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การสรางแผนที่ความหนาของชัน้ หิน
(Isopach and Isochore Mapping)
8.1 แผนที่ความหนาของชั้นหิน
แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินมี 2 ประเภท คือ (1) แผนที่แสดงความหนาวัดในแนวดิ่ง
(vertical thickness) หรือเรียกวา “แผนที่ไอโซคอร (isochore map)” [รูปที่ 8.1 (ก)] และ (2) แผนที่
แสดงความหนาวัดตั้งฉากกับขอบบนและลางของชั้นหินหรือแผนที่แสดงความหนาจริง (true stratigraphic
thickness or true thickness) หรือเรียกวา “แผนที่ไอโซเพค (Isopach map)” [รูปที่ 8.1 (ข)] การ
เรียกชื่อทับศัพท อาจสรางความสับสน ควรขยายความหมายของแผนที่ ใหเปนที่แนใจวา และปองกัน
ไมเกิดความสับสนใหกับผูอาน เชน แผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นหิน (isochore map) หรือ
แผนที่แสดงความหนาจริงของชั้นหินที่วัดตั้งฉากจากขอบบนและลางของชั้นหินที่วางตัวเอียงเท (isopach
map) เปนตน ไมควรกลาวเพียง แผนที่ไอโซเพค หรือแผนที่ไอโซคอร การใชคําขยาย หากเห็นวา
จําเปนควรเขียนกํากับ ไมถือวาเปนการฟุมเฟอยแตอยางใด
หลักการสรางแผนที่ความหนา การที่จะสรางแผนที่ไอโซคอรและแผนที่ไอโซเพคได จะตองมี
ขอมูลสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่คอนขางชัดเจน มีจุดควบคุม หรือตําแหนงของขอมูลกระจายทั่วแผนที่
สวนใหญสรางเพื่อแสดงขอมูลความหนาของชั้นหินใตผิวดิน แผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร สรางไดทั้ง
ประเภทเฉพาะเจาะจงของโครงสรางเดี่ยวๆ (single structure) เชน สันทราย (point bar) ทางน้ําเการูป
แอก (old oxbow lake) แมน้ําโบราณ (old river channel) หรือแสดงครอบคลุมพื้นที่กวาง เชน แสดง
ความหนาของดิน-หินที่คลุมหินฐาน (overburden thickness) เปนตน แผนที่แสดงความหนาที่วัดแนวดิ่ง
(isochore map) สรางไดรวดเร็วกวาแผนที่แสดงความหนาจริงของชั้นหิน (isopach map) เพราะขอมูล
ที่นํามาสรางแผนที่ มักเปนขอมูลที่มาจากหลุมเจาะแนวดิ่ง (vertical well) จึงไดคาความหนาของชั้นหิน
แนวดิ่ง แตหากทราบมุมเทของชั้นหิน ก็สามารถคํานวณหาความหนาจริงได ดวยการเพิ่มขั้นตอนของ
การคํานวณหาคาความหนาจริง กอนที่จะสรางเสนชั้นความหนาของชั้นหิน และหากหลุมเจาะเปนแบบ
หลุมเอียงหรือเจาะทแยง (deviated well) ตองแกคาเพื่อหาคาความหนาแนวดิ่งและความหนาจริงจากผล
ของหลุมเอียง หากชั้นหินวางตัวแนวราบ ความหนาที่วัดในแนวดิ่งจะเทากับความหนาจริง และแผนที่
แสดงความหนาจึงเปนไดทั้งแผนที่ไอโซเพคและแผนที่ไอโซคอร

8.2 ประโยชนและตัวอยางของแผนที่ความหนา
ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นหิน แสดงรูปที่ 8.1 (ก) และแสดงความหนา
จริงของชั้นหิน แสดงในรูปที่ 8.1 (ข) ตัวอยางของการใชประโยชนจากแผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร
เพื่องานสํารวจและผลิตปโตรเลียม การประยุกตใชที่พบคอนขางมาก ไดแก เพื่อการคํานวณหาปริมาณ
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ปโตรเลียมที่มีอยูในหินกักเก็บ (calculation of petroleum volume) เพื่อการศึกษาสภาพแวดลอมของการ
ตกสะสมของตะกอน (depositional environment study) เพื่อศึกษาแหลงกําเนิดของตะกอนทราย
(genetic sand study) ศึกษาประวัติการเลื่อนของรอยเลื่อน (history of fault movement) หรือเพื่อศึกษา
เสนทางการเคลื่อนของตะกอน (depositional fairway study) เปนตน ตัวอยางการใชประโยชนจากแผน
ที่ไอโซเพคและไอโซคอร เพื่องานเหมืองแร เชน เพื่อคํานวณหาปริมาณหนาดินที่ตองขุดและลอกออก
กอนถึงสายแร หรือเพื่อประเมินหาปริมาณของแรที่พบในสายแร เปนตน

