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บทท่ี 2 
บรรยากาศของโลก 

 
 
บรรยากาศตามความหมายที่นิยามไว้ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิต พ .ศ.2552    

ใหค้วามหมายไวว้่า “อากาศทีห่่อหุม้โลก” บรรยากาศจงึเปรยีบเสมอืนผา้ห่มอากาศทีห่่อหุม้

โลกไว ้การศกึษาเพือ่อธบิายบรรยากาศนัน้มมีานานตัง้แต่สมยักรกีเรือ่ยมาจนถงึปจัจุบนั  โดย

ในแต่ละยุคแต่ละสมยัมวีตัถุประสงค์ที่คล้ายกนัคอืการศกึษาเพื่อเขา้ใจและพยากรณ์ลมฟ้า

อากาศ นักวทิยาศาสตรใ์หข้อ้เสนอว่าบรรยากาศโลกในปจัจุบนัอาจไม่ใช่บรรยากาศทีเ่กดิมา

ตัง้แต่ยุคแรก เพราะในยุคแรกถา้ก าเนิดโลกเป็นไปตามแนวคดิของทฤษฎบีกิแบง (Big bang 

theory) ซึง่เกดิขึน้เมื่อประมาณ 15,000 ลา้นปีก่อน ในระยะแรกทีค่อสมกิก๊าช (Cosmic gas) 

เริม่รวมตวัเป็นกลุ่มก๊าชและหมุนรอบดาวฤกษ์นัน้แรงดงึดูดยงัมน้ีอยท าใหธ้าตุทีเ่บาลอยขึน้สู่

เบื้องบนและจากหลกัฐานการศึกษาความถี่คงที่ของชัน้บรรยากาศโลกในบรมยุคพรีแคม

เบรยีน (Precambrian Eon) หรอืราว 4,600 ลา้นปีก่อนทีเ่ชื่อมโยงถงึปจัจุบนั กลุ่มก๊าชและ

สสารดงักล่าวไดร้วมตวักนัเกดิเป็นโลกและดาวเคราะหต์่าง ๆ จากนัน้ถูกแรงดงึใหม้ขีนาดเลก็

ลงและร้อนยิง่ขึน้ตามล าดบั จนกลายเป็นดวงไฟ ต่อมาได้เยน็ตวัลงจนเกิดการแขง็ตวัเป็น

เปลอืกโลก ส่วนกลุ่มก๊าชและสสารทีม่คีวามหนาแน่นต ่าเกดิเป็นบรรยากาศห่อหุม้อยูร่อบโลก 

นกัวทิยาศาสตรจ์งึสนันิษฐานว่าบรรยากาศในปจัจุบนัน้ีน่าจะเป็นบรรยากาศทีเ่กดิขึน้ใหมห่รอื

เป็นบรรยากาศยคุทีส่องของโลก (Second atmosphere) โดยสารประกอบอากาศในปจัจุบนัได้

จากการระเบดิของภูเขาไฟหลาย ๆ ครัง้ ท าใหเ้กดิน ้าและก๊าชต่างๆ ในชัน้บรรยากาศ และ

คาดว่าส่วนผสมของบรรยากาศของโลกเมื่อสีพ่นัลา้นปีก่อน น่าจะคลา้ยกบัส่วนผสมของก๊าช

ต่าง ๆ ทีพ่น่ออกมาจากระเบดิของภเูขาไฟในปจัจุบนั นอกจากน้ียงัสนันิฐานว่าบรรยากาศโลก

น่าจะมกี าเนิดมาจากการหายใจของสิง่มชีวีติเลก็ ๆ หรอืจุลชพีและการสงัเคราะหแ์สงของพชื 

การสลายตัว การสึกกร่อนโดยกระบวนการเคมี น ้าพุร้อน และกิจกรรมการด ารงชีพของ

สิ่งมีชีวิตทัง้หลายในโลกน้ี ส่วนการก าเนิดก๊าชออกซิเจนนัน้เชื่อว่าน่าจะเกิดหลังก๊าชอื่น      
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เมื่อ 2.4 พนัล้านปีก่อน โดยเกดิจากการสลายของไอน ้าเมื่อไดร้บัรังสอีุลตราไวโอเลตจาก   

