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เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง 

(Structural Contours) 
เส้นชัน้ความสูงของโครงสร้าง (structural contours)  คอื  เสน้ทีล่ากผ่านระดบัความสูง

เท่ากนับนผวิของโครงสรา้ง เช่น (1) ผิวของระนาบเรียบ  [รูปที่ 5.1 (ก) และ (ข) และรูปที ่5.2]  ซึ่ง
ตวัอย่างของผวิระนาบเรยีบ ไดแ้ก่ ระนาบจากการวางตวัของชัน้หนิ (bedding plane)  ดงัภาพตวัอย่าง
แสดงในรูปที ่5.1 (ก) และ (ข) ระนาบจากรอยเลื่อน (fault plane)] และ (2) ผิวระนาบโค้งหรือกึง่โค้ง  
[รปูที ่5.1 (ค) และ (ง) และ รปูที ่5.3]  ซึง่ตวัอย่างของผวิระนาบโคง้ ไดแ้ก่ ผวิระนาบโคง้ของชัน้หนิทีเ่กดิ
จากกระบวนการคดโค้ง ดงัภาพตวัอย่างแสดงในรูปที ่5.1 (ค) และ (ง)  ผวิระนาบโค้งจากรอยสมัผสั  
ตวัอย่างเช่น  รอยสมัผสัจากการเลื่อน (fault contact) รอยสมัผสัจากการตกสะสมตะกอน (depositional 
contact)  หรอืรอยสมัผสัจากการขาดความต่อเนื่องของการตกสะสมของตะกอน (unconformity contact)  
 

 
 
รปูที ่5.1  ตวัอย่างโครงสรา้งทางธรณีวทิยาทีแ่สดง  (ก) และ (ข) ระนาบเรยีบ (ค) และ (ง) 

ระนาบโคง้  [ภาพ (ก) (ข) และ (ง) เพยีงตา สาตรกัษ์ ถ่ายภาพ  ภาพ (ค) ณฐัวโิรจน์  ศลิารตัน์ ถ่ายภาพ] 
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รปูที ่5.2  ลกัษณะของระนาบเรยีบทีม่มีุมเทคงที ่ สามารถสรา้งแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูผวิบนของ
ระนาบเรยีบ ซึง่ไดเ้ป็นเสน้ขนาน  มรีะยะห่างเท่ากนั  พจิารณาจากแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูสามารถแปลเป็น
ระนาบรปูสามมติไิด ้ [ทีม่าของภาพ:  http://www.uwgb.edu/dutchs/structge/labman.htm]  

 
ดงันัน้  เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง (structural contours)  แตกต่างจากเสน้ชัน้ความสงูของ

ภูมปิระเทศ (topographic contours)  โดยทีเ่สน้ชัน้ความสงูภูมปิระเทศ  แสดงความสงูของพืน้ผวิดนิเทยีบ
กบัระดบัน ้าทะเลในแนวราบ (horizontal plane)  ความแตกต่างของความสงูวดัตัง้ฉากกบัระนาบแนวราบ 
เช่น 10, 20, 30, 100 หรอื 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง  หรอืเทยีบจากจุดความสงูอา้งองิ 
(reference point)  จุดใดจุดหนึ่ง  ถ้าค่าความสงูมากกว่าจุดอา้งองิ  ก าหนดใหม้คี่าเป็นบวก  ถ้าค่าความ
สงูต ่ากว่าจุดอ้างองิ  ก าหนดให้ค่าความสูงมคี่าเป็นลบ  ส่วนเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  แสดงระดบั
ความสงูเท่ากนัของผวิของโครงสรา้งทางธรณีวทิยา (geologic structures)  ซึง่ผวิของโครงสรา้งอาจเป็น
ผวิระนาบเรยีบ (planar surface) ดงัตวัอย่างแสดงในรปูที ่5.1 (ก) และ (ข)  หรอืผวิระนาบโคง้หรอืกึง่โคง้ 
(curvi-planar surface)  ดงัตวัอย่างแสดงในรูปที ่5.1 (ค) และ (ง)  หรอืผวิจากรอยสมัผสัผวิบนหรอืล่าง
ของหนิชุดใดชุดหนึ่ง (top surface or bottom surface)  และวดัเทยีบกบัจุดอา้งองิจุดใดจุดหนึ่ง  ซึง่อาจ
เป็นระดบัน ้าทะเลปานกลาง   
 แผนทีแ่สดงเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  (structural contours map)  ใหภ้าพลกัษณ์หรอืเป็น
สื่อทีช่ดัเจนของการวางตวั (attitude) หรอืรูปร่าง (shape) ของโครงสรา้ง  เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง 
(รูปที ่5.2 และ 5.3)  คอื  เสน้ทีแ่สดงแนวระดบั (strike lines)  ของโครงสรา้ง  ส่วนทิศทางการเอยีงเท 
(dip direction)  จะตัง้ฉากกบัแนวระดบั   

http://www.uwgb.edu/dutchs/structge/labman.htm
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การอ่านแผนที ่ (map reading) หรอือกีชื่อเรยีกว่า  การแปลความหมายจากแผนที ่(map 
interpretation)  และ การสร้างแผนที ่(map construction)  เมื่อไดช้ื่อว่าเป็นนักธรณีวทิยา  ต้อง
สามารถท าได ้ เพราะถอืเป็นงานพืน้ฐาน  ทีน่กัธรณีวทิยาตอ้งทราบและตอ้งท าได ้  
 

 
 
รปูที ่5.3  ลกัษณะของระนาบโคง้หรอืกึง่โคง้  มมีุมเทไม่คงที ่ สามารถสรา้งแผนทีแ่สดงเสน้ชัน้

ความสงูผวิบนของระนาบโคง้หรอืกึง่โคง้ซึง่ลากดว้ยเสน้ประในภาพล่าง  พจิารณาจากแผนทีส่ามารถแปล
เป็นระนาบรปูสามมติไิด ้ [ทีม่าของภาพ:  Fig. 19 โดย Powell, 1992] 

 

 

 
เมือ่ไดพ้จิารณารปูทีผ่่านมาทัง้ 2 รปู อย่างเขา้ใจแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 
1-3 ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้ต่อไป  
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5.1 การสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของระนาบเรยีบ  
การสร้างเส้นชัน้ความสูงของโครงสร้าง (structural contouring)  ในกรณีของระนาบเรยีบ 

(planar surface)  สิง่ทีต่อ้งทราบ  คอื  แนวระดบั (strike) และมุมเท (dip) ของระนาบ   
คณุลกัษณะ (properties)  ของเส้นชัน้ความสูงของโครงสร้าง  ของผวิระนาบเรยีบ (รูปที ่

5.2)  จะตอ้ง  
(1) เป็นเสน้ตรงเสมอ (always straight line)  
(2) ขนานกบัแนวระดบัของระนาบเสมอ (always parallel to strike)  
(3) ขนานซึง่กนัและกนัเสมอ  (always parallel to each other) และ  
(4) หากมุมเทของระนาบนัน้คงที่  ระยะห่างระหว่างเสน้ชัน้ความสงูต้องเท่ากนัเสมอ 

