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ทฤษฎกีารเลือ่นไหลของทวปี

(Continental Drift 
Theory)

อลัเฟรด เวเจเนอร์

เมื่อประมาณ 220 ล้านปี
มาแล้วโลกของเรามีพืน้
ทวีปใหญ่เพียงทวีปเดียว
เท่านัน้ เรียกว่า “แพงเจีย” 
(Pangaea) ซ่ึงแปลว่า “All 
Land” หรือ “แผน่ดิน
ทัง้หมด” แต่เม่ือเวลาผา่น
ไปนานๆ กเ็ร่ิมขยบั
เคลื่อนท่ีแยกออกจากกนัไป
เลย จนปรากฎเป็นทวีป
ต่างๆ ในปัจจบุนั
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หลกัฐานท่ีเป็นข้อมลูสนับสนุนทฤษฎี

1. หลกัฐานสภาพรปูร่าง
ของทวีป จากรปูร่างของ
ทวีปต่าง ๆ ท่ีสวมเข้ากนัได้
อย่างพอเหมาะ โดยเฉพาะ
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้กบัทวีปแอฟริกา
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หลกัฐานท่ีเป็นข้อมลูสนับสนุนทฤษฎี

2. หลกัฐานการเคล่ือนท่ีของ
เกาะกรีนแลนด ์นักธรณีวิทยา
ศึกษาพบว่า เกาะกรีนแลนด์
ก าลงัเคล่ือนท่ี อลัเฟรด เวเจ
เนอรจ์ึงได้อ้างเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ว่าสอดคล้องกบัทฤษฎี



3. หลกัฐานอายุของหนิบะซอลบ์รเิวณรอยแยกกลาง

มหาสมทุรแอตแลนติก

จากรอยแยกของแผ่นธรณีภาคและอายหุนิบนเทือกเขากลาง

มหาสมทุรแลว้ ยงัมีหลกัฐานเกี่ยวกบัซากดึกด าบรรพแ์ละหลกัฐาน

อืน่อกีที่ใชใ้นการสนบัสนุนสมมตฐิานที่ว่าในอดีตแผ่นธรณีภาค

ต่างๆ เป็นผืนเดียวกนั



4.หลกัฐานธารน ้าแข็ง
- หนิที่เกดิจากตะกอนธารน ้าแข็ง ซึ่งควรจะเกดิข้ึน

บรเิวณขัว้โลก แต่ปจัจุบนัพบหนิลกัษณะน้ีในบรเิวณชายฝัง่ทะเล

ทางตอนใตข้องแอฟรกิาและอนิเดียเป็นตน้ แสดงว่าแผ่นทวปีที

การเคลือ่นที่หลงัจากที่มีการสะสมตะกอนจากธารน ้ าแข็งแลว้

- สนามแม่เหลก็โลกโบราณ (PALE 
MAGNETISM) จะมีการเรยีงตวัในรูปแบบที่เกดิจากการ
เหน่ียวน าของสนามแม่เหลก็โลกขณะนั้น ต่อมาเกดิจากแข็งตวัเป็น

หนิ



5.หลกัฐานรอยต่อของแผ่นธรณีภาค และอายหุนิบน

เทือกเขากลางมหาสมทุร

ลกัษณะที่โดดเด่นของแผ่นมหาสมทุรแอตแลนตกิ ไดแ้ก ่

เทอืกเขากลางมหาสมทุร เป็นเทอืกเขายาวที่โคง้ออ้มไปต่างรูปร่าง

ของขอบทวปี การเกดิแผ่นดินไหวและภเูขาไฟระเบิด เกาะที่อยู่

บนไหลท่วปีที่มีสว่นของแผ่นดินใตพ้ื้นน ้าต่อเน่ืองกบัทวปียโุรป



หลกัฐานท่ีเป็นข้อมลูสนับสนุนทฤษฎี

6.หลกัฐานส่ิงมีชีวิต จากการพบส่ิงมีชีวิตทัง้พืชและ
สตัวช์นิดเดียวกนัท่ีอยู่ในแถบทวีปทัง้ 2 ท่ีอยู่ด้าน
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั เป็นการแสดงว่าเดิมทวีป 2
ทวีปน้ีเคยเช่ือมติดกนัมาก่อน



