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แผนที่ธรณีวิทยาเปนหัวใจของการสํารวจ

ธรณีวิทยาในพ้ืนที่ตางๆ ไมวาจะอีกกี่รอยป จะไม
มีอะไรมาแทนแผนที่ธรณีวิทยาได  
 
No substitute for geologic map,  absolutely none! 
There never was and there never will be! 
(McClay, 1987) 
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ถูกตองและรวดเร็ว   

(3) นักศึกษาควรกําหนดเวลาในการศึกษาเนื้อหาของคูมือปฏิบัติการฯ  ฉบับนี้อยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ  ควรศึกษาไปตามลําดับ  หากขามหัวขอใดหัวขอหน่ึงในแตละบท
ไป  จะทําความเขาใจไดลําบากมากขึ้น  เมื่อถึงจุดท่ีกําหนดใหทําแบบฝกหัด  จะตอง
ทํากอนท่ีจะอานในหัวขอตอไป  หากทําไมได  ไมควรอานหัวขอตอไป  สําหรับ
แบบฝกหัดบางขอ  ไดเฉลยไวในภาคผนวก  นักศึกษาควรฝกทําแบบฝกหัดดวยตนเอง
กอนดูเฉลย  การท่ีไดคิด  วิเคราะห  จากการทําฝกหัดดวยตนเอง  จะทําใหเขาใจอยาง
แทจริง  ดังนั้น  นักศึกษาควรต้ังใจศึกษา    

(4) การเขาใจหลักสําคัญของโครงสรางทางธรณีวิทยาและแผนที่  จะทําใหสามารถประยุกตใช
ในการเดินสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม  และสรางแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีท่ีศึกษาได
อยางเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ  เมื่อพบโครงสรางทางธรณีวิทยา  จะ
ทราบไดทันทีวา  จะตองทําอะไรกับโครงสรางท่ีพบ  และอยาลืมวา วิธีการศึกษาการ
เปลี่ยนลักษณะของโลกท่ีงดงาม (an elegant way to study the Earth’s 
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deformation)  คือ การศึกษาจากหินท่ีโผลใหเห็นท่ีผิวดิน  เราศึกษาเพ่ือใหเขาใจ 
เพราะผลของการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลก  ใหท้ังประโยชนและโทษตอมนุษย  
ดังนั้น  เราจําเปนตอง เขาใจจริงๆ (true understand) ในสิ่งท่ีโลกไดกระทําใหเกิด
การเปลี่ยนลักษณะมาแลว  หรือกําลังเกิดข้ึน   และจะเกิดข้ึนในอนาคต  
ปรากฏการณใดท่ีเราสามารถเขาใจในธรรมชาตินั้นแลว  เราสามารถใชประโยชนจาก
ปรากฏการณนั้น  เชน  การแสวงหาแหลงแรท่ีสะสมอยูในโครงสรางชั้นหินคดโคง  ใน
ชองวางของหินท่ีมีรอยแตก  หรือเพ่ือเตรียมการณปองกัน  ในกรณีท่ีพบวาปรากฏการณ
นั้นๆ จะเกิดผลรายตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษย  เชน  การถลมของหินหรือดินตาม
ไหลเขาจากผลของการผุกรอนท่ีเกิดมายาวนานหรือจากการกระทําของมนุษย  การกัด
เซาะจากกระแสน้ําทําใหแผนดินหายไปและเกิดการงอกของแผนดินในอีกบริเวณ  (ซึ่งผูท่ี
ไดพ้ืนท่ีงอก  อาจคิดวาเปนส่ิงท่ีดี  เพราะไดแผนดินเพ่ิม!  สวนผูท่ีแผนดินหายไปที่ไม
เขาใจธรรมชาติ  ก็จะพยายามเอาชนะธรรมชาติ!)  หรือการเกิดแผนดินไหว  เปนตน   

(5) สําหรับวิชาฝกภาคสนาม 2  นักศึกษาตองทบทวนเนื้อหาของ  คูมือปฏิบัติการฯ  เลมนี้  
ใหจบกอนออกฝกภาคสนาม 2  จากประสบการณของอาจารยณัฐวิโรจน ศิลารัตน  พบ
เสมอวา  นักศึกษาแมสอบผานวิชาธรณีวิทยาโครงสรางมาแลวก็ตาม  แตเมื่อออกฝก
ภาคสนาม  นักศึกษาสวนใหญยังตองการคําอธิบายหรือชี้แนะในสวนของการศึกษา
โครงสรางทางธรณีวิทยา  ซึ่งในการออกศึกษาภาคสนามอาจารยไมสามารถกํากับดูแล
นักศึกษาทุกๆ คนไดตลอดเวลา  นักศึกษาพบอาจารยเพียงบางชวงเวลาเทานั้น  หาก
นักศึกษาเกิดปญหาในสนาม  จึงไมสามารถสอบถามอาจารยไดทันที  ดวยเหตุนี้  จึงเปน
ท่ีมาของการรวมมือระหวางอาจารยเพียงตา สาตรักษ และอาจารยณัฐวิโรจน  ศิลารัตน  
เขียนคูมือปฏิบัติการฯ  ฉบับนี้  เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประกอบการเรียนไดท้ังสองวิชา  
และเพ่ือใหมั่นใจไดวา  นักศึกษามีความรูพอเพียงในการออกสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม    

(6) สุดทายนี้  อาจารยขอใหนักศึกษาคนควาและอานตําราภาษาอังกฤษควบคูไปดวย  
รายชื่อของตําราท่ีแนะนําดูไดจากบรรณานุกรม  สวนศัพทเทคนิคควรใชภาษาไทยและ
อังกฤษควบคูกันเสมอ เชน รอยเล่ือน (fault)  ชั้นหินคดโคง (fold)  แนวระดับ (strike)  
หรือมุมเท (dip)  ฯลฯ  ดังตัวอยางในคูมือปฏิบัติการฯ  ฉบับนี้  อาจารยไดวงเล็บ
ภาษาอังกฤษกํากับไว  แมมีการกลาวซ้ําๆ  เพราะตองการใหนักศึกษาคุนเคย  
ศัพทเทคนิคบางคํา  หากยังเทียบเคียงภาษาไทยไดไมชัดเจน  ยังคงเปนภาษาอังกฤษ  
เชน  great circle, small circle, overlap, overstep  เปนตน  

 
เพียงตา  สาตรักษ และ 

ณัฐวิโรจน  ศิลารัตน 
กุมภาพันธ  2553 
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โครงสรางและแผนที่ทางธรณีวทิยา 

(Geological Structures and Geologic Maps) 
1.1  โครงสรางทางธรณีวิทยาเบื้องตน (Introduction to geological structures) 

โครงสรางทางธรณีวิทยา (geological structures)  เปนลักษณะสถาปตยกรรมของเปลือกโลก  ที่
ถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการเปลี่ยนลักษณะ (deformation)  โดยที่การเปลี่ยนลักษณะเกิดไดทั้งภายใน 
(ใตพ้ืนผิวดินลงไป)  และภายนอก (พ้ืนผิวดินและเหนือพ้ืนผิวดิน)  ในลักษณะที่สังเกตไดในเวลาไมกี่เส้ียว
วินาที เชน การเกิดแผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  การเกิดดิน-โคลนถลม  หรือในเวลาหลายๆ เดือน เชน 
การกัดเซาะชายฝงแมน้ํา  การผุพังของแผนดิน-หินบริเวณที่สูง  การทับถมของเม็ดตะกอนดินและเศษหิน
บริเวณที่ราบลุม  หรือในเวลาหลายๆ ลานป เชน  การทับถม-บดอัด-เชื่อมประสานของเม็ดตะกอนดินและ
เศษหินใหกลายเปนหินตะกอน  การบีบอัดดวยความดันรอบขาง (confining pressure)  และการเพิ่มของ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นตามความลึก (geothermal gradient)  ทําใหหินตะกอนที่จมตัวใตผิวดินเกิดการแปรสภาพ
ไปเปนหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic rocks)  เปนตน   

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนเดียวกับโลก  
โลกประกอบดวยธาตุ (elements)  และมนุษยประกอบดวยธาตุเชนเดียวกับโลก  โลกเขียนบันทึกประวัติ
ของโลกไวในโครงสรางของหินและ/หรือเนื้อหิน  มนุษยเขียนบันทึกประวัติตนเองไวไดเชนเดียวกับโลก  
แตโลกเกิดกอนมนุษยกวา 4,500 ลานป  และมนุษยตองพ่ึงพิงโลก  

เมื่อโลกมีอายุกวา 4,500 ลานป  และโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  แตการเปล่ียนแปลงสวน
ใหญ (~99%) เปนไปแบบคอยเปนคอยไป  ดวยเหตุนี้ การศึกษาธรณีวิทยาของพื้นที่ตางๆ ของโลก  จึงมี
ความสําคัญ  เมื่อเราสํารวจพบแหลงแรทองคําหรือแหลงน้ํามันในวันนี้ไมไดหมายความวา  พรุงนี้แร
ทองคําหรือแหลงน้ํามันจะเปล่ียนลักษณะไปกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  เราสามารถขุดเอาแร
หรือน้ํามันขึ้นมาใชประโยชนได  นักธรณีวิทยาจะทําการศึกษาลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา  นั่นคือ 
ศึกษารูปรางหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของหิน  วัดทิศทางการวางตัวในแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) 
หรืออ่ืนๆ  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับโครงสรางกอนและหลังการเปลี่ยนลักษณะหรือเปล่ียนรูปราง  เพ่ือ
วิเคราะหยอนกลับหาทิศทางของแรงกระทํา  จากผลที่บันทึกไวในหิน เพ่ือใหไดมาซึ่งลําดับการ
เปล่ียนแปลงหรือวิวัฒนาการ (evolution) ของพ้ืนที่ที่ศึกษา  โดยมีเปาหมายหลัก (goal) ของการศึกษา  
คือ  เพ่ือใหเกิดความรู (knowledge) ความเขาใจจริงๆ (true understanding)  ของปรากฏการณตางๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลก  และ/หรือสัมพันธกับโลก  เมื่อมีความรู  ความเขาใจอยางถองแท  ยอมสามารถนํา
ความรู  ความเขาใจน้ันๆ  มาใชหรือพัฒนาใหเกิดประโยชน  ในการดํารงชีพดีย่ิงๆ ขึ้น ตัวอยางเชน  
เหล็กที่นํามาสรางเปนองคประกอบของรถยนตหรือส่ิงกอสราง  เพราะทราบวาโลกมีแรเหล็กที่สามารถ
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นํามาใชใหเกิดประโยชนได  จึงมีการหาแหลงแรเหล็กเพ่ือถลุงเหล็กมาใช  ทํานองเดียวกับ ดีบุก ตะกั่ว 
สังกะสี อลูมิเนียม เงิน ทอง น้ํามัน ถานหิน กรวด ทราย  เปนตน  สามารถกลาวไดวา ทุกส่ิง ทุกอยางที่
มนุษยใชในชีวิตประจําวัน คือ ผลิตผลที่มีพ้ืนฐานมาจากโลกทั้งส้ิน     

หากตองการทราบการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของพ้ืนที่ใดๆ ในอดีตถึงปจจุบัน  จําเปนตองศึกษา 
วิเคราะห และแปลความหมายจากหินที่ปรากฏอยูในบริเวณนั้นๆ  นั่นคือ  หนาที่ของนักธรณีวิทยา  ที่
จะตองศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับประเภทและชนิดของหิน  แรประกอบหิน  กําเนิดของหิน  และโครงสราง
ทางธรณีวิทยาที่ปรากฎอยูในเปลือกโลก   

โครงสรางทางธรณีวิทยามี 2 ประเภทใหญๆ  คือ  โครงสรางปฐมภูมิ (primary structures) และ
โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structures)  โดยที่ โครงสรางปฐมภูมิเปนโครงสรางที่เกิดขึ้นในชวงที่ขณะ
เกิดเปนหิน เชน ในกรณีของหินตะกอนมีโครงสรางของ การวางชั้น (bedding)  การวางชั้นเฉียงระดับ 
(cross-bedding)  การวางชั้นหินเรียงขนาด (graded bedding)  รอยริ้วคล่ืน (ripple marks)  หรือ ระแหง
โคลน (mud crack)  เปนตน  ในกรณีของหินอัคนี  เชน รูพรุนในหินบะซอลต  การเรียงตัวของเม็ดแร 
(compositional banding)  อันเนื่องจากการตกผลึกที่ระดับอุณหภูมิและความเขมขนตางกันของหินหนืด  
โครงสรางรูปหมอน (pillow structure) ของหินอัคนีปะทุสูผิวโลกและไหลไปตามทองน้ํา  เปนตน  สวน
โครงสรางทุติยภูมิ  เปนโครงสรางที่เกิดจากหินถูกแรงมากระทํา  ทําใหเกิดการเปลี่ยนลักษณะไปจากเดิม
อยางถาวร  โครงสรางทุติยภูมิที่สําคัญมี 8 โครงสราง ไดแก  รอยแยก (joint)  รอยแตกเฉือน (shear 
fracture)  รอยเล่ือน (fault)  ชั้นหินคดโคง (fold)  แนวแตกเรียบ (cleavage)  ริ้วขนาน (foliation)  
โครงสรางแนวเสน (lineation) และ เขตรอยเฉือน (shear zone)   

รูปที่ 1.1 แสดงผลของการเปลี่ยนลักษณะที่ทําใหเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา  บันทึกไวในแผน
หิน  ซึ่งนักธรณีวิทยาสามารถศึกษา  วิเคราะห  และแปลความหมาย  เพ่ือหาลําดับความเปนมาของการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกในบริเวณนั้นได  จากรูปแสดงหินตะกอนที่มีโครงสรางปฐมภูมิของการ
ตกตะกอนเปนแนวราบ (horizontal bedding)  ตอมาเมื่อถูกความเคนอัด (compressive stress)  ทําให
ชั้นหินตะกอนเกิดการแตกและเลื่อนตัวขาดออกจากกันของชั้นหิน [รูป 1.1 (ก)]  เกิดเปนโครงสราง “รอย
เลื่อน (fault)”  หรือชั้นหินตอบสนองตอความเคนอัดดวยการคดโคง [รูป 1.1 (ข)]  เกิดเปนโครงสราง 
“ชั้นหินคดโคง (fold)”  หรือชั้นหินถูกรีดใหแบน  แรองคประกอบในหินมีการเรียงตัวเปนริ้วขนาน [รูป 
1.1 (ค)]  เกิดเปนโครงสราง “ร้ิวขนาน (foliation)”  เปนตน  ซึ่งการเกิดแตละโครสรางขึ้นกับปจจัยและ
ส่ิงแวดลอม  ที่ประกอบดวย  ชนิดของหินและแรองคประกอบ  ขนาดและทิศทางของความเคน  ความดัน 
อุณหภูมิ  ชองวางในเนื้อหิน  และ/หรือ ของเหลวในเนื้อหิน  หากหินอยูในสภาวะเปราะจะเกิดการเลื่อน 
(faulting) ไดโครงสราง  “รอยเลื่อน (fault)”  หากอยูในสภาวะออนนิ่ม  จะเกิดการคดโคง (folding)  ได
โครงสราง  “ชั้นหินคดโคง (fold)”  เปนตน  

รูปที่ 1.2  แสดงภาพตัวอยางที่นิยมนํามาแสดงเมื่อตองการกลาวถึงการวางตัวของชั้นหิน
แนวราบ  (horizontal beds)  นั่นคือ  ภาพของ  “แกรนดแคนยอน (Grand Canyon)”  ที่อยูในที่ราบสูง
โคโรลาโด (Colorado Plateau)  สหรัฐอเมริกา  ซึ่งการตกสะสมของตะกอนสวนใหญ  มีการตกสะสมใน
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แนวราบ (horizontal plane)  โดยตะกอนที่ตกทับถมจะซอนทับกันเรื่อยๆ (superimposed)  ตะกอนที่ตก
กอนจะจมตัวลงใตผิวดิน  จากผลของตะกอนที่ตกภายหลังปดทับ  ผานกระบวนการเกิดเปนหิน  และ
ตอมาถูกยกตัวใหสูงขึ้น (uplift)  ทําใหไดเปนที่ราบสูง (plateau)  ที่มีชื่อวา  Colorado Plateau  และเมื่อ
เปล่ียนจากที่ตํ่ากลายเปนที่สูง  ชั้นหินจึงถูกการกัดกรอน  ในบริเวณที่งายตอการทําลาย (weak zone)  
โดยจะถูกกัดกรอนเปนรองหรือหุบผาชัน (canyon)  แตดวยขนาดของรองหรือหุบผาขนาดใหญมากๆ  จึง
ไดสมญานามวา  “อภิมหารองนํ้าหรืออภิมหาหุบผาชัน (Grand Canyon)”  ผลดีจากการกัดเซาะของ
รองน้ํา  ทําใหเห็นภาพอันงดงามของชั้นหินที่วางตัวแนวราบ (horizontal bed)  เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ผูคน  แมไมใชนักธรณีวิทยา  เขาชมเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ดี  บางพื้นที่ของบริเวณแกรนดแคนยอน  
พบมีการเอียงเทของชั้นหินเล็กนอย  พบรอยชั้นไมตอเนื่อง  (unconformity)  และพบรอยเล่ือน   

รูปที่ 1.3 และ 1.4  เปนตัวอยางแสดงผลของการเปลี่ยนลักษณะจาก  จากโครงสรางปฐมภูมิ 
(primary structures)  เปนโครงสรางทุติยภูมิ (secondary structures)  เพราะพบชั้นหินมีการวางตัวแบบ
เอียงเท  แตกตางจากเดิมที่วางตัวในแนวราบ  กลาวไดวา  จะตองมีโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบทุติยภูมิ
โครงสรางใดโครงสรางหนึ่งใน 8 โครงสราง  หรือมากกวาหนึ่งโครงสราง  บันทึกอยูในหินนั้น   
 

 
 
รูปท่ี 1.1  ลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยาเมื่อหินถูกแรงกระทํา (ก) โครงสรางรอยเล่ือน  

(ข) โครงสรางชั้นหินคดโคง (ค) โครงสรางริ้วขนาน  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก Fig. 1  โดย  
Powell, 1992] 
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 รูปท่ี 1.2  (ก) และ (ข) ภาพตัวอยางของแกรนดแคนยอน (Grand Canyon)  ที่เกิดจากการยก
ตัวเปนที่ราบสูงโคโรลาโด (Colorado Plateau) แสดงหินตะกอนวางชั้นแนวราบหรือกึ่งราบ  ซึ่งพบที่
สวนบนของภาพและพบรอยชั้นไมตอเนื่องระหวางหินตะกอนกับหินฐานที่ไมแสดงการวางชั้น  พบเปนทั้ง
หินอัคนีและหินแปร (basement complex)  [เพียงตา สาตรักษ ถายภาพ]  
 
 

 
 
 รูปท่ี 1.3 (ก)-(ง) ภาพตัวอยางของชั้นหินที่เคยวางตัวในแนวราบแตตอมาถูกแรงกระทํา  ทําให
การวางตัวของชั้นหินแตกตางไปจากเดิม  ชั้นหินมีการเอียงเท  สามารถวัดคาแนวระดับ และมุมเทของชั้น
หินได  [ภาพ (ก)- (ค) เพียงตา สาตรักษ  ถายภาพ  ภาพ (ง) ณัฐวิโรจน ศิลารัตน  ถายถาพ]  
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รูปท่ี 1.4  ตัวอยางหินโผลแสดงโครงสรางทุติยภูมิบันทึกไวในหิน  นักธรณีวิทยาสามารถ  ศึกษา  

วิเคราะห  และแปลความหมาย   เพ่ือหาลําดับความเปนมาของพื้นที่จากอดีตถึงปจจุบันได  (ก) โครงสราง
รอยเล่ือน (fault) (ข) โครงสรางชั้นหินคดโคง (fold) (ค) โครงสรางรอยเลื่อนและชั้นหินคดโคง (fault and 
fold) (ง) โครงสรางแนวแตกเรียบ (cleavage)  [เพียงตา สาตรักษ  ถายภาพ]  

 

1.2 แผนที่ธรณีวิทยาเบื้องตน  (Introduction to geologic map) 
แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) คือ  แผนที่แสดงขอบเขตของหนวยหินโผล (outcrop)  ที่

ปรากฏใหเห็นบนพ้ืนผิว (the Earth’s surface)  แผนที่ธรณีวิทยาอาจแสดงเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ 
(topographic contours)  รวมกับขอบเขตของหนวยหินโผล (outcrop)  ตัวอยางของแผนที่ธรณีวิทยา
พ้ืนผิว  พรอมภาพตัดขวาง แสดงในรูปที่ 1.5-1.7   

รูปที่ 1.5  แสดงแผนที่ธรณีวิทยาพรอมภาพตัดขวางในสวนที่ตัดตั้งฉากกับโครงสรางหลัก  ที่
เปนแนวของการตัดขวางที่เหมาะสมมากสุด  เพราะใหขอมูลการวางตัวของหินชัดเจน  สวนรูปที่ 1.6 
แสดงแผนที่ธรณีวิทยาพรอมภาพตัดขวางที่ตัดตามแนวตั้งฉากกับโครงสรางหลัก  และขนานกับโครงสราง
หลัก  ซึ่งการปรากฏของการวางตัวของชั้นหิน  เมื่อตัดขวางในแนวที่ตางกันจะไดภาพตางกัน  แผนที่ใน
รูปที่ 1.5 และ 1.6 แสดงการปรากฏของโครงสรางเดี่ยวๆ  สวนรูปที่ 1.7  แสดงโครงสรางที่เกิดซอนทับ
หลายชนิด  เชน  ชั้นหินคดโคง  รอยเล่ือน  รอยชั้นไมตอเนื่อง  และการตัดเขามาของหินอัคนีหรือพนัง 
(dyke) ของหินอัคนี  การปรากฏของโครงสรางไมใชลักษณะของโครงสรางเดี่ยวเหมือนรูปที่ 1.5 และ 1.6   
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รูปท่ี 1.5  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาของโครงสรางตางๆ  พรอมภาพตัดขวางตามแนวตะวันออก-
ตะวันตก  แนวขอบลางของแผนที่  การปรากฏของโครงสรางในแตละแผนที่แสดงโครงสรางที่พบทั่วไป   
[ที่มาของภาพ: Figure A-15 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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รูปท่ี 1.6  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาของโครงสรางประเภทตางๆ  พรอมภาพตัดขวาง  ที่ตัดตาม
แนวขอบทั้งส่ีดานของแผนที่  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก  Bennison and Moseley, 1997] 
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รูปท่ี 1.7  แผนที่ธรณีวิทยา  พรอมภาพตัดขวาง  พบโครงสรางชั้นหินคดโคง และรอยเล่ือน  

พนังของหินอัคนี และรอยชั้นไมตอเนื่อง   [ที่มาของภาพ: Map 23  โดย  Bennison and Moseley, 1997] 
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นักธรณีวิทยาเปนผูที่ทําแผนที่ธรณีวิทยา  เริ่มดวยการศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห  ลักษณะของ
หินและขอบเขตที่ปรากฏ  โครงสรางปฐมภูมิ  โครงสรางทุติยภูมิ  ซากบรรพชีวินตางๆ จากหินโผล  
รูปรางหรือการวางตัวของหินที่พบในพ้ืนที่  ซึ่งรายละเอียดเหลานี้ นักธรณีวิทยาจะแบงแยกหินออกเปน
หนวยหิน  ซึ่งหินแตละหนวยอาจโผลใหเห็นเพียงบางสวน  ไมโผลทั่วทุกตารางเมตรของพื้นที่  อาจมี
ตนไม ดิน หญา ส่ิงกอสราง หรืออ่ืนๆ ปกคลุมไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศแถบรอนชื้น เชน  
ประเทศไทย  มักมีตนไมและดินปกคลุมเปนสวนใหญ  ดังนั้นนักธรณีวิทยาตองพยายามหาหลักฐาน  เพ่ือ
บงบอกชั้นหินที่อยูใตส่ิงปกคลุม  พรอมๆ กับใหรายละเอียดเพิ่มเติม  เกี่ยวกับชนิดของดิน  ลักษณะภูมิ
ประเทศที่ปรากฏเมื่ออยูในพ้ืนที่ที่มีดินปกคลุม  ความเขาใจพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา  จึงมีความสําคัญมาก  
สําหรับนักธรณีวิทยาผูที่จะทําแผนที่ธรณีวิทยา  ในพ้ืนที่แถบรอนชื้นที่มีตนไมหรือส่ิงปกคลุมอื่นๆ 
คอนขางมาก  ในกรณีที่มีหินโผลนอยหรือไมมีเลย  หรือกรณีของการสํารวจในทะเล  จําเปนตนใชการ
สํารวจทางออม  เชน  นําเอาการสํารวจทางธรณีฟสิกส  เขามาชวยทําการสํารวจ  เพ่ือสรางแผนที่ใตผิว
ดิน  (ใตทองทะเล)   

แผนที่ธรณีวิทยามักจะมีขอมูลที่แสดงความไมมั่นใจของนักธรณีวิทยาผูทําการศึกษา  เชน  การ
แสดงดวยเสนปะ  การแสดงดวยเครื่องหมายคําถาม (?) เขียนกํากับไว  ซึ่งไมใชเรื่องที่นาแปลกใจแต
อยางใด  ผูศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยาควรตระหนักถึงสัญลักษณตางๆ  ที่แสดงในแผนที่  ที่นักธรณีวิทยา
ผูสรางตองการสื่อความหมาย  แผนที่ธรณีวิทยาบางแผนที่ที่ทําในมาตราสวนเดียวกัน  แตความยาก-งาย 
หรือความซับซอนทางธรณีวิทยาของพื้นที่ตางกัน  การสํารวจเพื่อใหไดแผนที่หนึ่งแผน  อาจใชเวลา 3-5 
ป ขณะที่แผนที่อีกแผน  ขนาดของพื้นที่เทากัน  อาจใชเวลาเพียง 6-8 เดือน เปนตน  ขอมูลพรอม
ความคิดหรือการแปลความหมายแทบทั้งหมดที่นักธรณีวิทยาใชเวลาในการสํารวจ  จะถูกนํามาถายลงใน
แผนที่  ดวยเหตุนี้  อาจกลาวไดวา แผนที่ธรณีวิทยาสามารถใชเปนตัวแทนของนักธรณีวิทยาผูทําแผนที่  
แผนที่สามารถพูดแทนนักธรณีวิทยาที่ทําแผนที่น้ันได  ตัวอยางเชน  จากรูปที่ 1.2 (ก)  และ รูปที่ 1.3 (ก)  
หากมีการศึกษาธรณีวิทยาเพื่อทําแผนที่  แผนที่ธรณีวิทยาที่ไดจะมีลักษณะแตกตางกัน  โดยที่แผนที่ของ
บริเวณรูปที่ 1.2 (ก) แสดงขอบเขตของหนวยหิน  ขนานไปกับเสนความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ 
(topographic contours)  เพราะชั้นหินวางตัวแนวราบ  สวนรูปที่ 1.3 (ก) แผนที่จะแสดงขอบเขตของหิน
ตัดกับเสนความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ  เพราะชั้นหินมีการวางตัวแบบเอียงเท  การทําแผนที่ในบริเวณ
พ้ืนที่รูปที่ 1.2 (ก) จะทําไดรวดเร็วกวาพ้ืนที่รูปที่ 1.3 (ก)  และการอานและแปลความหมายจากแผนที่ของ
ทั้งสองบริเวณจะแตกตางกัน  ในกรณีที่มีโครงสรางชั้นหินคดโคงและรอยเล่ือนเกิดซอนทับกันแลว  การ
อานและแปลความหมายจากแผนที่ธรณีวิทยา  ยอมใชเวลาในการทําความความเขาใจและจินตนาการ
เสริมมากขึ้น  อยางไรก็ดี  แผนที่ธรณีวิทยาท่ีดี  คือ แผนท่ีท่ีเมื่อผูอ่ืนไดศึกษาและแปลความหมาย
แลวสามารถเขาใจรูปราง  การวางตัวของหนวยหินไดชัดเจนและถูกตอง  พรอมสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองไดในสนาม   

การอานแผนที่ธรณีวิทยา  นักธรณีวิทยาแตละคนจะใชเวลาในการอานแตกตางกันไป  
เชนเดียวกับการทําแผนที่  การที่จะอานและเขาใจแผนที่ธรณีวิทยาไดดี  ตองมีความรูพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ 
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(1)  ธรรมชาติของหินแตละชนิดที่ปรากฎในแผนที่ธรณีวิทยา วาหินชนิดนั้นๆ มีการเกิดอยางไร (nature 
of various rock types)  และ (2) ลักษณะของระนาบเรียบ (planar feature) ระนาบโคง (curvi-planar 
feature) และโครงสรางแนวเสน (linear feature) ที่ปรากฏในแผนที่  ดังนั้น  การมีพ้ืนฐานที่ดีโดยเฉพาะ
ทางธรณีวิทยาโครงสราง  รวมทั้งประสบการณที่ไดฝกฝนในการอานแผนที่บริเวณตางๆ  จะชวยทําให
อานแผนที่ไดเขาใจ  พรอมๆกับแปลความหมายไดอยางถูกตอง   

เราใชแผนที่ธรณีวิทยาเพื่องานตางๆ ประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจน  คือ  เพ่ือบงบอกถึง
ลักษณะของชั้นหินที่ปรากฏในธรรมชาติ  นักวิศวกรธรณีเห็นความสําคัญของแผนท่ีธรณีวิทยา  เมื่อ
ตองการตัดถนน  สรางอุโมงค  หาแหลงวัสดุกอสราง  วางฐานรากขนาดใหญๆ ฯลฯ  หรือวิศวกรเหมืองแร
เห็นความสําคัญของแผนที่ธรณีวิทยา  เมื่อตองการหาแหลงแรที่สนใจ  เพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชน  หรือ
นักส่ิงแวดลอมเห็นความสําคัญของแผนที่ธรณีวิทยา  เมื่อตองการควบคุมการแพรกระจายของสารพิษ  
หรือตรวจหาแหลงกําเนิดของสารพิษ  หากพบวาสารพิษนั้นเปนผลจากธรรมชาติ  ไมใชเกิดจากการ
กระทําของมนุษย  ในการกอหรือเรงใหเกิดการแผกระจายของสารพิษ  หรือนักพัฒนาการเกษตรเห็น
ความสําคัญของแผนที่ธรณีวิทยา  เมื่อตองการหาแหลงดินที่เกิดจากการผุกรอนเฉพาะหินใดหินหนึ่ง  เพ่ือ
ปลูกพืชชนิดที่ตองการ  องคประกอบและปริมาณของแรธาตุเฉพาะเจาะจงที่จะทําใหผลผลิตที่มีคุณภาพ
เปนเลิศ  เปนตน 

กลาวโดยสรุป  แผนที่ธรณีวิทยาแสดงลักษณะธรณีวิทยาพื้นผิว (the earth’s surface) ของ
เปลือกโลก  แผนที่ธรณีวิทยาถือเปนเครื่องมือพ้ืนฐานอยางหนึ่งของนักธรณีวิทยา  ที่สามารถนํามา
บรรยายลักษณะ ความสัมพันธของหนวยหินที่ปรากฏ  และโครงสรางการวางตัวของหินใตผิวดิน  หรือบน
ดินแตถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดกรอนไป  และประวัติความเปนมาของพื้นผิวดินบริเวณนั้นๆ  การ
อานแผนที่ธรณีวิทยา  จําเปนอยางยิ่งที่ผูอานจะตอง มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรณีวิทยา  โดยเฉพาะ
ธรณีวิทยาโครงสรางมาเปนอยางดี  จึงจะสามารถและแปลความหมาย  ไดสอดคลองกับสภาพธรรมชาติที่
แสดงในแผนที่  แผนที่แสดงภาพสองมิติ  แตนักธรณีวิทยาสามารถอานไดสามมิติ  ในสวนที่ลึกลงไปใต
พ้ืนผิว  และในสวนที่ผุกรอนหรือขาดหายไป   

 
 

 

เพ่ือเปนการฝกการสรางจินตนาการที่ถูกตองเกี่ยวกับธรณีวิทยาโครงสราง  และการ
อานแผนที่ธรณีวิทยา   ควรพลิกไปที่ ภาคผนวก  ก  ศึกษารูปบล็อกไดอะแกรม (block 
diagram)  กําหนดใหสรางรูปบล็อกไดอะแกรม ในพ้ืนที่ใดๆ ขึ้นมา  3  รูป  โดยมี
สภาพธรณีวิทยาและโครงสรางแตกตางกันทั้งสามรูป   
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เสนและระนาบ 

(Line and Plane) 
2.1 การวัดเสนและระนาบ (Measuring of line and plane)  

การศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง  เปนการศึกษาการเปลี่ยนลักษณะ (deformation)  ไปจากรูปราง
เดิมของหิน  ส่ิงสําคัญที่นํามาพิจารณาในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง  เปนการพิจารณา  รูปรางหรือ
รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต  ขนาดและทิศทางการวางตัว  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดนิยามขึ้นมาเพื่อจะได
นํามาเปรียบเทียบ (compare) หรือเพ่ือหาความสัมพันธ (correlation)  ระหวางกอนและหลังการเปลี่ยน
ลักษณะ (before and after deformation) จากนั้นนํามาเปรียบเทียบ  เชน  ทราบวา  หินตะกอนจะ
ตกตะกอนในแนวราบ แตเมื่อพบหินเอียงเท  แสดงวาจะตองถูกทําใหเปล่ียนลักษณะ  การทราบลักษณะ
รูปรางเดิมของหิน  ในชวงที่หินเกิด  จึงมีความสําคัญ  ทั้งนี้  เพ่ือจะไดนํามาเปรียบเทียบกับสภาพที่เห็น
ในปจจุบัน  วามีการเปล่ียนแปลงอยางไร  ประเภทของโครงสรางที่ตองทําการวัดเพ่ือหาทิศทางการวางตัว
ที่สําคัญๆ มี 2 ประเภท  คือ  โครงสรางแนวระนาบ (planar structures) ดังตัวอยางในรูปที่ 2.1 และ
โครงสรางแนวเสน (linear structures)  ดังตัวอยางในรูปที่ 2.2 

โครงสรางแนวระนาบ (Planar structures)  จะวัดทิศทางของแนวระดับ (strike) และมุมเท 
(dip) ของโครงสรางแนวระนาบ  ดังแสดงในรูปที่ 2.3  โครงสรางที่แสดงลักษณะโครงสรางระนาบ  ไดแก  
ชั้นหิน (bed) แนวแตกเรียบ (cleavage) ริ้วขนาน (foliation) แกนการคดโคง (axial plane) รอยเล่ือน 
(fault) และรอยแยก (joint) เมื่อสํารวจในสนาม  จะทําการวัดระนาบโครงสรางเหลานี้  ความถี่ของการวัด 
จะวัดทุกๆ 1 ตารางเซนติเมตร ของแผนท่ีสํารวจ  หากโครงสรางที่พบไมซับซอน  เชน  หากทําการ
สํารวจในมาตราสวน 1:50,000  นั่นคือ  วัดและลงขอมูลของระนาบที่เปนตัวแทนพ้ืนที่ 2,500 ตารางเมตร 
หากระนาบของโครงสรางมีความซับซอน  มีคาแตกตางกันมาก  จะตองวัดคาเหลานั้นมาวิเคราะห  โดย
การนํามาหาคาเฉล่ียเชิงสถิติ  แตในสนามควรเลือกเขียน (plot) คาที่เห็นวานาจะเปนตัวแทนที่ดีของ
บริเวณหินโผล  แตหลังจากรวบรวมขอมูลทั้งในสนามและในหองปฏิบัติการ  พรอมวิเคราะหไดคาที่เปน
ตัวแทนเชิงสถิติ  จึงนํามาแสดงในแผนที่ธรณีวิทยาฉบับสมบูรณ   

โครงสรางแนวเสน (Linear structures)  จะวัดทิศทางของแนวการวางตัวของแนวเสน   หรือ
เทรนด  (trend) และมุมพลันจ (plunge) (รูปที่ 2.3)  สําหรับโครงสรางแนวเสนของ รอยครูด (slickenside) 
ริ้วรายขนาน (striation)  รอยหยักหรือครีนูเลชัน (crenulation)  โครงสรางแนวเสนที่เกิดจากรอยตัดกัน 
(intersection)  ระหวางระนาบสองระนาบ  เชน  ระหวางแกนการคดโคงและระนาบรอยเลื่อน  โครงสราง
แนวเสนจากการเรียงตัวของแร (mineral lineation)  โครงสรางแนวเสนจากการตัดกันของแนวเสนสองแนว  
เปนตน  นอกจากนี้จะวัดมุมพิทชหรือเรค (pitch or rake) ในแนวระนาบใดระนาบหนึ่ง ระหวางแนวระดับ 
(strike)  ของระนาบกับเสนที่พบบนระนาบ เชน วัดรอยครูดที่ระนาบรอยเลื่อน  
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รูปท่ี 2.1  ตัวอยางของโครงสรางแนวระนาบที่ตองวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip)  (ก) 

ระนาบเรียบของชั้นหิน  (ข)  ระนาบเรียบของแนวแตกเรียบ  (ค) ระนาบริ้วขนาน  (ง) ระนาบผิวโคง  
[เพียงตา สาตรักษ  ถายภาพ]   

 

 
 

รูปท่ี 2.2  ตัวอยางของโครงสรางแนวเสนที่ตองวัดเทรนด (trend) และพลันจ (plunge)  (ก) เสน
ที่เกิดจากการครูดของแผนหิน  ทําใหได รอยครูด (slickenline) (ข) รอยริ้วคล่ืน (ripple marks) ที่แสดง
แนวเสนของยอดคลื่นและทองคล่ืน  [เพียงตา สาตรักษ  ถายภาพ] 
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รูปท่ี 2.3  ลักษณะของ  (ก) แนวระดับ (strike) และมุมเทจริง (true dip)  (ข) แนวเสนบนระนาบ 
(ค) การวัดเทรนดและพลันจ  (ง) การวัดมุมพิทชหรือเรค   [ที่มาของภาพ: Fig. 2.7 โดย  Lisle, 1988] 

 
นิยามเกี่ยวกับรูปลักษณะของ “ระนาบ (plane)” และ “เสน (line)” ไดแก  
(1) แนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) เปนนิยามที่กําหนดขึ้นเพ่ือบงบอกการวางตัว 

(attitude) ของระนาบ (plane)  หากบงบอกดวย คาของแนวระดับ (strike)  และคาของมุม
เท (dip)  จะทําใหสามารถจินตนาการหรือวาดภาพของระนาบได  [รูปที่ 2.3 (ก)]  ซึ่ง
สําหรับผิวระนาบ (planar structure) ทางธรณีวิทยา  ไดแก ระนาบการวางชั้นของหิน 
(bedding plane) ระนาบของแนวแตกเรียบ (cleavage plane) ระนาบรอยเลื่อน (fault 
plane) ระนาบรอยแยก (joint plane) ระนาบรอยแตกเฉือน (shear fracture plane) ระนาบ
แกนการคดโคง (axial plane) ระนาบของริ้วขนาน (foliation plane) เปนตน  

(2) เทรนด (trend) และพลันจ (plunge) เปนนิยามที่กําหนดขึ้นเพ่ือบงบอกการวางตัว 
(attitude)  ของเสน (line)  [รูปที่ 2.3 (ข) และ (ค)]  ซึ่งโครงสรางแนวเสน (linear structure) 
ทางธรณีวิทยา  ไดแก  รอยครูด  แนวเสนจากการตัดกันของระนาบสองระนาบ เปนตน  

(3) พิทชหรือเรค (pitch or rake)  เปนนิยามที่กําหนดขึ้นเพ่ือบงบอกคาของมุมจากแนวเสนที่
ปรากฏอยูบนผิวระนาบ  โดยการวัดคามุมระหวางแนวระดับ (strike) ของระนาบ กับแนว
เสนที่ปรากฏบนระนาบ  [รูปที่ 2.3 (ง)]   
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การวัดคาของทิศทาง (bearing)  ของแนวระดับ (strike) และ เทรนด (trend)  มีวิธีการวัด  ที่เปน
ที่นิยมอยูสองวิธี  คือ (1) วัดคามุมจากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา (azimute bearing)  คาที่อานจะมีคา

อยูระหวาง 0°-360° เชน  015°, 125°, 287°, 326° เปนตน  หรือ (2) วัดคามุมโดยใชทิศเหนือหรือ

ทิศใตปนหลัก (quadrant bearing) คาที่อานไดจะอานเทียบทิศเหนือหรือใต เชน  N15°E, S55°E, 

N63°W, N34°W เปนตน  
คาของมุมเทวัดในแนวดิ่ง  ถาวัดมุมเทในทิศทางตั้งฉากกับแนวระดับ  เรียกวา มุมเทจริง (true 

dip) ถาวัดในทิศทางอื่นๆ ที่ไมไดต้ังฉากกับกับแนวระดับ  เรียกวา มุมเทปรากฏ (apparent dip) ซึ่งมุมเท
ปรากฏมีคานอยกวามุมเทจริงเสมอ  สวนเทรนด (trend) เปนการวัดมุมไปตามแนวราบ (horizontal line) 
ของโครงสรางแนวเสน  และ พลันจ (plunge)  เปนการวัดมุมเทในแนวดิ่งเทียบกับแนวของเทรนด  หรือ
ไปตามแนวราบ  การวัดใชเข็มทิศที่ออกแบบสําหรับนักธรณีวิทยา  เพ่ือวัดหาคา  แนวระดับ (strike)  มุม
เท (dip) เทรนด (trend) และ พลันจ (plunge)  การวัดพลันจเหมือนการวัดมุมเท แตทิศทางการวัดวัดตาม
ทิศทางของแนวเสน  หากแนวเสนตั้งฉากกับแนวระดับ  นั่นคือ  คาของพลันจเทากับคาของมุมเท  นั่นเอง   

การวัดพิทชหรือเรค (pitch or rake) เปนการวัดมุมบนระนาบใดระนาบหนึ่ง  เทียบกับแนว
ระดับ (strike) ของระนาบนั้นกับแนวเสนบนระนาบ  ใชไมวัดมุมหรือไมโปรเทคเตอรวัดบนระนาบที่
ปรากฏของแนวเสนนั้น [รูปที่ 2.3 (ง)]  สรุปการที่จะวัดพิทชหรือเรคของแนวเสนได  ตองพบแนวเสน
วางตัวอยูบนผิวระนาบ  วัดแนวระดับ (strike) ของระนาบ  จากนั้นจึงจะสามารถวัดมุมพิทชหรือเรคดวย
ไมโปรแทรคเตอรหรือไมวัดมุม [รูปที่ 2.3 (ง)] 

 
2.2 กระบวนการทําใหไดระนาบและเสน  
 กระบวนการทางธรณีวิทยา (geological process) และกระบวนการเปลี่ยนลักษณะ 
(deformation) ดังจะกลาวตอไปนี้ เปนกระบวนการที่ทําใหได  ระนาบ (plane) ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง  ผิว
ระนาบเรียบและผิวระนาบโคง (planar and curvi-planar surface) สวน เสน (line) จะหมายถึง  โครงสราง
แนวเสน (lineation structure) ซึ่งกระบวนการที่ทําใหไดระนาบ และเสน ไดแก   

(1) การตกสะสมของตะกอน (accumulation of sediments) ทําใหไดผิวระนาบของชั้นหิน 
(bedding planar surface)  

(2) การผุกรอนของหิน ทําใหเกิดผิวระนาบของการผุกรอน (erosional planar surface) นั่นคือ 
รอยสัมผัสของรอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity)  

(3) การเปลี่ยนลักษณะของหินทําใหเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา ไดเปนระนาบ เชน ระนาบ
ของแนวแตกเรียบ (cleavage plane) ระนาบรอยเลื่อน (fault plane) ระนาบรอยแยก (joint 
plane) ระนาบรอยแตกเฉือน (shear fracture plane) ระนาบแกนการคดโคง (axial plane) 
ระนาบของริ้วขนาน (foliation plane) หรือไดเปนโครงสรางแนวเสน  เชน  แนวเสนของการ
เรียงตัวของเม็ดแร (mineral lineation) โครงสรางแนวเสนจากการตัดกันของระนาบสอง
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ระนาบ (intersection of two planes)  รอยครูด (slickenline)  เสนพับการคดโคง (hinge 
line)  เปนตน 

(4) การแทรกดันของหินอัคนี ทําใหไดระนาบและ/หรือแนวเสน บริเวณรอยสัมผัสของพนัง 
(dyke) พนังแทรกชั้น (sill) หรือการไหลทับของหินอัคนีปะทุ (extrusive) ไดเปนระนาบจาก
การไหลของหินลาวา (lava flows)  การตกซอนทับจากเศษหินภูเขาไฟที่พนขึ้นไปสูอากาศ 
จากนั้นตกลงมาเรียงเปนชั้นตามขนาดของเศษหินหนัก-เบา  

 
2.3 ลักษณะของผิวระนาบทางธรณีวิทยา  (Characteristics of geologic surface)  
2.3.1  ผิวระนาบที่เกิดจากการผุกรอน (Erosional surface)  

รอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity) เปนตัวชวยชี้ใหเห็นถึงลําดับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
จากที่เคยมีสภาพตกสะสมของตะกอน (deposition)  ตอมาเกิดการผุกรอน (erosion)  คลายกับการ
เปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ  รอยชั้นไมตอเนื่องจะแสดงระนาบของการผุกรอน  สามารถพบไดเปน
หลายๆ พันตารางกิโลเมตร  เมื่อพบขนาดกวาง  สามารถนํามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกใน
มาตราสวนขนาดไพศาล (regional scale)  แตถารอยชั้นไมตอเนื่องพบเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่ง (local 
scale) สามารถนํามาอธิบายไดเฉพาะทองนั้นๆ  ลักษณะของ ระนาบที่เกิดจากรอยชั้นไมตอเนื่อง  พบได
ทั้ง  ผิวระนาบเรียบ (planar surface)  ผิวระนาบโคง (curvi planar surface) หรือผิวระนาบกึ่งโคง 
 
2.3.2 ผิวระนาบที่เกิดจากแรงดึง (Extensional surface)  
 ผิวระนาบที่เกิดจากผลของแรงดึง  คือ  ผิวระนาบที่ปรากฏหลังจากผานกระบวนการเปลี่ยน
ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยแรงดึงมาแลว  เมื่อหิน (หินตะกอน หินอัคนี และหินแปร) ในเปลือก
โลกเกิดการดึง  ความหนาของเปลือกโลกจะลดลง  และแผนหินจะเกิดการจมตัว (subsidence)  เกิดการ
แตก (fracturing) ไปตามแนวที่งายตอการถูกทําลายดวยแรงดึง (weak zone)  แผนหินที่แตกจะมีการ
เคล่ือนออกจากกัน  กรณีที่แผนหินมีการเคลื่อนออกจากกันดวยการไถล (slide) เรียกวา เกิดการเลื่อนไถล 
(sliding)  เกิดโครงสราง  ชื่อ  “รอยเล่ือน (faults)  ประเภท  รอยเล่ือนปกติ (normal faults)”  หากเปน
การเคลื่อนหางจากกันโดยไมมีการครูดหรือเล่ือนไถล  เกิดโครงสราง  ชื่อ  “รอยแยก (joint)”  ลักษณะของ
ระนาบที่เกิดจากผลของแรงดึง  เปนไดทั้ง  ผิวระนาบเรียบ (planar surface)  ผิวระนาบโคง (curvi 
planar surface) หรือผิวระนาบกึ่งโคง  
 
2.3.3  ผิวระนาบที่เกิดจากผลของแรงอัด  (Compressional surface)  
 ผิวระนาบที่เกิดจากผลของแรงอัด  คือ  ผิวระนาบที่ปรากฏหลังจากผานกระบวนการเปลี่ยน
ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยแรงอัดมาแลว  แรงอัดทําใหหิน (หินตะกอน หินอัคนี และหินแปร) 
ในเปลือกโลกมีความหนาเพิ่มมากขึ้น  อันเนื่องมาจากผลของการถูกบีบอัด  และทําใหเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะในรูปของ  ชั้นหินคดโคง (folds)  รอยเล่ือนยอน (thrust fault)  และการยกตัวสูงขึ้น (uplift) ของ
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เปลือกโลก  ลักษณะของระนาบที่เกิดจากผลของแรงอัด  เปนไดทั้ง  ผิวระนาบเรียบ (planar surface)  
ผิวระนาบโคง (curvi planar surface) หรือผิวระนาบกึ่งโคง   
 
2.3.4  ผิวระนาบที่เกิดจากการตกสะสมของตะกอน (Depositional surface) 

ตัวอยาง ณ ปจจุบัน ที่แสดงระนาบจากผลของการตกสะสมของตะกอนที่ดี  คือ บริเวณปาก
แมน้ําที่ไหลลงสูทะเล  เชน  บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา  ปากแมน้ําโขง  หรือปากแมน้ําไนล  จะพบเศษ
ตะกอนที่เกิดจากการผุกรอนของดิน-หิน ในที่สูงจากที่ตางๆ ไหลลงมาสะสมบริเวณปากแมน้ํา  เมื่อถึงฤดู
น้ํามาก  จะพบเศษตะกอนขนาดใหญตกสะสม  เมื่อฤดูน้ํานอยพบเศษตะกอนขนาดเล็กตกสะสม  ทําให
เห็นการตกตะกอนเปนลําดับชั้นของตะกอนขนาดใหญและขนาดเล็กสลับกัน  การตกสะสมของตะกอนทํา
ใหปากแมน้ําตื้นเขิน  ตองมีการขุดลอก  แตหากไมมีการขุดลอก  ตะกอนจะมีการปดทับกันพอกพูนขึ้น
เรื่อยๆ  ทําใหตะกอนที่ตกกอนจมตัวลึกลงไปตามลําดับ  เกิดกระบวนการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพ
และ/หรือทางเคมีในตะกอน (diagenesis) และเกิดกระบวนการกลายเปนหินแข็ง (lithification) ทําใหได
เปน หินตะกอนที่แสดงลําดับชั้น (bedding plane) รอยตอระหวางชั้นหิน 2 ชั้น  ที่พบขนาดของตะกอน
แตกตางกัน  บริเวณรอยตอนั้นแสดงผิวระนาบของการตกสะสมของตะกอน  ลักษณะของ ระนาบจากผล
ของการตกสะสมของตะกอน  พบไดทั้ง ผิวระนาบเรียบ (planar surface)  ผิวระนาบโคง (curvi 
planar surface) หรือผิวระนาบกึ่งโคง  
 

