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	ภาพที่	1.2	วิวัฒนาการของ
	 เอกภพตามทฤษฎีบิกแบง

ที่มา : คลังภาพ อจท. 

เกิดการรวมตัวกันของควาร์กกลายเป็น
นิวเคลียสของไฮโดรเจนหรืออนุภาค
โปรตอนและอนุภาคนิวตรอน

เกิดการรวมตัวกันของโปรตอนและนิวตรอน	
ซึ่งกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม

เกิดอะตอมไฮโดรเจนและ
อะตอมฮเีลยีม	รงัสีคอสมิกและ
ไมโครเวฟพื้นหลังเริ่มปรากฏ

สสารต่าง	ๆ 	 รวมตัวกัน
ด้วยแรงโน้มถ่วงเกดิเป็น
เนบวิลารุ่นแรกทีจ่ะก�าเนดิ
ดาวฤกษ์และกาแล็กซี
รุ่นแรก

เอกภพมีลักษณะเช่นปัจจบุนั	ซึง่ประกอบด้วย
เนบิวลา	 กาแล็กซี	 ดาวฤกษ์	 วัตถุท้องฟา
ต่าง	ๆ 	และเอกภพยังคงขยายตัวต่อไป

»ÃÐÁÒ³ 10-32 ÇÔ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§

»ÃÐÁÒ³ 10-6 ÇÔ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§

»ÃÐÁÒ³ 3 ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§

»ÃÐÁÒ³ 300,000 »‚
ËÅÑ§ºÔ¡áº§

»ÃÐÁÒ³ 13,800 ÅŒÒ¹»‚
ËÅÑ§ºÔ¡áº§

¡íÒà¹Ố áÅÐÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§àÍ¡À¾µÒÁ·ÄÉ®ÕºÔ¡áº§

เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว	มีสสารเกิดขึ้นในรูป
ของอนุภาคมูลฐานและปฏิยานุภาค	รวมทั้ง
พลังงานในรูปโฟตอน

1027 K

1013 K

109 K

5,000 K

102 K

2.73 K

อนุภาคนิวตรอน

อนุภาคโปรตอนหรือ
นิวเคลียสของไฮโดรเจน

อะตอมของไฮโดรเจน

โฟตอน

นิวเคลียสของฮีเลียม

อะตอมของฮีเลียม

ความหมายสัญลักษณ

ควาร์ก
แอนติควาร์ก
อิเล็กตรอน
โพซิตรอน

แอนตินิวทริโน
นิวทริโน

»ÃÐÁÒ³ 1,000 ÅŒÒ¹»‚
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
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µÍบ เมื่อปฏิยานุภาคพบกับอนุภาคท่ีคูกัน
จะเกิดการประลัยคูเปนพลังงาน หากปริมาณ
อนุภาคเทากับปรมิาณปฏยิานุภาค สสารจะ
กลายเปนพลงังานท้ังหมดซึง่จะไมสามารถ
กอใหเกิดกาแล็กซีและดาวฤกษตาง ๆ  ได 
ดงันัน้ เอกภพในยคุปจจบุนัจะตองมปีรมิาณ
อนุภาคมากกวาปริมาณปฏิยานุภาคเสมอ

 Ëลังเกิดบิกแบง»ริมา³อนØÀาคกับ»ริมา³
»¯ิยานØÀาคควรเ»šนอย‹างäรจÖงจะเกิดกาแล็กซี
และดาวฤกษ์ต‹าง æ ขÖéนäด้

Test for U

 เมือ่เกดิบกิแบง เอกภพขยายตัวออกอย่าง

รวดเร็ว มีสสารเกิดขึ้นในรูปของอนุภาคมูลฐาน  

(elementary particle) ได้แก่ ควาร์ก (quark) 

อิเล็กตรอน (electron) และนิวทริโน (neutrino) 

พร้อมกับเกิดปฏิยานุภาค (antiparticle) ของ

อนุภาคเหล่านัน้ ได้แก่ แอนติควาร์ก (antiquark) 

