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บทท่ี 6 
การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 

 
 

 แผ่นเปลอืกโลกเกดิขึน้มาได้ประมาณ 3,500 ล้านปีมาแล้ว และมกีารเคลื่อนที่อยู่

ตลอดเวลา ซึง่มนุษยเ์ราสามารถรบัรูก้ารเคลื่อนไหวน้ีไดจ้ากการเกดิภูเขาไฟระเบดิ การเกดิ

รอยแยก รอยเลื่อน การเกดิอุทกภยั และแผน่ดนิไหว จากเหตุผลน้ีเอง ท าใหน้กัวทิยาศาสตร์

เชื่อกนัวา่ในอดตี ทวปีต่างๆ เคยเป็นแผน่ดนิขนาดใหญ่แผน่เดยีวทีเ่รยีกว่า มหาทวปีแพนเจยี 

(Pangaea) แต่ต่อมาทวปีใหญ่พเิศษน้ีไดแ้ยกออกจากกนัเป็นเวลากว่าลา้นปีมาแลว้ จนมี

ลกัษณะเป็นทวปีต่างๆ ดงัเช่นปจัจุบนัทีเ่ราเหน็กนัอยู่น้ี โดยรอยต่อระหว่างแผ่นเปลอืกโลกมี

โอกาสทีจ่ะเกดิภูเขาไฟระเบดิและแผน่ดนิไหวไดม้ากทีสุ่ด นอกจากน้ีแลว้ การกดัเซาะของน ้า 

กระแสลม ธารน ้าแขง็ และการเปลีย่นแปลงอุณหภูมยิงัเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัทีท่ า

ใหเ้ปลอืกโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดว้ยเช่นกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากลกัษณะคดเคีย้ว

ของแมน่ ้าสายต่างๆ จะค่อยๆเปลีย่นแปลงไป ทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้คอื นกัวทิยาศาสตรพ์บว่า

ทวปีออสเตรเลยีจะค่อยๆ เคลื่อนทีเ่ขา้หาทวปีเอเชยีตรงบรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตปี้ละ   

1 เซนตเิมตร 

 ปจัจุบนัการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมทิัว่โลก ที่สงัเกตได ้คอื การที่โลกรอ้นขึน้ นัน่คอื

ดชันีชีว้ดัตวัหน่ึงว่าโลกเรามกีารเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิจากการเปลีย่นแปลงอุณหภูมดิงักล่าว

ยงัผลใหเ้กดิความผดิปกตทิัว่โลก อาทเิช่น การเกดิภูเขาไฟระเบดิ การละลายของธารน ้าแขง็ 

การเกดิแผน่ดนิไหว รวมไปถงึการเคลื่อนทีข่องแผน่เปลอืกโลกดว้ย ซึง่ผลมาจากการเคลื่อนที่

ของเปลอืกโลกนัน้มใีหเ้หน็ได้ทัว่โลก เช่น การเกดิรอยเลื่อน รอยแยก รอยแตกของหนิ ซึ่ง

สาเหตุหลกั คอื การเคลื่อนที่เขา้ชนกนัของแผ่นเปลอืกโลก ท าใหท้ัว่โลกไดต้ระหนักถงึการ

เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมากยิ่งขึ้น ดังนัน้จึงต้องเตรียมประเมินสถานการณ์ และ

เตรยีมการรบัสถานการณ์ในอนาคต 
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1. ประวติัการณ์ส าคญัของการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศโลก 
 

ประวตักิารณ์ส าคญัของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกสามารถสรปุ ไดด้งัน้ี 

1. โลกลูกหมิะ (Snowball Earth) ประมาณ 600-700 ลา้นปีก่อน เป็นช่วงทีโ่ลกมี

ความหนาวเยน็มาก โลกปกคลุมด้วยหมิะหนากว่า 1 กิโลเมตรจากเขตอบอุ่นจนถึงขัว้โลก 

สิง่มชีวีติขนาดเลก็เริม่ตายเมื่อความหนาวเยน็ปกคลุมโลก ระดบัความเยน็น้ีเป็นสิง่ที่ไม่เคย 