ดวงอาทติยแ์ละจากการสงัเคราะหแ์สงของพชืสเีขยีวตามแหล่งน ้าต่าง ๆ และสิง่มชีวีติเลก็ ๆ 

ทีใ่ชก้ารสงัเคราะหแ์สงชว่ยผลติออกซเิจนใหแ้ก่โลก 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงในระบบสุรยิะ ซึ่งต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ โดยมี

บรรยากาศล้อมรอบ บรรยากาศมคีุณสมบตัิเป็นก๊าชที่ประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆ จากสาร

หลายชนิด คุณสมบตัิของอากาศนัน้ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ ไม่มรีส เป็นของไหลชนิดหน่ึงที่มกีาร

เคลื่อนที่ไดทุ้กทศิทุกทางและตลอดเวลา ยดืหยุ่น และขยายตวัได ้ถ้าเปรยีบบรรยากาศของ

โลกเสมอืนทะเลของก๊าชแลว้ มนุษยก์ย็งัเป็นสิง่มชีวีติทีป่ระกอบกจิกรรมต่างๆ อยูใ่ตท้ะเลของ

ก๊าช ถงึแมว้่าเหนือระดบั 1,000 กโิลเมตรจากผวิโลกขึน้ไปยงัคงมก๊ีาชต่างๆอย่างเบาบาง แต่

รอ้ยละ 99 ของมวลอากาศอยูภ่ายใตร้ะดบั 30 กโิลเมตรแรกจากพืน้ผวิโลก 

 

1.  ส่วนประกอบของบรรยากาศ 
 

บรรยากาศเป็นส่วนผสมซึ่งประกอบด้วยก๊าชต่างๆ หลายชนิด ก๊าชซึ่งเป็น

สว่นประกอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อากาศแหง้ ไอน ้า และอนุภาคฝุน่ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 อากาศแห้ง เป็นองคป์ระกอบหลกัของบรรยากาศ ประกอบดว้ย ก๊าชไนโตรเจน 

(N2)  ออกซเิจน (O2)  อารก์อน (A) และคารบ์อนไดออกไซด ์CO2) รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 โดยปรมิาตร นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยก๊าชอื่น ๆ ไดแ้ก่ นีออน (Ne) ฮเีลยีม (He)      

มแีทน (CH4) ครปิตอน (Kr) ไฮโดรเจน (H2) ไนตรสัออกไซด ์ (N2O) คารบ์อนมอนนอกไซด์ 

(CO) ซนีอน (Xe) และ โอโซน O3) เป็นตน้ 
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ตาราง 2.1 สว่นประกอบของอากาศแหง้ 

กา๊ช มวลโมเลกลุ 
ร้อยละโดยปริมาตร
(โดยประมาณ) 

ไนโตรเจน 
ออกซเิจน 

อารก์อน 
คารบ์อนไดออกไซด ์
นีออน 
ฮเีลยีม 
มแีทน 

28.016 
32.00 
39.94 
44.01 
20.18 
4.00 

16.043 

78.084 
20.964 
0.934 
0.033 
0.0018 
0.00052 
0.00015 

 

 ส่วนประกอบของอากาศแหง้ถอืว่าเป็นอตัราส่วนที่คงที่  อย่างไรกต็ามสดัส่วนน้ีอาจ

แตกต่างกนัไดต้ามเวลาและสถานที ่เมื่อพจิารณาอตัราสว่นของก๊าช พบว่าก๊าชไนโตรเจนและ

ออกซเิจนรวมกนัมปีรมิาณถงึรอ้ยละ 99 โดยปรมิาตรของอากาศ ส่วนอารก์อนเป็นก๊าชเฉื่อย

ซึ่งไม่ท าปฏิกิริยาทางเคมีกับก๊าชอื่นๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ น่าสังเกตคือ ก๊าช

