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บทท่ี 3 
ภมิูอากาศในอดีต 

 
 
ภูมิอากาศในอดีตได้แบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยุคเราสามารถทราบได้ว่ามี

ภูมอิากาศเป็นแบบใด โดยอาศยัหลกัฐานทีป่รากฏไวเ้ป็นสิง่ทีช่่วยหาค าตอบ เช่น ขอ้มูลทาง
โบราณคด ีขอ้มลูการทบัถมของตะกอน ซากดกึด าบรรพ ์ ขอ้มลูทางธรณี ธารน ้าแขง็ เป็นต้น 
และจากหลกัฐานดงักล่าว ยงัสามารถคาดคะเนถึงอนาคตว่าจะเกดิสภาพภูมอิากาศแบบใด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ในอดตี ต้องใชข้อ้มลูในการอธบิาย แหล่งทีม่าของ
ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ที่มกีารจดบนัทกึ เช่นขอ้มูลทาง
อุ ตุ นิยมวิทยา ข้อมูลจากแหล่งในอดีต เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical 
documentation) แกนกลางน ้าแขง็ (Ice cores) และวงปีตน้ไม ้(Tree ring) 

การที่มคีวามแตกต่างของขอ้มูลทางสภาพภูมอิากาศดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ จงึมคีวาม
พยายามทีจ่ะมกีารสรา้งสภาพภูมอิากาศในอดตี โดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ จาการสงัเกตทีแ่ตกต่าง
กนั การน าขอ้มูลมาซอ้นทบักนั สามารถท าใหข้อ้มูลน่าเชื่อถอืขึน้ เพราะไดข้อ้มูลทีม่มีติดิา้น
เวลาทีย่าวนาน เมื่อมกีารสรา้งสภาพภูมอิากาศในอดตี มาตราส่วนทีใ่ช ้เทคนิคในการสงัเกต
และพืน้ทีท่ าการศกึษาตอ้งไดร้บัการพจิารณาอย่างรอบคอบ โดยมอีุณหภูมพิืน้ผวิและปรมิาณ
น ้าฝนเป็นตวัแปร  

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอดตีแบ่งช่วงโดยอา้งองิจากระยะเวลาทางธรณีออกเป็น
บรมยุค (eon) มหายุค (era) ยุค (period) และสมยั (epoch) โดยแบ่งออกเป็น 2 บรมยุค 
ได้แก่ บรมยุคพรแีคมเบรยีน (Precambrian) และบรมยุคพาเนอโรโซอกิ (Phanerozoic)       
3 มหายุค เริม่ตัง้แต่มหายุคพาเลโอโซอกิ (Paleozoic) มหายุคเมโสโซอกิ (Mesozoic) และ
มหายคุเซโนโซอกิ (Cenozoic) ซึง่ภมูอิากาศในแต่ละยคุจะแตกต่างกนัไป 
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1.  บรมยคุพรีแคมเบรียน (Precambrian Eon) 
 

บรมยุคพรแีคมเบรยีน แบ่งออกเป็น 2 ยุค คอื ยุคอารเ์คยีน (Archean) และยุค    
โพรเทอโรโซอกิ (Proterozoic) ขอ้มลูเกีย่วกบัภมูอิากาศในบรมยุคพรแีคมเบรยีนมไีมม่ากนกั 

 

1.1 ยคุอารเ์คียน (Archean) 
- 4,600 ลา้นปีก่อน  ก าเนิดโลก 
- 4,200 ลา้นปีก่อน โลกเยน็ตวัลง ไอน ้าควบแน่นท าใหเ้กดิฝน 
- 4,000 ลา้นปีก่อน เกดิโมเลกุลของสิง่มชีวีติ 
- 3,800 ล้านปีก่อน หนิตะกอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ที่เกาะกรนีแลนด์ใน
ปจัจุบนั 

- 3,500 ลา้นปีก่อน เกดิเซลลช์นิดไมม่นิีวเคลยีส (Prokaryotic cell) 
- 3,400 ล้านปีก่อน น ้าฝนตกขงับนแอ่งที่ต ่ากลายเป็นทะเล เกิดแบคทีเรีย
สงัเคราะหแ์สง (Cyanobacteria) และสโตรมาโทไลต ์(Stromatolites) ท าให้
บรรยากาศเริม่มก๊ีาซออกซเิจน 

- 2,600 ลา้นปีก่อน มปีรมิาณน ้าในมหาสมทุรรอ้ยละ 90 เทยีบกบัปจัจุบนั 
- ในยคุน้ีภูมอิากาศยงัคงมอีุณหภูมสิงู 

 

1.2 ยคุโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic) 
เป็นช่วงเวลาที่โลกเยน็ตวัลง เริม่มยีุคน ้าแขง็เกิดขึ้นสลบักนัไปทุก ๆ หลาย

รอ้ยลา้นปี การตกตะกอนของหนิทีผุ่พงับนเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิทะเลน ้าตื้น สิง่มชีวีติทัง้เซลล์
เดยีว และหลายเซลลท์วปีรมิาณเพิม่ขึน้ 

