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 โลก (Earth) ก�ำเนิดขึ้นเมื่อ 
ประมำณ 4,600 ล้ำนปีก่อน 
อยู่ห่ำงจำกดวงอำทิตย์เป็น 
ระยะทำง 150 ล้ำนกิโลเมตร 
แสงอำทิตย์เดินทำงมำยังโลก 
ใช้เวลำ 8 นำที โลกเป็น 
ดำวเครำะห์ทรงกลมที่เป็นหิน 
เหมือนดำวศุกร์ ดำวอังคำร 
และดำวพุธ ภำยในโลกยังเกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง 
เปลือกโลก (crust) มีลักษณะ 
เป็นดินและหิน ถัดไปคือเนื้อโลก 
(mantle) ซึ่งเป็นหินแข็งหนำ  
ส่วนบนเป็นชั้นที่หลอมเหลว  
มีใจกลำงคือ แก่นโลก (core)

 แก่นโลกอยู่ลึกลงไปจำก 
พื้นดินที่เรำยืนอยู่ถึง 6,370 
กิโลเมตร และมีอุณหภูมิสูง 
ถึง 6,000 องศำเซลเซียส

 โลกหนักประมำณ 6,000  
ล้ำนล้ำนตัน

โลก
 ททำไม โลกจึงไม่เกิดขึ้นทันที 
หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่

เพราะการระเบิดครั้งใหญ่ หรือ 

บิกแบง (Big Bang) มีอุณหภูมิสูง

ถึง 100,000 ล้านองศาเซลเซียส 

ท�าให้วัตถุแข็งๆ หลอมละลายได้ 

บิกแบงเกิดขึ้นเมื่อ 15,000  

ล้านปีก่อน หลังจากนั้นอีก 

หลายแสนปีเอกภพจึงเย็นลง 

และอนุภาคเล็กๆ เริ่มรวมตัว 

เป็นกลุ่มดาวหรือดาราจักร  

โดยดาราจกัรทางช้างเผือกของเรา 

เกิดขึ้นเมื่อ 5,000 ล้านปีมาแล้ว

 ททำไม โลกจึงไม่แบน

ผู้คนสมัยโบราณเชื่อว่าโลกแบน

เหมือนจาน แต่ต่อมานักปราชญ์ 

ได้แสดงให้ผู้คนเห็นว่า  

โลกเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอล 

เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ  

สาเหตุที่โลกไม่แบนหรือเป็น 

ทรงสี่เหลี่ยม เนื่องจากเหตุผล 

ง่ายๆ คือ อวกาศเป็นเสมือน 

ลูกข่างขนาดมหึมาที่หมุน 

ด้วยความเร็วมหาศาล จึง 

ท�าให้อนุภาคต่างๆ ที่ลอยอยู ่

ไม่กระจัดกระจายไปไหน  

แต่รวมเข้ากันเป็นรูปทรงกลม

 ททำไม สิ่งมีชีวิตจึงอยู่บนโลก 
แต่ไม่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น

เนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์ 

เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ 

ที่มีอากาศ น�้า และอุณหภูมิ 

พอเหมาะ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  

ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก 

จึงร้อนเกินไป ดาวอังคารอยู่ไกล 

ดวงอาทิตย์มากจึงหนาวเย็น 

เกินไป ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ  

โลกมีอากาศหนาแน่น  



เชื่อหร�อไม่!

4 5

โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในจํานวน 8 ดวงของระบบสุริยะ
โคจรรอบดวงอาทิตย 1 รอบใชเวลา 1 ปกับ 1 วัน พื้นผิวสวนใหญ
ปกคลุมดวยมหาสมุทร เมื่อเรามองจากอวกาศจึงเห็นโลกเปนสีฟา

• อุณหภูมิใต�ดินจะสูงขึ้น

เมื่อลึกลงไปหลายกิโลเมตร

เช�น ในเหมืองถ�านหินที่มีอุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส เมื่อลึก