 

 

เพ่ือเปนการทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะระนาบทางธรณีวิทยา  ใหสเกต 
(sketch) ภาพของผิวระนาบจาก  (ก) รอยเล่ือน  (ข) ชั้นหินคดโคง  (ค) รอยชั้นไม
ตอเนื่อง  และ (ง)  จากการตกสะสมของตะกอน  กอนที่จะอานในบทตอไป  
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การสรางเสนชั้นความสูง 

(Contouring) 
 
 การสรางเสนชั้นความสูง ซึ่งคําวา  “เสนชั้นความสูง (contours)”  ในที่นี้หมายรวมถึง  (1) 
เสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ (topographic contours)  และ (2) เสนชั้นความสูงของโครงสราง 
(structural contours)  เสนชั้นความสูง   คือ  เสนที่ลากจากระดับความาสูงเทากัน  หากมองในภาพกวาง 
การสรางเสนชั้นความสูง  ไมวาจะเปนเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  หรือเสนชั้นความสูงของโครงสราง  
มีการสรางคลายคลึงกัน  
 การสรางเสนชั้นความสูง (contouring) จําแนกได 2 ประเภทใหญๆ  คือ (1) สรางดวยมือ 
(contouring by hand)  และ (2) สรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (computer-based contouring)  

หลักสําคัญของการสรางเสนชั้นความสูง  ไมวาสรางดวยมือ (contouring by hand) หรือดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร (computer-based contouring)  ตองพิจารณาวามีจุดควบคุม (control point)  หรือ
จุดที่สุมตัวอยาง (sample)  ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่  และความละเอียดแมนยําของงานที่ตองการ
ทราบ   พรอมๆ กับเลือกวิธีในการสรางเสนชั้นความสูงอยางเหมาะสม 
 ขอมูลของการสรางเสนชั้นความสูง  เปนขอมูลที่เก็บมาแบบไมตอเนื่อง (discontinuous) หรือสุม
เพียงบางตําแหนงเทานั้น  ดังนั้นภาพที่แสดงดวยเสนชั้นความสูง  ที่เก็บขอมูลแบบสุม  สามารถกลาวได
วา  ภาพทุกๆ ภาพ  ไมใชภาพตัวแทนที่แทจริง (real) ของสภาพพื้นผิวนั้น   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความละเอียด
ที่พิจารณาวาถูกตอง  เหมาะสม  รวมท้ังตําแหนงและจํานวนของขอมูลตัวแทนที่นํามาสรางเสนชั้นความ
สูง  ภาพของเสนชั้นความสูงที่ไดบางภาพ  อาจพบวาถูกตองรอยละ 99  ภาพบางภาพอาจถูกตองเพียง
รอยละ 70  บางภาพเพียงรอยละ 50 หรืบางภาพอาจไมจริงเลย  และหากขอมูลที่นํามาสรางมีการกระจาย
ทั่วพ้ืนผิว  ความแมนยําของเสนชั้นความสูง  อาจสอดคลองกับสภาพจริงของธรรมชาติไดดี  แตหาก
ขอมูลมีลักษณะเปนกระจุกๆ  ไมกระจาย  หรือไมครอบคลุมทั่วพ้ืนผิว  รวมทั้งพ้ืนผิวมีความขรุขระมาก  
ภาพจากเสนชั้นความสูงยอมไมสอดคลองกับธรรมชาติจริงของพื้นผิว  ดวยเหตุน้ี  การสรางเสนชั้นความ
สูงดวยมือ  หรือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  จึงนิยมเรียกวา “รูปจําลองหรือรูปเสมือนจริงของพื้นผิว 
(surface model)”  ใหสังเกตคําวา “รูปจําลองหรือรูปเสมือนจริง (model)”  คําๆ นี้ ใชเพ่ือตองการ
เนนใหทราบวา  เราจะไมสามารถสรางใหเปน “รูปพื้นผิวจริง”  ไดนั่นเอง   

การนํารูปจําลองหรือรูปเสมือนจริงไปใชงาน  จึงตองพิจารณาเงื่อนไขเบื้องตนของการสุมเก็บ
ตัวอยางที่เปนแบบไมตอเนื่อง  บอยครั้งที่ผูเขียนไดฟงคําวิพากษวิจารณจากกลุมคนบางสวน  ที่เมื่อนํา
ภาพเสนชั้นความสูง  (เชน แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000)  มาประยุกตใชงาน  แลวกลาววา 
เสนชั้นความสูงไมสอดคลองกับภาพจริงของพ้ืนผิว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูกลาวลืมไปวา  “เสนชั้นความสูง
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นั้นเปนเพียงภาพจําลอง (surface model) ของพ้ืนผิว  ไมใชภาพพื้นผิวจริง นั่นเอง’”  ดังนั้น  หาก
คาดหมายวาจะตองถูกตองทุกประการ  ไมวานําไปใชในมาตราสวนของความละเอียดใดๆ  เปนการ
คาดหมายที่ไมมีความเปนไปได  ตองพิจารณามาตราสวนของการทําแผนที่ประกอบ  
 การสรางเสนชั้นความสูง  คาของขอมูลที่ตองการ คือ X, Y และ Z  โดยที่ คาของ X และ Y  คือ  
ตําแหนง (co-ordinate)  ของพ้ืนผิวที่เก็บขอมูล  และ  Z  คือ  ความสูง (height) ของพ้ืนผิวที่ตองการจะ
สรางเสนชั้นความสูง  การสรางเสนชั้นความสูง  เพ่ือใหไดภาพสามมิติที่เปนภาพจําลองของพื้นผิวนั้นๆ  
ตําแหนงของการเก็บขอมูลของความสูง (Z)  เพ่ือนํามาเปน  “ตัวอยางแบบสุม (sample)”  ของคา
ใกลเคียงอื่นๆ ที่อยูรอบขาง  คา X, Y และ Z เปนส่ิงที่ผูสรางตองเลือกเก็บใหสอดคลอง  เหมาะสม  กับ
ความละเอียด แมนยําที่ตองการของงานที่จะนําไปประยุกตใช  จะเก็บขอมูลโดยไมมี “การสุมตัวอยาง 
(sampling)” ไมได  แมวาธรรมชาติของขอมูล (nature of data) ที่ใชสรางเสนชั้นความสูง  มีลักษณะเปน
แบบ “ตอเน่ือง (continuous)”  หากไมมีการสุมขอมูลจะมีมากมาย  ไมสามารถหาที่ส้ินสุดได  การเก็บ
ขอมูลจึงเปนแบบ “ไมตอเน่ือง (discontinuous)”  ดังนั้น  จึงเปนความจําเปนที่จะตองใชขอมูลที่เปน
แบบสุม  หรือเปนชวงๆ  หรือแบบไมตอเนื่อง  

เมื่อมีการเก็บขอมูลแบบสุม  ดังนั้น  ในการสรางเสนชั้นความสูง จําเปนตอง มีวิธีการประมาณ
หา “คาท่ีไมทราบ (unknown)” ระหวาง “คาท่ีทราบ (known)” อยางนอยสองคาหรือมากกวา  วิธีการ
ประมาณหาคาที่ไมทราบ  มีชื่อในภาษาอังกฤษวา “อินเตอรโพเลชั่น (interpolation)”  ผูเขียนขอเรียก
เปนภาษาไทยวา “การประมาณเพื่อหาคาท่ีไมทราบจากคาท่ีทราบ (interpolation)”  ซึ่งการ
ประมาณเพ่ือหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ  เปนการที่ผูสรางเสนชั้นความสูงจําเปนตองพิจารณาหา
วิธีการประมาณเพื่อหาคาท่ีไมทราบจากคาท่ีทราบ (interpolation method) และเลือกใหเหมาะสม   

วิธีการประมาณเพื่อหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ  สามารถประมาณดวยการสราง (create) 
สมการคณิตศาสตรขึ้นมาชวยในการประเมิน  ซึ่งการสรางสมการ  สามารถสรางไดหลากหลายสมการ  
การสรางสมการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของธรรมชาติ  ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน  สอดคลองกับจังหวะ
การส่ันของเสียง  สอดคลองกับการขึ้นลงของน้ําขึ้นน้ําลง  สอดคลองกับการหมุนของเข็มนาฬิกา  
สอดคลองกับการเปลี่ยนลักษณะของหินเมื่อถูกแรงมากระทํา  สอดคลองกับการเคลื่อนที่ของรถยนตที่ว่ิง
ตามทองถนน  เปนตน   

การสรางสมการทางคณิตศาสตร  จึงถือเปน “ศิลปะ (art)”  ของการประยุกตคณิตศาสตรเพ่ือ
นําบรรยายลักษณะธรรมชาติ  และนํามาใชในชีวิตประจําวัน  และสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรของการ
สรางเสนชั้นความสูง ณ ปจจุบัน  มีหลากหลายสมการที่เขียนบรรจุไวใหผูที่จะสรางเสนชั้นความสูง  
เลือกใช  และในอนาคตสามารถทํานายไดวาจะมีสมการการประมาณคาที่ไมทราบ  สมการใหมๆ  ที่ใช
ฟงกชันคณิตศาสตรใหมๆ  นําเสนอเพื่อใหเลือกใชเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย  อยางไรก็ดี  ประการสําคัญที่สุดที่
ผูสรางเสนชั้นความสูงตองตระหนัก คือ  “ไมวาจะเลือกใชสมการใดในการประมาณหาคาท่ีไมทราบ  
สมการที่เลือก  ตองใหผลลัพธไดสอดคลองกับสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงของพ้ืนผิวท่ีท่ีศึกษามาก
ท่ีสุด”  เง่ือนไขที่กลาววา  “ตองใหสอดคลองกับธรรมชาติท่ีแทจริงมากที่สุด”  ไมใชวาจะสามารถทํา
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ไดโดยงาย  แตก็ไมใชวาจะไมสามารถทําไมไดเลย  หากผูที่สรางเสนชั้นมีพ้ืนฐานความรูที่ดี  ยอมสามารถ
สรางเสนชั้นความสูงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ   

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1 และ 2 กอนที่จะอานในหัวขอ
ตอไป 

 
3.1 การสรางเสนชั้นความสูงดวยมือ (Contouring by hand)  

การสรางเสนชั้นความสูงดวยมือ (contouring by hand) มีหลักการสรางที่เปนที่นิยมทํา 4 วิธี 
ไดแก  

3.1.1 Mechanical Contouring หลักการของวิธีการนี้ในกรณีไมมีจุดควบคุม การหาความ
สูง จะกําหนดใหคาความลาดชันหรือคามุม ระหวางตําแหนงที่ทราบคามีคามุมเท
คงที่ (constant dip) ลักษณะของเสนชั้นความสูงลากดวยวิธีนี้ แสดงในรูปที่ 3.1 (ก) 

3.1.2 Parallel Contouring ใชการลากโดยจะตองพยายามลากใหขนานกันไปใหไดมาก
ที่สุด ดังนั้นระหวางของเสนชั้นความสูงไมคงที่เหมือนวิธี Mechanical contouring 
ลักษณะของเสนชั้นความสูงลากดวยวิธีนี้ แสดงในรูปที่ 3.1 (ข) 

3.1.3 Equal-Spaced Contouring วิธีการนี้กําหนดใหความลาดชันคงที่ไปตลอดทั่วทั้ง
พ้ืนที่ที่ลาก ลักษณะปรากฏของเสนชั้นความสูงที่ได มีความสอดคลองกับธรรมชาติ
จริงของพ้ืนผิวคอนขางนอยสุด เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน ลักษณะของเสนชั้น
ความสูงลากดวยวิธีนี้ แสดงในรูปที่ 3.1 (ค) 

3.1.4 Interpretive Contouring วิธีการนี้ไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดๆ ขึ้นอยูกับการแปล
ความหมายของผูสรางเสนชั้นความสูง ดังนั้นหากผูสรางตางกัน ภาพเสนชั้นความสูง
อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับจินตนาการและความเขาใจของผูสรางดานรูปทรงสัณฐาน
ของพ้ืนผิวนั้นๆ ลักษณะของเสนชั้นความสูงลากดวยวิธีนี้ แสดงในรูปที่ 3.1 (ง)  

 
3.2  การสรางเสนชั้นความสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer-based contouring)  

การสรางเสนชั้นความสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (computer-based contouring)  ปจจุบัน
เปนที่นิยมทํากันมาก  เพราะสามารถทําไดรวดเร็ว การสรางเสนชั้นความสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
ทั้งขอดีและขอเสีย  ในสวนของ  ขอดี  ที่เปนที่ยอมรับโดยปราศจากขอโตแยง  คือ  ทําไดรวดเร็ว (fast) 
ในสวนของ  ขอเสีย  ที่เปนที่ยอมรับโดยปราศจากขอโตแยงอีกเชนกัน  คือ  ทําใหจุดสนใจของผูสรางเสน
ชั้นความสูง  มุงไปที่  การเลือกวาจะใช  เครื่องมือ (tool)  หรือสมการคณิตศาสตรสมการใด  หรือใชวิธีการ
คํานวณประเภทใด  หรือตองใชตัวแปร (parameters) ใดบาง  ในการสรางเสนชั้นความสูง  ทําใหผูสราง
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ละเลยวัตถุประสงคหลักหรือเปาหมายหลัก (goal)  ของการสรางเสนชั้นความสูง  นั่นคือ  ตองการ
ภาพตัวแทนที่ถูกตอง  แมนยํา  สอดคลองกับธรรมชาติของพ้ืนผิวจริงที่ตองการสรางมากที่สุด  ดังนั้น
ผูสรางควรตองใชเวลาในการคิด  จินตนาการ  สภาพธรรมชาติจริงของพ้ืนผิว  อันเปนหัวใจของการสราง  
ในทางตรงกันขาม  เมื่อผูสรางไดเห็นภาพเสนชั้นความสูงที่สรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําไดรวดเร็ว
จนแทบไมมีเวลาไดคิดหรือจินตนารูปรางของพื้นที่  ซึ่งเมื่อไดภาพแลว  จินตนาการของผูสรางมักจะถูก
ปดกั้น (block)  โดยเฉพาะผูสรางที่ไมมีประสบการณ  หรือไมไดผานการฝกมากอน  ทําใหพบความ
ผิดพลาด  หรือไดภาพที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติจริง  ดังนั้นการสรางเสนชั้นความสูงดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  ผูสรางควรใชเวลาพิจารณาใหรอบคอบ  เชนเดียวกับการสรางดวยมือ  และตองไมลืม  
วัตถุประสงคหลักหรือหัวใจของการสรางเสนชั้นความสูงวา “จะตองไดเสนชั้นความสูงท่ีไดสอดคลอง
กับธรรมชาติจริงมากที่สุด”   

 

 
 
รูปท่ี 3.1  เสนชั้นความสูงสรางดวยมือดวยวิธี (ก) mechanical  (ข) parallel  (ค) equal-spaced  

(ง)  interpretive  [ที่มาของภาพ: Tearpock  and Bischke, 2003  อางถึง Bishop 1960] 
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ภาพท่ีไดจากการสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  อาจเปนภาพที่ไมใชตัวแทนที่ถูกตอง
สอดคลองกับธรรมชาติที่แทจริง  ดังนั้นตองใชเวลาพิจารณาใหรอบคอบ ในทุกๆ ครั้งที่สรางเสนชั้นความ
สูง  ณ ปจจุบัน (2553) โปรแกรมการสรางเสนชั้นความสูงดวยคอมพิวเตอร แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ   

3.2.1 โปรแกรมประเภทสรางขอมูลแบบตาราง (Gridding) โปรแกรมประเภทนี้ ผูสราง
จะปอนขอมูลดิบ (original or primary data) เขาไป  จากนั้นโปรแกรมจะทําการสราง
ขอมูลขึ้นมาใหม (secondary data)  ใหอยูในตําแหนงที่มีการกระจายตัวของขอมูล
แบบตาราง (grid)  จากนั้นสรางเสนชั้นความสูง ใหสอดคลองกับขอมูลใหมที่สราง
ขึ้นมา  จากหลักการคิดของโปรแกรมประเภทนี้ สามารถกลาวไดโดยปราศจากขอ
ทวงติ งว า   “เสนชั้นความสูง ท่ีคํ านวณได  ไมสามารถใหความมั่นใจ 
(guarantee) วาจะถูกตอง สอดคลองกับสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงของพื้นผิวท่ี
สราง  เพราะเสนชั้นความสูง ถูกสรางจากขอมูลท่ีดัดแปลงมาแลวหนึ่งทอด 
(secondary data) ไมไดสรางโดยเทียบจากขอมูลจริง (primary or original 
data)”  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากเลือกวิธีการประมาณหาคาที่ไมทราบจากคาที่
ทราบ (interpolation method) ไมเหมาะสม  ภาพของเสนชั้นความสูงยอมมีความ
ผิดพลาดหรือไมสอดคลองกับสภาพธรรมชาติพ้ืนผิวนั้นๆ   

ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการสรางเสนชั้นความสูงดวยวิธีการสรางตาราง ที่
จะตองกําหนดใหโปรแกรม ประกอบดวย  3 ขั้นตอน ไดแก  

(ก) ขั้นตอนที่จะตองกําหนดความกวางของตาราง และจุดเริ่มตนของตาราง (grid 
size and origin)  

(ข) ขั้นตอนที่จะตองกําหนดขอมูลที่อยูใกลกับตําแหนงของจุดตัดของตาราง (grid 
node) 

(ค) ขั้นตอนที่จะตองกําหนดสมการคณิตศาสตรที่จะใชประมาณหาคาที่ไมทราบ 
(interpolation) เพ่ือที่จะกําหนดใหเปนตัวแทนประจําอยู ณ ตําแหนงจุดตัด
ของตาราง (estimate value at grid node)  
หลักการทั่วๆ ไปของการเลือกขอมูล เพ่ือนํามาประมาณหาคาที่ไมทราบ คือ 

เลือกจุดที่ใกลที่สุดและมีลักษณะกระจายอยูรอบๆ ขาง (0° – 360°) การประมาณ
หาคาที่ไมทราบเพื่อเปนตัวแทน ณ ตําแหนงจุดตัด (grid node) ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีหลายวิธีใหเลือก เชน weighted average, least squares, tangential, 
cubic spline, hyperbolic, minimum curvature, polynomial fit, double Fourier 
หรือ อ่ืนๆ ซึ่งแตละวิธีมีขอดี-ขอเสียแตกตางกัน หากขอมูลมาจากสภาพพื้นผิวที่ไม
ซับซอน และมีการเก็บขอมูลมาอยางเหมาะสม  ขอมูลมีการกระจาย  ครอบคลุม
พ้ืนผิว  ผลลัพธไมวาสรางจากการประมาณหาคาดวยวิธีใด  ยอมไดเสนชั้นความสูง
คลายคลึงกัน   
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ขอแนะนําสําหรับผูเริ่มตนใชโปรแกรม  ควรอานสมการของการสรางใหเขาใจ  
จากนั้น  ทดลองดวยการสรางขอมูลดิบ (raw data)  ขึ้นมาเอง หรือเอาขอมูลที่ทราบ
สภาพพื้นที่อยางชัดเจนแลว  นํามาทดสอบสรางเสนชั้นความสูง  จากนั้น  ประเมิน
หาขอดี-ขอเสียของแตละวิธี  เมื่อไดขอสรุปจึงเอาขอมูลจริงของพ้ืนที่ที่ศึกษามา
คํานวณ  เสนชั้นความสูงที่ไดจากการคํานวณ  ควรมีการแกไขดวยมือ (edit) อีกครั้ง  
เพ่ือเปนการตรวจทาน  วาเสนชั้นความสูงที่ไดสอดคลองกับสภาพของพื้นผิวหรือไม  
สําหรับผูเขียน แมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางเสนชั้นความสูง  เสนชั้นความสูงที่
ผูเขียนสราง  ผูเขียนยังคงนํามาปรับแกเสนชั้นความสูงดวยมือ (edit)  และขอย้ําอีก
ครั้งวา   สําหรับผูสรางเสนชั้นความสูง  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบสรางตาราง  
พึงระลึกเสมอ คือ (1) ขนาดของตารางที่เลือก (grid size) หากเลือกขนาดตางกัน 
เสนชั้นความสูงอาจมีรูปรางแตกตางกันได (2) การสรางเสนชั้นความสูงดวยตาราง
ไมสามารถรับประกัน (guarantee)  ไดวาถูกตองทุกประการ (ถูกตอง 100 
เปอรเซนต) และ (3) ขอมูลความสูงหากไมมีการกระจายอยางทั่วถึง  หรือครอบคลุม
พ้ืนที่ที่ศึกษา  เสนชั้นความสูงที่ไดอาจเปนกระจุก  และไมสามารถเปนภาพที่
สอดคลองกับธรรมชาติจริงไดเลย   

3.2.2 โปรแกรมประเภทที่สรางแบบไมเปนตาราง (Non gridding) และโปรแกรมที่นิยม
ใชในประเภทที่ไมเปนตาราง คือ โปรแกรมสรางเสนชั้นความสูงดวยรูป
สามเหลี่ยม (triangulation) โปรแกรมแบบไมเปนตารางนิยมใชมากกวาประเภท
แรก  เพราะเสนชั้นความสูงที่สราง  จะคํานวณจากคาความสูงของตําแหนงที่ปอน
ขอมูลเขามา (original data)  พรอมกับการประมาณหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ 
(interpolation)  และลากเสนชั้นความสูงโดยคํานึงถึงคาความสูงของขอมูลที่ปอน 
(original data) ทุก ๆ ตําแหนง  หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งส้ันๆ  คือ  วิธีการนี้ไมมีการ
แปลงขอมูลดิบ  ผลลัพธที่ได  หากพิจารณาเฉพาะหลักการคํานวณของโปรแกรม  
บงบอกไดทันทีวา  นาเชื่อถือมากกวาวิธีการมีการแปลงขอมูลดิบ  

ขั้นตอนของการสรางเสนชั้นความสูงดวยโปรแกรมแบบไมเปนตาราง  
ปจจุบัน  ไมเพียงแตสรางจากรูปสามเหลี่ยม  อาจมีโปรแกรมที่ใชหลักการสรางจาก
รูปหลายเหล่ียม (polygon)  แตเนื่องจากสรางรูปสามเหลี่ยมถูกเสนอขึ้นมากอน  จึง
เปนที่คุนเคยและนิยมใช  และในที่นี้ขอกลาวเฉพาะวิธีการสรางเสนชั้นความสูงดวย
รูปสามเหลี่ยมเทานั้น   

ขั้นตอนของการสรางเสนชั้นความสูงดวยวิธีสรางรูปสามเหลี่ยม  คือ  การ
เชื่อมจุดตัวแทนใหเปนรูปสามเหล่ียม  หลักการนี้เปนหลักการลากดวยมือประเภท
การแปลความหมาย (interpretive contouring)  ที่ผูสรางอาจนํามาใชประกอบ  เพ่ือ
สรางเสนชั้นความสูง  การเชื่อมจุด  จะมีวิธีการกําหนดแตกตางกันไป  หลักการ
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เชื่อมแบบสามเหลี่ยมที่นิยม  คือ  วิธีของ Delaunay triangulation ซึ่งคิดขึ้นโดย 
Boris Delaunay ในป 1934 ตามนิยามของ Delaunay triangulation  คือ  สราง
วงกลมอยางไรก็ได  ใหเสนรอบวงกลมผานจุด  ที่เชื่อมกันเปนรูปสามเหล่ียม  สาม
จุด  โดยภายในวงกลม  ไมมีจุดใดๆ อยูในวงกลม  หากจะมีจุดอื่น  จะอยูไดเฉพาะ
แตในเสนรอบวงเทานั้น  หากมีขอมูลจํานวนมาก  อาจหาคาเฉล่ียเพ่ือเปนตัวแทน
ของกลุมขนาดเล็ก  ณ ตําแหนงใดๆ  เชื่อมสามเหลี่ยยมที่ตําแหนงจุดตัวแทน  เมื่อ
ไดรูปปสามเหลี่ยม  จากนั้นจะเปนการประมาณหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ และ
สรางเสนชั้นความสูง  ภาพตัวอยางของการเชื่อมสามเหล่ียมดวยวิธีการของ 
Delaunay triangulation แสดงในรูปที่ 3.2  

รูปที่ 3.3 แสดงเสนชั้นความสูงโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอร โดยแตละรูปมี
การประมาณหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ  ดวยสมการที่แตกตางกัน  ผลลัพธ
แตกตางกัน รูปใดเปนรูปที่เหมาะสม สอดคลองกับธรรมชาติ  ตองนําไปตรวจสอบ 
(verify) กับพ้ืนที่   

 
 

 
 
 รูปท่ี 3.2 การเชื่อมจุดแบบรูปสามเหลี่ยมตามวิธีของ Delaunay triangulation รูปสามเหลี่ยมที่
เชื่อมจะตองเขียนวงกลมผานมุมสามมุม และไมมีจุดใดอยูภายในวงกลม  
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 รูปท่ี 3.3  เสนชั้นความสูงที่สรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยการเชื่อมกันเปนรูปสามเหลี่ยม  
ตามวิธีของ Delaunay triangulation  จากนั้นใชการประมาณหาคาที่ไมทราบจากคาที่ทราบ  ดวยสมการ
การประมาณที่แตกตางกัน [ที่มาของภาพ: Tearpock  and Bischke, 2003 อางถึง Scientific Computer 
Application, Inc.] 

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 3-5  กอนที่จะอานในบทตอไป 
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แบบฝกหัดทายบท 
 
1. จงสรางเสนชั้นความสูงของพ้ืนที่ ที่มีระดับความสูงดังปรากฏในรูปที่ 3.4 โดยสรางตามความเขาใจ  
2. จงสรางเสนชั้นความสูงของพ้ืนที่ ที่มีระดับความสูงดังปรากฏในรูปที่ 3.5 โดยระดับความสูงเปนคาลบ 

แสดงวาอยูลึกลงจากจุดอางอิง (reference point) 
3. จงสรางสามเหลี่ยมตามวิธีของ Delaunay triangulation พรอมเขียนวงกลมแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

ในรูปที่ 3.5   
4. จงสรางเสนชั้นความสูง  โดยการประมาณตามแนวของรูปสามเหล่ียมที่ไดจากขอ 3  จากนั้น

เปรียบเทียบเสนชั้นความสูงที่สรางกับรูปที่ 3.3  รูปที่ไดจากคําตอบขอ 2  วาคลายคลึงหรือแตกตาง
กันอยางไร   

5. การสรางรูปสามเหลี่ยมตามวิธีของ Delaunay triangulation  สามารถสรางไดรูปแบบเดียว (one 
pattern) หรือหลากหลายรูปแบบ (many patterns)  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สามารถเชื่อมจุดสามจุด
เพ่ือใหไดรูปสามเหลี่ยมไดหลากหลายรูปแบบ (non-uniqueness) หรือรูปแบบเดียว (uniqueness) 
และเขียนสรุปความเขาใจ  ที่ไดจากการเรียนรูในคําถามขอนี้  

 

 
 

รูปท่ี 3.4  สําหรับคําถามขอ 1  
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รูปท่ี 3.5 สําหรับคําถามขอ 2 และ 3   
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เสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ 

(Topographic Contours) 
เสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ (topographic contours)  คือ  เสนที่ลากผานระดับความสูง

เทากันบนพ้ืนผิวของภูมิประเทศ  โดยทั่วไปจะเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง (mean-sea level)  ภาพ
แสดงเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  คือ  แผนท่ีภูมิประเทศ (topographic map)  ซึ่งสามารถแปลเปน
ภาพสามมิติของลักษณะภูมิประเทศได  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 4.1 และ 4.2  

 

 
 

 รูปท่ี 4.1  ภาพบนบริเวณแกรนดแคนยอน (Grand Canyon)   ภาพลาง แผนท่ีภูมิประเทศแสดง
เสนชั้นความสูงของพ้ืนที่   คลายคลึงกับสภาพภูมิประเทศของภาพบน    
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 รูปท่ี 4.2  ภาพบนแสดงภาพสเกตระดับความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศแบบสามมิติ  ภาพลางแสดง
เสนชั้นความสูงของภูมิประเทศของภาพบน หรือแผนที่ภูมิประเทศ   
 
4.1 คุณลักษณะและหลักพื้นฐานของเสนช้ันความสูง 

คุณลักษณะของเสนชั้นความสูง (properties of contours) และหลักพ้ืนฐานของเสนชั้นความสูง 
(roles of contouring) ในการสรางเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ มีดังนี้   

(1) เสนชั้นความสูงเปนเสนแสดงระดับความสูงที่เทากันของภูมิประเทศ   
(2) เสนชั้นความสูงจะไมมีการขาดหาย และเปนเสนปดเสมอ (เสนชั้นความสูงที่แสดงในแผนที่มี

ทั้งปดและไมปด เพราะแผนที่ที่แสดงมีขอบเขตที่ไมกวางพอ) 
(3) เสนชั้นความสูงจะตองไมตัดกนั ถาตัดกันแสดงวาที่ตําแหนงเดียวกันมีคาความสูง 2 คา  ซึ่ง

แทบจะไมมีปรากฏ  ยกเวน  “บางบริเวณ”  ซึ่งพบไดนอยมาก  
(4) เสนชั้นความสูงจะไมแยกออกเปนแขนงหรือสาขาที่สราง  ยอมสามารถสรางเสนชั้นไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ   
(5) เสนชั้นความสูงสวนใหญ จะแสดงลักษณะของหุบเขาและความลาดชัน ขนานกับทางน้ํา 

และยอดสันเขา (ridge) และยอดเนิน (hilltop) มักเปนแนวยาวและขนานกับแนวสันเขา  
หรือเนิน จะไมเปนวงกลม 

 
4.2  ขอแนะนําในการสรางเสนช้ันความสูง 

ขอแนะนํา (guidelines) ในการเสนชั้นความสูง  เพ่ือชวยใหสามารถสรางเสนชั้นความสูงได
เหมาะสม  สอดคลองกับธรรมชาติ  มีดังนี้  
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(1) แผนท่ีเสนชั้นความสูง  ควรแสดงมาตราสวนแบบแทง (bar scale)  กํากับไวในแผนท่ี
เสมอ เพราะเมื่อยอ-ขยาย มาตราสวนจะยังเปนสัดสวนที่สามารถนํามาใชได  (รูปที่ 4.1)    

(2) เสนชั้นความสูง ควรสรางใหมีชวงชั้นที่เทากัน  เชน 5, 10, 15, 20, …หรือ 100, 200, 
300, 400, … ไมควรสรางตามเสนชั้นตามขอมูลที่ปรากฏ  เชน 101, 127, 258, 322  

(3) ทางน้ําตองไมไหลขึ้นเขา  สรางเสนชั้นความสูงรูปตัววี (V shape)  เมื่อผานทางน้ํา  หรือ
รองเขา   

(4) การสรางเสนชั้นความสูง  ควรสรางจากบริเวณที่แสดงตําแหนงสูงสุดหรือตํ่าสุด  โดย
ขยายออกไป  ควรลากหลายๆ เสนในกลุม  ไมควรลากเสนความสูงเสนใดเสนหนึ่ง  
เพราะถาเสร็จเปนกลุมๆ  จะเห็นรูปรางของพื้นที่ไดงาย  สามารถเชื่อมตอไดเร็วย่ิงขึ้น   

(5) ไมประมาณหาคาที่ไมทราบ (interpolate)  ขามรองน้ําหรือรองเขา  หรือระยะหางมากๆ  
(6) เสนชั้นความสูงตองไมตัดกัน   
(7) อยาสรางเสนชั้นความสูง  คดโคง  บิดเบ้ียว  หรือซับซอนมากกวาที่ควรจะเปน  เสนชั้น

ความสูงควรปรับใหเรียบ (smooth)   
(8) การพบแองเล็ก ๆ (depression)  พบคอนขางนอยมาก  หากมีจุดแสดงความสูงเพียงจุด

เดียว หรือนอยจุดมากๆ  เมื่อเทียบกับขอมูลทั้งหมดในพื้นที่  ไมควรสรางใหเปนแอง  
(9) เมื่อพบเปนแอง  ควรขีดเสนเล็กๆ  โดยปลายขางหนึ่งตั้งฉากกับเสนชั้นความสูง  ปลาย

อีกขางชี้เขาหาแอง (hachured line) และทุก 5 ชวงชั้นความสูง  ควรลงดวยเสนหนากวา
เสนอื่นๆ   

 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-4  กอนที่จะอานในบทตอไป 
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แบบฝกหัดทายบท 
 
1. จงสเกต (sketch) ภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่มีสันเขาและรองน้ํา พรอมสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความสูง 

ทําในลักษณะคลายคลึงรูปที่ 4.1 
2. จงสเกต (sketch) ภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศที่สามารถพบความสูงได  2 คา  หรือ  3 คา  หรือมากกวา  

ณ  ตําแหนงเดียวกัน 
3. จงสรางเสนชั้นความสูง  ที่แสดงเสนชั้นความสูงของเนินเขา  แอง  และรองน้ํา  
4. จงหาภาพถายภูมิประเทศ 1 ภาพ  จากนั้นใหสเกตเสนชั้นความสูงของสภาพภูมิประเทศที่ปรากฏใน

ภาพ  
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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] 
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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



เสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้ง    47 

 

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  
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ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา 

(Geologic Cross Section) 
 
ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา (geologic cross section)  เปนตัวแทนของลักษณะภูมิประเทศ  

และลักษณะสภาพการวางชั้นของหนวยหิน  ความหนาของหนวยหิน  หรือรูปรางของหนวยหิน  รวมทั้ง
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา  ที่ตัดในแนวดิ่งจากผิวดินลงสูใตผิวดิน  จัดเปนทั้งภาพเสมือนที่มีความ
ผิดพลาดมาก-นอย  แตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะไมไดมีการตัดลงไปจริงๆ ณ  บริเวณที่ตัดแตประการใด  
เพียงอาศัยขอมูลทางธรณีวิทยาที่ปรากฏจากผิวดินและ/หรือจากขอมูลใตผิวดินของพ้ืนที่บางสวน  รวมกับ
จินตนาการของผูสรางภาพตัดขวางนั้นๆ  หากการโผลหินหรือของโครงสรางทางธรณีวิทยาไมชัดเจน  มี
การแปลความหรือใชจินตนาการคอนขางมาก  การที่จะทําใหสามารถสรางภาพตัดขวางที่ถูกตอง  
สอดคลองกับสภาพใตผิวดินจริงๆ  จึงเปนไปไดคอนขางยาก   

การสรางภาพตัดขวางที่ดี  อยางนอยตองสรางใหมีความสอดคลองกับขอมูลทางธรณีวิทยาที่พบ
เห็นบนผิวดินหรือขอมูลที่ทราบมาแลว  เชน ขอมูลจากหลุมเจาะสํารวจ  วัตถุประสงคของการสราง
ภาพตัดขวาง  เพื่อตองการเพิ่มเติมขอมูลทางธรณีวิทยา  ท่ีแสดงในแผนที่ธรณีวิทยาใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน   การอานจากแผนที่ธรณีวิทยาเพียงอยางเดียว  อาจตองใชเวลาในการอานและแปล
ความมาก  หากแผนที่ธรณีวิทยาแสดงภาพตัดขวางประกอบ  จะชวยใหเห็นรูปรางการวางตัวของหนวย
หิน  หรือโครงสรางทางธรณีวิทยาไดชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น  ดังนั้น  นักธรณีวิทยาผูทําแผนที่  ควร
ตองสรางภาพตัดขวางในแนวที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของพ้ืนที่  ควบคูกับแผนที่ธรณีวิทยาเสมอ  ในกรณีที่
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่นั้นๆ  ไมซับซอน  ควรแสดงภาพตัดขวางประกอบ  1  แนว  แตในกรณีพ้ืนที่
นั้นๆ  มีความซับซอนมาก  ควรแสดงหลายแนว  โดยเฉพาะบริเวณที่เห็นวายากแกการทําความเขาใจ  

แผนท่ีธรณีวิทยา  นักธรณีวิทยาผูที่ทํา  อาจเลือกแสดงเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  หรือ
เลือกแสดงเฉพาะทางน้ํา  ประกอบกับขอบเขตการโผลของหนวยหินและการวางตัว  หรือแสดงเฉพาะ
ขอบเขตของหนวยหินและการวางตัว  หากแผนที่ธรณีวิทยาไมมีเสนชั้นความสูง  การสรางภาพตัดขวาง
ใหถือวาพ้ืนที่นั้นเปนพ้ืนที่ราบที่ไมมีความแตกตางของความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ   

รูปที่ 6.1 แสดงตัวอยางของการสรางภาพตัดขวางภูมิประเทศ  โดยที่ถาตองการสราง
ภาพตัดขวางตามแนว  XY  วิธีทํา คือ ลอกขอมูลความสูง-ตํ่าของสภาพภูมิประเทศ ลงในกระดาษทาบ 
(paper strip)  ตําแหนงของขอมูลความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ  ตองลงดวยความละเอียดรอบคอบ  [รูปที่ 
6.1 (ก)] จากนั้นสรางภาพตัวขวาง [รูป 6.1 (ข)]  ดวยการถายตําแหนงและคาความสูง-ตํ่า  จากกระดาษ
ทาบ (paper strip)  ตามแนว  XY  มาตราสวนของแกน  XY  และแกนแนวดิ่ง  ควรใชมาตราสวนเทากับ
มาตราสวนของแผนที่  จากนั้นทําการเชื่อมตอจุดความสูง-ตํ่าของลักษณะภูมิประเทศ   
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 รูปท่ี 6.1 การทําภาพตัดขวาง ดวยการถายขอมูลลงในกระดาษทาบ (paper strip)  และถาย
ขอมูลจากกระดาษทาบลงในแนวที่ตองการตัด  (ก) ถายตําแหนงความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศตามแนว  XY  
(ข) ถายขอมูลความสูง-ตํ่าลงตามแนว XY ลงในกราฟและลากเสนเชื่อมตอระหวางจุดตอจุด   
 

ตัวอยางที่สองแสดงในรูปที่ 6.2  ถาตองการสรางภาพตัดขวาง  XY  ของแผนที่ธรณีวิทยาที่บง
บอกการวางตัวของชั้นหินไวในแผนที่ และเสนชั้นความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ  วิธีทํา คือ ถายขอมูลความ
สูง-ตํ่าของสภาพภูมิประเทศ  และขอบเขตของหินโผลตามแนวที่ตองการตัด  ลงในกระดาษทาบ  
ตําแหนงของขอมูลไมวาจะเปนตําแหนงของความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ หรือ ตําแหนงของขอบเขตหิน
โผล  ตองลงดวยความละเอียดรอบคอบ  ใชสัญลักษณใหแตกตางกัน  ลงคาความสูงใหชัดเจน  เพ่ือจะได
ไมสับสน  การสรางภาพตัดขวางภูมิประเทศ  วิธีการทําคลายคลึงกับตัวอยางแรก  จากนั้นลงขอบเขตของ
บริเวณหินโผล  และแสดงการเอยีงเทของชั้นหินดวยการสรางใหมีการเอียงเทตามคาของมุมเทที่ปรากฏใน
แผนที่  ในรูปตัวอยางแสดงแนวตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับแนวระดับของชั้นหิน  และมาตราสวนที่ใชของ
แกนแนวดิ่งและแนวนอนเทากัน  มุมเทของหนวยหินสรางไดโดยใชไมโปรแรคเตอร (protractor)  
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รูปท่ี 6.2  การสรางภาพตัดขวาง  (ก) ถายตําแหนงความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ และขอบเขตหิน
โผล ลงในกระดาษทาบ  (ข) ถายขอมูลจากกระดาษทาบ  ลงในกราฟและลากเสนเชื่อมตอระหวางจุดตอจุด  
ลงตําแหนงขอบเขตหินโผล และแสดงการวางตัวของหนวยหินใตผิวดินตามคาของมุมเท  

 
 ตัวอยางที่สาม (รูปที่ 6.3) แสดงการสรางภาพตัดขวางจากแผนที่ธรณีวิทยา  โดยแผนที่แสดง
ขอบเขตหนวยหินและเสนชั้นความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ  วิธีการทํา  คือ  สรางเสนชั้นความสูงของ
โครงสรางของขอบผิวบนและขอบผิวลางของชั้นหิน  (การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางกลาวมาแลว
ในบทที่ 5)  ถายขอมูลของคาความสูงของภูมิประเทศและของโครงสรางลงในกระดาษทาบ  ลอกขอมูลคา
ความสูงของโครงสรางครอบคลุมทั้งแผนที่  โดยฉาย (project) ไปยังแนวที่ตองการตัด  จากนั้นถายขอมูล
ลงไปในกราฟตามแนวที่ตองการตัด  และแปลความหมายจากขอมูลของโครงสรางตามปรากฏของหินโผล  
ในกรณีของขอมูลที่ปรากฏหางออกไปจากผลของการฉายมายังแนวที่ตองการตัด  ซึ่งอาจเปนสวนที่ผุ
กรอนหรือเปนสวนที่อยูใตผิวดิน  หากสามารถชวยใหผูอานเห็นภาพของโครงสรางการวางตัวของชั้นหิน
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ควรแสดงลงในภาพตัดขวางดวยเสนประ [รูปที่ 6.3 (ก)] 
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รูปท่ี 6.3 การสรางภาพตัดขวาง ตามแนว XY  (ก) ถายตําแหนงความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ และ 

ของขอบบนขอบลางของหนวยหิน ลงในกระดาษทาบ (ข) ถายขอมูล ลงในกราฟแสดงตําแหนงความสูง-
ตํ่าของผิวบนและผิวลางของหนวยหินและเชื่อมจุด (ค) แนวตัดขวาง XY ที่ไดจากการวิเคราะหรูป (ข)   
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6.1  หลักการสรางภาพตัดขวาง  

ภาพตัดขวางที่ดีตองแสดงรายละเอียดตางๆ ที่พบในสนามไดมากที่สุด  โดยแสดงโครงสราง
ตางๆ  ที่ปรากฏในพื้นที่ของบริเวณที่ตัดผาน  หลักในการสรางภาพตัดขวางที่ดี  มีดังนี้ 

(1) ควรเลือกแนวที่ต้ังฉากกับโครงสรางหรือแนวระดับ  เรียกวา ภาพตัดขวางจริง (true 
profile) เชน ถาเปนโครงสรางการคดโคง ควรสรางภาพตัดขวางในแนวที่ต้ังฉากกับแกน
การคดโคง  ถาเปนรอยเลื่อนความสรางในแนวที่ต้ังฉากกับระนาบการเลื่อน  ในกรณีที่ตัด
ไมต้ังฉากเรียกวา ภาพตัดขวางปรากฏ (oblique profile) ดังนั้น  กอนสรางภาพตัดขวาง
ควรวิเคราะหโครงสรางหลัก วาทิศทางการวางตัวของโครงสรางอยางไร  

(2) ควรสรางภาพตัดขวางในบริเวณที่มีขอมูลที่คอนขางสมบูรณมากที่สุด  เพ่ือชวยสนับสนุนให
ภาพตัดขวางมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  และชวยในการนํามาอธิบายลักษณะทางธรณีวิทยา
ของพ้ืนที่  หากไมไดตัดตั้งฉากกับแนวระดับ (strike)  ตองทําการปรับคามุมเท  และปรับคา
ความหนาของชั้นหินใหถูกตองสอดคลองกับแนวที่ตัด 

(3) ควรสรางภาพตัดขวางที่มีมาตราสวนในแนวดิ่งและแนวนอนในสัดสวนเดียวกัน  และควร
สรางในมาตราสวนเดียวกันกับแผนที่  หากจะขยายมาตราสวนใหนํามาขยาย  ภายหลังจาก
ที่ไดทําในมาตราสวน 1:1 มาแลว 

(4) ควรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน (ถามี)  หากพบวาภาพตัดขวางที่แสดงเฉพาะ
สวนที่อยูใตผิวดินไมชัดเจน  ควรแสดงสวนของโครงสรางที่ขาดหายไปจากผลของการผุ
กรอนเหนือพ้ืนดินประกอบ [ตัวอยางเชน รูปที่ 6.3 (ค)] 

(5) ควรสรางภาพที่เปนตัวแทนของลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่ ซึ่งหากมีโครงสรางรอง (minor 
structures)  โครงสรางนั้นๆ  จะปรากฏอยูในโครงสรางใหญ (major structure)  ดังนั้นไม
ควรเนนโครงสรางรอง (minor structures)  

(6) ควรทําการวิเคราะหความสอดคลองของภาพตัดขวาง (balanced cross section)   
(7) ถาหากพื้นที่สํารวจมีชั้นหินคดโคง ที่แกนการคดโคง (fold axis) มีมุมพลันจ (plunge) การ

สรางภาพตัดขวางควรฉายไปตามมุมพลันจ  เพ่ือใหไดภาพที่ตัดตั้งฉากกับแกนการคดโคง 
เพราะหากแสดงภาพตัดขวางในแนวดิ่งจะทําใหไดภาพรูปรางการคดโคง ผิดรูป (distort)  

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1 และ 2  กอนที่จะอานใน
หัวขอตอไป  

 

6.2  การปรับแกคามุมเทจริงใหสอดคลองตามแนวที่ตัดขวาง  
กรณีที่ไมไดตัดตั้งฉากกับแนวระดับ (strike)  จะตองปรับแกคาของ  มุมเทจริง  (true dip)  ไปใน

ทิศทางที่ตองการตัด  มุมที่ปรับแกเรียกวา  มุมเทปรากฏ  (apparent dip)  วิธีการแกคามุมเทไปใน
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ทิศทางที่ตัด ไดแก  (1)  วิธีการวิเคราะหดวยการวาดรูป (graphic method) (2)  วิธีการคํานวณทาง
ตรีโกณมิติ (trigonometric method)  (3)  วิธีการใชแผนผัง (diagram method) และ (4)  วิธีการวิเคราะห
ดวยการใชตาขายหรือสเตริโอเนต (stereographic projection)  ซึ่งในบทนี้กลาวเฉพาะหลักการวิเคราะห
เพ่ือหามุมเท  3 วิธีแรก  สวนวิธีที่  4  จะกลาวในบทที่ 9   หมายเหตุ:  การหาคามุมเทในทิศทางที่ไมต้ัง
ฉากกับแนวระดับ (strike) มุมที่ไดจะมีคานอยกวามุมเทจริงเสมอ  ถาวัดในทิศทางขนานกับระดับจะไดมุม

เท = 0° ดังนั้นมุมเทปรากฎมีคาระหวาง 0° ถึง  คาของมุมเทจริง   
ตัวอยางของการหามุมเทปรากฏ  กําหนดใหชั้นหินมีแนวระดับ 090° และมุมเท  40°S  กรณีที่

ตองการสรางภาพตัดขวางไปตามแนว  325°  คามุมเทปรากฏของชั้นหินตามแนว  325°  มีคาเทาใด  
6.2.1 กรณีใชวิธีการวิเคราะหดวยการเขียนรูป (Graphic method) แสดงในรูปที่ 6.4 (ก) 

ซึ่งแสดงแบบ 2 มิติ  สวนรูปที่ 6.4 (ข)  แสดงแบบ 3 มิติ   
 

 
 
รูปท่ี 6.4  การหามุมเทปรากฏโดยการเขียนรูป  (ก) เขียนแสดงในรูป 2  มิติ  (ข) เขียนแสดงใน

รูป 3 มิติ  สัญลักษณในรูป α  คือ  มุมเทจริง  β  คือ  มุมเทปรากฏ  และ θ  คือ  มุมระหวางทิศทางแนว

ระดับและทิศทางมุมเทปรากฏ  โดย  θ   คิดคามุมแหลม  
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วิธีการเขียนรูป [รูปที่ 6.4 (ก)] มีดังนี้  
(1) กําหนดทิศเหนือ-ใต  ตะวันออก-ตะวันตก   
(2) ลากเสนแนวระดับ (strike line) PQ ใหยาวพอประมาณ  นั้นคือ  ลากตามทิศทาง  

090° หรือตะวันออก-ตะวันตก  กําหนดจุด  O  บนเสน  PQ 
(3) ลากเสนตรง  AO  เสนตั้งฉากกับ PQ  ไปในทิศทางของมุมเท (dip direction) นั่น

คือ ทิศใต  
(4) ลาก  AB  และ  AC  ขนานกับ  PQ  

(5) ที่จุด  O  สรางมุมเทจริง  ตามแนว AOM นั่นคือ  มุม  AOM = 40° (วัดระยะ AM 
ในที่นี้กําหนดใหยาว  d)  

(6) ลากแนวที่ตองการตัด  นั่นคือ  325°  ผานจุด O และตัดเสน BC ที่ N  
(7) ที่ตําแหนง  N  ลากเสนตั้งฉาก  NR  กับเสน ON  พรอมกําหนดใหความยาวของ

เสน NR เทากับความยาวของ d  

(8) ลากเสน RO  จากนั้นวัดมุม RON  นั่นคือ  มุมเทปรากฏตามเทรนด  325°    
 

6.2.2 กรณีใชวิธีการคํานวณทางตรีโกณมิติ (Trigonometric method)  จากรูปที่  6.4  จะ

เห็นความสัมพันธ  ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  โดยกําหนดใหสัญลักษณของมุมเทจริง  คือ  α  และมุมเท

ปรากฏ คือ  β  สวนมุมระหวางทิศทางแนวระดับและทิศทางมุมเทปรากฏ คือ  θ  (มุม  θ  ใหคิดคามุม
แหลม) จะไดความสมพันธ ดังสมการ  
 

)sin()tan()tan( θαβ =  
 
 

 จากตัวอยาง  กําหนดใหมุมเทจริง  40°S นั่นคือ α = 40°  และตองการสรางภาพตัดขวางไป

ตามแนว  325°  โดยชั้นหินมี แนวระดับ (strike) 090° นั่นคือ θ = 325-270  =  55°  (แนวระดับ 090° 
หรือสามารถกําหนดใหเปน 270° เพราะตองคิดคาจากมุมแหลม)  ตองการทราบมุม  β  ดังนั้น  วิธีการ
หามุมเทปรากฏ  จากสมการ  
 

)sin()tan()tan( θαβ =  
 

แทนคามุม α และ θ  จะไดคาของมุมเทปรากฏ 
 

687.0)55sin()40tan()tan( ==β  
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นั่นคือ  มุมเทปรากฏมีคา   
°= 5.34β  

