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บทท่ี 10 
ยคุน ้ำแขง็กบักำรเปล่ียนแปลงภมิูอำกำศ 

 
 

 ตลอดชว่งอายุของโลกทีม่อีายุกวา่ 4,600 ลา้นปีน้ี จากขอ้สรุปของนกัวชิาการทางดา้น

ปฐพวีทิยาและธรณีวทิยา ท าให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่าโลกของเราน้ีได้ผ่านยุคน ้าแขง็

มาแลว้หลายครัง้  ซึง่ในแต่ละครัง้กอ็าจกนิเวลาเป็นลา้นๆปี และในทุกครัง้ของยุคน ้าแขง็ กจ็ะ

ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงขึน้บนพื้นโลก ทัง้ทางดา้นกายภาพและสิง่ชวีติที่อยู่อาศยับนโลก 

เพราะอุณหภูมทิี่เปลี่ยนไปมาระหว่างยุคน ้าแขง็ และในขณะที่น ้าแขง็ก าลงัละลาย รวมทัง้

สภาพภูมศิาสตร ์และพืน้ทีก่เ็กดิมกีารเปลีย่นแปลงดว้ยสลบักนัไปคอื เมื่อโลกอยู่ในยุคน ้าแขง็ 

น ้าทีม่อียู่ในโลกจะมปีรมิาณลดลง แผ่นดนิกจ็ะเพิม่มากขึน้และอาจเป็นแผ่นดนิทีต่่อเชื่อมถงึ

กนัเป็นบรเิวณกว้าง ทางดา้นอุณหภูมขิองโลกในช่วงเวลานัน้ก็จะลดลงดว้ย ตามที่กล่าวมา

ขา้งต้นท าใหเ้ราทราบว่าการเกดิยุคน ้าแขง็มคีวามสมัพนัธ์และเกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศอยา่งชดัเจน 
 

1.  ธารน ้าแขง็บนพืน้โลก 
 

ธารน ้าแข็งบนพื้นโลกเกิดขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิลดต ่าลงมากจนกระทัง่ท าให้น ้ า

แขง็ตวัเป็นน ้าแขง็ในบรเิวณทีสู่งและละตจิูดทีสู่งๆ ดงันัน้น ้าแขง็จงึเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญั

ทีส่ดุสว่นหน่ึงของระบบภมูอิากาศ เพราะวา่มนัมคีุณสมบตัแิตกต่างจากอากาศ น ้า และพืน้ดนิ 

1.1  ธารน ้าแขง็ในทะเล 

ธารน ้าแขง็ในทะเล เกดิเมือ่อุณหภมูลิดต ่าลงถงึ -1.9oซ. ธารน ้าแขง็ในทะเลเป็น

แผน่น ้าแขง็ลอยอยูบ่นน ้าทะเลเน่ืองจากมคีวามเคม็น้อยกว่า และมคีวามหนาแน่นน้อยกว่าน ้า

ทะเล ธารน ้ าแข็งในทะเลปิดกัน้ความสัมพันธ์กับบรรยากาศ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศในภูมภิาค เมื่อไม่มีธารน ้าแขง็ในทะเล มหาสมุทรที่ละติจูดสูงส่งผ่านความร้อน

ปรมิาณมากสู่บรรยากาศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูหนาว เมื่ออุณหภูมอิากาศต ่า ความรอ้นจะ
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สง่ผา่นสูบ่รรยากาศบรเิวณใกลผ้วิหน้าน ้าทะเล ถา้อุณหภูมขิองน ้าทะเลเท่ากบั 0 oซ. อุณหภูมิ

ของอากาศทีอ่ยูเ่หนือทะเลกจ็ะเทา่กบั 0 oซ. เชน่กนั แต่หากมธีารน ้าแขง็ปกคลุมอยูเ่หนือทะเล

และมหาสมุทร ธารน ้ าแข็งเหล่าน้ีจะปิดกัน้การถ่ายเทความร้อนจากทะเลสู่บรรยากาศ 

นอกจากน้ี เมื่อรงัสจีากดวงอาทติยส์่องกระทบกบัน ้าแขง็ จะถูกสะทอ้นกลบัออกไป จงึท าให้

อุณหภูมขิองอากาศเหนือน ้าทะเลทีม่ธีารน ้าแขง็ปกคลุมลดต ่าลงมาก อาจจะถงึ -30 oซ. หรอื
มากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รปูท่ี 10.1 น ้าแขง็ในทะเลมผีลต่ออุณหภมูขิองอากาศ 

 

ธารน ้าแขง็ในทะเลและมหาสมุทรท าหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัหมิะทีป่กคลุมทวปี แต่

อย่างไรก็ตามมหาสมุทรส่วนมากพื้นผวิน ้าถูกปกคลุมด้วยธารน ้าแขง็เพยีงบางส่วนเท่านัน้ 

สว่นทีไ่มไ่ดป้กคลุมดว้ยธารน ้าแขง็จะแลกเปลีย่นความรอ้นกบับรรยากาศ ในฤดรูอ้นน ้าแขง็จะ

ละลาย ซึง่น ้าทีล่ะลายเหล่าน้ีจะดดูกลนืรงัสจีากดวงอาทติยม์ากขึน้ 

 

น ้ำ 0° ซ. 