โพซิตรอน (positron) และแอนตินิวทริโน (anti-

neutrino) ส่วนพลังงานจะอยู่ในรูปของโฟตอน

 อนุภาคและปฏิยานุภาคนั้นไม่คงตัว เมื่อ

อนภุาครวมตวักบัปฏยิานภุาคจะเกดิเป็นพลงังาน 

 หลังเกิดบิกแบงประมาณ 300,000 ปี 

เอกภพมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 5,000 เคลวิน 

อเิลก็ตรอนมพีลงังานลดลง นวิเคลยีสไฮโดรเจน

และนิวเคลียสฮีเลียมจึงดึงอิเล็กตรอนเข้ามา

รวมตัว เกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนและ

อะตอมของฮีเลียม

 หลังเกิดบิกแบงประมาณ 1,000 ล้านปี

กลุม่แก๊สทีม่ธีาตุไฮโดรเจนและธาตุฮเีลยีมเป็น

องค์ประกอบรวมตัวกัน จากนั้นจึงเกิดเป็น

ดาวฤกษ์และกาแล็กซีต่าง ๆ  เริ่มก�าเนิดขึ้น

 ปัจจุบันเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี

จ�านวนหลายแสนล้านกาแลก็ซี ภายในกาแลก็ซี

ประกอบด้วยดาวฤกษ์จ�านวนมาก ทีว่่างระหว่าง

ดาวฤกษ์ต่าง ๆ  และระหว่างกาแล็กซีเป็นพื้นที่

กว้าง ซึ่งเอกภพมีขนาดใหญ่มาก

กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า กระบวนการประลัย (annihilation) ซึ่งเอกภพของเราในยุคปัจจุบัน

มีอนุภาคมากกว่าปฏิยานุภาค จึงท�าให้มีอนุภาคที่ก่อก�าเนิดเป็นสสารของเอกภพ

 หลังเกิดบิกแบงประมาณ 10-6 วินาที เอกภพมีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 1013 เคลวิน 

ท�าให้ควาร์กรวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจน (อนุภาคโปรตอน) และอนุภาคนิวตรอน

 หลงัเกดิบกิแบงประมาณ 3 นาท ีเอกภพมีอุณหภมิูลดลงเหลือประมาณ 109 เคลวิน ท�าให้โปรตอน

และนวิตรอนรวมตัวกนัเป็นนวิเคลยีสของฮเีลยีม

	ภาพที่	1.3	จ�าลองลักษณะการเกิดบิกแบง
ที่มา : https://svs.gsfc.nasa.gov 

5ควาร์ก



2.	กาแล็กซีไม่มีรูปแบบ	(irregular galaxy)	เป็นกาแล็กซีที่ไม่สามารถจ�าแนกได้ตาม
แผนภาพของฮับเบิล	ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์	I

	 เนื่องจากระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก	 ท�าให้ไม่สามารถสังเกตเห็นรูปร่างของ

กาแล็กซีได้	 แต่จากการสังเกตแถบสว่างบนท้องฟาและความหนาแน่นของกระจุกดาว	 ท�าให้

		ภาพที่	1.12	โครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกเมื่อมองจากด้านบนและด้านข้าง	และตําแหน่งของระบบสุริยะในกาแล็กซี
ทางช้างเผือก
ที่มา : https://www.sciencealert.com

	 หากดาว	A	อยู่ห่างจากโลก	
1	ปีแสง	หมายถึง	แสงใช้เวลา
เดินทางจากดาว	A	 มายังโลก
นาน	1	ปี	นั่นคือ	ภาพดาว	A	ที่
เราก�าลังมองเห็นอยู่ตอนนี้	คือ	
ภาพดาว	A	เมื่อ	1	ปีก่อน

Fun
Science

A
1	ปีแ

สง

ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ

สันนิษฐานว่า	กาแล็กซีทางช้างเผือก	(Milky Way galaxy)	เป็น

กาแล็กซีกังหันแบบมีคาน	 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	

100,000	 ปีแสง	 ภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์กว่า	

200,000	 ล้านดวง	 อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงและโคจรรอบ

จดุศนูย์กลางกาแลก็ซ	ี	โดยบรเิวณใกล้จดุศนูย์กลางกาแลก็ซนีัน้

มแีรงโน้มถ่วงมากจึงมีดาวฤกษ์อยูอ่ย่างหนาแน่นกว่าบรเิวณทีอ่ยู่

ห่างออกไป

	 ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนั้นอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ	 30,000	

ปีแสง	 โดยต�าแหน่งดังกล่าวอยู่ตรงกับบริเวณจานหรือแขนของ

กาแลก็ซทีีช่ือ่ว่า	แขนนายพราน	(Orion Arm)	และดาวฤกษ์อืน่	ๆ 	

ท่ีมนษุย์สามารถสงัเกตเหน็ได้ด้วยตาเปล่านัน้ล้วนอยูใ่นกาแล็กซี

ทางช้างเผือก
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(1	ปแสง	มีค่าประมาณ	9.46	×	1012	กิโลเมตร)

100,000	ปแสง

กาแล็กซ·ีางªŒางเ¼×Íก

	ภาพที	่1.13	ข้อมูลเกีย่วกบักาแล็กซทีางช้างเผอืก
 ที่มา : คลังภาพ อจท. 