เกิดขึ้นมาก่อน แต่ในที่สุดโลกก็อบอุ่นขึ้น นักวิทยาศาสตร์ยังพัฒนาทฤษฏีเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ที่มกีารละลายของโลกลูกหมิะน้ี นอกเหนือจากการเกิดเรอืนกระจกจากก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิจากระเบดิของภเูขาไฟ 

2. การสญูพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ (Massive Mass Extinction) ประมาณ 245 ลา้นปีก่อน 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศอย่างรวดเรว็ ก่อให้เกิดการสูญพนัธุ์ครัง้ใหญ่ที่สุดของ

สิง่มชีวีติ โดย 96% ของสิง่มชีวีติในทะเล และ 75% ของสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงับนบกสญูพนัธุ์

ไปในปรากฏการณ์น้ี นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการสูญพันธุ์ครัง้ใหญ่น้ีน่าจะเกิดจากการ

เปลีย่นแปลงความรอ้นและความเยน็ของโลกอยา่งฉบัพลนัท าใหส้ิง่มชีวีติปรบัตวัไมท่นั 

3. ปรากฏการณ์เรอืนกระจกยุคไดโนเสาร ์(Dinosaurs’ Green House) ประมาณ 

135-115 ลา้นปีก่อน ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงสุดทา้ยของมหายุค Mesozoic ในขณะทีไ่ดโนเสารย์งั

เดินเพ่นพ่านให้พบเห็นได้ทัว่ไป เป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนขึ้นและอุณหภูมสิูงกว่าเดิมโดยมี

หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ ในช่วงเวลาน้ีภูเขาไฟมากมายมีการปะทุและปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็นก๊าซทีท่ าใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจก ผลจากปฏิกิริยาเหล่าน้ีท าให้

ช่วงเวลาน้ีเป็นระยะที่โลกร้อนขึ้นอย่างมากที่สุดช่วงเวลาหน่ึงในประวตัศิาสตรโ์ลก 

4. ยุคน ้าแขง็ใหม ่(Modern Ice Age) ประมาณ 1.65 ลา้นปีก่อน วงจรความรอ้น

และเยน็ไดส้่งผลกระทบต่อโลก การก่อตวัของแผ่นน ้าแขง็ขนาดใหญ่ทีป่กคลุมทวปีต่าง ๆ ใน

ยุคน ้าแขง็ค่อยๆ ละลายไปเมื่อโลกอบอุ่นมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของทวปีต่าง  ๆ  

การหมุนเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต ่ า และพลังงาน

แสงอาทติยส์ะทอ้นกลบัทีล่ดลง จะมผีลต่อวฏัจกัรของภูมอิากาศในช่วงยุคน ้าแขง็ (Ice Age) 

และระยะเวลาทีอ่บอุ่น แต่ดเูหมอืนวา่ วฏัจกัรเหล่าน้ีจะถูกควบคุมจากวงโคจรของโลก 
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เมื่อหน่ึงหมื่นปีทีผ่่านมาโลกเขา้สู่ระยะอบอุ่น (Interglacial) เรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั 

อย่างไรกต็ามอตัราการเพิม่ของความรอ้นจะไม่มากนักถา้โลกไดร้บัการดูแลทัง้ดา้นสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มอยา่งทัว่ถงึทัง้โลก 

 

2.  การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกกบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
  

ก้าวแรกของการท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็คือ การ

ตรวจสอบหลกัฐานของการเปลี่ยนแปลงนัน่เอง ซึ่งการตรวจสอบนัน้จะช่วยสนับสนุนทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงที่มคีวามละเอียดประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย เหมอืนการต่อ

ภาพจิก๊ซอร ์การอธบิายในเรื่องต่างๆ กนัสามารถท าใหท้ราบว่ามอีะไรเกดิขึน้และมสีาเหตุมา

จากอะไร ซึง่ผลการศกึษาเหล่านี้ควรถูกน ามาประมวลผล เพือ่ใหไ้ดห้ลกัฐานทีด่ ีหรอื ปรบัปรงุ

วธิกีารทีจ่ะท าใหห้ลกัฐานต่างๆ ทีม่อียูไ่ดร้บัการพจิารณาอยา่งถีถ่ว้น 

ในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมา มนีักวทิยาศาสตร์จ านวนมากที่ได้พบหลกัฐานของการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศของโลกจากการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัอุณหภูม ิปรมิาณ

