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โครงสรางของดวงอาทิตย 

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษขนาดกลางสีเหลือง ชนิดสเปกตรัม G2 อุณหภูมิพ้ืนผิวประมาณ 5,800 เคลวิน 

จัดเปนกอนแกสรอนที่ประกอบดวยไฮโดรเจนและฮเีลียมเปนหลัก คือมีองคประกอบเปน ไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม 

25% และธาตุชนิดอ่ืนอีก 1%  มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 109 เทาของเสนผานศูนยกลางของโลกแตมีความ

หนาแนนเพียง 1 ใน 4 ของโลก  เราสามารถศึกษาโครงสรางภายในของดวงอาทิตยไดจากการศึกษาความดัน 

ความหนาแนน และอณุหภูมิที่ระดับความลึกตางๆ ของดวงอาทิตยโดยการวิเคราะหจากคล่ืนไหวสะเทือนดวง

อาทิตย (helioseismology)  จึงทําใหทราบโครงสรางของดวงอาทิตยซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญๆ 

คือ โครงสรางภายในดวงอาทิตยและชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย 

 

 

1. แกน (core) 

เปนชั้นในสุดของดาวอาทิตย อุณหภูมิประมาณ 15 ลานเคลวิน  มีความหนาแนนสูงและมีอุณหภูมิสูงมากพอที่

ทําใหเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร (thermonuclear reaction)  พลังงานจากปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรนี้

เปนแหลงพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย 

2. เขตการแผรังสี (radiation zone) 

เปนชั้นที่ถัดจากแกนออกมา มีความหนากวาชั้นอื่น มีอุณหภูมิประมาณ 2.5 ลานเคลวิน  เปนชั้นที่มีการถาย

โอนพลังงานโดยการแผรังสีดวยอนุภาคโฟตอนซึ่งเปนการถายโอนพลังงานในรูปแบบคลื่น  การถายโอน

พลังงานระหวางแกนกับเขตการแผรังสีนี้ใชเวลานานนับแสนป 

  

1.  โครงสรางภายในดวงอาทิตย 
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3. เขตการพาความรอน (convection zone) 

เปนชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย  เนื่องจากดวงอาทิตยเต็มไปดวยแกสไฮโดรเจน พลังงานที่เกิดขึ้นไมสามารถแผ

ออกสูอวกาศไดโดยตรง จึงเกิดการพาพลังงานจากเขตการแผรังสีออกสูผิวของดวงอาทิตยโดยวิธีการพาความ

รอนซึ่งเปนการถายโอนพลังงานในรูปแบบการเคลื่อนที่ของแกส  ทําใหเกิดการหมุนเวียนของแกสเปนวงจรพา

ความรอน (convection cell) 

 
 

 

1. ชั้นโฟโตสเฟยร (photosphere) หรือ ทรงกลมแสง 

เปนชั้นบรรยากาศชั้นในสุดของดวงอาทิตย มีอุณหภูมิประมาณ 5,800 เคลวิน หนาประมาณ 400 กิโลเมตร  

ประกอบดวยแกสรอนซึ่งเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา  เนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้ปลอยคลื่นแสงในชวงที่ตาสามารถ

มองเห็นได  เราจึงสามารถมองเห็นบรรยากาศชั้นนี้ไดดวยตาเปลาผานแผนกรองแสงสุริยะ (เพ่ือไมใหเกิด

อันตรายตอดวงตา การสังเกตดวงอาทิตยโดยตรงตองสังเกตผานแผนกรองแสงสุริยะเทานั้น) 

2. ชั้นโครโมเฟยร (chromosphere) หรือ ทรงกลมสี 

เปนชั้นบรรยากาศท่ีหอหุมโฟโตสเฟยรไว  มีความหนาประมาณ 1,700 km มีอุณหภูมิประมาณ 10,000 – 

