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ค าอธิบายราย วิชาว30104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

        ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตั้งแต่เกิด
จนถึงปัจจุบัน  การแบ่งโครงสร้างของโลก โดยยึดหลักฐาน
ทางธรณี และฟิ สิ กส์   ปรากฏการณ์ทางธรณี วิ ทยา  
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมสภาพเหตุการณ์ในอดีต
ของโลก จากหลักฐานนที่ปรากฏอยู่บนหิน ซากดึกด าบรรพ์
ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ล าดับชั้ นหิน  
ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ กาแล็กซี่ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ การส่งดาวเทียม 
ประโยชน์ของดาวเทียมชนิดต่างๆ 
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ค าอธิบายราย วิชาว30104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
(ต่อ) 

 การส ารวจอวกาศ โดย ใช้ ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สังเกต  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป 
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ   
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ในด้านการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 



ตัวชี้วัด 

 ๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน  
 ๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  
 ๓. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนว
รอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบ 



ตัวชี้วัด 
 ๔. อธิบายปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลกการหมุนเวียน
ของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ 
 ๕. อธิบายทิศทาง การเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผล
หมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
 ๖. อธิบายปัจจัยและผลที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของ
น้ าผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ า
ผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 



ตัวชี้วัด 
 ๗. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
โลก พร้อมทั้งน าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 ๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญจากแผน
ที่อากาศ และน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนิน
ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ๙. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร 
ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ และหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี 
บิกแบง จากความ สัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 



ตัวชี้วัด 
 ๑๐. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยง
กับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
 ๑๑. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการ
เปลี่ยนแปลง ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจน
เป็นดาวฤกษ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ
ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาว
ฤกษ ์
 ๑๒. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์  



ตัวชี้วัด 
 ๑๓. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต  
 ๑๔. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ 
พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย  
 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ 
สถานีอวกาศ และนาเสนอแนวคิดการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือในอนาคต  



ตัวชี้วัด 
 ๑๓. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต  
 ๑๔. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ 
พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย  
 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ 
สถานีอวกาศ และนาเสนอแนวคิดการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต  



ตัวชี้วัด 
 ๑๖. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้าในมหาสมุทร
และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้าในมหาสมุทร  
 ๑๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน้าในมหาสมุทร
ที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
 ๑๘. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อม
ทั้งน าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก  
 ๑๙. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญจากแผนที่อากาศ 
และน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ลมฟ้าอากาศ  
 ๒๐. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด 
อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลา 
ต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  



คะแนนเต็ม  100 คะแนน แบ่งตามตัวชี้วัด 

แบ่งเป็น   80  :  20 
คะแนน 80 คะแนน ( ก่อน-หลังกลางภาค) 
 - คะแนนเก็บ  60 คะแนน  
  - สอบย่อย   15   คะแนน 
  - ใบงาน ชิ้นงาน  40  คะแนน 
  -  จิตพิสัย        5  คะแนน 
 - สอบกลางภาค     20  คะแนน 
 - สอบปลายภาค     20  คะแนน 



—SOMEONE FAMOUS 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที ่ ความรู้พืน้ฐาน ค าตอบ 

1. ชั้นโครงสร้างของโลกประกอบดว้ย
เปลือกโลก เน้ือโลก และแก่นโลก 

2. เปลือกโลกเป็นชั้นท่ีหนาท่ีสุดของ
โครงสร้างโลก 

3. เน้ือโลกมีสถานะเป็นของเหลว 



—SOMEONE FAMOUS 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที ่ ความรู้พืน้ฐาน ค าตอบ 

4. แก่นโลกเป็นชั้นของโลกท่ีมีความ
หนาแน่นนอ้ยท่ีสุด 

5. ธาตุโลหะส่วนใหญ่มีความหนาแน่น
มากกวา่ธาตุอโลหะ 

6. คล่ืนจะเกิดการสะทอ้นและหกัเหเม่ือ
เคล่ือนท่ีผา่นตวักลางชนิดเดียวกนั 



—SOMEONE FAMOUS 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที ่ ความรู้พืน้ฐาน ค าตอบ 
7. คล่ืนจะเปล่ียนแปลงความเร็วเม่ือ

เคล่ือนท่ีผา่นตวักลางต่างชนิดกนั 
8. คล่ืนท่ีส่งผา่นพลงังานโดยอาศยั

ตวักลางนั้น ตวักลางจะเคล่ือนท่ี
ตามไปดว้ย 

9. อุกกาบาตเป็นวตัถุท่ีมาจากนอก
ระบบสุริยะ 



—SOMEONE FAMOUS 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที ่ ความรู้พืน้ฐาน ค าตอบ 

