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ปฏิสัมพนัธเ์ชงิภูมิศาสตร์



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก

ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก

ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย





โลกมรีปูทรงสณัฐานเกอืบเปน็ทรงกลม มีรัศมีเฉลีย่ 6,370 กิโลเมตร เส้นผ่านศนูยก์ลางจาก
แนวขัว้โลกเหนอืถึงขัว้โลกใตย้าวประมาณ 12,714 กิโลเมตร และมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางตามแนวเส้น
ศูนยส์ตูรยาวประมาณ 12,756 กิโลเมตร มีเนื้อทีพ่ืน้ผิวประมาณ 525 ล้านตารางกิโลเมตร

รูปทรงสัณฐานของโลก



• แก่นโลก (Core) 
ประกอบดว้ยแกน่โลกชัน้นอก (outer Core) และแกน่โลกชัน้ใน (inner core) มี

ความยาวรศัมปีระมาณ 3,475 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเหล็กและนิเกิลเป็นส่วนใหญ ่และเชือ่
ว่าความรอ้นจากแกน่โลกท าให้เกดิการเคลือ่นตวัของแผน่ทวปี



• เนื้อโลก (mantle)

เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากแก่นโลกออกมา มีสภาพส่วนใหญ่เป็นหินหลอมเหลว เนื่องจาก
ได้รับความร้อนจากแก่นของโลกที่มีอุณหภูมิสูงมาก มีส่วนประกอบหลักเป็นหินที่มี
ปริมาณแร่โอลวิีนและไพรอกซีนสูง

เนื้อโลก มีความหนาประมาณ 
2,875 กิโลเมตร 



• เปลือกโลก (crust)

เป็นส่วนท่ีเป็นของแข็งชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วย 2 ชั้นย่อย คือ ชั้นไซอัล (sial) 
ซึ่งประกอบด้วยธาตุซิลิคอนและอลูมิเนียม โดยมีหินแกรนิตเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งพบทั่วไป
บริเวณเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป และชั้นไซมา (sima) ประกอบด้วยธาตุซิลิคอนและ
แมกนีเซียม โดยมหีินบะซอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก พบทั่วไปบริเวณเปลือกโลกที่เป็นพื้น
สมุทรตอนล่างของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป

ชั้นหินไซอัล

ชั้นหินไซมา



• ธาตุ
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ปริมาณของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก

other



• แร่ 

ตัวอย่างแร่ที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก

ดีบุก

ทองแดง ควอตซ์

สังกะสี

เพชร

ปิโตรเลียม ถ่านหิน

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/ZincMetalUSGOV.jpg


• หิน

เปลือกโลกประกอบดว้ยหนิส าคญั 3 กลุ่ม ได้แก ่หินอัคนี หินตะกอนหรอืหนิชัน้ 
และหินแปร

แผนภาพแสดงวัฏจักรของหิน



• ดิน

ส่วนประกอบของดิน

อากาศ
25%

อินทรยีวัตถุ
5%

สารละลาย
25%

แร่
45%





• โทรโพสเฟียร์ (troposphere)
• สแตรโทสเฟียร์ (stratosphere)
• เมโซสเฟียร์ (mesosphere)
• เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere)



บรรยากาศของโลกประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ 
รวมทั้งไอน้ าและฝุ่นละออง มีความส าคัญต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตในด้านการหายใจ การกรองรังสีเอกซ์ แกมมา 
และอัลตราไวโอเลต ช่วยปรับอุณหภูมิระหว่างกลางคืน
และกลางวันไม่ให้ต่างกันมาก และท า ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ า



• การเกดิกลางวัน-กลางคนื



• ฤดูกาล



ฤดูกาลของประเทศในเขตอบอุน่





เกิดจากอณุหภมูขิองโลกสงูขึน้ ส่งผลใหร้ะดบัน้ าทะเลและมหาสมทุรเพิม่สงูขึน้ ท าใหพ้ืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลจมหายไป



เกิดจากภาวะของอากาศที่มฝีนตกในปรมิาณน้อยและไมต่กตามฤดกูาล ก่อให้เกดิการขาด
แคลนน้ าอยา่งรนุแรง ท าให้พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดร้บัความเสยีหาย



เกิดจากกระแสน้ าอุน่ไหลยอ้นกลบัจากบรเิวณศนูยส์ตูรทางมหาสมทุรแปซฟิกิตะวนัตก 
เนื่องจากลมสนิคา้มกี าลงัออ่นลง ส่งผลกระทบ คือ บริเวณทีเ่คยมฝีนตกชกุกลับแหง้แล้ง 
บริเวณที่เคยแหง้แลง้กลับมฝีนตกชกุ ซึ่งอาจท าใหเ้กดิไฟไหมป้า่ และพายหุมนุ



ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในภาวะปกติ

ทิศทางการไหลของกระแสน้ าทีท่ าใหเ้กิดปรากฏการณ์เอลนโีญ



เป็นปรากฏการณท์ีผ่วิน้ าของมหาสมทุรแปซฟิกิแถบเสน้ศนูยส์ตูรเยน็ลง ส่งผลใหบ้รเิวณ
ที่มีฝนตกยิ่งมฝีนตกชกุมากขึน้ บริเวณทีแ่หง้แลง้ยิ่งแหง้แล้งหนัก



ภาพแสดงความผดิปกตขิองอณุหภมูิผวิน้ าทะเลในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2550
ท าใหเ้กดิปรากฏการณล์านญิา



เกิดขึน้ความแตกตา่งของความกดอากาศ ท าใหม้ลีมพดัหมนุเวยีนเขา้สูจ่ดุศนูย์กลางความ
กดอากาศต่ า เกิดเป็นลมพายุหมนุทีม่คีวามเรว็ลมมาก  ซึ่งสรา้งความเสยีหายแกช่วีิตและ
ทรัพยส์นิเป็นบรเิวณกวา้งเมือ่พดัขึน้ฝัง่

ความเสยีหายในประเทศฟลิปิปนิสจ์ากอทิธิพลของ
พายุไตฝุ้น่ไหเ่ยยีน เมื่อ พ.ศ. 2556



มีทั้งเกดิขึน้เองตามธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนษุย ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศในทอ้งถิน่ สิ่งแวดลอ้ม การคมนาคม และสขุภาพอนามยัของประชากรในพืน้ที่

ไฟป่าในมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา  เม่ือ พ.ศ. 2556



เกิดจากภเูขาสงูทอดแนวขวางกัน้ทิศทางของลมฝน ท าให้ดา้นตน้ลมมฝีนตกชกุกวา่ดา้น
ปลายลม จึงส่งผลใหด้า้นปลายลมเปน็พืน้ที่อบัฝน มีอากาศแหง้แล้ง และมอีณุหภมูสิูง

พื้นที่อับฝน บริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนียในอเมริกาใต้



โดยปกตใินชัน้บรรยากาศโทรโพสเฟยีรอ์ณุหภมูจิะลดลง 6.4 องศาเซลเซยีสตอ่ความสูง 
1,000 เมตร แต่เมือ่โลกคายความรอ้นในเวลากลางคนื ท าให้อณุหภมูเิหนือพืน้ดนิเยน็กวา่
อากาศดา้นบน ก่อใหเ้กดิปรากฏการณอ์ณุหภมูผิกผนัขึน้ ส่งผลใหก้ลุ่มควันซึง่มอีณุหภมูติ่ า
กว่าไมส่ามารถลอยขึน้ไปได ้จึงแผค่วนัลงสูพ่ืน้ผิวโลก ท าให้เกดิมลพษิในบรรยากาศ





ข้างขึน้-ขา้งแรม เกิดจากการทีด่วงจนัทรโ์คจรรอบโลก และคนบนโลกมองเห็นส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์แตกต่างกันไปตามต าแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจร



เกิดในเวลากลางวัน เมื่อ
ดวงจันทร์โคจรอยู่ในต าแหน่ง
ระหว่างดวงอาทิตย์กับ โลก 
ส่ ง ผ ล ให้ เ กิ ดค ว ามมื ดบ า ง
ส่วนบนพื้นโลกในช่วงเวลาหนึ่ง



เกิดในเวลากลางคืน เมื่อดวง
จันทร์อยู่ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับ
ดวงอาทติย ์โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง ซึ่ง
เมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไป จะท า
ให้ดวงจันทร์มืดลงทีละน้อยๆ





อัลเฟรด เวเกเนอร์ นักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมัน 
ตั้งสมมติฐานว่า แต่เดิมโลกมีแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงผืน
เดียวเรียกว่า “พันเจีย” ส่วนมหาสมุทรทั้งหมดเรียกว่า 
“พันทาลัสซา” และ “ทะเลเททิส” ซึ่งต่อมาพันเจียได้แยก
ออกจากันกลายเป็นทวีปต่างๆ ดังเช่นปัจจุบัน

อลัเฟรด เวเกเนอร์



ภาพแสดงการเลือ่นไหลของของทวปีตามทฤษฎขีองอัลเฟรด เวเกเนอร์

225 ล้านปกี่อน 135 ล้านปกี่อน

ปัจจุบนั


