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โลก
โลก (earth) กาํเนดิขึ้นเมื่อ 
4,600 ลานปกอน 
อยูหางจาก 
ดวงอาทติย 
เปนระยะทาง 
150 ลานกม.   
แสงอาทติย 
เดนิทางมายงัโลกใชเวลา  
8 นาท ีโลกเปนดาวเคราะห 
ทรงกลมที่มหีนิหนาแนนและแขง็ 
เชนเดยีวกบัดาวศกุร ดาวองัคาร  
และดาวพธุ  ภายในโลกเกดิการ 
เปลี่ยนแปลงลกึลบัอยางตอเนื่อง 
เปลอืกโลก (crust) มลีกัษณะ 
เปนดนิและหนิ ถดัไปคอืเนื้อโลก 
(mantle) ซึ่งเปนหนิแขง็หนา 
มชีั้นที่หลอมเหลวอยูตอนบน 
ใจกลางคอื แกนโลก (core)

แกนโลกอยูลกึลงไปจากพื้นดนิ 
ที่เรายนือยูถงึ 6,370 กโิลเมตร 
และมอีณุหภมูสิงูถงึ 6,000 
องศาเซลเซยีส

โลกมนีํ้าหนกัประมาณ 6,000 
ลานลานตนั

โลกจึงไมเกิดขึ้นหลัง 
จากการระเบิดครั้งใหญทันที

à¾ÃÒÐ¢³Ð¹Ñé¹ÁÕÍØ³ËÀÙÁÔ 
ÊÙ§¶Ö§ 100,000 ÅŒÒ¹Í§ÈÒ- 
à«Åà«ÕÂÊ «Öè§ÍØ³ËÀÙÁÔÔÊÙ§ 
¢¹Ò´¹ÕéÊÒÁÒÃ¶·íÒãËŒÇÑµ¶Ø 
á¢ç§ æ ËÅÍÁÅÐÅÒÂä´Œ 

การระเบิดครั้งใหญ่ หรือ บิก
แบง (Big Bang) เกิดขึ้นเมื่อ  
15,000 ล้านปีก่อน หลังจากนั้น 
อีกหลายแสนปี เอกภพจึงเย็นลง  
และอนุภาคเล็ก æ àÃÔèÁÃÇÁµÑÇà»š¹ 
กลุ่มดาวหรือดาราจักร  ดาราจักร 
ทางช้างเผือกของเราเกิดขึ้นเมื่อ  
5,000 ÅŒÒ¹»‚ÁÒáÅŒÇ

โลกจึงไมแบน

ผู้คนสมัยโบราณเชื่อว่าโลกแบน 
เหมือนจาน แต่ต่อมานักปราชญ์ 
ได้แสดงให้ผู้คนเห็นว่า โลกเป็น 
ทรงกลมเหมือนลูกบอลเช่นเดียว 
กับดาวเคราะห์ดวงอื่น æ 
  

สาเหตุที่โลกไม่แบน หรือเป็นทรง 
สี่เหลี่ยม เนื่องจากเหตุผลง่าย æ  
คือ อวกาศเป็นเสมือนลูกข่าง 
ขนาดมหึมาที่หมุนด้วยความเร็ว 
มหาศาล จึงทำาให้อนุภาคต่าง æ  

ที่ลอยอยู่ไม่กระจัดกระจายไปไหน 
แต่รวมกันเข้าเป็นรูปทรงกลม

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง 
ในจำานวน 8 ดวงของระบบสุริยะ 
โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ
ใช้เวลา 1 ปี กับ 1 วัน พื้นผิวโลก 
ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยมหาสมุทร  
ด้วยเหตุนี้เมื่อมองจากอวกาศ 
จึงทำาให้เห็นโลกเป็นสีฟ้า
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เชื่อหรือไม!

• อุณหภูมิใต
้ดินสูงข

ึ้น

เมื่อลึก
ลงไปห

ลายกิโล
เมตร

เช่น ใน
เหมืองถ

่านหินท
ี่มี

อุณหภูมิ 5
0 องศา

เซลเซีย
ส

เมื่อลึก
ลง 150

 กิโลเม
ตร

จะมีอุณ
หภูมิสูง

ถึง 1,20
0

องศาเซ
ลเซียส

สิ่งมีชีวิตจึงอยูบนโลก 
แตไมอยูบนดาวเคราะหดวงอื่น

เนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์เพียง 
´Ç§à´ÕÂÇã¹ÃÐººÊØÃÔÂÐ·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÈ 
¹éíÒ áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔ¾ÍàËÁÒÐ «Öè§à»š¹ 
ปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตของ 
สิ่งมีชีวิต ในขณะที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ 
ใกล้ดวงอาทิตย์มากจึงร้อนเกินไป  