- 2,500 ลา้นปีก่อน เกดิเซลลช์นิดมนิีวเคลยีส (Eukayote cells) 
- 2,000 ลา้นปีก่อน ก๊าซออกซเิจนทวปีรมิาณ เน่ืองจากการสงัเคราะหแ์สงของ
สิง่มชีวีติ ท าใหเ้กดิชัน้โอโซน 

- 1,800 ลา้นปีก่อน เกดิการแบ่งเพศของสิง่มชีวีติ 
- 1,400 ลา้นปีก่อน เกดิสิง่มชีวีติหลายเซลล ์
- 1,000 ลา้นปีก่อน ปรมิาณก๊าซออกซเิจนเทา่กบัรอ้ยละ 18 ของปจัจุบนั 
- 750-550 ลา้นปีก่อน เกดิการรวมตวัเป็นมหาทวปีแพนเจยี มกีารแผข่ยายตวั
ของธารน ้าแขง็กวา้งขวาง เกดิยุคน ้าแขง็ 

- 600 ลา้นปีก่อน เกดิสงัคมของสิง่มชีวีติ 
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ภูมิอากาศในยุคน้ีเป็นยุคที่โลกเริ่มเย็นตัวลง ภูมิอากาศหนาวเย็นเป็น        
ธารน ้าแขง็ ประมาณ 600 - 700 ลา้นปีก่อน เป็นช่วงทีโ่ลกมคีวามหนาวเยน็มาก โลกปกคลุม
ดว้ยหมิะหนากวา่ 1 กโิลเมตรจากเขตอบอุ่นถงึขัว้โลก เกดิยุคน ้าแขง็ ยุคน้ีไดร้บัสมญาว่า โลก
ลูกหมิะ (Snowball Earth) มรี่องรอยของการเกดิยุคน ้าแขง็ โดยมดีชันีบ่งชีจ้ากหนิ Tillites 
และบริเวณที่ครูดไถด้วยธารน ้าแข็งในสแกนดิเนเวีย เกาะอังกฤษ เกาะสปิทซ์เบอร์เกน 
(Spitzbergen) และตะวนัออกของเกาะกรนีแลนด ์นอกจากน้ียงัพบสิง่เหล่าน้ีกระจายอยู่ใน
อเมรกิาเหนือดว้ย 

 
2.  บรมยคุพาเนอโรโซอิก (Phanerozoic Eon) 
 

บรมยุคพาเนอโรโซอกิ แบ่งออกเป็น 3 มหายุค ได้แก่ มหายุคพาเลโอโซอกิ 
(Paleozoic) มหายุคเมโสโซอกิ (Mesozoic) และมหายุคเซโนโซอกิ (Cenozoic) โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

2.1 มหายคุพาเลโอโซอิก 
มหายคุพาเลโอโซอกิ (Paleozoic era) อยูใ่นชว่ง 570-245 ลา้นปีก่อน 
ในช่วงของมหายุคพาเลโอโซอกิ เป็นช่วงทีม่คีาบเวลารวมกนั 6 ช่วง โดยแต่

ละยุค มกีารเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นผลมาจากสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ดงัน้ี 

2.1.1 ยคุแคมเบรียน (Cambrian Period)  
ยุคแคมเบรยีนเป็นยุคทีต่่อจากยุคโพรเทอโรโซอกิ (Proterozoic) เป็น

ยคุแรกของมหายคุพาเลโอโซอกิ อากาศอบอุ่นเริม่ปรากฏในยุคน้ี เป็นยุคของแบคทเีรยีสเีขยีว
และสตัว์มีกระดอง เป็นช่วงเวลาที่สตัว์ยงัอาศยัอยู่ในทะเล บนพื้นดินยงัว่างเปล่า สตัว์มี
กระดอง ไดแ้ก่ ไทรโลไบต์ หอยสองฝา ฟองน ้า และหอยทาก พชืส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายทะเล 
เป็นตน้ ไทรโลไบตส์ญูพนัธุใ์นชว่งปลายยคุน้ี 

 
2.1.2 ยคุออรโ์ดวิเชียน (Ordovician Period) อยูใ่นชว่ง 510-439 ลา้นปีก่อน 

สภาพภูมอิากาศในช่วงต้นยุคน้ี เป็นไปไดว้่าอากาศอบอุ่น อุณหภูมสิูง 
แผน่ทวปีทัง้หลายต่างถูกน ้าทะเลเขา้ทว่ม ซึง่ก่อใหเ้กดิเสน้ทางไหลของน ้าทะเลทีอ่บอุ่นเป็นวง
กวา้งในแถบรอ้นชืน้ แต่ส าหรบัช่วงกลางถงึช่วงปลายยุคออรโ์ดวเิชยีนอุณหภูมโิลกเริม่ลดลง 
ส่งผลใหโ้ลกมลีกัษณะคลา้ยโรงน ้าแขง็ แผ่นน ้าแขง็หนาทางขัว้โลกใต้ครอบคลุมไปทัว่อาณา
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บรเิวณแอฟรกิาและอเมรกิาใต้ แต่ภูมอิากาศในแถบอเมรกิาเหนือ ยุโรป ไซบีเรยีและแถบ
ตะวนัออกของกอนดว์านามลีกัษณะอบอุ่นและมแีสงแดดจา้ ท าใหป้รมิาณคารบ์อนไดออกไซด์
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ สโตรมาโทไลตล์ดน้อยลง เกดิปะการงั ไบรโอซวั และปลาหมกึ สตัวท์ะเล
แพร่พนัธุ์ขึน้สู่บรเิวณน ้าตื้น เกดิสตัว์มกีระดูกสนัหลงัขึน้เป็นครัง้แรกคอื ปลาไม่มขีากรรไกร 
เกดิสปอรข์องพชืบกขึน้ครัง้แรก 