น ้าฝน และตวัแปรทางสภาพอากาศต่างๆ จากสถานีวดัอากาศทัว่โลก จากการตระหนักถึง

ความจรงิทีว่า่ภูมอิากาศของโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายในอดตี ซึง่ปรากฏออกมาเมือ่

การพฒันาทางการศกึษาภมูศิาสตร ์

มนีักธรณีวทิยาจ านวนมากเริม่ทีจ่ะมกีารสรา้งแบบจ าลอง แสดงการแบ่งตวัของชัน้ดนิ

และหนิของโลกทีม่กีารก่อตวัเป็นชัน้ ๆ ผา่นช่วงเวลามานาน ซึง่เป็นหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า

ภูมอิากาศมกีารเปลีย่นแปลงและเมือ่ไมน่านมาน้ียงัพบอกีวา่การกระจายของทวปีต่าง ๆ มกีาร

เปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาและมผีลต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

 

2.1  บรมยคุพรีแคมเบรียน (Precambrian Eon) 

มหีลกัฐานเพยีงน้อยนิดเท่านัน้ที่พอจะบอกไดว้่าภูมอิากาศมกีารเปลี่ยนแปลง

อย่างไร ในช่วง 90% แรกของอายุโลก เราไม่สามารถทราบไดว้่ามหาสมุทรและทวปีต่าง ๆ 

เป็นอย่างไร และองค์ประกอบของบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง แต่จากการศึกษาพบว่า        
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หนิตะกอนชัน้แรกมกีารวางตวัตัง้แต่ 3,700 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งเชื่อว่าในช่วงเวลานัน้อากาศมี

อุณหภูมเิพยีง 10 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ แลว้คอ่ยๆ อบอุน่ขึน้จนถงึปจัจุบนั 

สิง่มชีวีติแรก ๆ น่าจะเกดิขึน้ประมาณ 3,800 ลา้นปีก่อน แต่สิง่มชีวีติเหล่าน้ีให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัภมูอิากาศไดเ้พยีงน้อยนิดเทา่นัน้ สิง่ทีเ่รารูก้ค็อื 2,700-1,800 ลา้นปีก่อน เพลท

ที่กระจดักระจายกนัอยู่ไดเ้คลื่อนที่มาอยู่ติดกนัเป็นมวลทวปีใหญ่ทวปีเดยีวบรเิวณใกล้ศูนย์

สตูร ซึง่นักวทิยาศาสตรเ์รยีกชื่อว่า แพนเจยี (Pangaea) ซึง่เป็นภาษากรกี แปลว่า แผ่นดนิ

ทัง้หมด โลกถูกปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็ในเวลานัน้ อยา่งเช่นใน Ontario และ Wyoming มธีาร

น ้าแข็งอย่างน้อย 3 แผ่นที่ไม่ได้ปะติดปะต่อกนัเกิดขึ้นระหว่าง 2,500-2,200 ล้านปีก่อน 

นอกจากน้ีผลการศกึษาเมือ่เรว็ๆ นี้ยงับอกไดว้่าเกอืบทัง้แอฟรกิาใตเ้คยถูกปกคลุมดว้ยน ้าแขง็

ในชว่งเวลานัน้ ๆ ทัง้ทีม่ตี าแหน่งทีต่ ัง้อยูใ่กลเ้สน้ศูนยส์ตูรกต็าม เป็นสิง่แสดงใหเ้หน็ว่าโลกปก

คลุมดว้ยน ้าแขง็ หรอืเรยีกว่า Snowball Earth ซึง่น่าจะเป็นสภาวะสุดทา้ยของโลกแลว้ ถา้

หากว่าน ้าแขง็เหล่านัน้สามารถสะท้อนพลงังานแสงอาทิตย์กลบัไปนอกโลกได้ทัง้หมด แต่

น ้าแขง็เหล่าน้ียงัถูกปกคลุมด้วยคาร์บอเนตและแมกมาจากภูเขาไฟ ซึ่งสามารถปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดส์ู่บรรยากาศเพื่อละลายแผ่นน ้าแขง็ทีป่กคลุมโลกอยู่ ซึ่งภายหลงักม็กีาร

อธบิายเพิม่เติมเกี่ยวกบัเรื่องน้ีว่าโลกน่าจะอบอุ่นและน ้าแขง็ที่ปกคลุมละลายประมาณหน่ึง