ÁÇล
มีมวลรวมประมาณ	 90,000	 ล้านเท่าของมวล
ดวงอาทิตย์	 ซึ่งบริเวณใจกลางจะมีดาวฤกษ์และ
กระจุกดาวอยู่อย่างหนาแน่น

เส้น¼‹านÈูนย์กลาง
เมื่อมองทางด้านข้างจะมีรูปร่างคล้ายเลนส์นูนหรือ
จานแบน	 2	 ใบประกบกัน	 ซ่ึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ	100,000	ปแสง

ระบบสุริยะ
เปนสมาชิกของ
กาแล็กซีทาง
ช้างเผือก

ฮาโล
บริเวณรอบกาแล็กซี
มีลักษณะเปนทรง
กลมขนาดใหญ่

แ¶บ·างªŒางเ¼×Íก
ลักษณะเปนสีขาวสลัว
พาดจากท้องฟาด้านเหนอื
ไปยังด้านใต้

กลØ‹ม·้อง¶ิèน
กาแล็กซีทางช้างเผือกและ
กาแล็กซีเพื่อนบ้านอยู่รวมกัน
เปนกลุ่ม	เรียกว่า	“กลุ่มท้องถิ่น”
(local group)

ดวงอา·ิตย์
ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากศูนย์กลางกาแล็กซี	
ประมาณ	30,000	ปแสง	และหมนุรอบศนูย์กลาง
ด้วยความเร็ว	220	กิโลเมตรต่อวินาที

การเคล×èอน·ีè
กาแล็กซีทางช้างเผอืกกบักาแล็กซี

แอนดรอเมดาจะชนกันในอีก
5,000	ล้านปข้างหน้า
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 àÍ¡À¾àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÁÒ¡
 ¨Ò¡¹Ñé¹àÍ¡À¾¢ÂÒÂµÑÇãËÞ‹¢Öé¹áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔÅ´Å§
 ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèàÍ¡À¾¢ÂÒÂµÑÇÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÊÒÃáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ 

à»š¹¡ÒáÅç¡«Õ¡Ñ§ËÑ¹áººÁÕ¤Ò¹

ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³¨Ò¹¢Í§¡ÒáÅç¡«Õ·Ò§ªŒÒ§à¼×Í¡
Ë‹Ò§¨Ò¡ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§¡ÒáÅç¡«Õ
»ÃÐÁÒ³ 30,000 »‚áÊ§

1,000 ÅŒÒ¹»‚
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
à¡Ô´à¹ºÔÇÅÒ ´ÒÇÄ¡É�
áÅÐ¡ÒáÅç¡«ÕÃØ‹¹áÃ¡

3 ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
à¡Ô´¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ¢Í§ÎÕàÅÕÂÁ

300,000 »‚
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
à¡Ố ÍÐµÍÁäÎâ´Ãà¨¹
ÍÐµÍÁÎÕàÅÕÂÁ 
ÃÑ§ÊÕ¤ÍÊÁÔ¡áÅÐ 
äÁâ¤ÃàÇ¿¾×é¹ËÅÑ§

10-32 ÇÔ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
àÍ¡À¾¢ÂÒÂµÑÇÃÇ´àÃçÇ 
à¡Ô´Í¹ØÀÒ¤áÅÐ»¯ÔÂÒ¹ØÀÒ¤

10-6 ÇÔ¹Ò·Õ
ËÅÑ§ºÔ¡áº§
à¡Ô´Í¹ØÀÒ¤â»ÃµÍ¹ 
áÅÐÍ¹ØÀÒ¤¹ÔÇµÃÍ¹

ºÔ¡áº§ºÔ¡áº§ºÔ¡áº§ºÔ¡áº§
13,800 ÅŒÒ¹»‚ ËÅÑ§ºÔ¡áº§ àÍ¡À¾»˜¨¨ØºÑ¹
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂà¹ºÔÇÅÒ ¡ÒáÅç¡«Õ áÅÐÇÑµ¶Ø·ŒÍ§¿‡Òµ‹Ò§ æ 
áÅÐÂÑ§¤§¢ÂÒÂµÑÇµ‹Íä»