รูปที่ 8.1 4 ภาพชั้นหินและแผนที่เสนชั้นความหนา (ก) แผนที่ความหนาวัดในแนวดิ่ง
(isochore map) (ข) แผนที่ความหนาจริงของชั้นหิน (isopach map) [ที่มาของภาพ: Figure 14-1 โดย
Tearpock and Bischke, 2003]
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ตัวอยางรูปที่ 8.2 แผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของดิน-หิน ที่คลุมชั้นเกลือหิน หรือแผนที่ไอโซ
คอร (isochore map) ในบริเวณพื้นที่บานโนนแสบง อําเภอบางมวง จังหวัดสกลนคร แผนที่รูปที่ 8.2
สามารถเรียกไดอีกชื่อวา แผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบนของชั้นเกลือหิน การเรียกชื่อแผนที่ขึ้นอยูกับ
จุดประสงคหลักของการสํารวจ แผนที่รูปที่ 8.2 สรางจากขอมูลการสํารวจใตผิวดินดวยคลื่นสะทอนและ
หักเห และขอมูลหลุมเจาะสํารวจจํานวน 12 หลุม ความลึกถึงชั้นเกลือแปลความหมายเทียบกับความสูง
ของภูมิประเทศ รูปที่ 8.3 แสดงแผนที่ในรูปที่ 8.2 ซอนทับกับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ และ
นํามาเขียนเปนภาพสามมิติ แบบสามแกนเพื่อใหผูที่ไมสามารถอานแผนที่เสนชั้นความสูง เขาใจสภาพ
การวางตัวของเกลือหินใตผิวดินชัดเจนขึ้น จัดเปนเทคนิคการนําเสนอแผนที่อีกรูปแบบหนึ่งเทานั้น

รูปที่ 8.2 แผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นดิน-หิน (isochore map) หรือ แผนที่แสดงเสน
ชั้นความสูงของผิวบนของชั้นเกลือ
ตัวอยางของการสรางแผนที่ไอโซคอร สําหรับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม แสดงในรูปที่ 8.4
และ 8.5 จากรูปที่ 8.4 พบชั้นหินกักเก็บมีการวางตัวเปนรูปโดม กาซจะอยูบนสุด เพราะความหนาแนน
(density) ของกาซมีคานอยสุด ลําดับตอมาเปนน้ํามัน ซึ่งความหนาแนนของน้ํามันนอยกวาน้ํา และ
ลางสุด คือ น้ํา การผลิตตองการกาซและน้ํามัน ดังนั้น หากตองการคํานวณหาปริมาณของกาซและ
น้ํามันที่จะผลิตได จะตองทราบปริมาณของชั้นหินกักเก็บที่มีกาซและน้ํามัน นั่นคือ ตองทราบพื้นที่และ
ความหนา (สูง) หรือทราบปริมาตรนั่นเอง การคํานวนหาปริมาตรอยางงายๆ คือ สรางแผนที่ไอโซคอร
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หรือสรางแผนที่ไอโซเพคอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจากแผนที่จะทําใหสามารถทราบพื้นที่และความหนา เพื่อ
นํามาคํานวณหาปริมาตรของชั้นหินกักเก็บ ในการประเมินปริมาณการกักเก็บ คาที่สําคัญที่ตองทราบ
คือ คาความพรุนที่ยอมใหของเหลวเคลื่อนที่ผาน (effective porosity) และตําแหนงของรอยสัมผัส
ระหวางชั้นปโตรเลียมและชั้นน้ํา (hydrocarbon-water contact) อยางไรก็ดี สมการและวิธีการประเมิน
อยูนอกเหนือจากจุดประสงคของตําราเลมนี้ จึงไมนํามากลาว ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาของชั้น
หินกักเก็บบริเวณที่ถูกตัดดวยรอยเลื่อน แสดงในรูปที่ 8.5 พบขอบดานหนึ่งของแผนที่เปนแนวของ
ระนาบรอยเลื่อน

รูปที่ 8.3 (ก) แผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งหรือผิวบนของเกลือหิน และเสนชั้นความสูง
ของภูมิประเทศ (ข) ภาพเขียนใหเห็นการแตกตางของความสูงขอภูมิประเทศและความสูงของผิวบนของ
เกลือหินจากแผนที่รูป (ก)
จากเนื้อหาในบทที่ 5 ไดแสดงวิธีหาเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหินมาแลว
ดังนั้น หากสรางเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหินได จะสามารถคํานวณหาความหนา
แนวดิ่ง และสรางเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง (vertical thickness) ของหนวยหินได ดังตัวอยางแสดงในรูป
ที่ 8.6 และเมื่อทราบความหนาแนวดิ่ง สามารถหาความหนาจริงของหนวยหินได
รูปที่ 8.6 (ก) แสดงเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหิน ความหนาแนวดิ่ง หาได
จากการนําคาเสนชั้นความสูงของผิวบน ลบดวยคาความสูงของผิวลาง ณ ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงตัด
กัน [รูปที่ 8.6 (ข)] จากนั้นจะสามารถสรางเสนชั้นความหนาแนวดิ่งได
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รูปที่ 8.4 ภาพสเกตโครงสรางรูปโดมของชั้นหินกักเก็บ แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงของผิวบน
และผิวลางของชั้นหินกักเก็บ ภาพตัดขวาง และแผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บ [ที่มาของภาพ:
Figures 14-4 and 14-5 โดย Tearpock and Bischke, 2003]
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รูปที่ 8.5 แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บที่มีขอบ ของชั้นหินกักเก็บถูกตัดดวยรอย
เลื่อน ความหนา จากการทราบความหนาและพื้นที่ สามารถคํานวณหาปริมาตร เพื่อใชเปนขอมูล
ประเมินการปริมาณการกักเก็บ [ที่มาของภาพ: Figure 14-14 โดย Tearpock and Bischke, 2003]