10. สนามแม่เหลก็เกิดจากการ
เคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าภายนอก
ท่ีอยูร่อบแกนแม่เหลก็ 



About us 

It could be the part of the 
presentation where you 
can introduce yourself, 

write your email… 
 
 



ก าเนิดโลก 



ก าเนิดโลก 
  โลกเป็นดาวเคราะห์หินเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปี ก่อน
ในระบบสุริยะ โลกก าเนิดโดยการพอกพูนมวลจากการปะทะ
และหลอมรวมกันจากวัตถุท่ีเหลือจากการรวมตัวของดวง
อาทิตย์ จนท าให้โลกใหญ่ข้ึนและมีมวลมาก 

  เซอร์ไอแซค นิวตัน ศึกษาและส ารวจจากความโน้มถ่วง
ของโลกและความหนาแน่นเฉลี่ยของโลกมีค่าเป็น 2 เท่า ของ
ความหนาแน่นของหินบนผิวโลก จึงสันนิษฐานว่าโลกไม่ใช่เน้ือ
เดียวกันทั้งหมด ส่วนท่ีลึกลงไปน่าจะมีความหนาแน่นมากกว่า 



ของเหลวหนืดร้อน ถูกกระหน่ าชนด้วยอุกกาบาตตลอดเวลา  

    ประกอบซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น เหล็ก และนิเกิล จมตัวลงสู่แก่น
กลางของโลก  

     ธาตุเบามีความหนาแน่นน้อยกว่า เช่น ซิลิกอน ลอยตัวขึ้นสู่เปลือกนอก 
ก๊าซต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ พยายามแทรกตัวออกจาก
พื้นผิว ก๊าซไฮโดรเจนถูกลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ท าลายให้แตกเป็นประจุ 

ต่อมานักวิทยาศาสตร์ส ารวจหินบนเปลือกโลก เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ 
พบสมบัติทางกายและทางเคมีคล้ายหินบนเปลือกโลก เทียบกับหิน
แปลกปลอม (Xenolith) 

ก าเนิดโลกในยุคแรก 



โครงสร้างโลก 



 โลก (Earth) มีลักษณะกลมคล้ายผลส้ม  

ส่วนบนและ
ส่วนล่าง
แบน

เล็กน้อย  
 

ความยาวของ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 12,755 

km หรือ 7,927 ไมล์ 
ความตั้งแต่ขั้วเหนือ

ถึงขั้วโลกใต้ 
ประมาณ 12,711 km 
หรือ 7,900 ไมล์  

ความยาว 
เส้นรอบวง 
25,000 ไมล์ 
(1ไมล์=1.61 km) 

โครงสร้างโลก 



แกนของโลก
เอียง

ประมาณ   
23 1/2 
องศา  

จากแนวดิ่ง  

หมุนรอบ
ตัวเอง  

24 ชั่วโมง 
หมุนรอบดวง
อาทิตย์ 

365.24 วัน  

ห่างจาก 
ดวงอาทิตย์ 
ประมาณ  
93 ล้านไมล์  

โครงสร้างโลก 
(ต่อ) 



โครงสร้างภายในของโลกที่แบ่งตาม
องค์ประกอบทางเคม ี

23 

Crust 



โครงสร้างโลก 

24 



โครงสร้างภายในของโลกแบ่งตามคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
 



This is the subtitle that makes it 
comprehensible 

 
 

Section 03 

03 

http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:555.jpg


การศึกษาโครงสร้างของโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน 

        นักวิทยาศาสตร์ศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือศึกษาโครงสร้าง
ของโลกโดยใช้ข้อมูลโดยตรง โดยใช้คล่ืนไหวสะเทือนแบ่งออกเป็น 

1. คลื่นในตัวกลาง (Body wave) 

2. คลื่นพื้นผิว (SURFACE WAVE) 



เป็นคลื่นไหวสะเทือนท่ีเคลือ่นท่ีอยู่ภายในโลก 
แผ่กระจายทุกทิศทุกทางจากจุดก าเนิด 

แบ่งเป็น 2  ชนิด 

1. คลื่นในตัวกลาง (Body wave)  



เป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากความไหวสะเทือน 
ในตัวกลาง  