 

 
  ร้อน 

 

อำกำศ 0° ซ. 
 

น ้ำ 0° ซ. 

 
             ร้อน 

 

อำกำศ -30° ซ. 
น ้ำแข็ง 

 

ก. ไม่มีน ้ำแขง็ปกคลมุ                       ข. มีน ้ำแขง็ปกคลมุ 
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1.2  ธารน ้าแขง็บนพืน้ดิน 
ธารน ้าแขง็สว่นมากเกดิบนพืน้ดนิ แบ่งเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1.2.1 ธารน ้าแขง็ภเูขา (Mountain glacier) พบบรเิวณหุบเขาและบรเิวณที่

สูง เพราะว่าธารน ้าแข็งพบอยู่บรเิวณที่อุณหภูมิเฉลี่ยประจ าปีต ่ากว่าจุดเยือกแขง็ ซึ่งธาร

น ้าแขง็ทีพ่บบรเิวณใกลศ้นูยส์ตูรจะจ ากดัอยู่บรเิวณทีม่คีวามสงูมากกว่า 5 กโิลเมตร แต่ในเขต

ละตจิูดสูง ธารน ้าแขง็ภูเขาอาจจะอยู่บรเิวณระดบัน ้าทะเล ธารน ้าแขง็ภูเขาที่พบมคีวามยาว

ประมาณ 2-3 กโิลเมตร มคีวามกวา้งและความยาวหลายเมตรถงึหลายรอ้ยเมตร 

1.2.2 ธารน ้าแขง็ทวีป (Continental ice sheet) ธารน ้าแขง็ปกคลุมพืน้ทีเ่ป็น

บรเิวณกวา้งขวางมคีวามยาวหลายรอ้ยถงึหลายพนักโิลเมตร และมคีวามหนา 1-4 กโิลเมตร มี

น ้าแขง็ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ธารน ้าแขง็ทวปีที่ส าคญัได้แก่ ธารน ้าแขง็ที่ปกคลุม

ทวปีแอนตารก์ตกิา และกรนีแลนด ์ซึง่มปีระมาณ 3 % ของพืน้ทีโ่ลก และ 11% ของพืน้ดนิ 

 

2.  ยคุน ้าแขง็ท่ีส าคญัของโลก 
 

การจะเกดิยุคน ้าแขง็ ในยุคนัน้ๆ โลกจะตอ้งมโีครงสรา้งทางภูมศิาสตรท์ีเ่อือ้อ านวยให้

เกดิยุคน ้าแขง็ ซึง่โลกของเรามยีคุน ้าแขง็ทีส่ าคญัทัง้หมด 3 ยคุ ไดแ้ก่ 

1. ยุคโพรเทอโรโซอกิ (Proterozoic) ในบรมยุคพรแีคมเบรยีน ซึ่งเกดิยุคน ้าแขง็

ในชว่งประมาณ 600-700 ลา้นปีก่อน เป็นช่วงทีโ่ลกมคีวามหนาวเยน็มาก ยุคน้ีไดร้บัสมญาว่า

โลกลกูหมิะ (Snowball Earht) 

2. ยุคเพอรเ์มยีน (Permian) ในมหายุคเพเลโอโซอกิ ช่วงประมาณ 290-245 ลา้นปี

ก่อน ซกีโลกใตส้ว่นมากถูกปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ สภาพอากาศหนาวเยน็ปกคลุมอยูท่ ัว่ไป 

3. สมยัไพลสโตซนี (Pleistocene) ในยคุควอทเทอรน์าร ีมอีายุประมาณ 1 ลา้นปีทีแ่ลว้ 

ยุคน ้าแขง็แต่ละครัง้จะยาวนานหลายลา้นปี ในระหว่างยุคน ้าแขง็ โลกจะไม่หนาวเยน็

ต่อเน่ืองตลอด แต่จะเกดิเป็นช่วงหนาวเยน็ทีธ่ารน ้าแขง็ขยายตวัเรยีกว่า Glacial Period กบั

ช่วงเวลาทีอ่ากาศอบอุ่น ธารน ้าแขง็ละลาย เรยีกว่า Interglacial Period สลบักนัเป็นวฏัจกัรที่

มรีะยะเวลาคอ่นขา้งแน่นอน 
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3.  ทฤษฎีของการเกิดยคุน ้าแขง็ 
 

ทฤษฏีของการเกิดยุคน ้าแขง็มดี้วยกนัหลายทฤษฏี แต่เป็นที่ยอมรบัมากมดี้วยกนั          

3 ทฤษฏ ีดงัน้ี 

3.1  ทฤษฏีการรวมตวัของทวีปบริเวณขัว้โลก 
สมมติฐานระยะแรกเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศใหค้วามสนใจเกี่ยวกบั

ต าแหน่งที่ตัง้ทางละติจูด ว่าเป็นสาเหตุท าให้เกิดธารน ้าแข็งบริเวณทวีป จากสมมติฐาน

เกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้บรเิวณขัว้โลก (The Polar Position Hypothesis) สามารถคาดคะเน

ปรากฏการณ์ทีส่ าคญั 2 เรื่อง ทีจ่ะตอ้งท าการทดสอบ ไดแ้ก่ เมื่อต าแหน่งทีต่ ัง้ของทวปีต่าง ๆ 

รวมตวักนัอยูบ่รเิวณขัว้โลกหรอืใกลข้ ัว้โลกธารน ้าแขง็จะเกดิขึน้ แต่ธารน ้าแขง็จะไม่ปรากฏอยู่

บรเิวณใดบนโลก ถา้ไมม่ทีวปีอยูใ่กลข้ ัว้โลก 

ดงันัน้การพบธารน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลก บรเิวณทวปีแอนตาร์กติกาและบรเิวณ

เกาะกรนีแลนดซ์ึง่อยูใ่กลข้ ัว้โลกในยคุปจัจุบนั ท าใหข้อ้สมมตฐิานเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้บรเิวณ

ขัว้โลกทีท่ าใหเ้กดิธารน ้าแขง็เป็นความจรงิมากขึน้ ซึง่แผน่ธารน ้าแขง็ในปจัจุบนัพบอยูบ่รเิวณ

ละตจิดูสงูดว้ยหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ 

 อุณหภูมอิากาศหนาวเยน็เน่ืองจากไดร้บัแสงอาทติยใ์นมมุเฉียง 
 การที่มหีมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมทัง้บนทวปีและในมหาสมุทร ท าให้การ

สะทอ้นรงัสจีากดวงอาทติยส์ูบ่รรยากาศสงู 
 ความชืน้มเีพยีงพอ 

 

3.2  ทฤษฏีความแตกต่างทางกลศาสตร ์(The Different Mechanism Theory) 
ทฤษฏน้ีีเชื่อว่าการก่อตวัของภูเขา การเกดิแผ่นดนิไหว และภูเขาไฟระเบดิเป็น

การเปลีย่นแปลงทางกายภาพหรอืกลศาสตรท์ีท่ าใหอ้ากาศเปลีย่นแปลงลกัษณะหน่ึงทีเ่หน็ได้

ชดัคอื การสะสมตวัของหมิะถาวรบนเทอืกเขา Kilimanjiaro ซึ่งอยู่บรเิวณศูนย์สูตร นัก

ธรณีวทิยาไดส้งัเกตความสมัพนัธร์ะหว่างระยะการก่อตวัของภูเขาขนาดใหญ่ๆ กับยุคเกดิธาร

น ้าแขง็ ตวัอย่าง ยุคน ้าแขง็ในยุค Carbo-Permain และยุค Quarternary โดยการก่อตวัของ
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ภูเขา แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างยุคทัง้ 2 ขาดขอ้มูลของระยะเวลาระหว่างการก่อตวัของภูเขา

กบัการเกดิธารน ้าแขง็ 

จากทฤษฎีการก่อตวัของภูเขาพบว่า การสะสมตวัของธารน ้าแขง็พบมากที่สุด

บรเิวณภูเขาซึ่งผ่านการกษัยการมาแล้ว ซึ่งภูเขาเหล่าน้ีเหมาะสมที่สุดที่จะก่อตวัเป็นธาร

น ้าแขง็ 

แต่เทอืกเขายุค Caledonian ทีเ่กดิในยุโรปเมื่อ 370-450 ลา้นปีมาแลว้ไมไ่ดท้ า

ใหเ้กดิธารน ้าแขง็เพราะทฤษฏน้ีีไม่สามารถอธบิายระยะการเกดิและการหดตวัของธารน ้าแขง็

ในยุคธารน ้าแขง็ได้ แต่อย่างไรก็ตามนักวิจยัในสาขาการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเห็นพ้อง

ตอ้งกนัว่าการก่อตวัของภูเขามสี่วนอย่างแน่นอนทีจ่ะท าใหเ้กดิสภาวะทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการ

เกดิธารน ้าแขง็ นักวจิยับางท่านเชื่อว่าภูเขาไฟร่วมกบัการก่อตวัของภูเขามสี่วนท าใหเ้กดิยุค

น ้าแขง็ แต่ยงัขาดเรื่องของเวลาในการแสดงความสมัพนัธ ์การระเบดิของภูเขาไฟเป็นจ านวน

มาก ท าใหป้รมิาณฝุ่นละอองจากภูเขาไฟฟุ้งกระจายในบรรยากาศมากจนท าใหร้งัสทีีแ่ผ่จาก

ดวงอาทติยส์ะทอ้นกลบัออกไปนอกบรรยากาศโลกมาก ท าใหโ้ลกไดร้บัรงัสคีวามรอ้นดงักล่าว

ลดลง และขณะเดยีวกนัฝุน่ละอองของภูเขาไฟจะเป็นตวัจบัไอน ้าบนโลกใหค้วบแน่นกลายเป็น

หยดน ้าตกลงมายงัพืน้โลกเป็นหยาดน ้าฟ้า และเป็นต้นก าเนิดของการเกดิยุคน ้าแขง็บนโลก

