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บริเวณตาง ๆ  ของโลกจะไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน	 เนื่องจากพลังงานจาก
ดวงอาทติย์ทีผ่่านชัน้บรรยากาศมาถงึพืน้โลกเกดิกระบวนการสะท้อน	ดดูกลนื	และถ่ายโอนพลงังาน
ที่แตกต่างกันตามปัจจัยต่าง	ๆ 	ส่งผลให้แต่ละบริเวณมีอุณหภูมิของอากาศแตกต่างกันด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่

	ภาพที่	1.4	สัดส่วนของสารประกอบต่าง	ๆ
	 ที่พบในโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
	ภาพที่	1.4	สัดส่วนของสารประกอบต่าง	ๆ

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิดแล้วบันทึกลงในสมุด

UnderstandingUnderstanding

บริเวณขั้วโลกมีการสูญเสียพลังงานให้กับอวกาศมากจึงท�าให้มีอุณหภูมิต�่า

การเอียงของแกนโลกมีผลท�าให้โลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน

ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกไม่มีผลต่อการได้รับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์

อากาศประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจน	99.99%

พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ

Che��Che��



อากาศมีความสําคัญตอ
โลก และสิ่งมีชีวิตหรือไม 
อยางไร

Prior Knowledge
 1. องคประกอบของอากาศ
 บรรยากาศ	คือ	อากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่	มีความหนาแน่น

มากบริเวณใกล้ผิวโลก	 และความหนาแน่นจะค่อย	ๆ 	 ลดลง

เมื่อสูงจากพ้ืนผิวโลกขึ้นไป	 ในอากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน	 ออกซิเจน	 อาร์กอน	 และ

คาร์บอนไดออกไซด์	รวมกันเป็นร้อยละ	99.99	โดยปริมาตร

 ภาพที่ 1.1	องค์ประกอบส่วนใหญ่ของอากาศ
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

	 นอกจากนี้อากาศยังประกอบไปด้วยแก๊สอื่น	ๆ 	 เช่น	 นีออน	 ฮีเลียม	 ไฮโดรเจน	 โอโซน	

ซนีอน	มเีทน	ซึง่องค์ประกอบของอากาศมทีัง้องค์ประกอบทีค่งทีแ่ละองค์ประกอบทีเ่ปลีย่นแปลงได้

Ar
แก๊สอาร์กอน

0.93%

N2
แก๊สไนโตรเจน 

78.08%

O2
แก๊สออกซิเจน

20.94%

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
0.04%

CO2

Earth Science 
     Focus แกสออกซิเจนและแกสไนโตรเจน

	 แก๊สออกซิเจน	(O2)	เป็นผลผลิตมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช	สาหร่าย	แพลงก์ตอน	

และสิง่มชีวีติ	ร่างกายของคนเราจะใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการต่าง	ๆ 	ภายในร่างกาย	แก๊สออกซเิจน

มีความว่องไวในการท�าปฏิกิริยากับสารอื่น	และช่วยให้ไฟติดได้

	 แก๊สไนโตรเจน	(N2)	เป็นแก๊สที่ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น	เป็นธาตุที่มีสมบัติเฉื่อยมากต่อปฏิกิริยาเคมี	

เป็นธาตุหน่ึงที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์	 การที่มีแก๊สไนโตรเจนปะปนอยู่ใน

อากาศมาก	ส่งผลให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศจางลง

อากาศ 3



องค์ประกอบอากาศที่สําคัญ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เปนสารตั้งตนของกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงของพืช ทั้งยัง