คารบ์อนไดออกไซด ์แมว้า่จะมปีรมิาตรเพยีงรอ้ยล่ะ 0.03 แต่มคีวามส าคญัต่อระบบภูมอิากาศ

มาก เพราะเป็นตวัดูดเกบ็ความรอ้นในชัน้บรรยากาศ และช่วยในกระบวนการสงัเคราะหแ์สง

ของพชื 

1.2 ไอน ้า เป็นส่วนประกอบของบรรยากาศทีส่ าคญั เกดิจากการระเหยของน ้าบนพืน้

โลก มีสดัส่วนในปริมาณที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของผิวโลก ไอน ้าเป็น

พื้นฐานของการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝน น ้าค้าง หมอก เป็นต้น 

นอกจากน้ีไอน ้ายงัท าหน้าทีดู่ดรบัความรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมขิองบรรยากาศสูงขึน้ ไอน ้ามกีาร

กระจายที่แตกต่างกนัทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่ระดบั 2-3 

กโิลเมตรจากผวิโลก.ซึง่จะมไีอน ้าหนาแน่นคดิเป็นครึง่หน่ึงของปรมิาณไอน ้าในชัน้บรรยากาศ 

ในเขตละตจิูดสงูบรเิวณทะเลทราย และบรเิวณทีห่า่งไกลจากทะเลจะมสีดัสว่นไอน ้าน้อย สว่น

บรเิวณทีม่อีากาศรอ้นชืน้ปรมิาณไอน ้าในบรรยากาศจะมมีาก แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 4 โดยปรมิาตร 
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รปูท่ี 2.1  ไอน ้าท าหน้าทีด่ดูรบัความรอ้น เมือ่มปีรมิาณไอน ้าเพิม่ขึน้ 

การดดูรบัความรอ้นในบรรยากาศกเ็พิม่มากขึน้ดว้ย 

ท าใหบ้รรยากาศของโลกมอีุณหภูมสิงูขึน้ 

 

1.3 ละอองลอย (aerosols) ละอองลอยในบรรยากาศเป็นของแขง็ขนาดเลก็ทีฟุ้่ง

กระจายอยู่ในบรรยากาศ โดยปกตจิะมเีสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.001 ถงึ 1,000 ไมครอน อาจแบ่ง

ละอองลอยออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ละอองลอยทีเ่กดิเองตามธรรมชาต ิเช่น ฝุน่ผงทีเ่กดิจาก

ภูเขาไฟ จากอวกาศ อุกกาบาต ผงฝุ่นทีล่อยขึน้เน่ืองจากลม ละอองเกสรจากพชื การผุกร่อน

ของหิน ไฟป่า และอนุภาคเกลือจากฟองคลื่นในทะเล เป็นต้น 2) ละอองลอยที่เกิดจาก

กจิกรรมของมนุษย์ เช่น ฝุ่นและควนัจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การเผาไหมต้่าง ๆ 

ควนัไอเสยีจากยานยนต์ การใชอ้าวุธเคม ีการทดลองอาวุธนิวเคลยีรต์ลอดจนการแตกตวัของ

สารกมัมนัตภาพรงัส ีท าใหเ้กดิละอองลอยสู่บรรยากาศ เป็นต้น ถงึแมว้่าผงฝุ่นในบรรยากาศ

จะท าใหท้ศันวสิยัลดลงและเป็นมลภาวะทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์แต่ผง

ฝุน่กท็ าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการกลัน่ตวั (condensation nuclei) ของไอน ้าในบรรยากาศ 

ท าใหเ้กดิการก่อตวัของเมฆและฝน 

 

อากาศร้อน 
อณุหภมิูสงูขึน้ 

ปริมาณไอน ้า 

เพ่ิมขึน้ 

ดดูรบัความร้อน 

มากขึน้ 
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รปูท่ี 2.2 ประเภทของละอองลอย (aerosols) 