ขึน้มา 

 
3.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการผนัแปรของความเข้มและช่วงเวลาของความร้อนจาก

ดวงอาทิตย ์
เมื่อประมาณต้นศตวรรษที่ 20 Milutin Milankovitch นักดาราศาสตรช์าว

เซอร์เบีย ได้อธิบายสาเหตุการมาเยอืนของยุคน ้าแขง็เมื่อประมาณ 60 ปีก่อนน้ีว่า สาเหตุ

ส าคญัสองประการทีท่ าใหเ้กดิยุคน ้าแขง็บนโลกคอืระยะห่างของโลกจากดวงอาทติย ์และมุม

เอยีงที่แกนหมุนของโลกท ากบัระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์โดยเขาได้ค านวณ

พบว่า หากโลกไดร้บัแสงอาทติยน้์อยลงเพยีง 1 %  โลกกจ็ะถูกน ้าแขง็ปกคลุมทนัท ีทฤษฎี

ของ Milankovitch ยงัไดท้ านายอกีดว้ยว่าในทุกๆ 23,000 ปี และ 41,000 ปี และ 100,000 ปี 
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ยุคน ้าแขง็จะมาเยอืนโลก หลกัฐานทางธรณีวทิยาจากหนิใต้ทะเลเท่าที่ผ่านมายนืยนัว่ายุค

น ้าแขง็ไดอุ้บตับินโลก ตรงตามเวลาที ่Milankovitch ไดท้ านายไวทุ้กประการ 

 แต่ขณะน้ีนักวทิยาศาสตรไ์ดพ้บหลกัฐานเพิม่เตมิอกีมากมายที่ก าลงัแสดงใหเ้หน็ว่า

ทฤษฎกีารเกดิยุคน ้าแขง็ของ Milankovitch ยงัไม่สมบูรณ์ เช่น คณะนกัส ารวจไดพ้บซากหมี

ขาวที่ไดต้ายไปเมื่อ 40,000 ปี ก่อนในถ ้าแห่งหน่ึง ในบริเวณทวปี อารก์ตกิ แสดงใหเ้หน็ว่า

ดนิแดนขัว้โลกเหนือในอดตี นัน้เคยมอีากาศอบอุ่น หาได้ถูกปกคลุมด้วยน ้าแขง็หนา ดงัที ่

Milankovitch ท านายไวไ้ม่ และทีร่ฐั Nevada ทีบ่รเิวณถ ้า Devil Hole นกัธรณีวทิยาไดพ้บ

หลกัฐานทีบ่่งบอกว่าช่วงเวลาทีโ่ลกปลอดน ้าแขง็นัน้ กไ็มไ่ดต้รงตามค าท านายอกีเช่นกนั ในที่

ประชุมของสมาคม America Geophysical Union ทีเ่มอืง San Francisco T. Hagelberg แหง่

มหาวทิยาลยั Rhode Island ไดเ้สนอหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าความแปรปรวนในการหมุน

ของโลกท าใหยุ้คน ้าแขง็เกดิขึน้ไดทุ้กๆ 10,000 ปี A. Wilson แหง่มหาวทิยาลยั Arizona กไ็ด้

แสดงให้เห็นเหมือนกันว่า ในอดีตขณะที่โลกก าลังอยู่ในยุคน ้ าแข็งนั ้น ปริมาณก๊ าซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศขณะนัน้มมีากกว่าทีใ่ครๆเคยวดัได ้คอืมมีากพอๆ กบัปรมิาณ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศปจัจุบนัและนัน่กห็มายความวา่ถงึแมว้่าอากาศจะรอ้นเพราะก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดท์ าใหเ้กดิปรากฎการณ์เรอืนกระจกกต็าม แต่ยุคน ้าแขง็กย็งัอุบตัไิดใ้นโลก 

นกัวจิยัหลายคนคดิว่าความรอ้นจากดวงอาทติยท์ีไ่ม่คงทีม่สี่วนท าใหเ้กดิยุคน ้าแขง็บนโลกได้

เชน่กนั 
 

4.  การส้ินสดุของยคุน ้าแขง็ 
 

เมื่อสีล่า้นปีทีผ่่านมา ธารน ้าแขง็แผ่ขยายและถดถอยสลบักนัมากกว่ายีส่บิครัง้ ช่วงที่

ธารน ้าแขง็ขยายตวัปกคลุมโลก มกัจะยาวนานเป็นหลกัแสนปี  แต่ช่วงอบอุ่นระหว่างธาร

น ้าแขง็มกัจะสัน้ เป็นหลกัหมื่นปีเท่านัน้ การขยายตวัของธารน ้าแขง็ครัง้สุดทา้ยเรยีกว่า ยุค

น ้าแขง็ Wisconsin ประมาณหมื่นหกพนัปีทีแ่ลว้ โลกค่อยๆ อุ่นขึน้อย่างต่อเน่ือง ธารน ้าแขง็

ค่อยๆ ถดถอยอย่างชา้ๆ จนกระทัง่ถงึหน่ึงหมื่นหน่ึงพนัปีก่อนปจัจุบนั เป็นช่วงเวลารอยต่อ 