(always equally-spaced) 
การสร้างเส้นชัน้ความสูงของโครงสร้างลงในแผนท่ี  เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งระนาบ

เรยีบ  มวีธิกีารสรา้ง  2  วธิ ีไดแ้ก่    
(1) วาดภาพโดยใชม้าตราสว่นจากแผนทีเ่พื่อวดัระยะและวดัมุม  (รปูที ่5.4)  หรอื  
(2) ค านวณ โดยใชส้มการทางเรขาคณิต (รปูที ่5.4) 
 

 

tan( )
CI

dip
HS

  

 
 

เมื่อ  CI =  ระยะห่างของเสน้ชัน้ความสงูของระนาบในแนวดิง่ (contour interval) 
HS = ระยะห่างระหว่างเสน้ชัน้ความสงูในแนวนอนโดยวดัตัง้ฉาก (horizontal spacing 
between contour measured perpendicular to a contour line)  

 
ตวัอย่างท่ี 1  ในกรณีทีท่ราบการวางตวัของระนาบ (strike and dip) และระดบัความสูง  ณ  

ต าแหน่งทีว่ดัการวางตวัของระนาบ (elevation)  เช่น สมมตใิหห้น่วยหนิทราย (sandstone unit)  ดงัแสดง
ในรปูที ่5.1 (ก) เป็นระนาบเรยีบอย่างสมบรูณ์ (perfect plane)  โดยมแีนวระดบั (strike) 25N และมุมเท 
(dip) 15  วดัผวิบนของหน่วยหนิชัน้หนิทราย (top surface of sandstone bed) ทีค่วามสงู 340 เมตร
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง  สามารถสร้างแผนที่เสน้ชัน้ความสูงของโครงสร้าง (structural contours 
map) แนวระนาบของผวิบนของชัน้หนิทราย  วธิกีารสร้าง  ดว้ยการวาดภาพ  ต้องใช้มาตราส่วนที ่
ก าหนดในแผนที ่ หรอืการค านวณดว้ยสมการทางเรขาคณิต  ดงัแสดงในรปูที ่5.4   

ตวัอย่างท่ี 2 ในกรณีทีต่อ้งการหาแนวระดบั (strike) มุมเท (dip)  จากแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของ
โครงสร้างระนาบเรียบ  สามารถหาได้โดยวิธีเดียวกนักบัตวัอย่างที่ 1 นัน่คือ  วาดภาพ  โดยก าหนด
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มาตราสว่นเดยีวกบัแผนทีแ่ละวดัมุมเทจากภาพทีว่าด (รูปที ่5.5)  หรอืค านวณ  โดยใชส้มการทางเราขา
คณิต  ค่าทีต่้องการค านวณหา  คอื  ค่ามุมเท  ส่วนค่าช่วงชัน้ความสงู (contour interval, CI)  ซึง่หาได้
จากการน าเอาค่าความสงูของเสน้ชัน้ทีอ่ยู่ตดิกนัมาลบออกจากกนั  จะไดเ้ป็นค่าความแตกต่างของเสน้ชัน้
ความสูงของโครงสร้างในแนวดิ่ง  ส าหรับการหาค่าระยะห่างระหว่างเส้นชัน้ความสูงในแนวนอน 
(horizontal spacing, HS)  วดัระยะจากแผนที ่ การวดัจะต้องวดัฉากกบัทศิทางการวางตวัของเสน้ชัน้
ความสงู  ดงัแสดงในรปูที ่5.5   
 

 
 

 รปูที ่5.4  (ก) ชัน้หนิทรายโผล่ทีร่ะดบั 340 เมตร มแีนวระนาบ 25N และมุมเท 15  (ข) วธิกีาร
สรา้งชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  โดยวธิวีาดภาพ  และวธิกีารค านวณโดยใชส้มการทางเรขาคณิต  ในทีน่ี้
โดยก าหนดเสน้ชัน้ความสงูทีร่ะดบัช่วงชัน้ห่างกนั  100  เมตร (contour interval, CI = 100 m) (ค) ลากเสน้
ขนานกบัแนวระดบั (strike)  โดยลงชัน้ความสูงเทยีบกบัจุดความสงูทีพ่บชัน้หนิทราย  (ง) แผนทีเ่สน้ชัน้
ความสงูของโครงสรา้งของระนาบของหนิทราย (structural contour map of top surface sandstone)   
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 รปูที ่5.5  การหาแนวระดบั (strike) และมุมเท (dip) ของระนาบ  จากแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้งระนาบเรยีบ  (ก) แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  (ข) วธิหีาทศิทางของแนวระดบั  วดัตาม
แนวของเสน้ชัน้ความสงู เพราะเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งขนานกบัแนวระดบั การวดัแนวระดบัวดั
เทยีบกบัทศิเหนือของแผนที ่  (ค) วธิกีารหามมุเทจากการค านวณ  และจากการวาดภาพ (ง) ผลทีค่ านวณ
ได ้ คอื แนวระดบั  25N และมมุเท 15  ทศิทางของมมุเท  ตัง้ฉากกบัแนวระดบัและเอยีงเทไปในทศิทาง
ทีม่ตี าแหน่งของเสน้ชัน้ความสงูค่าต า่  

 
ตวัอย่างท่ี 3  ในกรณีทีต่อ้งการหาแนวระดบั (strike) มุมเท (dip)  และสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของ

โครงสรา้งระนาบเรยีบ  จากการทราบ  ค่าความสูงของผิวระนาบ  3  จุด  (three points problem)  
ซึง่ค่าความสงูของผวิระนาบอาจพบจากหนิโผล่ (outcrop) ใหเ้หน็ทีผ่วิดนิ  หรอืจากการเจาะหลุมส ารวจ  
(bore hole)  สิง่ทีต่้องทราบ  คอื  ความสงูของผวิระนาบ  ในกรณีทีร่ะนาบนัน้ความหนา  จะเป็นผวิบน 
(top surface) 3 จุด หรอืผวิล่าง (bottom surface)  3 จุด  รูปที ่5.6 แสดงการวเิคราะหห์าแนวระดบัและ
มุมเทของระนาบของชัน้  ซึง่พบอยู่บนแผนที ่3 ต าแหน่ง คอื A, B และ C ทีต่ าแหน่ง A และ B พบผวิบน
ของชัน้หนิอยู่ลกึใต้ผวิดนิ  ส่วนต าแหน่ง C พบเป็นหนิโผล่  ดงันัน้  จะต้องหาความสงูของผวิบนของชัน้
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หนิทีต่ าแหน่ง A และ B  ดงัแสดงในรปูที ่5.6 (ก) และ (ข)  ก าหนดช่วงชัน้เสน้ความสงูทีต่อ้งการสรา้ง  ใน
รูปก าหนดช่วงชัน้ (contours interval, CI) 100 เมตร  จากนัน้  ประมาณหาค่าความสงูจากค่าทีท่ราบ 3 
ต าแหน่ง  เชื่อมต่อเสน้ชัน้ความสงูผ่านต าแหน่งทีม่คีวามสงูเท่ากนั  ดงัแสดงในรปูที ่5.6 (ค) และ (ง)  
 

