บทที่ 7
ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การระเบิดของภูเขาไฟใช่ว่าจะนาพามาแต่ความหายนะอย่างเดียว ประโยชน์จากการ
เปลีย่ นแปลงธรรมชาติทเ่ี กิดจากภูเขาไฟระเบิดก็ยงั มีอยูเ่ ช่นกัน การระเบิดของภูเขาไฟถือว่า
เป็ นการปรับสภาพของเปลือกโลกให้มคี วามสมดุลยิง่ ขึ้น ฝุน่ ละอองซึ่งเกิดจากแรงระเบิดของ
ภูเขาไฟจะฟุ้งกระจายอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศสเตรโตสเฟียร์ ทาให้อุณหภูมโิ ลกเย็นลง นอกจากนี้
ดินทีเ่ กิดจากแหล่งภูเขาไฟจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุซง่ึ เหมาะสาหรับทาการเกษตร ทัง้ ยังทาให้เกิด
แหล่งแร่ทส่ี าคัญ เช่น เพชร เหล็ก เป็ นต้น

1. การเกิดระเบิดของภูเขาไฟ
ภูเขาไฟระเบิด เป็ นภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทร่ี า้ ยแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟ
นัน้ แสดงให้เห็นว่าใต้เปลือกโลกลงไปมีความร้อนสะสมอยู่มาก ภูเขาไฟเกิดจากหินหนืดร้อน
เหลว (แมกมา) ทีอ่ ยูใ่ นส่วนลึกใต้เปลือกโลก เคลื่อนตัวด้วยแรงดันออกมาสูผ่ วิ ของเปลือกโลก
ทาให้มกี ารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีภายในเปลือกโลกขึน้ อัตราความรุนแรง
ของการระเบิด ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของการระเบิด ความดันของไอ และความหนืดของลาวา
ถ้าลาวาข้นมาก ๆ อัตราความรุนแรงของการระเบิดจะรุนแรงมากตามไปด้วย เวลาภูเขาไฟ
ระเบิด มิใช่มแี ต่ลาวาทีไ่ หลออกมาเท่านัน้ ยังมีไอน้ า ก๊าซ ฝุ่นผงเถ้าถ่านต่าง ๆ ออกมาด้วย
พวกไอน้ าจะควบแน่ นกลายเป็ นน้ า นาเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง ๆ ที่ตกลงมาด้วยกัน ไหลบ่า
กลายเป็ นโคลนท่วมในบริเวณเชิงเขาต่าลงไป ยิง่ ถ้าภูเขาไฟนัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยู่ มันจะละลาย
หิมะ นาโคลนมาเป็ นจานวนมากได้
ภู เ ขาไฟมัก เกิด ขึ้น ตามแนวขอบของแผ่ น เปลือ กโลก ตามแนวเทือ กเขาริม ฝ งั ่
มหาสมุทรของทวีปต่าง ๆ รวมทัง้ ในบริเวณหมู่เกาะในมหาสมุทร บริเวณรอบ ๆ มหาสมุทร
แปซิฟิกจะมีภูเขาไฟเป็ นจานวนมากตามแนวขอบของมหาสมุทรแปซิฟิก จนถูกขนานนามว่า
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เป็ น “วงแหวนภูเขาไฟ” (Ring of Fire) นอกจากนี้กม็ ที ม่ี หาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและ
พบเพียงเล็กน้อยในทะเลแคริเบียน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และบนเกาะไอซ์แลนด์
1.1 ประโยชน์ ของการเกิ ดภูเขาไฟระเบิด
1. การระเบิดของภูเขาไฟช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยูใ่ นภาวะสมดุล
2. การเคลื่อนทีข่ องลาวาจากการระเบิดของภู เขาไฟ ทาให้หนิ อัคนีและหินชัน้
ซึง่ อยูใ่ ต้ทล่ี าวาไหลผ่าน เกิดการแปรสภาพเป็ นหินแปรทีแ่ ข็งแกร่งขึน้
3. แหล่งภูเขาไฟระเบิด ทาให้เกิดแหล่งแร่ทส่ี าคัญขึน้ เช่น เพชร เหล็กและธาตุ
อื่น ๆ อีกมาก
4. แหล่งภูเขาไฟระเบิดจะเป็ นแหล่งดินดีท่เี หมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ดินที่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็ นต้น
5. แหล่งภูเขาไฟ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติฮาวาย ใน
อเมริกา หรือแหล่งภูกระโดง ภูองั คาร ในจังหวัดบุรรี มั ย์ของไทย เป็ นต้น
6. ฝุน่ เถ้าภูเขาไฟทีล่ ่องลอยอยู่ในชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์ ทาให้บรรยากาศโลกเย็น
ลง ปรับ ระดับ อุ ณหภู มิข องบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ข องโลกที่ก าลัง
ร้อนขึน้
1.2 โทษของการเกิ ดภูเขาไฟระเบิด
1. แรงสัน่ สะเทือ น มีท ัง้ การเกิด แผ่ น ดิน ไหวเตื อ น แผ่ น ดิน ไหวจริง และ
แผ่นดินไหวติดตาม ถ้าประชาชนไปตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ในเชิงภูเขาไฟอาจหนีไม่
ทัน เกิดความสูญเสียแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ
2. การเคลื่อนที่ข องลาวา อาจไหลมาจากปากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนที่เร็วถึง
50 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
มนุ ษย์และสัตว์อาจหนีภยั ไม่ทนั เกิดความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวง
3. เกิดฝุ่นภูเขาไฟ เถ้า มูล บอมบ์ภูเขาไฟ ระเบิดขึน้ สู่บรรยากาศ ครอบคลุม
อาณาบริเ วณใกล้ภู เ ขาไฟ และลมอาจพัด พาไปไกลจากแหล่ ง ภู เ ขาไฟ