แหลง่ก าเนิด 

มนุษยส์รา้งขึน้ 

ฝุน่ เกลอืทะเล สิง่มชีวีติ ซลัเฟตหยาดน ้า 

ฝุน่ละออง เขมา่ สารไฮโดรคารบ์อน ซลัเฟต 

ธรรมชาต ิ

ขนาด/ลกัษณะ

พืน้ผวิ 
หยาบ 

ฝุน่ละออง เขมา่ สิง่มชีวีติ ซลัเฟต 

ฝุน่ผง ดนิ ขีเ้ถา้ เกลอืทะเล 

ละเอยีด 

การก่อตวั 

ฝุน่ผง ดนิ เกลอืทะเล 

 ซลัเฟลต ไนเตรด ไฮโดรคารบ์อน 

ขัน้ปฐมภมู ิ

(แยกยอ่ยออกเป็นสว่น ๆ) 
ขัน้ทุตยิภูม ิ

(รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้น) 

ทีต่ัง้ 

(บรรยากาศ) สเตรโตสเฟียร ์

ฝุน่ผง ดนิ หยดน ้า 

 ฝุน่ผงจากภเูขาไฟ ซลัเฟต 

โทรโพสเฟียร ์

ทีต่ัง้ 

(ภมูศิาสตร)์ 

เมอืง, 

ยา่นอุตสาหกรรม 

ฝุน่ผง สารประกอบน ้า เขมา่ เศษชิน้สว่นวสัดุ 

 
สารประกอบน ้า เศษชิน้สว่นวสัดุ เขมา่ ฝุน่ผง 

 

ภาคพืน้ทวปี 

ภเูขาไฟ ขีเ้ถา้ภเูขาไฟ ซลัเฟต 

 

ซลัเฟต 

ทะเล, มหาสมุทร 

บรรยากาศชัน้ 

สเตรโตสเฟียร ์

เกลอืทะเล สารประกอบน ้า เศษชิน้สว่นวสัดุ 
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2.  ชัน้บรรยากาศของโลก 
 

 ในอดตีก่อนมเีทคโนโลยอีวกาศมคีวามเขา้ใจว่าบรรยากาศมขีอบเขตจ ากดัทีแ่น่นอน 

และมอีุณหภูมลิดลงเรื่อย ๆ ตามระดบัความสูงที่เพิม่ขึน้ ต่อมาความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นท าให้มีการสร้างเครื่องบินวิทยุหยัง่อากาศ จรวด และ

ดาวเทยีม ฯลฯ ซึง่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการส ารวจบรรยากาศไดโ้ดยตรง ท าใหส้ามารถ

อธิบายโครงสร้างของบรรยากาศได้ชดัเจนยิ่งขึ้น โดยทราบว่าบรรยากาศมีขอบเขตที่ไม่

แน่นอนและอุณหภูมกิไ็มไ่ดล้ดลงตามระดบัความสงูจนถงึขอบเขตบรรยากาศ หากแต่อุณหภูมิ

มกีารเพิม่หรอืลดลงตามลกัษณะของชัน้บรรยากาศแต่ละชัน้ และยงัพบว่าความหนาแน่นของ

อากาศจะคอ่ย ๆ เบาบางลงตามระดบัความสงูทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรรยากาศทีห่อ่หุม้โลกประกอบดว้ยชัน้ต่าง ๆ ซึง่มคีวามหนาแน่นของบรรยากาศและ

ความหนาของแต่ละชัน้แตกต่างกนั โดยชัน้อากาศที่สูงขึน้ไปจากพื้นผวิโลกความหนาแน่น

ของก๊าชที่เป็นส่วนประกอบของบรรยากาศจะลดลง นอกจากน้ีคุณสมบตัิทางกายภาพของ

บรรยากาศแต่ละชัน้กจ็ะต่างกนัดว้ย การแบ่งชัน้ของบรรยากาศอาจจ าแนกแบ่งตามคุณสมบตัิ

ในด้านต่าง ๆ ได้หลายทาง เช่น พจิารณาคุณสมบตัิทางไฟฟ้าก็สามารถแบ่งได้เป็นชัน้ที่มี

