บทที่ 2
บรรยากาศของโลก

บรรยากาศตามความหมายที่นิย ามไว้ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.2552
ให้ความหมายไว้ว่า “อากาศทีห่ ่อหุม้ โลก” บรรยากาศจึงเปรียบเสมือนผ้าห่มอากาศทีห่ ่อหุม้
โลกไว้ การศึกษาเพือ่ อธิบายบรรยากาศนัน้ มีมานานตัง้ แต่สมัยกรีกเรือ่ ยมาจนถึงปจั จุบนั โดย
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีวตั ถุประสงค์ท่คี ล้ายกันคือการศึกษาเพื่อเข้าใจและพยากรณ์ ลมฟ้า
อากาศ นักวิทยาศาสตร์ให้ขอ้ เสนอว่าบรรยากาศโลกในปจั จุบนั อาจไม่ใช่บรรยากาศทีเ่ กิดมา
ตัง้ แต่ยุคแรก เพราะในยุคแรกถ้ากาเนิดโลกเป็ นไปตามแนวคิดของทฤษฎีบกิ แบง (Big bang
theory) ซึง่ เกิดขึน้ เมื่อประมาณ 15,000 ล้านปี ก่อน ในระยะแรกทีค่ อสมิกก๊าช (Cosmic gas)
เริม่ รวมตัวเป็ นกลุ่มก๊าชและหมุนรอบดาวฤกษ์นนั ้ แรงดึงดูดยังมีน้อยทาให้ธาตุทเ่ี บาลอยขึน้ สู่
เบื้องบนและจากหลักฐานการศึกษาความถี่คงที่ของชัน้ บรรยากาศโลกในบรมยุคพรีแคม
เบรียน (Precambrian Eon) หรือราว 4,600 ล้านปี ก่อนทีเ่ ชื่อมโยงถึงปจั จุบนั กลุ่มก๊าชและ
สสารดังกล่าวได้รวมตัวกันเกิดเป็ นโลกและดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากนัน้ ถูกแรงดึงให้มขี นาดเล็ก
ลงและร้อนยิง่ ขึน้ ตามลาดับ จนกลายเป็ นดวงไฟ ต่อมาได้เย็นตัวลงจนเกิดการแข็งตัวเป็ น
เปลือกโลก ส่วนกลุ่มก๊าชและสสารทีม่ คี วามหนาแน่ นต่ าเกิดเป็ นบรรยากาศห่อหุม้ อยูร่ อบโลก
นักวิทยาศาสตร์จงึ สันนิษฐานว่าบรรยากาศในปจั จุบนั นี้น่าจะเป็ นบรรยากาศทีเ่ กิดขึน้ ใหม่หรือ
เป็ นบรรยากาศยุคทีส่ องของโลก (Second atmosphere) โดยสารประกอบอากาศในปจั จุบนั ได้
จากการระเบิดของภูเขาไฟหลาย ๆ ครัง้ ทาให้เกิดน้ าและก๊าชต่างๆ ในชัน้ บรรยากาศ และ
คาดว่าส่วนผสมของบรรยากาศของโลกเมื่อสีพ่ นั ล้านปี ก่อน น่ าจะคล้ายกับส่วนผสมของก๊าช
ต่าง ๆ ทีพ่ น่ ออกมาจากระเบิดของภูเขาไฟในปจั จุบนั นอกจากนี้ยงั สันนิฐานว่าบรรยากาศโลก
น่ าจะมีกาเนิดมาจากการหายใจของสิง่ มีชวี ติ เล็ก ๆ หรือจุลชีพและการสังเคราะห์แสงของพืช
การสลายตัว การสึกกร่อ นโดยกระบวนการเคมี น้ า พุร้อ น และกิจ กรรมการดารงชีพของ
สิ่ง มีชีวิต ทัง้ หลายในโลกนี้ ส่ว นการก าเนิ ดก๊ าชออกซิเ จนนัน้ เชื่อ ว่า น่ า จะเกิด หลังก๊ าชอื่น
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เมื่อ 2.4 พันล้านปี ก่อน โดยเกิดจากการสลายของไอน้ าเมื่อได้รบั รังสีอุลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์และจากการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวตามแหล่งน้ าต่าง ๆ และสิง่ มีชวี ติ เล็ก ๆ
ทีใ่ ช้การสังเคราะห์แสงช่วยผลิตออกซิเจนให้แก่โลก
โลกเป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุรยิ ะ ซึ่งต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ โดยมี
บรรยากาศล้อมรอบ บรรยากาศมีคุณสมบัติเป็ นก๊าชที่ประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆ จากสาร
หลายชนิด คุณสมบัติของอากาศนัน้ ไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส เป็ นของไหลชนิดหนึ่งที่มกี าร
เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทุกทางและตลอดเวลา ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ ถ้าเปรียบบรรยากาศของ
โลกเสมือนทะเลของก๊าชแล้ว มนุษย์กย็ งั เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีป่ ระกอบกิจกรรมต่างๆ อยูใ่ ต้ทะเลของ
ก๊าช ถึงแม้ว่าเหนือระดับ 1,000 กิโลเมตรจากผิวโลกขึน้ ไปยังคงมีก๊าชต่างๆอย่างเบาบาง แต่
ร้อยละ 99 ของมวลอากาศอยูภ่ ายใต้ระดับ 30 กิโลเมตรแรกจากพืน้ ผิวโลก