150 กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิ

สูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส

 ททำไม โลกจึงไม่กลมดิก

เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเอง 

และเสียดสีกับอากาศ ด้วยเหตุนี้

โลกจึงแบนที่ขั้วโลกและป่อง

ตรงกลางบริเวณรอบเส้นศนูย์สตูร 

ความจริงโลกมีลักษณะกลมแป้น

คล้ายผลส้ม

 ททำไม โลกจึงมีเนื้อดินแน่น

เพราะมีลมแรงจัดพัดจาก

ดวงอาทิตย์ ลมนี้ช่วยกวาด

วัตถุน�้าหนักเบาให้มารวมกัน

เป็นดาวเคราะห์วงในที่อยู่ใกล้

ดวงอาทิตย์ ได้แก่ ดาวพุธ 

ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร 

สิ่งที่ลมพัดพาไปไม่ได้คือ วัตถุ

หนักๆ เช่น ก้อนหินและดิน 

ส่วนดาวเคราะห์วงนอกที่อยู่ไกล 

เช่น ดาวพฤหัสบดี มีน�้าหนักเบา

เพราะเป็นดาวเคราะห์แก๊ส ที่แม้

จะมีขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าโลก

ถึง 1,388 เท่า) แต่ก็อาจลอยอยู่

ในมหาสมทุรได้ ถ้าเราน�าไปวางได้
หินหลอมเหลวบนผิวโลก

จึงจับตัวกลายเป็นดินบนพื้น 

ส่วนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

ไม่มีดิน เป็นเพียงอากาศ

และลมพายุ
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แผ่นเปลือกโลก
 นำนมำแล้วมนุษย์เชื่อว่ำโลก

 มีลักษณะเหมือนเดิมตลอด 
 ต่อมำใน ค.ศ. 1912 นักปรำชญ์

คนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่ำ เมื่อ 
 600 ล้ำนปีก่อนแผ่นเปลือกโลก
 อยู่ติดเป็นผืนเดียวกัน เรียกว่ำ 

พันเจีย (pangea) จำกนั้นจึง
 แยกจำกกันโดยไม่กลับคืน 

เป็นเหมือนเดิม ปัจจุบัน 
แผ่นเปลือกโลกยังคงเคลื่อนที่ 
ปีละประมำณ 2-3 เซนติเมตร

 มหำสมุทรแอตแลนติกกว้ำงขึ้น
เฉลี่ยปีละ 2 เซนติเมตร

 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหดเล็กลง 
เฉลี่ยปีละ 2 เซนติเมตร 
อีกหลำยล้ำนปีทะเลแห่งนี้ 
อำจหำยไป

 ททำไม พันเจียจึงแยกจากกัน 
หินหลอมเหลวที่อยู่ใต้พันเจีย

เปรียบเสมือนซุปเดือด การเดือด 

แต่ละครั้งจะดันให้พันเจีย 

แตกออกเป็นแผ่นเปลือกโลก 

ขนาดใหญ่หลายแผ่นแยกกัน 

แผ่นเปลือกโลกเหล่านี้กลายเป็น 

แผ่นดินและมหาสมุทร 

ที่ลอยอยู่บนหินหลอมเหลว 

ใต้เปลือกโลก ซึ่งเคลื่อนที่ 

คล้ายแพลอยอยู่บนน�้า

แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ 
ได้
แพเคลื่อนที่ได้จากการผลัก  

แผ่นเปลือกโลกก็เช่นกัน หินหนืด 

ซึ่งเกิดจากหินหลอมเหลวจะดัน 

แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทร 

ขึ้นมา เมื่อปะทะกับน�้าเย็น  

หินหนืดจะแข็งตัวและค่อยๆ  

ท�าให้มหาสมุทรขยายกว้างขึ้น 

แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรจะ 

ดันแผ่นเปลือกโลกใต้แผ่นดินใหญ่ 

ให้แยกออกจากกัน แล้วลอย 

ห่างกันออกไป

 ททำไม เราจึงมองไม่เห็น 
รอยแยกของแผ่นเปลือกโลก

เพราะรอยแยกอยู่ลึกมาก 

รอยแยกนี้เป็นรอยแตกยาวซึ่ง 

ท�าให้ลาวาพุ่งขึ้นมารวมตัวกัน 

เป็นภูเขามากมาย ยอดเขา 

มีลักษณะเป็นโพรงใหญ่  

เผยให้เห็นส่วนที่อยู่ลึกลงไป 

ภายในโลก บางครั้งเทือกเขา 

ที่เรียกว่า “ภูเขาไฟสงบ”  

