
ทฤษฎีหลักๆ อันวาดวยการสูญพันธุของไดโนเสาร 
 
 อาจกลาวไดวาในปจจุบันมีทฤษฎีอยู 3 ทฤษฎีหรือสมมติฐานสําคัญท่ีสามารถอธิบายการสูญพันธุ
ของไดโนเสารเจาผูครอบครองโลกแหงยุคครีเตเชียส  ซ่ึงไดแก  ทฤษฎีอุกกาบาต  ทฤษฎีเรือนกระจก  และ
ทฤษฎีการขาดอากาศ 
 
1.  ทฤษฎีอุกกาบาตพุงชนโลก 
 

 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีท่ีมีการอางอิงและพูดถึงกันมากทฤษฎีหนึ่ง  เม่ือยอนกลับไปศึกษาถึงชวงเวลาท่ี
ไดโนเสารมีชีวิตอยูนั้น  เราพบวามันปรากฏกายอยูในหนาประวัติศาสตรจนถึงยุคครีตาเชอุสตอนปลาย  
หลังจากนั้นก็ไรรองรอยไปเฉยๆ  นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งไดสันนิษฐานขอมูลเอาไววา  เปนไปไดหรือไม
วาใน ยุคเครตาเชอุสตอนปลายนั้นอาจมีลูกอุกกาบาตท่ีมีความกวางถึง 3 เมตร จํานวนมากพุงเขามาชนโลก
ของเรา   ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น  สงผลใหเกิดหมอกควันหนาทึบบดบังแสงอาทิตยท่ีสองใหความอบอุนแก
โลกเปนเวลานาน  สัตวเลือดเย็นอยางไดโนเสารไมสามารถท่ีจะปรับอุณหภูมิของตนเองใหอบอุนไดเหมือน
สัตวเลือดอุน  จึงพากันลมตายและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  เม่ือฟงดูขอสันนิษฐานแลวก็ดูเหมือนวาจะมี
ความเปนไปไดเชนกัน  แตปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นอยูท่ีวาแลวรองรอยของอุกกาบาตท่ีชนโลกนั้นหายไปไหน ? 
 คําถามดังกลาวนี้ไดรับการเฉลยในป 2523 เม่ือ หลุยส อัลวาเรซ (Luis Alvarez)  และ วอลเตอร อัล
วาเรซ (Walter Alvarez)  สองนักธรณีวิทยาบุตรชายของ หลุยส แฟรงค อาซาโร (Frank Asaro) นักเคมี
นิวเคลียร  และ ฌอเลน ไมเคิล (Helen Michael) นักโบราณชีววิทยาไดคันพบธาตุอีรีเดียม (Iridium) 
ประมาณสูงในช้ันดินเหนียวทท่ีแยกระหวางดินตะกอนในยุคครีตาเชอุสและยุคเทอรเชียรี  ขอมูลใหมนี้ชวย
ใหนักวิทยาศาสตรหลายคนรูสึกม่ันใจในทโษฎีอุกกาบาตชนโลกมากยิ่งขึ้น  สาเหตุหนึ่งท่ีนักวิทยาศาสตร
สามารถใชธาติอีรีเดียมเปนตัวอธิบายในเรื่องนี้ไดนั้นเปนเพราะความเสถียรทางกายภาพของธาตุนี้  ท้ังนี้
เพราะในระหวางท่ีมีการกระทบกันอยางรุนแรงโลหะหนักสวนใหญ  เชน  เหล็กมักจมลงไปในพ้ืนดิน  
แมวาเหล็กจะเปนธาตุหลักท่ีพบมากในอุกกาบาต  แตก็ยังมีธาตุอีกตัวหนึ่งท่ีพบไดม ากเชนกัน  คือ  
แพลทินัม (Platinum)  และโลหะท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับพลาตินัม  ดวยเหตุนี้เองพลาตินัมจึงกลายเปนแร
ธาตุท่ีมีราคาแพงมาก  อีกท้ังยังหายากอีกตางหาก  เพราะเปนส่ิงท่ีไดมาพรอมกับอุกกาบาตนอกโลกของเรา  
แตถาหากเราสามารถเดินทางออกไปในอวกาศนอกโลกกันไดงายๆ เหมือนเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยา
แลวละก็  แรธาติในกลุมพลาตินัมจะกลายเปนแรธาติท่ีหาไดงายทันที  เพราะมันเปนฝุนผงท่ีพบไดท่ัวไปใน
อวกาศอันกวางใหญไพศาล  ส่ิงท่ีนาสังเกตก็คือ  เม่ือธาตุพลาตินัมหรือธาตุโลหะท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน  
ถูกฝงอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งแลว  มันมักจมอยูกับท่ีไมมีการเคล่ือนยายไปไหน  จัดไดวาเปนแรธาตุ