1. ส่วนประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศเป็ น ส่ ว นผสมซึ่ ง ประกอบด้ ว ยก๊ า ช ต่ า งๆ หลายชนิ ด ก๊ า ชซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบทีส่ าคัญ ได้แก่ อากาศแห้ง ไอน้า และอนุภาคฝุน่ ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 อากาศแห้ง เป็ นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ ประกอบด้วย ก๊าชไนโตรเจน
(N2) ออกซิเจน (O2) อาร์กอน (A) และคาร์บอนไดออกไซด์ CO2) รวมกันคิดเป็ นร้อยละ
99.99 โดยปริมาตร นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วยก๊าชอื่น ๆ ได้แก่ นีออน (Ne) ฮีเลียม (He)
มีแทน (CH4) คริปตอน (Kr) ไฮโดรเจน (H2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) คาร์บอนมอนนอกไซด์
(CO) ซีนอน (Xe) และ โอโซน O3) เป็ นต้น
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ตาราง 2.1 ส่วนประกอบของอากาศแห้ง
ก๊าช
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
อาร์กอน
คาร์บอนไดออกไซด์
นีออน
ฮีเลียม
มีแทน

มวลโมเลกุล
28.016
32.00
39.94
44.01
20.18
4.00
16.043

ร้อยละโดยปริ มาตร
(โดยประมาณ)
78.084
20.964
0.934
0.033
0.0018
0.00052
0.00015

ส่วนประกอบของอากาศแห้งถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่คงที่ อย่างไรก็ตามสัดส่วนนี้อาจ
แตกต่างกันได้ตามเวลาและสถานที่ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของก๊าช พบว่าก๊าชไนโตรเจนและ
ออกซิเจนรวมกันมีปริมาณถึงร้อยละ 99 โดยปริมาตรของอากาศ ส่วนอาร์กอนเป็ นก๊าชเฉื่อย
ซึ่ ง ไม่ ท าปฏิ กิ ริย าทางเคมี ก ับ ก๊ า ชอื่ น ๆ ห รื อ ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ที่ น่ า สัง เกตคื อ ก๊ า ช
คาร์บอนไดออกไซด์ แม้วา่ จะมีปริมาตรเพียงร้อยล่ะ 0.03 แต่มคี วามสาคัญต่อระบบภูมอิ ากาศ
มาก เพราะเป็ นตัวดูดเก็บความร้อนในชัน้ บรรยากาศ และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แ สง
ของพืช
1.2 ไอน้า เป็ นส่วนประกอบของบรรยากาศทีส่ าคัญ เกิดจากการระเหยของน้ า บนพืน้
โลก มีสดั ส่ว นในปริมาณที่แตกต่ างกันขึ้นอยู่กบั สภาพพื้นที่ต่ าง ๆ ของผิว โลก ไอน้ าเป็ น
พื้น ฐานของการเกิด ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ในบรรยากาศ เช่ น ฝน น้ า ค้า ง หมอก เป็ น ต้น
นอกจากนี้ไอน้ ายังทาหน้าทีด่ ูดรับความร้อน ทาให้อุณหภูมขิ องบรรยากาศสูงขึน้ ไอน้ ามีการ