อนุภาคของตัวกลางนั้นเกิดการเคลื่อนไหวแบบอัด
ขยายในแนวเดียวกับที่คลื่น ส่งผ่านไป  

ผ่านตัวกลางท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  

1.1 คลื่นปฐมภูมิ (P wave) 



P-waves 
มคีวามเร็วสูง  ส่งผลให้เกิดแรงบีบอัด  

และแรงกระแทก 



เป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถรับได้ก่อน
ชนิดอื่น 

โดยมีความเร็วประมาณ 4 – 7 กิโลเมตร/วินาที   
คลื่นปฐมภูมิท าให้เกิดการอัดหรือขยายตัวของชั้นหิน 

1.1 คลื่นปฐมภูมิ (P wave) 



คลื่นตามขวาง 

เกิดจากความไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง
เคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางที่คลื่นผ่าน มีทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน  

1.2 คลื่นทุติยภูมิ (S wave) 



ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็น ของแข็งเท่านั้น ไม่สามารถ
เดินทางผ่านของเหลว คลื่นทุติยภูมิ 

ความเร็วประมาณ 2 – 5 กิโลเมตร/วินาที  

คลื่นทุติยภูมิท าใหช้ั้นหินเกิดการคดโค้ง 

1.2 คลื่นทุติยภูมิ (S wave) 



S-waves 
มีความเร็วรองจาก P-waves   
ส่งผลให้เกิดแรงยกขึ้น-ลง 



ภาพรวมของแผ่นดินไหว 
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คลื่นปฐมภูมิ (P wave) และคลื่นทุติยภูมิ (S wave) 



การเดินทางของ P wave  
และ S wave  

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 



แบ่งเป็น 2  ชนิด 

• เคลื่อนที่ตามผิวพื้นของโลก 

• ใต้เปลือกโลกเล็กน้อย 

• เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ช้ากว่าคลื่นในตัวกลาง  

2. คลื่นพื้นผิว (SURFACE WAVE) 



ค้นพบโดย  A.E.H. Love 

อนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวราบเท่านั้นเกิดใกล้
เปลือกโลก  

คลื่นตามขวาง  

2.1  คลื่นเลิฟ (Love wave) หรือ คลื่น L  



ทิศทางต้ังฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

สร้างความเสียหายให้กับฐานรากของอาคาร  
และสิ่งปลูกสร้าง 

2.1  คลื่นเลิฟ (Love wave) หรือ คลื่น L  



2.2 คลื่นเรย์ลีย์ (Rayleigh wave)  หรือ คลื่น R 

ค้นพบโดย ลอร์ด เรย์ลีย์ 

เคลื่อนที่แนวระนาบทางตรง เป็นวงรี 

ท าให้พื้นโลกสั่นขึ้นลง ค่อยๆลดความเร็วลง 



นักวิทยาศาสตร์ 
และนักธรณีวิทยา 
แบ่งโลกออกเป็น 

3 ชั้น คือ 

ชั้น 
เปลือกโลก 

ชั้นเนื้อโลก 

ชั้นแก่นโลก 

โครงสร้างโลก 



1. เปลือกโลก (Crust) 
เป็นส่วนแผ่นดินท้ังหมด มีความหนาประมาณ 0-70 km  

องค์ประกอบหลักในเนื้อดินและหิน 
(rock)  ร้อยละ 5 โดยปริมาตร 

แมกนีเซียม
(Mg) 

อะลูมิเนียม
(Al) 

ซิลิคอน 
(Si)  หินท่ีพบส่วนใหญ่เป็น 

 - หินอัคนี (igneous rock) 
ร้อยละ 95 โดยปริมาตร 
และหินตะกอน (sedimentary 
rock) ร้อยละ 5 โดยปริมาตร 



ชั้นเปลือกโลกแบ่งเป็น  2 ส่วน 
1.1. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป 

(continental crust) 

- เป็นพื้นแผ่นดิน อยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 35 km  
หินที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกากับอะลูมินา   
จึงเรียกชื่อเปลือกโลกภาคพื้นทวีปว่า ไซอัล(sial)       
เป็นกลุ่มหินที่มีสีจาง ขาวหรือสีเทา จ าพวกหินแกรนิต 
- มีค่าความถ่วงจ าเพาะต่ า 



1.2 เปลือกโลกใต้มหาสมุทร   
(oceanic crust) 

 ป ก ค ลุ ม ด้ ว ย น้ า  มี ค ว า ม ห น า ป ร ะ ม าณ  5  km  
มีหินบะซอลต์ (Basalt)ที่มีสี เข้ม มีซิลิกา และแมกนีเซียม 
จึงเรียกชื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรว่า “ไซมา”(sima)  
 - ความถ่วงจ าเพาะสูง 



                  แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก 
(Mohorovicic discontinuity) 

     เป็นแนวที่แบ่งเขตระหว่างเปลอืกโลกกับเนื้อโลก 
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Mohorovicic Discontinuity 

The Mohorovicic Discontinuity, or "Moho", is the boundary between the crust 

and the mantle. The red line in the drawing below shows its location.  

47 Image of Earth's internal structure by USGS - Mohorovicic Discontinuity (red line) added by Geology.com  



2. ชั้นเนื้อโลก(Mantle) 
คือส่วนซึ่งอยู่ใตเ้ปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 2,885 km 

ชั้นเนื้อโลก 

เหล็ก
ออกไซด์ 

แมกนีเซียม
ออกไซด์ 

ซิลิคอน
ออกไซด์  

https://sites.google.com/site/warinsite/services/e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b8a5e0b881.gif?attredirects=0


ชั้นเนื้อโลกแบ่งเป็น  2 ช้ัน 
 2.1 เนื้อโลกส่วนบน  (upper mantle) 

 ประกอบด้ วยส่ วนของชั้ นธรณีภาค และฐานธรณีภาค 
(asthenosphere)มีสถานะเป็นของแข็งโดยมีความหนาประมาณ 
665-695  km มีสภาพเป็นพลาสติก (plastic) ท าหน้าที่คล้ายฉนวน
กันความร้อนจากชั้นเนื้อโลกส่วนล่าง มีความยืดหยุ่นเพื่อการปรับตัว
จากการเคลื่อนไหวของชั้นฐานธรณีภาค         

มอีุณหภูมิประมาณ  1,400-3,000 °C 



ชั้นเนื้อโลกแบ่งเป็น  2 ช้ัน 
 2.2 เนื้อโลกส่วนล่าง  (lower mantle) 

 เป็นชั้นที่อยู่ ใต้ฐานธรณี
ภาคมีสภาพเป็นของเหลวหนืด
อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก  
2,190-2,220 km  

มีอุณหภูมิประมาณ 3,000 °C 



3. แก่นโลก (Core) 

 คือส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก 
มีความหนาแน่นและความดันสูง
มาก  มีอุณหภูมิสู งถึงประมาณ  
6,670 °C มีความหนา 3486 km 
- เหล็ก และนิเกิล เป็นส่วนใหญ่   
- รัศมียาวประมาณ 3,500 km 



ชั้นแก่นโลกแบ่งเป็น  2 ช้ัน 
3.1  แก่นโลกชั้นนอก  (outer core) 

อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก
ประมาณ 2,270  km มีความ
หนาประมาณ  2 ,270  km  
แก่นโลกชั้นนี้เป็นของเหลวหนืด 
ประกอบด้วย สารละลายเหล็ก
เหลวหนัก ที่ มี ธาตุ เหล็กและ
นิกเกิล 



ชั้นแก่นโลกแบ่งเป็น  2 ช้ัน 
 3.2. แก่นโลกชั้นใน  (inner  core) 

 อยู่ที่ระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ  5,000  km มีความหนา
ประมาณ 1,216  km อุณหภูมิที่ใจกลางอาจสูงถึง  6,000°C  
องค์ประกอบชั้นน้ีเป็นของแข็ง 



ค าถามทบทวน 
1. เปลือกโลกมีลักษณะอย่างไร  บริเวณที่คนเราอาศัยอยู่
เป็นเปลือกโลกใช่หรือไม ่

2. เปลือกโลกส่วนบนเป็นชั้นหินแข็งประกอบด้วยหินหลาย
ชนิดเรียกรวมๆกันว่าอะไร 

3.  แก่นโลกมีลักษณะอย่างไร 

4.  สารประกอบซิลิกาและสารประกอบอะลูมินาเป็น
องค์ประกอบของหินชนิดใด 

5. หินหนืดอยู่ในชั้นใดของโลก 



ค าถามทบทวน 
6. หินหนืดคืออะไร 

7. เปลือกโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินอะไรบ้าง 

8. เปลือกโลกส่วนล่างประกอบด้วยหินอะไรบ้าง 

9. ในหินบะซอลต์จะมีซิลิกา  และแมกนีเซียม  เป็นองค์ประกอบ
อยู่มาก ดังนั้นจึงเรียกเปลือกโลกส่วนล่างนี้ว่าอะไร 

10. ชั้นใดของโลกมีความหนามากที่สุด  



โครงสร้างภายในของโลก 
แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพหรือ

การไหวสะเทือนของคลื่น 



1. ชั้นธรณีภาค (Lithosphere) 

  คือ ส่วนชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วย เปลือกโลก
และเนื้อโลกชั้นบนสุด มีความหนาเฉลี่ย 2.9 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร  มีความหนาประมาณ 0-100  km ประกอบด้วย
หินที่เป็นของแข็ง เป็นคลื่นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ผ่านด้วย
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในช่วง 6.4 – 8.4 km 



โครงสร้างโลกแบ่งตาม
ลักษณะทางกายภาพ 

 



 2. ชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) 

- เป็นแมนเทิลชั้นบนซึ่งอยู่ใต้ธรณีภาคลงมา   
- อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก100 – 500  km 
- เป็นวัสดุเนื้ออ่อน(มีความอ่อนตัวและความเป็นพลาสติก 
มากกว่าชั้นธรณีภาค เพื่อปรับให้ธรณีภาคอยู่ในภาวะสมดุล) 

- อุณหภูมิประมาณ 600 – 1,000°C เคลื่อนที่ด้วยกลไกการ
พาความร้อน (Convection)  
- มีความหนาแน่นประมาณ 3.3 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 



โครงสร้างช่วงชั้นหลัก ๆ ของโลกคือ ชั้นธรณีภาค และชั้นฐานธรณี
ภาค จาก Tarbuck and Lutgens, 1993)  
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3. ชั้นมีโซสเฟียร์หรือมัชฌิมภาค (Mesosphere) 

เป็นเนื้อโลกชั้นล่างซึ่งอยู่ใต้ฐานธรณีภาค และเหนือแก่นโลกอยู่
ลึกลงไปจากผิวโลกระหว่าง  600-2,900  km   
- มีสถานะเป็นของแข็ง   
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5.5 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
- ซิลิกอนของเหล็กและนิกเกิล   
- อุณหภูมิประมาณ 1,000 – 3,500 °C 



4. แก่นโลกชั้นนอก (Outer core) 

- อยู่ใต้ชั้นมีโซสเฟียร์ ความลึกจากผิวโลกลงไปถึงระดับ 5,150 
km (ประมาณ  2,900-5,140  km)  
-เหล็กหลอมละลายมีอุณหภูมิสูง 1,000–3,500 °C เคลื่อนตัว
ด้วยกลไกการพาความร้อน 
- มีสนามแม่เหล็กโลก เป็นเขตคลื่น P มีความเร็วลดลง 
เพราะคลื่น S ผ่านไม่ได้จากนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้น 
- มีความหนาแน่น 10 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 



5. แก่นโลกชั้นใน (Inner core) 

- อยู่ใจกลางโลก 
- สถานะของแข็ง อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกระหว่าง   
5,000  km  กับจุดศูนย์กลางของโลก หรือประมาณ  6,370  km 
- เป็นเหล็กและนิเกิลในซึ่งที่ใจกลางอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 7,500 °C  
- มีความหนาแน่น 12 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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The Earth’s Interior 
Mantle: 

Peridotite (ultramafic) 

Upper to 410 km (olivine ® spinel)  

 Low Velocity Layer 60-220 km 

Transition Zone as velocity increases ~ rapidly 

 660  spinel & perovskite-type  

 SiIV & SiVI 

Lower Mantle has more gradual       

 velocity increase 

Figure 1-2. Major subdivisions of the Earth. Winter (2001) An 

Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. 
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The Earth’s Interior 

Core:  

Fe-Ni metallic alloy 

Outer Core is liquid 

 No S-waves 

Inner Core is solid 

Figure 1-2. Major subdivisions of the Earth. Winter (2001) An 

Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. 
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Relative atomic abundances of the seven most common elements that comprise 97% of 
the Earth's mass. An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, by John Winter , 

Prentice Hall. 



