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บทท่ี 7 
ภเูขาไฟระเบิดกบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 
 

 การระเบดิของภูเขาไฟใช่ว่าจะน าพามาแต่ความหายนะอย่างเดยีว ประโยชน์จากการ

เปลีย่นแปลงธรรมชาตทิีเ่กดิจากภูเขาไฟระเบดิกย็งัมอียูเ่ช่นกนั การระเบดิของภูเขาไฟถอืว่า

เป็นการปรบัสภาพของเปลอืกโลกใหม้คีวามสมดุลยิง่ขึ้น ฝุน่ละอองซึ่งเกดิจากแรงระเบดิของ

ภเูขาไฟจะฟุ้งกระจายอยูใ่นชัน้บรรยากาศสเตรโตสเฟียร ์ท าใหอุ้ณหภูมโิลกเยน็ลง นอกจากน้ี

ดนิทีเ่กดิจากแหล่งภูเขาไฟจะเตม็ไปดว้ยแรธ่าตุซึง่เหมาะส าหรบัท าการเกษตร ทัง้ยงัท าใหเ้กดิ

แหล่งแรท่ีส่ าคญั เชน่ เพชร เหลก็ เป็นตน้ 
 

1.  การเกิดระเบิดของภเูขาไฟ 
 

ภูเขาไฟระเบดิ เป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีร่า้ยแรงอยา่งหน่ึง การระเบดิของภูเขาไฟ

นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าใตเ้ปลอืกโลกลงไปมคีวามรอ้นสะสมอยู่มาก ภูเขาไฟเกดิจากหนิหนืดรอ้น

เหลว (แมกมา) ทีอ่ยูใ่นสว่นลกึใตเ้ปลอืกโลก เคลื่อนตวัดว้ยแรงดนัออกมาสูผ่วิของเปลอืกโลก 

ท าใหม้กีารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมภีายในเปลอืกโลกขึน้ อตัราความรุนแรง

ของการระเบดิ ขึน้อยูก่บัความรุนแรงของการระเบดิ ความดนัของไอ และความหนืดของลาวา 

ถ้าลาวาขน้มาก ๆ อตัราความรุนแรงของการระเบดิจะรุนแรงมากตามไปดว้ย เวลาภูเขาไฟ

ระเบดิ มใิช่มแีต่ลาวาทีไ่หลออกมาเท่านัน้ ยงัมไีอน ้า ก๊าซ ฝุ่นผงเถ้าถ่านต่าง ๆ ออกมาดว้ย 

พวกไอน ้าจะควบแน่นกลายเป็นน ้า น าเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง ๆ ที่ตกลงมาด้วยกนั ไหลบ่า

กลายเป็นโคลนทว่มในบรเิวณเชงิเขาต ่าลงไป ยิง่ถา้ภูเขาไฟนัน้มหีมิะปกคลุมอยู ่มนัจะละลาย

หมิะ น าโคลนมาเป็นจ านวนมากได ้

ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก ตามแนวเทือกเขาริมฝ ัง่

มหาสมุทรของทวปีต่าง ๆ รวมทัง้ในบรเิวณหมู่เกาะในมหาสมุทร บรเิวณรอบ ๆ มหาสมุทร

แปซฟิิกจะมภีูเขาไฟเป็นจ านวนมากตามแนวขอบของมหาสมุทรแปซฟิิก จนถูกขนานนามว่า
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เป็น “วงแหวนภูเขาไฟ” (Ring of Fire) นอกจากน้ีกม็ทีีม่หาสมุทรอนิเดยีทางตอนเหนือและ

พบเพยีงเลก็น้อยในทะเลแครเิบยีน ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และบนเกาะไอซแ์ลนด ์

1.1  ประโยชน์ของการเกิดภเูขาไฟระเบิด 

1. การระเบดิของภเูขาไฟชว่ยปรบัระดบัของเปลอืกโลกใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล 