àÍ¡À¾»˜¨¨ØºÑ¹

- ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§àÍ¡À¾
 µÒÁ¡®ÎÑºàºÔÅ-àÅÍáÁ·Ã�

v = H0D
ÂÔè§¡ÒáÅç¡«ÕÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡¼ÙŒÊÑ§à¡µÁÒ¡ 
¤ÇÒÁàÃçÇã¹¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·ÕèÍÍ¡Ë‹Ò§¨Ò¡
¼ÙŒÊÑ§à¡µ¡ç¨ÐÂÔè§ÁÕ¤‹ÒÁÒ¡

-  ¡ÒÃ¾ºÃÑ§ÊÕäÁâ¤ÃàÇ¿¾×é¹ËÅÑ§
¨Ò¡ÍÇ¡ÒÈ

ËÅÑ¡°Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ºÔ¡áº§

·Ò§ªŒÒ§à¼×Í¡ ¤×Í

¨Ò¹¡ÒáÅç¡«Õ·ÕèÁÍ
§àËç¹¨Ò¡âÅ¡

¡ÒáÅç¡«Õ·Ò§ªŒÒ§à¼×Í¡

ÃÐººÊØÃÔÂÐ

¡ÒáÅç¡«Õ

¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ 
Ê‹Ç¹»†Í§µÃ§¡ÅÒ§¡ÒáÅç¡«Õ
ÁÕ´ÒÇÄ¡É�ÍÂÙ‹Ë¹Òá¹‹¹

¨Ò¹
Ê‹Ç¹·Õèáº¹ÍÍ¡
à»š¹ÃÐ¹Òº

ÎÒâÅ
 ºÃÔàÇ³·Ã§¡ÅÁ·Õè
ÅŒÍÁÃÍº¡ÒáÅç¡«Õ

·Ò§ªŒÒ§à¼×Í¡
¨Ò¹¡ÒáÅç¡«Õ·ÕèÁÍ

§àËç¹¨Ò¡âÅ¡

àÍ¡À¾
Summary
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ÊÕ
ÍØ³ËÀÙÁÔ¼ÔÇ (K)

O

¹íéÒà§Ô¹
> 30,000

B

¹íéÒà§Ô¹á¡Á¢ÒÇ
10,000-
30,000

A

¢ÒÇ
7,500-
10,000

F

¢ÒÇá¡ÁàËÅ×Í§
 6,000-
 7,500

G

àËÅ×Í§
 4,900-
 6,000

K

ÊŒÁ
 3,500-
 4,900

M

á´§
 2,500-
 3,500

´ÒÇÄ¡É�¡‹Í¹à¡Ô´
ÁÇÅ 0.08-9 à·‹Ò
¢Í§´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�

´ÒÇÄ¡É�
¤ÅŒÒÂ´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�

´ÒÇÂÑ¡É�á´§ à¹ºÔÇÅÒ
´ÒÇà¤ÃÒÐË� ´ÒÇá¤ÃÐ¢ÒÇ

à¹ºÔÇÅÒ ´ÒÇÂÑ¡É�ãËÞ‹
´ÒÇÂÑ¡É�ãËÞ‹

á´§

´ÒÇÂÑ¡É�ãËÞ‹

´ÒÇ¹ÔÇµÃÍ¹

´ÒÇÄ¡É�

[ âªµÔÁÒµÃÁÒ¡ ]
[ âªµÔÁÒµÃ¹ŒÍÂ ]

¤ÇÒÁÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§¹ŒÍÂ
¤ÇÒÁÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§ÁÒ¡

¤ÇÒÁÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§
¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡´ÒÇÄ¡É�·Õè»Å´»Å‹ÍÂ
ÍÍ¡ÁÒã¹àÇÅÒ 1 ÇÔ¹Ò·Õµ‹ÍË¹‹ÇÂ
¾×é¹·Õè ³ µíÒáË¹‹§¢Í§¼ÙŒÊÑ§à¡µ 

âªµÔÁÒµÃ
¤‹ÒáÊ´§ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§¢Í§´ÒÇÄ¡É� 
³ µíÒáË¹‹§¢Í§¼ÙŒÊÑ§à¡µ

ÊÕ ÍØ³ËÀÙÁÔ¼ÔÇ 
áÅÐ ª¹Ô´Êà»¡

µÃÑÁ

ÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ

ÊÕ ÍØ³ËÀÙÁÔ¼ÔÇ 
ª¹Ô´Êà»¡µÃÑÁ

«Ùà»ÍÃ�â¹ÇÒ
¡ÒÃÃÐàºÔ´ÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§ ËÅØÁ´íÒ