 
ส่วนดาวอังคารอยู่ไกลดวงอาทิตย์ 
มากจึงหนาวเย็นเกินไป และที่ 
สำาคัญอย่างยิ่งคือ โลกมีอากาศ 
หนาแน่น หินหลอมละลายบน 
ผิวโลกจึงแข็งตัวกลายเป็นดิน 
บนพื้น ส่วนดาวพฤหัสบดีและ 
ดาวเสาร์ไม่มีดิน แต่เป็นเพียง 
ÍÒ¡ÒÈáÅÐÅÁ¾ÒÂØ

โลกจึงไมกลมสนิท

เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเอง และ 
เสียดสีกับอากาศ ด้วยเหตุนี้ โลก 
จึงแบนที่ขั้วโลกและป่องตรงกลาง 
บริเวณรอบเส้นศูนย์สูตร ความจริง 
แล้วโลกมีลักษณะคล้ายบอลลูน 
¡ÅÁÃÕ

โลกจึงมีเนื้อดินแนน

เพราะมีลมแรงจัดพัดจากดวง 
อาทิตย์ ลมนี้สามารถกวาดวัตถุ 
·ÕèÁÕ¹éíÒË¹Ñ¡àºÒ æ ÁÒÃÇÁ¡Ñ¹à»š¹ 
ดาวเคราะห์วงในที่อยู่ใกล้ดวง 
อาทิตย์ที่สุด ได้แก่ ดาวพุธ  
ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร  
สิ่งที่ลมพัดพาไปไม่ได้คือ วัตถุ 
Ë¹Ñ¡ ๆ เช่น ก้อนหินและดิน  
ส่วนดาวเคราะห์วงนอกที่อยู่ไกล 
เช่น ดาวพฤหัสบดี ยังคงบางเบา 
เพราะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ ที่แม้ 
จะมีขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าโลกถึง 
1,388 เท่า) แต่ก็อาจลอยอยู่ใน 
ÁËÒÊÁØ·Ãä´Œ ¶ŒÒàÃÒÊÒÁÒÃ¶¹íÒ 
ÁÑ¹ä»ÇÒ§ä´Œ
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แผนเปลือกโลก
นานมาแลวมนษุยเชื่อวาโลก 
มลีกัษณะเหมอืนเดมิตลอด   
ตอมาใน ค.ศ.1912 นกัปราชญ 
คนหนึ่งไดแสดงใหเหน็วา เมื่อ  
600 ลานปกอน แผนเปลอืกโลก 
ตดิกนัเปนผนืเดยีวกนั เรยีกวา  
พนัเจยี (pangea) จากนั้นจงึ 
แยกจากกนัโดยไมกลบัคนืเปน 
เหมอืนเดมิ ปจจบุนัแผนเปลอืก 
โลกยงัคงเคลื่อนที่ปละ 2-3 
เซนตเิมตร

มหาสมทุรแอตแลนตกิมขีนาด 
กวางขึ้นปละ 2 เซนตเิมตร

ทะเลเมดเิตอรเรเนยีนมขีนาด 
เลก็ลงปละ 2 เซนตเิมตร  
และอกีหลายลานป ทะเลนี้ 
จะหายไป

พันเจียจึงแยกจากกัน

หินหลอมเหลวที่อยู่ใต้พันเจียนั้น 
เปรียบเสมือนซุปเดือด ซึ่งการ 
เดือดแต่ละครั้งจะดันให้พันเจีย 
แตกออกเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาด 
ใหญ่หลายแผ่นแยกออกจากกัน   
แผ่นเปลือกโลกที่แยกนี้กลายเป็น 
แผ่นดินและมหาสมุทรซึ่งลอยตัว 
อยู่บนหินหลอมเหลวใต้เปลือกโลก 
ซึ่งเคลื่อนที่คล้ายแพลอยอยู่ในน้ำา

แผนเปลือกโลกเคลื่อนที่ได

แพเคลื่อนที่ได้เนื่องจากการผลัก   
แผ่นเปลือกโลกก็เคลื่อนที่แบบนั้น 
เช่นเดียวกัน  หินหนืดร้อนซึ่ง 
เกิดจากหินหลอมเหลวจะดัน 
แผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรขึ้นมา 