 
2.1.3 ยคุไซลเูรียน (Silurian Period) อยูใ่นชว่ง 439-408 ลา้นปีก่อน 

สภาพภูมิอากาศในยุคไซลูเรียนบรเิวณขัว้โลกใต้มีอากาศหนาวเย็น 
เน่ืองจากมธีารน ้าแขง็ปกคลุมกระจายอยู่ทัว่ไป แต่ในยุคน้ีแนวปะการงัมากมายเจรญิงอกงาม
ขึน้ภายใตแ้สงแดดจา้และทอ้งฟ้าโปรง่ใสในอเมรกิาเหนือ และยุโรปตอนเหนือ เกดิสิง่มชีวีติใต้
ทะเลลกึซึง่ใชพ้ลงังานเคมจีากภูเขาไฟใตท้ะเล (Hydrothermal) เกดิปลามขีากรรไกรและสตัว์
บกขึน้เป็นครัง้แรก บนบกมพีชืทีข่ยายพนัธุด์ว้ยสปอร ์

 
2.1.4 ยคุดิโวเนียน (Devonian Period) อยูใ่นชว่ง 408-362 ลา้นปีก่อน 

ในช่วงต้นและกลางยุคเส้นศูนย์สูตร ได้พาดผ่านแผ่นดินแถบ        
อารค์ตกิของแคนาดา บรเิวณดงักล่าวมสีภาพอากาศรอ้น อุณหภูมสิูง ซกีโลกเหนือมหีนิปูน
สะสมตวัเป็นบรเิวณกวา้ง โดยมปีะการงัแทรกอยูร่ะหว่างชัน้หนิ ครอบคลุมบรเิวณยุโรป ขยาย
ไปยงัตะวนัออกของกรนีแลนดแ์ละเขา้ไปยงัอะลาสกา ในยุคน้ีกอนดว์านาแลนดแ์ละ ลอเรเซยี
เคลื่อนที่ขึน้ไปทางเหนือ เริม่มสีตัว์สะเทนิน ้าสะเทนิบกเกดิขึน้ ปลาเริม่แพร่กระจายมากขึน้ 
ปลามีเหงือกแพร่พันธุ์ เ ป็นจ านวนมาก เกิดปลามีกระดอง ปลาฉลาม หอยฝาเดียว 
(Ammonite) และแมลงขึน้เป็นครัง้แรก บนบกเริม่มพีชืขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็และมปีา่เกดิขึน้ 

 
2.1.5 ยคุคารโ์บนิเฟอรสั (Carboniferous Period)  

ยุคคารโ์บนิเฟอรสัเป็นยุคทีก่นิเวลายาวนานมาก มกีารพบถ่านหนิเป็น
บรเิวณกว้าง แต่การพบถ่านหนิไม่ได้แสดงว่าเป็นภูมอิากาศร้อนเสมอไป ทัง้น้ีเน่ืองจากว่า
แหล่งถ่านหนิประเภทพที (peat) พบกระจายตวัในเขตละตจิดูกลางและละตจิดูต ่าดว้ย ดงันัน้
จะต้องไม่มองขา้มสิง่ส าคญัสิง่หน่ึงคอื ถ่านพทีสะสมตวั ถ้าการสลายตวัของพชืเป็นไปอย่าง  
ชา้ ๆ ซึง่เกดิขึน้มากในภูมอิากาศเยน็ แต่บางครัง้กพ็บในเขตภูมอิากาศรอ้นดว้ย ดงันัน้แหล่ง
ถ่านหนิต้องการภูมอิากาศชืน้แต่เป็นไปไดท้ัง้สภาพอากาศเยน็หรอือากาศรอ้น แต่ตวับ่งชีว้่า
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อากาศรอ้นไดจ้ากสิง่อื่น ๆ เช่น ขนาดใหญ่ของแมลงที่อาศยัอยู่ในบงึ ดนิเหนียวสแีดงซึ่งได้
จากศลิาแลง (laterites) ซึง่พบวา่สมัพนัธก์บัแหล่งถ่านหนิดว้ย 

