แผนแอฟริกา เปนแผนเปลือกโลกท่ีรองรับ

ทวีปแอฟริกา และพื้นนํ้ารอบ ๆ ทวีปน้ี  
นอกจากน้ียังมีแผนเปลือกโลกขนาดเล็กอีกดวย 

เชน แผนฟลิปปนส เปนตน  
 

7.  การเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก  
แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนท่ีของแผนเปลอืกโลก 

เกิดจากการท่ีหินหนืดซึ่งอยูในชั้นแมนเทิลไดรับความรอน

จากแกนโลก หินหนืดจึงไหลสวน การเคลื่อนท่ีของหิน

หนืดเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคลื่อนท่ีได 

ประกอบกับแผนเปลือกโลกท่ีอยูใตมหาสมุทรมีความหนา

นอยกวาแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีป ทําใหหินหนืดใน

ชั้นแมนเทิลจึงสามารถแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกระหวาง

แ ผ น เ ป ลื อ ก โ ล ก ท่ี อ ยู ใ ต ม ห า ส มุ ท ร ไ ด ง า ย ก ว า  

หินหนืดในชั้นแมนเทิลจึงทําหนาท่ีเปนตัวดันและพยุงให

แผนเปลือกโลกใตมหาสมุทรเคลื่อนท่ีและขยายตัวแยก

ออกจากกัน  

Photo from :  http://www.thaispaceweather.com/IHY/Earth/images/con3.png 
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นักธรณีวิทยาพบวาท่ีบริเวณรอยตอระหวางแผน

เปลือกโลกท่ีอยูใตมหาสมุทรแอตแลนติกน้ัน มีแนวหิน

เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แนวหินใหมท่ีเกิดขึ้นจากหินหนืดท่ี

อยูใตเปลือกโลกดันขึ้นมาท่ีบริเวณรอยตอน้ี แนวหินใหม

เหลาน้ีพบวามีอายุนอยกวาหินปูนท่ีอยูบนทวีปท่ีอยูรอบ

มหาสมุทรแอตแลนติกมาก นอกจากน้ียังพบวาการท่ีหิน

หนืดดันขึ้นมาตามรอยตอน้ีเองทําใหแผนดินของทวีป

อเมริกากับทวีปยุ โรป และทวีปแอฟริกาหางมากข้ึน

ตลอดเวลา เม่ือแผนเปลือกโลกใตมหาสมุทรเคลื่อนท่ี

ออกไปมากยิ่งขึ้น ขอบอีกดานหน่ึงจะเขาไปชนและมุดตัว

เขาไปสูใตแผนเปลือกโลก และมีแรงดันมหาศาลเกิดขึ้น

ตามบริเวณท่ีจรดกันน้ี  
นักธรณีวิทยาศึกษาพบวา แผนเปลือกโลกท้ัง

ปวงเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลาดวยอัตราเร็วท่ีตํ่ามาก บาง

แผนเคลื่อนท่ีเขาชนอีกแผนหน่ึง เชน แผนออสเตรเลีย

เคลื่อนท่ีเขาชนแผนยูเรเซีย เกิดการเปลี่ยนแปลงคือแผน

ออสเตรเลียมุดตัวเขาสูแผนยูเรเซียและมุดหายไปในสวน

แมนเทิลของโลกท่ีมีความรอนสูง จึงทําใหเกิดมีการหลอม

ตัวของหินเปลือกโลก นอกจากการชนกันของ ท้ังสอง

แผนน้ียังผลใหเปลือกโลกบางสวนถูกดันใหโคงตัวขึ้น

กลายเปนภูเขาสูง เชน บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยูทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
จากความรูท่ีนักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษา

คนควาทําใหเราทราบวา แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนท่ีอยู