ที่อยู่ใต้ทะเลก็โผล่ขึ้นมาและ 

กลายเป็นเกาะ เช่น ประเทศ 

ไอซ์แลนด์ ซึ่งมีภูเขาไฟมาก 

   อย
่ำงไร
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• ภูเขาไฟสงบใต�ทะเลมีความยาว

ถึง 64,000 กิโลเมตร

และทําให�เกิดลาวามากกว�า

ภูเขาไฟทุกลูกบนพื้นดิน

รวมกันเสียอีก

 ททำไม รัฐแคลิฟอร์เนยี 
ประเทศสหรั°อเมริกา จึง
อาจกลายเป็นเกาะในอนาคต

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นบริเวณที่

แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่

มาเจอกัน นั่นคือแผ่นเปลือกโลก

แปซิฟิกกับแผ่นเปลือกโลก

อเมริกาเหนือ โดยแผ่นแรก

พยายามเคลื่อนที่ไปทางเหนือ 

ในขณะที่อีกแผ่นเคลื่อนไปทางใต้ 

แต่ไม่มีแผ่นใดยอมหลีกทางให้

จึงชนกระแทกเหมือนรถยนต์

ชนกัน ท�าให้พื้นดินบริเวณนั้น

เป็นรอยแยกลึกเฉลี่ยปีละ 

9 เซนติเมตรทุกปี

เมื่อแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น
มาชนกันจะเป็น

เหตุการณ์นี้เหมือนการต่อสู้กัน 

แผ่นเปลือกโลกทั้ง 2 แผ่น

จะพยายามค�้ายันกันไว้ เพื่อไม่ให้

ตกเป็นเบี้ยล่างของอีกฝ่าย

แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทร

อ่อนแอกว่า จึงต้องยอมแพ้

แล้วจมลง แต่ถ้าแผ่นเปลือกโลก

ที่ชนกันเป็นแผ่นเปลือกโลก

ภาคพื้นทวีปทั้งคู่ จะเกิดภูเขา

ขึ้นมากมาย เช่น เทือกเขาหิมาลัย

เกิดจากแผ่นเปลือกโลกอินเดีย

ชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย

   อย
่ำงไร
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ภูเขำไฟ
 ภูเขำไฟ (volcano) นับพันลูก 
บนโลกไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นเอง 
ภูเขำไฟส่วนใหญ่ที่อยู่ตำมแนว 
วงแหวนไฟรอบมหำสมุทรแปซิฟิก 
เกิดจำกกำรชนกันของแผ่น 
เปลือกโลกใต้มหำสมุทรกับ 
แผ่นเปลือกโลกอเมริกำเหนือ 
และยูเรเชีย ภูเขำไฟในทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียนเกิดจำกกำร 
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก 
แอฟริกำไปยังทวีปยุโรป

 หินหนืดที่ไหลออกจำกภูเขำไฟ 
เรียกว่ำ ลำวำ มีอุณหภูมิสูง
ประมำณ 1,000 องศำเซลเซียส

 ภูเขำไฟที่ยังคุกรุ่น 500 ลูก  
ระเบิดปีละ 40 ครั้ง

 ภูเขำไฟมีพลัง (หรือภูเขำไฟ 
ที่ยังไม่ดับ) ที่สูงที่สุดในโลกคือ  
โอโฮสเดลซำลำโด (Ojos del 
Salado) อยูร่ะหว่ำงอำร์เจนตนิำ
กับชิลี (สูง 6,908 เมตร 
จำกระดับทะเล)