เมื่อปะทะกับน้ำาเย็น หินหนืดก็จะ 
แข็งตัว แล้วค่อย æ ·íÒãËŒÁËÒÊÁØ·Ã 
ขยายตัวกว้างขึ้น แผ่นเปลือกโลก 
ใต้มหาสมุทรจะดันแผ่นเปลือกโลก 
ใต้แผ่นดินใหญ่ให้แยกออกจากกัน 
แล้วลอยห่างกันออกไป

จึงมองไมเห็นโพรงตรง 
รอยแยกของแผนเปลือกโลก

เราไม่สามารถมองเห็นโพรงนั้นได้ 
เพราะมันอยู่ก้นทะเลที่ลึกมาก   
โพรงนี้เป็นรอยแตกยาวซึ่งทำาให้ 
ลาวาพุ่งขึ้นมารวมตัวกันเป็นภูเขา 
มากมาย  ยอดเขามีลักษณะเป็น 
โพรงใหญ่เผยให้เห็นส่วนที่อยู่ลึก 
ลงไปภายในโลก บางครั้งเทือกเขา 
ที่เรียกว่า “ภูเขาไฟที่กำาลังหลับ 
อยู่ใต้ทะเล” ก็โผล่ขึ้นจากทะเล 
และกลายเป็นเกาะ เช่น เกาะ 
ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาไฟ 
และเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ทุก 10 ปี  
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รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา จึงอาจกลายเปน 
เกาะในอนาคต

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นบริเวณที่แผ่น 
เปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่มาเจอ 
กัน นั่นคือ แผ่นเปลือกโลกใต้ 
มหาสมุทรแปซิฟิกกับแผ่นเปลือก 
โลกใต้ทวีปอเมริกา โดยแผ่นแรก 
พยายามเคลื่อนที่ไปทางเหนือ 
ในขณะที่อีกแผ่นเคลื่อนไปทางใต้  
แต่ไม่มีแผ่นใดยอมหลีกทางให้กัน  
จึงเกิดการชนกระแทกกันเหมือน 
รถยนต์ชนกัน ทำาให้พื้นดินบริเวณ 
รอยกระแทกเป็นรอยลึกแยกจากกัน 

เมื่อแผนเปลือกโลกสองแผน 
มาชนกันจะเปน

เหตุการณ์นี้เหมือนกับการต่อสู้กัน  
แผ่นเปลือกโลกทั้งสองพยายาม 
ค้ำายันกันไว้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเบี้ย 
ล่างของอีกฝ่าย แผ่นเปลือกโลก 
ใต้มหาสมุทรอ่อนแอกว่า จึงต้อง 
ยอมแพ้แล้วจมลงไป แต่เมื่อแผ่น 
เปลือกโลกทั้งสองกลายเป็นผืน 
แผ่นดินใหญ่  มันจะแข็งแรงขึ้น 
แล้วหันมาปะทะกันใหม่ เป็นผล 
ทำาให้เกิดภูเขาขึ้นมากมาย เช่น 
เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากแผ่น 
เปลือกโลกใต้ประเทศอินเดียกับ 
แผ่นเปลือกโลกใต้ทวีปเอเชีย 
ª¹¡Ñ¹

เชื่อหรือไม!

• ภูเขา
ไฟที่ก�า

ลังหลับ

อยู่ใต้ท
ะเลเคล

ื่อนตัวป
ีละ

64,000
 กิโลเม

ตร มัน
ท�าให้

เกิดลาว
ามากก

ว่าภูเขา
ไฟ

ทุกลูกบ
นพื้นดิน

รวมกัน

เสียอีก

ประมาณปีละ 9 เซนติเมตรอย่าง 
ÊÁíèÒàÊÁÍ

ครืด
ดด
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ภูเขาไฟ
ภเูขาไฟ (volcano) บนโลก 
นบัพนัลกูไมไดเกดิขึ้นเองโดย 
บงัเอญิ ภเูขาไฟสวนใหญที่อย ู
ตามแนวรอนระอรุอบมหาสมทุร 
แปซฟิกเกดิจากการชนกนัของ 
แผนเปลอืกโลกใตมหาสมทุรกบั 
แผนเปลอืกโลกใตทวปีอเมรกิา 
และทวปีเอเชยี  ภเูขาไฟในทะเล 
เมดเิตอรเรเนยีนเกดิจากการ 
เคลื่อนตวัของแผนเปลอืกโลก 
จากทวปีแอฟรกิาไปยงัทวปียโุรป

 
หนิหนดืที่ไหลออกจากภเูขาไฟ 
เรยีกวา ลาวา มอีณุหภมูสิงู 
ประมาณ 1,000 องศาเซลเซยีส