เฉื่อยชา (inert)  แรธาตุเหลานี้จึงมักไมทําปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน  หนึ่งในกลุมพลาตินัมก็คือ  ธาตุอีรีเดียมนั่นเอง  
ธาตุอีรีเดียมนี้สามารถตรวจพบไดงายแมวามักจะมีปริมาณนอยมากก็ตามที  จึงทําใหนักวิทยาศาสตรนิยมใช
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แรอีรีเดียมเปนตัวอางอิงการชนของลูกอุกกาบาตตอโลกพิภพเราได  สถานท่ีท่ีคาดวานาจะมีผลฝุนผสมอยูก็
คือตามพ้ืนมหาสมุทรใดๆ ท่ีมีอายุระหวางยุคเครตาเชอุสกับเทอรเชียรีนั่นเอง  ตําแหนงท่ีพวกเขาสนใจคือ  
กุบบีโอ (Gubbio),  อุมเบรีย (Umbria)  ในประเทศอิตาลี  ถึงกับลงไมลงมือขุดตะกอนดินขึ้นมา  และพวก
เขาก็เริ่มงงและพบวาตะกอนสวนท่ีมีอายุระหวางรอยตอท้ังสองยุคมีรองรอยการสูญพันธของซากดึกดํา
บรรพขนาดเล็กในยุคเครตาเชอุสอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอรแรมมินิเฟอรรัน  โดยท่ีรอยตอระหวาง
ยุคท้ังสองนี้เปนช้ันดินเหนียวบางๆ สีน้ําตาลเขมถึงดํา  คั่นอยูระหวางช้ันตะกอนดินของท้ังสองยุคเอาไว  
ทีมงานของอัลวาเรซไดนําตัวอยางหินของช้ันตะกอนนี้มาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบหาธาตุอีรีเดียม  ผล
การศึกษาสรางความสุดงงใหกับกลุมนักวิทยาศาสตรกลุมนี้มาก  เพราะปริมาณธาตุอีรีเดียมในกอนหินยังคง
มีปริมาณไมตางจากตะกอนท่ีอายุแกกวาขางลางและออนกวาท่ีอยูขางบน  ดังนั้นพวกเขาจึงคอนขางจะ
ผิดหวังกับส่ิงท่ีคนพบ  เพราะเสียเวลาไปกับการวิเคราะหดินเหนียวจากทองทะเล  ทีมของอัลวาเรซยังไม
ลดละความพยายาม  พวกเขาจึงระดมกันมาศึกษาจุดใดในพ้ืนพิภพแนๆ ท่ีจะเปนจุดท่ีเห็นการเปล่ียนแปลง
ธาตุรีเดียม  พวกเขาจึงเพ่ิมจุดสํารวจอีก 2 จุด  จุดหนึ่งในทะเลนิวซีแลนด  และอีกจุดเปนทะเลสตีเวนคล้ินท 
(Stevens Klint) ของเดนมารก  ในระหวางการศึกษาวิจัยใหมนี้พวกเขาไดตั้งขอสันนิษฐานวาอะไรกันแนท่ี
นาจะเปนสาเหตุทําใหมีปริมาณธาตุอีรีเดียมในช้ันรอยตอระหวางยุคครีเตเชีรสและเทอรเชียรีบาง  คําตอบ
ของพวกเขาสรูปไดเปน 2 ประเด็น  คือ 
 1.  อาจมีเหตุการณบางอยางท่ีทําใหการผสมกันของตะกอนดินเหนียวแผละฝุนหยุดชิงักลงจนทําให
ปริมาณธาติอีรีเดียมจากอวกาศมีปริมาณคงท่ี  หรือ 
 2.  อาจมีบางอยางท่ีมีขนาดใหญโตมาก  สงผลใหเกิดผงฝุนของธาตุอีรีเดียมตกคางในช้ันโลกเปน
จํานวนมาก 
 เม่ือศึกษาไปศึกษามาก็ไมพบขอมูลท่ีจะมายืนยัน(นั่งยัน)สนับสนุนสมมติฐานในขอแรก  พวกเขาจึง
หันมาทบทวนขอสันนิษฐานถัดมา  แตก็มีคําถามขอใหมเกิดขึ้นมาเชนกันวา  แลวผงฝุนปริมาณมหาศาลจาก
นอกโลก  จะเพ่ิมปริมาณขึ้นมาเปนจํานวนมากไดอยางไร  เม่ือถกเถียงกันไปมาพวกเขาจึงไดสรุปใหม(อีก
ตามเคย)เปน 2 ประเด็น  คือ 
 1.  อาจมีดาวดวงขนาดใหญวิ่งเขามาใกลๆ โลก  และเปล่ียนสภาพเปนซุปเปอรโนวา (super nova)  
และสงผลใหเกิดผงฝุน  ไมวาจะเปนเหล็กหรือธาตุอีรีเดียมตกลงมาบนโลกของเราชนิดมากมายกายกอง  
หรือ 
 2.  ธาตุอีรีเดียมอาจมาพรอมกับวัตถุใหญจากนอกโลกท่ีเคล่ือนท่ีหลุดเขามายังโลกมนุษยเรา  ซ่ึง
วัตถุนี้อาจเปนดาวหางหรือลูกอุกกาบาตยักษก็ได 
 