ระเบิดหลายพันกิโลเมตร
4. สภาพภูมอิ ากาศเกิดการเปลีย่ นแปลอย่างเห็นได้ชดั
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2. ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การเกิดระเบิดของภูเขาไฟจะพ่นก๊าซ ละอองภูเขาไฟ (Volcanic aerosols) และเศษ
วัสดุทล่ี ะเอียดมาก ๆ จานวนมหาศาลเข้าบรรยากาศ และทีส่ าคัญส่วนใหญ่ฝนุ่ ละอองจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเหล่านี้จะอยู่ในรูปของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึง่ ทาให้เกิดละอองลอย
ในชัน้ บรรยากาศทีม่ สี ภาพเป็ นกรดซัลฟูรคิ การระเบิดทีร่ ุนแรงมาก ๆ จะมีกาลังมากพอทีจ่ ะ
พ่นเศษวัสดุต่าง ๆ เหล่านี้ขน้ึ ไปได้สูงมากถึงบรรยากาศ ชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์ ซึง่ จะแผ่กระจาย
ออกไปทัวโลก
่
และจะยังล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนานหลายเดือนหรืออาจนานมากเป็ นปี
อิทธิพลที่สาคัญอันแรกที่เกิดจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ คือเป็ นตัวการขวางกัน้ พลังงานรังสีดวง
อาทิตย์ทแ่ี ผ่ลงมายังพืน้ ผิวโลกให้น้อยลง มีผลทาให้อุณหภูมใิ นบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟียร์ลด
ต่าลง
เมื่อประมาณ 200 ปี มาแล้ว Benjamin Franklin เป็ นคนแรกทีช่ ใ้ี ห้เห็นศักยภาพของ
ภูเขาไฟต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมอิ ากาศ โดยอธิบายว่า เถ้าถ่านที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ Laki ในไอซ์แลนด์ เป็ นตัวการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์กลับสูอ่ วกาศ ทาให้อากาศ
ในฤดูหนาวเย็นกว่าปกติ ระหว่างฤดูหนาวในปี ค.ศ.1783 - ค.ศ.1784
เมื่อ ภู เ ขาไฟระเบิด ก็จ ะพ่ น เถ้ า ถ่ า นออกมา ซึ่ง จะประกอบด้ว ยก๊ า ซต่ า ง ๆ เช่ น
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และภูเขาไฟบางลูกก็จะมีกลุ่มก๊าซที่มกี ามะถัน
คลอรีน ฟลูออรีน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกรดซัลฟูรคิ เป็ นองค์ประกอบ ฝุ่นละอองเหล่านี้จะ
ปกคลุมท้องฟ้าเป็ นแผ่นฝ้า จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ปริมาณของฝุน่ ทีภ่ ูเขาไฟระเบิดออกมา
และขึน้ อยูก่ บั ความสูงทีล่ มพัดพาให้ฝนุ่ กระจายขึน้ ไปในบรรยากาศ และสามารถล่องลอยไปได้
ทัวโลก
่
ด้วยกระแสลมและความแรงของลมทีพ่ ัดพาไป ซึ่งก๊าซต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อรวมตัวกับ
ไอน้ าในบรรยากาศชัน้ สเตรโตสเฟี ยก์ จ็ ะกลายเป็ นเมฆหนาทึบทีป่ ระกอบด้วย หยดกามะถัน
ขนาดเล็กมาก ๆ เมฆชนิดนี้ใช้เวลานานหลายปี ทจ่ี ะสลายหายไปหมดอย่างสมบูรณ์ เมฆเถ้า
ถ่านภูเขาไฟเหล่านี้ จะดูดรังสีจากดวงอาทิตย์ ทาให้อุณหภูมใิ นชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์สงู ขึน้ และ
เป็ นสาเหตุทาให้บรรยากาศชัน้ ล่าง ๆ มีอุณหภูมลิ ดต่าและเย็นลง เนื่องจากดวงอาทิตย์สอ่ งลง
มาได้น้อยหรือไม่ได้เลย ปจั จุบนั ปรากฏชัดแล้วว่า เมฆเถ้าถ่านภูเขาไฟสามารถล่องลอยอยูใ่ น
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บรรยากาศชัน้ สเตรโตสเฟียร์ได้เป็ นเวลานานตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป และส่วนใหญ่กป็ ระกอบไปด้วย
หยดกามะถัน ไม่ใช่ผงฝุน่ ดังทีเ่ ข้าใจกันมาก่อน
จากการวิเคราะห์ของ Benjamin
ทาให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟมีผลต่อ
บรรยากาศอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ในปจั จุบนั ได้มกี ารตรวจวัดด้วยดาวเทียมเกีย่ วกับละอองในชัน้
สเตรโตสเฟียร์ แล้วได้ขอ้ มูลทีแ่ น่ชดั ว่าการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมเิ กิดจากเถ้าถ่านของภูเขา
ไฟจริง ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นการศึกษาในซีกโลกเหนือ บริเวณละติจดู กลาง (30oเหนือ) และในช่วง
ละติจดู สูง ประมาณละติจดู 66½ o เหนือ เพราะทวีปต่าง ๆ ในโลกจะอยูใ่ นซีกโลกเหนือ และ
ภูเขาไฟมักเกิดขึน้ ตามแนวของของแผ่นเปลือกโลกนันเอง
่
ในขณะที่มีก ารระเบิด ของภู เ ขาไฟ ละอองลอยต่ า ง ๆ ถู ก แรงผลัก ดัน ขึ้น สู่ ช ัน้
บรรยากาศ ซึ่งลมและแรงดันต่าง ๆ ทาให้ละอองลอยเหล่านัน้ ไปปะปนอยู่ในชัน้ บรรยากาศ
และได้ถูกพัดพาให้ไปตกสู่สถานที่ซ่งึ ห่างไกลจากแรงระเบิด และทาให้มผี ลกระทบตามมา
มากมาย