กระจายที่แ ตกต่ างกัน ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน ที่มีค วามหนาแน่ น มากที่ สุดที่ร ะดับ 2-3
กิโลเมตรจากผิวโลก.ซึง่ จะมีไอน้ าหนาแน่นคิดเป็ นครึง่ หนึ่งของปริมาณไอน้ าในชัน้ บรรยากาศ
ในเขตละติจูดสูงบริเวณทะเลทราย และบริเวณทีห่ า่ งไกลจากทะเลจะมีสดั ส่วนไอน้ าน้อย ส่วน
บริเวณทีม่ อี ากาศร้อนชืน้ ปริมาณไอน้าในบรรยากาศจะมีมาก แต่ไม่เกินร้อยละ 4 โดยปริมาตร
GE 410
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อากาศร้อน
อุณหภูมิสงู ขึน้
ปริ มาณไอน้า
เพิ่ มขึน้
ดูดรับความร้อน
มากขึน้
รูปที่ 2.1 ไอน้าทาหน้าทีด่ ดู รับความร้อน เมือ่ มีปริมาณไอน้าเพิม่ ขึน้
การดูดรับความร้อนในบรรยากาศก็เพิม่ มากขึน้ ด้วย
ทาให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมสิ งู ขึน้
1.3 ละอองลอย (aerosols) ละอองลอยในบรรยากาศเป็ นของแข็งขนาดเล็กทีฟ่ ้ ุง
กระจายอยู่ในบรรยากาศ โดยปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.001 ถึง 1,000 ไมครอน อาจแบ่ง
ละอองลอยออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ละอองลอยทีเ่ กิดเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุน่ ผงทีเ่ กิดจาก
ภูเขาไฟ จากอวกาศ อุกกาบาต ผงฝุ่นทีล่ อยขึน้ เนื่องจากลม ละอองเกสรจากพืช การผุกร่อน
ของหิน ไฟป่า และอนุ ภ าคเกลือ จากฟองคลื่น ในทะเล เป็ น ต้น 2) ละอองลอยที่เ กิด จาก
กิจกรรมของมนุ ษย์ เช่น ฝุ่นและควันจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การเผาไหม้ต่าง ๆ
ควันไอเสียจากยานยนต์ การใช้อาวุธเคมี การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ตลอดจนการแตกตัวของ
สารกัมมันตภาพรังสี ทาให้เกิด ละอองลอยสู่บรรยากาศ เป็ นต้น ถึงแม้ว่าผงฝุ่นในบรรยากาศ
จะทาให้ทศั นวิสยั ลดลงและเป็ นมลภาวะทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุ ษย์ แต่ผง
ฝุน่ ก็ทาหน้าทีเ่ ป็ นแกนกลางในการกลันตั
่ ว (condensation nuclei) ของไอน้ าในบรรยากาศ
ทาให้เกิดการก่อตัวของเมฆและฝน
14

GE 410

แหล่งกาเนิด

ขนาด/ลักษณะ
พืน้ ผิว

การก่อตัว

ทีต่ งั ้
(บรรยากาศ)

ทีต่ งั ้
(ภูมศิ าสตร์)

ธรรมชาติ

ฝุน่ เกลือทะเล สิง่ มีชวี ติ ซัลเฟตหยาดน้า

มนุษย์สร้างขึน้

ฝุน่ ละออง เขม่า สารไฮโดรคาร์บอน ซัลเฟต

ละเอียด

ฝุน่ ละออง เขม่า สิง่ มีชวี ติ ซัลเฟต

หยาบ

ฝุน่ ผง ดิน ขีเ้ ถ้า เกลือทะเล

ฝุน่ ผง ดิน เกลือทะเล
ขัน้ ปฐมภูม ิ
(แยกย่อยออกเป็ นส่วน ๆ)
ซัลเฟลต ไนเตรด ไฮโดรคาร์บอน
ขัน้ ทุตยิ ภูมิ
(รวมตัวเป็ นกลุ่มก้อน)
โทรโพสเฟียร์