2.  ทฤษฎีเรือนกระจก 
 

 กลไกท่ีทําใหเกิดการเสียชีวิตจากผลกระทบของภาวะเรือนกระจก  บุคคลแรกท่ีนําทฤษฎีการระเบิด
ของภูเขาไฟและผลกระทบจาก กรีนเฮาส (Volcano-greenhouse) มาอธิบายถึงการสูญพันธุของไดโนเสาร  
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คือ  นายแม็คลีน (McLean) เขาไดตีพิมพบทความท่ีอธิบายถึงปรากฏการณดังกลาวในวารสารทาง
วิทยาศาสตรในหัวขอ “ทฤษฎีเรือนกระจกจุดจบของยุคเมโสโซอิค : บทเรียนจากอดีต” (A terminal 
Mesozoic ‘greenhouse’ : lessons from the past)  บทความดังกลาว ถูกตีพิมพขึ้นครั้งแรกเม่ือกวา 30 ป
มาแลว  คือในป พ.ศ.2521  โดยแม็คลีนไดอธิบายส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นดวยการ  อางอิงถึงการระเบิดของภูเขา
ไฟเดคแคน (Deccan Traps) ตอนกลางของอินเดีย เม่ือ 65 ลานปกอน  ทําใหกาซคารบอนไดออกไซด
จํานวนมหาศาลปลดปลอยเขาสูช้ันบรรยากาศของโลกพิภพในตอนนั้น  ซ่ึงภาวะเชนนี้ทําใหอุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นอยางรวดเร็วและกินเวลายาวนาน  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงลดจํานวนชนิดและจํานวนของ
สายพันธส่ิงมีชีวิตขึ้น  ผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นอยางมากตอส่ิงมีชีวิตเพศเมีย  เหตุใดแม็คลีนจึงกลาว
เชนนั้น  แม็คลีนไดอธิบายสมมติฐานของเขาวา ความรอนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  ทําใหอุณหภูมิภายในรางกายของ
ส่ิงมีชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นไปดวย  วิธีการหนึ่งท่ีรางกายของส่ิงมีชีวิตใชในการลดความรอนภายในรางกายของ
ตนเองก็คือ  การเพ่ิมปริมาณของเลือดใหไหลไปเล้ียงบริเวณผิวหนังมากขึ้น  เพ่ือคายความรอนออกจาก
รางกายใหมากขึ้น  การเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้เปนเรื่องปกติหากเกิดกับผูฃายหรือผูหญิง(ท่ียังไมตั้งครรภ)  
แตผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิตของเพศเมียท่ีเกิดการตั้งครรภนั้นจะทําใหจํานวนลูกหลานท่ีจะ
สืบตอไปนั้นลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว  เพราะเม่ือเลือดสงไปท่ีผิวหนังมากขึ้น  ทําใหเลือดท่ีสงไปเล้ียงตัว
ออนในมดลูกมีปริมาณลดลง  ทําใหตัวออนไดรับอาหารและกาซออกซิเจนไมเพียงพอ  อีกท้ังความสามารถ
ในการแลกเปล่ียนกาซคารบอนไดออกไซดกลับคืนสูมารดาก็ทําไดลดนอย  ตัวออนท่ีฝงอยูภายในมดลูกจึง
อาจตายได  หรือหากไมตายก็อาจมีรูปรางพิกลพิการได  ฟงดูแลวก็คอนขางจะเหลือเช่ือ  แตจากการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรพบวาหากในระหวางท่ีตัวออนมีการพัฒนาขณะอยูในครรภเพ่ือเจริญเติบโตขึ้นเปนทารก  
หากเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น  ลูกก็จะไดรับผลกระทบนั้นโดยตรง  หากเรานําทฤษฎีดังกลาวนี้มาใชในการ
อธิบายถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับไดโนเสารเพศเมียท่ีตั้งครรภ  รับรองวาผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจะตองมากมาย
มหาศาลอยางแนนอน  เพราะการท่ีเลือดไปเล้ียงมดลูกหรือรังไขไมเพียงพอ  ไขของไดโนเสารก็อาจจะฝอ
หรือเนาเสียไป  ลูกหลานท่ีจะสืบสายพันธุตอมาก็ไมมี  จึงทําใหเกิดการสูญพันธุของไดโนเสารขึ้น  แมแต
คนเรา ทุกวันนี้ก็อาจจะไดรับผลกระทบจากการท่ีอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเชนกัน  เราจะพบวาผูหญิงใน
ปจจุบันตั้งครรภไดยากขึ้น  อีกท้ังยังแทงลูกไดคอนขางงาย  ท้ังๆ ท่ีกวาจะตั้งครรภไดก็กินเวลาหลายป  ทํา
ให เราตองหนมาพ่ึงวิทยาการการแพทยชวย  เ พ่ือใหสามารถมีบุตรหลานสืบสกุลตอไปได   ซ่ึง
นักวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  
สัตวเล้ือยคลาน  และนก  ขอมูลท่ีพวกเขาพบนั้นคอนขางสอดคลองและไปดวยกัน  จึงทําให แม็คลีน ม่ันใจ
ในทฤษฎีของตนมากขึ้น  เขาจึงไดนําความรูดังกลาวมาอางอิงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาอาจจะเกิดขึ้นกับ
ไดโนเสารเม่ือ 56 ลานปกอน  การเปล่ียนแปลงภายในโลก  เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาโลกมนุษยเรา  แมวา
จะเปนดาวเคราะหท่ีมีอุณหภูมิเย็นลงมาเปนเวลานานหลายพันลานป  แตแทจริงแลวภายใตโลกใบยักษนี้ก็
ยังคงอัดแนนไปดวยพลังงานความรอนจํานวนมากมายมหาศาล  ทําใหโลกพิภพเราเกิดการเปล่ียนแปลงได
แทบทุกขณะ  เราจะเห็นวาในประเทศท่ีมีภูเขาไฟยังระอุอยูนั้นมีอัตราเส่ียงตอการระเบิดของภูเขาไฟ  และ
แผนดินไหวมาก  แตถึงกระนั้นในดินแดนดังกลาวก็ยังมีผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  เนื่องจากความ
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เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหพวกเขาสามารถตรวจสอบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไดคอนขางรวดเร็ว  
โชคดีท่ีปจจุบันเราจะพบวาการระเบิดของภูเขาไฟหลายๆ ลูกลดนอยลงกวาในอดีตเม่ือหลายสิบปกอน  
ท้ังนี้เพราะเม่ือโลกปลดปลอยพลังงานจํานวนหนึ่งออกไปแลว  จะทําใหโลกเขาสูสภาพสมดุลมากยิ่งขึ้น  
ดังนั้นหากโลกของเรายังไมเขาสูสภาพสมดุล  พลังงานสวนเกินบอกกับกาซตางๆ ใตผิวโลกจะถูกปลอย
ออกมาเปนจํานวนมาก  จนกวาจะเขาสูสภาวะสมดุล  การพนกาซชนิดตางๆ ขึ้นมาสูบรรยากาศ  ทําให
สภาพแวดลอมบนโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก  อุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมสูงขึ้น  ทําใหส่ิงมีชีวิตบนโลก
นี้ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  พวกไหนท่ีทนไมไดก็จะสูญพันธุไป  พวกท่ีอยูรอดคงเหลือก็จะสภาพ
เปล่ียนแปลงไป  เพราะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม  และในบางครั้งก็สงผลกระทบทางออมตอ
วิวัฒนาการ (bioevolution)ของส่ิงมีชีวิตแตละสายพันธุตามกติกาของเซอรชารัล ดารวิน (Charles Darwin) 
นั่นเอง  เม่ือภูเขาไประเบิดกาซนานาชนิดเขาสูบรรยากาศแลวนั้น  กาซคารบอนไดออกไซดจะรวมตัวกับน้ํา
ในบรรยากาศ  ทําใหมันสามารถจับความรอนจากแสงอาทิตยท่ีสาดสองลงมาไดเปนอยางดี  จึงทําให
อุณหภูมิของเปลือกโลกเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาปกติ  แตจะกลาวหาวาผลกระทบจากเรือนกระจกนั้นเปนส่ิงท่ีไม
ดีอยางเดียวก็คงไมถูกเทาใตนัก  เพราะหากส่ิงมีชีวิตไมมีปรากฏการณใดๆ ท่ี ผิดปกติมากๆ ก็จะไมมีการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ  ทําใหพัฒนาการแตละขณะของสายพันธุส่ิงมีชีวิตกิตเวลายาวนาน  
เรียกวายิ่งมีเหตุการณืเลวรายมากเทาใด  สัตวก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมขึ้นมาทันที  เพ่ือให 
ตนเองสามารถะอาชีวิตรอด (ชนิดเฉียดฉิว) ในสภาพท่ีเลวรายได  จึงทําใหเกิดการพัฒนาของส่ิงมีชีวิตใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  แตท่ีแนๆ ก็คงจะไมมีคาอยากท่ีจะใหเกิดเหตุการณเลวรายขึ้นกับโลกของเราอยางแนนอนใน
อนาคต  เพราะหากเกิดผลกระทบมากๆ ส่ิงมีชีวิตจํานวนมากจะลมตายลงไป  ท่ีคงเหลือก็แตเฉพาะพวกท่ี
สามารถปรับตัวและเอาตัวรอดเพียงวเล็กนอยเทานั้น (แตก็ไมรูวาจะมีอาการครบ 32 หรือเปลา)  นับวาเปน
ความโหดรายอยางมากของธรรมชาติเชนกันท่ีคัดเลือกเฉพาะผูท่ีแข็งแรงกวาคือผูอยูรอด  สวนพวกท่ี
ออนแอจะถูกตัดท้ิงไปทันที 
 
