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โครงสรางของโลก 

โลกของเราถือกำเนิด 
ขึ้นเมื่อ 4,500 ลานปมาแลว 
และเปนดาวเคราะหเพียง 
ดวงเดียวในระบบสุริยะทีม่ ี
สิง่มชีวีติอาศยัอยู ภายในโลก 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การถายโอนความรอนระหวาง
ใจกลางโลกทีร่อนระอกุบัเปลอืก 
โลกที่เย็นกวานั้น ทำใหมวลหิน
ที่หลอมละลายเคลื่อนที่ภายใน
โลก สงผลใหทวีปตางๆ ซึ่งอยู 
บนเปลือกโลกเคลื่อนตัว 

โลกกลมหรือไม 
โลกมีลักษณะกลมแปน ปองออก
บริเวณเสนศูนยสูตร อันเปนผลจาก
การหมุนของโลก ภาพถายจาก

ดาวเทียมทำใหเราเห็นวาโลกของเรา
มีรูปทรงคลายผลสม  

ภายในโลก 
โลกเปรยีบไดกบัผลไมทีม่เีปลือกแขง็ ผวิของผลไมคอืเปลือกโลก 
ทีแ่ตกออกเปนชิน้ ๆ เปลือกโลกรองรับทวปีและมหาสมทุรทัง้หลาย
ไว สวนทีอ่ยูใตทวปีตาง ๆ มคีวามหนาประมาณ 35-40 กโิลเมตร 

สวนทีอ่ยูใตมหาสมุทรมคีวามหนาไมเกนิ 10 กโิลเมตร 
พืน้มหาสมทุรจะเกดิขึน้ใหมเมือ่หนิหนดื (แมกมา) 

ปะทุขึน้มาจากเน้ือโลก 

เนือ้โลกหรอืแมนเทลิ ซึง่อยูลกึลงไป 2,900 กโิลเมตรน้ันเหมอืน
กบัเนือ้ผลไม ประกอบดวยหินหนดืซึง่เปนหนิทีล่ะลายเน่ืองจาก 
แรงดนัมหาศาลและความรอน เน้ือโลกหอหุมหินหนดืหลอมเหลว 
ซึง่หอหุมชัน้ในสดุของโลกคือแกนโลก แบงเปน 2 ชัน้ คอื แกนโลก
ชัน้นอกซึง่เปนโลหะหลอมเหลว ขณะทีโ่ลกหมุนไป สวนน้ีจะเคลือ่น 
ไปรอบ ๆ อยางชา ๆ ทำใหเกดิสนามแมเหล็กโลก และอกีสวนคอื

แกนโลกชัน้ในซึง่เปนโลหะแขง็ 

ใจกลางของโลก 
อยูลึกลงไปจาก 
พื้นผิว 6,378 กิโลเมตร 

แกนโลกชั้นนอก 

แกนโลก 
ชั้นใน 

เปลือกโลก 
ชั้นนอก 
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ดาวเคราะหที่มีวิวัฒนาการ 

การเคล่ือนตวัของแผนเปลือกโลก 
ความรอนภายในโลกทำใหหนิหลอมเหลวเคล่ือนตวั สงผลให 
แผนทวปีตาง ๆ เคล่ือนที ่ ทวปีเหลาน้ีอยูบนแผนเปลอืกโลกกวา 
12 แผน เชนเดยีวกับมหาสมทุรตาง ๆ ไมมแีผนเปลอืกโลกใด 

ทีร่องรบัทวปีหนึง่หรือมหาสมุทรหนึง่โดยเฉพาะ 

ทวีปยังเคลื่อนตัวตอไป 
แผนเปลอืกโลกตาง ๆ นัน้ตอกนัเปนภาพตอ ซึง่หมายความวา ไมมี
แผนใดจะเคล่ือนทีไ่ดโดยท่ีแผนอืน่ ๆ ไมเคล่ือนไปดวย ตวัอยางเชน
การขยายตัวของพืน้มหาสมทุร
ผลกัดนัแผนเปลือกโลกแปซฟิก
ซึง่มคีาบสมทุรแคลฟิอรเนียตัง้อยู 
เลือ่นขึน้ไปทางเหนือดวยความเรว็ 
3 เซนตเิมตรตอป ขณะท่ีสหรฐั- 
อเมรกิาต้ังอยูบนแผนเปลือกโลก
อเมรกิาเหนอื อกีหลายลานป
ขางหนา รฐัแคลิฟอรเนียจะฉีก
ออกกลายเปนเกาะเคล่ือนไปทาง 
รฐัอะแลสกา 

การเคลื่อนตัวของทวีป 
เมื่อ 400 ลานปที่แลว ทวีปตาง ๆ 

รวมเปนทวีปใหญผืนเดียว 
ชื่อวา พันเจีย 

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
และมหาสมุทรอินเดียแยกทวีป
ทางเหนือและทางใตออกจากกัน