2. การเคลื่อนทีข่องลาวาจากการระเบดิของภูเขาไฟ ท าใหห้นิอคันีและหนิชัน้ 

ซึง่อยูใ่ตท้ีล่าวาไหลผา่น เกดิการแปรสภาพเป็นหนิแปรทีแ่ขง็แกรง่ขึน้ 

3. แหล่งภูเขาไฟระเบดิ ท าใหเ้กดิแหล่งแรท่ีส่ าคญัขึน้ เช่น เพชร เหลก็และธาตุ

อื่น ๆ อกีมาก 

4. แหล่งภูเขาไฟระเบดิจะเป็นแหล่งดนิดทีี่เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ดนิที่

อ าเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นตน้ 

5. แหล่งภูเขาไฟ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั เช่น อุทยานแห่งชาตฮิาวาย ใน

อเมรกิา หรอืแหล่งภกูระโดง ภูองัคาร ในจงัหวดับุรรีมัยข์องไทย เป็นตน้ 

6. ฝุน่ เถา้ภูเขาไฟทีล่่องลอยอยู่ในชัน้สเตรโตสเฟียร ์ท าใหบ้รรยากาศโลกเยน็

ลง ปรบัระดบัอุณหภูมิของบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียร์ของโลกที่ก าลัง  

รอ้นขึน้ 

1.2  โทษของการเกิดภเูขาไฟระเบิด 

1. แรงสัน่สะเทือน มีทัง้การเกิดแผ่นดินไหวเตือน แผ่นดินไหวจริง และ

แผ่นดนิไหวตดิตาม ถา้ประชาชนไปตัง้ถิน่ฐานอยู่ในเชงิภูเขาไฟอาจหนีไม่

ทนั เกดิความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิ 

2. การเคลื่อนที่ของลาวา อาจไหลมาจากปากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนที่เร็วถึง    

50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง มนุษย์และสตัว์อาจหนีภยัไม่ทนัเกดิความสูญเสยี

อยา่งใหญ่หลวง 

3. เกดิฝุ่นภูเขาไฟ เถ้า มูล บอมบ์ภูเขาไฟ ระเบดิขึน้สู่บรรยากาศ ครอบคลุม

อาณาบริเวณใกล้ภูเขาไฟ และลมอาจพดัพาไปไกลจากแหล่งภูเขาไฟ

ระเบดิหลายพนักโิลเมตร 

4. สภาพภูมอิากาศเกดิการเปลีย่นแปลอยา่งเหน็ไดช้ดั 
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2. ภเูขาไฟระเบิดกบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
  

การเกดิระเบดิของภูเขาไฟจะพน่ก๊าซ ละอองภูเขาไฟ (Volcanic aerosols) และเศษ

วสัดุทีล่ะเอยีดมาก ๆ จ านวนมหาศาลเข้าบรรยากาศ และทีส่ าคญัสว่นใหญ่ฝุน่ละอองจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเหล่าน้ีจะอยู่ในรปูของซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ซึง่ท าใหเ้กดิละอองลอย

ในชัน้บรรยากาศทีม่สีภาพเป็นกรดซลัฟูรคิ การระเบดิทีรุ่นแรงมาก ๆ จะมกี าลงัมากพอทีจ่ะ

พ่นเศษวสัดุต่าง ๆ เหล่าน้ีขึน้ไปไดสู้งมากถงึบรรยากาศ ชัน้สเตรโตสเฟียร ์ซึง่จะแผ่กระจาย

ออกไปทัว่โลก และจะยงัล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนานหลายเดอืนหรอือาจนานมากเป็นปี 

อทิธิพลที่ส าคญัอนัแรกที่เกิดจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ คอืเป็นตวัการขวางกัน้พลงังานรงัสดีวง

อาทติยท์ีแ่ผล่งมายงัพืน้ผวิโลกใหน้้อยลง มผีลท าใหอุ้ณหภูมใินบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟียรล์ด