ระหว่างยุคน ้าแขง็ กบัยุคที่โลกอบอุ่น โลกอุ่นขึ้นอย่างฉับพลนั ละลายธารน ้าแขง็นอกเขต    
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ขัว้โลก จนหมดไปอยา่งรวดเรว็ แต่แลว้โลกกพ็ลกิกลบัหนาวลงอยา่งรวดเรว็ จนเกอืบกลบัเขา้

ยุคน ้าแขง็เป็นช่วงสัน้ๆ จากนัน้ก็กลบัอุ่นขึน้อย่างรวดเรว็อกีครัง้ จนกลบัมาอุ่นเท่ากบัตอน

เริม่ต้น เมื่อประมาณเกา้พนัหา้รอ้ยปีก่อนปจัจุบนั โลกกเ็ขา้สู่ยุคทีอ่ากาศอบอุ่น (Interglacial 

Period) ระหว่าง 8000-5000 ปีก่อนปจัจุบนั เป็นยุคสมยัทีโ่ลกอบอุ่นกว่าปจัจุบนั เรยีกกนัว่า 

Holocene Optimum โดยมชี่วงทีอุ่่นทีสุ่ด เรยีกว่า Holocene Maximum ประมาณระหว่าง 

5500-7000 ปี ก่อนปจัจุบนั ช่วง Holocene Maximum ภูมอิากาศค่อนขา้งรอ้นกว่าปจัจุบนั

มาก เขตรอ้นทีก่ระหนาบเสน้ศนูยส์ตูร ขยายตวักวา้งขวาง ลุ่มน ้าสนิธุและเมโสโปเตเมยียุคนัน้ 

ได้รบัอทิธพิลลมมรสุมมากกว่าในปจัจุบนั มคีวามชุ่มชื้นมากพอ ช่วยใหอ้ารยะธรรมมนุษย ์

ก่อนยุคชลประทานก่อก าเนิด ในแอฟรกิา เขตรอ้นขยายตวัเบยีดทะเลทราย สะฮารา ใหถ้อย

รน่ขึน้ไปทางเหนือ มแีหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ ทีม่ ีจระเข ้และฮปิโปโปเตมสั อาศยักระจายอยูท่ ัว่

สะฮาราตอนใต ้ปจัจุบนักระดูกของสตัวเ์หล่านัน้ยงัคงปรากฏเป็นหลกัฐานอยู่ใตต้ะกอนทราย 

ภาพเขยีนก่อนประวตัศิาสตรต์ามผนังถ ้าทีอ่ยู่กลางทะเลทรายสะฮาราในปจัจุบนั เตม็ไปดว้ย

รูปสตัว์ที่ในปจัจุบนัอยู่ห่างลงไปทางตอนใต้หลายร้อยกโิลเมตร ตัง้แต่ยุคหนิจนถึงยุคส ารดิ 

มนุษยไ์ดร้บัประโยชน์จากความอบอุ่นของ Holocene Optimum ช่วยใหเ้ผ่าพนัธุ์มนุษย์

กระจายไปทัว่โลก พอถงึประมาณ 5000 ปีทีแ่ลว้ ภูมอิากาศของโลกกเ็ริม่เยน็ลง เกดิเป็นช่วง

ทีอ่บอุ่นบา้ง เยน็บา้ง หนาวบา้ง สลบักนัหลายครัง้ แต่ละช่วงจะกนิเวลาหลายรอ้ยปี เรยีกว่า 

Late Holocene Neoglacial Fluctuation อารยะธรรมของมนุษยท์ีไ่ดร้บัจากความอบอุ่นที่

ยาวนาน ตลอดยุคหนิจนถงึต้นยุคส ารดิ เริม่พบกบัความหนาวเป็นครัง้แรกในปลายยุคส ารดิ 

ต่อเน่ืองจนถงึยุคเหลก็ จนกระทัง่ถงึตน้ยุคโรมนั โลกกย็งัค่อนขา้งเยน็ เรยีกว่า Roman Cool 

Period พอถงึปลายยุคโรมนั โลกจงึกลบัมาอุ่นขึน้อกี เรยีกว่า Roman Warm period  ช่วงตน้

ยุคครสิตกาล โลกกลบัเยน็ลง เรยีกว่า Dark Age Cool Period พอถงึกลางครสิตก์าล โลกก็

กลบัมาอุ่นอกีครัง้ เรยีกว่า Medieval Warm Period  ช่วงอบอุ่นทีสุ่ดของ Medieval Warm 

Period (MWP) ตรงกบัศตวรรษที ่9-11 เป็นช่วงเวลาทีม่กีารจดบนัทกึเรื่องราวเหตุการณ์ทาง

ภูมศิาสตร ์ค่อนขา้งแพร่หลาย ความอบอุ่นช่วยใหก้ารเพาะปลูกในยุโรปอุดมสมบูรณ์ ท าให้

ประชากรยุโรปเพิม่ขึน้ โลกอุ่นถงึขัน้ทีฟ่ยอร์ดตอนใต้สุดของเกาะกรนีแลนด ์ในฤดูรอ้นปลอด