 
 

รูปท่ี 5.6  การหาแนวระดบั (strike) มุมเท (dip) ของระนาบ  และสร้างเสน้ชัน้ความสูงของ
โครงสรา้งจากต าแหน่งทีท่ราบความสงูของโครงสรา้ง 3 ต าแหน่ง (three points problem) (ก) แผนทีแ่สดง
ต าแหน่งทีพ่บชัน้หนิ ทีม่กีารเอยีงเท  ต าแหน่ง A และ B พบอยู่ใตผ้วิดนิ ต าแหน่ง C พบหนิทราบบนผวิดนิ  
(ข)  เชือ่มต่อจุด 3 จุด  เพือ่ประมาณหาค่าทีไ่ม่ทราบจากค่าทีท่ราบ (interpolation)  (ค) สรา้งเสน้ชัน้ความ
สงู  (ง) แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของชัน้หนิ   
 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 4-6  ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  
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 ตวัอย่างท่ี 4 ในกรณีทีท่ราบเสน้แนวระดบั  และต าแหน่งความสงู  ต้องการหามุมเท  และสรา้ง
แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงู  การทีจ่ะสรา้งได ้ ต้องทราบต าแหน่งของผวิระนาบทีห่่างจาก  ต าแหน่งเสน้แนว
ระดบั  อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง [รปูที ่5.7 (ก)]  จากนัน้เทยีบหาความสงู ค านวณหรอืวาดภาพเพื่อหามุมเท  
ต่อมาก าหนดช่วงชัน้ความสงู  ในทีน่ี้ก าหนดช่วงชัน้ 100 เมตร  สามารถสรา้งเสน้ชัน้ความสงูตามช่วงชัน้
ทีก่ าหนดได ้ ดงัแสดงในรปูที ่5.7 (ข)-(ง)   
 

 
 

รปูที ่5.7 (ก) เสน้แนวระดบัพรอ้มต าแหน่งความสงู และต าแหน่งทีพ่บ ห่างจากเสน้แนวระดบั  
(ข) ค านวณหามุมเท โดยจะตอ้งหาค่าระยะห่างในแนวนอนทีว่ดัไดจ้ากแผนที ่ (ค)  วาดภาพหามุมเท  โดย
เทยีบมาตราสว่นจากแผนที ่ ก าหนดช่วงชัน้ความสงูของเสน้ชัน้และประมาณค่าทีไ่ม่ทราบจากค่าทีท่ราบ  
(ง)  แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งระนาบเรยีบ  ซึง่เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งทีส่รา้งเพิม่ขึ้นมา
จะตอ้งขนานและมรีะยะห่างของเสน้ชัน้เท่ากนั  
 

รปูที ่5.4-5.7  ถอืเป็นรูปพืน้ฐานทีต่้องท าความเขา้ใจ  หากยงัความมสีบัสนควรทบทวนอกีครัง้  
จากรูปที่ 5.4-5.7  สามารถประยุกต์เพื่อท าแผนที่ธรณีวทิยาของหินโผล่  รูปที่ 5.8  แสดงล าดบัการ
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วเิคราะหเ์พื่อหา  รปูแบบของหินโผล่ (outcrop pattern)  เมื่อท าการส ารวจในสนาม จ าเป็นตอ้งท าแผน
ทีฐ่าน (base map)  ใหอ้ยู่ในมาตราสว่นทีต่อ้งการส ารวจ  ซึง่ประกอบดว้ยเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  
[รปูที ่5.8 (ก)] จากนัน้ท าการส ารวจสภาพธรณีวทิยาของพืน้ที ่ ในกรณีทีพ่บชัน้หนิวางตวัเอยีงเท  วดัแนว
ระดบั (strike)  และมุมเท (dip)  และน ามาสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  [รูปที ่5.8 (ข)]  เพื่อหา
รูปแบบของหนิโผล่  [รูปที่ 5.8 (ค)]  ซึง่สภาพธรณีวทิยาที่ควบคุมการปรากฏของหนิโผล่  ไดแ้ก่ (1) 
ระนาบหรอืระนาบกึง่โคง้ (2) มุมเทและทศิทาง และ (3) ความหนาของหน่วยหนิ  (รปูที ่5.8-5.10) 
 

 
 

รปูที ่5.8  ล าดบัการวเิคราะหเ์พือ่หารูปแบบของหนิโผล่ (outcrop pattern) (ก) สภาพภูมิ
ประเทศทีป่รากฏในพื้นทีส่ ารวจและแผนทีภู่มปิระเทศ  (ข) สภาพธรณีวทิยา พบชัน้หนิวางควัเอยีงเท และ
แผนทีแ่สดงเสน้ชัน้ความสงูของระนาบ  (ค)  การหารปูแบบของหนิโผล่  หาไดโ้ดยการวางซอ้นแผนทีเ่สน้
ชัน้ความสงูของระนาบกบัแผนทีภู่มปิระเทศ  ต าแหน่งทีค่วามสงูของแผนทีท่ ัง้สองเท่ากนั คอื ต าแหน่งจะ
พบหนิโผล่ ถา้ความสงูของภูมปิระเทศมากกว่า ความสงูของผวิระนาบ แสดงว่า ผวิระนาบอยู่ใต้ผวิดนิ  ถ้า
ความสงูของภูมปิระเทศน้อยกว่า ความสงูของผวิระนาบ แสดงว่า ผวิระนาบผุกร่อนออกไปแลว้ เพราะใน
กรณีนี้ก าหนดให้เป็นระนาบบาง (thin bed) ยงัไม่น าความหนาของชัน้หนิมาพจิารณา  [ทีม่าของภาพ: 
ภาพจาก www.fault-analysis-group.ucd.ie/gallery]   
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รปูที ่5.9  (ก)-(ฉ) รปูแบบของหนิโผล่  ขึ้นกบัสภาพภูมปิระเทศ การวางตวัของชัน้หนิ ความหนา
ของชัน้หนิ ในรปูเป็นชัน้หนิบาง  [ทีม่าของภาพ: ภาพจาก www.fault-analysis-group.ucd.ie/gallery]   
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รปูที ่5.10 แสดงรปูร่างแบบหนิโผล่  ทีข่ ึน้กบัสภาพธรณีวทิยา 3 ประการทีก่ล่าวมาขา้งตน้  กรณี
ของชัน้หนิทีว่างตวัในแนวราบ [รูปที ่5.10 (ก)]  จะไดก้ารโผล่ของหนิขนานไปกบัเสน้ชัน้ความสงูของภูมิ
ประเทศ (parallel to topographic contours)  เมื่อชัน้หนิหรอืหน่วยหนิมกีารเอยีงเท  การปรากฏของ
รปูร่างหนิโผล่จะแตกต่างกนัออกไป  ขึน้อยู่กบัทศิทางของแนวระดบั (strike) และมุมเท (dip)  ดงัแสดงใน
รปูที ่5.10  (ข)-(ฉ)  โดยชัน้หนิหรอืหน่วยหนิทีแ่สดงดว้ยสทีบึมคีวามหนาเท่ากนัทุกรูป  แนวระดบัวางใน
ทศิทางเดยีวกนั  แต่องศาของมุมเทต่างกนั   
 