ตลอดเวลา และถาเราตัดภาพทวีปตาง ๆ แลวนํามาตอกัน

ก็จะเห็นวาบางสวนอาจปะติดปะตอกันเขาเกือบสนิท เชน 

ชายฝงตะวันออกของทวีปอเมริกาใตกับชายฝงตะวันตก

ของทวีปแอฟริกา หรือบางสวนอาจตอกันไมสนิทนัก เชน 

บริเวณชายฝงทวีปเอเซียตอนลางกับสวนบนของชายฝง

ทวีปออสเตรเลียและทวีปแอนตารกติก อยางไรก็ตาม  

อาจถือได ว าภาพท่ี เกิดจากการนําทวีปต าง  ๆ  มา

ปะติดปะตอกันน้ีใหแนวคิดท่ีสําคัญท่ีทําใหเราไดทราบวา 

แผนเปลือกโลกท้ังหลายมีการเคลื่อนท่ี  
 

8. การเกิดแผนดินไหว  
ความรอนจากแกนโลกนอกจากจะทําใหแผน

เปลือกโลกเคลื่อนท่ีไดแลว ยังทําใหเปลือกโลกสวนลาง

ขยายตัวไดมากกวาผิวดานบน ท้ัง น้ี เพราะผิวโลกมี

อุณหภูมิตํ่ากวาแกนโลกมาก นอกจากน้ีบริเวณผิวโลกยังมี

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยูตลอดเวลา สาเหตุดังกลาวน้ี

ทําใหเปลือกโลกมีการขยายตัวและหดตัวไมสมํ่าเสมอ 

อิทธิพลน้ีจะสงผลกระทบตอรอยแตกในชั้นหินและรอยตอ

ระหวางแผนเปลือกโลกโดยตรง คือรอยตอระหวางแผน

เปลือกโลกบางแหงอาจแยกหางออก บางแหงเคลื่อนท่ีเขา

ชนกัน การชนกันหรือแยกออกจากกันของเปลือกโลกอาจ

ทําใหเปลือกโลกบางสวนในบริเวณน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยฉับพลัน เชน เปลือกโลกเกิดการทรุดตัวหรือยุบตัวลง 

ทําใหเปลือกโลกบริเวณน้ันเกิดการกระทบกระเทือนหรือ

เคลื่อนท่ีตามแนวระดับและจะสงอิทธิพลของการกระทบ

กระแทกหรือการเคลื่อนท่ีตามแนวระดับน้ีออกไปยังบริเวณ

รอบ ๆ ในรูปของคลื่น เราเรียกการเปลี่ยนแปลงเปลือก

โลกท่ีเกิดขึ้น ในลักษณะน้ีวา “แผนดินไหว” 
จากการศึกษาของนักธรณีวิทยาพบวา บริเวณ

รอยต อ ร ะหว า ง แผ น เปลื อก โลก น้ัน มี โ อก าส เกิ ด

แผนดินไหวมากกวาบริเวณอื่น ๆ  ท้ังน้ีเพราะแผนเปลือก

โลกเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา บริเวณรอยตอจึงมีโอกาสเกิด

การกระทบกระแทกไดงายและถาการกระทบกระแทก

เกิดขึ้นอยางรุนแรง จนเปนเหตุใหเปลือกโลกบริเวณน้ัน

ฉีกขาดตามแนวระดับหรือทรุดตัวลงอยางรวดเร็วดวย

อิท ธิพลของแรงดึง ดูดของโลก  ก็อาจทําใหอาคาร 

บานเรือนและสิ่งกอสรางตาง ๆ พังทลายและไดรับความ

เสียหายได  
 

9.  ภูเขาไฟ  
หินหนืดท่ีอยูใตเปลือกโลกน้ันมีอุณหภูมิและ

ความดันสูงมาก หินหนืดจะถูกแรงดันอัดใหแทรกรอย

แตกข้ึนสูผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น 
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เรียกวา “การเกิดภูเขาไฟ” ซึ่งแรงอัดท่ีถูกปลอยออกมา
น้ันสามารถบงบอกถึงความรุนแรงในการระเบิดของ 

ภูเขาไฟ  
หินหนืดท่ีพุงขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟน้ี

เรียกวา “ลาวา” ซึ่งจะไหลลงสูบริเวณท่ีอยูระดับตํ่ากวา 
และสรางความเสียหายใหแกมนุษย สิ่งมีชีวิต ตลอดจน

สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  
นอกจากหินหนืดท่ีพุงออกมาจากปลองภูเขาไฟ

แลวยังมีสิ่งอ่ืนปะปนออกมาอีกมากมาย มีท้ังไอนํ้า ฝุน

ล ะ อ อ ง  เ ศ ษ หิ น แ ล ะ แ ก ส ต า ง  ๆ  เ ช น  แ ก ส

คารบอนไดออกไซด แก็สไนโตรเจน เปนตน  
แนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก จะเปน

บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกวาบริเวณท่ีอยู

ถัดเขาไปภายในแผนทวีป ท้ังน้ีเพราะบริเวณรอยตอน้ีจะมี

ขอบทวีปสวนหนึ่งมุดจมลงไปใตแผนเปลือกโลกอีกแผน

หน่ึง สวนท่ีมุดลงไปน้ี จะหลอมเหลวเปนหินหนืดท่ีมี

อุณหภูมิและแรงดันสูงมาก จึงดันแทรกตัวขึ้นมาตามรอย

แยกไดงายกวาบริเวณอื่น  
อยางไรก็ตามการเกิดภูเขาไฟก็มีโอกาสเกิดขึ้น

ในบริเวณท่ีหางจากรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกได

เชนกัน แตมีโอกาสเกิดขึ้นนอย โดยอาศัยกระบวนการกอ

ตัวของภูเขาไฟท่ีอาจเกิดจากการท่ีหินหนืดดันขึ้นตามรอย

แตกในชั้นหิน ซึ่งรอยแตกนี้อยูหางจากแนวรอยตอ

ระหวางแผนเปลือกโลก  
นักธรณีวิทยาพบหลักฐานท่ีแสดงวาบริเวณ

จังหวัดลําปางและบุรีรัมย เปนบริเวณท่ีหินหนืดดันแทรก

ขึ้นมาตามรอยแตกของชั้นหินและมีเพียงบางแหงเกิดปะทุ

แบบภูเขาไฟแตไมรุนแรง และประมาณวาการระเบิดของ

ภูเขาไฟในบริเวณน้ันเกิดขึ้น เม่ือลานปมาแลว 
 นอกจากน้ีนักธรณีวิทยาสังเกตพบวากอนท่ี

ภูเขาไฟจะระเบิดมักมีแผนดินไหวเกิดขึ้นกอน ท้ังน้ีเพราะ

เปลือกโลกบริเวณน้ันอาจมีจุดออน เชน อาจมีรอยแตก

หรือรอยแยกของชั้นหิน ซึ่งรองรอยเหลาน้ีเม่ือไดรับ

แรงดันจากหินหนืดชั้นหินบริเวณน้ันจึงเคลื่อนได และ

ภายหลังจากท่ีภูเขาไฟระเบิดแลวก็จะมีแผนดินไหวเกิดขึ้น

เชนเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการปรับตัวระหวางหินหนืดกับชั้น

หินบริเวณขางเคียง  
 

10.  ภูเขา  
ภูเขาเกิดขึ้นไดหลายกระบวนการ ซึ่งแตละ

กระบวนการใชเวลานานมาก ภูเขาบางแหงเกิดขึ้นจากการ

เคลื่อนท่ีชนกันของแผนเปลือกโลก เชน ภูเขาหิมาลัยซึ่ง

อยูบริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียเกิดขึ้นจากการชน

กันของแผนออสเตรเลียกับแผนยูเรเซีย เปนตน  
นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวาภูเขายังอาจเกิดจาก

กระบวนการอีกหลายอยางดังน้ี  
1. การยกตัวขึ้นของพื้นทวีปซึ่งไดรับแรงดันจาก

หินหนืด โดยกระบวนการยกตัวขึ้นของพื้นทวีปมีหลาย

ขั้นตอนซึ่งแตละขั้นใชเวลานานมาก  
2. การดันของหินหนืดท่ีใตผิวโลกและเย็นตัวเสีย

กอนท่ีจะไหลออกมา เชน การเกิดภูเขาหินแกรนิตทางทิศ

ตะวันตกของภาคกลาง  
3. การท่ีเปลือกโลกถูกแรงบีบอัดจนโคงงอ เชน 

การเกิดเทือกเขาภูพานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. การที่ผิวโลกมีความทนทานตอการกรอนไม

เทากัน สวนท่ีไมแข็งจะถูกกัดกรอนทําลายไป สวนท่ีแข็ง

ยังคงอยู  
 

11.  การกรอน  
การไหลของกระแสนํ้าในแมนํ้าลําธารเปนสาเหตุ

หน่ึงท่ีทําใหเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได ซึ่งกระแสนํ้าจะกัด

เซาะริมฝงนํ้าใหพังทลายลง และพัดพาเอาตะกอนหรือเศษ

หิน ดิน ทรายใหหลุดออกและเคลื่อนท่ีไป เราเรียก

กระบวนการท่ีทําใหเปลือกโลกหลุดไปน้ีวา “การกรอน” 
การทับถมของตะกอนท่ีเกิดจากการกรอนโดย