ภเูขาไฟ 500 ลกูที่กาํลงัคกุรุน 
ระเบดิปละ 40 ครั้ง

ภเูขาไฟที่สงูที่สดุในโลก คอื  
โอโฮสเดลซาลาโด (Ojos del  
Salado) ระหวางอารเจนตนิากบั 
ชลิ ี(สงู 6,908 เมตร) 

ภูเขาไฟเกิดขึ้นได

ภูเขาไฟเปรียบเสมือนโลก ซึ่งเกิด 
อาการอาหารไม่ย่อยแล้วอาเจียน 
ออกมา เราได้เรียนรู้แล้วว่าใต้พื้น 
´Ô¹á¢ç§ æ ที่เรายืนอยู่นี้มีหินหลอม 
เหลวที่กำาลังเดือด เรียกว่า หินหนืด  
บางครั้งเมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกัน 
จะทำาให้หินแข็งจมอยู่ในหินที่กำาลัง 
เดือด แล้วต่อมาหินแข็งก็จะหลอม 
ละลาย ทำาให้หินหนืดมีปริมาณ 
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งพื้นดิน 
ของโลกรับไม่ไหว จึงต้องปล่อยให้ 
หินหนืดพุ่งขึ้นมาบนผิวโลกตาม 
รอยแยก ทำาให้เกิดภูเขาไฟระเบิด

ภูเขาไฟจึงรวมตัวกันเปน
หมูเกาะภูเขาไฟ

เพราะภูเขาไฟสามารถเคลื่อนที่ 
และเปลี่ยนแปลงได้  ภูเขาไฟ 
ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก มันจึง 
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเปลือก 
โลกด้วย ลาวาพยายามพุ่งออก 
จากรอยแยกตรงภูเขาไฟ เกิดเป็น 
ภูเขาไฟระเบิด การระเบิดแต่ละ 
ครั้งจะทำาให้เกิดภูเขาไฟลูกใหม่ 
ก่อตัวขึ้นข้าง ๆ ภูเขาไฟลูกเก่า 
ซึ่งจะกลายเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิท 

(ไม่ระเบิดแล้ว)  ภูเขาไฟเมานา- 
โลอา (Mauna Loa) ในหมู่เกาะ 
ฮาวายเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่สูง 
ที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 
9,000 เมตร เมื่อวัดจากฐานที่ก้น 
ÁËÒÊÁØ·Ã
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ทะเลสาบปากปลอง 
ภูเขาไฟจึงมีอันตราย

เพราะที่ก้นทะเลสาบเหล่านี้มีน้ำา 
เย็นจัดและเป็นสารละลายของ 
ก๊าซพิษที่เรามองไม่เห็นมากมาย 
ซึ่งถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวน้ำาที่อุ่น เมื่อ 
เกิดแผ่นดินไหวแม้เพียงเล็กน้อย 
ก๊าซพิษที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็จะ 
ÅÍÂ¢Öé¹ÁÒ áÅÐ·íÒÅÒÂÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ 
ที่อยู่บริเวณรอบ æ

จึงไมควรไวใจภูเขาไฟ 
ที่กําลังหลับ

ภูเขาไฟที่พ่นควันไม่ใช่ภูเขาไฟ 
ที่อันตรายที่สุด เพียงแต่อย่าไปอยู่ 
ã¡ÅŒàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃäËÅ¢Í§ÅÒÇÒ¡ç¾Í 
ลาวาที่เย็นแล้วจะกลายเป็นดินที่ 
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  
แต่ภูเขาไฟที่เงียบสงบอาจระเบิด 
ได้ทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

ลาวาพุ่งขึ้นมาด้วยการระเบิดหิน 
ที่ปิดปากภูเขาไฟ และไหลทะลัก 
ออกมา บางส่วนพุ่งสู่ท้องฟ้า 
เป็นควันร้อนแรง  ลาวา  
·ÕèäËÅÅ§ÁÒµÒÁ·Ò§ÅÒ´ 

มีความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
และเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ 
ตามทางผ่าน

ลาวาแข็งตัวเปนกอนได

ในปี ค.ศ. 79 เมืองปอมเปอี 
ถูกโคลนเดือดจากการระเบิดของ 
ภูเขาไฟเวซูเวียส (Vesuvius) 
กลืนหายไปทั้งเมือง โคลนเดือดนี้ 
เกิดจากน้ำาฝนผสมกับเถ้าถ่านที่ 
ปะทุออกมาจากภูเขาไฟ และไหล 
ลงมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็ว  
ด้วยเหตุนี้ การที่ภูเขาไฟระเบิด 
ขณะมีฝนตกจึงเป็นอันตรายมาก  
หรือเมื่อภูเขาไฟที่มีหิมะปกคลุม 
ตลอดระเบิด หิมะก็จะละลาย 
อย่างรวดเร็ว

เชื่อหรือไม!