เป็นภูเขาไฟสงบที่สูงที่สุดในโลก  

เมื่อวัดจากฐานที่ก้นสมุทรแล้ว 

ภูเขานี้สูงถึง 10,205 เมตร 

 ททำไม ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ 
จึงอันตราย

เพราะที่ก้นทะเลสาบเหล่านี้ 

มีน�้าเย็นจัด ซึ่งเป็นสารละลาย 

แก๊สพิษมากมายที่เรามองไม่เห็น 

แก๊สพิษเหล่านี้ถูกผิวน�้าที่อุ่นกว่า 

ปิดทับไว้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

แม้เพียงเล็กน้อย แก๊สพิษจะลอย 

ขึ้นมาท�าลายสิ่งมีชีวิตรอบๆ

ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้

ภูเขาไฟเปรียบเสมือนโลกที่ 

อาเจียนออกมาเพราะอาหาร 

ไม่ย่อย เราได้เรียนรู้แล้วว่า 

ใต้พื้นดินแข็งๆ ที่เรายืนอยู่นี้ 

มีหินหลอมเหลวที่ก�าลังเดือด  

เรียกว่า หินหนืด บางครั้งเมื่อ 

แผ่นเปลือกโลกชนกันจะท�าให้ 

หินแข็งจมลงในหินหนดื หินแข็ง 

จะหลอมเหลว ท�าให้ปริมาณ 

หินหนืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง 

พื้นดินรับไม่ไหว ต้องปล่อยให ้

หินหนืดพุ่งขึ้นมาบนผิวโลกตาม 

รอยแยก ท�าให้เกดิภเูขาไฟระเบดิ

 ททำไม ภูเขาไฟจึงรวมตัวกัน 
เป็นหมู่เกาะภูเขาไฟ

เพราะภูเขาไฟเคลื่อนที่ได้  

ภูเขาไฟตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก 

จึงเคลื่อนที่ไปพร้อมเปลือกโลก  

ลาวาที่พยายามพุ่งออก 

จากรอยแยกท�าให้ภูเขาไฟระเบิด  

การระเบิดแต่ละครั้งท�าให้ภูเขาไฟ 

ลูกใหม่ก่อตัวขึ้นข้างๆ ลูกเก่า  

ซึ่งจะกลายเป็นภูเขาไฟดับสนิท  

(ไม่ระเบดิแล้ว) ภเูขาไฟเมานาเคอา 

(Mauna Kea) ในหมู่เกาะฮาวาย 

   อย
่ำงไร
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• ภูเขาไฟที่สูงที่สุด

ในระบบสุร�ยะ

อยู�บนดาวอังคาร

ชื่อว�า โอลิมป�สมอนส� 

(Olympus Mons) สูง 26,400 เมตร 

(3 เท�าของเอเวอเรสต�)

ภูเขาไฟบางลูกพนลาวา แตบางลูกก็พนฝุนละอองมาบดบัง
แสงอาทิตย

 ททำไม จึงไม่ควรไว้ใจภูเขาไฟสงบ

ภูเขาไฟที่พ่นควันให้เห็นไม่ใช่

ภูเขาไฟที่อันตรายที่สุด แค่อย่าไป

อยู่ใกล้เส้นทางการไหลของลาวา

ก็พอ แถมลาวาที่เย็นแล้ว

จะกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์

เหมาะแก่การเพาะปลูกอีกด้วย 

แต่ภูเขาไฟที่เงียบสงบต่างหาก

ที่อาจระเบิดได้ทันทีโดยไม่มี

การเตือนล่วงหน้า ลาวาพุ่ง

ขึ้นมาด้วยการระเบิดหินที่ปิด

ปากปล่องภูเขาไฟ บางส่วน

พุ่งสู่ท้องฟ้าเป็นควันร้อนแรง

ลาวาที่ไหลลงมาตามทางลาด

มีความเร็ว 600 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง และท�าลายล้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตามทาง

โคลนเดือดเกิดขึ้นได้

ในปี ค.ศ. 79 เมืองปอมเปอี

ถูกโคลนเดือดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเวซูเวียส (Vesuvius) 