กระแสนํ้าจะถูกทับถมเปนชั้น ๆ โดยมีลักษณะตาง ๆ กัน

ไปตามลักษณะพื้นท่ีท่ีกระแสนํ้าพัดผานไป เชน เม่ือ



 - 8 - 

กระแสนํ้าไหลจากภูเขาลงสูท่ีราบท่ีมีความกวางกวารองนํ้า 

เดิมมาก ๆ จะทําใหความเร็วของกระแสนํ้าลดลง จนไม

สามารถพัดพาเศษหิน ดิน ทราย ตอไปได ตะกอนจะทับ

ถมแผนกระจายออกเปนเนินตะกอนรูปตาง ๆ   
การไหลของกระแสนํ้าออกสูทะเลน้ัน กระแสนํ้า

บริเวณปากแมนํ้าจะไหลชาลงทําใหมีตะกอนมาทับถม

สะสมอยูตลอดเวลาทําใหทองพ้ืนนํ้ามีระดับสูงขึ้นนํ้าก็ยิ่ง

ไหลชาลง การตกตะกอนอาจมีมากจนสูงพนระดับนํ้า

กลายเปนแผนดินแผกระจายออกตรงปากนํ้า พื้นแผนดิน

น้ีจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเปนบริเวณกวางตอเน่ืองกัน  

ซึ่งเรียกวา ดินดอนสามเหลี่ยม  
นอกจากน้ี กระบวนการกรอนอาจเกิดจากกาซก็ได 

เพราะในบรรยากาศมีก าซบางชนิดปะปนอยู  เช น  

ก าซซัลเฟอร ไดออกไซด  ก าซคารบอนไดออกไซด  

เม่ือนํ้าฝนละลายแกสดังกลาวจะทําใหนํ้าฝนมีสภาพเปน

กรดสามารถกัดกรอนหินใหเกิดการผุพังได  
บางคร้ังการผุพังยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของเปลือกโลก ซึ่งเราสามารถพบเห็นไดในบางทองถิ่น

ของประเทศไทย เชน เม่ือฝนตกบริเวณภูเขา นํ้าฝนจะ

ละลายกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศทําใหนํ้าฝนมี

สภาพเปนกรดคารบอนิก เม่ือกรดน้ีไหลซึมตามรอยราว

ของหิน โดยเฉพาะหินปูนก็จะละลายหรือทําปฏิกิริยากับ

แคลเซียมคารบอเนตในหินปูน ไดสารละลายแคลเซียม

ไฮโดรเจนคารบอเนต เม่ือสารละลายน้ีซึมลงทางเพดานถํ้า

แลว นํ้าระเหยไปหมดจะเหลือตะกอนปูน เกาะสะสม 

อยูนาน ๆ ไปตะกอนปูนจะแข็งตัวเกิด ”หินยอย”  
ท่ีเพดานถ้ํา แตถาสารละลายน้ีหยดลงบนพื้นถ้ํา และนํ้า

ระเหยไป จนเหลือตะกอนปูนเกาะสะสมอยูเม่ือเวลาผาน

ไปนาน ๆ ก็จะแข็งตัวเปน “หินงอก”  
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็เปนสาเหตุหน่ึง 

ท่ีทําใหเกิดการกรอนโดยทําใหหินขยายและหดตัว ถาการ

ขยายตัวของเน้ือหินชั้นในกับผิวนอกไมเทากันอาจทําให

หินเกิดการแตกราวได โดยเฉพาะท่ีผิวนอกของหินมักจะ

แตกเปนชิ้นเล็ก ๆ  ยิ่งพ้ืนท่ีผิวนอกของกอนหินมีมาก 

การแตกของผิวก็ยิ่งมีมากดวย ในบริเวณท่ีมีอากาศหนาว

จัดในบางชวงเวลาน้ันนํ้าท่ีขังอยูในรอยแตกในโพรงของ

กอนหินจะแข็งตัวและออกแรงดันหิน จนทําใหหินเกิดการ

แตกราวได 
เน่ืองจากโลกมีแรงโนมถวงซึ่งพยายามดึงดูด 

สิ่งตาง ๆ ใหตกสูท่ีตํ่าหรือตกสูพื้นโลกตลอดเวลา ดังน้ัน

สวนตาง ๆ ของเปลือกโลกจึงถูกโลกดึงดูดอยูตลอดเวลา 

แรงดึงดูดของโลกจึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีชวยทําใหเปลือกโลก

เกิดการกรอนขึ้น นอกจากน้ีในบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด 

เชน บริเวณท่ีอยูใกลแถบขั้วโลก นํ้าในแมนํ้าลําธารก็จะ

แข็งตัว ลําธารในบางแหงท่ีอยูระหวางหุบเขาก็จะมีหิมะ

สะสมตัวกันมากขึ้นจนกลายเปนมวลนํ้าแข็งขนาดใหญ 

และมีนํ้าหนักมากซึ่งเรียกกันวา “ธารนํ้าแข็ง” แรงดึงดูด
ของโลกจะพยายามดึงธารนํ้าแข็งใหเคลื่อนท่ีลงสูท่ีตํ่า  