• ภูเขา
ไฟที่สูง

สุดใน

ระบบส
ุริยะอย

ู่บน 

 ดาวอัง
คาร ม

ีชื่อว่า 

โอลิมป
ัสมอนส

์  

(Olympus Mons)  

สูง  26
,400 เม

ตร  

(3 เท่า
ของเอเ

วอเรสต
์)

ภูเขาไฟบางลูกพ่นลาวา แต่บางลูก 
ก็พ่นฝุ่นละอองออกมาบดบังแสง 
อาทิตย์
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แผนดินไหว
แผนดนิไหว (earthquake) 
มกัจะเกดิตอเนื่องกบัภเูขาไฟ 
ระเบดิ  แผนดนิไหวเกดิจาก 
การกระทบและเสยีดสกีนัของ 
แผนเปลอืกโลก  ในชวง 400  
ปที่ผานมา ภเูขาไฟระเบดิครา 
ชวีติคนประมาณ 260,000 คน 
สวนแผนดนิไหวคราชวีติผูคน  
2,500,000 คน นบัเปนภยัพบิตัิ 
ทางธรรมชาตทิี่รายกาจของโลก

 

เราสามารถคาํนวณขนาดของ 
แผนดนิไหวไดโดยใชมาตรา 
รกิเตอร (Richter scale) 
ตั้งแตระดบั 1-8.9

แผนดนิไหวที่รนุแรงที่สดุใน 
ประวตัศิาสตรเกดิขึ้นที่ชลิ ีในป  
ค.ศ. 1960 วดัได 9.5 รกิเตอร

ระดบัแรกที่มนษุยเริ่มรูสกึไดวา 
เกดิแผนดนิไหวคอื 4 รกิเตอร

แผนดินไหวเกิดขึ้นได

เมื่อแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อน 
เข้ามาชนกัน ระยะแรก มันจะ 
ค่อย æ เริ่มดันกัน ซึ่งไม่รุนแรงนัก 
แล้วเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนกระทั่ง 
แตกออก เนื่องจากแผ่นเปลือก 
โลกแผ่นหนึ่งหนักหลายพันล้านตัน 
เมื่อมันเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในทันที 
ทันใดเพื่อหาที่ตั้งที่สะดวกสบาย  
จึงทำาให้เกิดรอยแตกและการสั่น 
สะเทือนจนถึงพื้นดิน ทุกสิ่งจึง 
สั่นสะเทือนไปด้วย

นักวิทยาศาสตรจึงวิตก 
กังวลแมไมเกิดการสั่นสะเทือน

บริเวณเขตเสี่ยง ได้แก่ เขตทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน หรือชายฝั่งของ 
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งแผ่นเปลือก 
โลกปะทะกันมักทำาให้เกิดแผ่นดิน 
ไหวเล็กน้อยทุกวัน (วันละ 4 ครั้ง 
ในกรีซ) ดังนั้น เมื่อพื้นดินไม่เกิด 
การสั่นสะเทือน ก็หมายความว่า 

แผ่นเปลือกโลกทั้งสองกำาลังค้ำายัน 
กันอยู่ โดยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน 
มันเป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่า 
กำาลังจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้น

แผนดินถลมเกิดได

แผ่นดินถล่มเกิดจากการเคลื่อนท่ี 
¢Í§´Ô¹áÅÐªÑé¹ËÔ¹Å§ÁÒµÒÁÅÒ´à¢Ò 
«Öè§ÁÕ¹éíÒà¢ŒÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§´ŒÇÂàÊÁÍ 
ทวีปเอเชียมีอากาศร้อนและฝนตก 
ชุก จึงทำาให้พื้นดินอ่อนและหินสึก 
กร่อน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ภูเขา 
จึงสั่นสะเทือนลงมาทับบ้านเรือน  
บางครั้งอาจเกิดจากก้นทะเลสาบ 
ทรุดตัวลง ทำาให้บ้านเรือนที่อยู่ 
ตามทางลาดในบริเวณใกล้เคียง 
เกิดแผ่นดินถล่มด้วย
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จึงเกิดเหตุแผนดินไหว 
เล็กนอยบาง และรุนแรงบาง