พนัลา้นปี 

ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาจากแบบจ าลองโดยคอมพิวเตอร์ในปจัจุบันได้

ประมวลผลวา่มหาสมุทรบรเิวณศนูยส์ตูรไมม่นี ้าแขง็ และเป็นบรเิวณทีส่ิง่มชีวีติอาศยัอยู ่และมี

ววิฒันาการของสิง่มชีวีติหลายชนิด ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศอนัยิง่ใหญ่ทีเ่กดิขึน้ครัง้น้ียงั

จดัว่าเป็นความคลุมเครอืที่ยิง่ใหญ่อยู่ แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ภูมอิากาศมกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งมากมาย 

 

2.2  บรมยคุพาเนอโรโซอิก (Phanerozoic Eon) 

หลงัจากสิน้สุดบรมยุคพรแีคมเบรยีน มคีวามหลากหลายทางววิฒันาการเกดิขึน้

อยา่งรวดเรว็ของพชืชัน้สงูและสตัวจ์ าพวกทีม่ตีวัอ่อนนุ่ม จากหลกัฐานทางธรณีวทิยาของช่วง
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บรมยุคพาเนอโรโซอกิ ทฤษฎกีารเคลื่อนที่ของเปลอืกโลก (Plate Tectonics Theory) ท าให้

การศกึษาการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอดตีงา่ยขึน้ 

ในครึ่งแรกของบรมยุคพาเนอโรโซอิก มวลแผ่นดินแยกตัวบริเวณศูนย์สูตร  

กอนดว์านา (Gondwana) ซึง่ประกอบดว้ยทวปีแอฟรกิา อเมรกิาใต้ อนิเดยี แอนตารก์ตกิา

และออสเตรเลียเคลื่อนที่ไปขัว้โลกใต้ การเคลื่อนที่ของกอนด์วานาแลนด์ท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางภูมศิาสตร ์จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศตามมา 

 

2.2.1  มหายคุพาเลโอโซอิก (Paleozoic Era) 

ในยุค Cambrian ประมาณ 570 ลา้นปีก่อน มวีวิฒันาการเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเรว็โดยเฉพาะของสตัวจ์ าพวกหอยและสิง่มชีวีติทีม่กีระดกูสนัหลงั โดยเริม่มปีรากฏใหเ้หน็

จากการศกึษาฟอสซลิ มสีว่นส าคญัในการชว่ยอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ 

แผ่นทวปีในยุค Cambrian อยู่ในละตจิูดต ่า ท าใหล้กัษณะอากาศอบอุ่น 

อกีทัง้ขนาดและรูปร่างไม่เหมอืนกบัทวปีในปจัจุบนั ทางตอนเหนือและใต้ จะเป็นมหาสมุทร

ทัง้หมด ซึง่จะอยูใ่นละตจิดูสงู กอนดว์านามตี าแหน่งทีต่ ัง้อยูใ่กลข้ ัว้โลกใต้ 

ในปลายยคุ Ordovician และตน้ยุค Silurian  Gondwana เคลื่อนทีข่า้มไป

ทีข่ ัว้โลกใต ้ท าใหอ้ากาศเริม่หนาวเยน็ขึน้ ในขณะที ่Siberia, Kazakhstania และ China ยงัอยู่

ในละตจิูดต ่า พรอ้มกนัน้ี ทวปีบรรพบุรุษของอเมรกิาเหนือ (Laurentia) และทวปีบรรพบุรุษ

ของยุโรปเหนือ และรสัเซยี (Baltica) หมุนทวนเขม็นาฬกิาเขา้มาใกลช้ดิกนับรเิวณใกลศู้นย์

สตูร มหาสมุทรแยกทวปี Laurentia, Baltica, Siberia และ Gondwana สิน้สุดยุค Ordovician 

เป็นชว่งเวลาทีอ่ากาศหนาวเยน็มาก มแีผน่น ้าแขง็ปกคลุม บรเิวณทางตอนใตข้อง Gondwana 

ในยุค Devonian แผน่ทวปี Laurentia กบั Baltica เคลื่อนทีเ่ขา้มาปะทะ

กนั มชีื่อว่า Laurussia มหาสมุทรถูกปิด ขณะเดยีวกนั Gondwana เริม่เคลื่อนทีไ่ปทางเหนือ 