ต ่าลง 

 เมื่อประมาณ 200 ปีมาแลว้ Benjamin Franklin เป็นคนแรกทีช่ีใ้หเ้หน็ศกัยภาพของ

ภูเขาไฟต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ โดยอธบิายว่า เถ้าถ่านที่เกดิจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟ Laki ในไอซแ์ลนด ์เป็นตวัการสะทอ้นรงัสจีากดวงอาทติยก์ลบัสูอ่วกาศ ท าใหอ้ากาศ

ในฤดหูนาวเยน็กวา่ปกต ิระหวา่งฤดหูนาวในปี ค.ศ.1783 - ค.ศ.1784 

 เมื่อภูเขาไฟระเบิดก็จะพ่นเถ้าถ่านออกมา ซึ่งจะประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ เช่น 

ไฮโดรเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และภูเขาไฟบางลูกก็จะมกีลุ่มก๊าซที่มกี ามะถนั 

คลอรนี ฟลูออรนี ซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละกรดซลัฟูรคิ เป็นองคป์ระกอบ ฝุ่นละอองเหล่าน้ีจะ

ปกคลุมทอ้งฟ้าเป็นแผ่นฝ้า จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัปรมิาณของฝุน่ทีภู่เขาไฟระเบดิออกมา 

และขึน้อยูก่บัความสงูทีล่มพดัพาใหฝุ้น่กระจายขึน้ไปในบรรยากาศ และสามารถล่องลอยไปได้

ทัว่โลก ดว้ยกระแสลมและความแรงของลมทีพ่ ัดพาไป ซึ่งก๊าซต่าง ๆ เหล่าน้ี เมื่อรวมตวักบั 

ไอน ้าในบรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียก์จ็ะกลายเป็นเมฆหนาทบึทีป่ระกอบดว้ย หยดก ามะถนั

ขนาดเลก็มาก ๆ เมฆชนิดน้ีใชเ้วลานานหลายปีทีจ่ะสลายหายไปหมดอย่างสมบูรณ์ เมฆเถ้า

ถ่านภูเขาไฟเหล่าน้ี จะดูดรงัสจีากดวงอาทติย ์ท าใหอุ้ณหภูมใินชัน้สเตรโตสเฟียรส์งูขึน้ และ

เป็นสาเหตุท าใหบ้รรยากาศชัน้ล่าง ๆ มอีุณหภูมลิดต ่าและเยน็ลง เน่ืองจากดวงอาทติยส์อ่งลง

มาไดน้้อยหรอืไมไ่ดเ้ลย ปจัจุบนัปรากฏชดัแลว้ว่า เมฆเถา้ถ่านภูเขาไฟสามารถล่องลอยอยูใ่น
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บรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียรไ์ดเ้ป็นเวลานานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และสว่นใหญ่กป็ระกอบไปดว้ย

หยดก ามะถนั ไมใ่ชผ่งฝุน่ดงัทีเ่ขา้ใจกนัมาก่อน 

 จากการวิเคราะห์ของ Benjamin ท าให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟมผีลต่อ

บรรยากาศอยา่งมนียัส าคญั ซึง่ในปจัจุบนัไดม้กีารตรวจวดัดว้ยดาวเทยีมเกีย่วกบัละอองในชัน้

สเตรโตสเฟียร ์แลว้ไดข้อ้มลูทีแ่น่ชดัวา่การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมเิกดิจากเถา้ถ่านของภูเขา

ไฟจรงิ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นการศกึษาในซกีโลกเหนือ บรเิวณละตจิดูกลาง (30oเหนือ) และในช่วง

ละตจิดูสงู ประมาณละตจิดู 66½ o เหนือ เพราะทวปีต่าง ๆ ในโลกจะอยูใ่นซกีโลกเหนือ และ