 
6.2.3  วิธีการใชแผนผัง (Diagram method)  กรณีนี้ทําไดรวดเร็ว  เมื่อทราบคาของมุมเทจริง 

และมุมระหวางทิศทางของแนวระดับและทิศทางของมุมเทปรากฏ  นํามาเขียนลงในแผนผังและอานคา  
ดังแสดงในรูปที่  6.5  นั่นคือ ไดคา  มุทเทปรากฏ    
 

 
 
รูปท่ี  6.5  การหามุมเทปรากฏโดยวิธีอานจากแผนผัง [ที่มาของภาพ: ปรับปรุงตอจาก  Figure 

E.4 จาก Davis and Reynolds, 1996] 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 3  และ 4  กอนที่จะอานใน
หัวขอตอไป  
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6.3  การยืดหรือหดแกนในแนวดิ่งและ/หรือแนวนอนของภาพตัดขวาง  
 รูปภาพตัดขวางที่แสดงในรูปที่ 6.6 เปนภาพตัดขวางที่เรียกวา ตัดตามสัดสวนที่เทากันในแนวดิ่ง 
(vertical scale) และแนวนอน (horizontal scale)  นิยมเรียกทับศัพทวา true scale หรือ 1:1 ซึ่งจะให
ลักษณะปรากฏจริงตามธรรมชาติ แตถาหากมีการขยายมาตราสวนของแนวนอน (horizontal scale) และ
แนวดิ่ง (vertical scale) ที่ไมเทากันเรียกทับศัพทวา “exaggeration” จะไดภาพผิดรูปของธรรมชาติ  ดัง
แสดงในรูปที่ 6.6 (ข)  แกนแนวดิ่งขยายออกเปน 1.5 เทาของแกนนอน  ทําใหการปรากฏของมุมเทมีคา
มากกวาคาปกติ   อยางไรก็ดี  ถาไมมีความจําเปนใดๆ  ไมควรยืดหรือหดแกนในแนวดิ่งหรือแนวนอนของ
ภาพตัดขวาง    

ในกรณีที่ตองการแสดงภาพตัดขวางในสัดสวนที่ไมเทากันของแนวดิ่งและแนวนอน  ปจจุบันนิยม
ทําโดยการสรางภาพตัดขวางใหอยูในสัดสวน 1:1 หรือเทากันทั้งแนวดิ่งและแนวนอนกอน  จากนั้นจะ
สแกน (scan)  เขาไปในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถยืดหรือยอภาพได  เพ่ือทําการยืดหรือยอตาม
แนวดิ่งหรือแนวนอนในไดสัดสวนตามที่ตองการ      
 

 
 

รูปท่ี 6.6 ภาพตัดขวาง (ก) เมื่อมาตราสวนในแกนแนวนอนและแกนแนวดิ่งเทากัน (ข) เมื่อ
มาตราสวนในแกนแนวนอนและแกนแนวดิ่งไมเทากัน โดยแนวดิ่งเปน  1.5  เทาของแกนแนวนอน   
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6.4  ความหนาจริงและความหนาปรากฏ (True and apparent thickness) 
ความหนาที่ไดจากการวัดในแนวตั้งฉากจากผิวบนถึงผิวลางของชั้นหิน  เรียกวา  “ความหนาจริง 

(true thickness or stratigraphic thickness)”  ถาชั้นหินมีการวางตัวในแนวนอน  มีมุมเทเทากับศูนย จะ
ไดความหนาที่วัดในแนวดิ่ง (vertical thickness, VT) เทากันกับความหนาจริง (true thickness, TT)  

ในกรณีที่ชั้นหินมีการเอียงเท  (รูปที่ 6.7)  สมการความสัมพันธของดานสามดานและมุมของรูป

สามเหล่ียมมุมฉาก (ตรีโกณมิติ)  ระหวางความหนาจริง (true thickness, TT) มุมเทจริง (α) และความ
หนาในแนวดิ่ง (vertical thickness, VT)  คือ   

 
VTTT /)cos( =α  

 
จากความสัมพันธระหวางดานและมุม  ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  [รูปที่ 6.7 (ข)] จะไดสมการ

ความสัมพันธระหวาง ความหนาจริง (true thickness, TT) ความหนาแนวนอน (horizontal thickness, 

HT)  ความหนาในแนวดิ่ง (vertical thickness, VT)  และมุมเทจริง (α)  คือ   
 

HTTT /)sin( =α   หรือ  HTVT /)tan( =α  
 

 
รูปท่ี 6.7  ความสัมพันธของ ความหนาจริง (true thickness, TT) ความหนาแนวดิ่ง (vertical 

thickness, VT)  ความหนาแนวนอน (horizontal thickness, HT)  และมุมเทจริง (α)  (ก) สภาพพื้นที่แบบ
สามมิติ  (ข) สภาพพื้นที่แนวตัดขวาง 
 

จากรูปที่ 6.7  ถาบริเวณพ้ืนดินไมมีความแตกตางระหวางความสูงต่ํา  ความกวาง (W) ในภาพ
จะเทากับความหนาแนวนอน (HT)  แตในกรณีของรูปที่ 6.7  แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ  ดังนั้น W 
ไมเทากับ  HT  และในกรณีที่ชั้นหินมีการเอียงเท  ความหนาในแนวดิ่งจะมีความหนามากกวาความหนา



ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา   73 

 

จริงเสมอ  ความหนาแนวดิ่ง  สวนใหญเปนคาที่หาไดจากผลของการเจาะหลุมสํารวจในแนวดิ่ง  และหาก
ทราบมุมเทจริง  สามารถหาความหนาจริงของชั้นหินได   

ในสนามเราสามารถวัดมุมเทจริง (α)  ความกวางของหินโผล (W) ตามแนวของมุมเท  [รูปที่ 

6.7 (ข)]  และทราบมุมเทของภูมิประเทศ  ในที่นี้กําหนด λ  คือ มุมเทของภูมิประเทศ  สามารถหาความ

หนาจริงได  โดยตองการทราบมุม ψ กอนที่จะหาความหนาจริง (TT)  จากรูป 6.7 (ข)  จะได  ψ เทากับ 

(180°-90°-α) + λ ดังนั้น เมื่อทราบ  ψ  หา TT ไดจาก สมการ )cos(ψWTT =  
การหาความหนาจริงของหนวยหินหรือชั้นหิน  สามารถหาดวยการสรางเสนชั้นความสูงของ

โครงสรางของผิวบนและผิวลางของชั้นหินหรือหนวยหิน  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 6.8 (ก) สามารถหา 
VT, HT, TT และมุมเทของชั้นหินหรือหนวยหินได  การคํานวณหา VT คํานวณไดจาก  ความสูงที่ปรากฏ
ที่ผิวบน  ลบดวยความสูงที่ปรากฏที่ผิวลางที่ตําแหนงเดียวกัน  สวนความหนาของ  HT วัดระยะระหวาง
เสนชั้นความสูงของโครงสรางผิวบนและผิวลางที่มีคาความสูงเทากัน  เมื่อทราบคา  VT และ  HT จะ

สามารถคํานวณหามุมเทจริง (α) และหาความหนาจริง (TT) ไดจากสมการ  HTTT /)sin( =α   หรือ  

HTVT /)tan( =α    

 
 
รูปท่ี 6.8  การคํานวณความหนาจริง (true thickness, TT) และมุมเทจริง   จากการสรางเสนชั้น

ความสูงของโครงสรางผิวบนและผิวลางของหนวยหินที่ปรากฏขอบเขตในแผนที่  
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เมื่อสรางแผนท่ีแสดงเสนชั้นความหนาของหนวยหินหรือชั้นหินใดๆ ในแนวดิ่ง  (vertical 
thickness)  เรียกวา   “แผนที่ไอโซคอร (isochore map)”  เมื่อสรางแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาจริง 
(true thickness or stratigraphic thickness)  เรียกวา  “แผนท่ีไอโซเพค (isopach map)”  การสราง
เสนชั้นความหนา  ใชหลักการสรางและการแปลความหมาย  เชนเดียวกับการสรางและแปลความหมาย
ของเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  รายละเอียดจะไดนํามากลาวในบทที่ 8 

 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 5  และ 6  กอนที่จะอานใน
บทตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1. จงสรางภาพตัดขวางแสดงความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศจากมุมบนดานซายมือถึงมุมลางดานขวามือ

ของแผนที่แสดงในรูปที่ 6.2 (ก)  
2. จงสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาตามแนว XY ของแผนที่ที่แสดงในรูปที่ 6.9 และ 6.10   

3. จงหามุมเทปรากฏตามแนวที่ตองการตัดขวาง  015° ของชั้นหินทรายที่มีแนวระดับ  225°  มุมเท  

36°  กําหนดใหแสดงวิธีหา  (ก)  เขียนรูป  (ข) คํานวณ  และ (ค) ใชแผนผัง  

4. จงหามุมเทปรากฏตามแนวตัดขวาง  095° ของชั้นหินทรายที่มีแนวระดับ  045°  มุมเท  40°   
5. ชั้นหินทรายพบวามีการเอียงเท  และพบขอบผิวบนและขอบผิวลางตามแนวนอน (HT) = 250 

เมตร  และจากผลของหลุมเจาะพบความหนาในแนวดิ่งของหินทราย 550 เมตร  จงหามุมเทจริง 
และความหนาจริงของชั้นหินทราย   

6. จงหาความหนาจริง  ความหนาแนวดิ่ง  และความหนาแนวนอนของหนวยหิน B ในแผนที่รูปที่ 6.3 
(ก) ดวยการ วิเคราะหเสนชั้นความสูง  จากนั้นเปรียบเทียบคาความหนาที่หาจากภาพตัดขวาง
แสดงในรูปที่ 6.3 (ค)  

 

 
 

รูปท่ี 6.9  สําหรับคําถามขอที่  2 
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รูปท่ี 6.10  สําหรับคําถามขอที่  2 
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การวิเคราะหขอมูลหลุมเจาะ 
(Analysis of Borehole Data) 

 
 หลุมเจาะสํารวจ (wild cat borehole)  สวนใหญจะเจาะลงไปใตผิวดินในแนวดิ่ง  การเจาะหลุม
ทแยง (inclined borehole)  หรือเจาะหลุมแนวนอน (horizontal borehole)  เพ่ือการสํารวจใตผิวดิน  ใน
พ้ืนที่ที่ไมมีขอมูลใตผิวดินชัดเจนยังไมนิยมทํา  ดังนั้นการกลาวถึงขอมูลหลุมเจาะในบทนี้  จะหมายถึง
หลุมเจาะสํารวจที่เจาะแนวดิ่ง (vertical borehole) เทานั้น   

ขอมูลจากหลุมเจาะ  ถือเปนขอมูล  1 มิติ  เพราะไดขอมูล ณ ตําแหนงของหลุมที่เจาะผาน
เทานั้น  การที่จะทําใหไดขอมูลใตผิวดิน  หากนําการเจาะหลุมมาชวยในการสํารวจ  จะตองเจาะสํารวจ
ดวยจํานวนหลุมมากขึ้น  จํานวนของหลุมเจาะขึ้นตรงกับสภาพความซับซอนของธรณีวิทยาใตผิวดิน  
หากพื้นที่สํารวจมีความซับซอนมาก  จําเปนตองเจาะหลุมจํานวนมาก  หากพื้นที่สํารวจชั้นหินที่พบวางตัว
แนวราบ  อาจเจาะเพียง 1 หรือ 2 หลุม  จากนั้นนําขอมูลหลุมเจาะมาแปลความหมายเพื่อหาความ
ตอเนื่องทางธรณีวิทยา  ดังนั้น  หากตองการทราบสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ใดๆ  ที่ไมปรากฏหินโผลให
เห็นที่ผิวดิน  การเจาะหลุมสํารวจ  อาจเปนอีกวิธีในการศึกษาสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ที่สนใจ   
 

7.1  การคํานวณหาแนวระดับและมุมเทจากหลุมเจาะ 
 ในกรณีที่ผิวดินไมพบหินโผล (outcrop)  แตตองการศึกษาสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่  หากเลือก
ทําการสํารวจดวยวิธีเจาะหลุมสํารวจ  หลักการเบื้องตนที่ควรทํา  คือ  การกําหนดตําแหนงหลุมเจาะ  และ
ทําการเจาะหลุม  เพ่ือหาลําดับของหนวยหินและการวางตัวของหนวยหิน  ตามความลึกที่สนใจ  เมื่อได
ขอมูลของหลุมเจาะ   หากไมมีการทําการหยั่งลึก (logging)  และพบวาหนวยหินมีวางตัวแบบเอียงเท  
สามารถหาระนาบของการวางตัวของหนวยหินหรือชั้นหินได  โดยใชหลักการหาแบบ  “ปญหาสามจุด 
(three-point problem)” นั่นคือ  จะตองมีขอมูลจากหลุมเจาะอยางนอยสามหลุมที่เจาะผานผิวบนหรือผิว
ลางของหนวยหินที่สนใจ   

รูปที่  7.1 แสดงตัวอยางของการหาการวางตัวของชั้นถาน  จากผลของหลุมเจาะ  a,  b  และ  c  
โดยหลุมเจาะไดเจาะผานผิวบนของชั้นถานหิน  ที่ระดับความลึกใตผิวดินตางกัน  รูปที่  7.1 (ก)  แสดง
ตําแหนงของหลุมเจาะบนแผนที่ภูมิประเทศ  โดยที่หลุม a อยูที่ตําแหนง 350 เมตร  พบชั้นถานที่ความลึก 
100 เมตรจากปากหลุม  สวนหลุม b อยูที่ตําแหนง 300 เมตร  พบชั้นถานที่ความลึก 100 เมตรจากปาก
หลุม  และหลุม c อยูที่ตําแหนง 450 เมตร  พบชั้นถานที่ความลึก 100 เมตรจากปากหลุม  จากขอมูลทั้ง
สามหลุม  สามารถหาระยะที่พบเทียบกับระดับน้ําทะเล  ดังนั้นจะไดชั้นถานของ  a,  b  และ  c  อยูที่ 
250, 200, และ 350 เมตรตามลําดับ  ดังแสดงในรูปที่ 7.1 (ข)  เมื่อสรางรูปสามเหลี่ยม abc  แบงระยะ  
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ac  ออกเปนสองสวนเทาๆ กัน  จะไดระยะที่ 300 เมตร สวน bc แบงออกเปน 3 สวนเทาๆ กัน  จะไดที่
ระยะ 250 และ 300 เมตร  จากนั้นตอจุดที่มีความสูงเทากัน  นั่นคือ  แนวระดับ (strike)  ของชั้นถาน [รูป
ที่ 7.1 (ง)]  เมื่อสามารถลากแนวของเสนชั้นความสูงของผิวบนของชั้นถาน (structural contours)  อยาง
นอย  2  แนว  สามารถคํานวณหามุมเทได  โดยใชสมการ tan(dip) = contour interval (I)/horizontal 
spacing (H) ซึ่งรายละเอียดไดกลาวมาแลวในบทที่ 5  
 

 
 

รูปท่ี 7.1  การหาเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structure contours) จากขอมูลของหลุมเจาะ
สามหลุมเจาะ  [ที่มาของภาพ: Fig. 35 โดย Powell, 1992] 
 

การนําหลักการแกปญหาแบบ  “ปญหาจุดสามจุด (three-point problem)”  สามารถหาการ
วางตัว  ของหนวยหินไดเฉพาะกรณีที่หนวยหินนั้น  มีโครงสรางแบบผิวระนาบ (planar surface)  แตถา
ไมไดวางตัวแบบผิวระนาบ  การทราบขอมูลเพียง 3 จุด  ไมเพียงพอที่จะหาการวางตัวของหนวยหินได  
ตองเจาะดวยจํานวนที่มากหลุม  ตามสภาพความซับซอนทางธรณีวิทยาของพื้นที่   

ในปจจุบันในกรณีพ้ืนที่ที่พบวามีความซับซอนทางธรณีวิทยามาก  และตองการสํารวจใตผิวดิน  
นิยมใชการสํารวจดวยวิธีธรณีฟสิกส   รวมกับการเจาะหลุมสํารวจ  เพราะใชงบประมาณนอยกวาการ
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เลือกสํารวจดวยการเจาะหลุมเพียงวิธีเดียว  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจธรณีฟสิกส  รวมกับขอมูลการเจาะ
หลุม  พบวานาเชื่อถือ  แตหากมีงบประมาณไมจํากัด  และตองการทราบขอมูลใตผิวดินอยางชัดเจน  การ
เจาะหลุมสํารวจ  ถือเปนวิธีการที่ใหขอมูลไดดีที่สุด  

 

7.2  การหยั่งหลุมเจาะ (Wireline logging)  

การเจาะหลุมสํารวจสภาพธรณีวิทยาใตผิวดินมี  2  ประเภทใหญๆ  ไดแก  (1)  เจาะเพื่อใหได
ตัวอยางชั้นดิน-หินแบบแทงตัวอยาง  (coring)  การเจาะประเภทนี้จะเสียเวลา  และเสียคาใชจายมาก  
และ (2) เจาะเพื่อเก็บเศษหิน (cutting) และ/หรือเพ่ือการหยั่งหลุม  การเจาะประเภทนี้เจาะไดเร็วและเสีย
คาใชจายนอยกวาประเภทแรก  แตขอมูลที่ได  หากเก็บเฉพาะเศษหิน  ไมมีการหยั่งหลุม  คาของความ
ลึกของชั้นดิน-หินอาจบงบอกไดไมถูกตอง  หรือบางชวงอาจไมไดเศษหินขึ้นมาจากหลุมเจาะ  ทําใหไมได
ขอมูลในชวงที่ไมพบเศษหิน  การเจาะประเภทหลัง  มักทําการสํารวจดวยการหยั่งหลุม  ดวยวิธีทางธรณี
ฟสิกสควบคูไปดวย  ซึ่งคาใชจายที่เพ่ิมจากการหยั่งหลุมดวยการประยุกตวิธีธรณีฟสิกส  พบวาเสีย
คาใชจายนอยกวาการเจาะเก็บแทงตัวอยาง  หลักพ้ืนฐานของการหยั่งหลุมดวยวิธีธรณีฟสิกส  คือ การใช
เครื่องมือที่ออกแบบเพ่ือตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ (physical property) ของชั้นดิน-หิน  อาทิ  
ตรวจวัดคาความหนาแนน  คาสภาพตานทานไฟฟา  คาความเร็วคล่ืน  คารังสีแกมมา คาศักยไฟฟา  คา
สภาพนําไฟฟา ฯลฯ  โดยจะออกแบบหัวหย่ัง (probe)  ที่สามารถหยอนลงไปในหลุมเจาะจนถึงกนหลุมได  
ดวยหลักการที่วา  หากเปนชั้นดิน-หินตางชนิดกัน  ยอมมีคุณสมบัติทางกายภาพ  นั่นคือ  คาความ
หนาแนน  คาสภาพตานทานไฟฟา  คาความเร็วคล่ืน  คารังสีแกมมา  คาศักยไฟฟา  คาสภาพนําไฟฟา  
ฯลฯ  แตกตางกัน  ภายในหัวหย่ังสวนใหญจะติดตั้ง  แหลงกําเนิดพลังงาน (energy source)  และเครื่อง
ตรวจวัด (detector)  และในการทําการบันทึกขอมูล  จะทําในขณะที่ดึงหัวหยั่ง (probe)  ขึ้นมาจากกนหลุม  
ผานทางสายเคเบิลที่หยอนหัวหยั่งลงไป  เครื่องจะทําการบันทึกขอมูล  จากนั้นนําขอมูลที่ไดบันทึกได  มา
แปลความหมายหาสภาพธรณีวิทยาใตผิวดิน   

หลักการหยั่งหลุมดวยวิธีธรณีฟสิกส (geophysical wireline logging)  กับการสํารวจดวยวิธีธรณี
ฟสิกสที่ผิวดิน (geophysical survey)  ชนิดตางๆ  มีหลักการสํารวจภายใตเง่ือนไขและทฤษฎีเดียวกัน  
คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดิน-หิน  ที่นิยมตรวจวัดดวยการหยั่งหลุม  เพ่ือนํามาแปลความหมายหา
สภาพธรณีวิทยาใตผิวดิน  มีหลักการการหยั่งหลุม  ดังนี้   

7.2.1 การหยั่งหลุมเพื่อวัดหาคาความหนาแนน (Density log)  องคประกอบของ
เครื่องมือที่บรรจุอยูในหัวหยั่ง  ไดแก แหลงกําเนิดของรังสีแกมมา  นิยมใชธาตุ 
Cesium 137  และเครื่องตัวตรวจวัด  ซ่ึงจะวัดคาของ electron density  หรือวัด
คารังสีแกมมาภายหลังจากที่ปลอยออกไปแลว  ผลของขอมูลที่ตรวจวัดได  
สามารถแปลความหมายหาคาความหนาแนนมวลรวม (bulk density) ของชั้นดิน-
หิน  ในชวงของความลึกที่ตรวจวัด  หลักการทํางานของการหยั่งหลุมดวยวิธีนี้  
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คือ  การปลอยรังสีแกมมาใหเคล่ือนออกไปดวยความเร็ว  รังสีแกมมาเมื่อว่ิงมาชน
กับอิเล็กตรอนจะเกิดการถายพลังงานไปสูอิเล็กตรอน  เกิดปรากฏการณที่เรียกวา 
Compton scattering  และทําใหพลังงานในตัวของรังสีแกมมาลดลง  จํานวนของ
อิเล็กตรอนที่ไดรับการถายโอนพลังงานจากผลของการชนกับรังสีแกมมา  
(Compton scattering collision)  จะสัมพันธกับคาของ electron density  หรือ
พลังงานที่เหลือในรังสีแกมมา  ที่ตรวจวัดไดจากเครื่องตรวจวัด   ขอมูลที่ไดจะ
นํามาเขียนในรูปของกราฟที่มีแกนดานหนึ่งแสดงคาของความลึกของหลุมเจาะ  
และอีกแกนดานหนึ่งแสดงผลของคาที่วัดไดเปนคาของจํานวน CPS (Count Per 
Second)  จากนั้นแปลความหาคาความหนาแนนมวลรวมของชั้นดิน-หิน  ชวง
ความลึกใดๆ  ในรูปของคาความหนาแนน (density, kg/m3  หรือ g/cc)  ถา
ตรวจวัดจํานวนของรังสีแกมมา  หากพบจํานวน  CPS  สูง  แสดงวาชั้นดินหิน
ในชวงนั้นมีความหนาแนนต่ํา  การกําหนดระยะหางระหวางตัวกําเนิดรังสีแกมมา  
และเครื่องตรวจวัด  ตองกําหนดใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสํารวจ  หาก
ความหนาของชั้นหินนอยกวาระยะหางระหวางเครื่องตรวจวัดและตัวกําเนิดรังสี  
จะไมสามารถตรวจวัดคาความหนาแนนของชั้นหินนั้นได  ดังนั้นตองกําหนดหรือ
เลือกระยะหางของเครื่องตรวจวัดและตัวกําเนิดรังสีใหเหมาะสม  และตองพิจารณา  
สภาพของหลุมเจาะ  เชน  ความกวางของหลุมไมเทากัน  เพราะเจาะผานชั้นหิน
ออน-แข็งไมเทากัน  ตองทําการปรับแก  เพราะจะมีผลกระทบตอคาของจํานวน 
CPS  การหยั่งหลุมจึงนิยมวัดวงรอบวงของหลุมเจาะควบคูไปดวย (caliper log)  
เพราะจะทําใหทราบสภาพความออน-แข็ง  หรือความยาก-งายตอการกัดกรอน
ของชั้นดิน-หินที่เจาะผานเขาไป  ภาพตัวอยางของการหยั่งหลุมเพ่ือหาคาความ
หนาแนนมวลรวม  แสดงในรูปที่ 7.2   

7.2.2 การหยั่งหลุมเพื่อวัดรังสีแกมมา (Gamma ray log)  เปนการวัดคารังสีแกมมา
ตามธรรมชาติที่มีอยูของชั้นดิน-หิน (natural Gamma ray) รังสีจะแผกระจาย
ออกมาจากการสลายตัวเองของแรที่เปนองคประกอบอยูในชั้นดิน-หิน  ธาตุสําคัญ
ที่ใหรังสีแกมมา  ไดแก  โปแตสเซียม  (potassium) ยูเรเนียม (uranium) และ 
ทอเรียม (thorium)  ซึ่ง โปแตสเซียมพบมากในกลุมแรดินเหนียว  (clay minerals)  
และหินที่มีองคประกอบของแรดินเหนียวมาก  ไดแก  หินดินดาน (shale)  หินดิน
เหนียว (claystone) และหินโคลน (mudstone)  ในการสํารวจดวยการหยั่งหลุม  
ไมวาจะเปนการสํารวจหาปโตรเลียม  หรือหาชั้นถาน  นิยมใชการหยั่งหลุมเพ่ือวัด
รังสีแกมมา  เพราะจะสามารถกําหนดแนวของเสนหินดินดาน  หรือเรียกทับศัพท
วา  shale line  ไดอยางชัดเจน  ซึ่งแนวดังกลาวประมาณการจากบริเวณท่ีมีชั้น
หินดินดาน 100%  ในกรณีที่พบคารังสีแกมมาต่ํากวาคา shale line  จะแปล
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ความหมายไดวาเปนหินอื่นที่ไมใชหินดินดาน  เชน  หินทราย  หินทรายแปง  
หินปูน  ชั้นเกลือหิน  หรือ ชั้นถาน  ในบางพื้นที่  อาจสามารถกําหนดแนวเสนหิน
ทราย หรือเรียกทับศัพทวา sand line  และนํามาชวยแปลความหมายได  โดยที่
คารังสีแกมมาของชั้นถาน (coal)  จะต่ํากวา sand line  ในขณะท่ีหินปูน  หิน
ทรายแปง หินปูนปนดินเหนียว  จะพบมีคาอยูระหวาง sand line และ shale line  
เปนตน  ภาพตัวอยางของการหยั่งหลุมเพ่ือรังสีแกมมา  แสดงในรูปที่ 7.2   

 

 
 

รูปท่ี 7.2  ลักษณะของการแสดงขอมูลที่ไดจากการหยั่งหลุมวัดรังสีแกมมา (gamma ray log)  
และวัดคาความหนาแนนมวลรวม (density log)  ยังไมมีการแปลความหมายสภาพธรณีวิทยาของหลุมเจาะ  
แสดงเฉพาะคาคุณสมบัติทางกายภาพ คือ  ปริมาณรังสีแกมมาที่ปลอยออกมาตามธรรมชาติ (natural 
gamma ray)  และคาความหนาแนนมวลรวม (bulk density)  ซึ่งพบวามีคาแตกตางกันตลอดความลึก  

 
7.2.3 การหยั่งหลุมเพื่อวัดสภาพตานทานไฟฟา (resistivity log)  เปนการหยั่งหลุม

เพ่ือการวัดสภาพตานทานไฟฟา (resistivity)  ของชั้นดิน-หิน  โดยที่  สภาพ
ตานทานไฟฟา (resistivity) เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของวัตถุ  ที่บอกใหทราบวา
วัตถุนั้นตานทานไฟฟา  หรือยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดมากนอยเพียงใด  
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สภาพตานทานเปนสวนกลับของสภาพนําไฟฟา (conductivity)  ของวัตถุ  
หลักการหยั่งหลุม  เริ่มจากการปลอยกระแสไฟฟาจากขั้วที่ออกแบบมาเพื่อปลอย
กระแสไฟฟา (current electrodes)  2  ขั้ว  (บวกและลบ)  จากนั้นจะวัดคาความ
ตางศักยไฟฟา  ดวยขั้วที่ออกแบบเพื่อวัดคาความตางศักย 2 ขั้ว  (potential 
electrodes)  คาที่วัดไดสามารถคํานวณหาคาสภาพตานทานไฟฟาของชั้นดิน-หิน
ได   

7.2.4 การหยั่งหลุมเพื่อวัดศักยไฟฟา (Self potential log, SP log)  เปนการ
ตรวจวัดศักยไฟฟาที่เกิดจากการมีกระแสไฟฟาตามธรรมชาติไหลใตผิวดิน  ซึ่ง
โดยทั่วไปหากสภาพใตผิวดินมีแรบางชนิดที่ทําใหเกิดกระแสไฟฟาได  (เชน กลุม
แรดินเหนียว)  จึงสามารถวัดคาความตางศักยไฟฟาได  การแลกเปลี่ยนหรือ
ถายเทประจุไฟฟาจากการเคลื่อนไหลของน้ําในรูพรุนในเนื้อหิน  และกระบวนการ
ทางชีวภาพ  สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนไอออน (ion)  ระหวางกัน  รวมท้ัง
ของเหลวท่ีอยูในชองวางของชั้นดิน-หิน กับน้ําโคลนที่ใชในการเจาะ  ดังนั้น  จึง
สามารถวัดศักยไฟฟาไดโดยไมตองปลอยกระแสไฟฟา  ใหไหลเขาไปในชั้นดิน-
หินแตอยางใด  แตกตางจากการหยั่งหลุมเพ่ือวัดสภาพตานทานไฟฟา (resistivity 
log)  ที่ตองปลอยกระแสไฟฟาลงไป  การการหยั่งหลุมเพ่ือวัดศักยไฟฟา  จะวาง
ขั้วไฟฟา (electrode)  เพ่ือวัดความตางศักยสองขั้ว   

7.2.5 การหยั่งหลุมเพื่อวัดหาชองวางหรือความพรุนของชั้นดิน-หิน  นิยมใชการ
หย่ังที่เรียกวา  Density porosity log  และ Neutron porosity log  โดยใชควบคู
กันเพ่ือใหไดขอมูลของชองวางหรือความพรุนของหินชัดเจน  การหยั่งแบบ 
Density porosity  จะมีแหลงกําเนิดรังสีแกมมา  ฉายเขาไปในเนื้อหิน  และจะมี
เครื่องตรวจวัดรังสีแกมมา  ติดไวเหนือแหลงกําเนิด  หากหินมีเนื้อแนน  ไมมี
ชองวาง  รังสีแกมมาจะผานเขามายังเครื่องตรวจรับไดนอย  หากมีรูพรุนหรือ
ชองวางมาก  รังสีแกมมาจะผานเขามายังเคร่ืองตรวจรับไดมาก   

สวนการทํางานของ Neutron porosity log  หลักการสํารวจ  อาศัยการ
ปลอยอนุภาคนิวตรอน  ออกไปจากแหลงกําเนิด  อนุภาคนิวตรอนจะถูกปลอย
ดวยความเร็ว  จึงเคล่ือนตัวกระจายออกไปดวยในเนื้อดิน-หิน  อนุภาคนิวตรอนจะ
ถูกทําใหหยุดเคลื่อนที่  หรือเคลื่อนชาลงมากๆ  เมื่อชนกับไฮโดรเจนอะตอม  
เพราะมีน้ําหนักมวลเทากัน  ดังนั้น  หากเนื้อหินมีชองวางและมีน้ําแทรก  นั่นคือ  
มีไฮโดรเจนอะตอมมาก  จะตรวจวัดอนุภาคนิวตรอนที่ปลอยออกไปไดนอยกวา  
กรณีที่ไมมีไฮโดรเจนอะตอม  การแปลผล  หากแปลผลดวยการพิจารณา Density 
porosity log, Neutron porosity log และ Gamma-ray log  รวมกัน  จะทําใหการ
แปลผลแมนยํา  และนาเชื่อถือมากขึ้น    
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หมายเหตุ:  การแปลความหมายการหยั่งหลุม  อยูนอกเหนือจากวัตถุประสงคของคูมือ
ปฏิบัติการนี้  หากสนใจควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการสํารวจธรณีฟสิกส  

    
 

 

 
เมื่ออานบทนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-2  กอนที่จะอานในบทตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1. จงหาการวางตัวของชั้นหินทราย  ที่เจาะสํารวจในพื้นที่ราบ  จากผลของการเจาะ ดังนี้   

หลุม A  เจาะลึก  500 เมตร  พบผิวบนของชั้นหินทราย  
หลุม B  เจาะลึก  250  เมตร  พบผิวบนของชั้นหินทราย  หลุม B หางจากหลุม A ไป 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 200 เมตร   
หลุม C เจาะลึก  650  เมตร  พบผิวบนของชั้นหินทราย  หลุม C หางจากหลุม A ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต 350 เมตร   
2. จากแผนที่รูปที่ 7.3  ที่ตําแหนง  A เจาะพบชั้นถานที่ความลึก  500 เมตร  จากผิวดิน  และ

ทราบวาชั้นถานวางตัว N45°E มีมุมเท 20°W จงหาวา ถาเจาะหลุมที่ตําแหนง B, C  และ D  
จะพบชั้นถานที่ความลึกเทาใด   

 
 

 
 

รูปท่ี  7.3  สําหรับคําถามขอ 2 
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การสรางแผนที่ความหนาของชัน้หิน   
(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 
 หลักการสรางแผนท่ีความหนา  การที่จะสรางแผนที่ไอโซคอรและแผนที่ไอโซเพคได  จะตองมี
ขอมูลสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่คอนขางชัดเจน  มีจุดควบคุม  หรือตําแหนงของขอมูลกระจายทั่วแผนที่  
สวนใหญสรางเพื่อแสดงขอมูลความหนาของชั้นหินใตผิวดิน  แผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร  สรางไดทั้ง
ประเภทเฉพาะเจาะจงของโครงสรางเดี่ยวๆ (single structure)  เชน สันทราย (point bar)  ทางน้ําเการูป
แอก (old oxbow lake)  แมน้ําโบราณ (old river channel)  หรือแสดงครอบคลุมพ้ืนที่กวาง  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)  ตองแกคาเพ่ือหาคาความหนาแนวดิ่งและความหนาจริงจากผล
ของหลุมเอียง  หากชั้นหินวางตัวแนวราบ  ความหนาที่วัดในแนวดิ่งจะเทากับความหนาจริง  และแผนที่
แสดงความหนาจึงเปนไดทั้งแผนที่ไอโซเพคและแผนที่ไอโซคอร   
 
8.2  ประโยชนและตัวอยางของแผนที่ความหนา  

ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นหิน  แสดงรูปที่ 8.1 (ก)  และแสดงความหนา
จริงของชั้นหิน  แสดงในรูปที่ 8.1 (ข)  ตัวอยางของการใชประโยชนจากแผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร  
เพ่ืองานสํารวจและผลิตปโตรเลียม การประยุกตใชที่พบคอนขางมาก  ไดแก  เพ่ือการคํานวณหาปริมาณ
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ปโตรเลียมที่มีอยูในหินกักเก็บ (calculation of petroleum volume)  เพ่ือการศึกษาสภาพแวดลอมของการ
ตกสะสมของตะกอน (depositional environment study)  เพ่ือศึกษาแหลงกําเนิดของตะกอนทราย 
(genetic sand study)  ศึกษาประวัติการเลื่อนของรอยเล่ือน (history of fault movement)  หรือเพ่ือศึกษา
เสนทางการเคลื่อนของตะกอน (depositional fairway study)  เปนตน  ตัวอยางการใชประโยชนจากแผน
ที่ไอโซเพคและไอโซคอร  เพ่ืองานเหมืองแร  เชน  เพ่ือคํานวณหาปริมาณหนาดินที่ตองขุดและลอกออก  
กอนถึงสายแร  หรือเพ่ือประเมินหาปริมาณของแรที่พบในสายแร  เปนตน   
 

 
 
รูปท่ี 8.1 4 ภาพชั้นหินและแผนที่เสนชั้นความหนา  (ก) แผนท่ีความหนาวัดในแนวดิ่ง 

(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)  ในบริเวณพ้ืนที่บานโนนแสบง 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    
 

 
  

รูปท่ี 8.2  แผนท่ีแสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นดิน-หิน (isochore map)  หรือ แผนท่ีแสดงเสน
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



88   คูมือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาโครงสราง 

 

หรือสรางแผนที่ไอโซเพคอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งจากแผนที่จะทําใหสามารถทราบพื้นที่และความหนา  เพ่ือ
นํามาคํานวณหาปริมาตรของชั้นหินกักเก็บ  ในการประเมินปริมาณการกักเก็บ  คาที่สําคัญที่ตองทราบ  
คือ  คาความพรุนที่ยอมใหของเหลวเคล่ือนที่ผาน (effective porosity)  และตําแหนงของรอยสัมผัส
ระหวางชั้นปโตรเลียมและชั้นน้ํา (hydrocarbon-water contact)  อยางไรก็ดี  สมการและวิธีการประเมิน
อยูนอกเหนือจากจุดประสงคของตําราเลมนี้  จึงไมนํามากลาว  ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาของชั้น
หินกักเก็บบริเวณที่ถูกตัดดวยรอยเล่ือน  แสดงในรูปที่ 8.5  พบขอบดานหนึ่งของแผนที่เปนแนวของ
ระนาบรอยเลื่อน  

 

 
 
รูปท่ี 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   



การสรางแผนท่ีความหนาของชั้นหิน 89 

 

 
 
รูปท่ี 8.4 ภาพสเกตโครงสรางรูปโดมของชั้นหินกักเก็บ  แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงของผิวบน

และผิวลางของชั้นหินกักเก็บ  ภาพตัดขวาง  และแผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บ  [ที่มาของภาพ: 
Figures 14-4 and 14-5  โดย Tearpock and Bischke, 2003] 
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รูปท่ี 8.5  แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บที่มีขอบ  ของชั้นหินกักเก็บถูกตัดดวยรอย
เล่ือน  ความหนา  จากการทราบความหนาและพื้นที่  สามารถคํานวณหาปริมาตร  เพ่ือใชเปนขอมูล
ประเมินการปริมาณการกักเก็บ  [ที่มาของภาพ: Figure 14-14  โดย Tearpock and Bischke, 2003] 
 

 
รูปท่ี 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   
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รูปท่ี 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)]   

 

 
 

รูปท่ี 8.8 แผนที่ธรณีวิทยาแสดงการวางตัวของหินไดอะเบส   [ที่มาของภาพ: Fig. 40  โดย 
Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.9 (ก) เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของหินไดอะเบส (diabase) ซึ่งผิวลางวางตัว
เอียงเทแบบระนาบเรียบ  ผิวบนวางตัวแบบระนาบโคง  (ข)  หาความหนาของหินไดอะเบสจากการนําเอา
คาความสูง ณ  ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางตัดกัน ลบออกจากัน  [ที่มาของภาพ: Fig. 
40  โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.9 (ค) แผนท่ีแสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของหินไดอะเบส  และขอบเขตหินโผล   พบ

ความหนาของไดอะเบสคามากสุดประมาณ  200 เมตร  (ง)  แผนที่แสดงเฉพาะเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง
ของหินไดอะเบส  (isochore map)    [ที่มาของภาพ: Fig. 40  โดย Powell, 1992] 

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรพลิกไปทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-6  กอนที่จะอานใน
บทตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1. จงหาความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  จากขอมูลเสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของ

สายแรเหล็ก  ในแผนที่รูปที่ 8.10  และรูปที่ 8.11  
2. จงสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของสันทราย (point bar)  ที่เกิดจากทางน้ําโบราณ  
 

 
 

รูปท่ี 8.10  สําหรับคําถามขอที่  1 
 

 
 

รูปท่ี 8.11  สําหรับคําถามขอที่  1 
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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. จงสรางแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  ของหนวยหินทราย  จากขอมูล
ขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.12   

6. จงสรางแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  ของหนวยหินดินดาน (shale)  จาก
ขอมูลขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.13 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 8.12  สําหรับคําถามขอที่ 5 [ที่มาของภาพ:  Fig. 37  โดย  Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.13  สําหรับคําถามขอที่  6 [ที่มาของภาพ:  Fig.34  โดย  Powell, 1992] 
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สเตรโิอกราฟิคโปรเจกชัน่ 
(Stereographic Projection) 

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งทางธรณีวทิยา  มกีารวเิคราะหท์ีเ่รยีกว่า “สเตริโอกราฟฟิคโปรเจกชัน่ 
(stereographic projection)”  และ  “ออรโ์ทรกราฟฟิคโปรเจกชัน่ (orthographic projection)”  
โดยทีว่ธิสีเตรโิอกราฟฟิคโปรเจกชัน่  วเิคราะหก์ารแสดงของรปูทรงสณัฐาน  และการวางตวัของเสน้ (line)  
และระนาบ (plane)  โดยไม่ค านึงถึงขนาดและระยะทาง  ส่วนวธิทีาง ออรโ์ทรกราฟฟิคโปรเจกชัน่  
ค านึงถงึ  ขนาดและระยะทาง  ดงันัน้วธิขีอง ออรโ์ทรกราฟฟิคโปรเจกชัน่  มคีวามยุ่งยากกว่าวธิสีเตรโิอ
กราฟฟิคโปรเจกชัน่  แมว้่าจะน ามาใชว้เิคราะหห์าสิง่เดยีวกนั  ซึง่วธิกีารวเิคราะห์ทัง้  2 วธิ ี น ามาใชห้า
มุมเทจรงิ (true dip)  มุมเทปรากฏ (apparent dip)  เทรนด ์ (trend) และ พลนัจ ์ (plunge)  หรอื หามุม
ระหว่างเสน้สองเสน้ตดักนั  หามุมระหว่างระนาบสองระนาบตดักนั หรอือื่นๆ  การหาค่าต่างๆ ทีก่ล่าวมา
สามารถท าไดง้่ายและรวดเรว็  เมื่อเลอืกวเิคราะหด์ว้ยวธิสีเตรโิอกราฟิคโปรเจกชัน่  ดงันัน้เนื้อหาในบทนี้  
จงึกล่าวเฉพาะวธิกีารวเิคราะห์ดว้ยสเตรโิอกราฟฟิคโปรเจกชัน่  เพราะสามารถท าใหไ้ดค้ าตอบทีร่วดเรว็
กว่าวธิอีอรโ์ทรกราฟฟิคโปรเจกชัน่   

วธิกีารวเิคราะหด์ว้ยสเตรโิอกราฟฟิคโปรเจกชัน่  บางครัง้ถูกเรยีกว่า  การวเิคราะหด์ว้ยตาข่าย 
(stereonet)  หรอืการวเิคราะหด์ว้ยสเตรโิอเนต  หรอืการวเิคราะหด์ว้ยตาขา่ยสามมติ ิ ในทีน่ี้เรยีกว่า  การ
วเิคราะหด์ว้ยสเตรโิอเนต  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์เตรโิอเนต  คอื  “ตาข่าย (net)”  (รปูที ่9.1)   

ตาข่ายของสเตรโิอเนตเป็นเครื่องมอืทีใ่ชง้านคลา้ย  “ไมโ้ปรแทรคเตอร์ (protractor)”  โดยทีไ่ม้
โปรแทรคเตอร์เป็นเครื่องมอืที่ใชว้ดัมุมหรอืสรา้งมุมแบบสองมติิ  (วเิคราะหใ์นส่วนของเสน้ตรง)  ส่วนรูป
ตาข่ายของสเตรโิอเนตสามารถใช้วดัหรอืสรา้งมุมได้เช่นเดยีวกบัไมโ้ปรแทรคเตอร์  แต่สามารถท าไดท้ัง้
สองมติแิละสามมติ ิ (วเิคราะหไ์ดท้ัง้เสน้ตรงและระนาบ)  การใชต้าข่ายของสเตรโิอเนตจงึคลา้ยกบัวธิกีาร
ที่เราสร้างภาพสามมติิด้วยเครื่องมอืชนิดใหม่  จากการใช้เพยีงไม้โปรแทรคเตอร์  เราสามารถสร้าง
เสน้ตรงทีม่ทีศิทางต่างๆ  สามารถวดัมุมระหว่างเสน้ตรงทีต่ดักนั  สามารถสรา้งเสน้ตัง้ฉากและหมุน
เสน้ตรงไปที่มุมใดมุมหนึ่งที่ต้องการได้  แต่ไม้โปรแทรคเตอร์ไม่สามารถวเิคราะห์หามุมและทศิทาง
ระหว่างระนาบสองระนาบตดักนั  หรอืทศิทางของแนวเสน้ที่เกดิจากการตัดกนัของระนาบสองระนาบ  
หรือมุมและทิศทางระหว่างเส้นกับระนาบ  หรือหมุนระนาบไปในทิศทางต่างๆ ได้  ในการวิเคราะห์
โครงสร้างทางธรณีวทิยาที่เป็นระนาบ  จงึจ าเป็นต้องน าตาข่ายของสเตรโิอเนตมาช่วยในการวเิคราะห ์ 
และอาจเรยีก  ตาข่ายของสเตรโิอเนตว่า “ไม้โปรแทรคเตอรช์นิดสามมิติ”  ทีส่ามารถใช ้  เขยีนทศิ
ทางการวางตวัของเสน้  เขยีนทศิทางการวางตวัของระนาบ  เขยีนหามุมทีต่ดักนัของระนาบพรอ้มทศิทาง  
เขยีนหามุมพรอ้มทศิทางระหว่างเสน้ตรงสองเสน้หรอืระนาบสองระนาบตดักนั  หรอืเขยีนหามุมระหว่าง
เสน้ตรงกบัระนาบ  หรอืหมุนเสน้ตรงใหอ้ยู่ในแนวใดแนวหนึ่งทีต่อ้งการหมุนได ้  
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หลกัการส าคญัของการท างานของตาข่ายที่สามารถท าให้วิเคราะห์ได้ภาพสามมิติ  คือ  การ
น าเอาคุณสมบตัขิองรูปทรงกลม (sphere)  มาใชป้ระโยชน์  ด้วยการถ่ายโอน (transfer)  ลกัษณะการ
วางตวัของเสน้และระนาบทีส่นใจใดๆ  ใหล้งมาอยู่ในรปูทรงกลม  การใชต้าขา่ยของสเตรโิอเนตมบีนัทกึว่า
เริม่ใชต้ัง้แต่ศตวรรษทีส่อง  โดยชาวกรกีเพื่อใชศ้กึษาเกีย่วกบัรปูทรงของผลกึทางแสงของแร่   

 

 
 
รปูที ่ 9.1  ชนิดของตาข่ายของสเตรโิอเนต (stereographic net)  แสดงทุกๆ 10 องศา  (ก) ตา

ข่ายของวุลฟ์  (Wulff net หรอื equal-angle net)  (ข) ตาข่ายของชมทิด ์(Schmidt net หรอื  equal-area 
net)  เสน้ตามยาว เรยีกว่าเกรทเซอรเ์คลิ (great circle)  และเสน้ตามขวาง เรยีกว่า สมอลลเ์ซอรเ์คลิ (small 
circle) นิยมเรยีกทบัศพัท ์  
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ตาข่ายของสเตรโิอเนต (stereographic net) ทีน่ิยมใชม้อียู่ 2 ชนิด คอื (1) Wulff net หรอื 
equal-angle net [รูปที ่9.1 (ก)]  และ (2) Schmidt net หรอื equal-area net [รูปที ่9.1 (ข)] ตาข่ายของ
สเตรโิอเนต  มเีสน้ตามแนวยาว เรยีกว่า great circle  เสน้แสดงตามแนวขวาง เรยีกว่า small circle ทัง้
สองเสน้มรีะยะทางระหว่างกนัเองทุกๆ 2 และ ทุกๆ 5 เสน้ลงดว้ยเสน้หนัก  เพื่อท าใหเ้กดิความสะดวก
ส าหรบันับองศา  ในการศกึษาธรณีวทิยาโครงสรา้ง  เช่น  การหาค่าของตวัแทน  หรอืค่าเฉลีย่ทางสถติ ิ
นิยมใช ้ Schmidt net  ส่วน Wulff net เหมาะส าหรบัหามุมและทศิทาง  ไม่เหมาะในการหาค่าเฉลีย่ทาง
สถติ ิ หมายเหตุ:  ตาข่ายทีแ่สดงในรูปที ่9.1 แสดงเสน้ great circle  และ small circle ทุกๆ 10 องศา  
และเป็นขนาดย่อ  การวเิคราะหด์ว้ยมอืควรใชต้าขา่ยขนาดมาตรฐาน  

วธิกีารวเิคราะหบ์นตาขา่ยของสเตรโิอเนต  แสดงในรูปที ่9.2  เริม่ดว้ยการน ากระดาษโปร่งแสง 
(tracing paper) วางทบัลงบนตาข่าย  จากนัน้ใชห้มุดยดึตรงจุดศูนยก์ลางของวงกลม  ใหก้ระดาษโปร่ง
แสงสามารถหมุนไปมารอบหมุดไดทุ้กทศิทุกทาง  ลอกรูปวงกลมขอบนอกสุดจากตาข่ายลงบนกระดาษ
โปร่งแสงและก าหนดทศิเหนือ-ใต้  หรอืทศิเหนือเพยีงทศิเดยีว  ลงเสน้ตดักนั (cross hair) ทีต่ าแหน่งจุด
ศนูยก์ลางของวงกลม  เพื่อใชเ้ป็นจุดอา้งองิ  ส าหรบัผูท้ีย่งัไม่มปีระสบการณ์ควรเขยีนทศิก ากบัทัง้ 4 ดา้น   
 

 
 

รปูที ่9.2 วธิกีารใชต้าขา่ยโดยใชก้ระดาษโปร่งแสง (tracing paper) วางทบัลงบนตาขา่ย  ใชห้มุด
ยดึตรงจุดศูนยก์ลางของวงกลม  ลอกวงกลม  ลงต าแหน่งจุดศูนยก์ลางวงกลม และลงทศิเหนือก ากบับน
วงกลม   [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก Figure H-4 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

กรอบความคดิของการใชต้าขา่ยส าหรบัเขยีนระนาบ  แสดงในรูปที่ 9.3  และ 9.4  จากรูปที ่9.3  
ก าหนดใหร้ะนาบของชัน้หนิมีแนวระดบั (strike)  N60W หรอื 300  และมมีุมเท (dip) 50SW  [รูปที ่
9.3 (ก)]  ถ้าใหรู้ปทรงกลมมจีุดศูนยก์ลางอยู่ตรงจุด O ระนาบทีพ่บในรูป 9.3 (ก)  โปรเจกหรอืฉายลงใน
ทรงกลมไดด้งัรูปที่ 9.3 (ข)  หรอืฉายลงในรูปครึง่ทรงกลมไดด้งัรูปที่ 9.3 (ค)  ระนาบจะตดัตรงกึง่กลาง
ทรงกลมไดต้ามเสน้ great circle  ซึง่นิยามของ great circle  คอื  แนวตดัของระนาบที่ฉายผ่านกึง่กลาง
ของทรงกลม  โดยมจีุดยอด (zenite) ของการฉายอยู่ทีเ่หนือสุดของทรงกลม [จุด P ในรูปที ่9.3 (ข) และ 
(ค)]  และระนาบในรปูที ่9.3 (ก) เมื่อเขยีนลงในตาขา่ยแลว้รปูทีไ่ด ้คอื  รปูที ่9.3 (ง)   
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รปูที ่9.3 (ก) ภาพสเกตการวางตวัของระนาบทีม่กีารวางตวัของแนวระดบั (strike) 300 และมี
มุมเท (dip) 50 (ข) การฉาย (project) ระนาบในรปู (ก) ลงในรปูทรงกลม (ค) การฉายระนาบในรูป (ก) ลง
ในรปูครึง่ทรงกลม (ง)  ภาพของสเตรโิอเนตแบบวงกลมสองมติทิีเ่ขยีนจากรปูทรงกลมสามมติทิีแ่สดงในรปู 
(ข) หรอืครึง่ทรงกลมทีแ่สดงในรูป (ก)  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก Figures 1, 2  and 3 โดย 
Phillips, 1979] 
 

จากคุณสมบตัขิองทรงกลม  การทีแ่บ่งครึง่ล่างของทรงกลม (lower hemisphere )  ไม่ไดท้ าให้
ระนาบทีอ่ยู่กึง่กลางของทรงกลมผดิรูปไป  [เปรยีบเทยีบรูปที ่9.3 (ข) และ (ค)] ดงันัน้วธิกีารนี้จงึใช้ฉาย
ภาพของระนาบทีเ่กดิจากมุมต่างๆ จาก 0- 360 ลงบนครึง่ล่างของทรงกลม  จากนัน้ฉายครึง่ล่างของ
ทรงกลม  ขึน้มาทีร่ะนาบกึง่กลาง (equatorial plane)  โดยก าหนดจุดยอด (zenith)  อยู่ทีข่ ัว้บนของทรง
กลมทีม่รีะนาบอยู่กึง่กลางทรงกลม  จะไดภ้าพปรากฏของแนวเสน้โคง้บนระนาบกึง่กลาง  นัน่คอื แนวของ  
great circle  ดงัแสดงในรปูที ่9.3 (ง)  ระนาบทัง้ 360  สามารถเขยีนลงบนระนาบกึง่กลางวงกลม (รูปที ่
9.3 และ 9.4)  ถ้าระนาบมมีุมเทมาก  จะไดแ้นวเสน้ great circle  อยู่ห่างจากเสน้วงกลมรอบรูป (รูปที ่
9.3)  แต่ถา้ระนาบมมีุมเทน้อย  จะไดเ้สน้ great circle อยู่ใกลก้บัเสน้วงกลมรอบรปู (รปูที ่9.4)  
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รปูที ่9.4 (ก) ภาพสเกตระนาบทีม่กีารวางตวัของแนวระดบั (strike) 010  และมุมเท (dip)  15 

(ข) การฉายระนาบในรูป (ก) ลงในรูปทรงกลม (ค) การฉายระนาบในรูป (ก) ลงในรูปครึง่ทรงกลม (ง)  
ภาพของสเตรโิอเนตแบบวงกลมสองมติทิีเ่ขยีนจากรูปทรงกลมสามมติิและสามารถแปลความหมายแบบ
สามมติทิีแ่สดงในรปู (ข) หรอืครึง่ทรงกลมทีแ่สดงในรปู (ก)  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัต่อจาก Figures 1, 2  
and 3 โดย Phillips, 1979] 
 

กรอบความคดิของการใชต้าขา่ยของสเตรโิอเนตส าหรบัเขยีนเสน้ (line)  แสดงในรูปที ่9.5  โดย
ในรูปที ่9.5 (ก)  แสดงเสน้ทีเ่กดิจากระนาบของแขนการคดโคง้ตดักนัทีเ่สน้พบัการคดโคง้ (hinge line)  
การวางตวัของเสน้พบัการคดโคง้ (hinge line) มคี่าเทรนด ์(trend) 125  และมุมพลนัจ ์(plunge) 25  
จากรูปที ่9.5 (ข) ถ้าใหรู้ปทรงกลมมจีุดศูนยก์ลางอยู่ตรงจุด O  เสน้พบัการคดโคง้ (hinge line) ทีพ่บใน
รปู 9.5 (ก)  เมื่อฉายลงในทรงกลม  จะไดด้งัแสดงในรปูที ่9.5 (ข)  หรอืฉายลงในรปูครึง่ทรงกลม  จะไดด้งั
แสดงในรปูที ่9.5 (ค)  เสน้ทีไ่ดจ้ากการฉายจะตดัตรงกึง่กลางทรงกลมเป็นจุด (point)  และจุดตดัของเสน้
ทีฉ่ายผ่านตรงกึง่กลางของทรงกลม  ทีม่จีุดยอด  P  ของการฉายอยู่ทีเ่หนือสุดของทรงกลม  นัน่คอื  เสน้
ทีแ่สดงในรปูที ่9.5 (ก)  เมื่อเขยีนลงในตาขา่ยของสเตรโิอเนตแลว้รปูทีไ่ด ้คอื  รูปที ่9.5 (ง)  ซึง่ไดเ้ป็นจุด 
(point)  ต าแหน่งของจุดทีป่รากฏบนตาขา่ย  จะถูกก าหนดดว้ยค่าเทรนดแ์ละพลนัจ ์  
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รปูที ่9.5 (ก) ภาพสเกตโครงสรา้งของชัน้หนิคดโคง้ทีม่ีเสน้พบัการคดโคง้ (hinge line) วางตวั
ดว้ยค่าของเทรนด ์125  และพลนัจ ์25 (ข) การฉายเสน้ลงในรูปทรงกลม (ค) การฉายเสน้ ลงในรูปครึง่
ทรงกลม (ง)  ภาพของสเตรโิอเนตแบบวงกลมสองมติทิีเ่ขยีนจากรปูทรงกลมสามมติิทีแ่สดงในรูป (ข) หรอื
ครึง่ทรงกลมทีแ่สดงในรูป (ก) แสดงการวางตวัของเสน้  [ทีม่าของภาพ: ปรบัปรุงต่อจาก Figure 6 โดย 
Lisle and Leyshon, 2004] 
 
9.1  การเขียนและวิเคราะหโ์ครงสรา้งทางธรณีวิทยาบนตาข่ายของสเตรโิอเนต 
9.1.1  การเขียนการวางตวัของระนาบ  

การเขยีนการวางตวัของระนาบ  จะเป็นการเขยีนแนวระดบั (strike)  และมุมเท (dip)  ของ
ระนาบบนตาขา่ยของสเตรโิอเนต  มวีธิกีารเขยีน  ดงัแสดงในรูปที ่9.6  โดยรูปที ่9.6 (ก)  แสดงภาพการ
วางชัน้ของหนิทรายทีม่กีารเอยีงเท  โดยมมีุมในแนวระดบั N60 E  และมุมเท 40SE  ต้องการเขยีน
ภาพของระนาบทีม่กีารวางตวัของชัน้หนิดงักล่าวบนตาขา่ย  วธิกีารเขยีนมดีงันี้  เริม่จากวางกระดาษโปร่ง
แสง (tracing paper)  ทบัลงบนตาข่าย  ใชห้มุดยดึตรงจุดศูนยก์ลางของวงกลม  ลอกรูปวงกลมจากตา
ข่าย  และก าหนดทศิเหนือ-ใต้ หรอืทศิเหนือเพยีงทศิเดยีว  เพื่อใช้เป็นจุดอ้างองิเมื่อต้องการหมุนกลบั
ต าแหน่งเดมิ  วธิกีารเขยีนในขัน้ตอนต่อไปดจูากค าอธบิายใต้รปูที ่9.6 (ข)-(จ) 
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รปูที ่9.6  การเขยีนระนาบทีม่มีุมเท 40SE และแนวระดบั N60E บนตาข่ายของสเตรโิอเนต 

(ก) ภาพระนาบของหนิทรายสมมตใิหม้กีารวางตวั N60E, 40SE  และภาพสเตรโิอเนตทีแ่สดงการ
วางตวัของระนาบของหนิทราย  (ข)  การเขยีนเสน้แนวระดบั N60E  ลงบนกระดาษโปร่งแสง  โดยการ
หมุนกระดาษโปร่งแสงจากทศิเหนือมาทางตะวนัออก 60 ก าหนดจุด  นัน่คอื  b  (ค) หมุนต าแหน่ง b  
กลบัมา 60  นัน่คอื  ทบัทีต่ าแหน่ง N-S ของตาขา่ย  ลากเสน้ผ่าศนูยก์ลางของวงกลม  ตามแนว N-S  ของ
ตาข่าย  นัน่คือ  เส้นแนวระดบัทีถู่กหมุนให้วางตวัแนวเหนือ-ใต้  วดัมุมเท 40 ตามแนวตะวนัตก-
ตะวนัออกของตาข่าย   โดยการนับจากขอบวงกลมเขา้มาตามทศิทางทีเ่อยีงเท  คอื 40SE  ลากเสน้ไป
ตามแนว great circle ผ่านจุด 40  (ง) หมุนกระดาษโปร่งแสงกลบัต าแหน่งเดมิ  (จ) ภาพของระนาบที ่
ปรากฏบนกระดาษโปร่งแสงทีแ่สดงแนวระดบั  (ฉ) ภาพระนาบทีไ่ม่แสดงแนวระดบั   
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 การเขยีนระนาบบนสเตรโิอเนต  อาจเขยีนเสน้แนวระดบัและ great circle ดงัแสดงในรูปที ่9.6 
(จ)  หรอืเขยีนเฉพาะ great circle ดงัแสดงในรูปที ่9.6 (ฉ)  เพราะแมไ้ม่เขยีนเสน้แนวระดบั  จะสามารถ
อ่านค่าแนวระดบัได ้ หากมกีารเขยีนระนาบหลายๆ ระนาบ  นิยมเขยีนดงัรปูที ่9.6 (ฉ)  
 
9.1.2  การเขียนการวางตวัของเสน้   

ภาพตวัอย่างการเขยีนเทรนดแ์ละพลนัจ์เพื่อแสดงการวางตวัของเสน้บนตาข่าย  แสดงในรูปที ่
9.7  จากรปูที ่9.7 (ก)  แสดงระนาบของหนิดนิดาน  พบเสน้ตรง a  ปรากฏบนระนาบ  โดยเสน้ตรง a  มี
มุมพลนัจ ์30  และทศิทางของเทรนด ์N40E  ขัน้ตอนการเขยีนหลงัจากการลอกรูปวงกลมของตาข่าย
และก าหนดทศิเหนือบนกระดาษโปร่งแสง  แสดงในรปูที ่9.7 (ข) และ (ง)  
 

 
 
รปูที ่ 9.7  การเขยีนการวางตวัของเสน้ตรงทีป่รากฏอยู่บนระนาบ โดยมมีุมพลนัจ ์30 และค่า

ของเทรนด ์ N 40E  (ก) ภาพของเสน้  a  ปรากฏบนระนาบของหนิดนิดาน  และภาพสเตรโิอเนตของเสน้ 
a  (ข)  การเขยีนเทรนด ์  โดยเริม่จาก  หมุนกระดาษโปร่งแสงจากทศิเหนือมาทางทศิตะวนัออก 40  ใน
รูปก าหนดจุดทีแ่สดง 40 ดว้ยสญัลกัษณ์ t  นัน่คอื  ทศิทางของเทรนด ์ (ค) ก าหนดมุมพลนัจ ์ 30  โดย
หมุนจุด  t  มาทีแ่นวตะวนัออก-ตะวนัตก  นบัมุมจากขอบวงกลมเขา้ไปตามเสน้  great circle 30 (ในกรณี
ทีเ่ขยีนลงบน Wulff net  การหมุนจุด  t  สามารถหมุนมาทีแ่นวเหนือ-ใต้  นับมุมจากขอบวงกลมตามแนว 
small circle 30 ต าแหน่งทีไ่ดจ้ะไดต้ าแหน่งเดยีวกนั)  (ง) ภาพสเตรโิอเนตแสดงการวางตวัของเสน้ 
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9.1.3  การเขียนโพล (Pole)  
การวางตวัของระนาบสามารถแทนไดด้ว้ยการวางตัวของเสน้ทีต่ัง้ฉากกบัระนาบ  เสน้ทีต่ัง้ฉาก

กบัระนาบ  จะเขยีนแสดงไดด้ว้ย  “จดุ”  ทีเ่รยีกว่า  “โพล (pole)”  ดงันัน้  โพล  คอื  จุดทีแ่สดงต าแหน่ง
ของเสน้ตรงทีต่ัง้ฉากกบัระนาบ  เมื่อทราบระนาบสามารถเขยีน โพล (pole) ของระนาบได ้ และเมื่อทราบ 
โพล (pole)  สามารถเขยีนระนาบของโพลได ้ ขัน้ตอนการเขยีนการวางตวัของ pole เมื่อก าหนดระนาบ  
และการเขยีนการวางตวัของระนาบเมื่อก าหนดโพล  หลงัจากการลอกรูปวงกลมของตาข่าย  และก าหนด
ทศิเหนือลงบนกระดาษโปร่งแสง แสดงในรปูที ่9.8 และ 9.9  ตามล าดบั  
 

 
 

รปูที ่9.8  การเขยีนโพล (pole) ของระนาบทีม่มีุมเท 40SE และแนวระดบัในทศิทาง N 60E  
(ก) ภาพของระนาบของหนิทราย  และภาพสเตรโิอเนตของโพลของระนาบหนิทราย  (ข) ภาพสเตรโิอเนต
แสดงระนาบ  N60E, 40SE จากทีแ่สดงการเขยีนมาแลว้ในรปูที ่9..6  (ค)  การเขยีนโพลของระนาบ ท า
ไดโ้ดยหมุนต าแหน่งของระนาบ 60   มาทบัทีต่ าแหน่ง N-S  นบัค่ามุมจาก great circle ของระนาบ ไปอกี 
90 ตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  จะไดเ้ป็นจุดทีอ่ยู่ตรงกนัขา้มกบัการเอยีงเท  (ง) ภาพสเตรโิอเนตแสดง
โพลของระนาบ  ภาพสเตรโิอเนตแสดงโพลของระนาบบนกระดาษโปร่งแสงแสดงในรปู (ก)  
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รปูที ่9.9  การเขยีนการวางตวัของระนาบเมือ่ก าหนดโพล  (ก) ต าแหน่งของโพลบนตาข่าย  (ข) 

หมุนใหต้ าแหน่งของโพลมาทีแ่นวตะวนัออก-ตะวนัตก  (ค) ลากเสน้ตรงตามแนวเหนือ-ใต้ของตาข่าย  นับ
ค่ามุมบน great circle จากต าแหน่งของโพลไปอกี 90 ตามแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก  จะนับไปดา้นซา้ย
หรอืขวาของต าแหน่งของโพลกไ็ด้  จะไดต้ าแหน่งเดยีวกนั  กรณีนับไปดา้นซา้ยจะสุดขอบตาข่ายที ่ 60  
ดงันัน้ตอ้งหมุนกลบัดา้นตรงกนัขา้ม  โดยนบัต่อจากขอบเขา้มาอกี 40  หรอืนบัจากดา้นขวาของต าแหน่ง
โพลไป 90  ลาก great circle ผ่านจุดทีห่่างจากโพล 90  อ่านค่ามุมเทของระนาบ  โดยนับจากขอบนอก
เขา้มาตาม great circle  นัน่คอื  ค่าของมุม 40  (ง) หมุนกระดาษโปร่งแสงกลบัทีเ่ดมิ  อ่านค่าของแนว
ระดบัของระนาบ  และจะไดภ้าพสเตรโิอเนตแสดงระนาบ N58E, 40SE  และโพลของระนาบ   

 
 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 1-3  ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  

 
วิธีการเขยีนโพลของระนาบ  นิยมเขยีนเพื่อน ามาวิเคราะห์หาตัวแทนของระนาบ  ที่วดัมา

หลายๆ  ในหลายๆ ต าแหน่งของโครงสร้างเดยีวกนัที่พบในสนาม  ซึง่แต่ละต าแหน่งอ่านค่าการวางตวั
ของระนาบไดไ้ม่เท่ากนั  ดงันัน้  จงึจ าเป็นต้องวเิคราะห์เพื่อหาค่าตวัแทนของระนาบเชงิสถิต ิ และหาก
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ตอ้งการเขยีนโพลเพื่อหาตวัแทนเชงิสถติ ิ ควรเลอืกเขยีนดว้ย Schmidt net (equal-area net)  รูปที ่9.8 
และ 9.9  แสดงการเขยีนลงบน Wulff net  ทัง้นี้เพราะไม่ไดม้จีุดประสงคเ์พื่อน ามาวเิคราะหค์่าตวัแทนเชงิ
สถติ ิ การวเิคราะหเ์ชงิสถติขิองระนาบ  จะกล่าวรายละเอยีดในล าดบัต่อๆ  ไป  
 
9.1.4  การเขียนการวางตวัของเสน้บนระนาบ  

รอยครดู (slickenlines)  จดัป็นโครงสรา้งแนวเสน้ประเภทหนึ่ง (line)  รอยครูดพบอยู่บนระนาบ
รอยเลื่อน  ทีเ่ป็นหลกัฐานบ่งบอกการเลื่อนของแผ่นหนิ  เป็นการพบเสน้อยู่บนระนาบ  (ดงัตวัอย่างภาพ
ของรอยครูดทีเ่กดิจากการเลื่อน  แสดงในรูปที ่9.10)  ดงันัน้  เทรนด ์(trend) และพลนัจ ์(plunge) ของ
รอยครดู  เมื่อน ามาเขยีนลงบนตาขา่ยของสเตรโิอเนตร่วมกบัระนาบทีป่รากฏของรอยครูดนัน้ๆ  รอยครูด
จะตอ้งมตี าแหน่งปรากฏตามแนวของเสน้ great circle  ของระนาบ  และหากสามารถทราบค่าเรค (rake) 
ของรอยครูด  จะสามารถหาเทรนดแ์ละพลนัจข์องรอยครูดได ้ [รูปที ่9.11]  ท านองเดยีวกบัหากทราบเท
รนดแ์ละพลนัจข์องรอยครดู  จะสามารถหาเรคของรอยครดูบนระนาบได ้ [รูปที ่9.12]  ซึง่วธิกีารวเิคราะห์
บรรยายไวใ้นอธบิายใตร้ปู 

 

 
 
รปูที ่9.10  ลกัษณะของรอยครดู  ทีเ่กดิจากผลของการเลือ่น   เมือ่พบในสนามควรวดัเรค (rake)  

วดัเทรนด์ (trend)  และพลนัจ์ (plunge) ของรอยครูด  รวมทัง้ระนาบของรอยเลือ่น  เพือ่จะได้น ามา
วเิคราะหห์าทศิทางของความเคน้ทีก่ระท าใหเ้กดิการเลือ่นในอดตี   [เพยีงตา สาตรกัษ์  ถ่ายภาพ] 
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รปูที ่ 9.11  การเขยีนการวางตวัของระนาบและเรคเพือ่หาการวางตวัของเสน้บนตาข่าย  (ก) 

ภาพระนาบทีม่ทีศิทาง N45 E, 40SE และเรคของรอยครูดวดัมุมได ้25 บนระนาบ  (ข) สเตรโิอเนต
ของระนาบของรอยเลือ่น  การเขยีนระนาบบนสเตรโิอเนตแสดงมาแลว้ในรูปที ่9.6   (ค) หมุนสเตรโิอเนต
ไปทีแ่นวเหนือ-ใต ้ วดัเรค  25 SW  โดยนับมุมจากขอบวงกลมเขา้ไปตามแนว great circle   เขยีนแสดง
ดว้ยจุด  R   (ง) หาค่าเทรนดข์องรอยครดูโดยหมุนทศิเหนือกลบัคนืทีต่ าแหน่งเดมิ  อ่านค่าเทรนด ์ นัน่คอื  
S32W  (จ)  หมุนจุด R มาทีแ่นวเหนือ-ใต้  อ่านค่ามุมพลนัจ ์ โดยนับมุมจากขอบวงกลมเขา้ไปตามแนว  
small circle  นัน่คอื 16   (ฉ) ภาพสเตรโิอเนตของระนาบรอยเลือ่นและรอยครูดบนรอยเลือ่น  ต าแหน่ง
ของรอยครดูตอ้งปรากฏบน great circle ของระนาบรอยเลือ่นเสมอ   
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รปูที ่ 9.12  การเขยีนการวางตวัของระนาบ และค่าของ พลนัจแ์ละเทรนดข์องเสน้  บนตาข่าย

ของสเตรโิอเนต เพือ่หาเรค  (ก) ภาพสเตอรร์โิอเนตของระนาบทีม่กีารวางตวั N67E, 20SE และจุด R  
อยู่บนระนาบ  (ข)  หาค่าเทรนดข์องจุด R  (ค)  หาค่าพลนัจข์องจุด  R  (ง)  วดัมุมเรค โดยหมุนระนาบมาที ่
แนวเหนือ-ใต ้ โดยนบัมุมจากขอบวงกลมเขา้ไปตามแนว great circle   

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 4  และ 5  ก่อนทีจ่ะอ่านใน
หวัขอ้ต่อไป  

9.1.5 การวิเคราะหห์าเสน้และมมุระหว่างระนาบตดักนัสองระนาบ 

ระนาบสองระนาบหากไม่ได้มีการวางตัวขนานกนั  ระนาบทัง้สองจะตัดกนั  ณ ต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่ง  โดยจะท าใหเ้กดิแนวของเสน้และมุมจากผลของการตดักนัของระนาบทัง้สอง  ตวัอย่างของ
ระนาบสองระนาบตดักนั  เช่น ระนาบของแขนของชัน้หนิคดโคง้สองขา้ง  หรอืระนาบของรอยเลื่อนสอง
รอยเลื่อนตดักนั  หรอืระนาบของชัน้หนิตดักบัระนาบของแนวแตกเรยีบ (cleavage)  ดงัภาพตวัอย่าง
แสดงในรปูที ่ 9.13  ซึง่วธิกีารวเิคราะหห์าเสน้ทีเ่กดิระหว่างระนาบตดักนัสองระนาบ  แสดงในรูปที่ 9.14 
และ วธิกีารวเิคราะหห์ามุมทีจ่ากระนาบสองระนาบตดักนั  แสดงในรปูที ่9.15   
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รปูที ่9.13  ภาพของระนาบสองระนาบตดักนั  ท าใหกิดเสน้ (line) จากผลของการตดักนัของ

ระนาบ (ก) และ (ข) ลกัษณะของระนาบเรยีบทีต่ดักนั ท าใหไ้ดเ้สน้ตรง  (ค) ชัน้หนิคดโคง้ทีม่แีขนสองขา้ง
เอยีงเทออกจากกนั  มจีุดยอดทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบของแขนทัง้สองขา้งทีต่ดักนั  ซึง่ท าใหไ้ดแ้นว
ของเสน้พบัการคดโคง้ (hinge line)  (ง)  ภาพสเตรโิอเนตของระนาบจากแขนทัง้สองขา้งของชัน้หนิคดโคง้
รปู (ค)  (จ)ระนาบของชัน้หนิและแนวแตกเรยีบ (ฉ)  ภาพสเตรโิอเนตของชัน้หนิและแนวแตกเรยีบทีต่ดักนั  
หมายเหต:ุ การเขยีนแสดงระนาบของรปู (ง) และ (ฉ)  ไม่ไดล้ากเสน้แนวระดบัของระนาบ  [ทีม่าของภาพ: 
ภาพปรบัปรุงต่อจาก Fig. 13 โดย Lisle and Leyshon, 2004] 



สเตริโอกราฟิคโปรเจกชัน่   111 

 

 
 

รปูที ่9.14  การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  เทรนดแ์ละพลนัจข์องเสน้ทีเ่กดิจากการตดักนั
ของระนาบสองระนาบ  (ก)  เขยีนระนาบสองระนาบทีเ่ขยีนลงบนตาขา่ยของสเตรโิอเนต  โดยระนาบแรกมี
ทศิทาง N 40W, 20SW  และระนาบทีส่องมทีศิทาง   N 60E, 50NE  ไดจุ้ดตดัของระนาบทีจุ่ด L  การ
เขยีนระนาบแสดงมาแลว้ในรปูที ่9.6  (ข)  อ่านค่าของเทรนดท์ีจุ่ด  L  นัน่คอื  S41 W  (ค) หมุนจุด L มาที ่
ทศิใต ้หรอื ทศิเหนือ  อ่านค่ามุมพลนัจ ์ โดยนบัจากขอบวงกลมเขา้มาตาม small circle  นัน่คอื 20  
 

 
 

รปูที ่9.15 การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  มุมทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบสองระนาบ  
(ก)  ภาพบนสเตรโิอเนตทีเ่ขยีนแสดงการวางตวัของระนาบสองระนาบ โดยระนาบทศิทาง N 40W, 
20SW  และ N 60E, 50NE  และแสดงต าแหน่งของโพลของทัง้สองระนาบ การเขยีนโพลแสดงมาแลว้
ในรปูที ่9.8   (ข) หมุนต าแหน่งของโพลทัง้สองจุดใหม้าอยู่ทีเ่สน้ great circle เสน้เดยีวกนั  จากนัน้ลากเสน้ 
great circle  ใหผ้่านจุดโพลทัง้สอง  (ค)  วดัค่ามุมแหลมระหว่างจุดโพลทัง้สอง   ตามแนวของ great circle   
มุมทีอ่่านได ้ คอื  มุมแหลมทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบ   
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9.1.6  การวิเคราะหห์าระนาบท่ีแบ่งครึง่มมุระหว่างระนาบสองระนาบตดักนั  

จากรปูที ่9.16 (ก)  ระนาบ P และ Q ตดักนั ท าใหไ้ดเ้สน้  L  ระนาบทีแ่บ่งครึง่มุมระหว่างระนาบ 
P และ Q  จะมเีสน้ L  ปรากฏบนระนาบดว้ยเช่นกนั  และหากสรา้งระนาบ N ตัง้ฉากกบัเสน้ L  จะไดเ้สน้ 
c  ทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบทีแ่บ่งมุมระหว่างระนาบ P และ Q  กบัระนาบ  N  และเสน้ a และ b  ที่
เกดิจากการตดักนัของระนาบ  N  และะระนาบ P และ Q  ตามล าดบั  จากรูปที ่9.16 (ก)  สามารถเขยีน
บนสเตรโิอเนต  เพื่อหาระนาบทีแ่บ่งมุมระหว่างระนาบสองระนาบได ้ ดงัแสดงในรปูที ่ 9.16 (ข)-(ฉ)   

 

 
รปูที ่9.16 การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  ระนาบทีแ่บ่งครึง่มุมระหว่างระนาบสองระนาบ

ตดักนั  (ก)  ภาพแสดงระนาบ P  ตดักบัระนาบ  Q  ไดเ้สน้ L  ทีเ่กดิจากการตดักนั  และแสดงระนาบ N  ตัง้
ฉากกบัเสน้  L  (ข)  เขยีน great circle ของระนาบ P  และ Q   พบจุดตดัของ great circle ทีจุ่ด  L  (ค) 
สรา้งระนาบ N  ใหต้ัง้ฉากกบัต าแหน่งของจุด L  โดยการหมุนต าแหน่งของจุด  L มายงัต าแหน่งตะวนัออก-
ตะวนัตก  นบัมุมจากจุด L ตามแนวของ  great circle  เขา้มา  90  ลากเสน้ great circle ทีต่ าแหน่ง  90  
นัน่คอื great circle ของระนาบทีต่ัง้ฉากกบัเสน้ L  และระนาบ N ตดัระนาบ P และ Q  ทีจุ่ด a และ b  
ตามล าดบั  (ง)  เขยีนจุด c  ใหเ้ป็นจุดทีแ่บ่งครึง่มุมระหว่าง  a และ b  ลงบนเสน้ great circle  ของระนาบ 
N  (จ)  หมุนจุด  L และ c  ใหอ้ยู่ในเสน้ great circle เดยีวกนั  และลากเสน้ great circle ผ่านจุด L และ c  
นัน่คอื  เสน้ great circle ของระนาบทีแ่บ่งครึง่มุมระหว่างระนาบ P และ Q  อ่านค่ามุมเทของระนาบ  นัน่
คอื 85  (ฉ)  หมุนกลบัคนืทศิเหนือ  อ่านค่าแนวระดบัของระนาบ  นัน่คือ  038    [ทีม่าของภาพ:  ภาพ
ปรบัปรุงต่อจาก Fig. 18  โดย Lisle and Leyshon, 2004] 
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 การวิเคราะห์ในรูปที่ 9.16  เพื่อหาระนาบที่แบ่งครึ่งมุมระหว่าง  ระนาบสองระนาบตดักนั  
สามารถวเิคราะหโ์ดยการเขยีนโพลของระนาบ  ดงัแสดงในรปูที ่9.17   
 

 
 
รปูที ่9.17 การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  ระนาบทีแ่บ่งครึง่มุมระหว่างระนาบสองระนาบ

ตดักนัโดยการวเิคราะหโ์พล  (ก) เขยีนโพลของระนาบ P  และ Q   เขยีนไดเ้ป็นจุด  วธิกีารเขยีนโพลแสดง
ในรูป  9.8  (ข) หมุนโพลของระนาบ P และ Q  ใหอ้ยู่ในแนวของ great circle เดยีวกนั และลาก great 
circle ผ่านโพลของระนาบ P และ Q  เขยีนจุด x  บน และ y  โดยเขยีนในต าแหน่งทีจุ่ด x และ y  แบ่งมุม
ระหว่างโพลของระนาบ P  และ Q  ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ  กนั  มุมทีเ่กดิขึ้นจะมทีัง้มุมแหลมและมุมป้าน   
(ค)  หาระนาบของโพล  x  โดยหมุน x มาทีต่ะวนัออก-ตะวนัตก  นับมุมออกจากจุด x ไป  90   เขยีน 
great circle  และอ่านค่ามุมเท  (ง)  หมุนกลบัทศิเหนือ  อ่านค่าแนวระดบัของระนาบของโพล x  (จ)  หา
ระนาบของโพล  y  โดยหมุน y  มาทีต่ะวนัออก-ตะวนัตก  นบัมุมออกจากจุด y ไป  90  เขยีน great circle  
และอ่านค่ามุมเท  (ฉ)  หมุนกลบัทศิเหนือ  อ่านค่าแนวระดบั ของระนาบของโพล y  นัน่คอื ระนาบทีแ่บ่ง
ครึง่มุมทีเ่กดิจากระนาบ P และ Q ตดักนั  

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 6-10   ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  
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9.1.7  การวิเคราะหห์าระนาบท่ีมีเสน้ตรงสองเสน้ตดักนัปรากฏอย ูบ่นระนาบ  

วธิกีารวเิคราะหห์าระนาบทีเ่สน้ตรงสองเสน้ตดักนัปรากฏอยู่บนระนาบ  โดยทีห่ากทราบเทรนด์
และพลนัจข์องเสน้ตรงทัง้สอง  จะสามารถหาระนาบทีม่เีสน้ตรงทัง้สองได ้ จากรูปที ่ 9.18 (ก) และ (ข)  
เสน้ตรง x และ y มทีศิทางการวางตวัแตกต่างกนัและตดักนั  ท าใหไ้ด้มุมที่เกดิจากการตดักนัของเสน้  
และหากน ามาเขยีนบนตาขา่ยของสเตรโิอเนต  ทีม่หีลกัการฉายเสน้เขา้หาศูนยก์ลางของทรงกลม  ท าให้
สามารถหาการวางตวัของระนาบ  ทีม่เีสน้ตรงสองเสน้ปรากฏอยู่ได ้ ดงัแสดงในรปูที ่9.18 (ค)-(จ)     

 

 
 
รปูที ่9.18  การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  ระนาบทีม่เีสน้ตรงสองเสน้ปรากฏบนระนาบ  

(ก)  ภาพการวางตวัของเสน้ตรง x  และ y  (ข)  ลกัษณะของระนาบทีม่เีสน้ x และ y  ปรากฏ  (ค)  เขยีน
การวางตวัเสน้สองเสน้บนตาข่ายของสเตรโิอเนต  เสน้ x  มเีทรนด ์035  พลนัจ ์0  และเสน้ y  มเีทรนด ์
126  พลนัจ ์ 55  การเขยีนเสน้บนตาขา่ยทีแ่สดงมาแลว้ในรปูที ่9.7  (ง)  หมุนต าแหน่งของจุด x  และ y  
ใหอ้ยู่ที ่ great circle เดยีวกนั  ลากเสน้ great circle ผ่านจุด x และ y  นัน่คอื  ระนาบทีม่เีสน้ x และ y  
วางตวัอยู่  วดัมุมเทของระนาบ ตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยการนับตาม great circle จากขอบ
วงกลมถงึเสน้ great circle ของระนาบ นัน่คอื 40   (ฉ)  หมุนกลบัทศิเหนือ  และอ่านค่าแนวระดบัของ
ระนาบ  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก  Fig. 14  โดย Lisle and Leyshon, 2004] 
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9.1.8  การวิเคราะหห์ามมุระหว่างเสน้ตรงตดักนัสองเสน้ 

วธิกีารวเิคราะห์หามุมของเสน้ตรงตดักนัสองเสน้  แสดงในรูปที่ 9.19  มุมทีเ่กดิจากเสน้ตรงที่
ไม่ไดต้ัง้ฉากซึง่กนัและกนั  หากตดักนัจะมมีุมเกดิขึน้สองมุม คอื มุมแหลมและมุมป้าน  ดงัแสดงในรูปที ่
9.19 (ก)  หากพจิารณา 3  มติ ิ การหามุมทีเ่กดิจากเสน้ตรงตดักนั  จะหาไดบ้นระนาบทีม่เีสน้ตรงสองเสน้
วางตวัอยู่  [รูปที ่9.19 (ข)]  ดว้ยหลกัการนี้  สามารถน ามาวเิคราะหบ์นตาข่ายของสเตรโิอเนต  ดงัแสดง
รปูที ่9.19 (ค)-(ฉ)   

 
 

รปูที ่9.19  การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหห์า  มุมทีเ่กดิจากเสน้สองเสน้ตดักนั  (ก)  ภาพการ
วางตวัของเสน้ตรง a และ b ซึง่สามารถวดัมุมโดยใช้ไมโ้ปรแทรคเตอร ์ (ข)  หลกัการโปรเจกเสน้สองเสน้
ใหป้รากฏบนระนาบเดยีวกนั  เพือ่วเิคราะหห์ามุมระหว่างเสน้ทีต่ดักนัเชงิสามมติ ิ (ค)  เขยีนการวางตวั
เสน้สองเสน้บนตาข่ายเสน้ a มเีทรนด ์060  พลนัจ ์18  และเสน้ b  มเีทรนด ์125  พลนัจ ์ 50  การ
เขยีนเสน้บนตาข่ายแสดงมาแล้วในรูปที ่9.7  (ง)  หมุนต าแหน่งของจุด a  และ b ใหอ้ยู่ที ่ great circle 
เดยีวกนั  ลากเสน้ great circle ผ่านจุด a และ b  นัน่คอื  ระนาบทีม่เีสน้ a และ b  วางตวัอยู่  วดัมุมแหลม 
()  ระหว่างจุด a และ b  โดยการนบัไปตาม great circle  มุมทีไ่ด ้ คอื  มุมแหลมทีเ่กดิจากการตดักนัของ
เสน้ทัง้สอง อ่านค่ามุมเทของระนาบ   (ฉ)  หมุนกลบัทศิเหนือ  และอ่านค่าแนวระดบัของระนาบ  [ทีม่าของ
ภาพ:  ภาพปรบัปรุงต่อจาก Fig. 16  โดย Lisle and Leyshon, 2004] 
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9.1.9 การวิเคราะหห์าค่ามมุเทปรากฏ  
 เราเรยีกมุมเททีว่ดัในทศิทางทีไ่ม่ไดต้ัง้ฉากกบัแนวระดบัของระนาบว่า  มุมเทปรากฏ (apparent 
dip)  สเตรโิอเนตสามารถน ามาช่วยในการวเิคราะหห์าค่ามุมเทปรากฏ (apparent dip)  ของระนาบใดๆ  
ได ้ เช่น  ในกรณีทีท่ราบมุมเทจรงิ (true dip)  ของระนาบ  ต้องการทราบมุมเทในทศิทางใดๆ  ทีไ่ม่ใช่
ทศิทางของแนวระดบั  วธิวีเิคราะหห์ามุมเทปรากฏแสดงในรปูที ่9.20   
 

 
 

รปูที ่ 9.20  การวเิคราะหห์า  มุมเทปรากฏ (apparent dip) ตามแนว 020  ของระนาบทีม่กีาร
วางตวั 240, 30 NW  (ก)  เขยีนสเตรโิอเนตของระนาบ  240, 30 NW  (ข)  เขยีนทศิทาง 020  ดงั
แสดงดว้ยเสน้ประ  (ค)  หมุนแนวของเสน้ประมาทบัต าแหน่ง ตะวนัออก-ตะวนัตก  นับค่ามุมตามแนว
เสน้ประ  โดยนับจากขอบวงกลมเขา้มาหาต าแหน่งของ great circle  ของระนาบ  ค่ามุมทีน่ับได ้ คอื  ค่า
มุมเทปรากฏ  ในทศิทาง 020  

 
ในทางตรงกนัขา้มกรณีทราบมุมเทปรากฏของระนาบ  แต่ไม่ทราบมุมเทจรงิ  สามารถวเิคราะห์

หาค่ามุมเทจรงิได ้ ทัง้นี้จะตอ้งทราบค่ามุมเทปรากฏและทศิทางทีว่ดัมุมเทปรากฏอย่างน้อย 2 ค่า  ซึง่การ
อ่านค่าของมุมเทปรากฏและทศิทางบนระนาบใดๆ  คอื  การอ่านค่าพลนัจ ์และเทรนด ์ของเสน้บนระนาบ
นัน่เอง  ดงันัน้  วธิกีารหามุมเทจรงิของระนาบ  จงึเป็นการหาระนาบทีม่เีสน้ 2  เสน้  วางตวัอยู่บนระนาบ  
และวธิกีารหาระนาบทีม่เีสน้ 2 เสน้  ไดแ้สดงวธิหีามาแลว้ในรปูที ่9.18  

 
 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ  11-16  ก่อนทีจ่ะอ่านใน
หวัขอ้ต่อไป  
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9.1.10  การใชส้เตรโิอเนตเพ่ือฉายเสน้ลงบนระนาบ  
 การใชส้เตรโิอเนตเพื่อฉายเสน้ลงบนระนาบ (projecting a line onto a plane)  พจิารณารูปที ่
9.21 (ก)  ก าหนดใหเ้สน้ตรง  L อยู่ ณ ต าแหน่งใด  และมรีะนาบ P  หากตอ้งการฉายเสน้ L ลงบนระนาบ 
P จะไดภ้าพจากการฉายของเสน้ L  คอื เสน้ L’ ปรากฏบนระนาบ P  และจากรูปที ่9.21 (ข) สรา้งระนาบ 
Q ใหต้ัง้ฉากกบัระนาบ P และหากมเีสน้ L อยู่บนระนาบ Q  ระนาบ Q จะมเีสน้ L’ อยู่บนระนาบดว้ย  การ
สรา้ง Q ตัง้ฉากกบัระนาบ P และผ่านเสน้ L คอื การสรา้งระนาบใหผ้่านโพลของระนาบ P และผ่านจุด L 
บนสเตรโิอเนต  นัน่เอง ดงัแสดงในรปูที ่ 9.21 (ค) –(จ)  
 

 
 

รปูที ่9.21  การใชส้เตรโิอเนตเพือ่ฉายเสน้ลงบนระนาบ  (ก)  ภาพของการวางตวัของเสน้ L และ
ระนาบ P  (ข)  ภาพแสดงระนาบ Q ทีป่รากฏเสน้ L และ L’ โดยมเีสน้ L’ อยู่บนระนาบ P และ ระนาบ Q  
(ค)  เขยีนการวางตวัของระนาบ P , 030, 10  โพลของระนาบ P ซึง่อยู่ทีจุ่ด  Q  และเสน้ L ทีม่กีาร
วางตวั 070 , 50  ซึง่อยู่ทีจุ่ด L  (ง)  หมุนจุด Q และ L ใหอ้ยู่ที ่great circle เดยีวกนั และลากเสน้ great 
circle ผ่านจุด Q และ L จะไดแ้นว great circle ผ่านระนาบ P  ทีจุ่ด L’   (จ)  หมุนกลบัคนืทีเ่ดมิ  จะได้
ระนาบ Q ซึง่เป็นระนาบทีผ่่านเสน้ L และ L’  ซึง่เสน้ L’ คอื เสน้ทีเ่กดิจากการฉายหรอืโปรเจกเสน้ L ลงบน
ระนาบ P  อ่านค่าการวางตวัของเสน้ L’  [ทีม่าของภาพ:  ภาพปรบัปรุงต่อจาก Fig. 19 โดย  Lisle and  
Leyshon, 2004] 
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9.1.11  การใชส้เตรโิอเนตเพ่ือหาการวางตวักอ่นการเกิดการหมนุของแกน 

 สเตรโิอเนตสามารถหมุนเสน้และระนาบ  หรอืหาทางเดนิของการหมุนของเสน้และระนาบไปตาม
ทิศทางต่างๆ ได้  การหมุนขึ้นกบัแกนของการหมุน  ทิศทางการหมุนและจ านวนองศาของการหมุน  
หลกัการวเิคราะหก์ารหมุนไม่ว่าจะหมุนรอบแกนใดๆ  มีหลกัการวเิคราะห ์ เช่นเดยีวกบัการเขยีนวงกลม
ดว้ยวงเวยีน  จุดศูนยก์ลางของวงกลม  คอื  แกนทีก่ าหนดใหเ้ป็นแกนการหมุน  (คลา้ยกบัการเขยีนเสน้
รอบวงกลม)  และเมื่อวเิคราะหบ์นตาข่ายสเตรโิอเนต  แกนการหมุนบนสเตรโิอเนต  คอื  แกนตามแนว
เหนือ-ใต้  โดยมแีนวทางเดนิของเสน้รอบวงกลม คอื  แนว small circle  ดงันัน้  การนับองศาของการ
หมุนรอบแกนใดๆ  จะตอ้งหมุนแกนนัน้ๆ  ไปในแนวเหนือ-ใตข้องตาขา่ยของสเตรโิอเนต  จากนัน้การนับ
องศาทีต่อ้งการหมุน  ไปตามแนว small circle  ดงัรปูที ่ 9.22   
 

 
 
รปูที ่ 9.22  การหมุนบนตาข่ายของสเตรโิอเนต  (ก) การหมุนจุด A และ B  รอบแกนเหนือ-ใต ้

110 ตามเขม็นาฬกิา จุด A และ เคลือ่นไปที ่A’ และ B’ ตามแนว small circle 110  (ข)  การหมุนจุด C 
รอบแกนเหนือ-ใต้ 110 ตามเขม็นาฬกิา จุด C เคลือ่นไปที ่C’ โดยนับองศากลบัมาทีด่า้นอยู่ตรงกนัขา้ม  
หากองศาเคลือ่นออกไปจากขอบวงกลม  (ค)  หมุนจุด  D และ  E  รอบแกน R  ทีว่างตวั N 50E  โดย
หมุน 60 ตามเขม็นาฬกิา  (ง)  หมุนแกน R มาทีเ่หนือ-ใต ้ นบัองศาของการเคลือ่นจุด D และ E ตามแนว 
small circle 60  จะไดจุ้ด D’ และ E’  ทีเ่กดิจากการหมุนรอบแกน R  60 ตามเขม็นาฬกิา    
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 รูปที ่9.23  แสดงการหมุนของชัน้หนิเมื่อเกดิการคดโคง้  ซึง่ชัน้หนิคดโค้งไม่มมีุมพลนัจ ์ แกน
การคดโคง้ (fold axis)  วางตวัเหนือ-ใต ้ เมื่อน ามาเขยีนสเตรโิอเนต  จะไดแ้ขนของการคดโคง้ เคลื่อนไป
ตามแนวของ small circle จากมุมเท 0, 20, 40, และ 70   
 

 
 

รปูที ่ 9.23  ชัน้หนิคดโคง้ทีม่แีนวระดบั (strike) ของแขนของการคดโคง้เหนือ-ใต้  มกีารมุมเท
ของแขนการคดโคง้จาก 0, 20, 40, และ 70  และภาพของสเตรโิอเนตแสดงการวางตวัของแขนการ
คดโคง้ทีเ่ปลีย่นไป    

 
ตวัอย่างของโครงสรา้งแนวเสน้ แสดงในรูปที่ 9.24-9.26  โดยรูปที ่9.24 แสดงแนวรอยริว้คลื่น

(ripple marks)  บนระนาบหนิทรายทีม่ีการเอยีงเท  และสเตรโิอเนตของรอยริว้คลื่นและโพลของระนาบ
หนิทราย  ส่วนรูปที่ 9.25  เมื่อก าหนดให้หนิทรายมกีารเอยีงเท  และพบรอยริ้วคลื่นบนระนาบของหนิ
ทรายทีก่ารเอยีงหาการวางตวัของรอยริว้คลื่นโดยวดัเทรนดแ์ละพลนัจ ์ จากรปูที ่ 9.25 (ก)  ก าหนดใหช้ัน้
หนิทรายมแีนวระดบั  N 80W และมุมเท  80SW การวางตวัของรอยริว้คลื่นมคี่าเทรนด ์N 88 W และ
พลนัจ ์ 40  เมื่อน ามาเขยีนสเตรโิอเนต  ของระนาบหนิทราย  โพลของระนาบ  และรอยริว้คลื่น จะไดด้งั
แสดงในรูปที ่ 9.25  (ข)  จุดทีเ่ป็นแสดงเทรนดแ์ละพลนัจ ์ จะต้องอยู่ในแนว great circle ของระนาบหนิ
ทรายเสมอ  การทีจ่ะหาการวางตวัของรอยริว้คลื่น ก่อนทีช่ ัน้หนิทรายจะถูกท าใหเ้ปลีย่นลกัษณะหรอืก่อน
การเอยีงเทของชัน้หนิทราย  คอื  การหมุนระนาบของชัน้หนิทรายใหว้างตวัในแนวราบ  แกนการหมุนใน
การทีจ่ะท าใหก้ารเอยีงเทสูแ่นวราบทีด่ ี คอื แกนการหมุนตามแนวระดบั (strike)  ของชัน้หนิ  ตามตวัอย่า
นี้  คอื หมุนตามแกน  N 80W  [รูปที ่9.25 (ข) และ (ค)]  โดยหมุนแกนของแนวระดบัมาทีต่ าแหน่ง
เหนือ-ใต ้ หมุนไปตามเขม็นาฬกิา 80  [รปูที ่9.23 (ค)] ดงันัน้ต าแหน่งของการหมุนวางอยู่แกนกลางของ 
small-circle [รูปที ่ 9.23 (ค)] นับองศาการเคลื่อนทีข่องจุดทีต่้องการหมุนไปตามแนวของ small circle  
การพจิารณาว่าจะหมุนทวนเขม็หรอืตามเขม็นาฬกิา  ใหห้มุนดว้ยค่ามุมน้อยสดุ    
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รปูที ่9.24  (ก)  ภาพสเกตรอยริ้วคลืน่(ripple marks) บนชัน้หนิทราย  (ข)  ภาพบนสเตรโิอเนต

ของการวางตวัของระนาบหนิทรายและรอยริ้วคลืน่ [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก  Figure I-4  โดย  
Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 

รปูที ่9.25  (ก)  ภาพของรอยริ้วคลืน่และชัน้หนิทราย  (ข)  เขยีนระนาบและโพลของระนาบ (จุด 
P) และรอยริ้วคลืน่(จุด RM) บนตาขา่ยของสเตรโิอเนต  ก าหนดแกนการหมุนตามแนวระดบัของหนิทราย 
โดยหมุนใหโ้พลของระนาบมาทีต่ าแหน่ง 90 ซึง่จะท าใหร้ะนาบวางตวัแนวราบ  นัน่คอื หมุน  80  ตาม
เขม็นาฬกิา  (ค)  หมุนแกนการหมุนมาทีแ่นวเหนือ-ใต้  หมุนโพล  P และจุด RM  ตามแนว small circle 
80 (ง)  หมุนกลบัคนืทีเ่ดมิอ่านค่าเทรนดข์อง RM’ ซึง่เป็นทศิทางก่อนการเปลีย่นลกัษณะของชัน้หนิ   
[ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก  Figure I-5 โดย  Davis and Reynolds, 1996] 
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 จากรปูที ่9.26 แสดงการวเิคราะหต์รงกนัขา้มกบักรณีของรูปที ่9.25  นัน่คอื  ต้องหาการวางตวั
ของรอยริว้คลื่น ทีว่างตวัอยู่บนชัน้หนิทีไ่ม่มกีารเอยีงเท  ถา้ใหห้นิเกดิการเอยีงเทดว้ยมุมเท  50  ในแนว
ระดบั  N 70E  รอยริว้คลื่นจะมกีารวางตวัอย่างไร  วธิกีารวเิคราะหแ์สดงในรปูที ่9.26 (ข)-(จ)    
 

 
 

รปูที ่ 9.26  (ก) ภาพสเกตของชัน้หนิและรอยริ้วคลืน่ (ข)  เขยีนโพลระนาบชัน้หนิทีว่างตวั
แนวราบ  (จุด P)  และเขยีนต าแหน่งของรอยริ้วคลืน่เทรนด ์N30W และ พลนัจ ์0 (จุด RM)  ก าหนดแกน
การหมุน (R) ตามแนวระดบัของชัน้หนิ และองศาของการหมุนตามค่ามุมเท  (ค) หมุนแกน R มาทีแ่นว
เหนือ-ใต ้ หมุนจุด P และ RM  ตามแนวของ small circle 50 ตามเขม็นาฬกิา เขยีนระนาบของ P’  นัน่คอื  
จะได ้RM’ ปรากฏบนระนาบของชัน้หนิ  (ง) และ (จ)  อ่านค่าการวางตวัของ RM’ นัน่คอื  หากชัน้หนิทราย
วางตวั  N70E,  50SE  ริ้วรอยคลืน่จะวางตวั  122, 42 บนระนาบหนิทราย    [ทีม่าของภาพ: ภาพ
ปรบัปรุงต่อจาก  Figure I-4  โดย Davis and Reynolds, 1996] 
 