ประจุไฟฟ้า (Ionosphere) และชัน้ทีไ่มม่ปีระจุไฟฟ้า (Nonionosphere) หรอืใชคุ้ณสมบตัทิีเ่กดิ

จากการกระท าของพายุแม่เหลก็จากดวงอาทติยก์บัสนามแม่เหลก็โลกทีเ่รยีกว่า แมกเนทโตส

เฟียร ์(magnetosphere) หรอือาจพจิารณาจากระดบัอุณหภมูใินชัน้บรรยากาศ เป็นตน้ 

 องคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) แบ่งชัน้

บรรยากาศโดย อาศยัอุณหภูมใินชัน้บรรยากาศเป็นหลกัเกณฑส์ าคญั ซึ่งแบ่งชัน้บรรยากาศ

ออกเป็น 4 ชัน้ ดงัน้ี 

1) โทรโพสเฟียร ์(Troposphere)  

2) สเตรโตสเฟียร ์(Stratosphere) 

3) มโีซสเฟียร ์(Mesosphere) 

4) เทอรโ์มสเฟียร ์(Thermosphere) 
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รปูท่ี 2.3 ชัน้บรรยากาศของโลก 

ท่ีมา : Kemps, 1994, p.20 

 

2.1 ชัน้โทรโพสเฟียร ์(Troposphere มาจากภาษากรีก Tropo แปลว่า หมุนหรือ

ผสม) เป็นบรรยากาศชัน้ต ่าที่สุด อยู่ถัดจากพื้นผิวโลกขึ้นไป ดงันัน้อากาศจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนไดง้่าย เป็นบรรยากาศทีม่คีวามส าคญัต่อมนุษยโ์ดยตรง  ชัน้โทร

โพสเฟียรน้ี์อยู่สงูจากพืน้ผวิโลกในระดบัต่าง ๆ กนั ทีบ่รเิวณศูนยส์ูตรบรรยากาศชัน้โทรโพส

เฟียรม์คีวามสงูจากพืน้ผวิโลกโดยประมาณ 12 กโิลเมตร (7.5 ไมล)์ และทีข่ ัว้โลกประมาณ 8 

กโิลเมตร ( 5 ไมล)์ การเปลีย่นแปลงของอากาศในบรรยากาศชัน้น้ีจะมผีลต่อมนุษย ์พชื และ

สตัวท์ีอ่าศยัอยูบ่นพืน้โลก  

บรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียรป์ระกอบดว้ยก๊าช ไอน ้า และฝุ่นสะสมตวัอยู่อย่าง

หนาแน่น ซึ่งจะไม่ปรากฏอยู่ในบรรยากาศชัน้อื่นๆ ก๊าชทีส่ าคญัคอืไนโตรเจน และออกซเิจน 

อุณหภูมจิะลดลงตามระดบัความสงู ดว้ยอตัราประมาณ 6.4๐ ซ. ต่อ 1 กโิลเมตร (3.5๐ ฟ. ต่อ 
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1,000 ฟุต) การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมทิีก่ล่าวน้ีเรยีกว่า อตัราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ตามปกต ิ(Normal temperature lapse rate หรอื Environmental temperature lapse rate) 

ในบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียรจ์ะมทีัง้การเคลื่อนทีข่องอากาศในแนวนอนและ

แนวตัง้ บรรยากาศชัน้น้ีจงึมคีวามป ัน่ป่วนของอากาศมาก การเปลีย่นแปลงของลมฟ้าอากาศ

และการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบรรยากาศชัน้น้ี เช่น มเีมฆ ฝน พาย ุ  

ฟ้าแลบ ฟ้ารอ้ง ฯลฯ ตอนบนสุดของโทรโพสเฟียรเ์รยีกว่า โทรโพพอส (Tropopause) ซึง่เป็น

ชัน้บรรยากาศชัน้แคบ ๆ มอีุณหภูมคิ่อนขา้งคงที่ และการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวตัง้จะ

หยุดอยูเ่พยีงใตบ้รรยากาศชัน้น้ี 

 