ยคุคารโ์บนิเฟอรสับางครัง้แบ่งออกไดเ้ป็นสองยุค คอื ยคุมสิซสิซปิเปียน 
(The Missisippian) และยุคเพนซลิวาเนียน (The Pennsylvanian) ซึง่อาจจะเทยีบไดก้บั
ตอนตน้ของคารโ์บนิเฟอรสั และตอนปลายของยุคคารโ์บนิเฟอรสั การเกดิแผน่ดนิไหว ในตอน
ปลายยุคดีโวเนียน เช่น การเกิดภูเขา การเกิดโครงสร้างธรณีกะทะหงาย ได้สิ้นสุดลงใน
ตอนตน้ของยุคมสิซสิซปิเปียน ท าใหเ้กดิการทบัถมของตะกอนในแอ่งต่าง ๆ อยา่งมากมาย 

1)  ในยุคมิสซิสซิปเปียน หรือตอนต้นของคาร์โบนิเฟอรสั กินเวลา
ประมาณ 35 ลา้นปี โดยเริม่ตน้ยคุเมื่อ 362 ลา้นปีมาแลว้ อากาศรอ้นชืน้ อบอุ่น เหมาะต่อการ
เจรญิเติบโตของปะการงั และพวกบราซิโอพอดส์มาก สิง่มชีีวิตเหล่า น้ีได้ก่อให้เกิดหนิปูน
มากมาย บางบรเิวณหนิปนูจะมซีากปะการงัชดัเจนมาก เริม่มกีารพบสตัวป์ระเภทมกีระดกูสนั
หลงั สตัว์ครึง่บกครึง่น ้าและสตัว์บกอื่น ๆ มพีชืกระจายทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง ตามบรเิวณที่
เป็นบึง หนองน ้าหรอืทะเลสาบ พชืเหล่าน้ีได้กลายเป็นถ่านหนิที่ส าคญั สตัว์ประจ ายุคน้ีคอื 
ครินอยด์ ซึ่งพบอย่างมากมาย นอกจากน้ียงัมีสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั เช่น บรายโอโซน 
(bryozone) เฟอรามนิิเฟอรา ปะการงั หอยสองฝา และหอยฝาเดยีว 

2) ตอนปลายของยคุคารโ์บนิเฟอรสั หรอืในยคุเพนซลิวาเนียน เริม่ตน้
เมือ่ประมาณ 323 ลา้นปีและกนิเวลาประมาณ 30 ลา้นปี ในชว่งปลายยคุนัน้ สภาพอากาศจะมี
อุณหภูมลิดลง เขา้สู่ช่วงธารน ้าแขง็ บรเิวณเสน้ศูนยส์ตูรสภาพบอากาศอบอุ่น รอ้นชืน้และขัว้
โลกใตย้งัคงปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ 

ในยุคน้ีมกีารเปลี่ยนแปลงระดบัน ้าทะเลหลายครัง้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
หนอง บึง หรอืแอ่งต ่า มพีชืบกขึ้นเจรญิเติบโตมากมาย เช่น ต้นเฟินขนาดใหญ่ ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งส าคญัของอนิทรยีวตัถุท าใหเ้กดิถ่านหนิทัว่ไป บางแห่งมตี้นไมสู้งถึง 100 ฟุต ต้นไม ้   
ทีพ่บมากคอืไมม้เีกลด็ (scale trees หรอื lycopods) เฟินมเีมลด็ (seed fern หรอื 
pteridosperms) บางตน้มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางถงึ 6 ฟุต ตน้ไมเ้หล่าน้ีไดก้ลายเป็นถ่านหนิ และ
น ้ามนัทีส่ าคญัของโลกในปจัจุบนั แมลงเริม่มหีลายชนิดและมปีรมิาณมากขึน้ เช่น มแีมลงสาบ
มากมาย จนในยคุน้ีไดช้ื่อวา่ยคุของแมลงสาบ นอกจากน้ียงัม ีแมงมุม แมงปอ่งและกิง้กอื สตัว์
ครึ่งบกครึ่งน ้า มกีารวิวฒันาการมากขึ้นจนสามารถจะอยู่บนบกได้นาน ๆ และอยู่ในน ้าได้  
นาน ๆ ดว้ย สตัวเ์ลือ้ยคลาน (reptile) เริม่มกีารววิฒันาการในยุคน้ี นอกจากน้ียงัพบซากของ
แมลงปอทีม่ปีีกกวา้งถงึ 30 น้ิว 
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2.1.6 ยคุเพอรเ์มียน (Permian Period) เป็นยุคสุดทา้ยของมหายุคพาเลโอ
โซอกิ ในชว่ง 290-245 ลา้นปีก่อน 

กอนด์วานา (Gondwana) เคลื่อนผ่านไปยงับรเิวณขัว้โลกใต้ ทวปี
รวมตวักนัเป็นมวลแผ่นดนิใหญ่ทีเ่รยีกว่า มหาทวปีแพนเจยี (Pangaea) ซกีโลกใตส้่วนมาก 
ถูกปกคลุมด้วยธารน ้าแข็ง สภาพอากาศหนาวเย็นปกคลุมอยู่ทัว่ไป และในช่วงปลายยุค  
เพอรเ์มยีน เกดิการแผ่ขยายตวัของทะเลทรายไปทัว่บรเิวณตอนกลางของมหาทวปีแพนเจยี 
การพฒันาอยา่งกวา้งขวางของหนิเกลอื (rock salt) โปแตซและการทบัถมจากลม ซึง่แสดงให้
เหน็ถงึการแพรก่ระจายของความแหง้แลง้ทีเ่กดิขึน้ 

จากลกัษณะอากาศทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลใหเ้กดิการสูญ
พนัธุค์ร ัง้ยิง่ใหญ่ของสิง่มชีวีติ (Massive Mass Extinction) โดย 96 % ของสิง่มชีวีติในทะเล 
และ 75 % ของสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงับนบกสญูพนัธุไ์ปในยุคน้ี นบัเป็นการปิดมหายุคพาเลโอ
โซอกิ 

 
2.2 มหายคุเมโสโซอิก (Mesozoic Era) อยูใ่นชว่ง 245-65 ลา้นปีก่อน 

สภาพอากาศที่ร้อน อุณหภูมสิูงและแห้งแล้งปรากฏทัว่ไปเป็นบรเิวณกว้าง 
กอนดว์านา (Gondwana) เริม่แตกตวัออกและแยกตวัออกจากกนั เป็นยุคของสตัวเ์ลือ้ยคลาน
จ าพวกไดโนเสาร ์ซึง่ในชว่งมหายุคเมโสโซอกิ สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลายอ่ยได ้3 ยุค โดยแต่
ละยุคมกีารเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นผลมาจากสภาพอากาศทีเ่ปลี่ยนแปลง 
ดงัน้ี 

 
2.2.1 ยคุไทรแอสสิก (Triassic Period) เป็นยุคแรกของมหายุคเมโสโซอกิ 

ในชว่ง 245-208 ลา้นปีก่อน 
เป็นยุคแรกเริม่ของไดโนเสาร์และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม กบเกดิขึน้ครัง้

แรกในยุคน้ี หนิทีเ่กดิในยุคน้ีเรยีกว่าหนิยุคไทรแอสสกิ (Triassic System) สภาพภูมอิากาศ
ในช่วงตน้ยุคไทรแอสสกิสภาพภายในมหาทวปี Pangaea มลีกัษณะรอ้นและแหง้แลง้ ในช่วง
เวลาน้ีสภาพอากาศรอ้นแผ่ขยายไปถงึขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้ ซึ่งเวลาน้ีอาจถอืไดว้่าเป็น
ชว่งเวลาทีร่อ้นทีส่ดุช่วงหน่ึงของประวตัศิาสตรโ์ลก โดยอากาศรอ้นขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงใกล้
สิน้ยุคเพอรเ์มยีน ซึง่สนันิษฐานว่าอาจเกดิภาวะเรอืนกระจกเกนิปกตแิก่โลก ซึง่เป็นสาเหตุ ให้
สิง่มชีวีติลม้ตายจ านวนมากระหวา่งรอยต่อระหวา่งยุคเพอรเ์มยีนกบัยคุไทรแอสสกิ 
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ส าหรบัสภาพภูมอิากาศในช่วงกลางยุค ภายในมหาทวปี Pangaea ขัว้
โลกมอีุณหภูมสิูง แมก้ระทัง่ในช่วงฤดูหนาว และปลายยุคกย็งัคงมลีกัษณะอากาศรอ้น ไม่มี
น ้าแขง็ปรากฏใหเ้หน็ทัง้ในแถบขัว้โลกเหนือและใต ้

 
2.2.2 ยุคจแูรสสิก (Jurassic Period) เป็นยุคกลางของมหายุคเมโสโซอกิ 

ในชว่ง 208-146 ลา้นปีก่อน 
สภาพภูมิอากาศในช่วงยุคจูแรสสิก ลมมรสุมในมหาทวีป Pangaea 

เกดิขึน้รุนแรงตลอดช่วงเวลาตัง้แต่ต้นยุคเรื่อยมาจนกระทัง่ถงึกลางยุคจูแรสสกิ ภูมปิระเทศ
ภายในมหาทวปี Pangaea ช่วงน้ีมลีกัษณะรอ้นและแหง้แล้งมาก ทะเลทรายเกดิขึน้และ     
ปกคลุมไปทัว่อาณาบรเิวณทีเ่ป็นป่าดงดบิอะเมซอนและคองโกในปจัจุบนั แต่ช่วงปลายยุคลกึ
เขา้ไปในมหาทวปี Pangaea มลีกัษณะแหง้แลง้และปรากฏน ้าแขง็และหมิะตามฤดกูาลเริม่จบั
ตวักนัแขง็ไปทัว่ภูมภิาคในแถบขัว้โลก จากสภาพภูมอิากาศดงักล่าวท าให้ช่วงเวลาน้ีเป็น   
ช่วงที่ไดโนเสารค์รองโลก เริม่มสีตัว์ปีกจ าพวกนก ไมใ้นป่ายงัเป็นพชืไรด้อก ในทะเลมหีอย
แอมโมไนต ์