ฝุน่ ผง ดิน หยดน้า

สเตรโตสเฟียร์

ฝุน่ ผงจากภูเขาไฟ ซัลเฟต

ภาคพืน้ ทวีป

ฝุน่ ผง สารประกอบน้า เขม่า เศษชิน้ ส่วนวัสดุ

เมือง,
ย่านอุตสาหกรรม

สารประกอบน้า เศษชิน้ ส่วนวัสดุ เขม่า ฝุน่ ผง

ทะเล, มหาสมุทร

เกลือทะเล สารประกอบน้า เศษชิน้ ส่วนวัสดุ

บรรยากาศชัน้
สเตรโตสเฟียร์

ซัลเฟต

ภูเขาไฟ

ขีเ้ ถ้าภูเขาไฟ ซัลเฟต

รูปที่ 2.2 ประเภทของละอองลอย (aerosols)
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2. ชัน้ บรรยากาศของโลก
ในอดีตก่อนมีเทคโนโลยีอวกาศมีความเข้าใจว่าบรรยากาศมีขอบเขตจากัดทีแ่ น่ นอน
และมีอุณหภูมลิ ดลงเรื่อย ๆ ตามระดับความสูงที่เพิม่ ขึน้ ต่อมาความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ ามากขึ้นทาให้มีการสร้างเครื่องบินวิทยุหยังอากาศ
่
จรวด และ
ดาวเทียม ฯลฯ ซึง่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการสารวจบรรยากาศได้โดยตรง ทาให้สามารถ
อธิบายโครงสร้างของบรรยากาศได้ชดั เจนยิ่งขึ้น โดยทราบว่าบรรยากาศมีขอบเขตที่ไ ม่
แน่นอนและอุณหภูมกิ ไ็ ม่ได้ลดลงตามระดับความสูงจนถึงขอบเขตบรรยากาศ หากแต่อุณหภูมิ
มีการเพิม่ หรือลดลงตามลักษณะของชัน้ บรรยากาศแต่ละชัน้ และยังพบว่าความหนาแน่ นของ
อากาศจะค่อย ๆ เบาบางลงตามระดับความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้
บรรยากาศทีห่ อ่ หุม้ โลกประกอบด้วยชัน้ ต่าง ๆ ซึง่ มีความหนาแน่นของบรรยากาศและ
ความหนาของแต่ละชัน้ แตกต่างกัน โดยชัน้ อากาศที่สูงขึน้ ไปจากพื้นผิวโลกความหนาแน่ น
ของก๊าชที่เป็ นส่วนประกอบของบรรยากาศจะลดลง นอกจากนี้คุณสมบัติทางกายภาพของ
บรรยากาศแต่ละชัน้ ก็จะต่างกันด้วย การแบ่งชัน้ ของบรรยากาศอาจจาแนกแบ่งตามคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ ได้หลายทาง เช่น พิจารณาคุณสมบัติทางไฟฟ้าก็สามารถแบ่งได้เป็ นชัน้ ที่มี
ประจุไฟฟ้า (Ionosphere) และชัน้ ทีไ่ ม่มปี ระจุไฟฟ้า (Nonionosphere) หรือใช้คุณสมบัตทิ เ่ี กิด
จากการกระทาของพายุแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์กบั สนามแม่เหล็ก โลกทีเ่ รียกว่า แมกเนทโตส
เฟียร์ (magnetosphere) หรืออาจพิจารณาจากระดับอุณหภูมใิ นชัน้ บรรยากาศ เป็ นต้น
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) แบ่งชัน้
บรรยากาศโดย อาศัยอุณหภูมใิ นชัน้ บรรยากาศเป็ นหลักเกณฑ์สาคัญ ซึ่งแบ่งชัน้ บรรยากาศ
ออกเป็ น 4 ชัน้ ดังนี้
1) โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
2) สเตรโตสเฟียร์ (Stratosphere)
3) มีโซสเฟียร์ (Mesosphere)
4) เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)
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รูปที่ 2.3 ชัน้ บรรยากาศของโลก
ที่มา : Kemps, 1994, p.20
2.1 ชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ (Troposphere มาจากภาษากรีก Tropo แปลว่า หมุนหรือ
ผสม)
เป็ น บรรยากาศชัน้ ต่ า ที่สุด อยู่ถัดจากพื้นผิว โลกขึ้นไป ดังนัน้ อากาศจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนได้ง่าย เป็ นบรรยากาศทีม่ คี วามสาคัญต่อมนุ ษย์โดยตรง ชัน้ โทร
โพสเฟี ยร์น้ีอยู่สงู จากพืน้ ผิวโลกในระดับต่าง ๆ กัน ทีบ่ ริเวณศูนย์สูตรบรรยากาศชัน้ โทรโพส
เฟียร์มคี วามสูงจากพืน้ ผิวโลกโดยประมาณ 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล์) และทีข่ วั ้ โลกประมาณ 8
กิโลเมตร ( 5 ไมล์) การเปลีย่ นแปลงของอากาศในบรรยากาศชัน้ นี้จะมีผลต่อมนุ ษย์ พืช และ
สัตว์ทอ่ี าศัยอยูบ่ นพืน้ โลก
บรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ประกอบด้วยก๊าช ไอน้ า และฝุ่นสะสมตัวอยู่อย่าง
หนาแน่ น ซึ่งจะไม่ปรากฏอยู่ในบรรยากาศชัน้ อื่นๆ ก๊าชทีส่ าคัญคือไนโตรเจน และออกซิเจน
อุณหภูมจิ ะลดลงตามระดับความสูง ด้วยอัตราประมาณ 6.4๐ ซ. ต่อ 1 กิโลเมตร (3.5๐ ฟ. ต่อ
GE 410