2.2 ชัน้สเตรโตสเฟียร ์(Stratosphere) มาจากภาษากรีก Stratos แปลว่า สงบ 

เงยีบ) บรรยากาศชัน้น้ีจะอยู่สูงจากบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียร์ขึ้นไปหรอืประมาณ 12-50 

กโิลเมตรจากพืน้โลก เป็นชัน้บรรยากาศทีส่งบเงยีบ อากาศจะเคลื่อนทีใ่นแนวนอนในลกัษณะ

ของลมพดั ลมจะพดัแรงไมม่กีารเคลื่อนทีข่องอากาศในแนวตัง้ดงัเชน่ในบรรยากาศชัน้โทรโพส

เฟียร ์เป็นเขตทีไ่มม่พีายุ ไม่มเีมฆ อากาศแหง้ ทอ้งฟ้าแจ่มใส อากาศคงทีไ่ม่แปรปรวน ไมไ่ด้

ร ับความกระทบกระเทือนจากาการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ จึงเหมาะส าหรับใช้

ประโยชน์ในกจิการการบนิไดเ้ป็นอยา่งด ี

ในดา้นอุณหภูมเิหนือโทรโพพอสขึน้ไป โดยปรกตอิุณหภูมจิะคงทีเ่รื่อยไปจนถงึ

ระดบัสงู 20 กโิลเมตร ซึง่เรยีกว่า ชัน้อุณหภูมคิงที ่(Isothermal layer) จากนัน้อุณหภูม ิจะ

เพิม่ขึน้อยา่งชา้ ๆ ตามความสงู จากประมาณ –57๐ซ. (-70๐ฟ.) จนถงึ 0๐ซ. (32๐ฟ.) ในระดบั

ความสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร (12-19 ไมล์) จากพื้นโลก มก๊ีาซโอโซนสะสมตวัมาก  

ก๊าซน้ีท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกนับรรยากาศขัน้โทรโพสเฟียร์และพื้นโลก โดยจะดูดรงัส ี     

อุลตราไวโอเลตจากดวงอาทติยส์่วนใหญ่ไว ้รงัสน้ีีอนัตรายต่อชวีติมนุษยแ์ละสตัว์ โดยถา้พืน้

โลกได้รบัรงัสมีากเกินไป แบคทีเรยีจะถูกท าลายและผวิหนังจะถูกเผาไหม้ ท าให้เป็นโรค

เกรยีมแดด (sun burn) ได ้สาเหตุทีอุ่ณหภูมสิงูขึน้ในบรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียรก์เ็น่ืองจาก

การดูดรบัรงัสอีุลตราไวโอเลตของโอโซนนัน่เอง ตอนบนสุดของสเตรโตสเฟียร ์เรยีกว่า สเตร

โตพอส (Stratopause)  
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2.3 เมโซสเฟียร ์(Mesosphere)  ชัน้บรรยากาศน้ีอยูส่งูจากพืน้โลกขึน้ไปประมาณ 

50-80 กโิลเมตร (31-50 ไมล)์ ในระดบัความสงูประมาณ 50 กโิลเมตร (31 ไมล)์ อุณหภูมจิะ

สงูถงึ 0๐ซ. (32๐ฟ.) หลงัจากนัน้อุณหภูมจิะลดลงตามระดบัความสงู จนกระทัง่ถงึบรเิวณสงูสุด

ของบรรยากาศชัน้น้ีทีเ่รยีกว่า เมโซพอส (Mesopause) อุณหภูทจิะลดลงเหลอืเพยีง -80๐ซ.  