ช่วงน้ีอากาศอบอุ่นขึ้น การเคลื่อนที่เข้าใกล้กนัอย่างรวดเร็ว ผลสุดท้ายก็ชนปะทะกนัของ 

Laurentia กบั Baltica ท าใหเ้กดิภูเขาในตอนเหนือของ Appalachains 

ช่วงเวลาของ Mississippian เอเชยี และบางส่วนของยุโรปจะอยู่ใกลก้นั

ทางซกีโลกเหนือ Siberia, Kazakhstania และ China จะอยูท่างทางดา้นขา้งของ Laurussia 
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และในยุค Pennsylvanian แผน่ทวปี Kazakhatania จะต่อกบั Siberia และ Laurussia จะ

เคลื่อนทีไ่ปทางใต ้ขอบทางดา้นใตจ้ะชนกบัแผ่น Gondwanaland  ในช่วง Pennsylvanian 

มวลแผน่ดนิสว่นใหญ่จะอยูใ่นละตจิดูสงูท าใหล้กัษณะอากาศหนาวเยน็ 

ในช่วงตน้ของ Permian Siberia จะตดิกบั Kazakhstania และจะเคลื่อน

ไปทางดา้นใต ้มาต่อกบั Laurussia-Gondwana รวมเป็นผนืทวปีเดยีว ในช่วงเวลาน้ี China 

กบัสว่นทีเ่หลอืจะเคลื่อนไปทางตะวนัตก ท าใหก้ลายเป็นมหาทวปีแพนเจยี (Pangaea) ขนาด

ใหญ่มาก ภูมอิากาศในชว่งนี้หนาวเยน็มาก เกดิยุคน ้าแขง็ จดัเป็นช่วงเวลาที่หนาวเยน็ทีสุ่ดใน

ประวตัศิาสตรโ์ลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.1 การเคลื่อนทีข่องเปลอืกโลกในมหายุคพาเลโอโซอกิ 
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รปูท่ี 6.2  ชว่งปลายมหายคุพาเลโอโซอกิ ธารน ้าแขง็อยูบ่นกอนดว์านาแลนด ์

ซึง่อยูบ่รเิวณขัว้โลกใต ้

 

2.2.2  มหายคุเมโสโซอิก (Mesozoic Era) 

ในมหายุคเมโสโซอิก มหาทวีปแพนเจีย เคลื่อนที่ไปสู่ละติจูดต ่าและ

แยกตวัออกจากกนั Laurasia (ทวปีอเมรกิาเหนือและยเูรเซยี) แยกตวัออกจาก Gondwana 

(ทวีปอเมรกิาใต้ แอฟรกิา อนิเดยี ออสเตรเลีย และแอนตาร์กติกา) มหายุคน้ี เป็นช่วงที่มี

อุณหภมูสิงู และบรเิวณขัว้โลกกม็อีุณหภูมติ่างกนัเลก็น้อยกบัเขตรอ้น โดยมคีวามผนัแปรตาม

ฤดกูาลเกดิขึน้แต่ยงัไมช่ดัเจนมากนกั 

กลางยุค Triassic แผ่นทวปีมกีารกระจายสม ่าเสมอกนัระหว่างซกีโลก

เหนือกบัซกีโลกใต้ แผ่นทวปีทางซกีโลกเหนือจะเคลื่อนไปทางเหนือของเสน้ศูนยส์ูตร แผ่น

ทวปีทางซกีโลกใต ้(Gondwana) เคลื่อนทีผ่า่นขัว้โลกขึน้ไปทางเสน้ศนูยส์ตูร 

ในยุคตน้ของ Cretaceous อเมรกิาใตแ้ละแอฟรกิาเริม่แตกออกจากกนั 

อนิเดยีเริม่แยกออกจาก Antarctica และเคลื่อนไปทางเหนือสู่เอเชยี ในขณะที่มหาสมุทร

อนิเดยีเกดิขึน้ภายหลงั ในเวลาเดยีวกนั Laurasia ตะวนัออกและแอฟรกิาจะเบนเขา้หากนั 
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ทะเลเททิสถูกปิด แอตแลนติกใต้มขีนาดที่กว้างขวางและต่อเน่ืองมาถึงแอตแลนติกเหนือ 