เปนเสมือนชั้นหอหุมโลกที่ชวยกักเก็บ

ความรอน ทําใหอุณหภูมิที่ผิวโลกไมตํ่าจนเกินไป 

แตหากชั้นบรรยากาศมีแกสคารบอนไดออกไซด

ปริมาณมาก อาจจะกอใหเกิดปรากฏการณเรือน

กระจก

แก๊สไนโตรเจน
มีความสําคัญในการชวยเจือจาง

แกสออกซิเจนในอากาศใหมีความ

เขมขนเหมาะสมสําหรับการหายใจของ

สิง่มชีวีติ นอกจากนี ้ยงัเปนธาตทุีเ่ปนสวนประกอบ

สําคัญของปุยซึ่งเปนอาหารของพืช

N2

แก๊สออกซิเจน
มคีวามสําคญัตอกระบวนการหายใจ

ของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งมีชีวิตหายใจ

เอาแกสออกซเิจนเขาไปจะเกดิกระบวนการ

เมแทบอลิซึมภายในเซลลแลวไดพลังงานออกมา 

ซึ่งพลังงานที่ไดดังกลาวจะถูกนําไปใชในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต เชน การเคลื่อนไหว 

การเจริญเติบโต

  ภาพที่ 1.2 แกสออกซิเจนมีความสําคัญตอกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

  ภาพที่ 1.4 โมเลกุลของแกสไนโตรเจน
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

O2

CO2

  ภาพที่ 1.3 แกสคารบอนไดออกไซดเปนสารตั้งตนของกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

4 ชั้นบรรยากาศ
https://www.aksorn.com/interactive3D/RNB15



ไอนํ้า
เกิดจากการระเหยของน�้าจาก

แหล่งน�้าต่าง	ๆ 	 ที่อยู่บนพื้นผิวโลก

เช่น	 มหาสมุทร	 แม่น�้า	 ทะเลสาบ	 คลอง	

การคายน�้าของพืช	 ปริมาณไอน�้าในบรรยากาศ

แต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่	

ความสูงจากพ้ืนผิวโลก	 และช่วงเวลาระหว่างวัน

ไอน�้ามีบทบาทส�าคัญต่อการก่อตัวของเมฆ	 และ

หยาดน�้าฟา	 ช่วยดูดกลืนรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออก

จากโลก	ท�าให้พืน้ผวิโลกไม่ร้อนหรอืหนาวจนเกนิไป

ละอองลอย
เป็นอนภุาคฝนุขนาดเลก็ทีฟุ่งกระจายในบรรยากาศ	

เช่น	ผงฝุนที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ	ฝุนจาก

ไฟปา	ละอองเกสรจากพืช	การเผาไหม้ต่าง	ๆ 	และ

ควันไอเสียจากยานยนต์	ละอองลอยท�าหน้าที่เป็น

แกนให้ละอองน�้าจับตัวกันกลายเป็นเมฆ	 หมอก

และหยาดน�้าฟา	 อีกทั้งยังมีส ่วนช่วยควบคุม

อุณหภูมิบนพื้นผิวโลก

โอโซน
พบโดยทั่วไปในบรรยากาศตั้งแต่

ระดับพื้นผิวจนถึงช้ันสตราโตสเฟยร์	

โอโซนท�าหน้าที่ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต

จากดวงอาทิตย์	 ท�าให้รังสีทะลุผ่านบรรยากาศมา

ยังพื้นผิวโลกได้เล็กน้อย	 โอโซนมีความส�าคัญ

ต่อการด�ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต	 หากปราศจาก

โอโซนรังสีอลัตราไวโอเลตจะผ่านเข้ามายังโลกมาก

เกินไป	ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

H2O

 ภาพที่ 1.5	โอโซนในชั้นบรรยากาศ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.7	ฟาหลัวเกิดจากอนุภาคฝุนขนาดเล็กจ�านวนมากฟุงกระจายในบรรยากาศ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.6	ไอน�้าที่ระเหยจากแหล่งน�้าพุร้อน
ที่มา : คลังภาพ อจท.

O3
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โอโซนคืออะไร

วธิปีฏิบตัิ

วสัดอุุปกรณ์

1.	 กระดาษ

2.	 ปากกา

กิจกรรม ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

•	การตีความหมายข้อมูล

•	การลงความคิดเห็นจากข้อมูล

จิตวิทยาศาสตร์

•	การท�างานร่วมกับผู้อื่น
	 อย่างสร้างสรรค์

•	การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.	 	ให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโอโซน	โดยอ่านจากบทความเรื่อง	โอโซนคืออะไร	หรือสืบค้นจาก

เว็บไซต์ต่าง	ๆ 	ในอินเทอร์เน็ต

2.	 	สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า	แล้วน�าเสนอในรูปแบบของใบความรู	้ความยาวประมาณ	1-2	หน้า

กระดาษ	A4

โอโซนคืออะไร

	 ในช้ันบรรยากาศน้ันโมเลกุลออกซิเจนจะชนกบัรงัสอีลัตราไวโอเลต	ท�าให้โมเลกลุของออกซเิจนแตก

ตวัเป็นอะตอมอิสระ	ซึง่เมือ่อะตอมอิสระนีเ้ข้ารวมตวักบัออกซเิจนทีย่งัไม่แตกตวักจ็ะกลายเป็นโมเลกลุ

ของโอโซน	ดังนั้น	โมเลกุลของโอโซนจึงประกอบด้วยออกซิเจน	3	อะตอม	โดยทั่วไปจะอยู่ในสถานะ

แก๊ส	มีสีฟ้า	มีสมบัติคล้ายออกซิเจน	แต่ให้พลังงานสูงกว่าและมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากกว่าออกซิเจน	

	 โอโซนถูกค้นพบโดยนักเคมีชาวเยอรมัน	ชื่อ	คริสเตียน	ฟรีดริช	 เชินไบน์	 (Christian	Friedrich	

SchÖnbein)	ในป	ีพ.ศ.	2383	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2463	นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ	ชื่อ	กอร์ดอน	มิลเลอร	์

บอร์น	ดอบสนั	(Gordon	Miller	Bourne	Dobson)	ประดษิฐ์เครือ่งมอืวัดปริมาณโอโซน	ชือ่ว่า	ดอบสัน	

สเปกโตรโฟโตมเิตอร์	(Dobson	Spectrophotometer)	ซึง่ต่อมากลายเป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้วดัปรมิาณโอโซน

ที่นิยมใช้กันจนถึงปัจจุบัน	โดยหน่วยที่ใช้วัดปริมาณโอโซน	คือ	หน่วยดอบสัน	(Dobson	Unit;	DU)

	 ในชั้นบรรยากาศจะพบโอโซนได	้2	บริเวณ	ได้แก่	ชั้นสตราโตสเฟียร	์และชั้นโทรโพสเฟียร	์โดยใน

ชัน้สตราโทสเฟียร์นัน้	โอโซนจะท�าหน้าท่ีกรองรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมายงัโลก

มากเกนิไป	ซึง่หากรงัสนีีเ้ข้ามายังโลกในปรมิาณมาก	จะส่งผลต่อสิง่มชีวีติ	เช่น	ท�าให้เกดิโรคต้อกระจก	

มะเร็งผิวหนัง	ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	ท�าลายดีเอ็นเอ

	 โอโซนในบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียร์	หากมปีริมาณมากจะเป็นอนัตรายต่อมนษุย์	สัตว์	และพชื	โดย

จะท�าให้ระบบหายใจผดิปกต	ิเกดิการระคายเคอืงต่อเนือ้เยือ่โดยเฉพาะเนือ้เยือ่ตา	เยือ่บทุางเดนิหายใจ	

อีกทั้งยังท�าให้วัตถุที่ท�าจากคอนกรีต	โลหะ	พลาสติก	และไม้เกิดการสึกกร่อนได้

เพื่ออธิบายประโยชน์และโทษของโอโซน

จดุประสงค์
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คาํถามทายกจิกรรม
?