3.  ทฤษฎีการขาดอากาศ 
 
 นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งไดตั้งขอเสนอไวอยางนาสนใจวา ไดโนเสารอาจจะสูญพันธุจากโลกนี้  
เพราะการท่ีปริมาณออกซิเจนบนโลกลดนอยลงไปอยางรวดเร็ว  ศาสตราจารย เคท ริคบ้ี (Keith Rigby) ได
นําเสนอขอสันนิษฐานเพเล (Pele hypothesis)  ท่ีเช่ือวาการท่ีปริมาณออกซิเจนลดลงอยางรวดเร็วนั้นเปน
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นรวมกับการท่ีอุณหภูมิของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง  สงผลใหไดโนเสารจํานวนมาก
เสียชีวิตอยางรวดเร็ว  เหตุผลท่ีทําใหนักวิทยาศาสตรกลุมนี้เช่ือวา ไดโนเสาร เสียชีวิตจากการขาดอากาศ
หายใจนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกเขามองวา ในชวงท่ีเหลือกโลกของเราเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น  ในระหวางท่ีมี
การยกตัวของเปลือกโลกบางสวนขึ้นมาจากพ้ืนน้ําใตทองทะเลกลายมาเปนทวีปตางๆ นั้นจะสงผลใหเกิด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงกาซคารบอนไดออกไซดเหลานี้จะถูกพืช
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นําไปใชในการสังเคราะหอาหาร  และปลดปลอยกาซออกซิเจนออกมาเปนจํานวนมาก  บรรยากาศของโลก
ในยุคนั้นจึงเต็มไปดวยอากาศบริสุทธ์ิ  เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น เม่ือ
ปริมาณออกซิเจนท่ีเคยมีมากมายมหาศาลเกิดการลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว  ทําใหไดโนเสารปรับตัวไมทัน  
ทําใหทนตอสภาพแวดลอมใหมท่ีเกิดขึ้นไมได  แมวาทฤษฎีนี้จะฟงดูนาเช่ือถือเพียงใดก็ยังคงตองมีหลักฐาน
มาอางอิงเพ่ือใหมองดูมีน้ําหนักและนาเช่ือถือมากขึ้นกวานี้  ซ่ึงศาสตราจารย ริคบ้ี ก็ไดทําการศึกษ าเพ่ือ
คนหาหลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎีนี้เชนกัน  ในการศึกษานั้นเขาไดคนพบฟองอากาศในซากอําพันโบราณ  
เม่ือนําอากาศในอําพันโบราณดังกลาวมาตรวจสอบดูพวกเขาก็พบวา ฟองอากาศดังกลาวมีอายุประมาณ 75 
ลานปกอน  หรือกอนยุครอยตอระหวางยุคครีเตเชียสกับเทอรเชียรี  หรือท่ีเรียกรอยตอเค-ที (K-T boundary) 
ภายในฟองอากาศมีปริมาณอเอกซิเจนอยูถึงรอยละ 35   ซ่ึงฟงดูแลวไมนาท่ีจะเปนไปไดเลย  เพราะ
บรรยากาศของโลกเราในยุคปจจุบันมีปริมาณออกซิเจนอยูเพียงรอยละ 21 เทานั้น  ดังนั้นหากในยุครอยตอ
เค-ที เกิดลดระดับลงมาเหลือเพียงรอยละ 28  ซ่ึงแสดงวาปริมาณออกซิเจนลดลงอยางรวดเร็ว  จนสงผลให
ไดโนเสารเสียชีวิตอยางรวดเร็ว  เพราะพวกนี้ยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับบรรยากาศแบบใหมท่ีมี
ออกซิเจนลดลงอยางมากมายได  ขอสังเกตอีกจุดหนึ่งท่ีศาสตราจารย ริคบ้ี ช้ีใหเห็นก็คือ บรรดาแมลงขนาด
ใหญหลายชนิดท่ีมีชีวิตอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารนั้นอาศัยการดูดซึมออกซิเจนเขาทางเนื้อเยื่อ  นั่นแสดง
ใหเราทราบวา พวกแมลงเหลานี้ซ่ึงไมไดหายใจเอาอากาศเขาสูรางกายเหมือนกับสัตวชนิดอ่ืน  ดังนั้นหาก
อากาศภายนอกมีปริมาณออกซิเจนลดนอยลง  การดูดซึมเอาออกซิเจนเขาสูรางกายก็จะมีปริมาณนอยลงไป
ดวย  จึงเปนสาเหตุใหแมลงเหลานี้เกิดการสูญพันธุได  ขอดีประการหนึ่งของทฤษฎีนี้ก็คือ  สามารถโยงไย
ไปอธิบายปรากฏการณบางอยางท่ีทฤษฎีอ่ืนไดอธิบายไว  เชน  ทฤษฎีอุกกาบาตพุงหมงเขาชนโลกนั้นสงผล
ใหเกิดหมอกฝุนควันหนาทึบปกคลุมโลกเราสมัยนั้นเปนเวลายาวนาน  สงผลใหอากาศในขณะนั้นคอนขาง
มืดมิดเต็มไปดวยหมอดฝุนและในท่ีสุดทําใหความหนาวเหน็บ  สัตวท่ีมีรูปรางใหญโตอยางไดโนเสารจึงไม
สามารถทนทานตออากาศท่ีหนาวจัดและสภาพบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในขณะท่ีสัตวท่ีมีรูปรางเล็กๆ  
เชน  จระเข  เตา  และสัตวเล้ือยคลานขนาดเล็กอยางเจาจิ้งจกหรือตุกแก ลับไมไดรับผลกระทบ  ในทาง
ตรงกันขามพวกมันกลับสามาระดํารงชีวิตอยูในยุคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งมโหฬารไดโดยไมกระเทือน
คือไมไดรับผลกระทบใดๆ  ซ่ึงนักวิทยาศาสตรหลายกลุมก็ไมสามารถอธิบายไดวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น  แต
นักวิทยาศาสตรท่ีอธิบายทฤษฎีการขาดอากาศไดอธิบายไวอยางนาสนใจวา สัตวท่ีมีขนาดเล็กๆ  เชน  จระเข  
เตา  และสัตวเล้ือยคลานนั้นมีอัตราการใชพลังงานคอนขางต่ํา  คือพูดงายๆ วา ในชวงท่ีบรรยากาศอนาว
เหน็บไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิต  พวกมันก็สามารถจําศีล(ภาวนา)เพ่ือลดอัตราการใชพลังงานไดเปน
อยางดี  จึงทําใหพวกมันไมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงครั้งใหญนี้  และสามารถมีชีวิตเล็ดรอด
มาถึงปจจุบันนี้  ผิดกับไดโนเสารท่ีมีรูปรางใหญโตปรับตัวเองไดอยางลําเค็ญ  และใชเวลามากกวาสัตว ท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีไมอุยอาย  เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นก็ยอมไดรับผลกระทบอยางหนัก  ซ่ึงก็เปนเรื่องธรรมดา
ของธรรมชาติท่ีมีการคัดสรรส่ิงมีชีวิตท่ีจะอาศัยอยูบนโลกใบนี้ไดตอไปอยางไมกระเทือนซาง  สัตวโลกตัว
ใดท่ีออนแอกวาหรือไมสามาระปรับตัวเขาสูการเปล่ียนแปลงใมๆ ไดโดยงายก็จะเกิดอาการเดี้ยงลมตายจาก
ไป  จะคงเหลืออยูก็เพียงส่ิงมีชีวิตใหมๆ ท่ีสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมใหมได  ไดโนเสารก็อาจจะเปน
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ตัวอยางสัตวโลกท่ีเคราะหรายสายพันธุหนึ่งท่ีไมสามารถปรับตัวเขาสูส่ิงแวดลอมใหมๆ  พวกมันถึงถูก
ธรรมชาติกําจัดไปโดยท่ีไมมีใครสามารถท่ีจะชวยเหลือไดแมแตมนุษย เพราะตอนนั้นเรายังเกิดไมทัน  
ดังนั้นในหนังฝรั่งท่ีมีมนุษยตอสูกับไดโนเสารจึงเปนเรื่องสุดโม  เพราะไมมีความรูทางธรณีวิทยาหรือบรรพ
ชีวินวิทยา (paleontology) เสียเลย  ผมเช่ือม่ันวาทานมุยของเราคงไมนําเอาเรื่องราวท่ีมนุษยฟดกับไดโนเสาร
มาทําเปนหนังออกมาขาย..... เพราะทานเองก็เปนนักธรณีวิทยาฝมือดีคนหนึ่งของประเทศไทยเรา.....ครับผม 
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เหตุการณสูญพันธครั้งใหญ 
 