ตวัอย่างของการหมุนรอบแกนกลบัสูแ่นวราบ  อกีตวัอย่างเช่น  กรณีของชัน้หนิมเีปลีย่นลกัษณะ
สองครัง้  โดยครัง้แรกท าใหช้ัน้หนิมกีารเอยีงเท  ครัง้ต่อมามกีารเอยีงเทอกีครัง้  ดงันัน้หากตอ้งการหาการ
เอยีงเททีเ่กดิในครัง้แรก  จะตอ้งทราบค่าของการเอยีงเททีเ่กดิจากครัง้ทีส่อง  เพื่อหมุนกลบัคนืต าแหน่งที่
ก่อนจะเกดิการหมุนครัง้ทีส่อง  ดงัตวัอย่างแสดงในรูปที ่ 9.27  จากรูปที ่9.27 (ก)  หน่วยหนิ A ทีม่กีาร
วางตวั  325, 26  และหน่วยหนิ B  ทีม่กีารวางตวั 020, 30  หน่วยหนิ A วางตวัแบบไม่ต่อเนื่อง
เชงิมุม  (angular unconformity)  กบัหน่วยหนิ B  ต้องการหาการวางตวัของหน่วยหนิ  A  ก่อนทีห่น่วย
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หนิ B  ตกสะสม  นัน่คอื  ก่อนการเปลีย่นลกัษณะของหน่วยหนิ B  เพราะพบหน่วยหนิ B  มกีารเอยีงเท  
วธิวีเิคราะหย์อ้นกลบัดว้ยสเตรโิอเนตแสดงในรปูที ่9.27 (ข)-(ฉ)  

 

 
 
รปูที ่9.27  (ก) ภาพสเกตหน่วยหนิ A และหน่วยหนิ B  โดยทีห่น่วยหนิ A วางตวัแบบไม่ต่อเนือ่ง

เชงิมุมกบัหน่วยหนิ B  (ข)  เขยีนโพลของวางตวัของหน่วยหนิ A และ B  ไดเ้ป็นจุด A และ จุด B  ก าหนด
แกนการหมุนทีต่ าแหน่งของแนวระดบั (strike) ของหน่วยหนิ  B  นัน่คอื  แกน  R = 020  จ านวนองศาที ่
ตอ้งการหมุน  คอื  ค่ามุมเทของหน่วยหนิ B  นัน่คอื 30 ทวนเขม็นาฬกิา   เพือ่ท าใหห้น่วยหนิ B  วางตวั
แนวราบ  และหมุนโพลของหน่วยหนิ A   30 ทวนเขม็นาฬกิา   ตามหน่วยหนิ B   (ค)  หมุนแกน  R  มาที ่
แนวเหนือ-ใต้  หมุนจุด A และ B 30 ทวนเขม็นาฬกิา  ตามแนว small circle  นัน่คอื หมุนมาทีต่ าแหน่ง
ของ จุด A’ และ B’  (ง) จุด A’ คอื โพลของหน่วยหนิ A ก่อนทีห่น่วยหนิ B ตกสะสม  อ่านค่าการวางตวัของ
หน่วยหนิ A ไดมุ้มเท 50SW   (จ) อ่านค่าแนวระดบัของหน่วยหนิ A ได ้350 หรอื 170  (ฉ) ภาพสเกต
การวางตวัของหน่วยหนิ A  มแีนวระดบั 350, 50 SW  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก Fig. 33 โดย  
Lisle and  Leyshon, 2004] 
 
9.1.12  การหมนุหลายครัง้  
 การหมุนทีซ่อ้นกนัหลายครัง้มวีธิกีารท าเช่นเดยีวกบัการหมุนครัง้เดยีว  โดยแยกท าไปตามล าดบั  
เช่น  ถ้าต้องการหาการวางตวัของรอยริว้คลื่น(ripple marks) ทีว่างอยู่ในแขนของชัน้หนิคดโคง้ (รูปที ่
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9.28) โดยมแีกนการคดโคง้ (fold axis) และแขนของชัน้หนิคดโคง้ เรค (rake) ของรอยริว้คลื่น ทีว่ดัค่าได้
ในสนามเมื่อเขยีนลงในสเตรโิอเนตจะไดด้งัรูปที่ 9.28 (ข)  โดยเริม่จากสรา้งเสน้ตัง้ฉากแกนการคดโคง้ 
หมุนเสน้ทีต่ัง้ฉากแกนการคดโคง้ไปทีแ่นวราบ  จะท าใหช้ัน้หนิและริว้รอยคลื่นถูกหมุนตามไปดว้ย  ดงัรูป
ที ่ 9.28 (ค)  ทัง้ชัน้หนิและรอยริว้คลื่น จะถูกหมุนขึน้มาดว้ยมุม 30  เท่ากนัตาม small circle  เขยีน 
great circle ทีเ่ป็นตวัแทนของระนาบของ pole ทีแ่สดงในรูป 9.28 (ค)  และระนาบนี้จะผ่านรอยริว้คลื่น 
[รปูที ่9.28 (ค)]  จากนัน้ก าหนดแกนแนวระดบัของชัน้หนิ  เป็นการหมุนอกีรอบ  โดยหมุนโพลของระนาบ
ชัน้หนิมาอยู่ทีแ่นวราบ  นัน่คอื ต าแหน่งที่จุดศูนยก์ลางของวงกลมของตาข่ายของสเตรโิอเนต พรอ้มกบั
แนวของรอยริว้คลื่น [รูปที ่9.28 (ง)] ดงันัน้จะไดว้่าริว้รอยคลื่นในอดตีก่อนการเกดิชัน้หนิคดโคง้  วางตวั
อยู่ในแนว N 26W  ซึง่แตกต่างจากทีป่รากฏในหนิโผล่  N 60W  
 

 
 

 
รปูที ่ 9.28 (ก)  ภาพสเกตชัน้หนิคดโคง้ (ข)  เขยีนระนาบ  โพลของวางตวัของชัน้หนิ (P) และ

รอยริ้วคลืน่ (RM) แกนการคดโคง้ (FA) สรา้งเสน้ตัง้ฉากแกนการคดโคง้เพือ่ใชเ้ป็นแกนการหมุน (ค)  หมุน
แกนการหมุนมาทีแ่นวเหนือ-ใต ้ หมุนจุด FA มาทีข่อบวงกลม นัน่คอื  30  จุด RM  และ P จะถูกหมุนมา
ดว้ย  (ง)  หมุนกระดาษคนืทีเ่ดมิ  (จ) สรา้งระนาบจากโพล P’ และหมุนแนวระดบัของระนาบจากโพลของ 
P’  มาทีแ่นวเหนือ-ใต้  หมุน P’ มาที ่P” (จุดศูนยก์ลางของวงกลม)  นัน่คอื ท าใหร้ะนาบของ P” วางตวั
แนวราบ  RM’ จะถูกหมุนมาที ่RM” ดว้ยจ านวนองศาของการหมุนทีเ่ท่ากนั  จะได ้RM” ทีข่อบวงกลม  (ฉ)  
อ่านค่าเทรนดข์อง RM” [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก  Figure I-6 โดย Davis and Reynolds, 1996]  
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เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 17-20  ก่อนทีจ่ะอ่านในหวัขอ้
ต่อไป  

 
9.2  การวิเคราะหทิ์ศทางของความเคน้ดว้ยวิธีสเตรโิอกราฟฟิคโปรเจกชัน่  

9.2.1  การหาการวางตวัของรอยเลื่อนเม่ือก าหนดทิศทางความเคน้ 

การหาทศิทางการวางตวัของรอยเลื่อน  จากการก าหนดทศิทางของความเคน้  สามารถน ามา
วเิคราะหท์างสเตรโิอเนตได ้ โดยตอ้งทราบมุมเสยีดทาน (friction angle, ) ของหนิทีเ่กดิการเลื่อน  และ
ค่าของมุมเสยีดทานของหนิโดยทัว่ไป  หากไม่ไดน้ ามาทดสอบในหอ้งปฏบิตัิการ ค่าของมุม  = 30  
การวเิคราะหจ์ะสมมตใิหห้นิเป็นเนื้อเดยีว  และอาศยักฎการวบิตัขิองคูลอมบ์ (Colomb’s law of failure)  
ตวัอย่างเช่น  พจิารณาชนิดของรอยเลื่อนทีเ่กดิในทศิทางทีม่ี  1= 0, N 20E  และ  2=0, N 70W 
และม ี3 ตัง้ฉากกบั 1 และ 2   ก าหนดมุม   = 30 เมื่อทราบว่า 3 ตัง้ฉากกบั 1 และ 2   
จากนัน้น่าจะเกดิแบบการเลื่อนแบบรอยเลื่อนร่วม (conjugate faults) ซึง่ 2  อยู่ทีจุ่ดตดัของรอยเลื่อน
ร่วม (conjugate faults)  เมื่อดูจากระนาบ  1/3   แนวของรอยเลื่อนอยู่ทีมุ่ม  = (90-)/2 = 30   

โดยเทยีบกบั 1  ดงัตวัอย่างแสดงในรปูที ่9.29  จากนัน้ก าหนดระนาบระหว่าง  1/3  โดยการลากเสน้ 
great circle  ผ่าน  1  และ  3   จาก great circle  นบัมุม 30 ออกจากต าแหน่ง  1  ไดจุ้ดบน  great 
circle  สองจุด  ก าหนดใหเ้ป็นจุด 1  และ 2  ซึง่เป็นตวัแทนของการตดักนัของระนาบรอยเลื่อนกบัระนาบ 
1/3  จากนัน้ลาก great circle  ผ่าน  2  ผ่านจุดที ่1  และลาก great circle อกีเสน้ผ่าน 2 และผ่าน
จุดที ่2  ระนาบทีแ่สดงโดย great circle คอื ระนาบของรอยเลื่อนร่วม (conjugate faults) สองระนาบ   

สว่นการหาการวางตวัของรอยเลื่อน  แสดงดงัรูปที่ 9.30 (ก) และในท านองเดยีวกนักบั normal-
slip fault จะมกีารวเิคราะหเ์ช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวมาแลว้  ดงัตวัอย่างในรูปที ่9.30 (ข)  และถ้ามหีนึ่งหรอื
มากกว่าหนึ่งของทศิทางความเคน้ของการเอยีงเท  หรอืความเคน้ท ามุมกบัระนาบ  วธิกีารวเิคราะห์แสดง
ดงัรปูที ่9.30 (ค)   

 
9.2.2 การใชร้อยเลื่อนเพ่ือวิเคราะหห์าทิศทางของความเคน้ 

ในการวเิคราะหธ์รณีวทิยาโครงสรา้ง  จะวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้มาแลว้  ซึง่ตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าว
มาในหวัขอ้ 9.2.1  การส ารวจในสนามพบระนาบรอยเลื่อน  ต้องการทราบทศิทางของความเคน้ทีเ่ขา้มา
กระท า  ดงันัน้จงึเป็นการวเิคราะหป์ญัหาแบบยอ้นกลบั (inverse problem)  ถ้าต้องการทราบทศิทางของ
ความเคน้จากรอยเลื่อนร่วม (conjugate faults) สิง่ทีต่้องท า  คอื  วเิคราะหแ์บบยอ้นกลบักบัทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้  ดงัตวัอย่างแสดงในรปูที ่ 9.31 และ 9.32   
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รปูที ่9.29 การเขยีนสเตรโิอเนตเพือ่วเิคราะหค์วามเคน้  (ก) เขยีนความเคน้หลกั (ข)  หมุน 1  

มาทีแ่นวเหนือ-ใต ้ เขยีนจุดอา้งองิของแนวของรอยเลือ่นตามมุม  = 30  จาก  นัน่คอื จุด 1  และ 2  และ
ระนาบของ 1/3; (ค)  สรา้งระนาบ 1/3 และการวางตวัของรอยเลือ่นตวัทีห่นึง่จะตอ้งอยู่ที ่great circle 
ทีผ่่านจุด 1 และ 2 และการวางตวัของรอยเลืน่ตวัทีส่องจะต้องอยู่ที ่great circle ทีผ่่านจุด 2 และ 2  (ง) 
ภาพบนสเตรโิอเนตของการวางตวัของรอยครูด (slickenline) บนระนาบรอยเลือ่น  ตามเสน้ทีผ่่าน จุด 1 
และ 2 และ 1  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก Figure K-1 โดย  Davis and Reynolds, 1996] 

 
จากรูปที ่9.31 (ก) แสดงรอยเลื่อนปกต ิ(normal fault)  ทีเ่กดิแบบรอยเลื่อนร่วม (conjugate 

faults)  โดยรอยเลื่อน A เป็นรอยเลื่อนหลกั  รอยเลื่อน B ตดัเขา้มาชนกบัรอยเลื่อน A  หากสามารถวดั
ระนาบรอยเลื่อน A และ B ไดใ้นสนาม  ทศิทางการวางตวัของความเคน้ แสดงในรูปที ่9.31 (ข)  ดงันัน้
สามารถวเิคราะหห์าทศิทางของความเคน้ได ้ดงัแสดงในรปูที ่9.30 (ค)  โดยเขยีนระนาบของรอยเลื่อนทัง้
สองระนาบ  ไดจุ้ดตดัของระนาบ นัน่คอื ต าแหน่งของ 2  เพราะว่า  2 ตัง้ฉากกบั  1  และ  3  นัน่
คอื  2  เป็นโพลของของระนาบ 1/3  สรา้งระนาบจากโพลของ 2  จะไดร้ะนาบทีม่ตี าแหน่งของ 1  
และ  3  เนื่องจากรอยเลื่อนทีพ่บเป็นรอยเลื่อนปกต ิ ดงันัน้  1  แบ่งครึง่มุมแหลมของรอยเลื่อนร่วม 
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(conjugate faults)  การแบ่งครึ่งมุมของระนาบสองระนาบแสดงในรูปที ่9.16 เมื่อไดต้ าแหน่งของ  1   
สามารถหาต าแหน่งของ  3  โดยนับมุมตามแนวของ great circle ห่างจาก  1  90 และสามารถอ่าน
ค่าการวางตวัของ 1, 2, และ 3 ได ้ 

 

 
 

รปูที ่ 9.30  (ก) สเตรโิอเนตทีแ่สดงการวเิคราะห์รอยเลือ่นร่วมดา้นขา้ง (conjugate strike-slip 
fault) ทีค่วามเคน้ตัง้ฉากซึง่กนัและกนัและวางตวัในแกนแนวดิง่หรอืแนวนอน  (ข) สเตรโิอเนตทีแ่สดงการ
วเิคราะหร์อยเลือ่นปกตทิีพ่บแบบรอยเลือ่นร่วม (conjugate normal-slip fault) ความเคน้ตัง้ฉากซึง่กนัและ
กนัและวางตวัในแกนแนวดิง่หรอืแนวนอน  (ค) สเตรโิอเนตทีแ่สดงการหาการวางตวัของรอยเลือ่นร่วม 
(conjugate  fault) ทีท่ศิทางของความเคน้ไมไดท้ ามุมตัง้ฉากกบัแกนแนวดิง่และแนวนอน  [ทีม่าของภาพ: 
ภาพปรบัปรุงต่อจาก Figures K-2, K-3 and K4  โดย  Davis and Reynolds, 1996] 
 

 
 
 รปูที ่9.31 การวเิคราะหร์อยเลือ่นร่วมทีพ่บในสนาม  (ก)  ภาพตดัขวางแสดงรอยเลือ่นปกต ิ
(normal fault)  ทีเ่กดิแบบรอยเลือ่นร่วม (conjugate faults)  (ข)  การวางตวัของทศิทางความเคน้ของทีท่ า
ใหเ้กดิรอยเลือ่นร่วม  (ค)  สเตรโิอเนตวเิคราะหห์าค่าการวางตวัของ 1, 2, และ 3  [ทีม่าของภาพ:  
Fig. 29 โดย Lisle and Leyshon, 2004] 
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รปูที ่9.32  การหาทศิทางของความเคน้หลกัเมือ่ทราบการวางตวัของรอยเลือ่นร่วม (conjugate 
faults)  (ก)  สเตรโิอเนตแสดงระนาบรอยเลือ่นสองระนาบ จุดตดัของระนาบ  คอื  2  (ข) หาระนาบของ 
1/3  นัน่คอื  แนวระนาบทีม่ ี2 เป็นโพล ลาก great circle  และแบ่งครึง่มุมแหลมของระนาบรอยเลือ่น  
ต าแหน่งทีแ่บ่งมุมของระนาบออกเป็นสองส่วนเท่ากนั  คอื  ต าแหน่งของ 1   และจาก ต าแหน่งของ  1   
นบัมุมตาม great circle ห่างจาก 1  90 นัน่คอื ต าแหน่งของ 3    (ค) อ่านค่าการวางตวัของ  1,  2,  
และ  3  [ทีม่าของภาพ: ภาพปรบัปรุงต่อจาก Figure K-5  โดย  Davis and Reynolds, 1996] 

 
รูปที ่9.32  ก าหนดใหร้อยเลื่อนร่วม (conjugate faults)  ทีพ่บในสนาม  มทีศิทาง  N24W, 

42SW  และ  W54W, 78E  ต้องหาทศิทางความเคน้ทีท่ าใหเ้กดิรอยเลื่อน  เริม่ดว้ยการเขยีนระนาบ
ของรอยเลื่อนทัง้สองแนว  ดงัแสดงในรูปที ่9.32 (ก) ไดจุ้ดตดักนัของระนาบ  นัน่คอื  2  และเพราะว่า  
2 ตัง้ฉากกบั  1  และ  3  นัน่คอื  2  เป็นโพลของระนาบ 1/3  ดงันัน้ลาก great circle  ทีเ่ป็น
ระนาบของโพลทีจุ่ด 2 [รปูที ่9.32 (ข)]  และต้องม ี1 และ 3 วางตวัอยู่ที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งบน
ระนาบ 1/3  และทัง้  1, 2, และ 3  ตัง้ฉากซึง่กนัและกนั   จากการทดสอบความแขง็แรงของหนิใน
หอ้งปฏบิตักิาร  ก าหนดใหม้ทีศิทางความเคน้ในแกนต่างๆ พบว่า 1  แบ่งครึง่มุมแหลมของรอยเลื่อน
ร่วม (conjugate faults) เสมอ  ดงันัน้  จงึสามารถหา 1 ได ้ดงัรปูที ่9.32 (ค) โดยการแบ่งครึง่มุมระหว่าง
แนวของเสน้ great circle ทีเ่ป็นระนาบทีม่ ี2 เป็นโพลนัน่เอง  จากนัน้สามารถหา 3 ได ้ เพราะ 3 
วางตวั 90 กบั 1 ทศิทางของ 1, 2, และ 3 สามารถอ่านไดจ้ากรปูที ่9.32 (ค)  
 ในกรณีทีพ่บรอยเลื่อนเดีย่ว  ณ  ต าแหน่งต่างๆ  ในสนาม  หลกัการวเิคราะหห์าความเคน้หลกั  
และวธิกีารวเิคราะหเ์พื่อหาค่าของทศิทางความเคน้หลกั  แสดงในรปูที ่9.33  หลกัการวเิคราะหจ์ าเป็นตอ้ง
สรา้งระนาบรองหรอืระนาบช่วย (auxillary plane) ขึน้มา  โดยระนาบรองหรอืระนาบช่วย  คอื  ระนาบที่
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สรา้งใหต้ัง้ฉากกบัระนาบรอยเลื่อน [รปูที ่9.33 (ก) และ (ข)] ทีร่ะนาบรอยเลื่อน  จะไดร้ะนาบ 2 ระนาบ ที่
แบ่งวงกลมออกเป็นสีส่ว่น  สิง่ทีต่้องก าหนด คอื ส่วนใดในสีส่่วน  จะต้องม ี 2  ส่วนเป็นของต าแหน่ง 1   
และอกี 2 สว่นเป็นต าแหน่งของ  3  หากสามารถพบรอยครูดและวดัเรคของรอยครูด  น ามาเขียนลงบน
ระนาบรอยเลื่อน  (จุด S)  และรอยครูดจะเป็นสิง่ทีช่่วยบ่งบอกพืน้ทีส่่วนใดเป็นของ 1  และ 3  (รูปที ่
9.33 (ข)  หากวดัระนาบรอยเลื่อน ในทีอ่ื่นๆ  ไดอ้กี  น ามาเขยีนเช่นเดยีวกนักบัรูป (ข)  ดงัแสดงในรูปที ่
9.33 (ค)  จากนัน้น ารูป (ข) และ (ค) มาซอ้นกนั 1  และ 3 ทีซ่อ้นกนั  ดงัแสดงในรูปที ่9.33 (ง)  นัน้
คอื ต าแหน่งของ  1  และ 3 ซึง่พบเป็นบรเิวณกวา้ง  ไม่ปรากฏเป็นจุด เช่น กรณีทีพ่บรอยเลื่อนร่วม  
หากพบรอยเลื่อนเดีย่วหลายๆ  แนว  น ามาซอ้นทบักนั  ต าแหน่งของทศิทางความเคน้จะแคบลง  ดงันัน้ 
ความแม่นย าในการวเิคราะห์  กรณีที่พบรอยเลื่อนเดี่ยว  การวเิคราะห์ด้วยวธิีที่กล่าวมา  จงึขึน้อยู่กบั
จ านวนของขอ้มลูทีพ่บในสนาม    
  

 
 
 รปูที ่9.33  การวเิคราะหร์อยเลือ่นเดีย่ว  (ก)  ระนาบรอยเลือ่นและระนาบช่วย (auxillary plane) 
ทีต่ัง้ฉากกนัและกนั  (ข) สเตรโิอเนตของระนาบรอยเลือ่นทีพ่บในสนามและระนาบช่วย  พรอ้มแบ่งพื้นที ่
แสดงต าแหน่งของ  1  และ 3  (ค)  สเตรโิอเนตของระนาบรอยเลือ่นอกีหนีง่ระนาบทีพ่บในสนาม และ
ระนาบช่วย  พรอ้มแบ่งพื้นทีแ่สดงต าแหน่งของ  1  และ 3  (ง)  พื้นทีข่องต าแหน่ง  1  และ 3  จากผล
การน ารปู (ข) และ (ค) มาซอ้นกนั  [ทีม่าของภาพ:  Fig. 29 โดย Lisle and Leyshon, 2004] 
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เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 21  และ 22 ก่อนทีจ่ะอ่านใน
หวัขอ้ต่อไป  

 
9.3 การใชส้เตอรเินตเพ่ือวิเคราะหห์าตวัแทนการวางตวัเชิงสถิติ   
 การใชส้เตรโิอเนตเพื่อวเิคราะหห์าตวัแทนการวางตวั (preferred orientations) เชงิสถติ ิ เช่น  
หาตวัแทนการวางตวัของระนาบ  เริม่จากเขยีนโพลของระนาบลงบน  Schmidt net [รูปที ่9.1 (ก)]  เพื่อ
น าค่าทีเ่ขยีนเหล่านัน้  มาวเิคราะหห์าค่าตวัแทนกลุ่มของโพล  ไม่ควรใช ้Wulff net  เพราะจะท าใหก้าร
กระจายของขอ้มลูไม่สมดุล   จุดของโพลทีก่ระจายแบบสุม่ (random)  เมื่อเขยีนบน Schmidt net จะแสดง
รูปแบบของการกระจายตวัแบบสุ่ม (random)  แต่ถ้าขอ้มูลมกีารเรยีงตวั (preferred orientations)  จะ
แสดงแนวของการเรยีงตวัชดัเจน   

การใชส้เตรโิอเนตเพื่อวเิคราะหห์าตวัแทนการวางตวั (preferred orientations)  หลงัจากทีเ่ขยีน
โพลของระนาบทีว่ดัมาไดจ้ากสนามทัง้หมดแลว้  ตอ้งใชร้่วมกบัตาขา่ยอกีชนิดหนึ่งคอื Kalsbeek net  (รปู
ที ่9.34)  หรอือาจใชต้าขา่ยชนิดอื่นๆ ได ้เช่น ตาขา่ยแบบสีเ่หลีย่ม หรอืวงกลม ขนาดเลก็ทีส่รา้งใหม้พีืน้ที่
ของรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมขนาดเล็กเท่ากบั 1% ของพื้นที่ทัง้หมด  นัน่คือ  ภายในวงกลมใหญ่จะ
ประกอบดว้ยสีเ่หลี่ยนหรอืวงกลมเลก็ๆ  ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัเท่ากบั 100%  ท านองเดยีวกนักบั  Kalsbeek 
โดยเริม่จากการสรา้งวงกลมใหญ่ขนาดมาตรฐาน  หรอืขนาดเท่ากบั Schmidt net  จากนัน้เขยีนวงกลม
ซอ้นกนั  10 วง  [รูปที ่9.34 (ก)]  วงกลมในสุดทีพ่ืน้ที ่1%  วงทีส่องต่อจากวงในสุดมพีืน้ที ่4%  แต่เป็น
พืน้ทีซ่อ้นของวงใน 1%  จงึเหลอืพืน้ที ่ 3%  เพราะพื้นทีส่่วนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องวงในสุด  วงกลมถัดมามี
หลกัการคดิเช่นเดยีวกนั และหากสร้างรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากนั  วางซ้อนกนัแบบตัง้และหวักลบัโดย
เริม่จากฐาน  19  รปูสามเหลีย่ม  จากนัน้ซอ้นกนัจนกระทัง่ไดร้ปูสามเหลีย่มเพยีงรปูเดยีวทีจุ่ดยอด  จะได้
สามเหลีย่มทัง้หมด 100 รปูพอด ี และจากรปูที ่9.34 (ก)  หากเราแบ่งวงกลมออกเป็น 6 สว่นดว้ยการแบ่ง
จากจุดศนูยก์ลางของวงกลม  ดว้ยมุม 60  และเมื่อน าเอารูปสามเหลีย่มทีส่รา้งในรูป 9.34 (ข)  วางทาบ
ลงบนส่วนทีแ่บ่งวงกลมทัง้  6  ส่วน  จะสามารถวางไดท้ัง้หมด  600 รูปพอด ี ดงันัน้  พืน้ที ่ 1%  ของ
วงกลม  จงึประกอบดว้ยรูปสามเหลีย่ม 6 รูปตดิกนั  นัน่คอื  รูปหกเหลีย่ม (hexagonal)  [รูปที ่9.34 (ค)]
หากรปูสามเหลีย่มอยู่ใกลจุ้ดศนูยก์ลางจะไดส้ามเหลีย่มฐานโคง้ และทีจุ่ดศนูย์  จะไดเ้ป็นวงกลม  เมื่อห่าง
จุดศูนยก์ลางมากขึน้  ฐานของสามเหลีย่มเป็นเสน้ตรง  บรเิวณช่วงรอยต่อส่วนทีแ่บ่งวงกลมออกเป็นหก
ส่วนเท่าๆ กนั  เป็นรูปหกเหลีย่มฐานโคง้ (รูปที ่9.34)  ขอบนอกสุดบรเิวณรอยต่อ  การพจิารณา  1% 
พืน้ที่  พจิารณารูปครึง่วงกลมที่หากรวมครึ่งวงกลมจากฝ ัง่ตรงกนัขา้ม  จะได้เป็นพื้นที่วงกลมทีค่่า 1% 
พืน้ที ่ และกรณีทีข่อ้มลูปรากฏใกลข้อบ  ใหพ้จิารณาดา้นตรงกนัขา้ม  โดยลากเสน้ตรงจากจุดทีพ่จิารณา
ผ่านจุดศนูยก์ลางของวงกลม  นัน่คอื  ดา้นทีเ่รยีกว่าเป็นดา้นตรงกนัขา้ม   
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รปูที ่9.34  การสรา้ง Kalsbeek net (ก) เขยีนวงกลมขึ้นมาหนึง่วงเพือ่ทีจ่ะสรา้งวงกลมเลก็ซอ้น
เข้าไปภายในวงกลมทีเ่ขยีนอีก 9 วง  ลากเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมขึ้นมา 1 เส้น  แบ่งรศัมีของวงกลม
ออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ  กนั  เขยีนวงกลมขึ้นอีก 9 วง  ขยายวงตามสดัส่วนทีแ่บ่ง ทีจุ่ดศูนย์กลางของ
วงกลม แบ่งมุมออกเป็น 60 ลากเสน้แบ่งมุม  วงกลมจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆ  กนั  (ข)  สร้าง
สามเหลีย่มดา้นเท่า ความยาวของสามเหลีย่มเท่ากบัรศมขีองวงกลมนอกสุดของรูป (ก)  แบ่งดา้นทัง้ของ
สามดา้นออกเป็น 10 สว่นเท่าๆ  กนั ลากเสน้เชือ่มระหว่างต าแหน่งทีแ่บ่ง จะไดร้ปูสามเหลีย่มดา้นเท่า 100 
รูป  บรรจุอยู่ภายในสามเหลีย่มใหญ่    (ค)  น ารูปสามเหลีย่ม (ข)  ซอ้นรูป (ก) จะได ้รูปสามเหลีย่ม  600 
รูป บรรจุอยู่ภายในวงกลมใหญ่  โดยปรบัฐานมสามเหลีย่มเป็นวงกลม  พื้นที ่1% ของวงกลม คอื พื้นที ่
ประกอบดว้ยรปูสามเหลีย่มฐานโคง้หรอืกึง่โคง้  6 รปู ประกอบกนัเป็นรปูหกเหลีย่ม     
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หลกัการวเิคราะหด์ว้ยตาข่าย Kalsbek  ใชห้ลกัการซอ้นทบั  โดยการเขยีนโพลของโครงสรา้ง
ใดๆ  บนกระดาษโปร่งแสง (tracing paper)  [รูปที่ 9.35 (ก) และ (ข)]  จากนัน้น ามาวางบนตาข่าย 
Kalsbeek  [รปูที ่9.35 (ค)]  การหาความหนาแน่นของขอ้มลู เพื่อสรา้งเสน้ชัน้ความหนาแน่น  ค านวณได้
จาก  

 
ตวัอย่างทีส่มบรูณ์ของการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ Kalsbeek net  เพื่อหาค่าตวัแทนของระนาบที่

วดัมาจากสนามแสดงในรปูที ่9.36  
 

 
 

รปูที ่9.35  การวเิคราะหด์ว้ยตาข่าย Kalsbeek  (ก)  เขยีนโพลของระนาบลงบนกระดาษโปรง
แสง โดยใชต้าขา่ย Schimidt เขยีนจ านวนโพลทัง้หมดทีต่อ้งการวเิคราะห ์ (ข) ขอ้มูลของโพลทีป่รากฏบน
กระดาษทาบ  (ค)  วางกระดาษทาบลงบนตาข่าย Kalsbeek  นับจ านวนจุดทีอ่ยู่ภายในรูปหกเหลีย่ม (1% 
ของพื้นที)่ กรอบทีล่งดว้ยเสน้หนา ทีต่ าแหน่ง A, B, C, D, E และ F  เขยีนตวัเลขแสดงจ านวนทีน่ับตรงจุด
กึง่กลางของรูปหกเหลีย่ม  กรณีตรงจุดศูนย์กลางพจิารณาสามเหลีย่มฐานโค้ง  และใกล้ขอบนอกของ
วงกลมพจิารณาสามเหลีย่มฐานโคง้  และการนบัทีข่อบวงกลมตอ้งนบัขอ้มลูทีอ่ยู่ดา้นตรงขา้มรวมเขา้ดว้ย     
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รปูที ่9.36   การวเิคราะห์หาตวัแทนการวางตวั (preferred orientations) (ก) เขยีนการวางตวั

ของระนาบทัง้หมดโดยการเขยีนโพลของระนาบ  (ข) น าขอ้มลูทีเ่ขยีนบนตาข่ายของสเตรโิอเนตมาวางบน 
Kalsbeek net  และนับจ านวนขอ้มูล  โดยการพจิารณารูปหกเหลีย่ม  นับจ านวนขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในรูป
หกเหลีย่ม  นับจ านวนท าใหค้รบทัง้หมด  (ค)  น าค่าของจ านวนขอ้มูลทีน่ับได ้ มาเขยีนเสน้ชัน้ % ความ
หนาแน่น โดยค านวณหาค่าของจ านวนจุดมากสุด-น้อยสุดทีน่ับได้  เทยีบสดัส่วนเป็นรอ้ยละ   (ง)  หา
ต าแหน่งทีพ่บ  %  ความหนาแน่นของโพลทีพ่บจ านวนมากสดุ  พรอ้มวเิคราะหย์อ้นกลบัเพือ่หาการวางตวั
ของระนาบ  ทีต่ าแหน่งของโพลทีพ่บจ านวนมากสุด  (จ)  อ่านค่าระนาบตวัแทนจากขอ้มูล  ทีว่เิคราะหไ์ด้
จากการสรา้งเสน้ชัน้ % ความหนาแน่น   
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จากรูปที่ 9.36  เริ่มจากที่ใช้เขียนโพลของระนาบของโครงสร้างที่ต้องการวิเคราะห์  ลงบน
กระดาษโปร่งแสง [รูปที่ 9.36 (ก)] ซึ่งมีขอ้มูลทัง้หมด  13  จุด (N=13)  จากนัน้น ามาซ้อนทบักบั  
Kalsbeek net  นับจ านวนของความหนาแน่นของขอ้มูล  โดยนับจ านวนจุดของโพลทีป่รากฏในรูปหก
เหลีย่ม  เขยีนจ านวนทีน่ับไดล้งทีต่ าแหน่งกึง่กลางของรูปหกเหลีย่ม  ดงัตวัอย่างในรูปที ่9.35 (ค) ตวั
เลขทีไ่ด ้ ณ  ต าแหน่งกึง่กลางของรูปหกเหลีย่ม  แสดงในรูปที ่ 9.36 (ข)  จากนัน้น ามาสรา้งเสน้ชัน้ค่า
ความหนาแน่น  โดยตวัเลขทีไ่ด ้ ค านวณเป็นจ านวน  % ความหนาแน่น โดยที ่1% ของขอ้มูลทัง้หมด  = 
จ านวนขอ้มูลทัง้หมดหารดว้ย 100 นัน่คอื  13/100 = 0.13 จุด  จากรูปที ่9.36 (ค) จ านวน % ความ
หนาแน่นทีจ่ะสรา้งเสน้ชัน้ความสงูทีม่คี่าน้อยสุด และมากสุด ของจ านวนจุดทีน่ับได ้ คอื 1, 2 และ 3 จุด 
ดงันัน้  เสน้ชัน้ % ความหนาแน่น = 8%, 16%, 24%  (8x0.13 =  1.04 จุด, 16x0.13= 2.08 จุด,  24x 
0.13 = 3.12 จุด)  ) หาต าแหน่งทีม่คี่า % ความหนาแน่นมากสุด  นัน่คอื  ต าแหน่งของโพลของระนาบ  
จากนัน้หาค่าของระนาบจากต าแหน่งของโพลทีม่คี่าความหนาแน่นมากสุด  ค่าของระนาบทีอ่่านได ้ คอื  
ค่าระนาบตวัแทนทีว่เิคราะห ์ จากขอ้มลูทัง้หมดทีน่ ามาเขยีนนัน่เอง  [รปูที ่9.36 (ง)-(ฉ)]  
 
9.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัสเตรโิอกราฟฟิคโปรเจกชัน่   

ปจัจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขยีนสเตริโอเนต  ซึ่งสามารถที่จะดาว์นโลด 
(download)  ทางอนิเตอรเ์นตได ้ อย่างไรกต็ามขอแนะน าใหเ้ขยีนดว้ยมอืใหเ้ขา้ใจ  ก่อนทีจ่ะใชโ้ปรแกรม  
การหาตวัแทนของค่าการวางตวัของโครงสรา้ง (perferred orientations)  ทีต่้องเขยีนขอ้มูลจ านวนมากๆ  
เหมาะทีจ่ะน าโปรมแกรมช่วยในการวเิคราะห์  อย่างไรกด็ ี ควรตรวจสอบการค านวณของโปรแกรมให้
ถูกต้องก่อนทีจ่ะน ามาใช้  นัน่คอื  ต้องฝึกท าใหเ้ขา้ใจ  วเิคราะหด์ว้ยมอืใหท้ราบค่าที่ถูกต้อง  แลว้น ามา
วเิคราะห์ดว้ยโปรมแกรม  เพื่อใหม้ัน่ใจก่อนว่า  การป้อนขอ้มูลลงในโปรแกรมและการวเิคราะห์ถูกต้อง  
ภาพตัวอย่างของการน าสเตรโิอเนตมาช่วยแก้ปญัหาทางธรณีวิทยา  สามารถสบืค้นเพิม่เติม ถึงการ
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ของสเตรโิอเนตจากวารสารวจิยัทางธรณีวทิยา  โดยเฉพาะวารสารของธรณีวทิยา
โครงสรา้งซึง่นักธรณีวทิยาอาชพี  ควรต้องอ่านเป็นประจ า  เพื่อทราบความก้าวหน้าทางวชิาการในสาย
อาชพี 
 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 23  และ 24  ก่อนทีจ่ะอ่านใน
บทต่อไป  
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
1.  จงเขยีนสเตรโิอเนตของระนาบ (plot plane) ทีม่คี่าแนวระดบั (strike) และมุมเท (dip) ดงัต่อไปนี้  

(ก) 072, 24SE 
(ข) 310, 40NE 
(ค) S30E, 20NE   

2.  จงเขยีนสเตรโิอเนตของโพลของระนาบ (plot pole) ในขอ้ 1   
3.  จงเขยีนสเตรโิอเนตของเสน้ทีม่คี่าเทรนด ์(trend) และพลนัจ ์(plunge) ดงัต่อไปนี้ 

(ก) 072,24 
(ข) 310, 40 
(ค) 180, 35   

4.  ระนาบรอยเลื่อน (fault plane) มแีนวระดบั 060 และมุมเท 60 พบรอยครูด (slickenline) ท ามุมกบั
แนวระดบั ของระนาบรอยเลื่อน 20 (rake = 20)  จงเขยีนสเตรโิอเนตหาค่าเทรนดแ์ละพลนัจข์อง
รอยครดู   

5.  ระนาบของชัน้หนิทราย (bedding plane) มแีนวระดบั (strike)  060 และมุมเท (dip) 20 พบรอยริว้
คลื่น(ripple marks) มเีทรนด ์180 และพลนัจ ์17 จงเขยีนสเตรโิอเนตหาเรคของรอยริว้คลื่น  

6.  จงหามุมพลนัจ ์(plunge) และเรค (rake)  ของการตดักนัของเสน้  ในระนาบใดระนาบหนึ่งทีก่ าหนดให้
ดงันี้ 

(ก) N60W, 46S และ N15E,  20E (18, S43E, pitch in N15E, 20E = 60N) 
(ข) N25E, 33W และ N36W, 70SE (33, N50W, pitch in N36W, 70SE = 

36S) 
7.  ไดโอไรท์ไดต์มแีนว N15E, 45SE ตดัเขา้มาในชัน้หนิอ่อนมแีนวระดบั N40W และมมีุมเท  

30NE หา  
(ก) พลนัจ ์และ เทรนด ์ของเสน้ทีเ่กดิจากการตดักนั (32NE) 
(ข) หาเรค (rake) ของไดตใ์นชัน้หนิ  (N60E) 
(ค) หาเรค (rake) ของหนิ (51N) 

8.  ระนาบ ของชัน้หนิดนิดานวางตวั  N45W,  50 และระนาบของรอยเลื่อนวางตวั S45W,  20 จง
หาระนาบทีแ่บ่งครึง่มุมของทัง้สองระนาบ 
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9.  รอยเลื่อน A มทีศิทาง N90E, 75 และมรีอยครูด (slickenside) ตามระนาบรอยเลื่อน (fault plane) 
50, N72E ส่วน รอยเลื่อน B มทีศิทาง N20W, 50SE และมรีอยครูด (slickenside) ตามระนาบ
รอยเลื่อน 46, S41W  จงหา  

(ก) เทรนดแ์ละพลนัจข์องการตดักนัของระนาบ (N74W, 44)  
(ข) ระนาบแบ่งครึง่มุมแหลมของระนาบรอยเลื่อนทัง้สอง (N58W, 78) 

10. ทศิทางต่างๆ ที่วดั จากชัน้หนิคดโคง้ที่เป็นหนิปูน (folded limestone) มดีงันี้ N16W, 81E; 
N48E, 70NW; N49W, 51NE; N78E, 55W, หา  

(ก) เทรนดแ์ละพลนัจข์องแกนการคดโคง้  (N20E,52SE)  
(ข) แนวระดบั (strike) และมุมเท (dip) ของระนาบแกนการคดโคง้ (axial plane) กรณี มี

การคดโคง้แบบสมมาตร (symmetrical fold) (N18E, 82SE) และกรณีไม่สมมาตร 
(asymetrical fold) โดยมทีศิทางของแนวระดบั (strike) ไปทางทศิเหนือ (N0, 70E)  

(ค) เรค (rake) ของแกนการคดโคง้ (fold axis) ตามระนาบการคดโคง้แบบสมมาตร (axial 
plane of symmetrical fold) (52N)  

11. เสน้ทีม่ทีศิทาง 30, N40W และ 20, N10E จงหาทศิทางและมุมเทของระนาบทีป่ระกอบดว้ยเสน้
ทัง้  2 เสน้  (N48E, 30NW) 

12. รอยสมัผสั (contact) ของหนิดนิดานและหนิปนูมแีนว N50E, 40SE  จงหามุมเทปรากฏ (apparent 
dip) ตามแนว N10E, N20W และ E-W (28SE, 38SE และ 28SE) 

13. มุมเทปรากฏมคี่า 30NE ตามทศิทาง N60E และ 50NW ตามทศิทาง N10W  จงหามุมเทจรงิ 
(true dip) และแนวระดบั (strike) (52N, EW) 

14. ชัน้หนิปูนมแีนวระดบั (strike) N20W และมุมเทปรากฏ (apparent dip) ตามทศิทาง N10E มมีุม 
25NE  จงหามุมเทจรงิ (true dip) (40NE, N20W) 

15. เสน้ทีม่ทีศิทาง 30, N40W และ 20, N10E จงหาทศิทางและมุมเทของระนาบทีป่ระกอบดว้ยเสน้
ทัง้  2 เสน้  (N48E, 30NW) 

16. แขนขา้งหนึ่งของชัน้คดโคง้มทีศิทาง N45E, 50SE และอกีขา้งมทีศิทาง N80W, 30S จงหา 
พลนัจข์องแกนการคดโคง้ (fold axis)  และถา้มมีุมเทปรากฏ (apparent dip) ในทศิทาง N63W, และ 
E-W จงหาค่ามุมเทปรากฏ (30S, 50, และ 10) 

17. ถ้าระนาบของรอยสมัผสัแบบไม่ต่อเนื่องเชงิมุม (angular unconformity) มมีุมเอยีง 18SE  ใน
ทศิทางแนวระดบั (strike)  N20E  และมชีัน้หนิใต้ระนาบของรอยสมัผสัวางตวัในทศิทาง N30W, 
42NE  สมมตใิหก้ารผุกร่อนของผวิระนาบของการเกดิรอยสมัผสัไม่ต่อเนื่อง (unconformity) เป็น
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แนวราบ (horizontal)  จงหาแนวระดบั (strike)  และมุมเท (dip) ของชัน้หนิใต้รอยสมัผสัไม่ต่อเนื่อง 
(unconformity) (N52W, 32NE) 

18. ถ้าชัน้หินคดโค้งแบบประทุนคว ่ามแีกนการคดโค้ง พลนัจ์  24 และเทรนด์ N40E แขนด้าน
ตะวนัออกของชัน้หนิคดโคง้วางตวั  N-S, 32E  ทีแ่นวของแกนการคดโคง้  (fold axis) มเีรคของรอย
ริว้คลื่น 70N  จงหาทศิทางการวางตวัของริว้รอยคลื่นก่อนการคดโคง้  (60NE)  

19. ระนาบหนิทรายมกีารวางตวั N50E, 30SW และพบว่ามแีนวการเรยีงตวัของกอ้นกรวดในลกัษณะ
ของแนวเสน้ทีว่ดัเทรนดไ์ด ้S70W พลนัจ ์ 24SW จงหาแนวเสน้การเรยีงตวัของกอ้นกรวดก่อนการ
เอยีงเทของหนิทราย (S28, 0) 

20. ถ้าชัน้หนิคดโคง้แบบประทุนคว ่ามแีกนการคดโคง้ พลนัจ ์ 42 และเทรนด ์S42W แขนของชัน้หนิ
คดโคง้วางตวั  N80E, 50SE  ระนาบของชัน้หนิคดโคง้มแีนวเสน้ของริว้รอยคลื่นวางตวั  S66E, 
50SE  จงหาทศิทางการวางตวัของริว้รอยคลื่นก่อนการคดโคง้  (S18E, 0) 

21. ระนาบรอยเลื่อน A มกีารวางตวั N35W, 40SW และระนาบรอยเลื่อน B มกีารวางตวั N40W, 
60E  รอยเลื่อน A และ B  พบเป็นรอยเลื่อนร่วม (conjugate faults) จงหาทศิทางของความเคน้หลกั
ทัง้สามแกน  

22. จงวเิคราะหห์าทศิทางของความเคน้  จากขอ้มูลที่พบระนาบของรอยเลื่อนเดีย่วแนวทีห่นึ่ง  N45E, 
60SE  และรอยเลื่อนเดีย่วอกีหนึ่งแนว  N80W, 45SW 

23. จงเขียนโพลของระนาบชัน้หิน และหาตัวแทนของการวางตัวของระนาบชัน้หิน (preferred 
orientation) ซึง่วดัค่าการวางตวัในสนามไดค้่าดงัต่อไปนี้  243/52, 251/59, 250/50, 255/40, 285/50, 
020/55 และ 246/45  (วธิกีารท าสรา้งเสน้ชัน้ของโพล  อ่านค่าของโพลของระนาบทีเ่ป็นตวัแทน  และ
หาระนาบทีเ่ป็นจากค่าของโพลทีเ่ป็นตวัแทน) 

24. จงเขียนโพลของระนาบชัน้หิน และหาตัวแทนของการวางตัวของระนาบชัน้หิน (preferred 
orientation) ซึง่วดัค่าการวางตวัในสนาม 25 ค่า  ดงันี้  (วธิกีารท าสรา้งเสน้ชัน้ของโพล   อ่านค่าของ 
โพลของระนาบทีเ่ป็นตวัแทน  และหาระนาบทีเ่ป็นจากค่าของโพลทีเ่ป็นตวัแทน) 

 243/52  251/50  250/50  255/40  285/50 
 030/55  246/45  135/58  128/54  032/86 
 026/77  267/54  040/62  258/64  208/90 
 263/49  028/50  276/50  255/54  022/53 
 023/64  277/58  258/46  266/43  285/43 
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ชัน้หินเอียงเทคงท่ี และ 
รอยชัน้ไมต่่อเน่ือง  

(Uniformly Dipping Beds and Unconformity) 
10.1 ชัน้หินเอียงเทคงท่ี  
 การอ่านแผนที่ธรณีวทิยา  ส าหรบัผู้ที่ไม่เคยได้ศกึษามาก่อน  สิง่แรกทีต้่องศึกษาให้เข้าใจ  
คือ  เนื้อหาพื้นฐานที่ได้กล่าวมาแล้วใน  บทที ่1-9  ของต าราคู่มือปฏิบัติการฉบับนี้  หากยงัไม่ได้
ท าการศึกษาพร้อมท าแบบฝึกหดั  ไม่ควรอ่านเน้ือของบทน้ีหรือบทต่อๆ ไป  เพราะจะเกดิความ
สบัสนได้ง่าย  เนื้อหาของบทนี้  จัดว่าเป็นบทเริ่มต้นของการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
โครงสรา้ง  เพื่อแปลความหมายหรอืเพื่อการอ่านแผนทีธ่รณีวทิยาของพืน้ทีใ่ดๆ  ความซบัซอ้นจะเพิม่ขึน้
ตามล าดบัในบทต่อๆ ไป 

ชัน้หนิเอยีงเทคงที่  มตีวัอย่างของหนิโผล่ให้เหน็อย่างชดัเจน  เช่น  บรเิวณพื้นทีแ่กรนด์แคน
ยอน (รปูที ่1.2)  โดยมชีัน้หนิเอยีงเท 0  หรอืบรเิวณพืน้ทีท่ีแ่สดงในรปูที ่1.3 (ก), (ข) และ (ง)  และรูปที ่
10.1  โดยมชีัน้หนิเอยีงเทมากกว่า 0  โครงสรา้งทางธรณีวทิยาของพืน้ทีท่ีแ่สดงในรปูที ่1.3 (ก), (ข) และ 
(ง)  และ รูปที ่10.1 (ก)-(ค)  หากพจิารณาในมาตราส่วนทีก่วา้ง  ไม่เฉพาะบรเิวณทีป่รากฏในภาพถ่าย  
โครงสรา้งทางธรณีวทิยาทีท่ าใหพ้บหนิโผล่ทีม่กีารเอยีงเท  คอื  โครงสรา้งชัน้หนิคดโคง้ (fold)  และ/หรอื
รอยเลื่อน  ดงัตวัอย่างแสดงในรูปที ่10.2  การเอยีงเทของชัน้หนิเป็นส่วนของแขนขา้งใดขา้งหนึ่งของชัน้
หินคดโค้งที่ชัน้หินมีการเอียงเทไปในทิศทางเดียวกันด้วยมุมเท่าๆ กัน  หากพื้นที่ที่ท าการส ารวจ
ธรณีวทิยา  ครอบคลุมเฉพาะแขนขา้งใดขา้งหนึ่งของชัน้หนิคดโคง้  ดงัเช่น  หนิโผล่เฉพาะพืน้ทีป่รากฏใน
รปูที ่10.1 (ก)-(ค) จะไดแ้ผนทีธ่รณีวทิยาของชัน้หนิเอยีงเทคงที ่(uniformly dipping beds)   

แผนทีพ่รอ้มภาพตดัขวางแสดงในรูปที ่10.3-10.7  เป็นตวัอย่างของแผนทีธ่รณีวทิยาในพืน้ที่ที่
พบ  ชัน้หนิตะกอนมกีารวางตวัแบบเอยีงเทดว้ยมุมเททีค่งที ่ โดยเริม่จาก  มุมเท 0,  10,  20,  45 
และ  90  ตามล าดบั   