 
2.2.3 ยคุครีเทเซียส (Cretaceous Era) เป็นยุคสุดทา้ยของมหายุคเมโสโซ

อกิ ในชว่ง 146-65 ลา้นปีก่อน 
สภาพอากาศแปรปรวน โลกร้อนกว่าปจัจุบันประมาณ 10 องศา

เซลเซยีส อุณหภูมสิูงมาก เกดิภาวะเรอืนกระจก บางครัง้เรยีกว่า ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
ยุคไดโนเสาร ์(Dinosaurs’ Green House) พบการผุพงัอยู่กบัทีโ่ดยวธิีเคม ี(Chemical 
weathering) และแร ่บอกไซท ์(boxites) กระจายอยูท่ ัว่ไป 

ในยุคครีเทเซียส ทวีปต่าง ๆ เคลื่อนที่แยกออกจากกนัคล้ายกบัใน
ปจัจุบัน มาดากัสการ์แยกตัวออกจากแอฟริกา เกิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัตว์ตระกูล
ไดโนเสาร์มีการอพยพไปมาระหว่างเขตอากาศอบอุ่นและเขตอากาศหนาวตามฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ ก่อนจะหมดยุคครเีทเซียสนัน้ อากาศก็เริม่
เปลี่ยนแปลง ไดโนเสารบ์างพวกเริม่ตายลงและสูญพนัธุ์ หลงัจากไดโนเสารส์ูญพนัธุ์ไปแล้ว 
สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมกม็บีทบาทขึน้มาบนโลก 
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2.3 มหายคุเซโนโซอิก (Cenozoic Era) อยูใ่นช่วง 65 ลา้นปีก่อนจนถงึปจัจุบนั 
ทัง้น้ีมหายุคเซโนโซอกิไดถู้กแบ่งเป็น 2 ยุคไดแ้ก่ ยุคเทอรเ์ชยีร ี(Tertiary Period) และยุค 
ควอทเทอรน์าร ี(Quarternary Period)  

 
2.3.1 ยคุเทอรเ์ชียรี (Tertiary Period) อยูใ่นช่วง 65 - 1.6 ลา้นปีก่อน เป็น

ยคุเริม่แรกของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ในชว่งยคุน้ีสามารถแบ่งช่วงสมยัยอ่ยเป็น 5 ชว่งดงัน้ี 
 
2.3.1.1 สมยัพาลีโอซีน (Palaeocene Epoch) สมยัแรกของยุคเทอร์

เชยีร ีมชี่วงอายุตัง้แต่ 65-56.5 ลา้นปีมาแลว้ ช่วงตน้สมยัอากาศเริม่หนาวเยน็ พอเขา้ถงึช่วง
ปลายสมยั ลกัษณะอากาศเริม่อบอุ่น ทวปีอเมรกิาเคลื่อนที่เขา้หาทวปีเอเชยี ไดโนเสารแ์ละ
สิง่มชีวีติทางทะเลสญูพนัธุ์ แต่มกีารก าเนิดสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม แทนทีไ่ดโนเสาร ์มทีัง้พวกกนิ
พชืและกนิเน้ือ บนบกเตม็ไปดว้ยปา่และทุง่หญา้ ในทะเลมปีลาวาฬเกดิขึน้ 

 
2.3.1.2 สมยัอีโอซีน (Eocene Epoch) อยูใ่นชว่ง 56.5-35.4 ลา้นปี 

สมยัอโีอซนีเป็นสมยัที ่2 ของยุคเทอรเ์ทยีรอียู่ระหว่างสมยัพาลี
โอซนีกบัสมยัโอลโิกซนี เป็นสมยัแรกเริม่ของชา้งและเป็นสมยัทีม่ทีุ่งหญ้าแพร่กระจายไปทัว่
โลก หนิทีเ่กดิในสมยัน้ีเรยีกหนิสมยัอโีอซนี (Eocene Series)  

สมยัอโีอซนีบรเิวณศูนยส์ูตรมอีุณหภูมสิูงและและฝนตกเหมอืน
ในปจัจุบัน  และเมื่อละติจูดสูงขึ้นไปทางขัว้โลกอุณหภูมิสูงกว่าในปจัจุบันอย่างเด่นชัด 
อุณหภูมเิหนือผวิน ้าทะเลในมหาสมุทรซกีโลกใตใ้กลท้วปีแอนตารก์ตกิประมาณ 10-15 องศา
เซลเซยีส (18-27 องศาฟาเรนไฮท)์ ซึง่สงูกวา่ในปจัจุบนั 

สภาพภูมิอากาศโลกในปลายยุคมีอากาศร้อนมากกว่าใน
ช่วงเวลาปจัจุบนั แผ่นดนิอนิเดยีถูกปกคลุมดว้ยป่าฝนในเขตรอ้นชืน้ ป่าในเขตอบอุ่นปกคลุม
ไปทัว่แผน่ดนิออสเตรเลยี 