กลืนหายไปทั้งเมือง โคลนเดือดนี้

เกิดจากเถ้าถ่านที่ปะทุจากภูเขาไฟ

ผสมกับน�้าฝน หรือผสมกับหิมะ

บนภเูขาไฟทีล่ะลายเพราะความร้อน

จากการระเบิด และไหลลงมาตาม

ลาดเขาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ 

ภูเขาไฟที่ระเบิดขณะฝนตกจึง

อันตรายมาก

   อย
่ำงไร
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แผ่นดินไหว
 แผ่นดินไหว (earthquake)  
มักจะเกิดต่อเนื่องจำกภูเขำไฟ 
ระเบิด แผ่นดินไหวเกิดจำก 
แผ่นเปลือกโลกชนและเสียดสีกัน 
ในช่วง 400 ปีที่ผ่ำนมำ  
ภูเขำไฟระเบิดคร่ำชีวิตคน
ประมำณ 260,000 คน  
ส่วนแผ่นดินไหวคร่ำชีวิตผู้คน 
ประมำณ 2.5 ล้ำนคน นับเป็น 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
อันร้ำยกำจของโลก

 เรำค�ำนวณขนำดของแผ่นดนิไหว
ได้โดยใช้มำตรำริกเตอร์  
(Richter scale) เริ่มต้นตั้งแต่
ระดับ 1 และอำจสูงได้ถึง 9.5

 แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด 
ในประวัติศำสตร์เกิดขึ้นที่ชิลี  
เมื่อปี ค.ศ. 1960 วัดได้ 9.5

 ระดับแรกที่มนุษย์จะเริ่มรู้สึก 
ได้ว่ำเกิดแผ่นดินไหวคือ 4

  ททำไม นักวิทยาศาสตร์จึงวิตก 
กังวลแม้แผ่นดินไม่สั่นสะเทือน

บริเวณเขตเสี่ยง ได้แก่ เขตทะเล 

เมดิเตอร์เรเนียน หรือชายฝั่งของ 

มหาสมุทรแปซิฟิกที่แผ่นเปลือก- 

โลกปะทะกัน มักเกิดแผ่นดินไหว 

เล็กน้อยทุกวัน (ที่กรีซอาจเกิดถึง 

วันละ 4 ครั้ง) ดังนั้นเมื่อพื้นดิน 

ไม่สั่นสะเทือนจึงหมายความว่า 

แผ่นเปลือกโลกทั้งสองก�าลังค�้ายัน 

กันอยู่ โดยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน 

เป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่า 

ก�าลังจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้

เมื่อแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อน

เข้ามาชนกัน ในระยะแรกจะเริ่ม 

ดันกันอย่างไม่รุนแรงนัก จากนั้น 

จะแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแตกออก 

เนื่องจากแผ่นเปลือกโลกหนัก 

หลายพันล้านตัน เมื่อเคลื่อนที่ขึ้น 

หรือลงอย่างฉบัพลนัจงึเกดิรอยแตก

และการสั่นสะเทือนจนถึงพื้นดิน  

ทุกสิ่งจึงสั่นสะเทือนไปด้วย

   อย
่ำงไร

แผ่นดินถล่มเกิดได้

แผ่นดินถล่มเกิดจากดินและชั้นหิน 

เคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขา  

ซึ่งมีน�้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 

ทวีปเอเชียอากาศร้อนและ 

ฝนตกชุก ท�าให้พื้นดินอ่อนและ 

หินสึกกร่อน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว  

ภูเขาจึงสั่นสะเทือนลงมาทับ 

บ้านเรือน บางครั้งก้นทะเลสาบ 

อาจทรุดตัวลง ท�าให้บ้านเรือน 

ที่อยู่ตามทางลาดในบริเวณ 

ใกล้เคียงเกิดแผ่นดินถล่มด้วย

   อย
่ำงไร
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• มีแผ�นดินไหวเกิดขึ้น

บนโลกป�ละ 300,000 ครั้ง

(ในจํานวนน��เกิดขึ้น

ที่ญี่ปุ�น 50,000 ครั้ง)

แต�มน�ษย�รู�สึกได�ชัดเจน

เพียง 1 เปอร�เซ็นต�เท�านั้น

แผนดนิไหวเพียง 2-3 วนิาทกีท็าํใหอาคารและสิง่กอสรางขนาดใหญ
ที่แข็งแรงพังทลายลงมาไดเหมือนในภาพนี้