จากน ้าแขง็ เกดิมทีุ่งหญ้า มชีาวไวกิ้งเขา้ไปตัง้หมู่บ้าน เลี้ยงแพะ แกะ ววั ที่ตอนใต้สุดของ
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เกาะ ส่วนเกาะไอซ์แลนด์ที่อยู่ถัดไปหน่อย อบอุ่นพอที่จะปลูกธัญพืช เช่น ข้าวสาลีได ้

หลกัฐานการเกบ็ภาษีเก่าแก่ บอกว่าองักฤษมไีร่องุ่นและผลติไวน์เป็นจ านวนมาก หลกัฐาน

ทางเอเชยีก็บอกถึงการปลูกสม้ในภาคเหนือของจนี ในช่วงที่โลกอุ่นนัน้ ธารน ้าแขง็ถดถอย 

น ้าแขง็ที่ละลาย ท าให้ระดบัน ้าทะเลสูงขึน้ ช่วงน้ีตรงกบัสมยัทวารวดปีลายๆ ในแผนที่ทาง

โบราณคดขีองยุคนัน้ จะเหน็แนวชายฝ ัง่ทะเลของอ่าวไทยโบราณ กนิแดนลกึเขา้มาถงึจงัหวดั

ชยันาท 

พอผ่านพ้นศตวรรษที่ 12 โลกก็กลบัเย็นลงอย่างต่อเน่ือง และท าท่าจะกลบัเขา้ยุค

น ้าแขง็อกีครัง้ โดยระหว่างปี ค.ศ.1450 – ค.ศ.1850 นักอุตุนิยมวทิยา เรยีกว่าช่วงเวลาที่

หนาวเยน็ผดิปกตริาวสีร่อ้ยปีน้ีว่า ยุคน ้าแขง็ยอ่ย (Little Ice Age) ธารน ้าแขง็ ตามทีต่่างๆเริม่

ขยายตวัมากขึน้อกีครัง้ ความหนาวขบัไล่ไวกิ้งใหอ้พยพออกไปจากเกาะกรนีแลนด์ ไร่องุ่น

หายไปจากเกาะองักฤษ ไร่สม้หายไปจากภาคเหนือของจนี ช่วงที่หนาวที่สุดของยุคน ้าแขง็

ยอ่ย เรยีกว่า Maundel Mininum ระหว่างปี ค.ศ.1645 – ค.ศ.1715 การเกษตรในยุโรปไดร้บั

ความเสยีหาย เพราะอากาศทีห่นาวเยน็ผดิปกต ิเกิดทุกภกิขภยัครัง้ใหญ่หลายระลอก ท าให้

ประชากรในยุโรปค่อยๆ ลดลง บนัทกึขององักฤษบอกว่า ช่วงหลายปีนัน้อากาศหนาวจดัจน

แม่น ้ าเทมส์เป็นน ้ าแข็งทุกปี ความหนาวเกือบจะท าลายเกาะไอซแลนด์ลงด้วยเช่นกัน 

การเกษตรล้มเหลว เหลือแต่ทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ ประชากรลดลงครึ่งหน่ึง บันทึกของทาง      

ไอซแ์ลนดบ์อกว่าในช่วงนัน้ ทะเลรอบเกาะจะกลายเป็นแพน ้าแขง็ ไมส่ามารถเดนิเรอืเขา้ออก

จากเกาะไดเ้หลอืเพยีงชายฝ ัง่ตอนใตเ้พยีงทางเดยีว ซึง่ต่างจากปจัจุบนั ทีท่ะเลน ้าแขง็จะอยูแ่ค่

นอกชายฝ ัง่ดา้นเหนือเทา่นัน้ 

หลกัฐานประวตัศิาสตร ์บอกว่าธารน ้าแขง็ตามภูเขาสูง แถบเทอืกเขาแอลป์ รวมทัง้ 

สแกนดนีิเวยีขยายตวั คบืคลานเขา้ทบัหมู่บา้นในหุบเขาไปนับรอ้ยแห่ง มบีนัทกึของวาตกินั 

ถงึค าขอรอ้งจากชาวบา้นทีถู่กธารน ้าแขง็คุกคาม มกีารส่ง บชิอบแห่งฟลอเรนส ์ไปท าพธิขีบั

ไล่ธารน ้าแขง็ ธารน ้าแขง็ทีก่่อตวัมากขึน้ ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลลดลง พืน้ดนิบรเิวณทีลุ่่มของภาค

กลางรวมทัง้กรงุเทพ โผล่พน้น ้าในช่วงน้ี การทีป่จัจุบนัเมอืงท่าโบราณในสมยัทวาราวด ีอยูล่กึ

เขา้ไปในแผน่ดนิ และอยูใ่นท าเลทีต่ ัง้ทีส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเลในปจัจุบนัประมาณ 5 เมตร พอถงึ

ปี ค.ศ.1850 โลกกผ็นักลบัสู่ความอบอุ่นอกีครัง้ ในช่วงแรกโลกค่อยๆ อุ่นขึน้ในอตัราศตวรรษ
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ละ 1 องศา จนอุ่นทีสุ่ดในกลางทศวรรษ 1940s แลว้กม็ที่าจะกลบัเยน็ลงอยา่งชา้ ๆ แต่พอถงึ

