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ในความเป็นจริง เมื่อเรา
มองขึ้นไปบนฟ้า เราจะเห็นก้อนเมฆ 
ดวงอาทิตย์ ท้องฟ้าสีฟ้า นก หรือ
วัตถุอื่น ๆ ที่อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นอย่างเครื่องบิน ซึ่งสิ่งที่เราเห็นนั้น
เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ชั้ น
บรรยากาศของโลกเท่านั้น

บรรยากาศ คือ อากาศที่ห่อหุ้ ม โลกหรือ
บรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราต้ังแต่พื้นโลกข้ึนไป แรงดึงดูด
ของโลกที่มีต่อบรรยากาศท าให้บรรยากาศมีการเคลื่อนตัว
ตามการหมุนของโลกไปพร้อมกับพื้นโลก บรรยากาศท า
ให้สิ่งมีชีวิตบนโลกมีชีวิตอยู่ได้ โดยเป็นแหล่งออกซิเจน
ส า ห รั บ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  เ ป็ น แ ห ล่ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง ช่วยป้องกันรังสี UV จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึง
พื้นโลก และท าให้สะเก็ดดาวถูกเผาไหม้ก่อนที่จะตกลงสู่
พื้นโลกและเป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต



อากาศแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
1. อากาศแห้ง หมายถึง อากาศที่ไม่มีไอน้ าอยู่ด้วย 
2. อากาศช้ืน หมายถึง อากาศที่มีไอน้ าปนอยู่ด้วย 
อากาศเป็นของผสมประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ ได้แก่ 
ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ 
และไอน้ า



องค์ประกอบของอากาศ
อากาศที่เราหายใจเข้าไปไมไ่ด้มเีพยีงกา๊ซออกซิเจน 

ส่วนประกอบของอากาศประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด ได้แก่
1. ไนโตรเจน (N2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ช่วยให้ไฟตดิ และ
ไม่ติดไฟ  ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนอยูป่ระมาณ 78 % ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากที่สุดในอากาศ
2. ออกซิเจน (O2) เป็นก๊าซที่มีความจ าเป็นต่อสิ่งมีชวีิต ในอากาศ
มีก๊าซออกซิเจนประมาณ 21 %
3. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าชเฉ่ือย ในอากาศมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ละแก๊สเฉ่ือยประมาณ 0.971 % ได้แก่ 
นีออน (Ne), อาร์กอน (Ar), ซีนอน(Ze) และคริปทอน(Kr)
4. ส่วนที่เหลือในอากาศประมาณ 0.03 % ได้แก่ เช่น มีเทน 
โอโซน ไอโอดีน คาร์บอนมอนอไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
แอมโมเนีย ไอน้ า ฝุ่นละออง ละอองเกสรจากพชื และจุลินทรีย์
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมกี๊าซพิษบางชนิดที่ถกูปล่อยออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตา่ง ๆ



การแบ่งชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งโดย
ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การแบ่งตาม
องค์ประกอบทางเคมี การแบ่งตามคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้า ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงการแบ่งช้ันบรรยากาศ
โลกตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สามารถแบ่งชั้น
บรรยากาศออกเป็น 5 ช้ัน ดังน้ี
1. โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
2. สตราโทสเฟียร์ (Stratosphere)
3. มีโซสเฟียร์ (Mesosphere)
4. เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)
5. เอกโซสเฟียร์ (Exosphere)



โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด

ที่อยู่ตั้งแต่ผิวโลกจนถึงระดับความสูง 10 - 12 กิโลเมตร เป็นชั้น
ที่มนุษย์อาศัยอยู่ ร้อยละ 80 ของมวลอากาศทั้งหมดอยู่ใน
บรรยากาศชั้นนี้ นอกจากนี้บรรยากาศชั้นนี้มีไอน้ า เมฆ จึงท าให้
เกิดปรากฏการณ์น้ าฟ้าต่างๆ เช่น เมฆ พายุ ฝน เป็นต้น จึง
เหมาะแก่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ บนโลก การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในชั้นนี้  ยิ่ ง เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 
อุณหภูมิจะลดลง เนื่องจากว่า ในเวลากลางวันพื้นผิวโลกท า
หน้าที่ดูดกลืนรังสีและความร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วแผ่รังสี
อินฟราเรดออกมา ท าให้อุณหภูมิ ใกล้ผิวโลกอบอุ่น และ
อุณหภูมิจะลดลงเมื่อห่างจากผิวโลกออกไป ยิ่งสูงขึ้นไปอุณหภูมิ
จะยิ่งลดต่ าลงในอัตรา 6.5 °C ต่อ 1 กิโลเมตร 
จนกระทั่งถึงระยะสูงประมาณ 12 กิโลเมตร 
อุณหภูมิจะคงที่ - 56.5 °C



สตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) เริ่มตั้งแต่
ระดับความสูง 12 กิโลเมตรจนถึงระดับความสูง 
50 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี้แปรปรวนน้อยกว่า
โทรโพสเฟียร์มาก เนื่องจากไม่มีไอน้ าหรือความชื้น 
เครื่ อง บินจึ ง บินอยู่ ที่ ชั้ นบรรยากาศชั้ นนี้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงกระแสอากาศที่แปรปรวน บรรยากาศชั้น
นี้ มีแก๊สโอโซนที่เป็นเกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอ
เล็ตให้กับสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก ที่ชั้นนี้ที่ความสูง
เพิ่มขึ้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น อัตรา 2°C ต่อ 
1 กิโลเมตร เนื่องจากโอโซนที่ระยะสูง 48 กิโลเมตร 
ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เอาไว้จึง
ท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้ บอลลูนตรวจ
อากาศสามารถลอยสูงได้ เพียงบรรยากาศชั้น
นี้ เพราะเมื่อบอลลูนลอยสูงขึ้นไปอีกก็จะแตก
เนื่องจากความดันอากาศภายในและภายนอก
แตกต่างกันมากจนเกินไป



มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) เริ่มตั้งแต่ระดับความ

สูง 50 - 80 กิโลเมตร ในชั้นนี้มีมวลอากาศเบาบางมากไม่
ถึงร้อยละ 0.1 ของมวลอากาศทั้งหมด เมื่อความสูงเพิม่ขึน้
อุณหภูมิก็จะลดลง เนื่องจากห่างจากแหล่งความร้อนใน
ชั้นโอโซนออกไป อุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึง           
-90 °C ที่ระยะสูง 80 กิโลเมตร อุกกาบาตส่วนมากที่ตก
เข้ามายังโลกจะถูกเผาไหม้ที่บรรยากาศชั้นนี้



เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) เริ่ม 
ตั้งแต่เหนือระดับความสูง 80 กิโลเมตรจนถึง     
ระดับความสูงราว ๆ 500 - 1,000 กิโลเมตร 
บรรยากาศชั้นนี้เองที่ปลดปล่อยแสงออโรรา

ออกมา และเป็นบรรยากาศที่สถานีอวกาศนานาชาติ 
โคจรที่ระดับความสูง 350 - 420 กิโลเมตรด้วย ที่
บรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมกิลับสูงขึ้นอกีครั้ง โดยอุณหภูมิ
ในชั้นนี้สามารถสูงได้ถึง 1200 °C อุณหภูมิที่สูงนี้ถูก
ปลดปล่อยจากโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจน
ในบรรยากาศชั้นบนสุด ดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสี
เอกซ์ จนท าให้อะตอมของแก๊สมีอุณหภูมิสูงมากจนแตก
ตัวและสูญเสียอิ เล็กตรอน กลายเป็นประจุ  ( Ion) 
บางครั้งเราเรียกบรรยากาศชั้นนี้ว่า “ไอโอโนสเฟียร์” 
(Ionosphere) มีสมบัติในการสะท้อนคลื่นวิทยุ ท าให้
เกิดประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมนาคมระยะไกล



เ อ ก โ ซ ส เ ฟี ย ร์ ( Exosphere) เ ป็ น
บรรยากาศช้ันนอกสุดของโลก บรรยากาศช้ันน้ี
เบาบางและมีองค์ประกอบของแก๊สเบา ๆ อย่าง
ไฮโดรเจนและฮีเลียม แม้ว่าโมเลกุลของอากาศจะ
มีอยู่ เบาบางและอยู่ห่างกันมาก แต่ก็มีความ
หนาแน่นมากพอที่จะสร้างแรงเสียดทานให้กับ
ดาวเทียมและยานอวกาศซึ่ ง เคลื่อนที่ด้ วย
ความเร็วสูง ถัดจากช้ันน้ีขึ้นไปจะเป็นอาณาเขต
ซึ่งเรียกว่า อวกาศ ซึ่งมีสภาพเหมือนกับเป็น
สุญญากาศ



ประโยชน์ของบรรยากาศ ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลกมีหลายประการ กล่าวคือ

1 .  ท า ให้สภาวะอากาศบนโลก
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งถ้าไม่มีอากาศ
ห่อหุ้มโลกไว้แล้วในช่วงกลางวันอุณหภูมิบนผิว
โลกจะสูงถึงประมาณ 110 องศาเซลเซียส และ
ในช่วงกลางคืนอุณหภูมิบนผิวโลกจะลดต่ าลง
จนถึงประมาณ -180 องศาเซลเซียส โดยในชั้น
บรรยากาศจะมีไอน้ า , คาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน, ไนตรัสออกไซด์ ถึงแม้จะมีอยู่เพียง
เล็กน้อย แต่ก็สามารถเป็นตัวดูดกลืนรังสี
อินฟราเรด ท าให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกอบอุ่น
เหมาะแก่การด ารงชีวิต ส่วนช่วงกลางคืนที่ไม่มี
แสงแดด บรรยากาศจะช่วยกักเก็บความร้อน
ตอนกลางวันบางส่วนไว้ และกลางคืนจะมีการ
คายความร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลก
อบอุ่นเหมาะแก่การด ารงชีวิต

2. บรรยากาศช่วยป้องกันอันตรายจาก
อนุภาคต่าง ๆ ที่อยู่นอกโลก ได้แก่ อุกกาบาต 
สะเก็ดดาวต่าง ๆ เมื่อสิ่งเหล่านั้นหลุดเข้ามายัง
ชั้นบรรยากาศของโลกดว้ยความเร็วสูง จะเกิด
การเสียดสีและลูกไหม้ท าให้มีขนาดเล็กลง จึง
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกน้อยลง



3. ป้องกันอันตรายจากรังสี
ต่าง ๆ โดยในช่วงเวลากลางวันดวง
อาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมายังโลก 
แก๊สโอโซนในบรรยากาศจะดูดซับ
รังสีอัลตราไวโอเลต ไว้บางส่วน 
เพื่อไม่ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
เพราะถ้ารังสีอัลตราไวโอเลตที่ลง
มาสู่โลกมีความเข้มมากเกินไปจะ
ส่งผลให้มนุษย์มีผิวหนังไหม้ เซลล์
ผิวหนังถูกท าลาย และอาจเป็น
มะเร็งผิวหนัง