 ททำไม จึงเกิดเหตุแผ่นดินไหว
เล็กน้อยบ้าง รนุแรงบ้าง 

แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดบ่อยครั้ง

มาจากแผ่นเปลือกโลกที่แข็งกว่า

ชนกับแผ่นเปลือกโลกที่อ่อนกว่า

จึงประสานกันง่าย ท�าให้เคลื่อนตัว

เล็กน้อยเพียง 2-3 เซนติเมตร เกิด

รอยแตกเล็กๆ ใกล้กับพื้นผิวโลก 

การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นฉับพลัน

ในแนวดิง่จะไม่ท�าให้พืน้ดนิสะเทอืน

มาก หากแผ่นเปลือกโลก

ไม่ประสานกัน แต่กลับดันกัน

จะท�าให้เกิดรอยแตกใต้พื้นดิน

ลึกลงไปถึง 700 กิโลเมตร 

แรงสั่นสะเทือนจะมากขึ้น

เมื่อปะทะสิ่งกีดขวางและ

กระจายไปทุกทิศทาง 

พื้นดินจึง

สั่นสะเทือน

อย่างบ้าคลั่ง

 ททำไม จึงมีเสียงดังเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวท�าให้เกิดเสียงดัง

คล้ายเสียงรถไฟด่วนแล่นผ่าน

อุโมงค์ เสียงนี้ไม่ใช่เสียงอาคาร

พังทลาย แต่เป็นคลื่นเสียงที่

เดินทางขึ้นมายังพื้นดินด้วย

ความเร็ว 6.5 กิโลเมตรต่อวินาที 

ทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งดิน 

น�้า หินหนืด และอากาศ ท�าให้

อากาศกระทบกันอย่างรุนแรง 

เกิดเป็นเสียงค�ารามน่ากลัว
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ท้องฟ้ำ
 “ท้องฟ้ำ” ที่เรำรู้จักเป็นชั้นแก๊ส 
บำงๆ ที่มองไม่เห็นซึ่งห่อหุ้ม 
และปกป้องโลกไว้ เรียกว่ำ  
บรรยำกำศ (atmosphere)  
ถ้ำไม่มีบรรยำกำศ อุณหภูมิ 
บนพื้นโลกจะสูงถึง 85 องศำ- 
เซลเซียสในช่วงกลำงวัน  
และต�่ำถึง –140 องศำเซลเซียส 
ในช่วงกลำงคืน อำกำศใน 
ท้องฟ้ำมีออกซิเจน 21% 
ไนโตรเจน 78% คำร์บอน- 
ไดออกไซด์ น�้ำ และฝุ่นละออง 
ขนำดเล็กจิ๋วอีกมำกมำย