บ่อยครั้งเมื่อแผ่นเปลือกโลกที่ 
แข็งชนกับแผ่นเปลือกโลกที่อ่อน 
กว่า จะเกิดการประสานกันง่าย  
จึงเคลื่อนตัวเล็กน้อยเพียง 2-3  
à«¹µÔàÁµÃ à¡Ô´ÃÍÂáµ¡àÅç¡ æ  
ใกล้กับพื้นผิวโลก การสั่นสะเทือน
ที่เกิดขึ้นทันทีในแนวตรง ไม่ทำาให้ 

พื้นดินสะเทือนมาก แต่หากแผ่น 
เปลือกโลกไม่ประสานกัน แต่กลับ 
ผลักดันกัน จะทำาให้เกิดรอยแตก 
ใต้พื้นดินลึกลงไป 700 กิโลเมตร  
การสั่นสะเทือนจะรุนแรงขึ้นเมื่อ 
ปะทะสิ่งกีดขวางและกระจายไป 
ทุกทิศทาง พื้นดินจึงสั่นสะเทือน 
อย่างบ้าคลั่ง

เมื่อเกิดแผนดินไหวจึงมี
เสียงดัง

แผ่นดินไหวทำาให้เกิดเสียงดังสนั่น 
คล้ายเสียงรถไฟด่วนแล่นผ่าน 
อุโมงค์ เสียงนี้ไม่ใช่เสียงอาคาร 
พังทลาย แต่มันเป็นคลื่นเสียง 

ที่เดินทางขึ้นมายังพื้นดินด้วย 
ความเร็ว 6.5 กิโลเมตรต่อวินาที 
มันทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งดิน 
น้ำา หินหนืด และอากาศ เป็นการ 
กระทบกันอย่างรุนแรงของอากาศ 
ทำาให้เกิดเสียงคำารามที่น่ากลัว

แผ่นดินไหวเพียง 2-3 วินาที 
สามารถทำาให้อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพังทลายลงมา 
เหมือนในภาพนี้

เชื่อหรือไม!

• มีแผ่น
ดินไหว

เกิดขึ้น

บนโลก
ปีละ 30

0,000 ค
รั้ง

(ในจ�าน
วนนี้เกิด

ขึ้นที่ญี่ปุ่น 

50,000
 ครั้ง) 

แต่มนุษ
ย์

รู้สึกได้อ
ย่างชัด

เจนเพีย
ง

1 เปอร
์เซ็นต์เท

่านั้น
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ทองฟา
“ทองฟา” ที่เราเหน็นั้นเปนชั้น 
บาง ๆ ของกาซที่มองไมเหน็ 
ซึ่งหุมหอและปกปองโลกไว  
เรยีกวา บรรยากาศ (atmos-
phere)  ถาไมมบีรรยากาศ 
อณุหภมูบินพื้นโลกจะสงูถงึ 85  
องศาเซลเซยีส ในชวงกลางวนั  
และตํ่าถงึ -140 องศาเซลเซยีส 
ในกลางคนื อากาศในทองฟาม ี
ออกซเิจน (21%) ไนโตรเจน 
(78%) คารบอนไดออกไซด  
นํ้า และฝุนละอองขนาดเลก็จิ๋ว 
อกีมากมาย

บรรยากาศเกดิขึ้นเมื่อ 580 
ลานปมาแลว

บรรยากาศอยูสงูขึ้นไปเหนอื 
พื้นโลก 700 กโิลเมตร

อากาศมฝีุนละอองลอยอยู 
ประมาณ 50 ลานอนภุาค 
ตอลกูบาศกเมตร

บรรยากาศเกิดขึ้นได 

ต้องขอบคุณภูเขาไฟที่ทำาให้เกิด 
บรรยากาศ เพราะเมื่อภูเขาไฟ 
ระเบิด ได้พ่นก๊าซและฝุ่นละออง 
จำานวนหนึ่งออกสู่อวกาศ  ก๊าซ 
และฝุ่นละอองหมุนคว้างไปปะทะ 
กับสายฟ้าในพายุฝน แล้วพลังงาน
จากดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนรูปให้เป็น 
อากาศที่เราหายใจ วิเศษจริง æ