 
 

รปูที ่5.10  ภาพบลอ็กไดอะแกรมและแผนทีแ่สดงหนิโผล่  (ก) ชัน้หนิมมีุมเท 0 พบการวางตวั
ขนานกบัเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  ลกัษณะของภูมปิระเทศก าหนดรปูแบบของหนิโผล่  (ข) ชัน้หนิมี
มุมเท 90  สภาพภูมปิระเทศไม่มผีลต่อลกัษณะของหนิโผล่  (ค) ชัน้หนิมมีุมเท 45 (ง)  ชัน้หนิมมีุมเท 
30  (จ) ชัน้หนิมมีุมเท 17 เท่ากบัความลาดชนัของภูมปิระเทศ  (ฉ) ชัน้หนิมมีุมเท 6  [ทีม่าของภาพ:  
Figure 3.4 โดย Ragan, 1968] 



42   คู่มอืปฏิบตักิารธรณีวิทยาโครงสรา้งและธรณีวิทยาภาคสนาม  

 

จากรูปที ่5.10 สรุปได้ว่า กรณีแผนทีแ่สดง  หินโผล่รปูตวัวี (V-shaped)  หากมุมเทของหนิ
มากกว่ามุมเทของภูมปิระเทศ  ทศิทางของรูปตวัว ี  บ่งบอกทศิทางของมุมเทของหนิ  นัน่คอื มุมเทชีไ้ป
ตามแนวของตวัว ี [รปูที ่5.10 (ค) และ (ง)]  แต่ถ้ามุมเทของภูมปิระเทศมากว่า  มุมเทชีใ้นทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัตวัว ี [รปูที ่5.10 (ฉ)]  กรณีหนิมมีุมเท 90 สภาพภูมปิระเทศไม่มผีลต่อรปูร่างการปรากฏของหนิ
โผล่  [รปูที ่5.10 (ข)]  และถา้เสน้ความสงู-ต ่าของภูมปิระเทศแตกต่างกนัมคีวามลาดชนัไม่สม ่าเสมอทัว่ทัง้
พืน้ที ่ รปูร่างของหนิโผล่และความหนา-บางของชัน้หนิทีโ่ผล่ในแผนทีจ่ะแตกต่างกนัออกไป  ซึง่สาเหตุมา
จากภูมปิระเทศไม่ใช่เกดิจากความหนา-บางของหน่วยหนิทีไ่ม่เท่ากนั    

รปูที ่5.11 แสดงตวัอย่างของหนิโผล่ในแผนทีอ่กีหนึ่งตวัอย่าง  ก าหนดใหช้ัน้หนิมคีวามหนามาก  
จากรปูจะเหน็ว่าขอบเขตของหนิโผล่  แมผ้วิบนของชัน้หนิทีร่ะบายดว้ยสทีบึ  มลีกัษณะทีเ่ป็นระนาบเรยีบ  
แต่ขอบเขตของหนิโผล่ยงัขึน้อยู่กบัความสงู-ต ่าของภูมปิระเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ถา้ภูมปิระเทศขรุขระ
สงูๆ ต ่าๆ หรอืเป็นร่องเขา  ขอบเขตของหนิ  มรีปูร่างทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจผดิไดง้่าย  ดงันัน้เมื่อเหน็ขอบเขต
ของหนิตดักบัเสน้ความสงูไปมา  ควรพจิารณาให้ดกี่อนที่จะแปลความหมาย  ควรมองหาความสมัพนัธ์
ระหว่างทศิทางการวางตวั  ด้วยการลากเส้นชัน้ความสูงของโครงสร้าง  และหาการเอียงเทของชัน้หิน  
จากการพบขอบเขตทีป่รากฏร่วมกบัเสน้ชัน้ความสูงของภูมปิระเทศ  การวเิคราะห์ท าเช่นเดยีวกบัรูปที ่ 
5.8-5.10    

 

 
 

รปูที ่5.11   ลกัษณะของหนิโผล่เมือ่ลกัษณะภูมปิระเทศมคีวามสงู-ต า่  แตกต่างกนั  ก าหนดให้
ชัน้หนิทีล่งสทีบึมคีวามหนามาก  แสดงเฉพาะผวิบนของชัน้หนิ  [ทีม่าของภาพ:  ภาพปรบัปรุงต่อจาก  Fig. 
2.10 โดย Lisle, 1995] 
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การแสดงรปูแบบของหนิโผล่รปูตวัว ี(V-shape)  รปูทีน่ิยมน าแสดงหรอือา้งถงึมาก  คอื  รปูแบบ
หนิโผล่รปูตวัว ี(V-shaped outcrop patterns)  คอื  รปูที ่5.10  เสนอโดย Ragan (1968)  ส่วนรูปที ่5.11  
คลา้ยรปูที ่ 5.10  แต่แสดงเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  เพื่อก าหนดขอบเขตของหนิโผล่  เป็นการแสดง
ให้เหน็วธิกีารหาขอบเขตหนิโผล่  อย่างไรกด็ไีม่ว่ารูปใดๆ ทีน่ าเสนอในบทนี้  ขอใหท้ าความเขา้ใจให้ด ี 
เพราะเป็นพืน้ฐานทีจ่ะช่วยให้มองเหน็ความแตกต่างของการโผล่ของหนิที่สมัพนัธก์บัสภาพภูมปิระเทศ  
เมื่อมมีุมเทแตกต่างกนั   

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 7-10  ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  

 
พืน้ฐานจ าเป็นทีต่อ้งทราบเพื่อท าใหส้ามารถสรา้ง (create) วเิคราะห ์(analyze) อ่าน (read) หรอื