 บรรยำกำศเกิดขึ้นเมื่อ  
580 ล้ำนปีมำแล้ว 

 บรรยำกำศอยู่สูงขึ้นไป 
เหนือพื้นโลก 700 กิโลเมตร

 อำกำศมีฝุ่นละอองลอยอยู่ 
ประมำณ 50 ล้ำนอนุภำค 
ต่อลูกบำศก์เมตร

 ททำไม ท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้า 

สีคือคลื่นแสง แสงเดินทางจาก 

ดวงอาทิตย์มายังโลกเป็นเส้นตรง  

เมื่อดวงอาทิตย์ลอยสูงบนท้องฟ้า 

แสงอาทิตย์จะชนกับฝุ่นละออง 

ในอากาศ ท�าให้กระเจิงออกไป 

แสงสีฟ้ามีความยาวคลื่นสั้น 

จึงกระเจิงมาก ท�าให้เรา 

เห็นเป็นสีฟ้า แต่ในตอนเย็น 

ที่ดวงอาทิตย์คล้อยต�่าลงมายัง 

ขอบฟ้า คลื่นแสงยาวส่องไปยัง 

ฝุ่นละอองในอากาศ ท�าให้เกิด 

สีแดง ดังนั้นท้องฟ้าจึงเป็นสีแดง

 ททำไม ถ้าไม่มีบรรยากาศ  
โลกจะกลายเป็นทะเลทราย 

ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง  

15 หรือ 20 ล้านองศาเซลเซียส  

โลกของเราได้รับความร้อนเพียง 

น้อยนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมากพอ 

จะท�าลายทุกชีวิตถ้าโลกไม่มี 

ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นเสมือนโล่ 

คอยป้องกันไว้ อากาศช่วย 

กั้นแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรง 

ไม่ให้ลอดผ่านมาได้ เนื่องจาก 

มีฝุ่นละอองและก้อนเมฆบังไว้  

ท�าให้ความร้อนส่วนใหญ่ 

สะท้อนกลับออกไปในอวกาศ 

ก่อนจะลงมายังพื้นโลก

บรรยากาศเกิดขึ้นได้

ต้องขอบคุณภูเขาไฟที่ท�าให้เกิด 

บรรยากาศ เพราะภูเขาไฟระเบิด 

ได้พ่นแก๊สและฝุ่นละออง 

จ�านวนหนึ่งออกสู่อวกาศ แก๊สและ 

ฝุ่นละอองหมุนคว้างไปปะทะกับ 

สายฟ้าในพายุฝน แล้วพลังงาน 

จากดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนรูปให้เป็น

อากาศที่เราหายใจ วิเศษจริงๆ

   อย
่ำงไร



เชื่อหร�อไม่!

12 13

• บรรยากาศที่กดดันโลกไว�

หนักกว�า 5,000 ล�านล�านตัน 

เร�ยกว�า “ความดันบรรยากาศ 

(atmospheric pressure)” 

พื้นที่โลกทุก ๆ  1 ตารางเมตร

ได�รับความกดอากาศ 1 ตัน

ชวงพลบคํ่าของบางวันทองฟาจะสวางไสวราวกับดวงอาทิตย
กําลังแผดเผาเอกภพ

 ททำไม อากาศจึงไม่กระจาย
ไปในระบบสุริยะ 

อากาศเป็นแก๊ส จึงไม่น่าจะมีอะไร

ป้องกันไม่ให้ลอยขึ้นเรื่อยๆ 

จนหายไปในระบบสุริยะได้ 

แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่

ท�าให้อากาศคงอยู่รอบๆ โลกคือ 

แรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นก®ส�าคัญ

 ททำไม ถ้าไม่มีบรรยากาศ 
โลกจะเย็นมากตอนกลางคืน

โลกร้อนขึ้นเร็วมาก แต่ก็เย็นลง

เร็วมากเช่นกัน ความร้อนที่โลก

เกบ็สะสมไว้ตอนกลางวนัจะหายไป

ในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์ตก 

แต่โชคดีที่มีละอองน�้าในอากาศ

ช่วยดูดความร้อนไว้แล้วส่งกลับ

มายังโลก นี่เป็นสาเหตุว่า 

ท�าไมเมื่อฝนตกตอนกลางคืน

อากาศจึงเย็น และท�าไม

ทะเลทรายที่แห้งแล้งจึงหนาวเย็น

ในตอนกลางคืน

ของธรรมชาติ แรงโน้มถ่วงดึงดูด

ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ โลกดึงดูดอากาศ

และดวงจันทร์ซึ่งโคจรรอบโลก 

ดวงอาทิตย์ดึงดูดโลกและ

ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ถ้าไม่มี

แรงโน้มถ่วง ดาวเคราะห์ทุกดวง

จะล่องลอยไปในระบบสุริยะ

และไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลย
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เวลำกับฤดูกำล
 โลกของเรำไม่ได้อยู่นิ่งกับที่  
แต่โคจรรอบดวงอำทิตย์ 
เป็นเวลำ 365 วัน 5 ชั่วโมง  
48 นำที 46 วินำที หรือ 1 ปี  
ท�ำให้เกิดฤดูกำล (season)
นอกจำกนี้โลกยังหมุนรอบ 
ตัวเองเป็นเวลำ 23 ชั่วโมง  
56 นำที 4 วินำที หรือ 1 วัน 
ท�ำให้เกิดกลำงวันและกลำงคืน

 โลกโคจรรอบดวงอำทิตย์ด้วย 
ควำมเร็ว 108,000 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง ใน 1 วินำทีโลกจะ
โคจรได้ถึง 29.8 กิโลเมตร

 โลกหมุนรอบตัวเองเร็ว  
1,670 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
วัดจำกเส้นศูนย์สูตร