โครงสร้างภายในของโลกที่ได้จากผลการศึกษาทั้งหมด 
(จาก Tarbuck and Lutgens, 1993) 



แบบฝึกหัด 

68 

1.โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ 3 ชั้น คือ 
ก.  ชั้นเปลือกโลก ใต้เปลือกโลก แก่นโลก 
ข.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  ธรณีภาค 
ค.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  แก่นโลก 
ง.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  หินหนืด 
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2.  เปลือกโลกแบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ  คือ 
ก. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  เปลือกโลกภาคพื้นน้้า 
ข. เปลือกโลกภาคพื้นดิน   เปลือกโลกภาคพื้นน้้า 
ค. เปลือกโลกชั้นนอก     เปลือกโลกชั้นใน 
ง. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป   เปลือกโลกใต้มหาสมุทร 



3.  เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 
 ก.  ธาตุซิลิคอน  และซิลิกา 
 ข.  ธาตุซิลิกอน  และอะลูมิเนียม 
 ค.  ธาตุเหล็ก    และทองแดง 
 ง.  ธาตุซิลิคอน  และแมกนีเซียม 



4.  ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกัน  
เรียกว่าอะไร 
 ก.  แมนเทิล 
 ข.  ธรณีภาค 
 ค.  ธรณีภาคพื้นทวีป 
 ง.  ธรณีภาคพื้นเปลือกโลก 



5.  หินหลอมละลายในชั้นเนื้อโลกเรียกว่าอะไร 
 ก.  ลาวา 
 ข.  แมกมา 
 ค.  หินหนืด 
 ง.  หินใหม่ 



 6. แก่นโลกประกอบด้วยธาตุใดมากที่สุด 
 ก.  ธาตุเหล็กและนิกเกิล 
 ข.  ธาตุเหล็กและซิลิกอน 
 ค.  ธาตุซิลิกอนและอะลูมิเนียม 
 ง.  ธาตุซิลิกอนและแมกนีเซียม 



7.  สาเหตุส้าคัญที่สุดที่ท้าให้เปลือกโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง คือข้อใด 
 ก.  มนุษย์ 
 ข.  ธรรมชาต ิ
 ค.  สัตว์และพืช 
 ง.  สิ่งแวดล้อม                       



8.ชั้นใดของโลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด 
 ก.แมนเทิล 
 ข.แก่นโลก 
 ค.เปลือกโลกชั้นใน 
 ง.ระหว่างแก่นโลกกับแมนเทิล 



9. ค้ากล่าวใดผิด 
ก. โลกก้าเนิดมาได้ประมาณ 4600 ล้านป ี
ข. แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว 
ค. แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง 
ง. ทั้งแก่นโลกชั้นนอกและชั้นในต่างเป็น
ของเหลว 



10.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง  
    ก. ส่วนประกอบของโลกที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจะเป็น
ของเหลวและก๊าซที่ร้อนจัด 
    ข .ส่วนประกอบของโลกส่วนบนสุดและแกนในสุดจะเป็น
ของแข็ง 
    ค. ส่วนประกอบของโลกส่วนบนสุดเป็นของแข็งถัดลงไป
เป็นของเหลวและชั้นในสุดเป็นก๊าซ ร้อนจัด  
     ง. ส่วนประกอบของโลกส่วนบนสุดเป็นของแข็ง ถัดลง
ไปเป็นของเหลวและก๊าซและชั้นในสุดเป็นของเหลวหนืด 



11.บริเวณท่ีอยู่เหนือชั้นหินหนืด หมายถึง
ข้อใด 
 ก. ธรณีภาค 
 ข. ฐานธรณีภาค 
 ค.แผ่นเปลือกโลก 
 ง. ธรณีภาคชั้นนอก 



12.ส่วนที่เป็นธรณีภาค 
(Lithosphere) ได้แก่ บริเวณใด 

 ก. เปลือกโลกแสะส่วนบนของเน้ือ
โลก 
 ข. เปลือกโลกและเน้ือโลกทั้งหมด  
 ค. เปลือกโลก (Crust) 
 ง. เน้ือโลก (Mentle) 



13. หินหลอมละลายที่เรียกว่าแมกมา อยู่
ตรงบริเวณใด 
 ก. แก่นโลก 
 ข. ธรณีภาค 
 ค.ฐานธรณีภาค 
 ง. ด้านล่างสุดของเปลือกโลก 



 14. แก่นโลกชั้นใน(Inner core) ของโลก
มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ก. หินที่เป็นของแข็ง 
 ข. โลหะของแข็ง 
 ค. หินที่หลอมละลายเป็นของเหลว 
 ง. โลหะท่ีหลอมละลายเป็นของเหลว 



15.ชั้นใดของโลกมีความหนาแน่นมาก
ท่ีสุด 
 ก.ชั้นไซมา   
 ข.ชั้นแมนเทิล 
 ค.ชั้นหินไซอัล       

 ง.ชั้นแก่นโลก    



THE END 