 เหตุการณการสูญพันธครั้งใหญในอดีตอันเปนท่ีสนใจสําหรับนักธรณีวิทยา & ผูคนท่ัวไปก็คือ  
เหตุการณการสูญพันธุในชวงยุคครีเตเชียส (Cretaceous) เม่ือราว 65 ลานปท่ีแลว  จนเปนสาเหตุท่ีทําให
ไดโนเสารขนาดใหญสูญพันธุท้ังหมด  แตเม่ือนักธรณีวิทยาศึกษามากขึ้นๆ จึงพบวา ตั้งแต 550 ลานปกอน
เปนตนมา  พบหลักฐานท่ีวาไดมีการสูญพันธุครั้งใหญเกิดขึ้นบนโลกท้ังหมด 5 ครั้ง  ซ่ึงทําใหส่ิงมีชีวิตสูญ
พันธุไปประมาณ 50 % ของท้ังหมด  เนื่องจากเกิดขึ้นมานานมาก  การสูญพันธครั้งใหญกอนหนายุคครีเต
เชียสมักลําบากในการศึกษารายละเอียด  เพราะหลักฐานซากดึกดําบรรพสําหรับตรวจสอบมีหลงเหลือนอย
มาก 
 
ตารางสรุปเหตุการณ การสูญพันธุคร้ังใหญ 5 คร้ังที่นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตรสวนใหญยอมรับ  
 