 ททำไม ขณะที่ โลกซีกหน่ึง 
เป็นฤดูหนาว โลกอีกซีกหนึ่ง 
จึงเป็นฤดูร้อน 

เพราะโลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรง  

แต่หมุนเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ 

เล็กน้อย บางครั้งเอียงไปทางใต้  

แต่บางครั้งก็เอียงไปทางเหนือ  

ทุกวันที่ 21 ธันวาคมของทุกปี  

ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับเส้น 

ทรอปิกออฟแคปริคอร์น ขั้วโลกใต้

เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด 

ประเทศทางซีกโลกใต้จึงเป็น 

ฤดูร้อน ส่วนซีกโลกเหนือเป็น 

ฤดูหนาวและมีหิมะตกมาก  

ในทางตรงกันข้าม ทุกวันที่  

21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์จะตั้งฉาก 

กับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์  

ขั้วโลกเหนือเอียงเข้าหา 

ดวงอาทิตย์มากที่สุด  

ซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อน  

ส่วนซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว

 ททำไม บางครั้งเวลากลางวัน 
จึงยาวขึ้น แต่บางครั้งก็สั้นลง 

ความยาวของช่วงเวลากลางวัน 

ข้ึนอยู่กบัต�าแหน่งของดวงอาทติย์ 

ในฤดหูนาว ดวงอาทติย์มกัจะอยู่ต�า่  

ท�าให้ดวงอาทิตย์ตกเร็ว จึงมืดเร็ว 

ตรงข้ามกับฤดูร้อนที่ดวงอาทิตย์ 

อยู่สูงเหนือศีรษะเราจนถึงค�่า  

ดวงอาทิตย์ตกช้าจึงมืดช้า  

และขึ้นเร็วตอนเช้าจึงสว่างเร็ว 

 ททำไม ฤดูร้อนในซีกโลกใต้จึง 
ร้อนกว่าฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ 

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าโลกโคจร

รอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลม  

แต่ความจริงแล้วโลกโคจรเป็นวงรี  

ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศูนย์กลาง

ของวงรี แต่เอียงไปทางด้านข้าง 

เล็กน้อย ระยะทางระหว่างโลก 

กับดวงอาทิตย์จะผันแปรไปใน 
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• เมื่อ 400 ล�านป�ก�อน
1 วันมีเวลาเพียง 22 ชั่วโมง

(ป�จจุบัน 24 ชั่วโมง)
สาเหตุที่เวลา 1 วันยาวขึ้น

เป�นเพราะโลก
หมุนรอบตัวเองช�าลง

แต่ละช่วงของปี ทุกวันที่ 

2 มกราคมเป็นวันที่ดวงอาทิตย์

อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ซีกโลกใต้

จะเป็นฤดูร้อน อากาศร้อนมาก

ส่วนทุกวันที่ 5 กรก®าคม 

โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มาก 

ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อน 

แต่อากาศไม่ร้อนมากนัก

 ททำไม เขตศูนย์สูตรจึงไม่มี
ฤดูหนาว 

เสนศูนยสูตร คือ เส้นรอบโลก
ที่แบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้

ออกเท่าๆ กัน พื้นที่บริเวณนี้

ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตลอดปี

จึงเป็นฤดูร้อนตลอดเวลา

 ททำไม ขั้วโลกจึงมีช่วงกลางวัน
และช่วงกลางคืนยาวนาน

เพราะแกนโลกเอียง โลกจึงได้รับ

แสงไม่เท่ากัน ใน 1 ปีขั้วโลกมี

กลางคืน 6 เดือน และกลางวัน 

6 เดือน ในฤดูร้อน ขั้วโลกเหนือ

จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ท�าให้

สว่างตลอด 24 ชั่วโมง ขั้วโลกใต้

กลับเป็นฤดูหนาวที่มืดมิดตลอด 

6 เดือน ส่วนในฤดูหนาว 

ขั้วโลกเหนือจะมืดตลอดเวลา 

ส่วนขั้วโลกใต้กลับเป็นฤดูร้อน

ที่สว่างตลอด 24 ชั่วโมง 

ยาวนาน 6 เดือน

ฤดูตางๆ ในเขตอบอุนทําใหภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดป


