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การแตกตัวของแอมโมเนีย (NH3)   
2NH3 + uv    N2 + 3H2  

 

วิวัฒนาการของบรรยากาศ (ความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศ อากาศและธรณีวิทยา) 
โดย บุศราศิริ ธนะ ผู้ช านาญ สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ / e-mail: bthan@ipst.ac.th 
============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth’s thin atmosphere is all that stands between life on Earth and the cold, dark void of space. Credit: NASA 
  

เพิ่มก าเนิดโลก  
อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่าน้ีมี
วิวัฒนาการต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุค
เริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ท่ีห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊ส
เฉ่ือย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่าน้ัน โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมา
จากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” น่ันเอง  

 

 
Source: www.scijinks.jpl.nasa.gov 

 
ต่อมาประมาณ 4.3-4.0 พันล้านปี หรือในยุคแคมเบรียน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟท าให้มีการปลดปล่อยแก๊สไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน (N2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แอมโมเนีย (NH3) มีเทน (CH4) และไอน้ า (H2O) เข้าสู่บรรยากาศ ซึ่งในช่วงเวลาน้ีเอง
เป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญเน่ืองจากไอน้ าเกิดการควบแน่นท าให้เกิดฝนมีการสะสมของน้ าบนพ้ืนผิวโลกจนเกิดมหาสมุทร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กระบวนการทางธรณีวิทยามีส่วนส าคัญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ในบรรยากาศ นอกจากน้ีพลังงาน
ในช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เมื่อท าปฏิกิริยาทางกับแก๊สแอมโมเนียท าให้เกิดเป็นแก๊สไนโตรเจนเข้าสู่บรรยากาศ 
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การเกิดหนิคาร์บอเนต    
CaO + CO2    CaCO3 (หินปนู) 

(CO2 absorption)    
CaCO3 +MgO + CO2  CaMg(CO3)2 (dolomite) 

 

O2 + UV          O3 

 นอกจากน้ีไอน้ าเมื่อท าปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยมีความร้อนจากแสงอาทิตย์ท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้า
สู่บรรยากาศด้วยเช่นกัน 
 
การเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจากปฏิกิริยาเคมี  H2O + CO + แสงอาทิตย์       H2 + CO2  

ในขณะท่ีไอน้ าเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยาดน้ าฟ้า (precipitation) โดยสถานะหนึ่งท่ีเรารู้จักกันโดยท่ัวไปก็คือ 
ฝน ท าให้เกิดการสะสมจนกลายเป็น
มหาสมุทรส่งผลต่อพื้นผิวโลกท าให้
เกิดการกัดเซาะ (erosion) และการ
เปล่ียนแปลงสภาพของพื้นผิว 
(weathering) ในขณะเดียวกันพื้นผิว
บางบริเวณมีส่วนประกอบของแคลเซียมออกไซด์เมื่อท าปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงเกิดหินปูน 
(limestone) เกิดขึ้น และเป็นวิวัฒนาการของหินคาร์บอเนตชนิดอื่น เช่น โดโลไมต์ 
 
จะสังเกตได้ว่าวิวัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงเวลานี้ยังไม่มีแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศ และเริ่มมีการสะสมของ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทน ซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันว่าเป็นแก๊สเรือนกระจก จากการท างานของแก๊สเรือน
กระจกซึ่งจะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวเอาไว้บางส่วนท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ปริมาณรังสีแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ
ในช่วงคล่ืน UV ยังอยู่ในระดับท่ีสูงมาก ท าให้โลกในขณะนั้นยังคงไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิต 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้เองเริ่มการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ที่มีความสลับซับซ้อน (โปรตีน กรดอะมิ

โน หรือ DNA) โดยปฏิกิริยาของรังสียูวี จากการเกิดฟ้าผ่าและการพุ่งชนของอุกกาบาตเข้าสู่พื้นผิวโลก ท าให้

ช่วงเวลานี้ (4.0-3.8 พันล้านปี) เป็นอีกช่วงส าคัญของการเกิดส่ิงมีชีวิตเซลเดียว  เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า

การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของโลกมีความสัมพันธ์ทั้งทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์  )แต่เนื่องจากอุณหภูมิของ

โลกยังสูงเกินไปส าหรับส่ิงมีชีวิตบนพื้นผิวโลก 

จึงมีเพียงส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในมหาสมุทร

เท่านั้น  ซึ่งต่อมาส่ิงมีชีวิตเซลเดียวเหล่านี้ได้มี

วิวัฒนาการจนสามารถสังเคราะห์แสงได้ 

ในช่วง 3.8-2.5 พันล้านป ีเมื่อเกิดกระบวนการ

สังเคราะห์แสงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก Image above: 

Ozone is formed when an oxygen molecule is split by an ultraviolet ray and then combined with an oxygen atom. Credit: NASA 
(http://www.nasa.gov/audience/foreducators/postsecondary/features/F_Ozone.html)  
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จากการสังเคราะห์แสงนี้ท าให้เกิดกลูโคส (C6H12O6) เป็นอาหารของพืชเซลเดียวที่อาศัยอยู่ในน้ า และท าให้เป็นอีก

ช่วงเวลาส าคัญของบรรรยากาศโลกท่ีเริ่มมีการปล่อยแก๊สออกซิเจนขึ้นบรรยากาศจากกระบวนการสังเคราะห์แสง 

ในเวลาประมาณ 2.5 พันล้านปีท่ีผ่านมาปริมาณแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศ มีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

เท่านั้น เมื่อมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นท าปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตท าให้โมเลกุลของแก๊สออกซิเจนแตกออกและ

รวมตัวขึ้นกลายเป็น “โอโซน” ในบรรยากาศ 

การพัฒนาของบรรยากาศและส่ิงมีชีวิตได้ด าเนินต่อไปจนกระท่ังมีส่ิงมีชีวิตหลายเซลเกิดขึ้น และมีส่ิงมีชีวิตท่ีมี
ลักษณะคล้ายสัตว์คล้ายหนอนจนกระท่ังเป็นหอยเปลือกแข็ง ในช่วงเวลา 2.5 พันล้านปีจนถึง 600 ล้านปีปริมาณ
แก๊สออกซิเจนท่ีสะสมอยู่ในบรรยากาศประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น   

 
 
กระบวนการสังเคราะห์แสง 
Photosynthesis  6H2O + 6CO2 + sunlight         C6H12O6 + 6O2  

 
  
อย่างไรก็ตามรังสี UV และปริมาณของแก๊สมีเทนท่ียังสูงมากท าให้ส่ิงมีชีวิตเหนือผิวน้ ายังไม่เกิดขึ้น จนกระท่ัง 600 

– 3 ล้านปีท่ีผ่านมานี้เอง การระเบิดของภูเขาไฟลดลงท าให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีส าคัญจนท าให้

เกิดบรรยากาศโลกท่ีเหมาะสมจนส่ิงมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์สามารถอาศัยอยู่บนผิวโลกได้ โดยในช่วง  450 – 

350 ล้านปีเริ่มปรากฏของพืชบกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และออกซิเจนในบรรยากาศมีสัดส่วนอยู่ท่ี 21เปอร์เซ็นต์

โดยปริมาตรเหมือนกับในปัจจุบัน โดยปลายช่วงนี้ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 280 ppm แก๊ส

มีเทน 800 ppb และเริ่มเกิดช้ันโอโซนในบรรยากาศซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่าโอโซนสามารถดูดกลืนรังสี UV ได้ ท าให้

พืชและสัตว์สามารถอาศัยอยู่เหนือพื้นน้ า และมีวิวัฒนาการและมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน 

  
การเปล่ียนแปลงปริมาณ CH4   2CH4 + 3O2    4H2O + 2CO  
(This eliminated most of the atmospheric methane, which would have been toxic to 
surface-dwelling animals.)  
Ozone production    3O2 + uv              2O3 
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ไนโตรเจน 78.09

ออกซเิจน 20.95

อาร์กอน 0.93 คาร์บอนไดออกไซด์
และแก๊สอ่ืน ๆ 

0.039

เมื่อประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้วได้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีคล้ายมนุษย์เกิดข้ึนและมีพัฒนาการต่อมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นมนุษย์

และได้ท าการเกษตรและเล้ียงสัตว์เพื่อการด ารงชีพ จนกระท่ังเกิดการเรียนรู้และมีเทคโนโลยีจนเป็นยุคของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีท่ีผ่านมามีการใช้พลังงานจากซากดึกด าบรรพ์จนเกิดผลกระทบต่อบรรยากาศ

ของโลกอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

จากววิฒันาการของบรรยากาศจะเห็นได้

วา่ความสมัพนัธ์ของบรรยากาศโลกมี

ความสมัพนัธ์สว่นของดาราศาสตร์และ

ธรณีวทิยา หรือแม้การทัง้วทิยาศาสตร์ใน

สาขาอ่ืน ๆ เช่น สาขาชีววทิยาท่ีแสดงให้

เห็นววิฒันาการของสิง่มีชีวติจากเซลล์

เดียวเป็นหลายเซลล์จนกระทัง่มีมนษุย์ใน

ปัจจบุนั 
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http://www.religiousforums.com/forum/evolution-vs-creationism/12373-earth-timeline.html 

 

 
Mars Express records the composition of the Earth's atmosphere and oceans 
Image courtesy of ESA 

http://www.religiousforums.com/forum/evolution-vs-creationism/12373-earth-timeline.html
http://sci.esa.int/marsexpress/
http://mars.jpl.nasa.gov/express/newsroom/pressreleases/images/20030717a-02.jpg
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The Mars Express High Resolution Stereo Camera (HRSC) was developed by the German 
Aerospace Centre (DLR) and built by EADS-Astrium GmbH in Friedrichshafen, Germany. 

The Mars Express OMEGA spectrometer was developed and built by the Institut d'Astrophysique 
Spatiale, Orsay, France, in cooperation with LESIA at Meudon/Paris Observatory, France, IFSI in 
Frascati, Italy, and IKI in Moscow, Russia. 

 

http://www.scientificpsychic.com/etc/timeline/atmosphere-composition.html 

 

 

http://www.scientificpsychic.com/etc/timeline/atmosphere-composition.html