รูปที่ 7.1 ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
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รูปที่ 7.2 ละอองลอยจากภูเขาไฟระเบิดจะปิดกัน้ แสงอาทิตย์ทส่ี อ่ งลงมายังพืน้ โลก
ทาให้อุณหภูมลิ ดต่าลง
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3. ผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การระเบิดของภูเขาไฟทาให้สภาพภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภูเขาไฟจะระเบิด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทีจ่ บั ตัวไอน้าในอากาศ และก่อตัวเป็ นหยดน้า และอนุ ภาคของ
กรดซัลฟิวริก ทีเ่ รียกว่า ละอองซัลเฟต หากการระเบิดพุง่ สูงถึง 20-30 กิโลเมตร จะพ่นละออง
เข้าสูข่ นั ้ สเตรโตสเฟี ยร์ ซึง่ จะเป็ นตัวกัน้ รังสีจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วนมิให้ถงึ พืน้ ดิน เมื่อการ
แผ่รงั สีจากดวงอาทิตย์ลดลงอุณหภูมขิ องพืน้ ผิวโลกก็จะเย็นลง หลังจากความรุนแรงของการ
ปะทุของภูเขาไฟหมดสิน้ ลง มักจะมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามมามากมาย ตัวอย่างดังนี้
ในปี ค.ศ. 1783 การระเบิดของภูเขาไฟ Laki ในไอซ์แลนด์ ทาให้ฤดูหนาวของปี
ค.ศ.1783 - ค.ศ.1784 ในยุโรปเหนือมีสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นมาก เนื่องจากเมฆฝุน่ ละออง
ทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ Laki ทาให้แสงจากดวงอาทิตย์สอ่ งผ่านมาไม่ได้ เป็ นเหตุให้
กรุงปารีสในฝรังเศสมี
่
แสงสลัวเป็ นเวลาหลายเดือน
ในปี ค.ศ. 1815 การระเบิดของภูเขาไฟ Tambora ในอินโดนีเซีย ซึ่งผลจากการ
ระเบิดครัง้ นี้ให้เถ้าถ่านถึง 80 ลูกบาศก์กโิ ลเมตร ซึง่ เถ้าถ่านนี้ทาให้เกิดภาพพระอาทิตย์ตกดิน
สีแดงไปทัวโลกเป็
่
นเวลานานถึง 3 ปี และมันยังปิ ดกัน้ ลาแสงจากดวงอาทิตย์ท่จี ะส่องมาถึง
โลกไว้นานอีกหลายปี ทาให้เกิดความหายนะต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของโลก อีกทัง้
ทาให้สตั ว์บางชนิดต้องสูญพันธุ์ เพราะไม่สามารถปรับตัวได้ ผลจากการระเบิดครัง้ นี้ส่งผลให้
สหรัฐอเมริกา เกิดความผิดปกติ คือ ในปี ค.ศ.1816 สหรัฐอเมริกากลายเป็ นปีทไ่ี ม่มฤี ดูรอ้ น
27 สิงหาคม ค.ศ.1883 แรงระเบิดของภูเขาไฟ Krakatoa ในอินโดนีเซีย ทาให้ภูเขา
ทัง้ ลูกหายไป ทาให้กาแพงเมืองบอยเตนซอร์ก ของเกาะชวาที่อยู่ห่างออกไปถึง 100 ไมล์
แตกร้าว ละอองลอยเหล่านี้ลอยไปไกลถึง 3,000 ไมล์ และยังคงลอยตัวอยูใ่ นอากาศตลอดทัง้ ปี
ทาให้บรรยากาศมืดมัวเหมือนดวงอาทิตย์ตกดินไปทัวโลก
่
ผลคือเถ้ าถ่านเหล่านี้กระจายอยูใ่ น
บรรยากาศทัวโลก
่
ใช้เวลานานถึง 2 ปี จึงจะตกลงมาบนพืน้ โลกได้หมด เพราะการระเบิดครัง้
นี้ ให้เ ถ้ า ถ่ า นมากประมาณ 50 ล้า นตัน เกิด ฝุ่น หนา 6-18 ลู ก บาศก์ เ ซนติเ มตร ในชัน้
บรรยากาศสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเลยทีเดียว
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ตารางที่ 7.1 การระเบิดของภูเขาไฟกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ปี