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1,000 ฟุต) การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมทิ ก่ี ล่าวนี้เรียกว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามปกติ (Normal temperature lapse rate หรือ Environmental temperature lapse rate)
ในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์จะมีทงั ้ การเคลื่อนทีข่ องอากาศในแนวนอนและ
ั ่ ่วนของอากาศมาก การเปลีย่ นแปลงของลมฟ้าอากาศ
แนวตัง้ บรรยากาศชัน้ นี้จงึ มีความปนป
และการเกิดปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบรรยากาศชัน้ นี้ เช่น มีเมฆ ฝน พายุ
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฯลฯ ตอนบนสุดของโทรโพสเฟียร์เรียกว่า โทรโพพอส (Tropopause) ซึง่ เป็ น
ชัน้ บรรยากาศชัน้ แคบ ๆ มีอุณหภูมคิ ่อนข้างคงที่ และการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวตัง้ จะ
หยุดอยูเ่ พียงใต้บรรยากาศชัน้ นี้
2.2 ชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์ (Stratosphere) มาจากภาษากรีก Stratos แปลว่า สงบ
เงียบ) บรรยากาศชัน้ นี้จะอยู่สูงจากบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ข้นึ ไปหรือประมาณ 12-50
กิโลเมตรจากพืน้ โลก เป็ นชัน้ บรรยากาศทีส่ งบเงียบ อากาศจะเคลื่อนทีใ่ นแนวนอนในลักษณะ
ของลมพัด ลมจะพัดแรงไม่มกี ารเคลื่อนทีข่ องอากาศในแนวตัง้ ดังเช่นในบรรยากาศชัน้ โทรโพส
เฟียร์ เป็ นเขตทีไ่ ม่มพี ายุ ไม่มเี มฆ อากาศแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศคงทีไ่ ม่แปรปรวน ไม่ได้
รับ ความกระทบกระเทือ นจากาการเปลี่ย นแปลงของลมฟ้ าอากาศ จึง เหมาะส าหรับ ใช้
ประโยชน์ในกิจการการบินได้เป็ นอย่างดี
ในด้านอุณหภูมเิ หนือโทรโพพอสขึน้ ไป โดยปรกติอุณหภูมจิ ะคงทีเ่ รื่อยไปจนถึง
ระดับสูง 20 กิโลเมตร ซึง่ เรียกว่า ชัน้ อุณหภูมคิ งที่ (Isothermal layer) จากนัน้ อุณหภูม ิ จะ
เพิม่ ขึน้ อย่างช้า ๆ ตามความสูง จากประมาณ –57๐ซ. (-70๐ฟ.) จนถึง 0๐ซ. (32๐ฟ.) ในระดับ
ความสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร (12-19 ไมล์) จากพื้นโลก มีก๊าซโอโซนสะสมตัวมาก
ก๊ า ซนี้ ท าหน้ า ที่เ ป็ นเกราะป้ องกัน บรรยากาศขัน้ โทรโพสเฟี ย ร์และพื้น โลก โดยจะดูดรัง สี
อุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ไว้ รังสีน้ีอนั ตรายต่อชีวติ มนุ ษย์และสัตว์ โดยถ้าพืน้
โลกได้รบั รังสีมากเกินไป แบคทีเ รียจะถูก ทาลายและผิว หนังจะถูกเผาไหม้ ทาให้เป็ นโรค
เกรียมแดด (sun burn) ได้ สาเหตุทอ่ี ุณหภูมสิ งู ขึน้ ในบรรยากาศชัน้ สเตรโตสเฟียร์กเ็ นื่องจาก
การดูดรับรังสีอุลตราไวโอเลตของโอโซนนัน่ เอง ตอนบนสุดของสเตรโตสเฟี ยร์ เรียกว่า สเตร
โตพอส (Stratopause)
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2.3 เมโซสเฟี ยร์ (Mesosphere) ชัน้ บรรยากาศนี้อยูส่ งู จากพืน้ โลกขึน้ ไปประมาณ
50-80 กิโลเมตร (31-50 ไมล์) ในระดับความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร (31 ไมล์) อุณหภูมจิ ะ
สูงถึง 0๐ซ. (32๐ฟ.) หลังจากนัน้ อุณหภูมจิ ะลดลงตามระดับความสูง จนกระทังถึ
่ งบริเวณสูงสุด
ของบรรยากาศชัน้ นี้ทเ่ี รียกว่า เมโซพอส (Mesopause) อุณหภูทจิ ะลดลงเหลือเพียง -80๐ซ.
(-120๐ฟ.) ดาวตกส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้และแตกกระจายในบรรยากาศชัน้ นี้
2.4 เทอร์โมสเฟี ยร์ (Thermosphere) เป็ นบรรยากาศชัน้ บนสุด บรรยากาศชัน้ นี้จะ
พบอยูเ่ หนือเมโซพอสหรือระดับสูง 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) จากพืน้ โลกขึน้ ไป ในบรรยากาศ
ชัน้ นี้อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วตามความสูง ทัง้ นี้เนื่องจากการดูดซับรังสีอุลตราไวโอ
เลตโดยอะตอมของออกซิเจน เช่น ระดับความสูงประมาณ 350 กิโลเมตร อุณหภูมขิ อง
บรรยากาศจะสูงขึน้ ประมาณ 1,200 เคลวิน
บางครัง้ เราเรียกบรรยากาศทีร่ ะดับสูง 80-400 กิโลเมตร ว่า “ไอโอโนสเฟี ยร์”
(lonosphere) เนื่องจากก๊าชในบรรยากาศชัน้ นี้มลี กั ษณะเป็ นประจุไฟฟ้า มีประโยชน์ในการ
สะท้อนคลื่นวิทยุสาหรับการสือ่ สารโทรคมนาคม