ทองฟาจึงเปนสีฟา

สีคือคลื่นแสง แสงเดินทางจาก 
ดวงอาทิตย์มายังโลกเป็นเส้นตรง 
เมื่อดวงอาทิตย์ลอยสูงบนท้องฟ้า 
แสงจากดวงอาทิตย์จะชนกับฝุ่น 
ละอองในอากาศ ทำาให้กระเจิง 
ออกไป แสงสีฟ้ามีความยาวคลื่น 
สั้นจึงกระเจิงมาก ทำาให้เราเห็น 
สีฟ้า แต่ในตอนเย็นที่ดวงอาทิตย์ 
คล้อยตำ่าลงมายังขอบฟ้า คลื่น 
แสงยาวส่องไปยังฝุ่นละออง 

ã¹ÍÒ¡ÒÈ ·íÒãËŒà¡Ô´ÊÕá´§ ´Ñ§¹Ñé¹ 
ท้องฟ้าจึงเป็นสีแดง

      ถาไมมีบรรยากาศ 
โลกจะกลายเปนทะเลทราย 

ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงมากถึง 
15 หรือ 20 ล้านองศาเซลเซียส   
โลกของเราได้รับความร้อนเพียง 
ส่วนน้อยนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมาก 
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พอที่จะทำาลายทุกชีวิตถ้าไม่มีชั้น 
บรรยากาศ ซึ่งเป็นเสมือนโล่คอย 
ป้องกันไว้  อากาศช่วยกั้นแสง 
อาทิตย์ที่ร้อนแรงไม่ให้ลอดผ่าน 
มาได้ เนื่องจากมีฝุ่นละอองและ 
ก้อนเมฆบังไว้ ทำาให้ความร้อน 
ส่วนใหญ่สะท้อนกลับและถูกส่ง 
ออกไปในอวกาศ ก่อนที่จะลงมา 
ยังพื้นโลก

อากาศจึงไมกระจายไป 
ในระบบสุริยะ

อากาศเป็นก๊าซ จึงไม่น่าจะมีอะไร 
กันไม่ให้มันลอยขึ้นเรื่อย æ จนหาย 
ไปในระบบสุริยะได้  แต่ความจริง 
ไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่ทำาให้อากาศ 
คงอยู่รอบ æ โลก คือ แรงโน้มถ่วง 
ซึ่งเป็นกฎสำาคัญของธรรมชาติ   
แรงโน้มถ่วงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างไว้  
โลกดึงดูดอากาศและดวงจันทร์ 
ซึ่งโคจรรอบโลก ดวงอาทิตย์ดึงดูด 
โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น æ   
ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วง ดาวเคราะห์ 
ทุกดวงจะล่องลอยไปในระบบสุริยะ 
และไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลย

ช่วงพลบค่ำาของบางวัน ท้องฟ้าจะ 
สว่างไสวราวกับดวงอาทิตย์กำาลัง 
เผาผลาญเอกภพ

ถาไมมีบรรยากาศ 
โลกจะเย็นมากตอนกลางคืน 

โลกอุ่นขึ้นเร็วมาก แต่ก็เย็นลงเร็ว 
เช่นกัน ความร้อนที่โลกเก็บสะสม 
ไวต้อนกลางวนัจะหายไปในอากาศ 
เมื่อดวงอาทิตย์ตก แต่โชคดีที่มี 
ละอองน้ำาในอากาศช่วยดูดความ 
ร้อนเอาไว้ แล้วส่งกลับมายังโลก 

นี่เป็นสาเหตุว่า ทำาไมเมื่อฝนตก 
ในตอนกลางคืน อากาศจึงเย็น 
áÅÐ·íÒäÁ·ÐàÅ·ÃÒÂ·ÕèáËŒ§áÅŒ§ 
จึงหนาวเย็นในตอนกลางคืน

เชื่อหรือไม!

• บรรย
ากาศท

ี่กดดันโ
ลกไว้ 

หนักกว
่า 5 พัน

ล้านล้า
นตัน

เรียกว่า
 “ความ

ดัน

บรรยา
กาศ” (

atmosphe
ric

pressu
re) พื้น

โลกทุก
 ๆ

1 ตารา
งเมตร 

ได้รับค
วาม

กดอาก
าศ 1 ต

ัน
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เวลากับฤดูกาล
โลกของเรานั้นไมไดอยูนิ่งกับที่ 
แตโคจรรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 
365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที  
46 วินาที หรือ 1 ป ทําใหเกิด 
ฤดูกาล (season) นอกจากนี้ 
โลกยังหมุนรอบตัวเองเปนเวลา  
23 ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาที  
หรือ 1 วัน ทําใหเกิดกลางวัน 
และกลางคืน