ภูเขาไฟ

ค.ศ.1783 Laki
ค.ศ.1815 Tambora
ค.ศ.1883 Krakatoa
ค.ศ.1912
ค.ศ.1943
ค.ศ.1963
ค.ศ.1980

Katmai
Paricutin
Agung
St. Helens

ค.ศ.1982 El Chichon
ค.ศ.1991 Hudson
ค.ศ.1991 Pinatubo

ประเทศ

เหตุการณ์ที่เกิ ดขึน้

Iceland

ฤดูหนาวในปี ค.ศ.1783 - 1784 ในยุโรปเหนือ
มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก
Indonesia ปิ ดกัน้ ลาแสงจากดวงอาทิตย์ทส่ี ่องลงมายังพืน้
โลกนานหลายปี
Indonesia บรรยากาศมืดมัวเหมือนดวงอาทิตย์ตกดินไป
ทัวโลก
่
Alaska
ก๊าซคลอรีนออกมาในปริมาณมาก
Mexico
พ่นหินร้อนขึน้ ไปในบรรยากาศสูงหลายพันฟุต
Bali
ปลดปล่อยฝุน่ ละอองกระจายไปทัว่
USA
มีผลต่อสภาพอากาศไม่มาก เนื่องจากมีแต่ฝ่นุ
ละอองลอย ซึง่ ลอยอยูใ่ นระดับต่า
Mexico
อุ ณ หภู มิ ล ดลง 0.3-0.5 oซ. และท าให้ ก าร
หมุนเวียนของอากาศเปลีย่ นแปลง
Chile
ละอองลอยที่มีซ ัล เฟอร์ผ สมถู ก ลมพัด ไปฝ งั ่
ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียภายใน 5 วัน
Philippines การระเบิดครัง้ นี้ ให้ซลั เฟอร์ลอยสูงขึน้ ไปถึงชัน้
สตราโตสเฟียร์ ทาให้อุณหภูมลิ ดต่าลงทัวโลก
่