เมื่อ 200 ลานปที่แลว 

เมื่อ 65 ลานปที่แลว ทวีปแอฟริกา
แยกออกจากทวีปอเมริกาใต 

10 ลานปตอมา ทวีปอินเดีย 
เขากับทวีปเอเชีย สวนทวีป
อเมริกาเหนือเชื่อมติดกับทวีป
อเมริกาใตเมื่อ 3 ลานปที่แลว 

คา
บส
มุท
รแ
คล
ิฟอ
รเน

ีย 
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หินชนิดตาง ๆ
  

เมือ่แรกเริม่นัน้ โลกมี
สภาพเปนดาวเคราะหทีร่อนจดั 
เต็มไปดวยหนิหลอมเหลวหรอื 
หนิหนดื เมือ่เยน็ตัวลง หนิหนดื 
จะแข็งตัวทีพ่ืน้ผวิโลก กลาย
เปนเปลอืกโลก หนิเกาแกทีส่ดุ
ใตพืน้ทีเ่ราเหยยีบอยูนัน้มอีายุ
เกอืบ 4,000 ลานป หนิตางๆ 

เปลีย่นแปลงไปภายใตความดนั
มหาศาลท้ังจากภายในและ
ภายนอก มนัมีวฏัจกัรชวีติของ
มนัเอง 

หินตาง ๆ ที่นักธรณีวิทยาศึกษา 
แสดงใหเห็นปรากฏการณที่โลกได 
เผชิญมาตั้งแตอดีต เพราะหินกอตัว
เปนชั้นซอนกันขึ้นไป ในชวงเวลาใด
ทีส่ภาพแวดลอมเกดิการเปลีย่นแปลง 
ทางธรรมชาติ ก็จะถูกบันทึกไวใน 

ชั้นหินนั่นเอง 

เกดิจากหนิหนืด 
ความรอนและความดันทำใหแรละลาย
ภายในเปลือกโลกชัน้ใน แรทีห่ลอม 
ละลายอาจแขง็ตวักอนทีจ่ะขึน้มาถงึ 
ผวิโลก จงึเกดิเปนหนิผลกึ เชน หนิ
แกรนติ หรืออาจทะลผุานเปลอืกโลก
และไหลไป เชน หนิบะซอลตและ 
หนิพมัมซิ ซึง่เปนลาวาทีเ่ยน็ลง 
แลวแขง็ตวั 

เกิดจากการกรอนและการทับถม 
ของตะกอน 
หินชั้นหรือหินตะกอนประกอบดวย 
เศษหินดินทรายและตะกอนตาง ๆ  
เปนผลจากการกรอนของหินที่เกาแกที่สุด 
ตัวอยางเชน หินดินดานและหินทราย 
ซึ่งเกิดจากการทับถมของทราย หินปูน 
สวนใหญประกอบดวยโครงกระดูก 
สัตวทะเลซึ่งทับถมอยูที่พื้นมหาสมุทร 

เกดิจากการแปรสภาพ 
การเคลือ่นตวัของเปลือกโลก 
ทำใหหนิอคันีหรอืหนิชัน้เปลีย่น
เปนหนิแปร การแปรสภาพนี ้
เกดิขึน้เนือ่งจากความดันอนั
มหาศาลและอณุหภูมทิีพุ่งสูง 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในขณะท่ี 
ภเูขากำเนดิขึน้ 

หินแกรนิต 

หินบะซอลต 

หินพัมมิซ 

หินปูน 

หินทราย 

หินดินดาน 

หินไนส 

หินชนวน 
หินชีสต 

หินออน 
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อานอดีตจากกอนหิน 

หินบะซอลตเปนหินอัคนีที่พบมาก
ที่สุด ทางตอนเหนือของไอรแลนด
มีบริเวณที่เต็มไปดวยเสาหิน
บะซอลตซึ่งมีชื่อเรียกวา สะพาน
ยกัษ (Giant’s Causeway) 
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 
60 ลานปที่แลว 

หนาผาหินปูนสีขาวอยูริม 
ชายฝงทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของทวีปยุโรป เชน หนาผาตาง ๆ 
ที่มีชื่อเสียงของเมืองเอเตรตา ซึ่ง
เปนเมืองตากอากาศในประเทศ
ฝรั่งเศส เปลือกหุมสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กที่เรียกวา ค็อกโคลิท ทับถม
กันจนเกิดเปนหินปูน 

หินดินดานเปนหินชั้นที่ถูก 
กดอัดและทับถมภายใตน้ำหนัก
มหาศาลนั้นแปรสภาพเปนหินชีสต 
ซึ่งมีหินชนวนประกอบอยูดวย 
จากนั้นจึงแปรสภาพเปนหนิไนส 
สวนหนิออนแปรสภาพมาจาก
หินปูน ภูเขาการราราในอติาลี 
(รูปดานขาง) มีชื่อเสียงเรื่องหิน
ออนสีขาวชนิดนี้ 