รูปที ่10.8 (ก)  แสดงภาพส่วนหนึ่งของแกรนดแ์คนยอน  บรเิวณทีพ่บชัน้หนิวางตวัแนวราบ  
หากท าแผนทีธ่รณีวทิยาบรเิวณทีป่รากฏในภาพ  แผนทีธ่รณีวทิยาของชัน้หนิจะมลีกัษณะคลา้ยกบัแผนที่
ทีแ่สดงทีมุ่มซา้ยของรปู  ขอบเขตของชัน้หนิ  ขนานกบัเสน้ชัน้ความสงู  รปูที ่10.8 (ข)  แสดงภาพของชัน้
หนิเอยีงเทคงทีท่ีพ่บในสนาม  ซึง่ชัน้หนิบางสว่นผุกร่อนออกไป  หากท าแผนทีธ่รณีวทิยาบรเิวณทีป่รากฏ
ในภาพ  แผนทีธ่รณีวทิยาของชัน้หนิจะมลีกัษณะคลา้ยกบัแผนทีท่ีแ่สดงทีมุ่มซา้ยของรูป  ท านองเดยีวกบั
รปูที ่10.9 (ก) และ (ข)  ลกัษณะของชัน้หนิแสดงการเอยีงเทคงที ่ มมีุมเทแตกต่างกนั  และจ านวนชัน้หนิ
แตกต่างกนั  หากท าแผนทีธ่รณีวทิยาของบรเิวณที่ปรากฏในภาพทัง้สองภาพ  จ านวนของชัน้หนิ  และ
ขอบเขตของชัน้หนิย่อมแตกต่างกนั   
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รปูที ่10.1 (ก)–(ค)  หนิโผล่แสดงการเอยีงเทของชัน้หนิทีม่ทีศิทางเอยีงเทในแนวเดยีวกนั  และ
การเอยีงเทมคี่ามุมเทค่อนขา้งคงที ่ [ภาพ (ก) ณัฐวโิรจน์ ศลิารตัน์  ถ่ายภาพ  ภาพ (ข) และ (ค) เพยีงตา  
สาตรกัษ์  ถ่ายภาพ]   
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รปูที ่10.2  (ก) หนิโผล่ทีป่รากฏการเอยีงเทของชัน้หนิไปในทศิทางเดยีวกนั  และเป็นการเอยีง
เทคงที ่ (ข)  หนิโผล่ของพื้นทีต่่อจากภาพ (ก)  สงัเกตบรเิวณซอ้นทบักนัของภาพ (ก)  และ (ข)  ไดจ้าก
ตน้ไมบ้รเิวณวงกลม  พบชัน้หนิมกีารคดโคง้  (ค)  ภาพจาก (ข)  แสดงแนวการคดโคง้  และส่วนทีผุ่กร่อน
ออกไปทีแ่สดงดว้ยแนวของเสน้ประเป็นยอดการคดโคง้  [ณฐัวโิรจน์ ศลิารตัน์  ถ่ายภาพ]  
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รูปที ่10.3  แผนทีธ่รณีวิทยาและภาพตัดขวางของ  ของพื้นทีท่ีม่ ีชัน้หินวางตัวแนวราบ 
(horizontal beds)  ขอบเขตของหน่วยหนิ  (geologic boundaries of rock units)  ขนานกบัเสน้ความสงู
ของภูมปิระเทศ  การสรา้งภาพตดัขวางสามารถตดัไดใ้นทุกทศิทาง  ไม่ตอ้งค านึงถงึแนวตดัขวางว่าจะต้อง
ตัง้ฉากกบัแนวระดบั  แต่ควรเลอืกแนวทีผ่่านหน่วยหนิไดม้ากสดุ  
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รปูที ่10.4  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวางของ  ของพื้นทีท่ีม่ชี ัน้หนิวางตวัแบบเอยีงเทคงที ่
(uniformly dipping beds)  โดยการวางตวัของแนวระดบัอยู่ในแนวเหนือ-ใต ้และมุมเท 10E  ขอบเขตของ
หน่วยหนิแสดงรปูว ี (V-shape) บรเิวณร่องน ้า  แนวตดัขวางทีเ่หมาะสม คอื แนวตะวนัออก-ตก  ตัง้ฉากกบั
แนวระดบั  มุมเทแสดงในภาพตดัขวาง คอื มุมเทจรงิ (true dip)  
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รปูที ่10.5  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวางของ  ของพื้นทีท่ีม่ชี ัน้หนิวางตวัแบบเอยีงเทคงที ่
(uniformly dipping beds)  โดยการวางตวัของแนวระดบัอยู่ในแนวเหนือ-ใต ้และมุมเท 20E  ขอบเขตของ
หน่วยหนิแสดงรปูตวัว ี(V-shape) บรเิวณร่องน ้า  แนวตดัขวางทีเ่หมาะสม คอื แนวตะวนัออก-ตก  ตัง้ฉาก
กบัแนวระดบั  มุมเทแสดงในภาพตดัขวาง คอื มุมเทจรงิ (true dip)  
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รปูที ่10.6  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวางของ  ของพื้นทีท่ีม่ชี ัน้หนิวางตวัแบบเอยีงเทคงที ่
(uniformly dipping beds)  โดยการวางตวัของแนวระดบัอยู่ในแนวเหนือ-ใต้  และมุมเท 45E  ขอบเขต
ของหน่วยหนิแสดงรปูตวัว ี(V-shape) บรเิวณร่องน ้า  แนวตดัขวางทีเ่หมาะสม คอื แนวตะวนัออก-ตก  ตัง้
ฉากกบัแนวระดบั  มุมเทแสดงในภาพตดัขวาง คอื มุมเทจรงิ (true dip)  
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รปูที ่10.7  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวางของ  ของพื้นทีท่ีม่ชี ัน้หนิวางตวัแบบเอยีงเทคงที ่
(uniformly dipping beds)  โดยการวางตวัของแนวระดบัอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ และมุมเท 90E  ขอบเขตตดั
เสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  โดยค่าความสงู-ต า่ของภูมปิระเทศ  ไม่มผีลต่อขอบเขตของหน่วยหนิ แนว
ตดัขวางทีเ่หมาะสม คอื แนวตะวนัออก-ตก  ตัง้ฉากกบัแนวระดบั  แสดงมมีุมเทวางตวัแนวดิง่  
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รูปที ่10.8  (ก) ภาพตัวอย่างของชัน้หินวางตัวแนวราบ  หากท าแผนทีธ่รณีวิทยาบรเิวณที ่
ปรากฏในภาพ  เฉพาะบรเิวณพื้นทีส่่วนบนของภาพทีพ่บชัน้หนิวางตวัแนวราบ (ไม่ใช่บรเิวณร่องน ้ า)  จะ
ไดแ้ผนทีธ่รณีวทิยาคลา้ยกบัแผนทีท่ีมุ่มซา้ยของภาพ  (ข)  ภาพตวัอย่างของชัน้หนิเอยีงเทคงที ่ หากท า
แผนทีธ่รณีวทิยาบรเิวณทีป่รากฏในภาพ  แผนทีธ่รณีวทิยามลีกัษณะคล้ายกบัแผนทีท่ีมุ่มซา้ยของภาพ  
และควรดูภาพตดัขวางทีแ่สดงในรูปที ่10.3  และ 10.4  ประกอบ   ซึง่คลา้ยกบัภาพหนิโผล่ในรูป (ก) และ 
(ข) ตามล าดบั   [เพยีงตา สาตรกัษ์  ถ่ายภาพ] 
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รปูที ่10.9  (ก) และ (ข)  ภาพตวัอย่างของชัน้หนิเอยีงเทคงที ่ มมีุมเทแตกต่างกนั  และจ านวน
ชัน้หนิแตกต่างกนั  หากท าแผนทีธ่รณีวทิยาบรเิวณทีป่รากฏในภาพ  แผนทีธ่รณีวทิยามลีกัษณะคลา้ยกบั
แผนทีท่ีมุ่มขวาของภาพ และควรดภูาพตดัขวางทีแ่สดงในรปูที ่10.5  และ 10.6  ประกอบ ซึง่ภาพตดัขวาง
คลา้ยกบัภาพหนิโผล่ในรปู (ก) และ (ข) ตามล าดบั   [เพยีงตา สาตรกัษ์  ถ่ายภาพ] 
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รูปที ่10.10 (ก) และ (ข)  แสดงแผนทีธ่รณีวทิยาของชัน้หนิเอยีงเทคงที่  ในพืน้ทีท่ีม่สีภาพภูมิ
ประเทศเดยีวกนั  แต่มชีัน้หนิทีม่มีุมเท  20  และ 45  ขอบเขตของการโผล่ของชัน้หนิแตกต่างกนั  หาก
ไม่ตอ้งการแสดงเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศในแผนที ่ ควรบ่งบอกการวางตวัของชัน้หนิให้ชดัเจน  ดงั
แสดงในรปูที ่10.10 (ค) และ (ง)   

เส้นชัน้ความสูงของโครงสรา้งของชัน้หินเอียงเทคงที ่ คือ  เส้นแนวระดบัทีมี่ลกัษณะเป็น
เส้นตรง  ขนานกนัซึง่กนัและกนั  และมีระยะห่างเท่าๆ กนั  ขอบเขตของชัน้หินสร้างได้จากเส้น
ชัน้ความสูงตดักบัความสูงของภมิูประเทศทีร่ะดบัเดียวกนั  ดงันัน้  เมื่อส ารวจในสนาม  พบชัน้หนิมี
การเอยีงเทดว้ยมุมเทคงที ่ จะต้องวดัแนวระดบัและมุมเทของชัน้หนิ  พรอ้มลงต าแหน่งทีพ่บหนิโผล่บน
แผนทีภู่มปิระเทศ  หากท าการส ารวจครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด  พบชัน้หนิเอยีงเทในทศิทางเดยีวกนั  แผน
ทีธ่รณีวทิยาสามารถสรา้งดว้ยเสน้ชัน้ความสงูของโครงสรา้งแบบเอยีงเทคงที ่  

 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 1 และ 2   ก่อนทีจ่ะอ่านใน
หวัขอ้ต่อไป  

 
10.2  รอยชัน้ไม่ต่อเน่ือง (Unconformity) 

รอยชัน้ไม่ต่อเน่ือง (unconformity)  หรอือกีชื่อหนึ่ง คอื รอยผิดวิสยั  จดัเป็นรอยสมัผสั 
(contacts) ประเภทหนึ่งทางธรณีวทิยาโครงสรา้ง  ซึง่รอยสมัผสั คอื  ขอบรอยต่อระหว่างหนิหรอืหน่วยหนิ
สองชนิด  ทีส่ามารถบ่งบอกความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจนของการหยุดสะสมตวัของตะกอนระหว่างหน่วย
หนิทัง้สองหน่วยหนิ  รอยสมัผสัทางธรณีวิทยาโครงสรา้งมี  5  ประเภท ไดแ้ก่  (1) รอยสมัผสัแบบการ
ตกตะกอนทบัถมธรรมดา (normal depositional contacts) (2) รอยสมัผสัแบบรอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง 
(unconformities)  (3) รอยสมัผสัของหนิอคันี (igneous contacts)  (4) รอยสมัผสัจากรอยเลื่อน (fault 
contacts) และ (5) รอยสมัผสัจากเขตรอยเฉือน (shear zone contacts)  โดยที ่ รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่ง  มี  
3  ชนิด  (รูปที ่10.11)  ไดแ้ก่  (1) รอยชัน้ไม่ต่อเนื่องเชงิมุม (angular unconformity)  (2) รอยชัน้ไม่
ต่อเนื่องแบบวางตวัขนาน (paraunconformity หรอื disconformity)  และ  (3) รอยชัน้ไม่ต่อเนื่องบนหนิ
อคันีหรอืบนหนิแปร (nonconformity)   

องคป์ระกอบทีส่ าคญัของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  คอื  อายุของการเกดิหน่วยหนิต้องแตกต่างกนั  
โดยหน่วยหนิอายุแก่จะต้องมีการผุกร่อนที่ผวิบนของหน่วยหนิ  ก่อนทีจ่ะมกีารตกสะสมของตะกอนของ
หน่วยหนิชุดใหม่หรอืหน่วยหนิอายุอ่อน  “การผกุร่อน (erosion)”  คือ  ค าส าคญั (keyword)  ของ
นิยามชัน้หินความไม่ต่อเนือ่ง  หนิตะกอนทีม่กีารวางตวัแบบเฉียงระดบั มลีกัษณะคลา้ยกบั  รอยชัน้ไม่
ต่อเนื่องเชงิมุม  แต่ไม่จดัว่าเป็นรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องเชงิมุม  เพราะการตกสะสมของการวางชัน้แบบเฉียง
ระดบัเป็นการตกสะสมแบบต่อเนื่อง  ไม่มรี่องรอยของการผุกร่อน  ทีจ่ะท าใหเ้กดิการขาดความต่อเนื่อง  
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รปูที ่10.10  แผนทีธ่รณีวทิยาของชัน้หนิเอยีงเทคงที ่ (ก) ชัน้หนิทีม่มีุมเท  20  (ข) ชัน้หนิทีม่ี
มุมเท  45  ขอบเขตของการโผล่ของชัน้หนิแตกต่างกนั  รูปว ี(V-shape) ทีร่่องชัน้ปรากฏชดัหากชัน้หนิ
เอยีงเทน้อย  (ค)  และ (ง)  แผนทีธ่รณีวทิยาทีไ่ม่แสดงเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศ  การวางตวัของชัน้
หนิแสดงดว้ยสญัลกัษณ์ของแนวระดบัและมุมเท   
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 รปูที ่10.11.รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่ง (unconformity) หรอืรอยผดิวสิยั  (ก) รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม 
(angular uniformity)  หรอืรูจ้กักนัในชือ่ของ  Hutton’s unconformity หน่วยหนิบนมกีารเอยีงเท  (ข) รอย
ชัน้ไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม  หน่วยหนิบนวางตวัแนวราบ  (ค) รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม หน่วยหนิบนวางตวั
แนวราบทบัหน่วยล่างทีม่กีารคดโคง้แบบประทุนหงาย  (ง) รอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งแบบวางตวัขนาน  (จ)  
รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งบนหนิอคันี หนิโดโลไมต์วางทบัหนิไรทโ์อไรต์  (ฉ) รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งบนหนิอคันีและ
หนิแปร  [ภาพ (ก) และ (จ) โดย Dave Souza  ภาพ (ข)  โดย  Peter A. Scolle  ภาพ (ค)  จาก http:// 
www.perlworks.com/ geology/angular_unconformity/  ภาพ (ง) และ (ฉ) โดย เพยีงตา สาตรกัษ์]  
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 James Hutton และ John Playfair ในช่วงศตวรรษที่ 18  ไดช้ื่อว่าเป็นผูท้ีส่งัเกตเหน็ชัน้ของ
ความไม่ต่อเนื่อง  และสามารถอธบิายไดอ้ย่างเหมาะสมถงึการสภาพการเกดิของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องเชงิมุม 
(angular unconformity)  โดย  James Hutton  และ  John Playfair  ไดส้งัเกตพืน้ทีบ่รเิวณ  Siccar Point  
ชายฝ ัง่ของสกอตแลนด ์ พบการผุกร่อนของชายฝ ัง่จากผลการกระท าของคลื่น  และการวางตวัของชัน้หนิ
บรเิวณชายฝ ัง่ทีส่ามารถแยกได้เป็น  2  หน่วยหนิ  โดยหน่วยหนิล่างวางตวัด้วยมุมเทเกอืบ 90 หรอื
แนวดิง่  หน่วยหนิบนวางตวัเอยีงเทเลก็น้อยและวางทบัหน่วยหนิล่าง [รูปที ่10.11 (ก)]  จากลกัษณะการ
วางตวัของหนิ  ท าให ้ James Hatton  เขา้ใจถึงกระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก  James Hutton  
อธบิายลกัษณะของการวางตวัของหนิดงัปรากฏในรปูที ่10.11 (ก)  ในท านองว่า  หนิทัง้สองหน่วยเกดิการ
สะสมของตะกอนในทะเลแบบวางตวัแนวราบ  จากนัน้เกดิการเปลีย่นแปลงของโลก  ท าใหไ้ดช้ัน้หนิมกีาร
วางตวัเอยีงเท  เกดิการขาดช่วงของการตกสะสม  และต่อมาหนิหน่วยทีส่องตกทบัถมบนหนิหน่วยทีห่นึ่ง  
ดงันัน้  ค าอธบิายของ James Hutton  ดงักล่าว  คอื  ค าอธบิายเกีย่วกบัรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องของฮทัทนั 
(Hutton’s unconformity)  Hutton ไดเ้ขยีนอธบิายในช่วงศตวรรษที่ 18  แต่ในช่วงแรกๆ  ทีเ่ขยีนออกมา
เผยแพร่  ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัหรอืยอมรบั  จนกระทัง่  John Playfair  ซึง่เป็นเพื่อนของ  Hutton  ไดน้ ามา
ขยายความ  รวมทัง้  John Playfair  ไดข้ยายค าอธบิายของ Hutton  เกีย่วกบัหลกัการอธบิายลกัษณะ
ทางธรณีวทิยาทีส่งัเกตไดใ้นปจัจุบนัมาอธบิายลกัษณะทางธรณีวทิยาในอดตี  นัน่คอื  ค ากล่าวทีว่่า  “the 
present is the key to the past”  ภาพทีแ่สดงในรปูที ่10.11 (ก)  ของบรเิวณ  Siccar Point  จงึถอืว่าเป็น
ภาพของ  Hutton’s unconformity  ทีแ่สดง  รอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  ชนิดรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องเชงิมุม (angular 
unconformity)  ค าอธบิายภาพในรูปที ่10.11 (ก)  โดย John Playfair  (1805) กล่าวไดด้งันี้  “At Siccar 
Point, layers of Lower Silurian greywacke laid down in a deep sea environment around 425 
million years ago have been tilted vertically, then overlaid by strata of Upper Devonian 
sandstones which were deposited on a broad coastal plain subject to periodical flooding by the 
sea, around 345 million years ago.”  
 ผวิของการผุกร่อน พบไดท้ัง้แบบผวิระนาบเรยีบ  ระนาบโคง้ และขรุขระ  ส าหรบัผวิขรุขระ  เมื่อ
พจิารณาในมาตราส่วนกวา้งๆ  สามารถจดัเป็นผวิระนาบเรยีบได ้ นิยามทีเ่กีย่วกบัรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องที่
ส าคญัไดแ้ก่ โอเวอรเ์ลพ (overlap)  และโอเวอรส์เตพ (overstep)  เรยีกทบัศพัท ์ โดยที ่ โอเวอรส์เตพ 
(overstep)  หมายถงึ  บรเิวณระหว่างผวิบนของหน่วยหนิทีว่างตวัอยู่ล่างของรอยชัน้หนิความไม่ต่อเนื่อง  
และผวิล่างของหน่วยหนิของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องแบบเชงิมุม  (รปูที ่10.12)  หรอื บรเิวณรอยสมัผสัระหว่าง
หน่วยหนิอายุแก่กบัหน่วยหนิอายุอ่อน  ของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องแบบเชงิมุม  ส่วนโอเวอร์เลพ (overlap)  
หมายถงึ  บรเิวณเหนือผวิของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องหรอืเหนือโอเวอรส์เตพขึน้มา  ทีพ่บการกระจายตวัของ
หน่วยหนิของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  แผ่กว้างมากกว่าหน่วยหนิที่ตกสะสมตวัก่อน  โดยตะกอนใหม่ตกทบั
ตะกอนเก่า  พรอ้มขยายพืน้ทีข่องการสะสมกวา้งมากขึน้  พืน้ทีข่ยายออกไปโดยไม่มตีะกอนของหน่วยหนิ
ทีต่กก่อน  บรเิวณหน่วยหนิทีต่กภายหลงัทีไ่ม่มตีะกอนของชัน้หนิทีต่กสะสมก่อน  เรยีกว่า หน่วยหนิบน
เกดิการโอเวอรเ์ลพกบัหน่วยหนิล่าง (รปูที ่10.12)   
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รูปที ่10.12  บลอ็กไดอะแกรม (block diagram)  แสดงการวางตัวของหน่วยหนิและแผนที ่

ธรณีวทิยา  (ก)  ชัน้หนิมกีารผุกร่อน  (ข)  เกดิการตกสะสมทบัหน่วยหนิทีผุ่กร่อน  เกดิรอยชัน้ความไม่
ต่อเนือ่ง  การตกสะสมของตะกอนปิดหน่วยหนิเดมิมลีกัษณะเป็นรูปลิม่  บรเิวณรอยสมัผสัระหว่างผวิบน
ของชัน้หนิผุกร่อนกบัชัน้หนิทีต่กทบั  พบการเกดิโอเวอรส์เตพ (overstep) และโอเวอรเ์ลพ (overlap) 
 

รปูที ่10.13 แสดงแผนทีธ่รณีวทิยาพรอ้มภาพตดัขวางของพืน้ทีท่ีม่รีอยชัน้ความไม่ต่อเนื่อง แบบ
วางตวัขนานกบัหน่วยหนิล่าง  เมื่อพจิารณารูปที ่10.3 และ 10.13  จะพบว่าเหมอืนกนัทุกประการ  แต่
หากแผนที่ในรูปที ่10.13  ระบุอายุของหน่วยหนิทีอ่ยู่บนสุดเป็นเพอรเ์มยีน  หนิหน่วยล่างลงมาอายุดโีว
เนียน  ท าใหท้ราบไดท้นัทีว่่า  รอยสมัผสัระหว่างหนิหน่วยบนและหน่วยล่างลงมา  เป็นแบบรอยชัน้ความ
ไม่ต่อเนื่องแบบวางตวัขนาน (paraunconformity หรอื  disconformity)   

รูปที่ 10.14-10.16  แสดงแผนที่ธรณีวิทยาพร้อมภาพตัดขวางของพื้นที่ที่มีรอยชัน้ความไม่
ต่อเนื่องแบบเชงิมุม  โดยหน่วยหนิอายุอ่อนวางตวัดว้ยมุมเทแตกต่างกนั  ภาพตดัขวางทีแ่สดงหากไม่ได้
ตดัให้แนวตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหินต้องปรบัแก้มุมเทให้สอดคล้องกบัแนวที่ตัด  โดยมุมเทที่
ปรบัแกต้้องน้อยกว่ามุมเทจรงิเสมอ  ความหนาของชัน้หนิเมื่อไม่ไดต้ัดตัง้ฉากกบัแนวระดบัจะเปลีย่นไป
ตอ้งปรบัแกเ้ช่นกนั  รปูที ่10.17  แสดงแนวตดัขวาง  4  แนว  เพื่อเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกต่างของ
แนวตดัขวาง  หากเลือกแนวตดัขวางไม่เหมาะสม  อาจท าให้การจินตนาการสภาพธรณีวิทยาทีผิ่ด
ไปจากความเป็นจริง  ดงัเช่นรปูที ่10.18 ซึง่เป็นภาพของ Hutton’s unconformity บรเิวณ Siccar Point 
ภาพถ่ายในรปูที ่10.18 (ก)  และ (ค)  ถ่ายจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงใกล ้ แต่มุมกลอ้งต่างกนั  ท าใหเ้หน็ลกัษณะ
การวางชัน้ของหนิต่างกนั  ภาพตดัขวางของรปูที ่10.18 (ข)  และ (ค)  เป็นภาพทีป่รบัแกเ้ลก็น้อยจากรูป
ที ่10.16  ดงันัน้  แผนทีธ่รณีวทิยาของพืน้ทีบ่รเิวณ  Siccar Point  ควรมลีกัษณะคลา้ยแผนทีร่ปูที ่10.16   

ท านองเดยีวกบัรูปที ่10.19  แสดงภาพประกอบของรอยชัน้ความไม่ต่อเนื่องเชงิมุม  ที่พบใน
สนาม  และภาพตดัขวางในรูปที ่10.17 (ข)  แผนทีธ่รณีวทิยาของพืน้ทีใ่นภาพของรูปที ่10.19 (ก)  ย่อม
คลา้ยรปูที ่10.16  ยกเวน้รอยชัน้ความไม่ต่อเนื่องตอ้งปรบัใหว้างตวัในแนวราบ   
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 รูปที ่10.13  แผนทีธ่รณีวิทยาและภาพตัดขวาง  แสดงการวางตัวของหน่วยหิน  A และ B  
วางตวัแนวราบ  และหน่วยหนิ  P  วางตวัแนวราบ  ล าดบัการตกสะสมของตะกอนมกีารขาดช่วงอายุ  
หน่วยหนิ P  วางอยู่บนหน่วยหนิ B  รอยสมัผสัระหว่างผวิล่างของหน่วยหนิ P และผวิบนของหน่วยหนิ B  
คอื  รอยสมัผสัแบบรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งแบบวางตวัขนาน (paraunconformity  หรอื  disconformity)  
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รปูที ่10.14  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวาง  แสดงการวางตวัของหน่วยหนิ  A, B, C และ D  
วางตวัแบบเอยีงเท  และหน่วยหนิ  P  วางตวัแนวราบ  ล าดบัการตกสะสมมกีารขาดช่วงอายุ  หน่วยหนิ P  
วางอยู่บนหน่วยหนิ A, B, C และ D  รอยสมัผสัระหว่างผวิล่างของหน่วยหนิ P และผวิบนของหน่วยหนิ A, 
B, C และ D คอื  รอยสมัผสัแบบรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม (angular unconformity)   
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รปูที ่10.15  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวาง  แสดงการวางตวัของหน่วยหนิ  A, B, C และ D  
วางตวัแบบเอยีงเท  และหน่วยหนิ  P  วางตวัแบบเอยีงเทดว้ยมุม 7   ล าดบัการตกสะสมมกีารขาดช่วง
อายุ  หน่วยหนิ P  วางอยู่บนหน่วยหนิ A, B, C และ D  รอยสมัผสัระหว่างผวิล่างของหน่วยหนิ P และผวิ
บนของหน่วยหิน A, B, C และ D คือ  รอยสมัผสัแบบรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งเชิงมุม  (angular 
unconformity)  ภาพตดัขวางตามแนว  XY  ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A, B, C และ D  
ภาพตดัขวางตามแนว MN  ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ P   
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รปูที ่10.16  แผนทีธ่รณีวทิยาและภาพตดัขวาง  แสดงการวางตวัของหน่วยหนิ  A-J  วางตวัแบบ
เอยีงเท  และหน่วยหนิ  P และ Q  วางตวัแบบเอยีงเทดว้ยมุมเท  10   ล าดบัการตกสะสมมกีารขาดช่วง
อายุ  หน่วยหนิ P และ Q   วางอยู่บนหน่วยหนิ A-J รอยสมัผสัระหว่างผวิล่างของหน่วยหนิ P และ Q  และ
ผวิบนของหน่วยหนิ A-J คอื รอยสมัผสัแบบรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม  (angular unconformity)  
ภาพตดัขวางตามแนว  XY  ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A-J แต่ไม่ผ่านหน่วยหนิ P และ Q 
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รปูที ่10.17  ภาพตดัขวางของแผนทีธ่รณีวทิยาแสดงในรูปที ่10.16  (ก)  ภาพตดัขวาง XY  ตดั
ตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A-J  มุมเททีแ่สดงในภาพ คอื มุมเทจรงิ  (ข)  ภาพตดัขวางตามแนว  
RS  ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A-J และขนานกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ P และ Q  ท าให้
หน่วยหนิ P ทีถู่กตดัผ่านวางตวัแนวราบ  (ค)  ภาพตดัขวาง MN  ตดัตัง้ฉากกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ P 
และ Q และขนานกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A-J ท าใหห้น่วยหนิ B และ C ทีถู่กตดัวางแสดงการวางตวั
แนวราบ  (ง)   ภาพตดัขวาง UV  ตดัท ามุมกบัแนวระดบัของหน่วยหนิ A-J  และ หน่วยหนิ P และ Q พบ
การวางตวัแบบเอยีงเท  มุมเทปรากฏของหนิทัง้สองหน่วยมคี่ามุมเทน้อยกว่ามุมเทจรงิ  ภาพตดัขวางตาม
แนว   UV เป็นแนวทีแ่สดงสภาพธรณีวทิยาไดเ้หมาะสมกว่า  ภาพตดัขวางภาพอืน่ๆ   
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รปูที ่10.18  (ก)  และ (ค)  ภาพบรเิวณ  Siccar Point แสดงรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งเชงิมุม  (ข) 
และ (ง) ภาพสเกตแสดงแนวตดัขวางของภาพในรูป (ก)  และ (ค)  ตามล าดบั [ภาพ (ก) และ (ค)  โดย  
Dave Souza]  
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รปูที ่10.19  หนิโผล่และภาพตดัขวาง  (ก) และ (ข) ภาพหนิโผล่แสดงรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่ง
เชงิมุม (angular unconformity)   (ค) ภาพสเกตแสดงแนวตดัขวางของภาพในรูป (ก) และ (ข) รอยสมัผสั
ระหว่างบนล่างของรอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งและผวิบนของหน่วยหนิล่าง ทีป่รากฏในสนามแสดงผวิกึง่ระนาบ
เรยีบ ในรูป (ก)  และระนาบเรยีบในรูป (ข)  ภาพตดัขวางในรูป (ค) สมมตใิหเ้ป็นระนาบเรยีบ  [ภาพ (ก) 
และ (ข)  โดย Peter A. Scolle] 
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แผนทีที่แ่สดงขอบเขตของหน่วยหินใต้รอยชัน้ไม่ต่อเนือ่งหรือแผนทีโ่บราณ (subcrop 
map  หรอื palaeogeological map)  การท าแผนทีช่นิดนี้  ตอ้งอาศยัการแปลความหมายจากขอ้มลูของ
หนิโผล่  ขอ้มูลหลุมเจาะ  และ/หรอืขอ้มูลของการส ารวจธรณีฟิสกิส ์ ร่วมกบัจนิตนาการ  หากรอยสมัผสั
ระหว่างผวิล่างของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องกบัผวิบนของหน่วยหนิใต้รอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  เป็นระนาบเรยีบ  การ
แกป้ญัหาเพื่อหาความลกึของชัน้หนิทีว่างตวัอยู่ใต้รอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  ไม่ยุ่งยากใชก้ารสรา้งเสน้ชัน้ความ
สงูของโครงสรา้ง  หาระนาบสองระนาบตดักนั  ลกัษณะของระนาบตดักนัจากการสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้ง  แสดงในรปูที ่10.20  ดงันัน้  หากตอ้งการประยุกตห์ลกัการหาเสน้ทีเ่กดิจากระนาบสองระนาบ
ตดักนั  จากหนิโผล่ของแผนทีธ่รณีวทิยา  สิง่ทีต่อ้งทราบคอื  การวางตวัระนาบของหน่วยหนิใต้รอยชัน้ไม่
ต่อเนื่อง  และระนาบของรอยชัน้ไม่ต่อเนื่อง  จากนัน้หาเสน้ทีเ่กดิจากการตดักนัระหว่างระนาบสองระนาบ  
ดงัตวัอย่างแสดงในรูปที ่10.21  หมายเหตุ: หากเป็นระนาบโค้ง จะใช้หลกัการวเิคราะหด์งัรูปที ่10.21  
ไม่ได ้ ปจัจุบนัเมื่อพบว่ารอยสมัผสัไม่เป็นระนาบ  จะน าการส ารวจดว้ยคลื่นสัน่สะเทอืนแบบสะทอ้นชนิด
สามมติมิาประยุกตส์ ารวจ  จะท าใหส้ามารถแปลความหมายสรา้งแผนทีใ่ต้ผวิดนิไดแ้ม่นย าขึน้  

  

 
 

 รปูที ่10.20  การหาเสน้ทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบสองระนาบ  ทีม่ทีศิทาง  N 45W, 30  
และ N45E, 35  (ก) สรา้งเสน้ชัน้ความสงูโครงสรา้งของระนาบ  แนวตดักนั  คอื  ต าแหน่งความสงูของ
เส้นชัน้ความสูงของโครงสร้าง  ของทัง้สองระนาบ  ทีม่ีค่าความสูงเท่ากนั อ่านค่ามุมพลนัจ์  จากการ
ค านวณ   tan (plunge) เท่ากบั ระยะห่างของเสน้ความความสงูของเสน้ชัน้ (C, contour interval) หารดว้ย
ระยะทางทีว่ดัแนวราบ (H, horizontal spacing)   (ข) เขยีนระนาบทัง้สองระนาบ  ลงบนตาขา่ยของสเตรโิอ
เนต  เพือ่หาจุดตดัของระนาบ  ต าแหน่งของระนาบตดักนั  คอื  เสน้ทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบ  ค่าการ
วางตวัของเสน้ในรปู (ก) หรอื (ข)  จะไดค้่าเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง 



160   คู่มอืปฏิบตักิารธรณีวิทยาโครงสรา้งและธรณีวิทยาภาคสนาม  

 

 
 
 รปูที ่10.21  (ก)  แผนทีแ่สดงรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งแบบเชงิมุม  (ข)  สรา้งเสน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้งของหน่วยหนิ A และรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งของหน่วยหนิ  P   หาระนาบของการวางตวัของ
หน่วยหนิ A และรอยชัน้ความไม่ต่อเนือ่งของหน่วยหนิ P และ สรา้งเสน้ตรงจากเสน้ทีเ่กดิจากจุดตดัทีเ่สน้
ความสงูของโครงสรา้งเท่ากนัของระนาบ   
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จากรูปที ่10.21  แสดงรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องวางตวัหน่วยหนิ P  วางทบัอยู่บนบางส่วนของหน่วย
หนิ  A, B และ C  โดยมลีกัษณะเป็นระนาบเรยีบ  ดงันัน้จะต้องมแีนวตดักนัของหน่วยหนิ P และหน่วย
หนิ A, B และ C  การหาเสน้ที่เกดิจากการตดักนัของระนาบหาไดโ้ดยการสรา้งเสน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้ง ของหน่วยหนิ P  และ หน่วยหนิ A, B และ C  รูปที ่10.21 (ข)  แสดงเสน้ชัน้ความสงูของ
โครงสรา้งของหน่วยหนิ P และ หน่วยหนิ A เท่านัน้  ได้ค่าการวางตวัของหน่วยหนิ P  มแีนวระดบั  
ตะวนัออก-ตะวนัตก  มุมเท 8  และหน่วยหนิ A  มแีนวระดบั  เหนือ-ใต้  และมุมเท 20 จากนิยามของ
การตดักนัของระนาบสองระนาบใน  รปูที ่10.20 (ก) คอื แนวเสน้ทีเ่กดิจากการเชื่อมจุดทีเ่สน้ชัน้ความสงู
ของระนาบเท่ากนัตดักนั  ดงันัน้  ลากแนวเสน้เชื่อมจุดตดัของเสน้ชัน้ความสูงของโครงสรา้งของระนาบ
หน่วยหนิ P และหน่วยหนิ A  อ่านค่าเทรนด ์(trend) วดัไดโ้ดยตรงจากการเทยีบทศิเหนือ-ใต้จากแผนที ่ 
และอ่านค่าพลนัจ ์(plunge) จากการค านวณ tan (plunge) = C/H  เมื่อ C คอื ระยะห่างของเสน้ความ
ความสงูของเสน้ชัน้ (contour interval) และ H คอื ระยะทางทีว่ดัแนวราบ (horizontal spacing)  ระยะห่าง
ทีว่ดัใชม้าตราสว่นในแผนที ่ สว่นรปูที ่10.22  แสดงการเขยีนบนตาขา่ยสเตรโิอเนต  เพื่อหาเสน้ทีเ่กดิจาก
การตดักนัของระนาบ  หลงัจากทราบการวางตัวของชัน้หน่วยหนิใต้รอยชัน้ความไม่ต่อเนื่อง  และระนาบ
ของรอยชัน้ความไม่ต่อเนื่อง [รปูที ่10.21 (ข)]  จากนัน้น ามาเขยีนลงบนตาขา่ยสเตรโิอเนต     
 

 
 

รปูที ่10.22  การวเิคราะหบ์นตาขา่ยสเตรโิอเนต  เพือ่หาเสน้ทีเ่กดิจากการตดักนัของระนาบสอง
ระนาบ  จุดตดั  คอื  ค่าของการวางตวัของเสน้ทีต่ าแหน่งจุดตดัของระนาบ   

 
 

 

 
เมือ่อ่านจบหวัขอ้น้ีแลว้  ควรท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  ข้อ 3-6  ก่อนทีจ่ะอ่านในบท
ต่อไป  
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 
1. จงสรา้งแผนทีธ่รณีวทิยาพรอ้มภาพตดัขวางของพืน้ทีท่ี่มสีภาพภูมปิระเทศในรูปที ่10.23  ก าหนดให้

ชัน้หนิเอยีงเทคงที ่ (ก)  มุมเท  5  จ านวนหน่วยหนิ  3  หน่วยหนิ  และ  (ข)  มุมเท 60 จ านวน
หน่วยหนิ  6  หน่วยหนิ   

2. จงสรา้งแผนทีธ่รณีวทิยาพรอ้มภาพตดัขวาง  ก าหนดใหส้รา้งเสน้ชัน้ความสงูของภูมปิระเทศขึน้เอง  
และก าหนดใหช้ัน้หนิเอยีงเทคงทีม่มีุมเท  60 จ านวนหน่วยหนิ  5  หน่วยหนิ 

3. จงสร้างแผนที่ธรณีวทิยาพร้อมภาพตดัขวางของพื้นที่มีรอยชัน้ไม่ต่อเนื่องแบบเชงิมุม  ก าหนดให้
สร้างเส้นชัน้ความสูงของภูมิประเทศขึ้นเอง  และหาการวางตัวของเส้นที่เกิดจากการตัดกนัของ
ระนาบสองระนาบ  

4. จงหาสรา้งภาพตดัขวางของแผนที่ธรณีวทิยาทีแ่สดงในรูปที ่10.24  และก าหนดใหแ้ถบสดี าเป็นชัน้
ถ่าน  หากเจาะหลุมทีต่ าแหน่ง A, B  และ C  จะพบถ่านทีค่วามลกึเท่าใด (หลุม A 450 เมตร หลุม B 
200 เมตร หลุม  C ไม่พบ) 

5. จงหาสรา้งภาพตดัขวางของแผนทีธ่รณีวทิยาทีแ่สดงในรปูที ่10.25 
  

 
 

รปูที ่10.23  ส าหรบัค าถามขอ้ 1 
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รปูที ่10.24  ส าหรบัค าถามขอ้ 4  [ทีม่าของภาพ: Map 10  โดย  Bennison and Moseley, 1997] 
 

 
 

รปูที ่10.25  ส าหรบัค าถามขอ้ 5  [ทีม่าของภาพ: Map 9 โดย  Bennison and Moseley, 1997] 
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6 จงหาแนวเสน้ทีเ่กดิจากตดักนัของรอยชัน้ความไม่ต่อเนื่องของหน่วยหนิกรวดมน  และหน่วยหนิ
ทรายปนกรวด  พรอ้มแสดงบรเิวณทีห่น่วยหนิกรวดมนปิดทบัหนิทรายปนกรวด ในรปูที ่10.26 

 

 
 

รปูที ่10.26  ส าหรบัค าถามขอ้ 6  [ทีม่าของภาพ: Fig. 34  โดย  Powell, 1992] 
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โครงสรางชั้นหินคดโคง 
(Folding Structures) 

 
11.1 ธรรมชาติของชั้นหินคดโคง  

 ชั้นหินคดโคง (fold) เปนโครงสรางทางธรณีวิทยาประเภทหนึ่งที่แสดงถึงการเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะของแผนหินในเปลือกโลก  ภายใตความเคนอัด (compressive stress) และแผนหินอยูในสภาวะ
แบบออนนิ่ม (ductility)  ทําใหแผนหินเกิดการคดโคง  โกงงอ หรือบิดพับ  เปนลูกคลื่น  รูปรางและขนาด
ของลูกคล่ืนของชั้นหินคดโคงมีทั้งขนาดเล็กตองดูดวยกลองขยาย  จนกระทั่งถึงหลายสิบหรือหลายรอย
กิโลเมตร  กลาวโดยสรุป  ชั้นหินคดโคง  เปนผลของการแสดงออกของแผนหิน  เมื่อแผนหินน้ันถูก
ความเคนท่ีมากระทํา  แผนหินไมสามารถตานทานตอความเคนท่ีมากระทํา  จึงเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะ ในรูปของการคดโคง  องคประกอบที่สําคัญๆ (รูปที่ 11.1)  ของชั้นหินคดโคงมีดังนี้ 

(1) จุดพับการคดโคง (hinge point)  คือ  จุดที่ชั้นหินคดโคงมีความโคงมากสุด (maximum 
curvature)  ในกรณีที่ชั้นหินคดโคงไมแสดง  จุดพับการคดโคงที่ชัดเจน  พบบริเวณกวาง  
จะเรียกวา บริเวณรอยพับการคดโคง (hinge zone)  

(2) เสนพับการคดโคงหรือแนวพับการคดโคง (hinge line) คือ เสนที่ลากจากจุดพับการคด
โคงระหวางผิวของชั้นหินคดโคง (fold surface) เดียวกันอยางนอยสองจุดขึ้นไป  เสนพับ
การคดโคงมีไดทั้งเสนตรง เสนโคง หรือบิดไปมา  (รูปที่ 11.1) 

(3) สันหรือยอดการคดโคง (fold crest)  คือ  บริเวณที่สูงสุดของภูมิประเทศของสันชั้นหินคด
โคงที่ปรากฏ (maximum topographic height)   

(4) ทองของชั้นหินคดโคงหรือทองการคดโคง (fold trough)  คือ  บริเวณที่ตํ่าสุดของภูมิ
ประเทศของทองชั้นหินคดโคงที่ปรากฏ (minimum topographic height)  

(5) แขนชั้นหินคดโคง (fold limb)  คือ  บริเวณที่อยูระหวางสันและทองของชั้นหินคดโคง  
(6) ระนาบแกนการคดโคง (axial plane)  มี 2 นิยาม คือ  (1) ระนาบสมมติที่แบงแขนของ

การคดโคงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน  ถาไมเปนระนาบเรียกวา  ผิวแกนการคดโคง (axial 
surface หรือ hinge surface) หรือ  (2) ระนาบสมมติที่ประกอบดวย  เสนพับการคดโคง 
(hinge line)  ของแตละชั้นหินภายในโครงสรางชั้นหินคดโคง (รูปที่ 11.1)  ผิวแกนการคด
โคงมีรูปรางตางๆ  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 11.2 (ก) การวางตัวของระนาบการคดโคงจะวัด
แนวระดับ (strike) และมมุเท (dip) ของผิวแกนการคดโคง  

(7) จุดเปลี่ยนโคง (inflection point)  คือ  บริเวณที่มีการเปล่ียนแนวการคดโคงของชั้นหินคด
โคง  เชน  เปล่ียนจากโคงขึ้นเปนโคงลง  
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รูปท่ี 11.1  องคประกอบภายในโครงสรางชั้นหินคดโคง  และลักษณะของการกําหนดเสนพับ

การคดโคงและระนาบแกนการคดโคง  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก McClay, 1987 และ Powell, 
1992] 

 
(8) แกนการคดโคง (fold axis) คือ เสนสมมติที่สรางขึ้น  เมื่อไมสามารถหากําหนดเสนพับ

การคดโคงได  คาการวางตัวของแกนการคดโคงจัดเปนคาโดยประมาณ 
(9) ความยาวของการคดโคง (wavelength)  คือ  ระยะทางจากสันการคดโคงถึงสันการคด

โคงของอีกลูก  
(10) ความสูงของชั้นหินคดโคง (amplitude)  คือ  ครึ่งของระยะที่วัดจากสัน (crest) และทอง 

(trough) การคดโคง  
 เสนพับการคดโคง (hinge line) และแกนการคดโคง (fold axis)  ใชแทนกันไมได  เพราะการหา
คาการวางตัวของเสนพับการคดโคง  จะตองกําหนดจุดที่มีคาความโคงมากที่สุด  เพ่ือกําหนดแนวเสน  
นั้นคือ  จะตองเห็นแนวเสนจากการเชื่อมจุดคาความโคงมากสุด  อยางนอยสองจุด  (รูปที่ 11.1)  สวน
แกนการคดโคงเปนการกําหนดแนวเสน  จากจินตนาการ  คาการวางตัวของแนวเสนที่วัดไดจึงเปนคาของ
การคาดประมาณ  และการที่ชั้นหินคดโคงมีเสนพับการคดโคงในแนวเดียวกันไมไดหมายความวามีรูปราง
ของการวางตัวของชั้นหินคดโคงเหมือนกัน  ดังนั้น  หากทราบคาของการวางตัวของเสนพับการคดโคง  
หรือคาการวางตัวของผิวแกนการคดโคง [รูปที่ 11.2 (ข)]  จะไมสามารถบงบอกรูปรางการคดโคงได  
จะตองทราบเสนพับการคดโคง (hinge line) และผิวแกนการคดโคง (axial surface)  จึงจะสรางชั้นหินคด
โคงไดคงรูป (fix shape) ดังตัวอยางในรูปที่ 11.3  
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รูปท่ี 11.2 (ก) ลักษณะของผิวแกนการคดโคง (axial surface)  ซึ่งเปนไดทั้งระนาบเรียบ  

ระนาบโคง  หรือ บิดไปมา  (ข)  การทราบการวางตัวของเสนพับการคดโคงหรือการวางตัวของระนาบแกน
การคดโคง  ไมสามารถสรางรูปรางของชั้นหินคดโคงคงรูป (fix shape) ได  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุง
ตอจาก Davis and Reynolds, 1996 และ Powell, 1992] 
 

 
 
รูปท่ี 11.3  การสรางรูปรางของชั้นหินคดโคงไดคงรูป (fix shape)  จําเปนตองทราบทิศทางของ

เทรนด (trend)  และพลันจ (plunge)  ของเสนพับการคดโคง  และทราบแนวระดับและมุมเท  ของระนาบ
แกนการคดโคง  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and Reynolds, 1996 และ Powell, 1992]  
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11.1.1 ประเภทของชั้นหินคดโคง    
 การจําแนกชั้นหินคดโคงมีหลากหลายวิธี  สําหรับคูมือปฏิบัติการเลมนี้  เลือกกลาวในสวนของ
การจําแนกประเภทที่สามารถ  นํามาประยุกตเพ่ือชวยในการอานแผนที่ธรณีวิทยาของชั้นหินคดโคง
รวดเร็วขึ้น  ไดแก 

(1) จําแนกโดยพิจารณาเสนพับการคดโคง (hinge line) หรือแกนการคดโคง (fold axis)  
จําแนกชั้นหินคดโคงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก (cylindrical 
fold) และ ชั้นหินคดโคงไมเปนรูปทรงกระบอก (non-cylindrical fold)  ชั้นหินคดโคงใดๆ  จัด
วาเปนชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกไดก็ตอเมื่อ  แนวของการตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับเสนพับ
การคดโคงหรือแกนการคดโคงที่ตําแหนงใดๆ   จะไดรูปของชั้นหินคดโคงเหมือนกันในทุกๆ  
แนวของการตัดขวาง  โดยธรมชาติ  เสนพับการคดโคงหรือแกนการคดโคง  มีเฉพาะชั้นหิน
คดโคงรูปทรงกระบอกเทานั้น  ดังแสดงในรูปที่ 11.4 (ก)  ดังนั้น  ชั้นหินคดโคงที่ไมสามารถ
หาเสนพับการคดโคงหรือแกนการคดโคงได  จัดเปนประเภท  ชั้นหินคดโคงไมเปนรูป
ทรงกระบอก  [รูปที่ 11.4 (ข)]  ซึ่งเนื้อหาของการวิเคราะหชั้นหินคดโคงในคูมือปฏิบัติการนี้  
กลาวเนนเฉพาะประเภทของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  เพราะสามารถใชหลักการ
วิเคราะหโดยการสรางเสนชั้นความสูงโครงสรางผิวระนาบเรียบหรือระนาบโคงได  หาก
ตองการวิเคราะหชั้นหินคดโคงสวนที่อยูใตผิวดินที่ไมเปนรูปทรงกระบอก  จําเปนตองประยุกต
สํารวจดวยวิธีอ่ืน  เชน  การสํารวจดวยธรณีฟสิกส  เพ่ือนํามาสรางแผนที่เสนชั้นความสูงของ
ผิวบนหรือผิวลางของหนวยหินที่สนใจ   

 

 
 

รูปท่ี 11.4  รูปรางของชั้นหินคดโคง  (ก) ชั้นหินคดโคงแบบรูปทรงกระบอก (cylindrical fold) (ข) 
ชั้นหินคดโคงแบบไมเปนรูปทรงกระบอก (non-cylindrical fold) [ที่มาของภาพ: Figs.  3.2 and 3.3 โดย 
Lisle, 1995] 
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(2) จําแนกโดยพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโคง  แบงได  2 ประเภท  คือ ประเภทที่เมื่อ
ความหนาวัดตั้งฉากกับชั้นหิน  ไดความหนาคงที่  เรียกทับศัพทวา  parallel fold  และ
ประเภทที่ เมื่อวัดขนานกับแกนการคดโคง  จะไดความหนาคงที่  เรียกทับศัพทวา  similar 
fold  ลักษณะของ similar fold  พิจารณาดวยหลักงายๆ คือ  พบความหนาของชั้นหินมากขึ้น
บริเวณยอดและทองการคดโคง  สวน  parallel fold  พบความหนาเทากันไมวาที่บริเวณแขน 
ยอด หรือ ทองการคดโคง  และหากพบลักษณะการคดโคงของชั้นหินแตละชั้นมีการคดโคง
คลายวงกลมหลายวงซอน  โดยแตละวงมีจุดศูนยกลางที่ตําแหนงเดียวกัน  ชั้นหินประเภทนี้
เรียกวา concentric parallel fold (รูปที่ 11.5)   

(3) จําแนกโดยพิจารณาจากการสมมาตร (fold symmetry) ของรูปรางการคดโคง  การ
พิจารณาโดยบงบอกลักษณะแบบสมมาตร หรือ อสมมาตร จากการสรางเสนกลาง (median 
trace)  แบงแขนของชั้นหินคดโคงออกเปนสองสวน  หากพบวาเทากัน  ถือเปนสมมาตร  ถา
ไมเทากันเปนถือเปนอสมมาตร  นอกจากนี้หากแขนของการคดโคงมีมุมเทไปในทิศทาง
เดียวกัน  ชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ  (overturned fold)  การพิจารณาใช
เง่ือนไขวา  เมื่อเจาะหลุมสํารวจจะพบหินแกวางตัวอยูบนหินออน (รูปที่ 11.6) 

 

 
 