100,000 เคลวิน  มีความหนาแนนนอยกวาชั้นโฟโตสเฟยร  ปกติแลวเราไมสามารถมองเห็นชั้นบรรยากาศชั้นนี้

ไดดวยตาเปลา ตองมองผานกลองโทรทรรศนที่ติดตั้งแผนกรองแสงไฮโดรเจน – อัลฟา เพราะโฟโตสเฟยรมี

ความสวางกวามาก  แตขณะที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเราจะสามารถมองเห็นไดเปนสีแดงตามขอบของดวง

อาทิตย 

3. ชั้นโคโรนา (photosphere) 

เปนชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย  มีความเบาบางมากแตมี

ความรอนสูง โดยมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 1 – 2 ลานเคลวิน  คนบนโลก

จะเห็นบางสวนของบรรยากาศชั้นนี้ไดเฉพาะขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง 

  

กระบวนการพาความรอนคือกระบวนการทางฟสิกสที่เกิดขึ้นในแกสที่อยูภายใตแรงโนม

ถวง  โดยแกสที่รอนทางดานลาง (ทีอ่ยูใกลกับเขตการแผรังสี ไดรับพลงังานความรอนที่ถูก

สงมาจากภายใน) จะลอยขึ้นจนใกลผิวของดวงอาทิตยจะระบายความรอนออกไปได ทําให

แกสเย็นตัวลงและหนักข้ึน แกสจึงตกกลับลงไปดานลางใหม เกดิเปนวัฏจักรการหมุนเวียน

ของแกสเปนวงจร เรียกวา วงจรพาความรอน (convection cell)  ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ

การถายโอนความรอนจากดานลางสูดานบนพ้ืนผิวของดวงอาทิตยนั่นเอง 

2.  ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย 
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ปรากฏการณบนดวงอาทิตย 

 

สิ่งท่ีออกมาจากดวงอาทิตยไมใชเฉพาะแสงเทานั้น  ยังคลื่นแมเหล็กไฟฟาและอนุภาคพลังงานสูงอ่ืนๆ ที่

เกิดจากการแตกตวัของอะตอมของแกสรอนแลวถูกปลดปลอยออกมาจากบรรยากาศชั้นโคโรนา  ทําใหเกิดเปน

ปรากฏการณตางๆ ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกดังนี ้

 

เมื่อสังเกตดวงอาทิตยดวยกลองโทรทรรศนที่ติดตั้งแผน

กรองแสงสุริยะจะมองเห็นเฉพาะชั้นโฟโตสเฟยร (เพราะปลอย

แสงในชวงคลื่นที่ตามองเห็น) โดยมีบางจุดที่อาจมองเห็นเปนจุดสี

คล้ํา เรียกวา จุดมืดดวงอาทิตย หรือ จุดมืด (sunspot)  ซึ่งจุด

มืดนี้เปนบริเวณบนชั้นโฟโตสเฟยรที่มีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณ

โดยรอบและมีความเขมของสนามแมเหล็กสูงกวาบริเวณอื่น  

ปกติแลวอุณหภูมิผิวของดวงอาทิตยมีคาประมาณ 5,800 เคลวิน บริเวณที่เกิดจุดมืดดวงอาทิตยจะมีอุณหภูมิ

ประมาณ 4,300 เคลวินเทานั้น  บริเวณจุดมืดนี้จึงเกิดการแผรังสีนอยกวา เราจึงสังเกตเห็นเปนสีคล้ํากวาบริเวณ

ขางเคยีง 

จุดมืดดวงอาทิตยจะมีขนาดและจํานวนเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

วัน จุดขนาดใหญอาจปรากฏใหเห็นนานหลายวัน จุดเล็กอาจมีอายุเพียง

วันเดียว จํานวนจุดมืดจะเปลี่ยนแปลงเปนคาบที่คอนขางสม่ําเสมอทุกๆ 

11 ป เรียกวา วัฏจักรจุดมืด (sunspot cycle)  เมื่อเกิดจุดมืดมักจะเกิด

เปลวสุริยะ (prominence) การลุกจา (solar flare) และพายุสุริยะ 

(solar storm) ตามมา  

จุดมืดบนดวงอาทิตย (sunspot) 
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โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน พลังงานแสงและพลังงานความรอน  