แปลความหมาย (interpret)  แผนทีธ่รณีวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  คอื  ตอ้งทราบลกัษณะของรูปแบบหนิโผล่ 
(outcrop pattern)  โดยปจัจยัควบคุมการปรากฏของหนิโผล่  คอื (1) ระนาบหรือกึง่โค้ง (2) มุมเทและ
ทิศทาง และ (3) ความหนาของหน่วยหิน  การทีไ่ดห้ยุดท าแบบฝึกหดั  ในทุกๆ  ครัง้ทีแ่นะน า  หาก
สามารถท าไดโ้ดยไม่เกดิความสบัสน  จะน าไปสูค่วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในอนาคต  อย่าอ่านแบบผ่านๆ  โดย
ไม่ลงมอืท า  ในหวัข้อน้ียงัอยู่ในเงือ่นไขของระนาบเรียบ  ล าดบัต่อไป  จะแสดงให้เหน็วธิกีารน าไป
ประยุกตใ์ช ้ เช่น  หากพบชัน้หนิโผล่ทีเ่สน้ความสงูของภูมปิระเทศ (topographic contours)  เดยีวกนัสอง
ต าแหน่ง  สามารถลากเส้นตรงระหว่างต าแหน่งหนิโผล่ทัง้สองต าแหน่ง  เสน้ที่เชื่อมต่อ  คอื  เสน้แนว
ระดบัหรอืเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง (strike line or structural contours)  ดงัแสดงในรูปที ่5.12 (ก) 
และ (ข)  จุดทีบ่รเิวณเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง (structural contours)  ตดักบัเสน้ชัน้ความสงูของภูมิ
ประเทศ (topographic contours)  ทีร่ะดบัความสงูทีเ่ท่ากนั  เมื่อลากต่อจุดทีต่ดักนัเหล่านี้  จะไดข้อบเขต
ทีป่รากฏของชัน้หนิ  [รูปที ่5.12 (ค) และ (ง)]  ในบรเิวณทีค่วามสงูของเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ 
(topographic contours)  มคี่าความสูงมากกว่าความสูงของเสน้ชัน้ความสูงของโครงสร้าง (structural 
contours) แสดงว่าชัน้หนิถูกปิดทบั  (รปูที ่ 5.9, 5.10 และ 5.11)  ดงันัน้  สามารถประเมนิหาระดบัความ
ลกึของชัน้หินที่ถูกปิดทบัใต้ผวิดนิ  เพื่อน ามาก าหนดความลึกของหลุมเจาะ  เมื่อต้องการเจาะส ารวจ
เพื่อใหพ้บผวิบนของชัน้หนินัน้  หากชัน้หนินัน้มแีร่ทีส่ามารถขดุขึน้มาใชป้ระโยชน์ได้  ความแตกต่างของ
เสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  กบัเสน้ชัน้ความสงูของโครงสร้าง  เท่ากบัความลกึทีถู่กฝงัอยู่ใต้ผวิดนิ 
[รูปที ่5.12 (ง) และ (จ)]  การทราบความลกึของชัน้หนิที่มแีร่ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้ ท าให้
วเิคราะหห์าความเหมาะสม  หรอืประเมนิความคุม้ทุน-ไม่คุม้ทุน  ทีจ่ะน าแร่นัน้ขึน้มาใช ้ เป็นตน้   
 รูปที่ 5.13 แสดงตัวอย่างในกรณีที่วดัแนวระดบัและมุมเท  ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  และ
สามารถเขยีนต าแหน่งนัน้ลงในแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  จะสามารถหาขอบเขตของหนิโผล่
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ได ้ โดยการสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของระนาบ  ซึง่มทีศิทางขนานกบัแนวระดบั  จากนัน้ค านวณหาระยะห่าง
ในแนวนอน (horizontal spacing)  ดว้ยการก าหนดระยะห่างของช่วงชัน้ความสงู (contour interval)  ใน
รูปที่ 5.13 ก าหนดระยะห่างช่วงชัน้ความสงู  100 เมตร รูปที่ 5.14 และ 5.15 เป็นรูปทีก่ าหนดขอบเขต
ของหนิโผล่  ใหว้เิคราะหห์าการวางตวัของชัน้หนิ  หลกัการวเิคราะห ์คอื ท าดว้ยวธิยีอ้นกลบัรปูที ่5.13   
 

 
 
 รปูที ่5.12 (ก) แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  และพบต าแหน่งของรอยสมัผสัระหว่างชัน้
หนิ 2 ชนิด พบหนิโผล่สองบรเิวณ  (ข)  สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของผวิรอยสมัผสั  ดว้ยการเชือ่มต าแหน่งที ่
พบทีค่วามสงูเดยีวกนั ไดเ้สน้แนวระดบั  และความสงู  และหามุมเท  (ค) สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของระนาบ
รอยสมัผัสและลงต าแหน่งทีเ่ส้นชัน้ความสูงของภูมิประเทศ  มีความสูงเท่ากับเส้นชัน้ความสูงของ
โครงสร้างผิวสมัผสั  (ง) สร้างแผนทีธ่รณีวทิยาด้วยการลงขอบเขตของหนิโผล่และลงสญัลกัษณ์  (จ)  
ภาพตดัขวางของแผนทีธ่รณีวทิยารปู (ง) ตามแนว AB  [ทีม่าของภาพ:  Fig.20   โดย Powell, 1992]    
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 รปูที ่5.13  การหาขอบเขตหนิโผล่เมือ่ทราบแนวระดบัและมุมเท และต าแหน่ง (ก) แผนทีภู่มิ
ประเทศและต าแหน่งทีว่ดัการวางตัว (ข) หาขอบเขตของหนิโผล่  ด้วยการสร้างเส้นชัน้ความสูงของ
โครงสร้าง  เสน้แรกทีส่ร้าง คอื เสน้ความสูง 900 เมตร โดยลากขนานกบัแนวระดบั (strike) จากนัน้หา
ระยะห่างแนวนอน (HS)  [ทีม่าของภาพ:  www.uwgb.edu/dutchs/strucge/labman.htm] 
 

 
 

รปูที ่5.14  การวเิคราะหห์าการวางตวัของชัน้หนิจากแผนทีแ่สดงหนิโผล่ (ก) แผนทีแ่สดงหนิ
โผล่ (ข)  การหาระนาบขอบเขตหนิโผล่ ดว้ยการสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  (ค) ภาพตดัขวางตาม
แนว AB ในรปู (ข) [ทีม่าของภาพ:  :  www.uwgb.edu/dutchs/strucge/labman.htm] 
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รปูที ่5.15  การวเิคราะหห์าการวางตวัของชัน้หนิจากแผนทีแ่สดงหนิโผล่ พบหนิโผล่สามชุดหนิ  
(ก) แผนทีแ่สดงหนิโผล่ (ข)  การหาระนาบจากขอบเขตหนิโผล่  หลกัการวเิคราะหแ์ม้มสีามชุดหนิ  ใช้
หลกัการเดยีวกนั  ซึง่รปูที ่5.14  คอื  สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง โดยการเชือ่มจุดอย่างน้อย 2 จุด  
เป็นจุดทีพ่บเส้นขอบเขตหินโผล่ตัดกับเส้นชัน้ความสูงของภูมิประเทศ ทีเ่ส้นความสูงเดียวกัน (ค) 
ภาพตดัขวางตามแนว AB ในรปู (ข) [ทีม่าของภาพ:  :  www.uwgb.edu/dutchs/strucge/labman.htm] 

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 11-16  ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  

 
5.2 การสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของระนาบโคง้  

ธรรมชาติของโครงสร้างทางธรณีวิทยา  เมื่อพิจารณาระยะทางยาวมากๆ  หรือมาตรา
สว่นกวา้งๆ  ระนาบของโครงสรา้งทางธรณีวทิยาจะมมีุมเทไม่คงที ่ หรอืไม่เป็นระนาบเรยีบ  การสรา้งเสน้
ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  ทีม่รีูปร่างเป็นเสน้ตรง  มรีะยะห่างเท่ากนั  และขนานกนัและกนั  ไม่สามารถ
น ามาวเิคราะห์ได้  ส่วนใหญ่ระนาบของโครงสร้างจะไม่เป็นระนาบเรยีบ (perfect plane)  แนวระดบั 
(strike) และมุมเท (dip)  ของระนาบจะเปลีย่นแปลงไป (รูปที ่5.16)  ถ้าท าในพืน้ทีแ่คบๆ หรอืขนาดไม่
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กวา้งมากนกั  การสมมตใิหเ้ป็นระนาบเรยีบอาจใชไ้ด ้ แต่ถา้พืน้ทีข่นาดกวา้ง  จ าเป็นตอ้งวเิคราะหใ์นกรณี
ทีไ่ม่เป็นระนาบ (non – planar surfaces)  

 

 
 
รปูที ่5.16  ภาพเปรยีบเทยีบลกัษณะของเสน้ความสูงของโครงสร้าง  (ก)  ระนาบเรยีบ  (ข)  

ระนาบโคง้  [ทีม่าของภาพ: :  www.uwgb.edu/dutchs/strucge/labman.htm] 
 
ในกรณีของเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งทีไ่ม่เป็นระนาบเรยีบ  มขีอ้แตกต่างจากเสน้ชัน้ความสงู

ของภูมปิระเทศ  คอื   
(1) เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  สามารถตดักนัได ้ 
(2) เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  สามารถหยุดหรอืตดัขาดได ้ และไม่จ าเป็นต้องปิดแบบ

วงรอบ  
หลกัการสรา้งเส้นชัน้ความสูงของโครงสรา้งท่ีไม่เป็นระนาบเรียบ  สามารถสรุปไดเ้ป็นขอ้ๆ 

(รปูที ่5.3, 5.16 (ข) และ 5.17) ดงันี้  
(1) สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  ใหข้นานกบัแนวระดบั (strike) ของโครงสรา้งใน

ทุกๆ จุด   
(2) สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  ใหม้รีูปร่างเรยีบง่าย (smooth and simple)  และ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีป่รากฏ   
(3) การประมาณหาค่าที่ไม่ทราบจากค่าที่ทราบ (interpolate)  ควรใช้เฉพาะจุดที่อยู่

ใกลเ้คยีงกนัเท่านัน้  จุดทีห่่างมากๆ  ไม่ควรน ามาพจิารณา  ใชห้ลกัเดยีวกบัการสรา้ง
เสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  

(4) ถ้าโครงสร้างมีผิวโค้งเล็กน้อย  ควรใช้การวิเคราะห์แบบแบ่งย่อยเป็นส่วนๆ 
(segments)   
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(5) ใช้การวิเคราะห์หาค่าที่ไม่ทราบด้วยการเชื่อมจุดใกล้เคยีงแบบ 3 จุด  (Delaunay 
triangulation) ทีอ่ยู่ในแต่ละสว่น  จากนัน้เขยีนต่อกนัเป็นระนาบโคง้   

(6) ขอ้มูลใต้ผวิดนิมกัมน้ีอยกว่าขอ้มูลที่ผวิดนิ  ดงันัน้ความรูเ้กีย่วกบัรูปทรงสณัฐานของ
โครงสร้าง  อาจจ าเป็นต้องน ามาใช้ประกอบการสร้างเสน้ชัน้ความสูงของโครงสร้าง 
หมายเหต:ุ  การทีจ่ะทราบรปูทรงสณัฐานของโครงสรา้งทางธรณีวทิยาไดด้ ีคอื การได้
ศกึษาเน้ือหาวชิาธรณีวทิยาโครงสรา้ง ในสว่นของการวเิคราะหโ์ครงสรา้งแบบพรรณนา 
(descriptive analysis)   

 

 
 

รปูที ่5.17   การสร้างเสน้ชัน้ความสูงของโครงสร้างทีม่รีะนาบโค้ง  (ก) ระดบัความสูงทีพ่บ
ระนาบของโครงสร้าง พบทัง้ค่าสูงกว่าค่าอ้างอิงและต า่กว่าค่าอ้างอิง หรือค่าบวกและค่าลบ  (ข) การ
ประมาณค่าระหว่างจุดทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง (ไม่ควรเลอืกจุดทีห่่างกนัมากๆ  ควรใชจุ้ดทีใ่กลสุ้ด)  (ค) อาจใชก้าร
วเิคราะหแ์บบ 3   จุด (Delaunay triangulation) โดยแยกเป็นส่วนย่อยๆ  (ง) ประมาณค่าทีไ่ม่ทราบตาม
แนวสามเหลีย่ม  จากนัน้ลากเสน้ชัน้ความสูง  [ทีม่าของภาพ:  www.uwgb.edu /dutchs /strucge/ 
labman.htm]   
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การสร้างเส้นชัน้ความสูงของระนาบโค้ง  มีหลักอยู่ว่า  ต้องสร้างในรูปแบบทีเ่รียบง่าย 
(smooth and simple)  พจิารณารปูที ่5.18 (ก)  แสดงแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศและมขีอ้มูล
ทีพ่บชุดหนิทีส่นใจ 3 ต าแหน่ง  เมื่อขอ้มูลมเีพยีง 3 ต าแหน่ง  การสรา้งเสน้ชัน้ภายใต้หลักทีว่่า  สรา้งให้
เรยีบง่าย  จงึตอ้งสรา้งใหเ้ป็นระนาบเรยีบ  [รปูที ่5.18 (ข)]  เมื่อมขีอ้มลูเพิม่เตมิเขา้มาเรื่อยๆ  ดงัแสดงใน
รูปที ่5.18 (ค) และ (ง) จะต้องท าการปรบัแก ้ ภายใต้ขอ้มูลใหม่ทีพ่บ  เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งจงึ
ตอ้งปรบัจากระนาบเรยีบ  ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูใหม่ทีเ่พิม่ขึน้  ไดเ้ป็นระนาบโคง้  หากมขีอ้มูลเพิม่มาอกี  
จะตอ้งท าการปรบัแก ้ เมื่อพบว่าเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลู   
 

 
 
รปูที ่5.18 ลกัษณะของการสร้างเสน้ชัน้ความสงู เมือ่มขีอ้มูลจ ากดั  การสรา้งต้องสรา้งภายใต้

หลกัทีว่่า สรา้งเสน้ชัน้ความสงูใหเ้รยีบง่าย และสอดคลอ้งกบัข่อมูล  (ก)  กรณีทีม่ขีอ้มูลเพยีงสามต าแหน่ง  
สรา้งใหเ้ป็นระนาบเรยีบ  (ข)  (ค) และ (ง)  เมือ่มขีอ้มลูจากหลุมเจาะเพิม่มากขึ้น จงึน ามาปรบัแก ้ เสน้ชัน้
ความสูงของโครงสร้างให้สอดคล้องกบัข้อมูล  ได้เป็นระนาบโค้ง  [ทีม่าของภาพ: Figure 3.9  โดย 
Maltman, 1998] 