 
2.3.1.3  สมยัโอลิโกซีน  (Oligocene  Epoch)  อยูใ่นชว่ง 35.4 - 23.3 ลา้นปี 

สมยัโอลโิกซนี (Oligocene Epoch) เป็นสมยัที ่3 ของยุคเทอร์
เชยีรอียู่ระหว่างสมยัอโีอซนีกบัสมยัไมโอซนี เป็นสมยัแรกเริม่เริม่ของมนุษยว์านร หนิที่เกดิ
สมยัน้ีเรยีกวา่ หนิสมยัโอลโิกซนี (Oligocene Series) 
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ช่วงต้นสมยัมลีกัษณะอากาศร้อนคล้ายสมยัอีโอซีน แต่ปลาย
สมยัเริม่มนี ้าแขง็ มวีวิฒันการของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและหนิ Glendonite ปรากฏในสมยัน้ี 

 
2.3.1.4 สมยัไมโอซีน (Miocene Epoch) อยูใ่นชว่ง 23.3-5.2 ลา้นปี 

สมยัไมโอซนี (Miocene Epoch) เป็นสมยัที ่4 ของยุคเทอรเ์ชยีรี
อยู่ระหว่างสมยัโอลิโกซีนกบัสมยัไพลโอซีน เป็นช่วงเวลาที่มกีารก่อตวัของเทือกเขาแบบ
แอลป์เกดิขึน้ หนิทีเ่กดิในสมยัน้ีเรยีกว่า หนิสมยัไมโอซนี (Miocene Series) ลกัษณะอากาศ
หนาวเยน็กระจายทัว่ไป แต่ในแถบเสน้ศนูยส์ตูรและบรเิวณขัว้โลกนัน้มลีกัษณะอบอุ่น 

 
2.3.1.5 สมยัไพลโอซีน (Pliocene Epoch)  

สมยัไพลโอซนี (Piocene Epoch) เป็นสมยัสุดทา้ยของยุค  
เทอรเ์ชยีร ีอยู่ในช่วงเวลา 5.2-1.6 ลา้นปีก่อน สภาพอากาศคลา้ยกบัในสมยั Miocene และ
อุณหภูมกิล็ดลงต่อเนื่องถงึตอนปลายสมยั เป็นสมยัแรกเริม่ของมนุษย ์(Homo sapiens) หนิที่
เกดิในสมยัน้ีเรยีกวา่ หนิสมยัไพลโอซนี (Pliocene Series) 

 
2.3.2 ยคุควอทเทอรน์ารี (Quaternary Period) ช่วงเวลาประมาณ 1.65 

ลา้นปีก่อนจนถงึปจัจุบนั 
ยุคควอทเทอรน์าร ีเกดิธารน ้าแขง็อกีครัง้ในสมยัไพลสโตซนีและน ้าแขง็

ละลายในสมยัโฮโลซนี 
 
2.3.2.1 สมยัไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch)  

สมัยไพลสโตซีน เป็นสมัยที่ 1 ของยุคควอทเทอร์นารี อยู่
ระหวา่งสมยัไพลโอซนีกบัสมยัโฮโลซนี มชี่วงอายุตัง้แต่ 1.6 ถงึ 0.01 ลา้นปีมาแลว้ สมยัไพลส
โตซนีมธีารน ้าแขง็เกดิขึน้มากมายหลายระยะจนมสีมญาว่าเป็นยุคน ้าแขง็ใหม่ (Modern Ice 
Age) โดยมลีกัษณะทีถู่กปกคลุมดว้ยน ้าแขง็เป็นบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาลมาก น ้าแขง็นัน้ไมไ่ด้
เกดิขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้แลว้กก็ลบัไปสูส่ภาพเดมิ แต่น ้าแขง็เริม่ก่อตวัขึน้มาจาก 2 ทวปี คอื
ในบรเิวณทวีปอเมรกิาเหนือและทวีปยุโรป โดยปรากฏว่าช่วงที่เกิดเป็นยุคน ้าแขง็ 4 ครัง้  
ใหญ่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละช่วงยุคน ้ าแข็งที่เกิดขึ้นจะสลับกับช่วงสภาวะการอุ่นขึ้นของ
บรรยากาศ (interglacial) ซึ่งธารน ้าแขง็แผ่ขยายและถดถอยสลบักนั ยุคน ้าแขง็ในยุโรปม ี4 
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ช่วง คอื Gunz Mindel Riss และ Wurm ส าหรบัในทวปีอเมรกิาเหนือ ม ี4 ช่วงเช่นกนั ไดแ้ก่ 
Nebraskan Kansan Illinoian และ Wisconsin การขยายตวัของธารน ้าแขง็ครัง้สุดทา้ยหรอื
ช่วง Wisconsin Ice Age ประมาณ 120,000-15,000 ปีทีผ่า่นมา สิน้สุดเมื่อประมาณ 13,000 
ปีทีแ่ลว้ 
 