ช่วงใกล้เปลี่ยนศตวรรษ โลกกก็ลบัอุ่นขึน้อกีครัง้ อย่างรวดเรว็จนน่าตกใจ เป็นเหตุใหค้นทัง้

โลก พากนัวติกถงึภาวะโลกรอ้น 

 

5.  การกระจายตวัของธารน ้าแขง็ในปัจจบุนั 
 

ประมาณ 10 % ของพืน้ทีโ่ลก หรอืประมาณ 16 ลา้นตารางกโิลเมตร เป็นแผ่นดนิที่

ถูกปกคลุมด้วยธารน ้าแขง็ ธารน ้าแขง็กระจายอยู่ทัว่ไป ทัง้อเมรกิาเหนือ อเมรกิาใต้ ยุโรป 

เอเชยี แอฟรกิา ขัว้โลกใต้ กรนีแลนด ์ขัว้โลกเหนือ เกาะต่างๆ ของปาปวันิวกนีีในมหาสมุทร

แปซฟิิก และนิวซแีลนด ์แต่ส่วนใหญ่ของธารน ้าแขง็อยู่ทีก่รนีแลนด ์(2 ลา้นตารางกโิลเมตร) 

และทวปีแอนตารก์ตกิ (13.5 ลา้นตารางกโิลเมตร) 

 

6.  ผลกระทบเมื่อน ้าแขง็ขัว้โลกละลาย 
 

ยุคน ้ าแข็งยุคสุดท้ายบนโลกผืนแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็ง (Glaciers)   

จ านวนรอ้ยละ 32 แต่ปจัจุบนัน้ีธารน ้าแขง็เหลอืเพยีงรอ้ยละ 10 หากธารน ้าแขง็ทัง้หมดบนโลก

และน ้าแขง็อื่น ๆ บนพืน้ผวิละลายไปจนหมด ระดบัน ้าทะเลจะสูงขึน้ 270 ฟุต หรอื 70 เมตร 

ธารน ้าแขง็อาจมอีายุยาวนานหลายลา้นปี การเปลีย่นแปลงโดยการเพิม่ขึน้หรอืการหดตวัของ

ธารน ้าแขง็ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ปกติธารน ้าแขง็จะไหลหรอืเคลื่อนที่อย่าง  

ชา้ ๆ และใชเ้วลาเป็นศตวรรษหรอืนับพนัปี ทว่าขณะน้ีมนัเปลีย่นแปลงภายในช่วงเวลาเพยีง

ไม่กี่ปีเท่านัน้ ปี ค.ศ.2003 ดาวเทยีมตรวจสภาพแวดล้อม “เทอรา” ขององค์การนาซ่าตรวจ

พบว่าน ้าแขง็บรเิวณอารต์กิเซอรเ์คลิ ขัว้โลกเหนือละลายไปเป็นจ านวนมาก นักวทิยาศาสตร์

โครงการเทอรากล่าวว่าน่ีคอืหลกัฐานแสดงว่าโลกรอ้นขึน้ซึง่เกดิจากน ้ามอืของมนุษยแ์ละเป็น

สญัญาณในระดบัอนัตรายต่อมาในปี ค.ศ.2004 นักวิทยาศาสตร์สองทีมเผยผลการศึกษา

สภาวะโลกรอ้นขึน้ซึง่ไดผ้ลตรงกนัวา่ อุณหภูมขิองโลกสงูขึน้ราว 1 องศาฟาเรนไฮตม์าตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1900 และในบรเิวณอาร์กติกอุณหภูมสิูงขึน้ 4 ถึง 4 องศาฟาเรนไฮต์ในรอบ 50 ปีเลย



128 GE 410  

ทเีดยีว มนัท าใหป้รมิาณหมิะลดจ านวนลง รอ้ยละ 15 ในช่วงเวลาไม่กี่ปีทีผ่่านมาธารน ้าแขง็

บรเิวณแอนตารก์ตกิา ขัว้โลกใต้ และอาร์กติก ขัว้โลกเหนือละลายอย่างรวดเรว็รวมทัง้แผ่น

น ้าแขง็ชายฝ ัง่ก็ละลายจนแตกออกเป็นภูเขาน ้าแขง็ขนาดมหมึาหลายก้อน การศกึษาล่าสุด

โดยทมีวจิยั British Survey (BAS) น าโดยอลสินั คุก ซึง่ตพีมิพผ์ลงานในนิตยสาร journal 

Science. ฉบบัวนัที ่22 เมษายน 2005 เผยวา่ธารน ้าแขง็จ านวนรอ้ยละ 84 ในบรเิวณบางส่วน

ของแอนตาร์กตกิหดตวัจากการละลายตลอดระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา ดว้ยสาเหตุอุณหภูมทิี่

สงูขึน้ ทมีวจิยับาส ท าการศกึษาจากภาพถ่ายทางอากาศจ านวน 2,000 ภาพ ซึง่บางภาพถ่าย

ไวต้ัง้แต่ทศวรรษ 1940 รวมทัง้ภาพถ่ายจากดาวเทยีมดว้ย คุกกล่าวว่า ครึง่ทศวรรษทีผ่า่นมา