ภูเขาไฟมกัเกดิขึน้ตามแนวของของแผน่เปลอืกโลกนัน่เอง 

 ในขณะที่มีการระเบิดของภูเขาไฟ ละอองลอยต่าง ๆ ถูกแรงผลักดันขึ้นสู่ชัน้

บรรยากาศ ซึ่งลมและแรงดนัต่าง ๆ ท าใหล้ะอองลอยเหล่านัน้ ไปปะปนอยู่ในชัน้บรรยากาศ 

และได้ถูกพดัพาให้ไปตกสู่สถานที่ซึ่งห่างไกลจากแรงระเบิด และท าให้มผีลกระทบตามมา

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 7.1 ภูเขาไฟระเบดิกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
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รปูท่ี 7.2  ละอองลอยจากภเูขาไฟระเบดิจะปิดกัน้แสงอาทติยท์ีส่อ่งลงมายงัพืน้โลก 

ท าใหอุ้ณหภูมลิดต ่าลง 
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3.  ผลกระทบจากภเูขาไฟระเบิดต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
 

การระเบดิของภูเขาไฟท าใหส้ภาพภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภูเขาไฟจะระเบิด

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ทีจ่บัตวัไอน ้าในอากาศ และก่อตวัเป็นหยดน ้า และอนุภาคของ

กรดซลัฟิวรกิ ทีเ่รยีกว่า ละอองซลัเฟต หากการระเบดิพุง่สงูถงึ 20-30 กโิลเมตร จะพน่ละออง

เขา้สูข่ ัน้ สเตรโตสเฟียร ์ซึง่จะเป็นตวักัน้รงัสจีากดวงอาทติยไ์วบ้างสว่นมใิหถ้งึพืน้ดนิ เมื่อการ

แผ่รงัสจีากดวงอาทติยล์ดลงอุณหภูมขิองพืน้ผวิโลกกจ็ะเยน็ลง หลงัจากความรุนแรงของการ

ปะทุของภเูขาไฟหมดสิน้ลง มกัจะมปีรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามมามากมาย ตวัอยา่งดงัน้ี 

ในปี ค.ศ. 1783 การระเบดิของภูเขาไฟ Laki ในไอซ์แลนด์ ท าใหฤ้ดูหนาวของปี   

ค.ศ.1783 - ค.ศ.1784 ในยุโรปเหนือมสีภาพอากาศทีห่นาวเยน็มาก เน่ืองจากเมฆฝุน่ละออง 

ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ Laki ท าใหแ้สงจากดวงอาทติยส์อ่งผา่นมาไมไ่ด ้เป็นเหตุให้

กรงุปารสีในฝรัง่เศสมแีสงสลวัเป็นเวลาหลายเดอืน 

ในปี ค.ศ. 1815 การระเบดิของภูเขาไฟ Tambora ในอนิโดนีเซยี ซึ่งผลจากการ

ระเบดิครัง้น้ีใหเ้ถา้ถ่านถงึ 80 ลกูบาศกก์โิลเมตร ซึง่เถา้ถ่านน้ีท าใหเ้กดิภาพพระอาทติยต์กดนิ

สแีดงไปทัว่โลกเป็นเวลานานถงึ 3 ปี และมนัยงัปิดกัน้ล าแสงจากดวงอาทติยท์ี่จะส่องมาถึง

โลกไวน้านอกีหลายปี ท าใหเ้กดิความหายนะต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของโลก อกีทัง้

ท าใหส้ตัวบ์างชนิดตอ้งสญูพนัธุ ์เพราะไม่สามารถปรบัตวัได ้ผลจากการระเบดิครัง้น้ีส่งผลให้

สหรฐัอเมรกิา เกดิความผดิปกต ิคอื ในปี ค.ศ.1816 สหรฐัอเมรกิากลายเป็นปีทีไ่มม่ฤีดรูอ้น 

27 สงิหาคม ค.ศ.1883 แรงระเบดิของภูเขาไฟ Krakatoa ในอนิโดนีเซยี ท าใหภู้เขา

ทัง้ลูกหายไป ท าให้ก าแพงเมอืงบอยเตนซอร์ก ของเกาะชวาที่อยู่ห่างออกไปถึง 100 ไมล ์