 จากกจิกรรมนักเรยีนจะไดทราบขอมูลเกีย่วกบัโอโซนมากขึน้ ซึง่บคุคลทัว่ไปมกัคดิวาโอโซนเปนอากาศดี

หรอืบรสิทุธิท์ีห่ายใจเขาไปแลวจะรูสกึสดชืน่ แตในความเปนจริงทางวทิยาศาสตร โอโซนไมใชอากาศทีส่ิ่งมีชวีติ

ใชในการหายใจได เปนแกสท่ีมีกลิ่นฉุนซึ่งเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจและเน้ือเยื่อตาง ๆ  แตโอโซน

มีประโยชนในดานชวยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตไมใหผานเขามายังโลกมากเกินไป

อภิปรายผลกิจกรรม

1. โอโซนคืออะไร และมีประโยชนตอสิ่งมีชีวิตอยางไร

2. “ไปสูดโอโซนเพื่อจะไดรูสึกสดชื่น” นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับประโยคนี้

 โอโซนในบรรยากาศจะมีปริมาณเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องจากโอโซนสามารถเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ และสลายตัวไดเองโดยการรวมตัวกับสารประกอบพวกไนโตรเจน ไฮโดรเจน คลอรีนหรือ

โบรมีน ซึ่งโดยทั่วไปสารประกอบไนโตรเจนจะมาจากพื้นดินและมหาสมุทร ไฮโดรเจนมาจากไอนํ้าใน

อากาศ สวนคลอรีนและโบรมีนมาจากมหาสมุทร แตปจจุบันการกระทําของมนุษยมีผลตอสมดุลการ

เกิดและการสลายโอโซน โดยการปลอยสารประกอบจําพวกคลอรีนและโบรมีน เชน คลอโรฟลูออโร-

คารบอน (CFCs) สูบรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโอโซนมีปริมาณลดลง และเกิดรูโหวโอโซน

 ปจจบุนัรโูหวโอโซนมขีนาดลดลง นกัวทิยาศาสตรเชือ่วาสาเหตหุลักทีท่าํใหโอโซนคนืสภาพเกดิจาก

การลดปรมิาณของคลอรนีในช้ันบรรยากาศ ซ่ึงมาจากการรวมมอืของทัว่โลกในการทาํสนธสิญัญายับยัง้

และรณรงคใหลดการผลิตและการใชสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ

 การสญูเสยีโอโซนในชัน้บรรยากาศสงผลกระทบโดยตรงตอสิง่มชีวีติบนโลก โดยเฉพาะอนัตรายจาก

การรับรังสีจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนตนเหตุของมะเร็งผิวหนังและตอกระจก

 ภาพที่ 1.8 รูโหวของโอโซนในบรรยากาศ
ที่มา : http://www.nasa.gov

รูโหวโอโซนป พ.ศ. 2531 รูโหวโอโซนป พ.ศ. 2561
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	 อากาศประกอบด้วยแก๊สชนดิต่าง	ๆ 	และไอน�า้	โดยอากาศสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดงันี้	

	 อากาศแห้ง	คือ	อากาศที่ไม่มีไอน�้าผสมอยู่

	 อากาศชื้น	คือ	อากาศที่มีไอน�้าผสมอยู่ประมาณร้อยละ	0-4	ของอากาศทั้งหมด

Topic 
   Question

ค�าชี้แจง :	ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1.	 อากาศประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง

2.	 องค์ประกอบใดบ้างของอากาศที่มีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต

3.	 องค์ประกอบอากาศคงที่คืออะไร	และประกอบด้วยอะไรบ้าง	

ตารางที่ 1.1 : องค์ประกอบของอากาศที่คงที่

องค์ประกอบสูตรเคมี ร้อยละโดยปริมาตร

ซีนอน	(Xe) 0.000009

ไฮโดรเจน	(H2) 0.00006

ฮีเลียม	(He) 0.0005

นีออน	(Ne) 0.0018

อาร์กอน	(Ar) 0.93

ออกซิเจน	(O2) 20.95

ไนโตรเจน	(N2) 78.08

ตารางที่ 1.2 : องค์ประกอบอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

องค์ประกอบสูตรเคมี ร้อยละโดยปริมาตร

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน	(CFCs) 0.00000002

ละอองลอย 0.000001

โอโซน	(O3) 0.000004

ไนตรัสออกไซด์	(N2O) 0.00003

มีเทน	(CH4) 0.00017

คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2) 0.038

ไอน�้า	(H2O) 0.4
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