ธารน ้าแขง็เกอืบทัง้หมดบรเิวณแอนตารก์ตกิซึง่ไหลลงจากภูเขาสูท่ะเลยาวขึน้อยา่งชา้ๆตลอด

มา ทวา่ เดีย๋วนี้มนักลบัตรงกนัขา้ม “ 5 ปีหลงั ธารน ้าแขง็สว่นใหญ่หดตวัอยา่งรวดเรว็” 

เดวดิ วอนจ ์นกัธารน ้าแขง็วทิยา หนึ่งในทมีส ารวจบอกว่า “การหดตวัของธารน ้าแขง็

จ านวนมากบริเวณคาบสมุทรแอนตาร์กติกในช่วงเวลา 50 ปี มีสาเหตุใหญ่จากการ

เปลี่ยนแปลงของอากาศ” ทมีวจิยับาสเคยท านายไว้ในปี ค.ศ.1998 ว่า แผ่นน ้าแขง็ชายฝ ัง่

หลายก้อนรอบๆคาบสมุทรแอนตาร์กติกจะละลายเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ค าท านายน้ี

กลายเป็นความจรงิและรุนแรงกว่าทีค่าดหมายไวม้าก มนัเกดิขึน้ในระหว่างวนัที ่31 มกราคม 

ถงึ 7 มนีาคม 2002 แผ่นน ้าแขง็ชายฝ ัง่ชื่อ ลารเ์ซน บ ี(Larsen B ice shelf) ขนาด 3,250 

ตารางกโิลเมตร และหนา 200 เมตร ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของคาบสมุทรแอนตาร์กติกแตก

ออกเป็นภูเขาน ้าแขง็ขนาดใหญ่และเศษชิน้เลก็ชิ้นน้อยอกีนับพนัชิ้น ชิ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดเมื่อวนัที ่

31 มกราคม 2005 แผ่นน ้าแขง็ลาร์เซน บี แตกอีกครัง้หน่ึงส่วนที่แตกออกกลายเป็นภูเขา

น ้าแขง็ ขนาด 16 คณู 35 ตารางไมล ์ชื่อ A-53 

ทมีวจิยับาส เชื่อวา่อากาศบรเิวณคาบสมุทรแอนตารก์ตกิคงทีเ่ป็นเวลาอยา่งน้อยทีสุ่ด 

1800 ปี แต่ปจัจุบนัน้ีก าลงัเปลีย่นแปลงไป 50 ปีทีผ่่านมา อุณหภูมบิรเิวณน้ีสูงขึน้ 4.5 องศา

ฟาเรนไฮต์หรอื 2.5 องศาเซลเซยีส มากกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ ในบรเิวณขัว้โลกใต ้ทางดา้นอารก์ตกิ

ขัว้โลกเหนือ ธารน ้าแขง็กห็ดสัน้ลงและละลายอยา่งรวดเรว็เชน่เดยีวกนักบัขัว้โลกใต้ 

ปลายเดอืน ธนัวาคม ค.ศ.2004 ทมีส ารวจธารน ้าแขง็บนเกาะกรนีแลนด์รายงานว่า 

ธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของกรนีแลนดช์ื่อ “Jakobshavn Isbrae” มอีตัราการละลายเป็นสอง
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เท่าจากเดมิและไหลลงทะเลอยา่งรวดเรว็ ธารน ้าแขง็น้ีเคยไหลลงทะเลในอตัราความเรว็ 3.45 

ไมล์ต่อปีในระหว่างปี ค.ศ.1992 – ค.ศ.1997 แต่ในปี ค.ศ.2003 มนัไหลดว้ยอตัราความเรว็ 

7.83 ไมล์ต่อปี และความหมายของมนัลดลงราว 49 ฟุต ในทุก ๆ ปี นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1997 

เป็นต้นมา ผลจากการละลายอย่างรวดเร็วน้ีท าให้ระดบัน ้าทะเลเพิม่สูงขึ้น 0.002 น้ิวต่อปี 

(0.06 มลิลเิมตร) หรอืราวรอ้ยละ 4 ของอตัราการเพิม่ของระดบัน ้าทะเลในศตวรรษที ่20 และ

ธารน ้าแข็งอื่นๆ ในกรนีแลนด์ก็บางลงประมาณ 1 เมตร ต่อปี ซึ่งเกิดจากการละลายด้วย

สาเหตุโลกรอ้นขึน้ 

เมือ่ 30 ปีก่อน นกัอุตุนิยมวทิยาท านายไวว้่าภาวะโลกรอ้นจะปรากฏเด่นชดัในบรเิวณ

ขัว้โลกขณะน้ีมนักลายเป็นความจรงิแลว้ การเปลีย่นแปลงของน ้าแขง็ทีข่ ัว้โลกไม่เพยีงแต่ท า

ใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงขึน้เท่านัน้ แต่จะท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมใีนมหาสมุทร 

การไหลเวยีนของบรรยากาศและมหาสมทุรและระบบอากาศของโลกดว้ย 