ในปี ค.ศ. 1912 การระเบิดของภูเขาไฟ Katmai ในอะแลสกา สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
เกาะ Kodiak ที่อยู่ไกลออกไป 100 ไมล์ ถูกเถ้าถ่านจากภูเขาไฟตกทับถมหนาถึง 25-30
เซนติเมตร และการระเบิดครัง้ นี้กม็ กี ๊าซคลอรีนออกมาในปริมาณมากจนทาให้เสือ้ ผ้าทีต่ ากไว้
บนราวในชิคาโก สหรัฐอเมริกา เปื่อยขาด เพราะกรดไฮโดรริก ซึง่ เกิดขึน้ ในชัน้ บรรยากาศ
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ในปี ค.ศ. 1943 การระเบิดของภูเขาไฟ Paricutin ในเม็กซิโก แรงระเบิดได้พ่นหิน
ร้อนขึน้ ไปในอากาศเป็ นสายโค้งสูงหลายพันฟุต ซึ่งภูเขาไฟลูกหนึ่ง ๆ ก็อาจจะพ่นของแข็ง
ออกมาเป็ นจานวนมากกว่า 2,000 ตัน/ 1 นาที
ในปี ค.ศ. 1963 การระเบิดของภูเขาไฟ Agung ในบาหลี ได้ปลดปล่อยฝุน่ ละอองลอย
สู่ชนั ้ บรรยากาศประมาณ 10 ล้านตัน สูงประมาณ 50 กิโลเมตร และเกิดการกระจายไปทัว่
และแผ่กระจายไปไกลถึงขัว้ โลก จนกระทังก่
่ อตัวเป็ นฝ้าบาง ๆ ปกคลุมไปทัวโลก
่
ในปี ค.ศ. 1980 การระเบิดของภูเขาไฟ St. Helens ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ การระเบิด
ครัง้ นี้ เหตุการณ์จะแตกต่างจากครัง้ อื่น ๆ เพราะมันไม่มผี ลต่อบรรยากาศมากนักเพราะมีฝ่นุ
ละอองไม่มาก มีแค่ฝ่นุ ละอองประมาณ 5 ล้านตันเท่านัน้ อีกทัง้ ละอองลอยเหล่านี้กไ็ ม่ได้ลอย
สูงเท่าใดนัก เนื่องจกถูกลมพัดในแนวนอน ฝุ่นละอองจึงลอยอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีความสูงไม่
เกิน 20 กิโลเมตร สูงไม่ถึงบรรยากาศชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์ และการระเบิดครัง้ นี้ละอองลอยมี
ส่วนผสมของซัลเฟอร์น้อยมาก
ในปี ค.ศ. 1982 การระเบิดของภูเขาไฟ El Chichon ในเม็กซิโก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟ
เล็ก ๆ แต่การระเบิดของมันให้ซลั เฟอร์สูงมาก แต่มเี ล็กน้อยเท่านัน้ ทีล่ อยไปถึงชัน้ สเตรโตส
เฟี ย ร์ การระเบิดครัง้ นี้ ใ ห้ฝุ่น ละอองประมาณ 20 ล้านตัน ซึ่งมีกลุ่ มก๊ าซที่มีกามะถัน เป็ น
องค์ประกอบมากกว่า 40 เท่า ก๊าซเหล่านี้เมื่อรวมกับไอน้ าในบรรยากาศชัน้ สเตรโตสเฟียร์ จะ
กลายเป็ นเมฆหนาทึบ ปิดกัน้ รังสีจากดวงอาทิตย์ไม่ให้สอ่ งผ่านมายังพืน้ โลก ส่งผลให้อุณหภูมิ
ลดลง 0.3 - 0.5oซ. แม้ว่าผลกระทบจากการระเบิดครัง้ นี้ มีผลต่ออุณหภูมขิ องโลกค่อนข้ าง
น้ อ ยก็ ต าม แต่ ก ารลดลงของอุ ณ หภู มิใ นช่ ว งนี้ ท าให้ ก ารหมุ น เวีย นทัว่ ไปของอากาศ
เปลีย่ นแปลงไป อาจมีอทิ ธิพลต่อลมฟ้าอากาศในบางภูมภิ าค เพราะลมสินค้าในเขตร้อนได้พดั
พาเอาฝุน่ ละอองลอยเหล่านี้กระจายออกไปทัวโลกภายในระยะเวลา
่
1 ปี
ในปี ค.ศ. 1991 การระเบิดของภูเขาไฟ Pinatubo ในฟิลปิ ปิ นส์ การระเบิดในครัง้ นี้ให้
ซัลเฟอร์ประมาณ 30 ล้านตัน ลอยสูงขึน้ ไปในชัน้ สเตรโตสเฟี ยร์ 14 กิโลเมตร ทาให้อุณหภูมิ
ลดต่ าลงมาก ซึ่งละอองลอยได้กระจายไปในบริเวณศูนย์สูตร ใกล้กบั แหล่งกาเนิดในเวลา