 
รูปที ่5.19 แสดงการสร้างเสน้ชัน้ความสงูระนาบโคง้  จากขอบเขตของหนิโผล่ที่พบในแผนที่

ธรณีวทิยา [รปูที ่5.19 (ก)] สิง่แรกทีพ่จิาณา  ไดแ้ก่  หาต าแหน่งทีพ่บขอบเขตของชุดหนิ  ตดักบัเสน้ชัน้
ความสงูของภูมปิระเทศทีเ่ท่ากนั  2  ต าแหน่ง  ดงัแสดงในรปูที ่5.19 (ข) จากนัน้เชื่อมต่อดว้ยเสน้ตรง [รปู
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ที ่5.19 (ค)]  ปรบัเสน้ตรงใหโ้คง้ในแนวทีส่อดคลอ้งกบัเสน้ทีอ่ยู่ขา้งเคยีง  ดงัแสดงในรูปที ่5.19 (ง)  หา
มุมเทและลงต าแหน่งของแนวระดบั (strike) และมุมเท (dip)   
 

 
 
รปูที ่5.19 (ก) และ (ข) ลกัษณะของชัน้หนิหรอืหน่วยหนิ ทีม่รีะยะของเสน้ชัน้ความสงูของ

โครงสรา้งไม่เท่ากนั  เนือ่งจากเป็นระนาบผวิโคง้  (ค) และ (ง) การเชือ่มจุดเพือ่สรา้งเสน้ชัน้ความสงู [ทีม่า
ของภาพ:  Fig. 22 โดย Powell, 1992] 
 
 ตวัอย่างอกีหนึ่งตวัอย่างของการหาเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งระนาบโคง้  แสดงในรูปที ่5.20  
จากรูปที่ 5.20 (ก) พบขอบเขตของหินโผล่ 3 ชุดหิน  คือ หินทราย (sandstone) หินดินเหนียว 
(mudstone)  และหนิกรวดมน (conglomerate)  สามารถสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งบรเิวณรอย
สมัผสัของหนิดนิเหนียวและหนิทราย  [รูปที ่5.20 (ก) และ (ข)] และบรเิวณรอยสมัผสัของหนิดนิเหนียว
และหนิกรวดมน  [รูปที ่5.20 (ค) และ (ง)]  เปรยีบเทยีบเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งในรูปที ่5.20 (ก) 
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และ (ค) หรอืค่าของมุมเท  ในรปูที ่5.20 (ข) และ (ง)  สามารถแปลความหมายไดว้่า รอยสมัผสัผวิล่างและ
ผวิบนของหนิดนิเหนียว  มกีารวางตวัแตกต่างกนั  เป็นตน้  
 

 
 

รปูที ่5.20 (ก) เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งบรเิวณรอยสมัผสัระหว่างหนิทรายและหนิดนิดาน  
(ข)  แนวระดบัและมุมเท หาจากเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งรูป (ก)  (ค) เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง
บรเิวณรอยสมัผสัระหว่างหนิดนิดานและหนิกรวดมน  (ง)  แนวระดบัและมุมเท หาจากเสน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้งรปู (ค) [ทีม่าของภาพ:  Fig. 24 โดย Powell, 1992] 

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 17-19   ก่อนทีจ่ะอ่านใน
หวัขอ้ต่อไป 
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 การสรา้งภาพตดัขวางในกรณีระนาบโคง้หรอืกึง่โคง้  มวีธิกีารท าดงัแสดงในรูปที ่5.21 และ 5.22
ในรปูที ่5.21 (ก) แสดงการหาภาพตดัขวาง  โดยพจิารณาผวิบนของหนิดนิดานทีส่มัผสักบัผวิล่างของหนิ
กรวดมน  โดยสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งขึน้มาเป็นล าดบัแรก  จากนัน้สรา้งภาพตดัขวางก าหนด
ความสูงความความสูงของเสน้ชัน้ความสูงของโครงสร้าง  จากลกัษณะปรากฏของเสน้ชัน้ความสูงของ
โครงสรา้ง พบว่าขนานกนั  แสดงว่า  ชัน้หนิมแีนวระดบั (strike) ไม่เปลีย่นแปลง  แต่ระยะห่างไม่เท่ากนั  
แสดงว่า  ชัน้หนิมมีุมเทแตกต่างกนั  สามารถสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งไดท้ัง้ซา้ยและขวา  โดยมี
การเอยีงเทเขา้กนัทีต่รงกลาง  แสดงว่า  ชัน้หนิมโีครงสรา้งของการคดโคง้รูปประทุนหงาย (syncline)  ใน
รปูที ่5.21 (ข) พจิารณาทีผ่วิล่างของหนิดนิดาน  มวีธิกีารท าเช่นเดยีวกบัรูปที ่5.21 (ก) คอื การสรา้งเสน้
ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  ท านองเดยีวกนักบัรูปที ่5.22  พบชัน้หนิมกีารคดโคง้ การสรา้งภาพตดัขวาง
ของผวิบนและผวิล่างของชุดหนิ  หากปรากฏหลายหน่วยหนิ  ตอ้งวเิคราะหไ์ปตามจนครบทุกหน่วย    
 

 
 

รปูที ่5.21 การสรา้งภาพตดัขวางเพือ่แสดงโครงสรา้งของชัน้หนิ  (ก) กรณีพจิารณาทีผ่วิบนของ
หนิดนิดานทีส่มัผสักบัผวิล่างหนิกรวดมนกบัหนิดนิดาน  (ข) พจิารณาทีผ่วิล่างของหนิดนิดาน พบชัน้หนิมี
การเอยีงเทเขา้หากนั เป็นลกัษณะของชัน้หนิคดโคง้แบบประทุนหงาย (syncline)  [ทีม่าของภาพ: Fig.25 
โดย Powell, 1992] 
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รปูที ่5.22 การสรา้งภาพตดัขวางเพือ่แสดงโครงสรา้งการวางตวัของชัน้หนิ  (ก) แผนทีแ่สดง
ขอบเขตของหนิโผล่  (ข) แสดงการสรา้งภาพตดัขวางของผวิบนของหนิทราย  และหากท าครบทุกชัน้หนิ 
จะไดภ้าพตดัขวางดงัทีแ่สดงในภาพล่าง  ของรปู (ข)  [ทีม่าของภาพ:   Fig. 26 โดย Powell, 1992] 

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 20  ก่อนทีจ่ะอ่านในบทต่อไป 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 
แบบฝึกหดัน้ีมีเฉลยบางขอ้  ในภาคผนวก ข  ควรลงมือท าก่อนดเูฉลย  

1. จงสเกต (sketch) (ก) แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูผวิล่าง (bottom surface) ของระนาบเรยีบในรูปที ่5.2 
และ  (ข) แผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูผวิล่าง (bottom surface) ของระนาบโคง้ในรปูที ่5.3 

2. จงสเกตรูปและสรา้งแผนที่เสน้ชัน้ความสูงของโครงสรา้ง (ก) ระนาบเรยีบ  (ข) ระนาบโค้งนูน 
(convex) (ค) ระนาบโคง้เวา้ (concave) (ง) ระนาบโคง้นูนและโคง้เวา้  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 