นอกจากนี้ดวงอาทิตยยังไดปลอยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาพลังงานสูง (สวนใหญเปนโปรตอนและอิเล็กตรอน)  

อนุภาคเหลานี้จะถูกปลอยออกมาจากดวงอาทิตยตลอดเวลา เรียกวา ลมสุริยะ (solar wind)  ลมสุริยะจึงไมใช

กระแสลมในอวกาศ  แตเปนกระแสอนุภาคพลังงานสูงซึ่งเกิดจากแกสรอนของดวงอาทิตยซึ่งมีความเร็วประมาณ 

200 – 900 km/s เดินทางจากดวงอาทิตยถึงโลกใชเวลาราว 4 วัน  สงผลกระทบตอสนามแมเหล็กและชั้น

บรรยากาศโลก ทําใหแกสในบรรยากาศโลกแตกตัวเปนไอออนและนําไฟฟาเปนตนกําเนิดของแสงเหนือแสงใต 

(aurora) และทําใหหางของดาวหางชี้ไปทางดานตรงขามกับดวงอาทิตยอีกดวย 

  
  

ลมสุริยะ (solar wind) 
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พ้ืนผิวของดวงอาทิตยเต็มไปดวยแกสรอนที่ปะทุอยูตลอดเวลา  บางครั้งแกสรอนนี้จะพุงตัวสูงขึ้นเหนือชั้น

โครโมสเฟยรขึ้นมาหลายหมื่นกิโลเมตรเกิดเปนเปลวสุริยะ (prominence)  บางครั้งก็มีการระเบิดใหญ เรียกวา 

การลุกจา (solar flare)  ซึ่งเมื่อเกิดการลุกจาก็จะมีการเรงอนุภาคพลังงานสูงออกมาและอาจมีการพนกอนมวล

จากชั้นโคโรนารวมดวยกลายเปนอนุภาคความเร็วสูงจํานวนมหาศาล (สวนใหญเปนโปรตอน) เคลื่อนท่ีดวย

ความเร็วสูงมากกวา 1,000 km/s (มากกวาลมสุริยะ) เรียกวา พายุสุริยะ (solar storm)   

พายุสุริยะจะมาถึงโลกใชเวลาประมาณ 20 – 40 ชั่วโมง  สามารถสรางความเสียหายแกดาวเทียมและยาน

อวกาศ  เมื่อพายุสุริยะปะทะกับพื้นผิวโลกอาจทําใหไฟฟาลัดวงจรหรือระบบคมนาคมขัดของได 

 

ผลกระทบทางสภาพอากาศในอวกาศ 

 

1. อนุภาคความเร็วสูงจากดวงอาทิตยอาจสงผลกระทบตอโครงสรางของ DNA ภายในรางกายของ

สิ่งมีชีวิต  โดยอาจทําลายพันธะเคมีทําใหขอมูลทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

2. เมื่อพายุสุริยะมาถึงโลกจะรบกวนสนามแมเหล็กของโลก  ทําใหระบบสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นทั่วโลก

และระบบสงกําลังไฟฟาขัดของในประเทศที่อยูใกลขั้วแมเหล็กโลก  ดังนั้นสายการบินจะยกเลิกเที่ยวบินในเวลานี ้

3. วงจรอิเล็กทรอนิกสในดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกอาจเสียหายไดจากพายุสุริยะ  แตสามารถปองกันได

โดยปรับแนววางตัวของดาวเทียม 

4. นักบินอวกาศที่ประจําการบนสถานีอวกาศอาจไดรับอันตรายจากพายุสุริยะหากไมเขาไปอยูในบริเวณ

ที่ปองกันไว

พายุสุริยะ (solar storm) 