อเมรกิาเหนือแยกออกจาก Laurasia ตามรอยแยกใกล้กบัทางตะวนัตกของ Greenland 

ในช่วงเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ ตอนต้นของ Cenozoic มกีารเคลื่อนออกทางดา้นขา้งของ 

Greenland ซึง่แยกออกไปอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั 

ต่อมาในช่วง Mid-Cretaceous ประมาณ 100 ลา้นปีก่อนอาจจดัเป็นช่วง

ที่ร้อนที่สุดของประวัติศาสตร์โลก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าในปจัจุบันถึง 6-12 องศา

เซลเซยีส ในเขตรอ้น อุณหภมูสิงูวา่ในปจัจุบนั 0-5 องศาเซลเซยีส อารก์ตกิและแอนตารก์ตกิา

มอีุณหภูมเิริม่ต้นที่ 20-35 องศาเซลเซยีส ซึ่งภูมอิากาศน้ีเป็นผลมาจากการกระจายตวัของ

ทวปีต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.3 ระหวา่งมหายคุเมโสโซอกิ มหาทวปี Pangaea ไดเ้คลื่อนแตกออกจากกนั 

อย่างช้า ๆ ท าให้การหมุนเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทรมีความ

ซบัซอ้นกนัมากขึน้ 
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2.2.3  มหายคุเซโนโซอิก (Cenozoic Era) 

ระหว่างช่วง Cenozoic ออสเตรเลยี แตกออกจาก Antarctica และ

เคลื่อนที่ไปทางตอนเหนืออย่างรวดเรว็ อเมรกิาเหนือและใต้เริม่มาเชื่อมต่อกนัเป็นคอคอด

ขนาดใหญ่จากการระเบดิของภูเขาไฟ  ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนเกดิจากการเคลื่อนแยกกนัของ

เพลทเลก็ ๆ สว่นทะเลแดงเกดิจากการแยกของอาราเบยีนออกจากแอฟรกิา 

มหายคุ Cenozoic คอืช่วง 65 ลา้นปีเป็นยคุสดุทา้ยของประวตัศิาสตรโ์ลก 

เป็นช่วงเวลาที่หนาวเยน็ที่ยาวนาน เมื่อทวปีต่างๆ มกีารเคลื่อนที่มาสู่ต าแหน่งที่รูจ้กักนัใน

ปจัจุบนั ทุกสิง่ทุกอย่างกเ็ริม่เปลี่ยน หลงัจากอากาศอบอุ่นผดิปกตใินช่วงเวลาสัน้ๆ หลงัจาก

นัน้ราว 55 ลา้นปีก่อน อากาศเริม่เยน็ลงโดยเฉพาะในเขตละตจิูดสงู แต่ไม่ใช่การเยน็ลงอย่าง

ชา้ๆ แต่เป็นการลดอุณหภูมลิดลงอย่างรวดเรว็ในช่วง 50-38 ลา้นปีก่อน เริม่มนี ้าแขง็ปกคลุม

ภูเขาที ่Antarctic ในช่วง 50 ลา้นปีก่อน และในช่วง 38 ลา้นปีก่อนซึง่เป็นช่วงปลายของสมยั 

Eocene ต่อกบัการเริม่ตน้ของสมยั Oligocene มกีารลดลงของระดบัน ้าทะเล ท าใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงของกระแสน ้า ซึง่ไหลเวยีนระหวา่งอเมรกิาใตแ้ละแอนตารก์ตกิา 

ราว ๆ 29 ลา้นปีก่อน แผ่นน ้าแขง็แอนตารก์ตกิามกีารขยายตวัอย่างมาก 

แต่กม็หีลกัฐานแสดงว่าในช่วงปลายประมาณ 25 ลา้นปีก่อนพบว่ามพีืน้ทีป่่าไมเ้กดิอยูใ่นทวปี 

ความหนาวเยน็ยาวนานมาจนถงึ 12-14 ลา้นปีก่อน โดยเริม่มกีารก่อตวัในระหว่าง 6-5 ลา้นปี

ก่อนของภูเขาน ้าแขง็บรเิวณ Northern Hemisphere  มลีกัษณะการก่อตวัแผน่น ้าแขง็แบบถาวร 