(-120๐ฟ.) ดาวตกสว่นใหญ่จะถูกเผาไหมแ้ละแตกกระจายในบรรยากาศชัน้น้ี 

 

2.4 เทอรโ์มสเฟียร ์(Thermosphere) เป็นบรรยากาศชัน้บนสุด บรรยากาศชัน้น้ีจะ

พบอยูเ่หนือเมโซพอสหรอืระดบัสงู 80 กโิลเมตร (50 ไมล)์ จากพืน้โลกขึน้ไป ในบรรยากาศ

ชัน้น้ีอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตามความสูง  ทัง้น้ีเน่ืองจากการดูดซบัรงัสอีุลตราไวโอ

เลตโดยอะตอมของออกซเิจน เช่น ระดบัความสูงประมาณ 350 กโิลเมตร อุณหภูมขิอง

บรรยากาศจะสงูขึน้ประมาณ 1,200 เคลวนิ 

บางครัง้เราเรยีกบรรยากาศทีร่ะดบัสูง 80-400 กโิลเมตร ว่า “ไอโอโนสเฟียร์” 

(lonosphere) เน่ืองจากก๊าชในบรรยากาศชัน้น้ีมลีกัษณะเป็นประจุไฟฟ้า มปีระโยชน์ในการ

สะทอ้นคลื่นวทิยสุ าหรบัการสือ่สารโทรคมนาคม 

 

3.  ความส าคญัของบรรยากาศต่อโลก 
 

 อากาศที่ห่อหุม้อยู่รอบโลกมอียู่ตัง้แต่พืน้ดนิขึน้ไปจนถงึระดบัสูง ๆ ในทอ้งฟ้า ระดบั

ใกลพ้ืน้ดนิอากาศจะมคีวามหนาแน่นมาก สว่นทีร่ะดบัสงูๆ จากพืน้ดนิขึน้ไปอากาศจะเริม่เบา

บาง บรรยากาศมคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติต่าง ๆ บนผวิโลก กล่าวคอืมนุษยส์ามารถด ารงชวีติ

อยู่ไดโ้ดยปราศจากอาหารเป็นเวลา 1 สปัดาห ์หรอืปราศจากน ้าเป็นเวลา 3 วนั แต่จะไม่

สามารถด ารงชีวติอยู่ได้ถ้าขาดอากาศเพยีงนาทีเดยีว นอกจากมคีวามจ าเป็นในการหายใจ

ส าหรบัของมนุษย์ สตัว์และสิง่มชีวีติต่าง ๆ แล้ว บรรยากาศยงัมหีน้าที่ช่วยปกป้องโลกอกี

หลายอย่าง เช่น ท าหน้าทีค่ลา้ยเครื่องบงัคบัอุณหภูมแิละร่มบงัแสงจากดวงอาทติย ์ท าใหพ้ืน้

โลกไม่รอ้นหรอืเยน็เกนิไป บรรยากาศเป็นเสมอืนร่มที่คอยปกป้องไม่ใหส้ิง่มชีวีติบนผวิโลก
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ได้รบัอนัตรายจากรงัสไีด้แก่ รงัสอีุลตราไวโอเลต รงัสเีอกซ์ รงัสคีอสมกิ ตลอดจนเทห์วตัถุ  

ต่าง ๆ จากอวกาศทีไ่มเ่ป็นผลดตี่อสิง่มชีวีติ 

 บรรยากาศท าหน้าทีเ่ป็นตวัจกัรส าคญัในการปกป้องผวิโลกไม่ใหม้อุีณหภูมสิงูเกนิไป

คล้ายเรอืนกระจกในเรอืนเพาะปลูกพชืในเขตหนาว โดยยอมใหร้งัสจีากดวงอาทติยบ์างช่วง

คลื่นผ่านเขา้มายงัพืน้ผวิโลก เมื่อพืน้โลกรบัรงัสจีากดวงอาทติยแ์ลว้จะแผ่รงัสอีอกไปแต่เป็น

รงัสคีลื่นยาว รงัสคีลื่นยาวทีส่ง่ออกมาจากพืน้โลกจะถูกบรรยากาศและไอน ้าดูดเกบ็ความรอ้น

เอาไว ้ท าให้โลกมคีวามอบอุ่นเหมาะสมกบัการด ารงชวีติ หากบรรยากาศไม่กกัเกบ็และช่วย

ระบายความร้อนแล้ว พื้นโลกจะร้อนเกินไปในเวลากลางวนั และจะหนาวเกินไปในเวลา

กลางคนื 