 รูปท่ี 11.5  รูปรางของชั้นหินคดโคงพิจาณาความหนาชั้นหิน  (ก) แบบ parallel fold ความหนา
คงที่  เมื่อวัดตั้งฉากกับชั้นหิน   (ข)  แบบ similar fold  ความหนาเปลี่ยนแปลง เมื่อวัดตั้งฉากกับชั้นหิน 
  
11.1.2 ลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโคง 

ในสนามมักพบชั้นหินคดโคงจากหินโผลไมสมบูรณ  อีกทั้งทิศทางของมุมมองและลักษณะของ
ภูมิประเทศ  เปนปจจัยที่ทําใหรูปรางของชั้นหินคดโคงมีรูปรางแตกตางกันไป  ทํานองเดียวกับการ
พิจารณารูปรางของชั้นหินคดโคงจากแผนที่ธรณีวิทยา  หากชั้นหินคดโคงมีรูปรางไมซับซอนมากนัก  จะ
สามารถบงบอกรูปรางของชั้นหินคดโคงไดรวดเร็ว  หากมคีวามซับซอน  อาจจําเปนตองพิจารณาดวยการ
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สรางภาพตัดขวาง  และภาพตัดขวางที่สามารถใหภาพลักษณของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกที่ชัดเจน
เหมาะสมที่สุด  คือ  ภาพตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง (hinge line) หรือแกนการคดโคง 
(fold axis)  หากภาพตัดขวางไมไดต้ังฉากกับเสนพับการคดโคงหรือแกนการคดโคง  ภาพที่ไดจะแตกตาง
ออกไปตามมุมที่ตัด  ดังตัวอยางในรูปท่ี 11.7  ภาพตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับเสนพับการคดโคงหรือแกน
การคดโคง นิยมเรียกวาทับศัพทวา true profile หรือ normal profile  ภาพตัดขวางที่ไมไดตัดตั้งฉากกับ
เสนพับการคดโคงหรือแกนการคดโคง  นิยมเรียกทับศัพทวา  oblique profile  ดังนั้น  การบงบอกรูปราง
ของชั้นหินคดโคง  จึงตองพิจารณาจาก normal profile  หรือ true profile  
 

 
 

รูปท่ี 11.6  รูปรางการคดโคงพิจารณาจากการสมมาตร  (ก) แบบสมมาตร (symmetrical fold) 
(ข) แบบอสมมาตร (asymmetrical fold) (ค) แบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned aymmetrical fold)   

 

 
 
รูปท่ี 11.7  การสรางภาพตัดขวาง  (ก) แนวตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง (normal 

profile)  (ข) และ (ค) แนวตัดขวางที่ไมไดต้ังฉากกับเสนพับการคดโคง (oblique profile)  การบงบอก
รูปรางของชั้นหินคดโคงควรพิจารณารูป (ก) [ที่มาของภาพ: Fig.  79 โดย Powell, 1992] 
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11.2  การวิเคราะหช้ันหินคดโคงและแผนที่บริเวณที่มีช้ันหินคดโคง 

11.2.1 การสรางเสนชั้นความสูงของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  
ในบทที่ 10 ไดกลาวถึง  ลักษณะแผนที่แสดงชั้นหินเอียงคงที่  วาจะตองมีเสนชั้นความสูงของ

โครงสราง  (structure contours)  เปนเสนตรง  มีระยะหางระหวางเสนในแผนที่เทากัน  และวางตัวขนาน
เสนแนวระดับ (strike line)  ในบทนี้  ลักษณะของเสนชั้นความสูงของโครงสราง  ยังคงเปนเสนที่ขนานกับ
แนวระดับ (strike) แตอาจะเปนไดทั้งแบบเสนตรงและเสนโคง  ระยะหางระหวางเสนในแผนที่ของเสนชั้น
ความสูงอาจไมเทากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมุมเทที่เปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบของชั้นหินคดโคง (รูปที่ 11.8)  
นอกจากนี้เสนชั้นความสูงอาจจะตัดกัน  หรือซอนทับ  หรือขามกันได    
 

 
 

รูปท่ี 11.8  รูปรางของชั้นหินคดโคงและเสนชั้นความสูงของโครงสราง  (ก) แบบรูปทรงกระบอก 
(cylindrical folds)  (ข) แบบไมเปนรูปทรงกระบอก (non-cylindrical folds)  (ค) แบบรูปทรงกระบอกมีมุม
พลันจ (plunging cylindrical folds)  [ที่มาของภาพ: Fig. 70  โดย  Powell, 1992] 
 

แผนที่แสดงในรูปที่ 11.9-11.11  เปนตัวอยางของชั้นหินคดโคงที่มีรูปแบบแตกตางกัน  ตัวอยาง
ทั้ง 3 ตัวอยางเปนการแสดงชั้นหินคดโคงที่มี่ผิวระนาบเรียบ  ลักษณะของเสนชั้นความสูงเปนเสนตรง  มี
เพียงระยะหางในแผนที่ของเสนชั้นความสูงที่ไมเทากันในแตละบริเวณ  เปนรูปแบบของชั้นหินคดโคงรูป
ทรงกระบอก (cylindrical folds)  เชนเดียวกับรูปที่ 11.8 (ก)  
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รูปท่ี 11.9  แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางตัดตามแนวตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง (hinge 

line)  และแสดงภาพสมบูรณสุดของการวางตัวของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกแบบระนาบเรียบ  (ก) 
สวนของประทุน (anticline)  (ข) สวนของประทุนหงาย (syncline)  
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รูปท่ี 11.10  แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางตัดตามแนวตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง  (hinge 

line) และแสดงภาพสมบูรณสุดของการวางตัวของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกแบบระนาบเรียบ  (ก) และ 
(ข)  สวนของประทุน (anticline) และประทุนหงาย  (syncline)   
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รูปท่ี 11.11  แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางตัดตามแนวตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง (hinge 

line)  และแสดงภาพสมบูรณสุดของการวางตัวของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกแบบระนาบเรียบ  (ก)  ชั้น
หินคดโคงที่มีจุดพับการคดโคงแคบ  (ข) ชั้นหินคดโคงที่มีจุดพับการคดโคงกวาง 



โครงสรางช้ันหินคดโคง  175 

 

หลักการสรางเสนชั้นความสูงของชั้นหินคดโคง  หากพบวาเปนระนาบเรียบ  ใชหลักของระนาบ
เรียบ  หากพบเปนระนาบโคงใชหลักการสรางระนาบโคง ซึ่งทั้งสองหลักการไดกลาวมาแลวในบทที่ 5  
อยางไรก็ดี  รูปที่  11.12  แสดงลักษณะคราวๆ  ของเสนชั้นความสูงของโครงสรางชั้นหินคดโคงแบบรูป
ทรงกระบอกระนาบเรยีบและระนาบโคง  และไมเปนรูปทรงกระบอก  หลักของการสรางเสนชั้น คือ  “เสน
ชั้นความสูงของโครงสราง  จะตัดเสนความสูงภูมิประเทศ  ท่ีความสูงเทากันไดก็ตอเมื่อ  มีหิน
โผลปรากฏใหเห็น และตองขนานกับแนวระดับ (strike) เสมอ”    
 

 
 
รูปท่ี 11.12  เสนชั้นความสูงของโครงสรางชั้นหินคดโคง  (ก)  แบบรูปทรงกระบอกระนาบเรียบ  

(ข) แบบรูปทรงกระบอกระนาบโคง  (ค) ไมเปนรูปทรงกระบอก  [ที่มาของภาพ: Figs. 3.20 and 3.22 โดย  
Lisle, 1995] 
 

จากรูปที่ 11.12 (ก)  พบเสนชั้นความสูงของโครงสรางตัดกัน  ตําแหนงที่ตัด  คือ  ตําแหนงของ
จุดพับการคดโคง(hinge point)  หากเชื่อมตําแหนงของจุดยอดชั้นหินคดโคงสองจุดที่อยูติดกัน  จะได  
เสนพับการคดโคง (hinge line)  พิจารณาจากตัวอยางของแผนที่ธรณีวิทยาที่แสดงในรูปที่ 11.9-11.11  
เมื่อสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  จะไดเปนเสนตรงแตระยะหางของเสนตรงไมเทากัน  นั่นคือ  แขน
ของชั้นหินคดโคงมีลักษณะเปนระนาบเรียบ  ดังนั้น  จะยังคงเห็นการโผลของหนวยหินรูปตัววี (V-shape)  
[รูปที่ 11.13 (ก]  ในบริเวณที่ภูมิประเทศเปนสันเขา (ridge) หรือรองน้ํา (valley)  แตในบริเวณที่พบ
ขอบเขตการโผลของหนวยหิน  มีลักษณะรูปตัววี  หรือคลายรูปตัววี หรือคดโคง  ที่ไมไดสอดคลองกับ
สภาพของภูมิประเทศ  ดังรูปที่ 11.13 (ข)  หรือรูปที่ 11.9-11.11  ดังนั้น  สามารถสรุปลักษณะเฉพาะของ
ขอบเขตการโผลของหนวยหินของโครงสรางชั้นคดโคง  ไดวา  “แผนที่แสดงขอบเขตหินโผลใดๆ  
หากพบลักษณะการคดโคงมากสุด (maximum curvature)  ท่ีไมใชเกิดจากสภาพภูมิประเทศของ
สันเขาหรือรองนํ้า  แสดงวาหนวยหินน้ันมีโครงสรางชั้นหินคดโคง”  และบริเวณที่แสดงการโคงมาก
สุดของขอบเขตหินโผล  ที่ไมสัมพันธกับภูมิประเทศ  คือ  จุดพับการคดโคง (hinge point)  หรือบริเวณ
รอยพับการคดโคง (hinge zone) นั่นเอง [รูปที่ 11.9-11.11 และ 11.13 (ก)]   
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รูปท่ี 11.13   แผนที่แสดงขอบเขตหินโผล  (ก) หนวยหินมีโครงสรางแบบระนาบ ขอบเขตหิน
โผลแสดงลักษณะจุดโคงมากสุด คือ ตําแหนง A ซึ่งสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศที่เปนสันเขา  (ข) หนวย
หินมีโครงสรางการคดโคง  ขอบเขตหินโผลแสดงจุดโคงมากสุด 3 ตําแหนง คือ  A, B และ C  ไมสัมพันธ
กับสภาพภูมิประเทศทั้งสามตําแหนง   

 
 จากรูปที่ 11.14 แสดงแผนที่ธรณีวิทยาของชั้นหินคดโคง  พบจุดโคงมากสุด จํานวน 4 ตําแหนง 
คือ A, B, C และ D  เฉพาะตําแหนง C และ D  ที่สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ  สวนตําแหนง A และ B  
ไมสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ  ดังนั้น  ที่ตําแหนง A และ  B  คือ  จุดพับการคดโคง  (hinge point)  
เสนพับการคดโคงสรางไดโดยการลากเสนตรงเชื่อมตําแหนง  A และ  B  นอกจากนี้จุดพับการคดโคงพบ
ที่ระดับความสูงของภูมิประเทศเทากัน  แสดงวา  เสนพับการคดโคงวางตัวแนวราบ (ไมมีมุมพลันจ หรือ
มุมพลันจเทากับศูนย)  สวนระนาบแกนการคดโคง (axial plane)  จะตองเปนระนาบที่มีเสนพับการคดโคง
ปรากฏอยูบนระนาบ  และตองตัดเขาไปในหนวยหิน  ดังนั้น  ระนาบแกนการคดโคงจึงตองผานจุดพับการ
คดโคงและผานหนวยหิน  แนวของระนาบแกนการคดโคงแสดงในรูปที่ 11.14 (ข)  

รูปที่ 11.15 แสดงการหามุมพลันจของชั้นหินคดโคง  ดวยการสรางเสนชั้นความสูงของ
โครงสราง  หากพบชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกที่มีมุมพลันจ (plunging cylindrical fold)  จะสามารถ
สรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางที่พบจุดตัดกันของเสนชั้นความสูงของโครงสราง  จากผลของการสราง
เสนความสูงในสวนของแขนการคดโคงแตละขาง  ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงตัดกันเปนไปไดทั้ง  ตําแหนง
ยอดหรือทองการคดโคง  หากลากแนวเสนเชื่อมระหวางจุดตัดของเสนชั้นความสูง  ดังแสดงในรูปที่ 11.15 
(ข)  จะสามารถหาเทรนด  และหามุมพลันจได  โดยคาของเทรนด  วัดดวยไมวัดมุมหรือไมโปรแทรคเตอร  
(protector) เทียบกับทิศที่ปรากฏในแผนที่  มุมพลันจหาไดจาก  สมการของความสัมพันธระหวางดานและ
มุมของสามเหล่ียมมุมฉาก  น่ันคือ  tan (plunge) = C/H เมื่อ C  คือ  คาของระยะหางของชวงชั้นความสูง
ของโครงสราง (contour interval) และ H  คือ คาของระยะหางในแนวราบที่วัดระยะจากแผนที่ (horizontal 
spacing)  ดังแสดง ในรูปที่ 11.15 (ก) 



โครงสรางช้ันหินคดโคง  177 

 

 
 
รูปท่ี 11.14  (ก) แผนที่ธรณีวิทยาหินโผลของชั้นหินคดโคง  (ข)  ตําแหนงของจุดโคงมากสุด  ที่

เกิดจากผลของสภาพภูมิประเทศ คือ ตําแหนง C  และ D  สวนตําแหนง A และ B  คือ  จุดพับการคดโคง  
[ที่มาของภาพ: Figure 3.34 โดย Lisle, 1995] 

 

 
 
รูปท่ี 11.15 การหามุมพลันจ (plunge) ของชั้นหินคดโคงแบบรูปทรงกระบอก   [ที่มาของภาพ: 

Fig. 3.23 จาก Lisle, 1988] 
 
หมายเหตุ: การพบหินโผล ในกรณีที่ทราบลําดับของชั้นหิน (sequence stratigraphy) ของพ้ืนที่

ที่ศึกษา  แลวพบวาหินอายุแกอยูลอมรอบดวยหินที่อายุออนกวา เรียกวา “อินไลเออร (inlier)”  แตถา
พบเปนหินอายุออนลอมรอบดวยหินที่มีอายุแกกวา เรียกวา  “เอาทไลเออร (outlier)”  ซึ่งเปนสอง
ลักษณะที่พบมากในบริเวณที่มีชั้นหินคดโคง   
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11.2.2  การสรางภาพตัดขวางชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  
การสรางภาพตัดขวางในบริเวณท่ีมีโครงสรางชั้นหินคดโคง  กอนที่จะทําการสราง  จะตอง

พิจารณาเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   
(1) ตองแยกใหไดกอนวาบริเวณที่พบจุดโคงมากสุด ( maximum curvature) ที่ขอบเขตของหิน

โผลในแผนที่เปนจุดพับการคดโคง (hinge point)  หรือเปนไปกฎรูปตัววี (V-shape rule)  ที่
สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ  ทําใหเกิดลักษณะโคงของขอบเขตหินโผล  [รูปที่ 11.13 และ 
11.16 (ก)] 

(2) ลากเสนตรงเชื่อมตอจุดพับการคดโคง (hinge point) เพ่ือสรางเสนพับการคดโคง (hinge 
line)  (รูปที่ 11.16 (ข) 

เมื่อหาตําแหนงของจุดพับการคดโคง  เสนพับการคดโคงไดแลว จากนั้นจะสามารถกําหนดแนว
ที่จะสรางภาพตัดขวางได  นั่นคือ  ควรกําหนดแนวที่จะสรางภาพตัดขวางตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง  
เพ่ือจะได normal (true) profile ที่สามารถบงบอกรูปราง  และความหนาของหนวยหินไดอยางถูกตอง  
(ยกเวนมีจุดประสงคที่ตองการตัดแบบ oblique profile)  จากนั้นถายจุดพับการคดโคง  ลงในแนวตัดขวาง  
[รูปที่ 11.16 (ค)]  โดยฉาย (project) ลงมาที่แนวตัดขวางในแนวดิ่ง  รวมท้ังขอบเขตของหนวยหินที่พบ
ตามแนวตัดขวาง  ตอเติมสวนที่ขาดหายไปตามความนาจะเปน  สวนผิวแกนการคดโคง  สรางไดโดยการ
ตอจุดพับการคดโคง  จากที่ปรากฏในภาพตัดขวาง  และฉายกลับขึ้นสูแผนที่เพ่ือแสดงแนวของผิวแกน
การคดโคงบนแผนที่ [รูปที่ 11.16 (ง)]   

ตัวอยางที่สอง (รูปที่ 11.17)  แสดงการวิเคราะหเพ่ือหา ขนาด ทิศทาง รูปทรงทางเรขาคณิตของ
ชั้นหินคดโคง  จากแผนที่หินโผลทั้ง 4 รูป [(ก)-(ง)]  เมื่อสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  พบแขนทั้ง
สองขางชั้นหินคดโคงมีมุมเทไมเทากัน  ทุกรูปพบจุดพับการคดโคงอยูระดับความสูงเดียวกัน  แสดงวาชั้น
หินคดโคงไมมีมุมพลันจ  มีรูปรางแบบ non plunging cylindrical fold  ลักษณะของมุมเท (dip)  ของแขน
ของชั้นหินคดโคง  แสดงรูปแบบของชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned fold)  โดยมี
ความหนาของแขนของชั้นหินคดโคงแตกตางกัน  ความหนาของชั้นหินที่พิจารณาไดจากภาพตัดขวางใต
แผนที่ในรูปที่ 11.17 (ก) และ (ค) มีความหนาคงที่  เปนประเภท parallel fold  ขณะที่ความหนาของชั้น
หินที่พิจารณาจากภาพตัดขวางใตแผนที่ในรูปที่ 11.17 (ข) และ (ง) มีความหนาที่ไมเทากัน เปนแบบ 
similar fold  รวมท้ังลักษณะของลักษณะของจุดพับการคดโคง (hinge point)  ความชัดเจนของลักษณะ
จุดพับการคดโคงพบไดจากภาพตัดขวางที่แสดงใตแผนที่ของรูปที่ 11.17 (ก) และ (ค) พบเปนบริเวณรอย
พับการคดโคง (hinge zone)  ไมใชจุดพับการคดโคง (hinge point)  ตรงกันขามกบัรูปที่ 11.17 (ข) – (ง)   

 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-5  กอนที่จะอานในหัวขอ
ตอไป  
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รูปท่ี 11.16  ภาพตัดขวางและหาผิวแกนการคดโคง (ก) พิจารณาจุดความโคงมากสุด  เพ่ือ

กําหนดจุดพับการคดโคง  (ข)  กําหนดจุดพับการคดโคง และลากเสนพับการคดโคง  (ค)  สรางเสนชั้น
ความสูงของโครงสรางและฉายลงในแนวตัดขวาง หาการวางตัวของชั้นหิน ทําใหครบทุกหนวยหิน  (ง) หา
แนวเสนของผิวการคดโคง   บนแผนที่ [ที่มาของภาพ:  Fig. 77   โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 11.17  การสรางภาพตัดขวาง  เพ่ือหารูปรางและความหนาของหนวยหิน  ดวยการสราง
เสนชั้นความสูงของโครงสราง และหาการวางตัวของหนวยหิน (ก) และ (ค) ชั้นหินคดโคงแบบ parallel 
fold (ข) และ (ง) ชั้นหินคดโคงแบบ similar fold  [ที่มาของภาพ: Fig. 78   โดย Powell, 1992] 
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11.2.3  การสรางภาพตัดขวางของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกเมื่อมีมุมพลันจ 
 เมื่อชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกมีมุมพลันจ  การสรางภาพตัดขวางทําไดโดยการฉาย (project) 
หารูปรางของชั้นหินคดโคงในแนวที่ตองการตัดขวาง  ดังแสดงในรูปที่ 11.18 (ก)  จากรูปเมื่อทราบมุม
พลันจ (p) และระยะคาความสูง (h) สามารถหาระยะทาง (d) ที่เปนระยะของการฉายตามสมการ d = 
h/tan(p)  เมื่อภูมิประเทศไมไดราบเรียบ  ดังแสดงในรูปที่ 11.18 (ข)  การฉายคลายกับ รูปที่ 11.18 (ก) 
ความสูงใดๆ  อานจากสภาพภูมิประเทศ  หรือตองการตัดในแนวใดๆ  สามารถทําได  ดังแสดงในรูปที่ 
11.18 (ค) และใชสมการ sin(p) = h/d  โดยจะตองทราบคามุมพลันจ และระยะ h  จึงจะสรางได 
 

 
 
รูปท่ี 11.18  การสรางภาพตัดขวางที่มีมุมพลันจ  (ก) ตัดแนวดิ่งภูมิประเทศเรียบ (ข) ตัดแนวดิ่ง

มีคาความสูงของภูมิประเทศ (ค) ตัดตั้งฉากกับเสนพับการคดโคง [ที่มาของภาพ: Figs.  88 and 89 โดย 
Powell, 1992] 
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11.2.4  การวิเคราะหชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกดวยสเตริโอเนต  

 การปรากฏของชั้นหินคดโคงในสนาม  มีทั้งขนาดเล็กและใหญ  ในกรณีที่ชั้นหินคดโคงมีขนาด
ใหญ  การโผลของชั้นหินมักพบไมสมบูรณ  เชน  อาจพบบางสวนของแขนขางใดขางหน่ึงของการคดโคง  
ทําใหจัดประเภทไมไดวาเปนชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก (cylindrical fold) หรือไมเปนรูปทรงกระบอก 
(non cylindrical fold)  ดังนั้น  การเขียนการวางตัวของชั้นหินคดโคง  จากขอมูลที่วัดไดในสนามที่
ตําแหนงตางๆ  ลงบนตาขายของสเตริโอเนต  จะสามารถจําแนกประเภทของชั้นหินคดโคงวาเปน ชั้นหิน
คดโคงแบบรูปทรงกระบอกหรือไมเปนทรงกระบอกได  ดังแสดงในรูปที่  11.19 และ 11.20  จากรูปที่ท้ัง
สองรูป  ลักษณะของชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  เมื่อนํามาเขียนโพล (plot pole) ของการวางตัวของ
แขนของชั้นหินคดโคงที่วัด ณ  ตําแหนงตางๆ  หากพบวา  สามารถลาก great circle ผานโพลของชั้นหิน
ได  แสดงวา  เปนชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  แตหากพบตําแหนงของโพลกระจายทั่วทั้งตาขาย  ไม
สามารถลากเสน great circle  ผานโพลที่ตําแหนงตางๆ ได แสดงวาเปน  แบบไมใชรูปทรงกระบอก  
ลักษณะของชั้นหินคดโคงโดยธรรมชาติ  ไมเคยปรากฏวามีรูปรางทรงกระบอกอยางสมบรูณ (perfect 
cylindrical fold) ดังนั้น  จึงเปนไปไมไดที่จะพบตําแหนงของโพลเรียงตัวอยางสมบูรณในแนวของ great 
circle ดังรูปที่ 11.19  แตจะพบในลักษณะกึ่งทรงกระบอก (near cylindrical fold) ดังรูปที่ 11.20   
 

 
 

รูปท่ี 11.19 (ก) ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก (ข) ภาพสเตริโอเนตของระนาบแขนการคดโคง
ที่วัดตามจุดตางๆ  (ค) ภาพสเตริโอเนตของโพล (poles) ของระนาบแขนการคดโคง เรียงตาแนว great 
circle  [ที่มาของภาพ: Figure 11.6  โดย Twiss and Moores, 1992] 

 
นอกจากนี้  การวิเคราะหโดยใชสเตริโอเนตสามารถเสนพับการคดโคง (hinge line)  โดยที่แนว

การวางตัวของเทรนด และพลันจ (plunge) ของเสนพับการคดโคง  จะตองอยูในแนวของ great circle  
ของแขนการคดโคงทั้งสองขาง  ดังแสดงรูปที่ 11.21  ดังนั้น  การหาเทรนด และพลันท  ของเสนพับการ
คดโคง  หาไดโดยเขียนระนาบ (plot plane) ของการวางตัวของแขนทั้งสองขางของชั้นหินคดโคงลงบนตา
ขายของสเตริโอเนต  ตําแหนงที่ตัดกันของ great circle ของแขนทั้งสองขาง  คือ  จุดที่แสดงการวางตัว
ของเสนพับการคดโคง  จากนั้นอานคาเทรนด และพลันท นั่นคือ คาการวางตัวของเสนพับการคดโคง   
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รูปท่ี 11.20  (ก) ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  (ข) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงชั้นหินคดโคง และ

การวางตัวของแขนการคดโคง  (ค)  ตําแหนงของโพลของแขนช้ันหินคดโคงจากรูป (ข) บนตาขายของ
สเตริโอเนต  (ง) แนว great circle ที่ผานโพลของแขนการคดโคง  โพลมีการเรียงตัวสามารถลากเสน great 
circle ผานตําแหนงของโพลได    [ที่มาของภาพ:  Fig. 22  โดย Lisle and Leyshon, 1995] 

 

 
 

รูปท่ี 11.21 การวิเคราะหหาเสนพับการคดโคง (hinge line) ดวยวิธี  β-diagram analysis ซึ่ง

ตําแหนง β  คือ ตําแหนงของเปนจุดตัดของแขนของชั้นหินคดโคง  [ที่มาของภาพ:  ภาพปรับปรุงตอจาก  
Figure 7.30 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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การวิเคราะหในรูปที่ 11.21 เรียกวา β-diagram analysis  ใชหาคาการวางตัวของเสนพับการ
คดโคงโดยประมาณ  สวนรูปที่ 11.22  เปนรูปแสดงของการหาระนาบแกนการคดโคง (axial plane)  ที่

เรียกวา π-diagram analysis  มีการหา 2 กรณี  ในกรณีที่พบเปนระนาบเรียบ [รูปที่ 11.22 (ก)] หรือใน
กรณีที่พบเปนระนาบโคงหรือกึ่งโคง [รูปที่ 10.22 (ข)] การหาระนาบ (plane) หรือผิว (surface) ของแกน
การคดโคงดวยสเตริโอเนต  วิธีแรก  ทําไดโดยการเขียนโพล (plot pole)  ของแขนการคดโคงทั้งสองขาง  
ลากเสน great circle ผาน โพลทั้งสอง  จากนั้นหาโพลของ great circle  ตําแหนงของโพลใหมที่ไดจาก
แนวของ great circle  คือ  ผิวแกนการคดโคง (axial surface)  ซึ่งวิธีนี้กําหนดนิยามของผิวแกนการคด
โคงวา  เปนผิวที่ผานเสนพับการคดโคง  ]รูปที่ 11.22 (ค)]  สวนวิธีที่สอง หลังจากที่ไดแนว  great circle  
ผานโพลทั้งสองแลว  จากนั้นแบงมุมระหวางโพลออกเปน  2  สวนเทากันๆ  ซึ่งในกรณีนี้กําหนดนิยาม
ของระนาบการคดโคงที่กําหนดวา เปนระนาบที่แบงครึ่งแขนของชั้นหินคดโคงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน  
[รูปที่ 11.22 (ก)]  จุดที่แบงคือ ตําแหนงของโพลของระนาบแกนการคดโคง  ดังนั้น  หาระนาบแกนการคด
โคงได  [รูปที่ 11.22 (ง)] 

 

 
 

รูปท่ี 11.22  (ก) ผิวแกนการคดโคงสรางจากนิยามวา  ผิวแกนการคดโคงตองมีเสนพับการคด
โคงอยูบนผิว  (ข) ระนาบแกนการคดโคงสรางจากนิยามวา  ระนาบแกนการคดโคง คือ ระนาบที่แบงของ
แขนการคดโคงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน  (ค) การเขียนบนตาขายของสเตริโอเนตหาผิวแกนการคดโคง 
(ง)  การเขียนบนตาขายของสเตริโอเนตหาระนาบแกนการคดโคง  [ที่มาของภาพ: Fig. 23 โดย Lisle and 
Leyshon, 1995] 
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 การใชสเตริโอเนตในการหาระนาบหรือผิวแกนการคดโคง  ในรูปที่ 11.22  ควรใชกรณีที่ไม
สามารถวัดไดจากหินโผล  การหาระนาบหรือผิวแกนการคดโคง (axial plane or axial surface) ของชั้น
หินคดโคง  ของรูปที่ 11.22  เปนการประเมินจากแนวตัดกันของระนาบหรือผิว (bisecting plane or 
surface) โดยที่แนวตัดกันของผิวจะผานเสนพับการคดโคง [รูปที่ 11.22 (ค)] หรือแบงมุมออกเปน 2 มุม
เทาๆ กัน   
 การใชสเตริโอเนตในการหามุมระหวางแขนของชั้นหินคดโคง (inter-limb angle)  เพ่ือจําแนก
ประเภทของชั้นหินคดโคง  วิธีการนี้  ใชการพิจารณาจากแขนทั้ง 2 ขาง หรือมุมระหวางแขน มี 5 ชนิด ดัง

รูปที่  11.23 (ก)  โดยที่ถามุมระหวางแขน 180°-120° เรียกวา gentle fold มุมระหวางแขน 120°-70° 
เรียกวา open fold มุมระหวางแขน 70°-30° เรียกวา close fold มุมระหวางแขน 30°-0° เรียกวา tight 

fold และมุมระหวางแขน 0° เรียกวา isocline fold  เราสามารถหาคามุมระหวางแขนได  โดยจะตองทราบ
คาการวางตัวของแขนทั้งสองขางของชั้นหินคดโคง  จากนั้นนํามาแขนโพลของแขนทั้งสองขาง  [รูปที่ 
11.23 (ค)]  ลากเสน great circle ใหผานโพลทั้งสอง  และหาคามุมระหวางตําแหนงของโพลที่หางกัน  
ดวยการนับมุมตามแนวของ small circle   
 

 
 

รูปท่ี 11.23 (ก) การแบงชั้นหินคดโคงโดยใชมุมระหวางแขนทั้งสองขางเพื่อเรียกชื่อลักษณะ
ของชั้นหินคดโคง (ข) มุมที่เกิดจากแขนทั้งสองขาง (ค) การเขียนบนตาขายเพื่อหาคามุมระหวางแขนของ
ชั้นหินคดโคง   

 
การวิเคราะหหาระนาบหรือผิวแกนการคดโคงของชั้นหินคดโคง  ที่พบพรอมกับแนวแตกเรียบ 

(cleavage)  แสดงในรูปที่ 11.24  จากแผนที่ธรณีวิทยาในรูปที่ 11.24 (ก)  หากสรางแนวตัดขวางตาม
แนว XY จะไดดังรูปที่ 11.24 (ข)  ชั้นหินเอียงเทในทิศทางเดียวกัน  แสดงการคดโคงแบบพลิกกลับ  แนว
แตกเรียบวางตัวในทิศทางเดียวกันดวยมุมเทที่ใกลเคียงกัน  ชั้นหินคดโคงพบเปนแบบประทุน (anticline) 
เมื่อนําขอมูลของระนาบการวางตัวของแขนการคดโคงดานตะวันตกและแนวแตกเรียบมาเขียนบนตาขาย
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ของสเตริโอเนต  จะไดดังแสดงในรูปที่ 11.24 (ค)  จุดตัดของระนาบแนวแตกเรียบและระนาบแขนการคด
โคง  คือ ตําแหนงของแกนการคดโคง (fold axis)  ทํานองเดียวกับแขนดานตะวันออกและแนวแตกเรียบ
ดานตะวันออก  เมื่อนําเขียนระนาบทั้งสองบนตาขายของสเตริโอเนต  จะไดตําแหนงของแกนการคดโคง  
พบวาอยูในตําแหนงเดียวกัน  นั่นคือ  แนวแตกเรียบมีลักษณะเปนแนวแตกเรียบตามแนวของระนาบการ
คดโคง (axial plane cleavage)  หากเขียนโพลของแขนการคดโคงทั้งสองขาง  จะสามารถหาระนาบแกน
การคดโคงได  ดังแสดงในรูปที่ 11.24 (จ)  วิธีการหาผิวแกนการคดโคงแสดงมาแลวในรูปที่  11.22  ใช
วิธีการหาระนาบแกนการคดโคง  (axial plane) จากนิยามที่วา ระนาบแกนการคดโคง  คือ ระนาบที่แบง
แขนของชั้นหินคดโคงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน  ดวยการเขียนโพลของระนาบและลาก great circle ผาน
โพลของแขนการคดโคงทั้งสองขาง  จากนั้นแบงมุมระหวางโพลอออกเปนสองสวน  จุดแบงของโพลของ
ระนาบการคดโคง  คือ  โพลของระนาบแกนการคดโคง  นั่นเอง [รูปที่ 11.24 (จ)] 

 

 
  

รูปท่ี 11.24  การวิเคราะหหาแกนการคดโคง  และระนาบแกนการคดโคง (ก) แผนท่ีธรณีวิทยา
ของชั้นหินคดโคง (ข) ภาพตัดขวางตามแนว XY ในแผนที่รูป (ก) (ค) ภาพสเตริโอเนตแสดงระนาบของ
แขนการคดโคงและแนวแตกเรียบ จากแขนดานตะวันตก (ง) ภาพสเตริโอเนตแสดงระนาบของแขนการคด
โคงและแนวแตกเรียบ จากแขนดานตะวันออก (จ) ภาพสเตริโอเนตหาระนาบแกนการคดโคง ดวยการ
เขียน ระนาบของแขนทั้งสองขาง  และโพลของระนาบของแขนทั้งสองขาง  [ที่มาของภาพ: Fig. 27 โดย 
Lisle and Leyshon, 1995] 
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 การวิเคราะหวาแนวแตกเรียบที่พบรวมกับชั้นหินคดโคง  เปนแนวแตกเรียบประเภท  แนวแตก
เรียบตามระนาบแกนการคดโคงหรือไม  ทําไดโดยการเขียนโพล (plot pole) ของแนวแตกเรียบที่ตําแหนง
ตางๆ ที่พบในสนาม  ลงบนตาขายของสเตริโอเนต  เขียนการวางตัวของแกนการคดโคง (fold axis) และ
ระนาบแกนการคดโคง  (axial surface)  หากพบลักษณะดังรูปที่ 11.25 (ก)  แนวแตกเรียบเปนแบบแนว
แตกเรียบตามระนาบแกนการคดโคง  นั่นคือ แนวแตกเรียบนี้เกิดพรอมกับชั้นหินคดโคง  หากพบกระจาย
ดังรูปที่ 11.25 (ข)  จะไมใชแนวแตกเรียบตามแกนการคดโคง  และหากพบรูปที่ 11.25 (ค)  ลักษณะของ
ระนาบแนวแตกเรียบมีการเรียงตัวที่สามารถเขียนเสน great circle ได  แสดงวาแนวแตกเรียบเปนแบบรูป
พัด (fan cleavage)  นั่นคือ  เปนชั้นหินคดโคงที่มีชั้นหินแทรกสลับ (inter bedded)  ชั้นหินเหลานั้นมีคา
ความแข็งแกรงแตกตางกัน   
 

 
 
รูปท่ี 11.25 การวิเคราะหหาลักษณะของระนาบแนวแตกเรียบ  ดวยการเขียนลงบนตาขายของ

สเตริโอเนต  (ก)  โพลของแนวแตกเรียบขนานกับ  ระนาบแกนการคดโคง  (ข)  โพลแนวแตกเรียบไม
ขนานกับระนาบแกนการคดโคง (ค) แนวแตกเรียบรูปพัด (fan cleavage) [ที่มาของภาพ: Fig. 26 โดย 
Lisle and Leyshon, 1995] 
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 เราสามารถวิเคราะหรูปรางของของชั้นหินคดโคง  ดวยการเขียนโพล (plot pole)  ดังแสดงในรูป
ที่ 11.26  จากนั้นหาแนว great circle และมุมระหวางแขน  หากพบตําแหนงของโพลเปนกระจุก  จะมี
รูปรางแบบ Chevron fold  หรือมุมแหลม  แตหากตําแหนงของโพลกระจาย  จะไดรูปการคดโคงแบบมุม
โคง   
 

 
 
รูปท่ี 11.26  (ก)-(ฌ)  รูปรางของชั้นหินคดโคง  และลักษณะของการกระจายตัวของตําแหนง    

โพลของแขนการคดโคง [ที่มาของภาพ: Fig. 24  โดย Lisle and Leyshon, 1995] 
 

ตัวอยางของการนําเอาสเตริโอเนตมาชวยในการวิเคราะหชั้นหินคดโคงที่พบในสนาม  แสดงใน
รูปที่ 11.27  จากแผนที่แสดงการวางตัวของชั้นหินในพ้ืนที่สํารวจในรูปที่ 11.27 (ก)  โดยแบงลักษณะของ
การวางตัวของชั้นหินคดโคงไดสองอาณาจักร (domain)  นั่นคือ  อาณาจักรฝงตะวันตก  และอาณาจักรฝง
ตะวันออก  จากนั้นเขียนโพลของระนาบทั้งหมดที่พบในแตละอาณาจักร [รูปที่ 11.27 (ข)]  
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รูปท่ี 11.27  ตัวอยางการวิเคราะหหารูปรางการคดโคง  จากขอมูลที่สํารวจไดในสนาม (ก) แผน

ที่แสดงการวางตัวของชั้นหินคดโคง (ข) เขียนโพลของระนาบชั้นหินที่ปรากฏในแผนที่รูป (ก)  (ค) หามุม
ระหวางแขน หาแกนการคดโคง  และหาระนาบแกนการคดโคง  [ที่มาของภาพ: Fig. 40  โดย Lisle and 
Leyshon, 1995] 

 
จากรูปที่ 11.27  (ข)  ขอมูลมีจํานวนมาก (N=26  และ N= 16)  ดังนั้น  ตองหาคาตัวแทนของ

ระนาบของแขนชั้นหินคดโคง  ดวยการวิเคราะหหาคาตัวแทนเชิงสถิติ  นั่นคือ  การวิเคราะหดวย 
Kalsbeek net  เพ่ือสรางเสนชั้นความหนาแนนของขอมูล  (contour density)  ซึ่งการสรางเสนชั้นความ
หนาแนน  เพ่ือหาตัวแทนเชิงสถิติ  กลาวมาแลวในบทที่ 9  เมื่อไดตําแหนงของคาตัวแทนการวางตัวของ
แขนการคดโคงทั้งสองขาง  ลากเสน great circle ผานโพลของแขนทั้งสองขาง  หาตําแหนงของโพลของ 
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great circle  นั่นคือ โพลใหมที่ได  คือ ตําแหนงของ แกนการคดโคง (fold axis)  จากนั้น  หาคามุม
ระหวางแขน  และหาจุดแบงครึ่งมุม   ซึ่งจุดที่แบงครึ่ง  คือ  โพลของระนาบแกนการคดโคง  ดังนั้น  ลาก  
great circle ของระนาบแกนการคดโคง (axial surface)  และอานคาการวางตัวของระนาบแกนการคดโคง  
ดังแสดงในรูปที่ 11.27 (ค)   

หมายเหต:ุ  การอานคาของมุมระหวางแขน  ควรนํารูปที่ 11.26 (ก)-(ฌ) มาเปรียบเทียบเพ่ือหา
รูปรางของการคดโคง  จากรูปที่ 11.27 (ข) ของอาณาจักรฝงตะวันตก  พบโพลเปน  กระจุกคลายรูปที่ 
11.26 (ง)  นั่นคือ  เปนชั้นหินคดโคงแบบ Chevron fold มุมของแขนการคดโคงจึงตองอานมุมแหลม  

อานได 83° และหากตองการจัดประเภทของชั้นหินคดโคงที่พิจารณาคามุมระหวางแขน [รูปที่ 11.23 (ก)]  
จัดเปนประเภท open fold  สวนรูปที่ 11.27 (ข) ของอาณาจักรฝงตะวันออก  ลักษณะของโพลของแขน
การคดโคงกระจายมากและไมสมมาตร  แสดงวามุมระหวางแขนการคดโคงกวาง  ตองอานคามุมปาน  นั่น

คือ  112°  และไมสามารถจัดใหเขากับรูปที่ 11.26 (ก)-(ฌ) ได  เมื่อเขียน great circle ผานโพลของแขน
การคดโคง  พบตําแหนงของแกนการคดโคง (fold axis) มีมุมพลันจ  ดังนั้น  ชั้นหินคดโคงของอาณาจักร
ฝงตะวันออกเปนชั้นหินคดโคงที่มีมุมพลันจ  (plunging fold)  หากตองการจัดประเภทของชั้นหินคดโคงที่
พิจารณาคามุมระหวางแขน [รูปที่ 11.23 (ก)]  จัดเปนประเภท open fold เชนเดียวกับอาณาจักรฝง
ตะวันตก  
 

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 6-8  กอนที่จะอานในหัวขอ
ตอไป  

 
11.2.5  การสรางเสนชั้นความสูงและภาพตัดขวางของชั้นหินคดโคงไมเปนทรงกระบอก  

ตัวอยางของแผนที่ธรณีวิทยาที่ผานมา  เปนชั้นหินคดโคงประเภทชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก  
(cylindrical fold)  และมีระนาบเรียบ  หากชั้นหินคดโคงที่ที่ไมเปนประเภทรูปทรงกระบอก  การสรางเสน
ชั้นความสูงของโครงสราง (structure contour)  จําเปนตองทราบคาความสูงของผิวบนหรือผิวลาง (top or 
bottom surface) ของหนวยหินใดหนวยหินหนึ่งของชั้นหินคดโคง  เพ่ือนํามาสรางเสนชั้นความสูงของผิว
บนหรือผิวลาง  หลักการสรางเสนชั้นความสูงในกรณีนี้  ใชหลักการเดียวกับการสรางเสนชั้นความสูงของ
ภูมิประเทศ   

การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางของผิวบนหรือผิวลางของหนวยหิน  สวนใหญเปน
การศึกษาใตผิวดิน  หินไมมีการผุกรอน  หากชั้นหินมีหลายๆ ชั้น  อาจเลือกสรางเสนชั้นความสูงของ
โครงสรางของผิวบนหรือผิวลางของชั้นหินบางชั้น  หากชั้นหินมีรูปรางการคดโคงเดียวกัน  [รูปที่ 11.28 
(ก)]  ลักษณะของเสนชั้นความสูงของโครงสรางจะคลายคลึง  สามารถซอนทับกันไดอยางลงตัว  และให
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รูปรางของชั้นหินคดโคงคลายคลึงกัน  แตหากชั้นหินมีรูปรางของการคดโคงแตกตางกัน  [รูปที่ 11.28 (ข)]  
เสนชั้นความสูงของโครงสรางของแตละชั้น  จะแตกตางกัน  รูปรางของชั้นหินคดโคงแตกตางกัน  ตัวอยาง
ของเสนชั้นความสูงของโครงสรางของผิวบนของหนวยหินที่แสดงลักษณะของชั้นหินคดโคง  แสดงในรูปที่ 
11.29,  11.30  และ 11.31  การอานและแปลความหมายสามารถทําไดรวดเร็ว  เพราะใชหลักการ
เดียวกับการอานเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  สวนที่ยุงยาก  คือ  การที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลของคา
ความสูงของผิวบนหรือผิวลางของหนวยหินที่สนใจ  เพ่ือจะไดนํามาสรางเสนชั้นความสูง  นั่นเอง  ความ
แมนยําหรือความถูกตองของเสนชั้นความสูงของโครงสราง  ขึ้นอยูกับจํานวนของขอมูลของคาความสูงที่
เก็บจากสนาม    
 

 
 

รูปท่ี 11.28  (ก)  ลักษณะของชั้นหินที่มีรูปรางการคดโคง  เหมือนกันแตพบที่ระดับความสูง
ตางกัน  (ข) ลักษณะของชั้นหินที่มีรูปรางการคดโคงตางกัน  และพบที่ระดับความสูงตางกัน   
 

 
 
รูปท่ี 11.29   (ก) แผนที่ผิวบนของเสนชั้นความสูงของโครงสราง ของชั้นหินคดโคงที่ไมเปนรูป

ทรงกระบอก  (ข)  ภาพสามมิติของรูป (ก)  ผิวบนของหนวยแสดงการคดโคงแบบสัน (ridge) และรอง 
(valley)   [ที่มาของภาพ: Fig.  3.21 โดย Lisle, 1995] 
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รูปท่ี 11.30  แผนท่ีผิวบนของเสนชั้นความสูงของโครงสรางของชั้นหินทรายอายุไมโอซีน  ระดับ

ความสูงของเสนชั้นเทียบจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  คาความสูงของโครงสรางแปลความหมายจาก
ขอมูลคล่ืนส่ันสะเทือนแบบสะทอนแบบสามมิติ  (3D seismic interpretation)  

 

 
 
รูปท่ี 11.31  แผนที่ผิวบนของเสนชั้นความสูงของโครงสรางของชั้นปูนอายุเพอรเมียน  ระดับ

ความสูงของเสนชั้นเทียบจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  คาความสูงของโครสรางแปลความหมายจากขอมูล
หลุมเจาะสํารวจ   
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การสรางภาพตัดขวางของชั้นหินคดโคงที่ไมใชรูปทรงกระบอก  จําเปนตองสรางหลากหลายแนว  
เพ่ือแสดงลักษณะของชั้นหินคดโคงที่มีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปตามเสนพับการคดโคงหรือแกนการคดโคง  
ที่เปล่ียนแปลงไปในแตละตําแหนงของชั้นหินคดโคง  ดังแสดงในรูปที่ 11.32   
 

 
 
 รูปท่ี 11.32  การสรางภาพตัดขวางหลายๆ  แนวสําหรับชั้นหินคดโคงที่ไมใชรูปทรงกระบอก 
(non-cylindrical fold)  

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 9-12  กอนที่จะอานในบท
ตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1.  จากแผนที่รูปที่ 11.9-11.11 จงสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structure contours) ของหนวยหิน

อายุออนสุด พรอมแนวระดับ (strike)  และมุมเท  (dip)  
2.  จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาลงในแผนที่รูปที่  11.33  ที่พบการวางตัวของหนวยหินดังแสดงดวย

ภาพตัดขวางใตแผนที่  
3.  จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาแสดงชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอกแบบ similar fold และ parallel fold ลงใน

แผนที่ภูมิประเทศในรูปที่ 11.34  
 
 

 
 

รูปท่ี 11.33  สําหรับคําถามขอ 2 
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รูปท่ี 11.34  สําหรับคําถามขอ 3 
 
4.  จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาแสดงชั้นหินคดโคง  พรอมภาพตัดขวางใหกําหนดสภาพภูมิประเทศ และ

รูปรางของชั้นหินคดโคงขึ้นมาดวยตนเอง   
5.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว XY จากแผนที่ธรณีวิทยาในรูปที่ 11.35  พรอมแปลความหมาย  และ

ลําดับสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่     
6.  จากแผนที่ในรูปที่ 11.10  จงแสดงแนวของระนาบแกนการคดโคง (trace of axial surface) ลงบนแผน

ที่ในรูปที่ 11.10  
7.  จากแผนที่รูปที่ 11.36  จงหาการวางตัวของเสนพับการคดโคง  มุมระหวางแขนการคดโคง  และ

ระนาบแกนการคดโคง   
8.  จากแผนที่รูปที่ 11.37  จงหาการวางตัวของเสนพับการคดโคง  มุมระหวางแขนการคดโคง   ระนาบ

แกนการคดโคง  และจงจัดประเภทของชั้นหินคดโคง 
9.  จงสรางผิวบนของเสนชั้นความสูงของโครงสรางอยางคราวๆ  ของชั้น  A, B  และ  C  ของรูปที่ 11.28 

(ข)   
10. จงสเกตภาพสามมิติแบบบล็อกไดอะแกรม (block diagram)  จากเสนชั้นความสูงของโครงสรางแสดง

ในรูปที่ 11.30   
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รูปท่ี 11.35  สําหรับคําถามขอ 5  [ที่มาของภาพ: MAP  18 โดย Bennison and Moseley, 1997]   
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รูปท่ี 11.36  สําหรับคําถามขอ  7 
 
 

 
 

รูปท่ี 11.37  สําหรับคําถามขอ 8 
 
11. จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาของบริเวณชั้นหินคดโคงที่พบ  ในพ้ืนที่รูปที่ 11.38 และ 11.39  กําหนดให

สรางเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศไดเอง   
12. จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาของบริเวณชั้นหินคดโคงที่พบ  ในพ้ืนที่รูปที่ 11.38 และ 11.39  ใหใชสภาพ

ภูมิประเทศจริง  จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 และกําหนดหนวยหินที่พบในภาพโผล
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 x 5  ตารางกิโลเมตร  (หมายเหตุ: นักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  จะไดออก
ทัศนะศึกษา  พ้ืนที่บริเวณนี้  ขอนี้ทําหลังจากไดพบหินโผลจริงมาแลว) 
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รูปท่ี 11.38  สําหรับคําถามขอ 11 และ 12  [เพียงตา  สาตรักษ  ถายภาพ] 
 

 
 

รูปท่ี 11.39  สําหรับคําถามขอ 11 และ 12  [ณัฐวิโรจน  ศิลารัตน  ถายภาพ] 
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โครงสรางรอยเลื่อน 
(Faulting Structures) 

12.1 ธรรมชาติของรอยเลื่อน  

รอยเล่ือน (fault) เปนรอยแตก (fracture) ที่เกิดเนื่องจากแผนหินในเปลือกโลก  ถูกความเคนมา
กระทํา  ขณะที่แผนหินนั้นอยูในสภาวะเปราะ (brittle)  ทําให  แผนหินเกิดการเปลี่ยนลักษณะในรูป
ของการแตกและเลื่อนไถลขาดออกจากกัน  ปรากฏลักษณะความไมตอเน่ือง (discontinuity)  
ของแผนหิน  ดังนั้น  สรุปไดวา  เมื่อเห็นแผนหินการขาดความตอเนื่อง  จากผลของการเลื่อนไถลขาด
ออกจากกัน  แสดงวา  มีโครงสรางรอยเลื่อนเกิดในแผนหิน (รูปที่ 12.1)   

ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาที่มีโครงสรางรอยเลื่อนแสดงในรูปที่ 12.2-12.4  การแตกและเลื่อนไถล
ของหินในเปลือกโลก  สงผลใหเกิดปรากฏการณ  “แผนดินไหว (earthquake)”  ซึ่งเกิดไดต้ังแตผิวดินถึง
ความลึกประมาณ  650-700 กิโลเมตร  ใตผิวดิน  การแตกเกิดไดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  ขนาดของ
รอยเล่ือน  สัมพันธกับลักษณะของความกวางของพื้นที่ที่แผนหินเล่ือนออกจากกัน (slip area)  หากการ
เล่ือนครอบคลุมพ้ืนที่กวาง  แสดงวากอนเกิดการเลื่อน  แผนหินมีพลังงานสะสมมาก  และพยายามตาน
ความเคนที่มากระทําไวมาก  แตเมื่อไมสามารถตานได  พลังงานถูกปลดปลอยออกมาในรูปของการแตก
และเล่ือน  นิยามที่สําคัญๆ ขององคประกอบของโครงสรางรอยเลื่อน  ไดแก  