ประมาณ 23 วัน และกระจายไปไกลถึง ญี่ปุ่ น ภายหลัง จากนัน้ เพีย ง 2 สัป ดาห์ และอีก
ประมาณ 20 วัน จากนัน้ ก็ได้กระจายไปถึงยุโรปใต้ และในอีก 2 เดือนต่อมาก็กระจายไปถึง
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ออสเตรเลียตอนใต้ และกระจายไปยังบริเวณละติจดู ที่ 74o เหนือ ในบริเวณขัว้ โลกของประเทศ
แคนาดา ในช่วงต้นปี ค.ศ.1992 ก็ฟ้ ุงกระจายไปทัวโลก
่
ในปี ค.ศ. 1991 การระเบิดของภูเขาไฟ Hudson ในชิลี การระเบิดในครัง้ นี้ให้ละออง
ลอยทีม่ ซี ลั เฟอร์ผสมอยู่ และถูกลมพัดไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ภายใน 5 วัน
และฟุ้งกระจายไปทัวภายใน
่
1 สัปดาห์
ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น เป็ นผลกระทบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ซึ่งเป็ นสาเหตุท่ใี ช้
อธิบายแนวคิด ที่กล่าวว่า การระเบิดของภูเขาไฟทาให้ภูมอิ ากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป
เพราะหากละอองลอยต่าง ๆ อยู่ในชัน้ บรรยากาศสเตรโตสเฟี ยร์ จะทาให้แสงจากดวงอาทิตย์
ส่องลงมายังพืน้ โลกลดลงจริง กระบวนการทางกายภาพมีผลอย่างมากต่อสภาพภูมอิ ากาศ ที่
สาคัญคือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทาให้แสงส่องลงมายังพืน้ โลกลดลง ทีก่ ล่าวกันมากทีส่ ุดถึงความ
เป็ นไปได้ของอิทธิพลภูเขาไฟระเบิดที่มตี ่อภูมอิ ากาศก่อนยุคประวัติศาสตร์คอื การเกิดยุค
น้าแข็ง ปจั จุบนั นักวิทยาศาสตร์จานวนไม่น้อยทีย่ งั คงมีความเห็นว่า ภูเขาไฟระเบิดเป็ นตัวการ
ทีส่ าคัญทีม่ สี ว่ นทาให้เกิดยุคน้าแข็งในยุคประวัตศิ าสตร์ทผ่ี า่ นมา
การระเบิด ของภู เ ขาไฟนอกจากจะมีอิทธิพ ลต่ อ บรรยากาศของโลกซึ่ง มีผ ลท าให้
อุณหภูมขิ องโลกลดต่าลงอย่างผิดปกติแล้ว การระเบิดของภูเขาไฟยังทาให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบั ชัน้ บรรยากาศ โดยการแลกเปลี่ยนนี้ ขึน้ อยู่กบั ขนาดของแอ่งที่
เกิด การปะทุ ข องภู เ ขาไฟ ถ้า ภู เ ขาไฟมีแ อ่ ง ขนาดใหญ่ แ ละมีก ารระเบิด อย่า งรุน แรง การ
แลกเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็ นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ถา้ แอ่งทีม่ ขี นาดเล็ก
การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะช้าและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จากการระเบิดของ
ภูเขาไฟนี้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื การไหลของลาวาทีม่ คี วามร้อนสูง ในวัฏจักรของก๊าซคาร์บอน แอ่งที่
มีขนาดใหญ่จะมีการไหลผ่านพืน้ ผิวด้วยความเร็ว ส่วนแอ่งทีม่ ขี นาดเล็กนัน้ จะมีการไหลผ่าน
พืน้ ผิวเป็ นไปอย่างช้า ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ รวมไปถึงการ
แลกเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบั ชัน้ บรรยากาศ เป็ นตัวการสาคัญทีท่ าให้ภูมอิ ากาศของ
โลกเกิดการเปลีย่ นแปลง
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