ตารางท่ี 3.2 ยคุน ้าแขง็ในสมยัไพลสโตซนีทีเ่กดิในยโุรปและอเมรกิาเหนือ 
 

ยคุ ยโุรป ทวีปอเมริกาเหนือ 
ยคุน ้าแขง็ที ่4 Wurm Wisconsin 
อากาศอบอุ่น Riss-Wurm Sangamon 
ยคุน ้าแขง็ที ่3 Riss Illinoian 
อากาศอบอุ่น Mindel-Riss Yarmouth 
ยคุน ้าแขง็ที ่2 Mindel Kansan 
อากาศอบอุ่น Gunz-Mindel Aftonian 
ยคุน ้าแขง็ที ่1 Gunz Nebraskan 

  
2.3.2.2 สมยัโฮโลซีน (Holocene) สมยัที ่2 ของยุคควอเทอรน์าร ีมี

อายุตัง้แต่สิ้นสมยัไพลสโตซีน ซึ่งป็นสมยัน ้าแขง็ช่วงสุดท้ายจนถึงปจัจุบนั เป็นสมยัที่ธาร
น ้าแขง็ไดถ้ดถอยไปและอากาศรอ้นขึน้ แต่การถดถอยของน ้าแขง็น้ีเป็นการถดถอยชัว่คราว
เทา่นัน้ เมือ่ช่วงประมาณ 10,000-8,500 ปีก่อนครสิตกาลกเ็คยเกดิการขยายตวัของน ้าแขง็ขึน้
อย่างฉับพลนัอกีครัง้หน่ึง สุดท้ายก็เกดิการถดถอยตวัของน ้าแขง็จากบรเิวณสแกนดเินเวยี
ประมาณกนัวา่เกดิขึน้ในชว่งเวลาประมาณ 8,500 ปีก่อนครสิตกาล 

การศึกษาด้านประวตัิศาสตร์ของภูมิอากาศ เริ่มที่จะง่ายมากขึ้นใน
ช่วงเวลาประมาณ 4,000 ปีก่อนครสิตกาล ซึ่งได้มกีารร่วมกนัหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพของ
ภูมอิากาศ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นชว่งเวลาต่าง ๆ ไดด้งัน้ีคอื 

ช่วงเวลาประมาณ 4,000 - 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ตรงกับช่วง      
อารยธรรมอียิปต์โดยวิเคราะห์ได้จากละอองเกสรของต้นโอ๊ค  พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศในเขตละตจิูดกลาง สูงกว่าปจัจุบนัประมาณ 2.5๐ซ (4.5๐ฟ)  เขตภูมอิากาศแบบ
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ทุนดราไม่ปรากฏทางตอนเหนือของไซบีเรีย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ระดบัน ้าทะเลสูงกว่าใน
ปจัจุบนั 

ช่วงเวลาประมาณ 3,000 - 750 ปีก่อนคริสตกาล จากการวิเคราะห์
ละอองเกสร (pollen analysis) ในสแกนดเินเวยี พบว่า สภาพอากาศหนาวเยน็ก่อใหเ้กดิ    
ธารน ้าแขง็ และระดบัน ้าทะเลลดลง ท าใหเ้กดิเกาะและชายฝ ัง่ทะเลขึน้ เชน่ เกาะบาฮามา 

ชว่งเวลาประมาณ 750 - 450 ปีก่อนครสิตกาล อากาศหนาวเยน็ตลอด 
ช่วงเวลาประมาณ 450 - 150 ปีก่อนคริสตกาล อากาศหนาวเย็น       

ธารน ้าแขง็ขยายตวัมากขึน้ ระดบัน ้าทะเลลดลง 
ชว่งเวลาประมาณ 50 ปีก่อนครสิตกาล อากาศเยน็และชืน้ 
ชว่งเวลาประมาณ ค.ศ.350 อากาศอบอุ่นขึน้ทางซกีโลกเหนือ ในขณะที่

เขตรอ้นชุม่ชืน้มาก ฝนตกหนกั 
ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ.800 - ค.ศ.1200 ภูมิอากาศในซีกโลกเหนือ

อบอุ่นขึน้ 
ชว่งเวลาประมาณ ค.ศ.1200 - ค.ศ.1550 อากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ 
ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ.1550 - ค.ศ.1850 อากาศหนาวเยน็ อุณหภูมใิน

ซกีโลกเหนือต ่ากวา่ปจัจุบนั 1 องศาเซลเซยีส และเกดิธารน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลกใต ้
ชว่งเวลาประมาณ ค.ศ.1850 – ปจัจุบนั มกีารใชเ้ครือ่งมอืตรวจอากาศ 
 

 โดยสรุปแล้ว จะเหน็ไดว้่า การศกึษาการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอดตี เป็นกุญแจ
ส าคญัทีไ่ขไปสูอ่ดตี และประตูสู่อนาคต สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพภูมอิากาศในอดตีและ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการท านายความเป็นไปของสภาพภูมอิากาศในอนาคต ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจ เพื่อสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัโลกของเราใหส้ามารถ
ด ารงสภาพทางธรรมชาตใิหด้ ารงอยู่อย่างยัง่ยนื ซึง่หน้าทีน้ี่มใิช่เป็นหน้าทีข่องบุคคลใดบุคคล
หน่ึง แต่เป็นหน้าทีข่องมนุษยท์ุกคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกใบน้ี 