4. บรรยากาศเป็นแหล่งแก๊สที่ส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
บนโลก ได้แก่  ประกอบด้วยแก๊ส
ออกซิเจน ซ่ึงเป็นแหล่งส าหรับการ
หา ย ใ จ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  เ ป็ น แ หล่ ง
ค า ร์ บ อน ไ ดออก ไ ซด์ ใ ห้ พื ช ใ ช้ ใ น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ไอน้ า
ในบรรยากาศ ท าให้เกิดฝน ซ่ึงจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์
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ก. มีโซสเฟียร์ ข. โทรโพสเฟียร์
ค. สตราโตสเฟียร์ ง.เอกโซสเฟียร์
5. เหตุผลในข้อใดที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
ในการส่งคลื่นวิทยุ
ก. มีรังสีอินฟราเรดจ านวนมากและแตกตัวให้คลื่นวิทยุได้
ข. มีประจุไฟฟ้าอิสระอยู่มาก สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
ค. มีไอน้ าซ่ึงดูดซับประจุไฟฟ้าของคล่ืนวิทยุและสะท้อนคลื่นวิทยุได้
ง. มีความหนาแน่นของอากาศมากที่สุด คลื่นวิทยุไม่สามารถผ่านได้จึง
สะท้อนกลับ
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6. บริเวณที่สูง จะมีความกดอากาศต่ ากว่าบริเวณที่ต่ า เนื่องจากอะไร
ก. บริเวณที่สูง ๆ อากาศเบาบางกว่าที่ต่ า 
ข. บริเวณที่สูง ๆ อากาศเคลื่อนไหวเร็วกว่าบริเวณที่ต่ า
ค. อากาศบริเวณที่สูง ๆ เบากว่าอากาศบริเวณที่ต่ า 
ง. บริเวณที่ต่ า มีฝุ่นละอองปนในอากาศมากอากาศจึงหนัก
7. บรรยากาศชั้นใดที่อุณหภูมิลดลงตามความสูงจากพื้นโลก
ก. โทรโพสเฟียร์และ มีโซสเฟียร์
ข. สตราโตสเฟียร์และ เทอร์โมสเฟียร์
ค. โทรโพสเฟียร์และ สตราโตสเฟียร์
ง. มีโซสเฟียร์และ เทอร์โมสเฟียร์
8. นักอุตุนิยมวิทยาน าข้อมูลจากบรรยากาศชั้นใด มาใช้ในการ
พยากรณ์อากาศ
ก. มีโซสเฟียร์ ข. โทรโพสเฟียร์
ค. เทอร์โมสเฟียร์ ง. สตราโตสเฟียร์
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบรรยากาศ ชั้นโทรโพสเฟียร์
ก. สามารถข้อมูลจากบรรยากาศ ชั้นนี้มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ
ข. เป็นชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อมนุษย์มากที่สุด
ค. ส่วนใหญ่นักบินจะขับเครื่องบินอยู่ในบรรยากาศชั้นนี้
ง. เป็นชั้นบรรยากาศที่อากาศมีความหนาแน่น มากที่สุด
10. ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับบรรยากาศชนสตราโตสเฟียร์
ก. มีแก๊สโอโซน
ข. ไม่มีเมฆและพายุ
ค. มีระดับความสูง 10-15 km
ง. มีประจุไฟฟ้าที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
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11. ชั้นบรรยากาศใดที่มีผลต่อการด ารงชวีิตประจ าวนของมนุษย์มากที่สุด
ก. โทรโพสเฟียร์์ ข. มีโซสเฟียร์
ค. เทอร์โมสเฟียร์ ง. สตราโตสเฟียร์
12. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ชั้นสตราโตสเฟียร์และมีโซสเฟียร์อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงที่
เพิ่มขึ้น
ข. ชั้นโทรโพสเฟียร์อุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้น
ค. ในระยะความสูง 22 km จากผิวโลก จะมีปริมาณแก๊สโอโซนมากสุด 
ง. คลื่นโทรทัศน์คลื่นเรดาร์คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ เอฟ เอ็ม จะไม่
สะท้อนกับบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
13. เพราะเหตุใดเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ต้องบินในตอน
ล่างสุดของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์
ก. ชั้นโทรโพสเฟียร์มีวิสัยทัศน์ไม่ดีมีฝุ่นละอองมาก
ข. เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่แปรปรวนใน ชั้นโทรโพสเฟียร์
ค. ชั้นสตราโตสเฟียร์มแก๊สออกซิเจนหนาแน่นกว่าชั้นอื่น ๆ
ง. บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ไม่มีอากาศ จึงเดินทางสะดวก
14. “สาเหตุหนึ่งที่ท าให้อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้น คือ แก๊สโอโซนในชั้น
บรรยากาศถูกท าลายจนเกิดรูโหว่ รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์จึง
ผ่านมายังโลกมากขึ้น” จากข้อความแสดงว่าชั้นบรรยากาศใดถูกท าลาย
ก. โทรโพสเฟียร์ ข. มโีซสเฟียร์
ค. สตราโตสเฟียร์ ง. เอกโซสเฟียร์
15. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของบรรยากาศที่มีต่อโลก
ก. ช่วยกั้นรังสีคลื่นสั้น ข. ช่วยลดความร้อนให้แก่โลก
ค. ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต ง. ดูดกลืนและท าลายวัตถุ ที่พุ่งเข้า
โลก