บริเวณแอนตาร์กติกาตะวนัออก ในขณะเดียวกนัก็เริ่มเกิดน ้าแข็ง บริเวณกลางมหาสมุทร    

อารก์ตคิ และยงัเกดิเหตุการณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัภูมอิากาศ กค็อื Messinian Salinity Crisis 

เกดิขึน้ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ในชว่ง 5.8 ลา้นปีก่อนมกีารเกดิเกลอืจ านวนมหาศาลจากการ

ระเหยของน ้าไปสูช่ ัน้บรรยากาศ ซึง่ท าใหน้ ้าสว่นอื่นๆของโลกลดลง ก่อใหเ้กดิความยุง่ยากต่อ

ระบบภูมอิากาศ ต่อมาในช่วงเวลา 5.3 ล้านปีก่อน การเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิ

ช่องแคบยบิรลัตาร ์(Straits of Gibraltar) มกีระแสน ้าเชีย่วกรากไหลยอ้นกลบัเขา้ไปในทะเล  

เมดเิตอรเ์รเนียน และสง่ผลต่อภมูอิากาศโลก การเปลีย่นแปลงในระหว่างรอยต่อของ Miocene 

และ Pliocene ไดแ้ก่ การเพิม่ของระดบัน ้าทะเลเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมจินถงึ 3 ลา้นปี

ก่อนในช่วง Mid-Pliocene หลงัจากนัน้อุณหภูมลิดลงแลว้กลบัมาอบอุ่นอกีครัง้ ราวๆ 2.5 ลา้นปี



78 GE 410  

ก่อนเกดิความหนาวเยน็อย่างมากขึน้จนท าใหร้ะดบัน ้าทะเลลดลง ซึ่งเชื่อว่าเกดิจากการก่อ

ตวัอยา่งรวดเรว็ของแผน่น ้าแขง็ของ Northern Hemisphere 

ช่วงความหนาวเยน็ในมหายุค Cenozoic มคีวามเกีย่วโยงกบัหลายปจัจยั 

เริม่โดยทวปีเริม่มกีารยกตวัขึน้โดยเฉพาะบรเิวณละตจิูดสงูใน Northern Hemisphere ท าให้

แผน่น ้าแขง็ก่อตวัไดง้า่ย เชน่ การก่อตวัของเทอืกเขาหมิาลยัและทีร่าบสงูทเิบต เกดิหลงัจากมี

การปะทะกนัของเพลทอนิเดยีและยูเรเซยีในช่วง 50 ลา้นปีก่อน ประจวบกบัมกีารยกตวัของ 

Western Cordillera ในอเมรกิาเหนือ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบของภูมอิากาศของ

โลก และสุดท้ายการลดลงของระดบัความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศช่วย

สง่เสรมิใหอ้ากาศเยน็ลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.4  ระหวา่งมหายคุเซโนโซอกิมกีารเคลื่อนยา้ยต าแหน่งของทวปีมาเป็นอยา่งในปจัจุบนั 
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รปูท่ี 6.5  แผน่เปลอืกโลกในปจัจุบนันัน้ เป็นผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงเปลอืกโลก 

มาในอดตีเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

มหายุค Cenozoic สิน้สุดลงในยุค Quaternary period ซึง่เริม่ตน้ในช่วง 

1.6 ลา้นปีก่อนและเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั ช่วงน้ีเป็นการยอ้นกลบัของยุคน ้าแขง็อกีครัง้เพราะ

มากกว่า 32%ของผวิโลกถูกปกคลุมดว้ยน ้าแขง็ ยุคน้ีถูกแบ่งเป็นสองส่วนคอื Pleistocene ที่

ครอบคลุมช่วงอากาศหนาวเยน็และ Holocene มอีากาศอบอุ่นในช่วง 10,000 ปีสุดท้าย 

ระดบัน ้าทะเลเฉลีย่สงูขึน้ ซึง่ในปจัจุบนักจิกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์ป็นตวักระตุน้ใหโ้ลกของเรา

ต้องอยู่ในสภาวะอากาศของโลกที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยกระบวนการทาง

ธรรมชาต ิซึง่ใชร้ะยะยาวนานนบัลา้นปียงัไม่มอี านาจมากพอสู้ทีจ่ะความเหน็แก่ตวัของมนุษย์

ไดเ้ลยในชว่งระยะไมก่ีห่มืน่ปีทีม่มีนุษยเ์กดิมา 

 