เ ม่ือธาร นํ้าแข็ ง เคลื่ อน ท่ี ทํา ให เกิดการบด  

การกระแทกและการขัดสีกับหินท่ีธารนํ้าแข็งเคลื่อนท่ีผาน

ไปจึงทําใหเปลือกโลกเกิดการกรอนได นอกจากน้ีในสภาพ

ภูมิอากาศบางแหง เชน บริเวณท่ีราบสูง ทะเลทราย ภูเขา

สูง ซึ่งไดรับอิทธิพลจากกระแสลมท่ีพัดผานบริเวณเหลาน้ี

อยูเปนประจําน้ัน กระแสลมก็จะทําใหเปลือกโลกเกิดการ

กรอนไดอีกทางหน่ึงดวย  
 
12 .   ผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลงของ 

เปลือกโลก  
เปลือกโลกเปลี่ ยนแปลงด วยอิท ธิพลของ

ธรรมชาติและมนุษย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางลักษณะ

เปนไปอยางช า ๆ ใช เวลานับพันปจึงจะสัง เกตเห็น 

สิ่งเปลี่ยนแปลง เชน การเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก 

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

เชน การเกิดแผนดินไหว ดังน้ันสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ยอมไดรับ

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท้ังทางตรง

และทางออม กลาวคือ เม่ือภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป 

เชน เม่ือเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง เกิดภูเขาไฟระเบิด 
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ผิวโลกบางสวนอาจแยกตัวออก เกิดการถลมถลายและ

ยุบตัวลง ทําใหอาคารบานเรือนสิ่งกอสรางตาง ๆ ไดรับ

ความเสียหาย เปนเหตุใหมนุษยและสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ 

ตองเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  
ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกระทําของมนุษยโดยตรง

น้ัน มนุษยสามารถทําใหเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงได  

ในขณะเดียวกัน มนุษยก็พยายามศึกษาและทําความเขาใจ

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

เทาท่ีจะทําได ดังจะเห็นไดจากความพยายามท่ีจะใช

เทคโนโลยีในการศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อทํานายการเกิด

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เพ่ือเปนการปองกันอันตราย

ในดานตาง ๆ   
สําหรับประเทศไทยน้ันเม่ือพิจารณาตําแหนง

ท่ีต้ังจะเห็นวา ประเทศไทยต้ังอยูไมหางจากแนวรอยตอ

ระหวางแผนเปลือกโลกมากนัก และแผนยูเรเซียท่ีรองรับ

ประเทศไทยน้ันก็ไดรับแรงดันจาก แผนออสเตรเลียอยู

ตลอดเวลา และถาพิจารณาลักษณะพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

จะพบวาภาคเหนือพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขา ท่ีราบสูงมีอยู

มากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางจะเปนท่ี

ราบลุม พื้นท่ีทางภาคใตจะเปนท้ังภูเขาและท่ีราบตาม

ชายฝงทะเลและมีฝนตกชุกเกือบตลอดป เม่ือกลาว

โดยรวม ๆ แลว ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนชื้น และมี

แมนํ้าลําคลองปรากฏอยูท่ัวไป ดังน้ัน บริเวณตาง ๆ ของ

ประเทศไทยจึงไดรับอิทธิพลจากการกรอนโดยกระแสนํ้า

เปนสวนใหญ  
อยางไรก็ตามผลการศึกษาทางธรณีวิทยาบอกให

เราทราบวา โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ถึงแมวา

บริเวณบางแหง จะอยูหางจากแนวรอยตอระหวางแผน

เปลือกโลก แตก็มิไดหมายความวาบริเวณน้ันจะปลอดภัย

จากแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิดตลอดไป ท้ังน้ีเพราะ 

แนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกอาจเปลี่ยนแปลงไป

อีก เชน บริเวณแหงหน่ึงซึ่งอยูหางจากรอยตอระหวางแผน

เปลือกโลก เม่ือเวลาผานไปอาจเกิดแนวรอยตอระหวาง

แผนเปลือกโลกขึ้นใหม และผานเขาใกลบริเวณน้ันก็ได 

นอกจากน้ันมนุษยยัง เปนผู ทํ าลายความสมดุลทาง

ธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนการทําให

เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดความเดือดรอนแก

มนุษยเอง และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันเรา

ทุกคนจึ ง จํ า เปนต อง ศึกษาและ ทํ าความ เข า ใจกั บ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยูตลอดไป เพื่อ

จะไดเตรียมพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต   