6. หลกัฐานการค้นพบซากดึกด าบรรพ์

- นักธรณีวิทยา เช่ือว่าซากดึกด าบรรพข์อง
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในแต่ละแผน่ธรณีภาคน่าจะเป็น
หลกัฐานใช้ยืนยนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงธรณี
ภาคของโลก
- ซากดึกด าบรรพข์องพืชและสตัวใ์นทวีปต่าง ๆ 



- น ามาเทียบเคียงดวู่าเป็นพืชหรือสตัวข์อง
ซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ อยู่ในภมิูอากาศร้อน
หรือเยน็

- ความเหมือนกนัของชัน้หินท่ีพบซาก
เหล่านัน้ เพราะถ้าเป็นหินท่ีเคยเกิดอยู่ในพืน้ท่ี
เดียวกนัมาก่อน เม่ือแผน่ธรณีภาคแยกออกจา
กนัไปแล้ว ลกัษณะของซากดึกด าบรรพแ์ละหิน
กค็วรจะเหมือนกนั
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หลกัฐานซากดึก

ด าบรรพพ์บในทวปีต่างๆ

พบซากดึกด าบรรพข์องเฟินชนิดหน่ึงช่ือ กลอสซอพเทอรสิ

(Glossopteris) ทวปีอนิเดีย อเมรกิาใต ้แอฟรกิา ออสเตรเลยี

และทวปีแอนตารก์ตกิา พบซากดึกด าบรรพข์องสตัวเ์ลื้อยคลานช่ือ 

มีโซซอรสั (Mesosuarus) ซึ่งปกตจิะด ารงชีวติอยูต่ามกลุ่มน ้า
จดื แต่กบัพบอยู่ในสว่นลา่งของทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใตซ้ึ่งเป็นบรเิวณ

ที่อยู่หา่งไกลกนั และอยู่ติดทะเล



หลกัฐานจากซากดึกด าบรรพใ์นอดีตเคยติดอยู่ใกลก้นั

ไดแ้ก่

1. มีโซซอรสั (Mesosaurus) เป็นสตัวเ์ลื้อยคลาน

ที่อยู่ในน ้าจดื พบในอเมรกิาใต ้ และทวปีแอฟรกิาใต ้

2. ลสีโทรซอรสั (Lystrosaurus) มีสตัวเ์ลื้อยคลาน
อยู่บนบก  พบในอเมรกิาใต ้แอฟรกิา และแอนตารก์ตกิา



3. ไซโนกาทสั (Cynognathus ) เป็นสตัวเ์ลื้อยคลาน

ที่อาศยัอยู่บนบก เช่นเดียวกบั ลสีโทรซอรสั พบในทวปีทางดา้น

กอนดว์านา

4. กลอสโซพเทรสี (Glossopteris) เป็นพชืตระกูล

เฟิรน์ที่มีเมลด็ ใชส้ปอรใ์นการขยายพนัธุ ์



หลกัฐานจากซากดึกด าบรรพ ์



หลกัฐานจากซากดึกด าบรรพ ์



สณัฐานของโลก

โลกมีรปูทรงสณัฐานเกือบกลม
โดยเส้นผา่นศนูยก์ลางของทรง
กลมจากขัว้โลกเหนือถึงขัว้โลกใต้
ยาวประมาณ 12,714  กิโลเมตร 
และเส้นผา่นศนูยก์ลางเส้นศนูย์
สตูรยาวประมาณ  12,757  
กิโลเมตร
จุดสูงสุดของโลกอยู่บ ริ เวณ

เทือกเขาหิมาลยัท่ียอดเขา
เอเวอเรสต ์
จดุลึกสุดของพืน้มหาสมุทรอยู่ท่ี

ร่องลึกมาเรียนา



ต าแหน่งที่ลกึที่สดุในมหาสมทุรคือ ต าแหน่ง

ลกึชาเลนเจอร ์ (Challenger Deep) ในร่อง

ลกึมาเรยีน่า (Mariana Trench)
โดยต าแหน่งน้ีอยู่ลกึต า่กวา่ระดบัน ้ าทะเล

10,924 เมตร (35,840 ฟตุ)

ถา้เอาเทือกเอเวอเรสต ์(Mount Everest) 
ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกไปวางไวใ้น

บรเิวณนั้นกจ็ะถูกน ้ าท่วมสูงหลายกโิลเมตรเลย

ทีเดียว ค าว่าต าแหน่งลึกชาเลนเจอรน์ั้นไดม้า

จากช่ือเรือส ารวจชาเลนเจอร ์2 ของสหราช

อาณาจกัร (British survey ship 
Challenger II) ซ่ึงส ารวจพบจุดลึกน้ีในปี 

1951



นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัธรณีวทิยาไดศึ้กษารอยต่อของ

แผ่นธรณีภาคอย่างละเอยีด และสามารถสรุปลกัษณะ

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคไดด้งัน้ี

1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกนั

1. แผ่นธรณีภาคที่แยกออกจากกนั ( divergent 
plates ) เกดิจากการดนัตวัของแมกมาในชัน้ธรณีภาค ท าใหเ้กดิรอย

แตกในชัน้หนิแข็ง จนแมกมาสามารถถา่ยโอนความรอ้นสูช่ัน้เปลอืกโลก

ไดอ้ณุหภมูิและความดนัของแมกมาจงึลดลงเป็นผลใหเ้ปลอืกโลกตอนบน

ทรุดตวักลายเป็นหบุเขาทรุด 



การแยกออกจากกนัของแผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุร

ในเวลาต่อมาเม่ือน ้าไหลมาสะสมเกดิเป็นทะเล และเกดิเป็นรอยแตกจนเป็น

รอ่งลกึ เม่ือแมกมาเคลื่อนตวัแทรกข้ึนมาตามรอยแตก จะท าใหแ้ผ่นธรณีภาคใต ้

มหาสมทุรเคลื่อนตวัแยกออกไปทัง้องขา้ง พื้นทะเลจะขยายกวา้งออกไปทัง้สองดา้น

เรยีกกระบวนการน้ีว่า การขยายตวัของพื้นทะเล (sea floor 
spreading) และปรากฏเป็นเทอืกเขากลางมหาสมทุร เช่น บรเิวณทะเล

แดง รอยแยกแอฟรกิาตะวนัออก อา่วแคลฟิอรเ์นีย มีลกัษณะเป็นหบุเขา

ทรุด ทรีอ่งรอยการแยก เกดิแผ่นดินไหวตื้นๆ มีภเูขาไฟและลาวาไหลอยู่ใต ้

มหาสมทุร



2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลือ่นเขา้หากนั แนวที่แผ่นธรณีภาคชน

หรอืมดุซอ้นกนัเป็นไปได ้3 แบบ คอื แผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุร

ชนกบัแผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุร แผ่นธรณีภาคหน่ึงจะมดุลงใต ้

อกีแผ่นหน่ึง ปลายของแผ่นที่มดุลงจะหลอมตวักลายเป็นแมกมา

และปะทข้ึุนมาบดแผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุร เกดิเป็นภเูขาไฟ

กลางมหาสมทุร เช่น ที่หมู่เกาะมารอิานาส ์อาลูเทียน ญี่ปุ่ น 

ฟิลปิปินส ์ จะมีลกัษณะเป็นร่องใตท้ะเลลกึ



2.1 แผ่นธรณีภาคมหาสมทุรเคลื่อนที่ชนกนัแผ่นธรณีภาคทวปี 

ภาคพื้นทวปีแผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุรจะมดุลงใตแ้ผ่นธรณีภาค 

ภาคพื้นทวปี ท าใหเ้กดิรอยคดโคง้เป็นเทอืกเขาบนแผ่นธรณีภาค

ภาคพื้นทวปี เช่น ที่อเมรกิาใต ้แถบตะวนัตก แนวชายฝัง่โอเรกอน จะ

มีลกัษณะเป็นร่องใตท้ะเลลกึ ตามแนวขอบทวปีมีภเูขาไฟปะทใุนสว่น

เป็นแผ่นดิน เกดิเป็นแนวภเูขาไฟชายฝัง่ เกดิแผ่นดินไหวรุนแรง



2.2 แผ่นธรณีภาคพื้นทวปีชนกบัแผ่นธรณีภาค ภาคพื้นทวปีแผ่น

ธรณีภาคทัง้สองมีความหนามาก เม่ือชนกนัจงึท าใหส้ว่นหน่ึงมดุลง อกีสว่น

หน่ึงเกยกนัอยู่เกดิเป็นเทอืกเขาสูงแนวยาวอยูใ่นแผ่นธรณีภาค

ภาคพื้นทวปี เช่น เทอืกเขาหมิาลยัในทวปีเอเชีย เทอืกเขาแอลป์ ในทวีป

ยโุรป



2.3 แผ่นธรณีมหาสมทุร 2 แผ่น เคลือ่นที่ชนกนั แผ่นเปลอืก
โลกมหาสมทุรที่มอีายมุากจะจมตวัลงใตแ้ผ่นเปลอืกโลกมหาสมทุรที่มีอายุ

นอ้ย แผ่นเปลอืกโลกจะจมตวัลงไปในบรเิวณที่มีหนิหนืดหลอมละลายอยู่

เรยีกว่า เขตมดุตวัของเปลอืกโลก ( subduction zone )

เกดิเป็นหมู่เกาะรูปโคง้ (island arc)

เช่น ประเทศญี่ปุ่ น อนิโดนีเซีย และหมู่เกาะอะลูเซียน



3. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกนั
เน่ืองจากอตัราการเคลื่อนตวัของแมกมาในชัน้เน้ือโลกไม่เท่ากนั ท าใหแ้ผ่น

ธรณีภาคในแต่ละสว่นมีอตัราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากนั ท าใหเ้ปลอืกโลกใตม้หาสมทุร

และบางสว่นของเทอืกเขาใตส้มทุรไถลเลื่อนผ่านและเฉือนกนั เกดิเป็นรอยเลื่อน

เฉือนระนาบดา้นขา้งขนาดใหญ่ข้ึน สนัเขากลางมหาสมทุรถกูรอยเลื่อนข้ึนตดั

เฉือนเป็นแนวเหลื่อมกนัอยู่

มีลกัษณะเป็นแนวรอยแตกแคบยาวมี

ทศิทางต ัง้ฉากกบัเทือกเขากลางสมทุร

และหรอืร่องใตท้ะเลลกึ ระหว่างขอบ

ของแผ่นธรณีภาคที่ซอ้นเกยกนั ใน

บรเิวณภาคพื้นทวีปหรอืมหาสมทุร ดงั

ภาพ 2.12 เช่น รอยเลื่อนซานแอนเด

รยีส ประเทศสหรฐัอเมรกิา รอยเลื่อนอลั

ไพน์ ประเทศนิวซีแลนด์



ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

1. รอยคดโค้ง
รอยคดโคง้ (fold) เกดิขึน้ในชัน้หนิหรอืเปลอืกโลกที่

มคีวามอ่อน เน่ืองจากมแีรงมากระท า และแรงดนัที่
เกดิขึน้ภายในเปลอืกโลกท าใหเ้กดิการบบีอดักนัของชัน้
หนิและเปลอืกโลก จนสง่ผลใหเ้ปลอืกโลกโคง้งอ เกดิ
เป็นภเูขาและภมูปิระเทศในลกัษณะต่าง ๆ รอยคดโคง้
ทีเ่กดิขึน้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่



1) ชัน้หนิโคง้รูปประทนุคว า่ (anticline) เป็นการคดโคง้
ของหนิที่มีลกัษณะโคง้เหมือนรูปประทนุเรอื ชัน้หนิที่อยู่บรเิวณ

ใจกลางของชัน้หนิโคง้รูปประทนุคว า่จะมีอายมุากที่สุด

2) ชัน้หนิโคง้รูปประทนุหงาย (syncline) เป็นการคด
โคง้ของหนิที่มีลกัษณะโคง้ตวัเหมือนน าประทนุเรือหรอืระฆงัมา

วางหงาย ชัน้หนิที่อยู่บรเิวณใจกลางของชัน้หนิโคง้รูปประทนุ

หงายจะมีอายนุอ้ยที่สุด



2. รอยเลือ่น
บรเิวณเปลอืกโลกที่เป็นหนิเก่า มีความออ่นตวั เปราะและแตก

งา่ย มกัเกดิรอยเลือ่น (fault) ข้ึนเน่ืองจากเปลอืกโลกเกดิ
ความเคน้ (stress) และความเครยีด (strain) จนท าให ้
เกดิการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิการดึงและการแยก

ออกจากกนั การเกดิรอยเลือ่นโดยทัว่ไปมี 2 ทศิทาง ไดแ้ก่

1) การเกดิรอยเลื่อนในแนวด่ิง คือลกัษณะการเกดิรอย

เลื่อนในทศิทางแนวตัง้ มี 2 แบบ คือ



1.รอยเลือ่นปกต ิ(normal fault) เป็นรอย
เลือ่นที่เกดิข้ึนในแนวดิ่ง เกดิข้ึนจากแรงดึงออกจากกนัของ

หนิสองฟาก รอยเลือ่นแบบน้ีจะท าใหเ้กดิหนา้ผารอยเลื่อน 

(fault scarp) ที่มีความสูงชนั



2. รอยเล่ือนย้อน (reverse fault) เป็นรอยเล่ือนท่ี
เกิดขึน้ในแนวด่ิง แต่เกิดจากแรงดนัเข้าหากนัของหิน
สองฟากท าให้เกิดหน้าผาซ่ึงมกัเกิดการถล่มได้ง่าย



ลกัษณะภมิูประเทศท่ีเกิดจากรอยเล่ือนปกติมี 2 
แบบ ได้แก่ หบุเขาทรดุหรือกราเบน (graben) ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นแอ่งราบท่ีเกิดจากการทรดุตวัตามแนว
รอยเล่ือน และพืน้ท่ียกตวัขึน้ตามแนวรอยเล่ือน ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นภเูขาสงูท่ีขนาบด้วยหน้าผารอยเลื่อนท่ี
เรียกว่า ฮอสต ์(horst) หรือภเูขาบลอ็ก



2) การเกิดรอยเล่ือนตามแนวระดบั (strike-slip 
fault ) เรียกอีกอย่างว่า รอยเล่ือนเฉียง (oblique fault) 
เกิดจากการเคล่ือนตวัไปทางด้านข้างขนานกบัแนว
ระดบัของชัน้หินท่ีเล่ือนไปในหลายทิศทาง



แบบฝึกหดั

1. นกัวทิยาศาสตรค์นใดที่สนบัสนุนทฤษฎกีารเลื่อนไหลของทวปี
ของอลัเฟรด เวเกเนอร ์

2. หลกัฐานที่พบหนิและแนวภเูขา อยู่ในช่วงยคุใด และ

เกดิข้ึนในบรเิวณใด

3. แนวเทือกเขาแอปพาเลเชียน อยู่บรเิวณใด 

4. ยคุที่เกดิการสะสมของตะกอนจากธารน ้าแข็ง เรยีกอกีอยา่งว่า

5. หลกัฐานจากซากดึกด าบรรพ ์แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบา้ง