รูปที่ 8.6 การสรางแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง จากแผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบน
และผิวลางของหนวย [ที่มาของภาพ: Fig. 38 โดย Powell, 1992]
จากรูปที่ 8.6 (ข) พบการวางตัวของหนวยหินเปนรูปเลนท (lenses shape) และหากตองการ
หาความหนาจริง (true thickness or stratigraphic thickness) หาไดจากการสรางภาพตัดขวาง ดวยการ
เลือกในแนวที่สนใจ ดังแสดงในรูปที่ 8.7 จากนั้นลากเสนตรงจากผิวบนลงสูผิวลาง หาระยะจากผิวบน
และผิวลางตามแนวดิ่ง คํานวณจากความสัมพันธของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังแสดงในรูปที่ 8.7

การสรางแผนที่ความหนาของชั้นหิน 91

รูปที่ 8.7 การหาความหนาจริงของหนวยหินในรูปที่ 8.6 [ที่มาของภาพ: Fig. 39 โดย Powell,
1992]
รูปที่ 8.8 เปนอีกตัวอยางที่แสดงวิธีการหาความหนาแนวดิ่ง ดวยการสรางเสนชั้นความสูงของ
ผิวบนและลางของหนวยหิน ดังแสดงในรูปที่ 8.9 (ก) ซึ่งพบวาผิวลางของหินไดอะเบส (diabase) ที่
สัมผัสกับหินดินดาน วางตัวเอียงเทเล็กนอย สวนผิวบนที่พบหินไดอะเบสสัมผัสกับหินทรายวางตัวเปน
ระนาบโคง คอนขางขนานกับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ เมื่อไดเสนชั้นความสูงของผิวบนและผิว
ลาง การหาความหนาแนวดิ่ง หาไดจากการนําคาเสนชั้นความสูงของผิวบน ลบดวยคาความสูงของผิว
ลาง ณ ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงตัดกัน [รูปที่ 8.9 (ข)]

รูปที่ 8.8 แผนที่ธรณีวิทยาแสดงการวางตัวของหินไดอะเบส [ที่มาของภาพ: Fig. 40 โดย
Powell, 1992]
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รูปที่ 8.9 (ก) เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของหินไดอะเบส (diabase) ซึ่งผิวลางวางตัว
เอียงเทแบบระนาบเรียบ ผิวบนวางตัวแบบระนาบโคง (ข) หาความหนาของหินไดอะเบสจากการนําเอา
คาความสูง ณ ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางตัดกัน ลบออกจากัน [ที่มาของภาพ: Fig.
40 โดย Powell, 1992]
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รูปที่ 8.9 (ค) แผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของหินไดอะเบส และขอบเขตหินโผล พบ
ความหนาของไดอะเบสคามากสุดประมาณ 200 เมตร (ง) แผนที่แสดงเฉพาะเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง
ของหินไดอะเบส (isochore map) [ที่มาของภาพ: Fig. 40 โดย Powell, 1992]

เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว ควรพลิกไปทําแบบฝกหัดทายบท ขอ 1-6 กอนที่จะอานใน
บทตอไป

94 คูมือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาโครงสราง

แบบฝกหัดทายบท
1. จงหาความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง จากขอมูลเสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของ
สายแรเหล็ก ในแผนที่รูปที่ 8.10 และรูปที่ 8.11
2. จงสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของสันทราย (point bar) ที่เกิดจากทางน้ําโบราณ

รูปที่ 8.10 สําหรับคําถามขอที่ 1

รูปที่ 8.11 สําหรับคําถามขอที่ 1

การสรางแผนที่ความหนาของชั้นหิน 95
3. จงสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาของแมน้ําโบราณ (old river channel) ที่เปนแมน้ําอยู
ในชวง (ก) รองน้ํารูปตัววี (V-shape) และ (ข) รองน้ํารูปตัวยู (U-shape)
4. จงสเกตแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของโดมเกลือที่มีรูปราง (ก) แบบระฆังคว่ํา และ (ข) แบบ
ดอกเห็ด
5. จงสร า งแผนที่แ สดงความหนาแนวดิ่ ง และความหนาจริ ง ของหน ว ยหิ น ทราย จากข อ มู ล
ขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.12
6. จงสรางแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง ของหนวยหินดินดาน (shale) จาก
ขอมูลขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.13

รูปที่ 8.12 สําหรับคําถามขอที่ 5 [ที่มาของภาพ: Fig. 37 โดย Powell, 1992]
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รูปที่ 8.13 สําหรับคําถามขอที่ 6 [ที่มาของภาพ: Fig.34 โดย Powell, 1992]