แตกรา้ว ละอองลอยเหล่าน้ีลอยไปไกลถงึ 3,000 ไมล ์และยงัคงลอยตวัอยูใ่นอากาศตลอดทัง้ปี 

ท าใหบ้รรยากาศมดืมวัเหมอืนดวงอาทติยต์กดนิไปทัว่โลก ผลคอืเถ้าถ่านเหล่าน้ีกระจายอยูใ่น

บรรยากาศทัว่โลก ใชเ้วลานานถงึ 2 ปี จงึจะตกลงมาบนพืน้โลกไดห้มด เพราะการระเบดิครัง้

น้ี ให้เถ้าถ่านมากประมาณ 50 ล้านตัน เกิดฝุ่นหนา 6-18 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในชัน้

บรรยากาศสงูประมาณ 50 กโิลเมตรเลยทเีดยีว 
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ตารางท่ี 7.1  การระเบดิของภเูขาไฟกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

 

ปี ภเูขาไฟ ประเทศ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ค.ศ.1783 Laki Iceland ฤดูหนาวในปี ค.ศ.1783 - 1784 ในยุโรปเหนือ

มสีภาพอากาศหนาวเยน็มาก 

ค.ศ.1815 Tambora Indonesia ปิดกัน้ล าแสงจากดวงอาทติยท์ีส่่องลงมายงัพืน้

โลกนานหลายปี 

ค.ศ.1883 Krakatoa Indonesia บรรยากาศมดืมวัเหมอืนดวงอาทติย์ตกดนิไป

ทัว่โลก 

ค.ศ.1912 Katmai Alaska ก๊าซคลอรนีออกมาในปรมิาณมาก 

ค.ศ.1943 Paricutin Mexico พน่หนิรอ้นขึน้ไปในบรรยากาศสงูหลายพนัฟุต 

ค.ศ.1963 Agung Bali ปลดปล่อยฝุน่ละอองกระจายไปทัว่ 

ค.ศ.1980 St. Helens USA มผีลต่อสภาพอากาศไม่มาก เน่ืองจากมแีต่ฝุ่น

ละอองลอย ซึง่ลอยอยูใ่นระดบัต ่า 

ค.ศ.1982 El Chichon Mexico อุณหภูมิลดลง 0.3 -0.5 oซ. และท าให้การ

หมุนเวยีนของอากาศเปลีย่นแปลง 

ค.ศ.1991 Hudson Chile ละอองลอยที่มีซัลเฟอร์ผสมถูกลมพัดไปฝ ัง่

ตะวนัออกเฉียงใตข้องออสเตรเลยีภายใน 5 วนั 

ค.ศ.1991 Pinatubo Philippines การระเบดิครัง้น้ี ใหซ้ลัเฟอรล์อยสงูขึน้ไปถงึชัน้

สตราโตสเฟียร ์ท าใหอุ้ณหภูมลิดต ่าลงทัว่โลก 

 

ในปี ค.ศ. 1912 การระเบดิของภูเขาไฟ Katmai ในอะแลสกา สหรฐัอเมรกิา สง่ผลให้

เกาะ Kodiak ที่อยู่ไกลออกไป 100 ไมล์ ถูกเถ้าถ่านจากภูเขาไฟตกทบัถมหนาถงึ 25-30 

เซนตเิมตร และการระเบดิครัง้นี้กม็ก๊ีาซคลอรนีออกมาในปรมิาณมากจนท าใหเ้สือ้ผา้ทีต่ากไว้

บนราวในชคิาโก สหรฐัอเมรกิา เป่ือยขาด เพราะกรดไฮโดรรกิ ซึง่เกดิขึน้ในชัน้บรรยากาศ 
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ในปี ค.ศ. 1943 การระเบดิของภูเขาไฟ Paricutin ในเมก็ซโิก แรงระเบดิได้พ่นหนิ

รอ้นขึน้ไปในอากาศเป็นสายโค้งสูงหลายพนัฟุต ซึ่งภูเขาไฟลูกหน่ึง ๆ ก็อาจจะพ่นของแขง็