โลกโคจรรอบดวงอาทิตยดวย 
ความเร็ว 108,000 กิโลเมตร 
ตอชั่วโมง ใน 1 วินาที โคจร 
ไดเร็ว 29.8 กิโลเมตร

โลกหมุนรอบตัวเองดวยความเร็ว 
1,670 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
วัดจากเสนศูนยสูตร

ขณะที่โลกซีกหนึ่งเปน 
ฤดูหนาว โลกอีกซีกจึงเปน 
ฤดูรอน

เพราะโลกไม่ได้หมุนตั้งในแนวตรง 
แต่มันหมุนเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ 
เล็กน้อย  บางครั้งเอียงไปทางใต้ 
แต่บางครั้งก็เอียงไปทางเหนือ 
นั่นคือ ทุกวันที่ 21 ธันวาคม 
ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับ 
เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น 
ขั้วโลกใต้เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ 
มากที่สุด ประเทศทางซีกโลกใต้ 
จึงเป็นฤดูร้อน ส่วนซีกโลกเหนือ 
เป็นฤดูหนาวและมีหิมะตกมาก 
ในทางตรงกันข้าม ทุกวันที่ 21 
มิถุนายน ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 
เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ ขั้วโลก 
เหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มาก 
ที่สุด ซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อน 
ส่วนซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว

          
บางครั้งเวลากลางวัน 

จึงยาวขึ้น แตบางครั้งสั้นลง

ความยาวของช่วงเวลากลางวัน 
ขึ้นอยู่กับตำาแหน่งของดวงอาทิตย์ 
ในฤดูหนาว ดวงอาทิตย์มักจะ 
อยู่ตำ่า ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง 
ดวงอาทิตย์จะตกเร็วทำาให้มืดเร็ว 
ตรงข้ามกับฤดูร้อนที่ดวงอาทิตย์ 
อยู่สูงเหนือศีรษะของเราจนถึงคำ่า 
ดวงอาทิตย์ตกช้าจึงมืดช้าและขึ้น 
เร็วในตอนเช้าทำาให้สว่างเร็ว

ฤดูรอนในซีกโลกใต 
จึงรอนกวาฤดูรอนในซีกโลก 
เหนือ

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าโลกโคจร 
รอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลม แต่ 
ความจริงแล้วโลกโคจรเป็นวงรี 
ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศูนย์กลาง 
ของวงรี แต่เอียงไปทางด้านข้าง 
เล็กน้อย  ระยะทางระหว่างโลก 
กับดวงอาทิตย์จะผันแปรไปใน 
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แต่ละช่วงของรอบปี ทุกวันที่  
2 มกราคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ 
อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ซีกโลกใต้ 
จะเป็นฤดูร้อน อากาศร้อนมาก  
ส่วนในทุกวันที่ 5 กรกฎาคม 
โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มาก 
ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อน 
แต่อากาศไม่ค่อยร้อนมาก

ในเขตศูนยสูตรจึง 
ไมมีฤดูหนาว

เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นรอบโลก 
ที่แบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ 
ออกเท่า æ กัน พื้นที่บริเวณนี้ 

 
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตลอดปี 
จึงเป็นฤดูร้อนตลอด

ขั้วโลกจึงมีชวงกลางวัน
และชวงกลางคืนยาวนาน

เพราะแกนโลกเอียงจึงได้รับแสง 
ไม่เท่ากัน ใน 1 ปี ขั้วโลกจะมี 
กลางคืน 6 เดือน และกลางวัน 
6 เดือน ขั้วโลกเหนือฤดูร้อนเอียง 
เข้าหาดวงอาทิตย์ทำาให้สว่างตลอด 
24 ชั่วโมง ขั้วโลกใต้กลับเป็นฤดู 
หนาวที่มืดตลอด นาน 6 เดือน 
และขั้วโลกเหนือฤดูหนาวจะมืด 
ตลอดเวลา ส่วนขั้วโลกใต้กลับเป็น 
ฤดูร้อนที่สว่างตลอด 24 ขั่วโมง 
นาน 6 เดือน  

ฤดูต่างๆ ในเขตอบอุ่นทำาให้ 
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดปี

เชื่อหรือไม!

• เมื่อ 4
00 ล้าน

ปีก่อน

1 วันม
ีเวลาเพ

ียง 22 
ชั่วโมง

 

(ปัจจุบ
ัน 24 ช

ั่วโมง)

เหตุที่เว
ลายาว

ขึ้น

เป็นเพ
ราะโลก

หมุน

รอบตัว
เองช้าล

ง