ชวงเวลาในอดีต ส่ิงมีชีวิตท่ีสูญพันธุ สาเหตุ 
429 – 439  ลานป สายพันธุส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ําสูญพันธุ

ไปคิดเปน 25 % ของสายพันธุท้ังหมด
บนโลกรือคิดเปน 60 % ของสายพันธุท่ี
อาศัยในน้ํา 

น้ําทะเบลดระดับลงจากกอนน้ําแข็งยักษ
กอตัวท่ีบริเวณขั้วโลก  และตอมาน้ําทะเล
เพ่ิมระดับขึ้นอยางกะทันหัน  เนื่องจาก
กอนน้ําแข็งยักษท่ีขั้วโลกละลาย 

364  ลานป สายพันธุส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ําสูญพันธุ
ไปคิดเปน 22 % ของสายพันธุท้ังหมด
บนโลก  หรือคิดเปน 57 % ของสาย
พันธุท่ีอาศัยในน้ํา 

ยังไมมีสมมติฐานท่ีมีน้ําหนักเพียงพอ (แต
อาจมีสาเหตุคลายคลึงกับครั้งแรก) 

251  ลานป -  สายพันธุส่ิงมีชีวิตสูญพันธุมากมายถึง  
    95 % ของสายพันธุท้ังหมดบนโลก 
 

-  สายพันธุส่ิงมีชีวิตในน้ําสูญพันธุไป  
    53 % ของสายพันธุท้ังโลกหรือคิด 
    เปน 83 % ของสายพันธุในน้ํา 
 

-  สายพันธุส่ิงมีชีวิตบนบก (ท้ังพืชและ 
    สัตว) สูญพันธุไป 70 % ของ 
    สายพันธบนบกท้ังหมด 

    สมมติฐานท่ี 1  อุกกาบาตขนาดใหญ   
    หรือดาวเคราะหนอยพุงเขาชนโลก 
     

    สมมติฐานท่ี 2  ภูเขาไฟใตน้ําระเบิด   
    ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง 
 
 

    สมมติฐานท่ี 3  อุกกาบาตพุงเขาชนโลก 
    และไปกระตุนใหเกิดภูเขาไฟระเบิด 
    ครั้งใหญ 
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ชวงเวลาในอดีต ส่ิงมีชีวิตท่ีสูญพันธุ สาเหตุ 
199 – 214  ลานป -  สายพันธุส่ิงมีชีวิตในน้ําสูญพันธุไป  

    22 % ของสายพันธุท้ังโลก  หรือคิด 
    เปน 52 % ของสายพันธุในน้ํา 
-  สายพันธุส่ิงมีชีวิตบนบกสูญพันธแต 
   ไมทราบจํานวน(รอยละ)ท่ีแนชัด 

ภูเขาไฟใตน้ําระเบิดครั้งใหญท่ีบริเวณ
ตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและ
ปลดปลอยหินละลาย (ลาวา)จํ านว น
มหาศาลออกมาจนทําใหเกิดโลกรอนขั้น
วิกฤต  โดยพบหลักฐานการระเบิดจากหิน
ภู เ ข า ไ ฟ ท่ี ท า ง ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง
สหรัฐอเมริกา  ทางตะวันออกของบราซิล  
และทางเหนือของอฟริกาและสเปน 

65  ลานป -  สายพันธุส่ิงมีชีวิตในน้ําสูญพันธุ คิด 
    เปนรอยละ 16 จากสายพันธุท้ังโลก  
    หรือคิดเปนรอยละ 47 ของสายพันธุ 
    ในน้ําท้ังหมด 
-  สายพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังบนบก 
    สูญพันธุคิดเปนรอยละ 18 ของ 
    สายพันธุท้ังโลก  รวมไปถึง 
    ไดโนเสารขนาดใหญท้ังหมดดวย 
 

ดาวเคราะหนอยขนาดเสนผาศูนยกลาง
เปนสิบๆ กิโลเมตรพุงเขาชนโลก  ทําให
เกิดหลุมอุกกาบาตชิกซูลูบ (Chicxulub 
Crater) ท่ีบริเวณคาบมหาสมุทรยูคาตัน 
(Yucatan Peninsula)  และทางใตของอาว
เม็กซิโก 
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