6. ปรากฏเป็นเทอืกเขากลางมหาสมทุร พบในบรเิวณใดบา้ง

7. แผ่นธรณีภาคใตม้หาสมทุรชนกนัแผ่นธรณีภาคชนกนั เกิดข้ึน

บรเิวณใดบา้ง

8. กลอสโซเทรสี จะพบสิง่มีชีวติชนิดใดบา้ง

9. พบสตัวเ์ลื้อยคลานที่อาศยัในน ้าจดืคอืยคุใด

10. บรเิวณสนัเขาใตม้หาสมทุรที่ท าใหเ้กดิภเูขาไฟไดแ้ก่



ค าถามหลงัเรยีน

1.  แพงกีอาแปลว่า
ก. แผน่ดินทัง้หมด
ข. แผน่ดินแยก
ค. แผน่ดินเดียว
ง. แผน่ดินใหญ่



2. โลกในยคุปัจจบุนัประกอบด้วยก่ีทวีป
1. 5 ทวีป
ข. 9 ทวีป
ค. 10 ทวีป
ง. 7 ทวีป



3. จากค าถามข้อท่ี 2  ได้แก่ทวีปอะไรบา้ง
ก. ทวีปแอฟริกา
ข. ทวีปเอเชีย
ค. ทวีปแปซิฟิก
ง. ข้อ ข ถกูข้อเดียว



4. พนัเจียเรียกว่า
ก. ทวีปท่ีแยกกนั
ข. ทวีปท่ีอยู่ร่วมกนั
ค. ทวีปท่ีชนกนั
ง. ทวีปท่ีเสมอกนั



5. ทวีปต่างๆได้เร่ิมแยกเป็นสองส่วน ซีกทาง
ใต้เรียกว่า

ก. พนัเจีย
ข. แพงกีอา
ค. กอนนาวาแลนด์
ง. การเล่ือนไหล



5. ทวีปต่างๆได้เร่ิมแยกเป็นสองส่วน ซีกทาง
ใต้เรียกว่า

ก. พนัเจีย
ข. แพงกีอา
ค. กอนนาวาแลนด์
ง. การเลื่อนไหล



▪ 6. ลกัษณะเด่นของพืน้ท่ีมหาสมทุร
แอตแลนติกคือ

ก. เทือกเขากลางมหาสมทุร
ข. เทือกเขา
ค. ทวีป
ง. ถกูทุกข้อ



7.  การส ารวจใต้ทะเลและมหาสมทุรใหญ่มี
ทัง้หมดก่ีแห่ง

ก. 5 แห่ง
ข. 4 แห่ง
ค. 2 แห่ง
ง. 3 แห่ง



8.  รอยต่อของเพลตได้แก่
ก. สนัในมหาสมุทร
ข. รอยเล่ือนแปรสภาพ
ค. เขตมุดตวัของเปลือกโลก
ง. ถกูทุกข้อ



9. แผน่ยเูรเซียเป็นแผน่โลกท่ีรองรบัทวีป
อะไร

ก. ทวีปอเมริกา
ข. ทวีปแปวิฟิก
ค. ทวีปยโุรป
ง. ทวีปแอตแลนดติ์ก



10. ตามแนวชายฝัง่มกัจะพบอะไรเป็น
ส่วนมาก

ก. ซากพืช
ข. ซากสตัว์
ค. ซากไม้
ง. ก และ ข ถกูต้อง



เฉลยหลงัเรียน

▪1. ก 6. ก
▪2. ง 7. ง
▪3. ง 8. ง
▪4. ข 9. ค
▪5. ค 10. ง