ออกมาเป็นจ านวนมากกวา่ 2,000 ตนั/ 1 นาท ี

ในปี ค.ศ. 1963 การระเบดิของภูเขาไฟ Agung ในบาหล ีไดป้ลดปล่อยฝุน่ละอองลอย

สู่ชัน้บรรยากาศประมาณ 10 ล้านตนั สูงประมาณ 50 กโิลเมตร และเกดิการกระจายไปทัว่ 

และแผก่ระจายไปไกลถงึขัว้โลก จนกระทัง่ก่อตวัเป็นฝ้าบาง ๆ ปกคลุมไปทัว่โลก 

ในปี ค.ศ. 1980 การระเบดิของภูเขาไฟ St. Helens ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่การระเบดิ

ครัง้น้ี เหตุการณ์จะแตกต่างจากครัง้อื่น ๆ เพราะมนัไม่มผีลต่อบรรยากาศมากนักเพราะมฝีุ่น

ละอองไม่มาก มแีค่ฝุ่นละอองประมาณ 5 ลา้นตนัเท่านัน้ อกีทัง้ละอองลอยเหล่าน้ีกไ็ม่ไดล้อย

สูงเท่าใดนัก เน่ืองจกถูกลมพดัในแนวนอน ฝุ่นละอองจงึลอยอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งมคีวามสูงไม่

เกิน 20 กโิลเมตร สูงไม่ถึงบรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียร์ และการระเบิดครัง้น้ีละอองลอยมี

สว่นผสมของซลัเฟอรน้์อยมาก 

ในปี ค.ศ. 1982 การระเบดิของภูเขาไฟ El Chichon ในเมก็ซโิก ซึ่งเป็นภูเขาไฟ   

เลก็ ๆ แต่การระเบดิของมนัใหซ้ลัเฟอรส์ูงมาก แต่มเีลก็น้อยเท่านัน้ทีล่อยไปถงึชัน้สเตรโตส

เฟียร์ การระเบิดครัง้น้ีให้ฝุ่นละอองประมาณ 20 ล้านตัน ซึ่งมีกลุ่มก๊าซที่มีก ามะถัน เป็น

องคป์ระกอบมากกว่า 40 เท่า ก๊าซเหล่าน้ีเมื่อรวมกบัไอน ้าในบรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียร ์จะ

กลายเป็นเมฆหนาทบึ ปิดกัน้รงัสจีากดวงอาทติยไ์มใ่หส้อ่งผา่นมายงัพืน้โลก สง่ผลใหอุ้ณหภูมิ

ลดลง 0.3 - 0.5oซ. แมว้่าผลกระทบจากการระเบดิครัง้น้ี มผีลต่ออุณหภูมขิองโลกค่อนข้าง

น้อยก็ตาม แต่การลดลงของอุณหภูมิในช่วงน้ีท าให้การหมุนเวียนทัว่ไปของอากาศ

เปลีย่นแปลงไป อาจมอีทิธพิลต่อลมฟ้าอากาศในบางภูมภิาค เพราะลมสนิคา้ในเขตรอ้นไดพ้ดั

พาเอาฝุน่ละอองลอยเหล่าน้ีกระจายออกไปทัว่โลกภายในระยะเวลา 1 ปี 

ในปี ค.ศ. 1991 การระเบดิของภูเขาไฟ Pinatubo ในฟิลปิปินส ์การระเบดิในครัง้นี้ให้

ซลัเฟอรป์ระมาณ 30 ลา้นตนั ลอยสงูขึน้ไปในชัน้สเตรโตสเฟียร ์14 กโิลเมตร ท าใหอุ้ณหภูมิ