3. ความสาคัญของบรรยากาศต่อโลก
อากาศที่ห่อหุม้ อยู่รอบโลกมีอยู่ตงั ้ แต่พน้ื ดินขึน้ ไปจนถึงระดับสูง ๆ ในท้องฟ้า ระดับ
ใกล้พน้ื ดินอากาศจะมีความหนาแน่นมาก ส่วนทีร่ ะดับสูงๆ จากพืน้ ดินขึน้ ไปอากาศจะเริม่ เบา
บาง บรรยากาศมีความสาคัญต่อสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ บนผิวโลก กล่าวคือมนุ ษย์สามารถดารงชีวติ
อยู่ได้โดยปราศจากอาหารเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ หรือปราศจากน้ าเป็ นเวลา 3 วัน แต่จะไม่
สามารถดารงชีวติ อยู่ได้ถ้าขาดอากาศเพียงนาทีเดียว นอกจากมีความจาเป็ นในการหายใจ
สาหรับของมนุ ษย์ สัตว์และสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ แล้ว บรรยากาศยังมีหน้ าที่ช่วยปกป้องโลกอีก
หลายอย่าง เช่น ทาหน้าทีค่ ล้ายเครื่องบังคับอุณหภูมแิ ละร่มบังแสงจากดวงอาทิตย์ ทาให้พน้ื
โลกไม่รอ้ นหรือเย็นเกินไป บรรยากาศเป็ นเสมือนร่มที่คอยปกป้องไม่ให้สงิ่ มีชวี ติ บนผิวโลก
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ได้รบั อันตรายจากรังสีได้แก่ รังสีอุ ลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีคอสมิก ตลอดจนเทห์วตั ถุ
ต่าง ๆ จากอวกาศทีไ่ ม่เป็ นผลดีต่อสิง่ มีชวี ติ
บรรยากาศทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวจักรสาคัญในการปกป้องผิวโลกไม่ให้มอี ุณหภูมสิ งู เกินไป
คล้ายเรือนกระจกในเรือนเพาะปลูกพืชในเขตหนาว โดยยอมให้รงั สีจากดวงอาทิตย์บางช่วง
คลื่นผ่านเข้ามายังพืน้ ผิวโลก เมื่อพืน้ โลกรับรังสีจากดวงอาทิตย์แล้วจะแผ่รงั สีออกไปแต่เป็ น
รังสีคลื่นยาว รังสีคลื่นยาวทีส่ ง่ ออกมาจากพืน้ โลกจะถูกบรรยากาศและไอน้ าดู ดเก็บความร้อน
เอาไว้ ทาให้โลกมีความอบอุ่นเหมาะสมกับการดารงชีวติ หากบรรยากาศไม่กกั เก็บและช่วย
ระบายความร้อนแล้ว พื้นโลกจะร้อ นเกินไปในเวลากลางวัน และจะหนาวเกิน ไปในเวลา
กลางคืน
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