3. จงสรา้งแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  (ก) ระนาบเรยีบมแีนวระดบั 45  (ข) ระนาบเรยีบมี
แนวระดบั 90  ก าหนดมุมเทไดต้ามตอ้งการ   

4. จงสรา้งแผนที่เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง  (ก) ระนาบเรยีบมแีนวระดบั 45 และมุมเท  20  
(ข)  ระนาบเรยีบมแีนวระดบั 45 และมุมเท  60 

5. จากแผนทีภู่มปิระเทศในรปูที ่5.23  พบชัน้ถ่านบาง (thin coal bed) โผล่ทีผ่วิดนิในต าแหน่ง A, B 
และ C  จงหา แนวระดบัและมุมเท  ของชัน้ถ่าน  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 

6. จากแผนทีร่ปูที ่5.23  เมื่อเจาะหลุมส ารวจทีต่ าแหน่ง A พบผวิบนของชัน้หนิดนิเหนียวทีค่วามลกึ 
60 เมตร  ทีต่ าแหน่ง B  พบผวิบนของชัน้หนิดนิเหนียวทีค่วามลกึ 40 เมตร  ทีต่ าแหน่ง C พบผวิ
บนของชัน้หนิดนิเหนียวทีค่วามลกึ 120 เมตร  จงหาการวางตวัของชัน้ถ่าน  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 

 

 
 

รปูที ่5.23  ส าหรบัค าถามขอ้  5,  6,  และ 10 
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7. จงสเกตภาพใหค้ลา้ยกบัรูปที ่5.9 โดยใชแ้ผนทีภู่มปิระเทศ และแผนทีเ่สน้ชัน้ความสงูของระนาบ  
ทีก่ าหนดใหใ้นรปูที ่ 5.24  แผนทีก่ าหนดใหซ้อ้นทบัไดพ้อดแีละอยู่ในมาตราส่วนของแผนที่เท่ากนั  
(ดเูฉลยภาคผนวก ข)  

 

 
 

รปูที ่5.24  ส าหรบัค าถามขอ้  7 
 
8. จงสเกตภาพแผนที่เสน้ชัน้ความสูงของภูมปิระเทศที่แสดง เนินเขาและร่องน ้า  ขึน้มา 1 ภาพ 

จากนัน้ก าหนดแนวระดบัของชุดหนิ N 45 E และมุมเท  30 และจงเขยีนขอบเขตของหนิโผล่   
9. จงสเกตภาพแผนที่เสน้ชัน้ความสูงของภูมปิระเทศที่แสดง เนินเขาและร่องน ้า  ขึน้มา 1 ภาพ 

ก าหนดแนวระดบัและมุมเท (strike/dip) ของชุดหนิ  ภายใต้เงื่อนไงว่า  ค่าความลาดชัน้ของภูมิ
ประเทศจะตอ้งมากกว่าค่ามุมเทของชุดหนิ  และจงเขยีนขอบเขตของหนิโผล่   

10. แผนทีใ่นรูปที่  5.23  ใหร้ะบายสชีัน้หนิวางตวัในแนวราบจ านวน 5 ชัน้  และลงขอบเขต พนัง 
(dyke) ของหนิอคันี ทีม่แีนวระดบั  N 45 W จ านวน 1 แนว และแนวระดบั  E-W อกี 1 แนว 
ความหนาของพนงั 200 เมตร  

11. ชัน้ถ่านบาง (coal seam) โผล่ใหเ้หน็ ทีต่ าแหน่ง A, B และ C  แผนทีรู่ป 5.25  (ก)  จงหาการ
วางตวัของชัน้ถ่าน  (ข)  ทีต่ าแหน่ง R และ S  ถ้าเจาะหลุมส ารวจ  จะพบชัน้ถ่านทีค่วามลกึ
เท่าใด  แสดงวธิหีาลงในแผนที ่ (ดเูฉลยภาคผนวก ข)  

12. จงสรา้งแผนทีธ่รณีวทิยา ทีพ่บรอยสมัผสัระหว่างหนิทรายและหนิดินดานไดใ้นต าแหน่งทีแ่สดง
บนแผนทีร่ปูที ่5.26 (ดเูฉลยภาคผนวก ข)  

13. จงหาการวางตวัของชัน้หนิในแผนที่รูปที ่5.27 พรอ้มสรา้งภาพตดัขวางตามแนว AB  (ดูเฉลย
ภาคผนวก ข)  

14. จงหาการวางตวัของชัน้หนิในแผนทีร่ปูที ่5.28 พรอ้มสรา้งภาพตดัขวางตามแนว AB   
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รปูที ่5.25  ส าหรบัค าถามขอ้  11 และ 17 
 
15. จงต่อเตมิขอบเขตของหนิโผล่ในแผนที่รูปที ่5.29 ใหส้มบูรณ์ และสรา้งภาพตดัขวางตามแนว ที่

ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของการวางตวัของชัน้หนิ  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 
16. จงสร้างแผนที่ธรณีวทิยาทีม่ชี ัน้หนิเอยีงเทจ านวนอย่างน้อย  3  ชัน้  ใหก้ าหนดทุกอย่างขึน้มา

เองทัง้หมด  พรอ้มภาพตดัขวาง  ลงสญัลกัษณ์ หรอืระบายสใีหส้วยงาม   
17. จากแผนที่ในรูปที่ 5.25  จงสร้าง  (ก) เสน้ชัน้ความสงูของของโครงสร้าง ทีพ่บชัน้ถ่านโผล่ที่

ต าแหน่ง  A, B และ  C  (ข)  จากเสน้ชัน้ความสงูทีส่รา้งใน (ก)  ต่อมามกีารเจาะหลุมทีต่ าแหน่ง 
Q พบชัน้ถ่านทีค่วามลกึ  400 เมตร ต าแหน่ง P พบชัน้ถ่านทีค่วามลกึ  500 เมตร และต าแหน่ง 
T พบชัน้ถ่านทีค่วามลกึ 500 เมตร จงปรบัแกเ้สน้ชัน้ความสงู  ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูหลุมเจาะ   
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รปูที ่5.26  ส าหรบัค าถามขอ้  12 
 

18. จงสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งในรปูที ่ 5.30  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 
19. จงสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งในรปูที ่ 5.31  (ดเูฉลยภาคผนวก ข) 
20. จงสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งและสรา้งภาพตดัขวาง  ในรูปที ่5.32  และ 5.33 (ดูเฉลย

ภาคผนวก ข)  
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รปูที ่5.27  ส าหรบัค าถามขอ้  13   
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รปูที ่5.28  ส าหรบัค าถามขอ้  14   
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รปูที ่5.29  ส าหรบัค าถามขอ้  15    
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รปูที ่5.30  ส าหรบัค าถามขอ้  18  
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รปูที ่5.31  ส าหรบัค าถามขอ้  19 
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รปูที ่5.32  ส าหรบัค าถามขอ้  20  
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รปูที ่5.33  ส าหรบัค าถามขอ้  20  
 