ลดต ่าลงมาก ซึ่งละอองลอยได้กระจายไปในบรเิวณศูนย์สูตร ใกล้กบัแหล่งก าเนิดในเวลา

ประมาณ 23 วัน และกระจายไปไกลถึงญี่ปุ่น ภายหลังจากนัน้เพียง 2 สปัดาห์ และอีก

ประมาณ 20 วนั จากนัน้กไ็ดก้ระจายไปถงึยุโรปใต้ และในอกี 2 เดอืนต่อมากก็ระจายไปถงึ
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ออสเตรเลยีตอนใต ้และกระจายไปยงับรเิวณละตจิดูที ่74o เหนือ ในบรเิวณขัว้โลกของประเทศ

แคนาดา ในชว่งตน้ปี ค.ศ.1992 กฟุ้็งกระจายไปทัว่โลก 

ในปี ค.ศ. 1991 การระเบดิของภูเขาไฟ Hudson ในชลิ ีการระเบดิในครัง้น้ีใหล้ะออง

ลอยทีม่ซีลัเฟอรผ์สมอยู่ และถูกลมพดัไปยงัตะวนัออกเฉียงใต้ของออสเตรเลยี ภายใน 5 วนั

และฟุ้งกระจายไปทัว่ภายใน 1 สปัดาห ์

ตวัอย่างดงักล่าวขา้งต้น เป็นผลกระทบที่เกดิจากภูเขาไฟระเบดิ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ใช้

อธิบายแนวคิดที่กล่าวว่า การระเบิดของภูเขาไฟท าให้ภูมอิากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป 

เพราะหากละอองลอยต่าง ๆ อยู่ในชัน้บรรยากาศสเตรโตสเฟียร ์จะท าใหแ้สงจากดวงอาทติย์

ส่องลงมายงัพืน้โลกลดลงจรงิ กระบวนการทางกายภาพมผีลอย่างมากต่อสภาพภูมอิากาศ ที่

ส าคญัคอื ซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ าใหแ้สงสอ่งลงมายงัพืน้โลกลดลง ทีก่ล่าวกนัมากทีสุ่ดถงึความ

เป็นไปได้ของอทิธพิลภูเขาไฟระเบิดที่มตี่อภูมอิากาศก่อนยุคประวตัิศาสตร์คอื การเกิดยุค

น ้าแขง็ ปจัจุบนันกัวทิยาศาสตรจ์ านวนไมน้่อยทีย่งัคงมคีวามเหน็วา่ ภูเขาไฟระเบดิเป็นตวัการ

ทีส่ าคญัทีม่สีว่นท าใหเ้กดิยุคน ้าแขง็ในยคุประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมา 

การระเบิดของภูเขาไฟนอกจากจะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศของโลกซึ่งมีผลท าให้

อุณหภูมขิองโลกลดต ่าลงอยา่งผดิปกตแิลว้ การระเบดิของภเูขาไฟยงัท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์กบัชัน้บรรยากาศ โดยการแลกเปลี่ยนน้ี ขึน้อยู่กบัขนาดของแอ่งที่

เกิดการปะทุของภูเขาไฟ ถ้าภูเขาไฟมีแอ่งขนาดใหญ่และมีการระเบิดอย่างรุนแรง การ

แลกเปลีย่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเป็นไปอยา่งรวดเรว็และรุนแรง แต่ถา้แอ่งทีม่ขีนาดเลก็ 

การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะช้าและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จากการระเบดิของ

ภูเขาไฟน้ี ผลลพัธท์ีไ่ดค้อืการไหลของลาวาทีม่คีวามรอ้นสงู ในวฏัจกัรของก๊าซคารบ์อน แอ่งที่

มขีนาดใหญ่จะมกีารไหลผ่านพืน้ผวิดว้ยความเรว็ ส่วนแอ่งทีม่ขีนาดเลก็นัน้จะมกีารไหลผ่าน

พืน้ผวิเป็นไปอย่างชา้ ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ ที่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ รวมไปถงึการ

แลกเปลีย่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซดก์บัชัน้บรรยากาศ เป็นตวัการส าคญัทีท่ าใหภู้มอิากาศของ

โลกเกดิการเปลีย่นแปลง 