«Ùà»ÍÃ�â¹ÇÒ
¡ÒÃÃÐàºÔ´ÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§

´ÒÇÄ¡É�¡‹Í¹à¡Ô´
ÁÇÅÁÒ¡¡Ç‹Ò 25 à·‹Ò
¢Í§ÁÇÅ´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�

´ÒÇÄ¡É�¡‹Í¹à¡Ô´
ÁÇÅ 9-25 à·‹Ò

¢Í§ÁÇÅ´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�
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โครงสร้างโลกตามองค�ประกอบทางเคมี

 จากการศกึษาองค์ประกอบทางเคมขีองหลกัฐานทางธรณวีทิยาต่าง ๆ  รวมทัง้ข้อมลูสนบัสนนุ

ทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ  ท�าให้แบ่งโครงสร้างโลกที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเป็น 3 ชั้น 

ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก

	ภาพที่	2.4	โครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ก�ามะถัน 2%
อื่น ๆ 2%

เหล็ก 80%

นิกเกิล 5%
ซิลิคอน 7%

ออกซิเจน 4%
แก่นโลก (core)
• ชั้นในสุด

• มีความหนาประมาณ 3,470 กิโลเมตร

•  มีอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นมาก

• ไม่สามารถน�าตวัอย่างจากแก่นโลกขึน้มาศกึษา

  ได้โดยตรง จึงต้องศึกษาจากอุกกาบาตที่พบบน

ผวิโลก ซึง่พบว่าแก่นโลกประกอบด้วยเหลก็และ

นิกเกิลเป็นส่วนใหญ่

แก่นโลก
ความลÖก 2,900-6,370 
กิโลเมตร จากผิวโลก

à¹×éÍâÅ¡
ความลÖก 70-2,900 กิโลเมตร
จากผิวโลก

à»Å×Í¡âÅ¡
ความลÖก 0-70 กิโลเมตร
จากผิวโลก
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à¹×éÍâÅ¡ (mantle)
• ชั้นที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก

• มีความหนาประมาณ 2,830 กิโลเมตร

• มีความหนาแน่นมากกว่าเปลือกโลก

•  เม่ือศึกษาตัวอย่างหินใต้เปลือกโลกที่ถูกน�า

ขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ พบว่า

มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิคอน แมกนีเซียม 

และเหล็ก
แมกนเีซยีม41%

แคลเซียม 2%
อะลูมิเนียม 3%

อื่น ๆ  1%

เหล็ก 8%

ซิลิคอน 45%

ตอบ เปลือกโลกทวีป ประกอบดวย
ธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมเปนสวนใหญ 
จงึเรยีกวา ไซอลั สวนเปลอืกโลกมหาสมทุร 
ประกอบดวยธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียม
เปนสวนใหญ จึงเรียกวา ไซมา

 เปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร
มีองค�ประกอบส่วนใหÞ่เปšน¸าตุชนิดใด

Test for U

แคลเซียม 4%

เหล็ก 5%

อะลูมิเนียม 8%

ซิลิคอน28% ออกซิเจน 47%

อื่น ๆ 8%à»Å×Í¡âÅ¡ (crust)
• ชั้นนอกสุดและบางที่สุด

• มีความหนาประมาณ 5-70 กิโลเมตร

•  มีสถานะเป็นของแข็ง ประกอบด้วยหินและแร่

จ�านวนมาก

•  เปลือกโลก แบ่งเป็นเปลือกโลกมหาสมุทรและ

เปลือกโลกทวีป

1 2

1 เปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)

 • เปลือกโลกส่วนที่รองรับมหาสมุทร

 • มีความหนาเฉลี่ย 5	กิโลเมตร 

 •  ประกอบด้วยซิลิคอนและแมกนีเซียมเป็น

ส่วนใหญ่ จึงเรียกว่า ไซมา (sima มาจาก 

ค�าว่า silicon และ magnesium)

2  เปลือกโลกทวีป (continental crust)

 • เปลือกโลกส่วนทีเ่ป็นพืน้ทวปีและไหล่ทวปี

 • มีความหนาเฉลี่ย 35-40	กิโลเมตร

  บางบริเวณอาจหนา 70 กิโลเมตร 

 •  ประกอบด้วยซิลิคอนและอะลูมิเนียมเป็น

ส่วนใหญ่ จึงเรียกว่า ไซอัล (sial มาจาก 

ค�าว่า silicon และ aluminium)
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