(1) ระนาบรอยเลื่อน (fault plane)  คือ  พ้ืนที่ของการเลื่อน  ที่สามารถวัดแนวระดับ (strike) 
และมุมเท (dip) ได  

(2) หินพื้น (foot wall)  คือ  แผนหินสวนที่อยูใตระนาบรอยเลื่อน  
(3) หินเพดาน (hanging wall)  คือ  แผนหินสวนที่อยูเหนอืระนาบรอยเลื่อน 
(4) ระยะเลื่อนจริง หรือแนวเลื่อนจริง (actual slip หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา true slip or 

net slip) คือ ระยะหางที่วัดบนระนาบรอยเลื่อนจากจุด 2 จุด  ที่เดิมเคยอยูติดกัน  แตตอมา
เกิดการเลื่อน  ทําใหเคล่ือนหางจากกัน  ดังแสดงในรูปที่ 12.5 

(5) ระยะเลื่อนแนวระดับ (strike slip)  คือ  ระยะเลื่อนวัดบนระนาบรอยเลื่อนตามแนวระดับ
ของระนาบรอยเลื่อน  จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะเลื่อนจริง (รูปที่ 12.5)  

(6) ระยะเลื่อนแนวมุมเท (dip slip)  ระยะเลื่อนวัดบนระนาบรอยเลื่อนแนวมุมเทของระนาบ
รอยเล่ือน  จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะเลื่อนจริง (รูปที่ 12.5) 

(7) ระยะหางการเลื่อนหรือแนวการแยก (separation หรือ shift)  คือ  ระยะหางที่ไดจาก
องคประกอบของระยะเลื่อนที่  วัดตามแนวดิ่งและระยะเลื่อนที่วัดตามแนวราบ  ดังแสดงใน
รูปที่ 12.6 
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รูปท่ี 12.1  โครงสรางรอยเลื่อนที่พบในสนาม  (ก) นักศึกษาธรณีวิทยา ยรรยง วงศรําพันธ ยืนอยู
บนระนาบรอยเลื่อนของหินดินดานคารบอนิเฟอรัส หินที่อยูขวามือของ ยรรยง มีทิศทางเคลื่อนมาทางซาย 
(ข) รอยเล่ือนที่พบในหินดินดานและหินเชิรตแทรกสลับ บริเวณเสนทางหลมสัก-ชุมแพ (ค)  รอยของ
หินปูน  พบระนาบเรียบและแนวเสนของรอยครูดจากผลของการเลื่อน  (ง) และ (จ)  ระนาบรอยเล่ือน 
(fault plane)  (ฉ) ระนาบรอยเลื่อน และหินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือนที่เกิดจากการแตกปนของแผนหิน  [ภาพ 
(ก) (ข)  (จ) และ (ฉ)  เพียงตา สาตรักษถายภาพ  ภาพ (ค) และ (ง) ณัฐวิโรจน  ศิลารัตน  ถายภาพ] 
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 รูปท่ี 12.2  แผนที่ธรณีวิทยาพรอมภาพตัดขวาง แสดงชั้นหินวางตัวแนวราบอยางตอเนื่อง  และ
ตอมาถูกตัดขาดดวยโครงสรางรอยเลื่อน  ทําใหพบระดับความสูงของชั้นหินเดียวกันโผลตําแหนงตางกัน    
มีการแบงชั้นความสูงของหินโผล  ตามแนวของระนาบรอยเลื่อน  
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รูปท่ี 12.3  แผนที่ธรณีวิทยาพรอมภาพตัดขวาง แสดงชั้นหินวางตัวเอียงเท  และตอมาถูกตัด
ขาดดวยโครงสรางรอยเลื่อน  ทําใหพบความไมตอเนื่องของชั้นหิน  ชั้นหินถูกตัดขาดดวยระนาบรอยเลื่อน
ที่ดึงหินอายุแกวางทับหินอายุออน  
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รูปท่ี 12.3  (ก) และ (ข) แผนที่ธรณีวิทยาพรอมภาพตัดขวาง  แสดงโครงสรางชั้นหินคดโคง  
และตอมาถูกตัดขาดดวยโครงสรางรอยเลื่อน  ทําใหพบความไมตอเนื่องของชั้นหินและโครงสรางชั้นหินคด
โคง  ถูกตัดขาดดวยระนาบรอยเลื่อน   
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(8) ระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw)  คือ  ระยะการเคลื่อนที่วัดตามแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
(vertical)  จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะหางการเลื่อน  (รูปที่ 12.6) 

(9) ระยะเลื่อนแนวนอน (heave)  คือ  ระยะการเคลื่อนที่วัดตามแนวราบ (horizontal)  
จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งของเวคเตอรระยะหางการเลื่อน  (รูปที่ 12.6) 

 

 
 

รูปท่ี 12.5 ระยะเลื่อนที่พิจารณาบนระนาบรอยเลื่อน (fault plane) ประกอบดวย ระยะเลื่อนจริง 
หรือแนวเล่ือนจริง net slip or actual slip  ระยะเลื่อนแนวระดับ (strike slip)  และระยะเล่ือนแนวมุมเท   

 

 
 

รูปท่ี 12.6  ระยะหางการเลื่อน หรือแนวการแยก (separation or shift) ที่กําหนดโดยการพบการ
ขาดความตอเนื่องของชั้นหิน  
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12.2 การวิเคราะหการเลื่อนและแผนที่บริเวณที่มีรอยเลื่อน 

เมื่อเกิดการเลื่อนทําใหชุดหินขาดความตอเนื่อง  อาทิ  เมื่อเกิดการเลื่อนขนานกับแนวระดับของ
ชุดหิน  หากระนาบรอยเลื่อนมีมุมเทตรงกันขามกับชุดหิน  จะได  การซ้ํากันของชุดหิน (repetition) ดัง
แสดงในรูปที่ 12.7 (ก)  ซึ่งชุดหินมีการซ้ําแบบ A, B, C, A, B, C  แตถาหากระนาบรอยเลื่อนมีมุมเทใน
แนวเดียวกันกับชุดหิน  จะไดลักษณะ  การขาดหายไปของชุดหิน (omission of strata)  ดังรูปที่ 12.7 
(ข)  โดยจะสังเกตเห็นวาชุดหินมีการเรียงตัว A, B, C, E, F, G หนวยหินที่ขาดหายไป คือ หนวยหิน D  
 

 
 

รูปท่ี 12.7 รอยเล่ือนที่มีแนวระดับ (strike)  แนวเดียวกันกับชุดหิน  (ก) กรณีรอยเล่ือนที่มีมุมเท
ตรงกันขามกับชุดหิน จะไดลักษณะการซ้ําของหนวยหิน (ข)  กรณีรอยเล่ือนมีมุมเททิศทางเดียวกับหนวย
หิน จะพบการขาดหายไปของหนวยหิน [ที่มาของภาพ: Figure 26  โดย Bennison and Moseley, 1997]  

 
อีกกรณีหนึ่งที่ทําใหหินขาดการตอเนื่องเชนเดียวกับการเกิดการเลื่อน  คือ  การเกิดการคดโคง  

แตสามารถแยกความแตกตางของการขาดความไมตอเนื่องได  ดังแสดงในรูปที่ 12.8  โดยหินที่มีการขาด
ความตอเนื่องอันเนื่องมาจากการคดโคง  จะพบลําดับการวางตัวแตกตางจากการเลื่อน  ซึ่งในสวนของการ
คดโคงจะไดลําดับ  ดังแสดงในรูปที่ 12.8 (ก)  แตในสวนกรณีที่เกิดรอยเลื่อนจะไดการขาดหายไป  ดัง
แสดงในรูปที่ 12.7 (ข)  และ 12.8 (ข)  หรือการซ้ํากัน  ดังแสดงในรูปที่ 12.7 (ก)  
 

 
 

รูปท่ี 12.8 ลําดับของหนวยหินที่เกิดจาก (ก)  การคดโคง (ข)  การเลื่อนพบการขาดหายไปของ
หนวยหิน  
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กรณีเมื่อเกิดการเลื่อนอาจมีการปรากฏของผารอยเลื่อน (fault scarp)  แตตอมาจากผลของ
ธรรมชาติที่วา  “พื้นท่ีบริเวณใดที่เปนท่ีสูงจะเกิดการผุกรอน  พื้นท่ีบริเวณใดที่เปนท่ีตํ่าจะเกิดการ
ตกทับถม”  สภาพของผารอยเลื่อนจะผุกรอนไป  ทําใหหินโผลระหวางหินพ้ืน (foot wall) และหินเพดาน 
(hanging wall) ขาดความตอเนื่องดังรูปที่ 12.9   
 

 
 

รูปท่ี 12.9  ชุดหินเมื่อเกิดรอยเลื่อนและเกิดปรากฏของผารอยเลื่อน (fault scarp) และตอมาเกิด
การผุกรอนออกไป  หินโผลจึงเกิดการขาดความตอเนื่อง  
 
12.2.1  ระนาบรอยเลื่อน (Fault plane)  
 ระนาบรอยเลื่อน (fault plane)  ดังตัวอยางในรูปที่ 12.1 (จ) และ (ฉ)  มีวิธีการวิเคราะหคลายกับ  
การวิเคราะหระนาบเรียบและระนาบโคง  ซึ่งระนาบรอยเลื่อนสวนใหญสามารถสมมติใหเปนระนาบเรียบ
หรือระนาบโคงได  แตการวิเคราะหระนาบรอยเล่ือน  ตางจากการวิเคราะหของระนาบชั้นหินตรงที่  
ระนาบรอยเลื่อนจะตองพบแนวของการขาดความตอเนื่อง (cut-off line)  ของสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่สามารถบง
บอก (marker)  วาเคยตอเนื่องกันมากอน  ชั้นหินถือเปนหลักฐานหนึ่งที่ใชบงบอกการเลื่อน ดังแสดงในรูป
ที่ 12.10 (ก) บนระนาบรอยเลื่อนจะพบแนวเสนที่เกิดจากการตัดกันของระนาบรอยเลื่อนและระนาบของ
ชั้นหิน  เรียบทับศัพทวา cut-off-line  วิธีการหาแนวเสนตัดกันระหวางระนาบรอยเลื่อนและชั้นหิน  แสดง
ในรูปที่ 12.10 (ข) และ (ค)  สําหรับการหาระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw)  และระยะเลื่อนแนวนอน 
(heave)  หาไดจากการสรางภาพตัดขวาง  ดังแสดงในรูปที่ 12.11  โดยที่จะยึดเอาหนวยหินใดหนวยหิน
หนึ่งเปนหลัก  ในตําแหนงที่อยูในบริเวณหินพ้ืน  และในบริเวณหินเพดาน  เพ่ือใชเปนตัวเปรียบเทียบ
ระหวางการเลื่อนของหินพ้ืนและหินเพดาน  กรณีของรอยเลื่อนยอน  ดังรูปที่ 12.11 (ข)  หลักพิจารณา
งายๆ คือ หากทําการเจาะหลุม  จะตองมีอยูบริเวณหนึ่งที่สามารถทําใหเจาะพบการซ้ํากันของหนวยหิน  

รูปที่ 12.12  แสดงตัวอยางการหาระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw)  และระยะเล่ือน
แนวนอน (heave)  โดยพบหินโผลมีการวางตัวดังรูปที่ 12.12 (ก) และมีรอยเล่ือน  พิจารณาจากแผนที่
แสดงวาเปนรอยเล่ือนปกติ (normal fault)  สรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  จากขอมูลที่ปรากฏใน
แผนที่  และหาแนวเสนของการตัดกันของระนาบ [รูปที่ 12.12 (ข)]  จากนั้นสามารถวัดระยะเล่ือน
แนวนอนได  หรืออีกกรณี คือ สรางภาพตัดขวาง  วัดระยะเล่ือนแนวนอนไดเชนกัน [รูปที่ 12.12 (ค)]  
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รูปท่ี 12.10  (ก) ลักษณะของ cut-off line ที่ปรากฏบน foot wall และ hanging wall (ข)  แผนที่
แสดงการปรากฏแนวของรอยเลื่อน และหนวยหินทราย (ค) การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง ของ
ระนาบรอยเลื่อนและระนาบหินทราย จุดที่เสนชั้นความสูงของโครงสราง   ของทั้งสองระนาบเทากันและตัด
กัน คือ จุดๆ หนึ่งที่แนว cut-off line ผาน [ที่มาของภาพ: Figs. 4.3 and 4.4 โดย Lisle, 1995]  
 

 
 
 
 รูปท่ี 12.11 การคํานวณหา ระยะเลื่อนแนวนอน (heave) และระยะเล่ือนแนวดิ่งหรือแนวยืน 
(throw)  (ก)  กรณีของรอยเลื่อนปกติ (normal fault) (ข) กรณีของรอยเลื่อนยอน (reverse fault)  
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รูปท่ี 12.12  การหาระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw) และแนวนอน (heave)  (ก)  แผนที่
การปรากฏแนวของรอยเลื่อน  (ข) การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structure contour) ของระนาบ
รอยเล่ือนและระนาบหนวยหิน  จุดที่เสนชั้นความสูงของโครงสรางของทั้งสองตัดกัน  สามารถหาแนวของ 
hanging wall cut-off line (hwcl) และ foot wall cut-off line (fwcl) สวนระยะเลื่อนแนวนอน วัดจากระยะ
ระหวาง hwcl และ fwcl  (ค)  ภาพตัดขวางตามแนว AB  [ท่ีมาของภาพ: Fig. 4..9 โดย Lisle, 1995]  
 
12.2.2  การคํานวณหาระยะทางที่เกิดจากการเลื่อน  

การที่จะหา  “ระยะเลื่อนจริง (actual slip or net slip)”  ของรอยเลื่อนไดนั้น  จะตองปรากฏ
หลักฐานของตัวบงชี้ (marker) ที่สามารถนํามาสนับสนุนวาเคยอยูติดกันมากอน  แตตอมาถูกตัดขาดดวย
การเลื่อน  โดยสวนหนึ่งของตัวบงชี้ปรากฏท่ีหินพ้ืน  และอีกสวนหนึ่งปรากฏที่หินเพดาน  ตัวอยางของตัว
บงชี้  เชน  ริ้วลายขนาน (striation) รอยครูด (slickenline)  สายแร (vein)  พนัง (dyke)  พนังแทรกชั้น 
(sills) การเรียงตัวเม็ดแร-เม็ดกรวด (mineral or pebble lineation) หรือ แนวของรอยชั้นไมตอเนื่อง 
(unconformity)  เปนตน  เมื่อพบหลักฐานดังกลาว  จึงจะสามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) ได  
กลาวโดยสรุป  การที่จะหาระยะเลื่อนจริง  จําเปนตองอาศัยหลักฐานของตัวบงชี้  ที่พบการขาดออกจาก
กันทั้งในหินเพดานและหินพ้ืน  แตถาไมมีหลักฐานดังกลาว  จะไมสามารถบงบอกได 

รูปที่ 12.13 แสดงปญหาเกี่ยวกับการที่ไมสามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip)  จากรูปที่ 
12.13 (ก) สมมติใหโอกาสที่จะเกิดรอยเลื่อนตามระนาบของรอยเลื่อน  ดังแสดงในรูปพรอมเสนชั้นความ
สูงของโครงสราง  ตอมาเกิดการเลื่อนไดดังรูปที่ 12.13 (ข)  กําหนดใหดานซายมือเล่ือน  และกําหนดให
ดานขวามืออยูกับที่ (fix)  หรืออาจกลาวไดวา  กําหนดซายมือเปนหินเพดาน  ดานขวามือเปนหินพ้ืน  
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สามารถวัดขนาดของระยะหาง (offset)  ไดโดยการสรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางของหนวยหิน  และ
ระนาบรอยเลื่อน  จากรูปที่ 12.13 (ข)  ระยะ  s  คือ การเลื่อนตามแนวนอน  และระยะ  d  คือ  การเลื่อน
ตามแนวดิ่ง  แตระยะของ s และ d ไมไดใหขอมูลอะไรเกี่ยวกับ  ระยะเลื่อนจริง (actual slip)  เพราะ
สามารถสรางการเลื่อนไดหลากหลายแนวเชนเดียวกับรูปที่ 12.13 (ข)  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 12.13 
(ค)-(ฉ)  ทั้ง 4 รูป  จะมีลักษณะของหินเพดานวางหางจากหินพ้ืนเหมือนกับรูปที่ 12.13 (ข)  แตการเลื่อน
มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
 

 
 

รูปท่ี 12.13  การเลื่อนเมื่อมีรอยเล่ือนเกิดในแผนหิน  (ก) ระนาบสมมติ (สีเขม) ที่จะเกิดการเลื่อน  
(ข)  เมื่อเกิดการเลื่อนตามระนาบสมมติ   (ค)  โอกาสที่จะเปนไปไดที่จะเกิดการเลื่อนตามมุมเท (dip-slip)  
(ง) โอกาสที่จะเปนไปไดที่จะเกิดการเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip)  (จ) และ (ฉ)  โอกาสที่จะเปนไปได
ที่จะเกิดการเลื่อนไมเปนตามแนวระดับและแนวมุมเท (oblique-slip)  [ที่มาของภาพ: Fig. 42 โดย  Powell, 
1992] 

 
อีกตัวอยางแสดงในรูปที่ 12.14 แสดงบริเวณท่ีเปนสายแรวางตัวแบบระนาบเรียบ  มีรอยเล่ือน

ตัดสายแร  ถาตองการทราบถึงการวางตัวของสายแรที่อยูใตผิวดิน  มีวิธีวิเคราะห  โดยเริ่มจาก  พิจารณา
รูปรางของหินโผลและสภาพภูมิประเทศ  จากนั้นหาการวางตัวของสายแรและระนาบรอยเลื่อน  ดวยการ
สรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structure contours)  วิธีการวิเคราะหแสดงในรูปที่ 12.15  

จากรูปที่ 12.15 (ก)  พบระนาบรอยเลื่อนมีมุมเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  มุมเทของรอย

เล่ือนประมาณ 48°  ผิวบนและผิวลางของสายแรวางตัวขนานกันในสวนที่เปนหินพ้ืน  และหินเพดาน  มุม
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เทของสายแรประมาณ 19°   ไปทางทิศใต-ตะวันออกเฉียงใต  เสนที่แสดงการตัดกันของผิวบนและผิวลาง
ชั้นสายแรแสดงในรูปที่ 12.15 (ข)  พบการเลื่อนมีระยะเลื่อนแนวระดับ (strike slip)  ประมาณ 530 เมตร  
และระยะหางวัดจากแผนที่ตามแนวของมุมเท  ประมาณ 154 เมตร  ดังแสดงในรูปที่ 12.15 (ข)  แตการ
วัดระยะหางตามแนวมุมเทจากแผนที่  ตองปรับแกคา  เพราะระนาบรอยเลื่อนเปนระนาบที่มีมุมเท  
สมการที่ใชปรับระยะทาง  คือ  tan(dip)= h/d  เมื่อ h คือ ระยะหางวัดจากแผนที่  และ d  คือ  ระยะหาง

ตามแนวมุมเท  แทนคามุมเทของระนาบรอยเลื่อน = 48° และ ระยะที่วัดจากแผนที่ (h)  =  154  เมตร  
หาคาระยะตามแนวมุมเท (d) จะไดคา  = 140  เมตร  ดังนั้น  ระยะหางของการเลื่อน (separation)  ตาม
แนวระนาบรอยเลื่อน 154 เมตร  การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนนี้อาจจะเปนไปไดดังแสดงในรูปที่ 12.15 (ค)-
(ฉ)  ไมสามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) ได  จากแผนที่วัดไดเพียงระยะหางการเลื่อน (separation) 
ที่เกิดขึ้นตามแนวระดับ (strike slip)  และตามแนวมุมเท (dip slip) เทานั้น  หาระยะเล่ือนจริงไมได  
หลักฐานที่ปรากฏไมเพียงพอ  สวนระยะเล่ือนแนวนอน (heave)  วัดจากแผนที่  ระยะเล่ือนแนวดิ่งหรือ
แนวยืน (throw) หาไดจาก tan(dip) = throw/heave แทนคา tan(48)=throw/160 จะไดระยะเลื่อนแนวดิ่ง
หรือแนวยืน 178 เมตร  
 

 
 
รูปท่ี 12.14  แผนที่แสดงหินโผลที่ถูกตัดขาดดวยรอยเล่ือน  [ที่มาของภาพ: Fig. 43 โดย  

Powell, 1992] 
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รูปท่ี 12.15  (ก) สรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางของระนาบหินโผล  และระนาบรอยเลื่อนที่
ผิวบนและลาง  (ข)  หาจุดตัดระหวางระนาบผิวบนกับรอยเล่ือน  และระนาบผิวลางกับรอยเล่ือน และหา
ระยะหางการเลื่อน (separation) ในทิศทางของ s และ d  [ที่มาของภาพ: Fig. 44 โดย  Powell, 1992] 
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12.2.3  การหาทิศทางและระยะเลื่อนจริง   
หลักการหาทิศทางการเลื่อน (slip direction) และระยะเล่ือนจริง (actual slip)  ของรอยเลื่อนที่

ปรากฏบนแผนที่  พิจารณาจากตัวบงชี้ (maker)  เชน  สายแร (vein) พนัง (dyke) หรือ พนังแทรกชั้น 
(sill) ที่มีลักษณะของแนวเสนที่มีความยาวตอเนื่อง  ตอมาเมื่อถูกรอยเลื่อน  แนวเสนถูกตัดและขาดจาก
กัน  ดังตวัอยางของรูปที่ 12.16  โดยที่รูปที่ 12.16 (ก) แสดงลักษณะโครงสรางแนวเสน  (แนวเสนผานจุด 
a)  ซึ่งตอมาเกิดการเลื่อนไดลักษณะปรากฏดังรูปที่ 12.16 (ข)  สมมติใหการเลื่อนที่ไปในทิศทางการเลื่อน
คงที่  ขณะเกิดการเลื่อน  และไดทิศทางของการเลื่อนดังรูปที่ 12.16 (ข)  จาก ax ไป ay แตในที่นี้เปน
เพียงการสมมติเทานั้น  บางครั้งอาจไมเปนเชนที่สมมติ  อยางไรก็ดี  หากสมมติดังกลาวพบจริงในสนาม  
จะสามารถหาทิศทางการเลื่อนจริง (actual slip) ได  ดังตัวอยางในรูปที่ 12.17  
 

 
 

รูปท่ี 12.16  การเลื่อนทําใหแนวเสนขาดออกจากกัน (ก)  โอกาสที่จะเกิดระนาบรอยเลื่อน (ข) 
เมื่อเกิดการเลื่อนแนวเสนตัดขาดจากกัน [ที่มาของภาพ: Fig. 47 โดย  Powell, 1992] 
 

รูปที่ 12.17  แสดงสายแร (vein)  2 สาย (สายแร A และ B)  ซึ่งระนาบของสายแร A วางตัว 

N60°W, 63°W  สายแร B วางตัว  N20°W, 33°E ถูกตัดดวยระนาบรอยเลื่อน ที่มีการวางตัว N80° E, 

45° W  วิธีการคํานวณหาระยะเลื่อนจริง  ในกรณีนี้สามารถหาได  โดยนําเอาการวิเคราะหดวยสเตริโอ
เนตมาชวยในการวิเคราะห  เริ่มดวยดวยการเขียนระนาบ (plot plane)  ของสายแร A และ B  และระนาบ
รอยเล่ือน  หามุมพิชทหรือมุมเรค (pitch or rake)  ของสายแรที่ปรากฏบนระนาบรอยเลื่อน  ดังแสดงใน

รูปที่ 12.17 (ข)  จากการเขียนระนาบ  พบมุมพิชทของสายแร A และ B  บนระนาบรอยเลื่อน  มีคา 36° 
และ  48° ตามลําดับ  จากนั้นสรางเสนตรงของแนวระดับของรอยเล่ือน  ถายตําแหนงของสายแร A และ  
B ที่ปรากฏบนระนาบรอยเลื่อน  พรอมเขียนมุมพิชท  หาจุดตัดของเสนตรงที่สรางมุมพิชทระหวางสายแร 
A และ B  ทั้งตําแหนงของหินพ้ืน และหินเพดาน ดังแสดงในรูปที่ 12.17 (ค)  หาจุดตัดกันของของเสนที่
สรางจากมุมพิชท  ไดจุดตัดที่ H และ F  พบแนวเสนของ FH มีมุมพลันจไปในทิศทาง H->F  และจาก
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ความสัมพันธของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  สามารถสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงลักษณะการวางตัวของ  

H  และ  F  โดยมี HF เปนดานที่อยูตรงกันขามมุมฉาก  จากรูปสามเหลี่ยมวัดหามุมพลันจได 5° ไปใน
ทิศทางตะวันออก  และ HF คือ ระยะเลื่อนจริง (actual slip) วัดระยะเลื่อนจริงจากรูปตามมาตราสวนที่ใช
สรางรูป  วัดไดระยะทาง  100 เมตร และระยะเล่ือนแนวระดับ (strike slip)  คือ  ระยะของ HF ที่ฉาย 
(project) ลงไปยังเสนแนวระดับของระนาบรอยเลื่อน  วัดระยะได  98 เมตร  [รูปที่ 12.17 (ค)]  ดังนั้น  
ระยะเลื่อนแนวมุมเท (dip slip)  หาไดจากกฎของปทากอรัส (Pythagoras)  โดยจะไดระยะการเลื่อนตาม
มุมเท (dip slip) จากสมการ  (net slip)2 = (strike slip)2 + (dip slip)2  แทนคา  จะได dip slip = 1002 - 
982 = 20 เมตร  หรือวัดระยะ  d  จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [รูปที่ 12.17 (ค)] 
 

 
 

รูปท่ี 12.17 การคํานวณหา actual (net) slip (ก) แผนที่แสดงรอยเลื่อนและสายแร A และ B (ข)  
เขียนระนาบบนตาขายของสเตริโอเนต  หามุมพิชทหรือเรคของสายแรบนระนาบรอยเลื่อน (ค) หาระยะ
การเลื่อนดวยการเขียนมุมพิชท และหาจุดตัด  เพ่ือวัดระยะการเลื่อน  
 

รูปที่ 12.18 เปนตัวอยางที่ไมสามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) ได  จากรูปที่ 12.18 (ก) 
แสดงระนาบของรอยเลื่อนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตัดแนวของพนัง (dyke)  รูปที่ 12.8 (ข) กรณีรอยเล่ือนตัดกับ
พนัง (dyke) และมีทิศทางการเลื่อนไปในแนวดิ่งตามระนาบมุมเทของรอยเลื่อน  และเมื่อปรากฏในแผนที่
จะได  ดังรูปที่ 12.18 (ค) ซึ่งพนัง (dyke) ที่ปรากฏไมพบการเปล่ียนแปลงความหนาของขอบเขตการโผล  
พบความหนาเทากันตลอด  เปนลักษณะของการวางตัวของพนังในแนวดิ่ง (vertical dyke)  แตหากมีการ
ผุกรอนของพนัง  อาจพบความหนาไมตอเนื่องได  สวนกรณีที่มีการเล่ือน  ดังแสดงในรูปที่ 12.18 (ง)  
โดยทิศทางการเลื่อนไมขนานไปกับมุมเทของระนาบรอยเลื่อน หรือไมไดเล่ือนตามแนวระดับ  เมื่อปรากฏ
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ในแผนที่จะไดรูป 12.18 (จ) ลักษณะของการเลื่อนที่เกิด  จึงเปนไปไดหลายทิศทาง  ดังแสดงในรูปที่ 
12.18 (ฉ)  ไมสามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) ได  ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกับรูปที่ 12.13 (ค)-(ฉ)  
ดังนั้น  สรุปไดวา  กรณีที่พบตัวบงชี้เพียงระนาบเดียว  เชน พบระนาบของพนัง สายแร  หรือชั้นหิน จะ
หาระยะเลื่อนจริงไมได  ตองพบตัวบงชี้อยางนอย 2 ระนาบ  พรอมระนาบรอยเลื่อน  จึงจะหาระยะเลื่อน
จริงได   
 

 
 

รูปท่ี 12.18 กรณีมีการเลื่อนตัดพนัง (dyke)  ทั้งแบบการเลื่อนตามแนวมุมเท (slip direction) 
และ มุมเฉียง (oblique-slip direction)  [ที่มาของภาพ: Fig. 48 โดย  Powell, 1992] 
 

รูปที่ 12.19  แสดงตัวอยางที่สามารถหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) ได  โดยพบตัวบงชี้  คือ  
พนังแนวดิ่ง (vertical dyke)  สองพนัง (พนัง A และ พนัง B)  จากรูปที่ 12.19 (ก)  แสดงลักษณะของรอย
เล่ือนที่ทําใหเกิดการขาดออกจากกันของพนัง A  และพนัง B  เมื่อพนังเปนแบบแนวดิ่ง  ดังนั้น  เสนชั้น
ความสูงของโครงสราง  สามารถสรางเสนลากจากขอบ  ที่ตําแหนงหินพ้ืน และหินเพดาน  ดังแสดงในรูปที่ 
12.19 (ข)  ไดจุดตัดของพนัง A และ B  ของหินเพดาน  ที่จุด  W  และจุดตัดของพนัง A และ B  ของหิน
พ้ืน  ที่จุด  X จากนั้นสรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางของระนาบรอยเลื่อน  ของพนัง  ลากเสนชั้นความ
สูงของโครงสราง  ของระนาบรอยเลื่อนและหาระยะการเลื่อนของพนัง  ที่ตําแหนงจุด X  มีความสูงของ
ระนาบรอยเลื่อน  0  เมตร  และท่ีตําแหนงจุด  W  มีตําแหนงความสูงของระนาบรอยเลื่อน  80  เมตร  ใช
การเทียบความสูงจากเสนชั้นความสูงของระนาบรอยเล่ือน  จะวัดจากแผนที่โดยใชมาตราสวนของแผนที่
ไมได  และวัดระยะ  WX  จากแผนที่โดยใชมาตราสวนในแผนที่  วัดระยะทางได 87 เมตร  จากนั้นสราง
สามเหล่ียมมุมฉาก  WXY  ดังแสดงในรูปที่ 12.19 (ง)  กําหนดใหดาน XY ยาว 80  เมตร  นั่นคือ  เทากับ
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ระยะความสูงแนวดิ่งของจุด W และ จุด  X  บนระนาบรอยเลื่อน  และ  WX  ยาว  87  เมตร  ระยะเลื่อน
จริงวัดตามแนว WY จะได  120 เมตร (รูปที่ 12.19 (ง)  จากรูปสามเหลี่ยม WXY สามารถหามุมพลันจ

ของเสนที่เกิดจากการเลื่อนจริงไดจาก  tan (plunge) = XY/WX  แทนคามุมพลันจ = 42° และมีทิศ
ทางการเลื่อน (trend)  S30°W  โดยวัดตามแนว WX จากแผนที่ในรูปที่ 12.19 (ง)   

 

 
 

รูปท่ี 12.19 (ก)  กรณีมีรอยเล่ือนตัดพนัง A และ B (dykes A and B)  (ข) สรางเสนชั้นความสูง
ของโครงสรางของระนาบรอยเลื่อนเทานั้นเพราะพนังวางตัวแนวดิ่ง (ค)  หาจุดตัดของระนาบระหวาง พนัง 
A และ B ในบริเวณหินพ้ืน (up dip ของระนาบรอยเลื่อน)  และหินเพดาน (down dip  ของระนาบรอยเลื่อน)  
พบจุดตัดที่จุด W และ X   (ง) วัดระยะการเลื่อนโดยระยะ  WX วัดจากแผนที่  ความสูงของจุด W  และ จุด 
X บนระนาบรอยเลื่อน  หาคาความสูงจากเสนชั้นความสูงของโครงสราง  และสรางสามเหลี่ยม WXY  เพ่ือ
หาระยะการเลื่อน  หามุมพลันจ  และหาทิศทางการเลื่อน  [ที่มาของภาพ: Fig. 49 โดย  Powell, 1992] 
 
 ตัวอยางอีกตัวอยางของการวิเคราะหหาระยะเลื่อนจริง  แสดงในรูปที่ 12.20  โดยรูปที่ 12.20 (ก)  
เปนแผนที่ที่พบรอยเล่ือนตัดระหวางหินดินดานและหินทราย  และมีการแทรกของพนังหินบะซอลต 
(basalt dyke)  พิจารณาจากการโผลของพนัง  พบเปนแนวดิ่ง (vertical dyke)  เพราะตัดกับเสนชั้นความ
สูงของภูมิประเทศ  ถาสมมติใหมีการเลื่อนในทิศทางเดียว  และการเลื่อนของพนัง  เกิดจากรอยเลื่อนที่
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ปรากฏในแผนที่  สามารถหาระยะการเลื่อนของรอยเล่ือนได  เพราะพบตัวบงชี้  คือ  ระนาบของชั้น
หินดินดานและหินทราย  และพบระนาบของพนังหินบะซอลต  (อยางนอย  2 ระนาบ)  โดยมีวิธีวิเคราะห
หาระยะเล่ือนจริง ดังแสดงในรูปที่ 12.20 (ข)  จากรูปตองหาเสนชั้นความสูงของโครงสรางของระนาบรอย
เล่ือน  และเสนชั้นความสูงของโครงสรางของผิวสัมผัสของหินโผล  จากนั้นหาจุดตัดทั้งสองแนว  ดังแสดง
ในรูปที่ 12.20 (ค) และ (ง)   
 

 
 

รูปท่ี 12.20  (ก) แผนที่แสดงรอยเลื่อนตัดระหวางหินดินดานและหินทราย และมีการแทรกของ 
พนังของหินบะซอลต (basalt dyke)  (ข) สรางเสนชั้นความสูงของระนาบรอยเลื่อน   (ค) สรางเสนชั้น
ความสูงของรอยสัมผัสหินดินดานและหินทราย ที่ตําแหนงหินพ้ืน  และรอยสัมผัสหินดินดานและหินทราย 
ท่ีตําแหนงหินเพดาน  (ง) หาจุดตัดของระนาบชั้นหินและระนาบรอยเลื่อน ลากแนวเสนตัดพนังของหินบะ
ซอลต  ที่หินพ้ืนและหินเพดาน  และวัดระยะการเลื่อน  [ที่มาของภาพ: Fig. 50 โดย  Powell, 1992] 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-7  กอนที่จะอานในหัวขอ
ตอไป  
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12.2.4  การจําแนกรอยเลื่อน 
 การจําแนกรอยเลื่อนมีหลายประเภท  การจําแนกที่เปนที่รูจักทั่วไป  คือ  การจําแนกโดยใชระยะ
การเลื่อน (slip classification)  การจําแนกโดยใชระยะหางการเลื่อน (separation classification)  และ
จําแนกโดยพิจารณาลักษณะการเลื่อนจากทิศทางของแรงที่มากระทํา (Anderson’s fault classification)   

การกลาวถึงชนิดของรอยเล่ือน  โดยทั่วไป  จะไมคํานึงถึงประเภทของการจําแนก  จะเรียกชนิด
ของรอยเล่ือนปะปนกันไป  โดยใชชื่อเรียกที่เปนลักษณะเดนหรือลักษณะเฉพาะตัว  ที่สามารถทําใหผูฟง
เกิดภาพลักษณของการเลื่อนไดชัดเจน  เชน รอยเล่ือนปกติฐานโคง (listric normal fault)  รอยเล่ือนปกติ
มุมต่ํา (low angle normal fault)  รอยเล่ือนปกติแบบ growth fault  รอยเล่ือนแบบ transfer fault  รอย
เล่ือนปกติตามมุมเท (dip slip normal fault)  รอยเล่ือนปกติ (normal fault)  รอยเล่ือนดานขาง (strike-
slip fault)  รอยเล่ือนยอน (thrust fault) เปนตน  

สาเหตุของการจําแนกรอยเลื่อน  ทําไมไมนิยมปฏิบัติอยางเครงครัด  เพราะทุกประเภทไม
สามารถนํามาใชในสนามไดในทุกกรณี  หากยึดการจําแนกประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเครงครัด  
ตัวอยางเชน  ในกรณีของการจําแนกโดยยึดหลักการใชระยะการเลื่อน (slip classification)  จําแนกไดดัง
แสดงในรูปที่ 12.21  แตการที่จะเรียกชื่อรอยเล่ือนตามการจําแนกในรูปที่ 12.21 ได  จะตองทราบทิศ
ทางการเลื่อน  ดังนั้น  ในสนามจะตองหาหลักฐานตัวบงชี้  ที่ตองปรากฏที่ตําแหนงหินพ้ืน (foot wall)  
และหินเพดาน (hanging wall)  หากไมพบหลักฐานดังกลาว  การเรียกชื่อรอยเล่ือนอาจผิดได  นอกจากนี้
ในสนามชั้นหินโผลมีการผุกรอน  อาจทําใหเกิดการผิดรูป  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 12.22  และอาจสงผล
ใหการบงบอกชนิดของรอยเลื่อนผิดไป  หรือตัวอยางของกรณีของการจัดรอยเล่ือนโดยใชระยะหางการ
เล่ือน (separation)  จะใชหลักฐานของ ระยะหางการเลื่อนจริง (actual separation)  มาจัดชนิดของรอย
เล่ือน  ซึ่งตองพบตัวบงชี้เชนเดียวกับการใชระยะการเลื่อน  และพบปญหาจากผลของการผุกรอน ทําให
เห็นรูปรางการเลื่อนผิดรูป  เชนเดียวกับการจําแนกโดยใชระยะการเลื่อน (รูปที่ 12.22)  

อยางไรก็ดี  ชนิดของรอยเลื่อนพ้ืนฐานที่ตองทราบ  สําหรับการศึกษาธรณีวิทยาทั่วไป (general 
geology)  มี 3 ชนิด  คือ  รอยเล่ือนปกติ (normal fault)  รอยเล่ือนยอน (thrust fault)  และ รอยเล่ือนแนว
ระดับหรือรอยเล่ือนดานขาง (strike-slip fault)  นั่นคือ เปนการจําแนกรอยเลื่อนตามการจําแนกของแอน
เดอรสัน (Anderson’s fault classification) ที่ใชการพิจารณาทิศทางของแรงที่กระทํากับแผนหินในเปลือก
โลก  ใหเกิดการเลื่อนขึ้นหรือเล่ือนลง  หรือการเลื่อนดานขาง  นิยามส้ันๆ ของรอยเล่ือนทั้ง 3 ชนิด ที่ยัง
ไมไดนําเอาทิศทางของแรงมาขยาย  เพราะไมตองการใหรายละเอียดเกินขอบเขตการศึกษาทั่วไป  ไดแก 

(1) รอยเล่ือนปกติ (normal fault) คือ  รอยเล่ือนที่มีมุมเทและชั้นหินอายุออนกวาอยูบนหินอายุ
แกกวา  

(2) รอยเล่ือนยอน (thrust fault)  คือ  รอยเล่ือนที่พบชั้นหินอายุแกอยูบนหินอายุออนกวา  
(3) รอยเล่ือนแนวระดับ (strike-slip fault)  คือ  รอยเล่ือนที่เล่ือนไปตามแนวระดับ  (strike-slip)  
ลําดับตอไปจะกลาวในสวนของรอยเลื่อนที่พบในสนาม  จากขอมูลการสํารวจใตผิวดินในระดับ

ต้ังแตพบหินโผล ถึงความลึก 10-15 กิโลเมตรใตผิวดิน   
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รูปท่ี 12.21  การแบงรอยเล่ือนตามแนวเลื่อน (slip) แบงไดเปน 4 ประเภท (ก) รอยเล่ือนแนว
ระดับ (strike-slip fault) (ข) รอยเล่ือนแนวมุมเท (dip-slip fault)  (ค) รอยเล่ือนแนวมุมเฉียง (oblique-slip 
fault)  และ (ง) รอยเล่ือนหมุน (rotational fault) [ที่มาของภาพ:  ภาพปรับปรุงตอจาก Davis and 
Reynolds, 1996] 
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รูปท่ี 12.22  (ก)-(จ) แผนภาพ (block diagram) แสดงความแตกตางระหวางระยะการเลื่อน 
(slip) และระยะหางการเลื่อน (separation) ตอมาเมื่อมีการผุกรอน จะทําใหเห็นรูปรางการโผลของชั้นหิน
ผิดรูป  ที่อาจสงผลใหบงบอก  รอยเล่ือนผิดประเภทได [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก Lahee, 1961] 
 
รอยเลื่อนฐานโคัง (Listric  faults) 

ระนาบของรอยเลื่อน  มีทั้งระนาบเรียบ และระนาบโคง  ในกรณีที่พบระนาบของรอยเลื่อนเปน
แบบระนาบโคงหรือฐานโคง  จะมีคําขยายหนาชื่อเรียกวา listric (หมายถึง curved)  เชน listric normal 
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fault  นั่นคือ  แสดงถึงลักษณะของการเลื่อนของรอยเลื่อนปกติ  ที่มีระนาบรอยเลื่อนเปนรูปโคง  โดยจะมี
คามุมเทคอยๆ เปล่ียนไปตามความลึก  และเมื่อย่ิงลึกลงไปมากๆ  จะวางตัวตามแนวนอน (horizontal)  
ดังรูปที่ 12.23  รอยเล่ือนปกติฐานโคง  หากกลาวในอดีตเมื่อ  30 ปยอนหลัง  จะไมเปนที่ยอมรับ  เพราะ
ขณะนั้น  ยังไมมีขอมูลสภาพของเปลือกโลกใตผิวดินที่ละเอียดมากนัก  แตตอมาเมื่อมีขอมูลภาพจากการ
สะทอนกลับของคล่ืน (reflected image)  ทําใหพบระนาบของรอยเลื่อนฐานโคง  โดยมุมเทของระนาบรอย
เล่ือน  จะคอยๆ เปล่ียนจากมุมเทสูงเปนมุมเทต่ําและวางตัวในแนวนอน  อยางคอยเปนคอยไป  ทําใหได
รอยเล่ือนฐานโคง  และสามารถแปลความหมายไดวา  ใตผิวดินเปลือกโลกมีความเปนพลาสติก  ดังนั้น  
จะนําเอากฎการวิบัติของแผนหิน  เมื่อหินอยูในสภาพเปราะ  นั่นคือ  กฎการวิบัติของคูลอมบ (Coulomb’s 
law of failure)  มาอธิบายการวิบัติของเปลือกโลกที่ความลึกกวา 5-10 กิโลเมตร  ไมได  ควรใชกฎการ
วิบัติของหินในสภาพพลาสติก  มาอธิบาย  เปนตน การพบรอยเลื่อนฐานโคง  ในปจจุบัน  จึงไมเปนที่
สงสัยอีกตอไป  รอยเลื่อนฐานโคง  พบไดทั้งรอยเล่ือนปกติ (normal fault) และรอยเลื่อนยอน (thrust 
fault)  ดังแสดงในรูปที่ 12.23   
 
 

 
 
รูปท่ี 12.23 ลักษณะของรอยเลื่อนฐานโคง (listric fault)  (ก) รอยเล่ือนปกติฐานโคง  (listric 

normal fault) (ข)  รอยเล่ือนยอนฐานโคง (listric thrust fault)  [ที่มาของภาพ: Fig. 53 โดย  Powell, 1992] 
 

รูปที่ 12.24 และ 12.25  แสดงภาพสเกตการเกิดรอยเลื่อนยอนฐานโคง (listric thrust fault)  และ
รอยเล่ือนปกติฐานโคง  ตามลําดับ   จากรูปที่ 12.24  จะเห็นผิวโคงของรอยเล่ือน ที่พัฒนาจากฐานราบ  
จากนั้นจะขยับขึ้นจากผลของความเคนแบบบีบอัดดานขางขนานกับชั้นหิน  ผลักใหหินที่อยูลางกายทับหิน
ที่อยูดานบน  ทํานองเดียวกับรอยเล่ือนปกติฐานโคง (รูปที่ 12.25)  ซึ่งอาจพบลักษณะมวนลงลาง (roll 
over)  ของชั้นหิน เกิดเปนโครงสรางการคดโคง หรือเรียกทับศัพทวา  roll over anticline ได   
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รูปท่ี 12.24  ลักษณะการเกิดของรอยเลื่อนยอนฐานโคง  (ก)  ระนาบรอยเลื่อนพัฒนาขึ้นใน
บริเวณท่ีงายตอการทําใหเปล่ียนลักษณะ (ข) เกิดการเล่ือนจากผลของความเคนที่อัดเพ่ิมเขามา  (ค) ชั้น
หินแกเริ่มกายทับชั้นหินอายุออนกวา  [ที่มาของภาพ: Fig.  54 โดย  Powell, 1992] 
 

 
 
รูปท่ี 12.25  (ก)  และ (ข) ลักษณะของการเกิดรอยเล่ือนปกติฐานโคง  จากผลของการยืดของ

แผนหิน [ที่มาของภาพ: Fig. 55 โดย  Powell, 1992] 
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รอยเลื่อนแบบการถายโอน (Transfer fault) 
การเกิดรอยเลื่อนแบบการถายโอน  หรือเรียกทับศัพทวา  transfer fault คือ  การที่รอยเล่ือนเกิด

การถายโอน (transfer)  ผลของการที่จะถูกเปล่ียนลักษณะใหไปเกิดที่ตําแหนงใหมแทนตําแหนงเดิม  หรือ
อธิบายอีกนัยหนึ่งวา  เปนการถายแรงไปสูตําแหนงใหม  เนื่องจากตําแหนงเดิม  มีการตอตานแรงที่มา
กระทําไดมากขึ้นกวาเดิม  สงผลใหการเปล่ียนลักษณะของตําแหนงเดิมหยุด  และเกิดการถายโอนการ
เปล่ียนลักษณะไปสูตําแหนงใหม  หากไมมีการถายโอนการเล่ือน  จะพบรอยเล่ือนเปนแนวยาว  ไม
กระจายในพื้นที่  แตดวยผลของการถายโอนแรง  ไปยังตําแหนงที่งายตอการเปลี่ยนลักษณะ  ทําใหพบ
รอยเล่ือนขนาดเล็ก  และกระจายในพื้นที่  การหาชวงหางระหวางการถายโอน  เพ่ือเกิดรอยเล่ือนใหม  
สามารถนําเอาปจจัยที่มีผลตอการเลื่อนมาอธิบายได   

รูปที่ 12.26  แสดงการเกิดรอยเล่ือนแบบการถายโอน  ซึ่งจะเห็นการหยุดของปลายของรอย
เล่ือนหน่ึง  และการเกิดของปลายของรอยเล่ือนอีกรอยเล่ือนหนึ่ง  พบแนวเล่ือนของตําแหนงเดิมคอยๆ  
หยุดลง เปนรูปสามเหล่ียม  ขณะที่แนวเล่ือนตําแหนงใหมพัฒนาขึ้นเปนรูปสามเหล่ียมเชนเดียวกัน  หาก
นําพ้ืนที่สามเหลี่ยม  ที่พบจากปลายทั้งสองของรอยเลื่อนมารวมกัน  พบวามีคาเทาหรือเกือบเทากับพ้ืนที่
หากไมเกิดการถายโอน  ในกรณีที่พบพ้ืนที่การเลื่อน (slip area)  เทากันพอดี  แสดงวาแรงที่ถายโอน
มายังรอยเล่ือนใหม  มีการถายโอนมาอยางสมบูรณ  ระยะการเลื่อนของรอยเล่ือนตําแหนงใหม  หลังจาก
ถายโอนมาหมดแลว  จะมีระยะการเลื่อนเทากับระยะการเลื่อนของรอยเล่ือนเดิม  แตหากไมเทากัน  แสดง
วาการถายโอนไมสมบูรณ  แสดงถึงชั้นหินในพื้นที่มีความไมเปนเนื้อเดียว  (heterogeneous)  เปนตน  
และเมื่อนํารูปที่ 12.26  มาเขียนเสนชั้นความสูงของโครงสรางอยางคราวๆ  จะไดดังรูปที่ 12.27   
 

 
 

รูปท่ี 12.26 ลักษณะของรอยเล่ือนแบบการถายโอน  พบการถายโอนตําแหนงของการเลื่อน  
แนวเล่ือนของตําแหนงเดิมคอยๆ หยุดลง  ขณะท่ีแนวเล่ือนตําแหนงใหมพัฒนาขึ้น  การถายโอน  จะเห็น
ผลของการเลื่อนจากตําแนงเดิม ไปสูตําแหนงใหมคลายกัน  แตรอยเล่ือนในรูปบอกไมไดวารอยเล่ือนใด
เกิดกอนหรือหลัง   [ที่มาของภาพ:  ภาพจาก http:// www.fault-analyssi-group.ucd.ie/gallery/relay.htm] 



โครงสรางรอยเลื่อน  223 

 

 
 

รูปท่ี 12.27  แผนที่แสดงลักษณะของรอยเลื่อนแบบการถายโอน  ของรูปที่ 12.26  (ก) สรางเสน
ชั้นความสูงของโครงสราง (structure contours)  บนรูป  (ข)  สรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง 
(structure contours) ในแผนที่  

 
รูปที่ 12.28  แสดงการถายโอนการเลื่อนแบบเฉียง (oblique-slip transfer fault)  จากรูปจะเห็น

การถายโอนของรอยเลื่อนปกติ  โดยที่รอยเล่ือน C  เปนรอยเล่ือนในแนวดิ่ง  เล่ือนลงมาเชื่อมระหวางรอย
เล่ือน A  และ B  แนวเล่ือนจะเชื่อมตอกัน  การปรากฏของรอยเลื่อนในรูปที่ 12.28  หากนํามาเขียนแผนที่
ธรณีวิทยาอยางคราวๆ  จะไดดังแสดงในรปที่  12.29  หรือมีความซับซอนมากขึ้น [รูปที่ 12.30]  อยางไร
ก็ดี  ลักษณะของการเกิด transfer fault  เชนเดียวกับรูปที่ 12.28  อาจเรียกวา  รอยเล่ือนแบบมีการ
เชื่อมตอ (linked fault system)  การพบชื่อเรียกใหมๆ  เปนเรื่องปกติ  เพราะผูที่เรียกชื่อสวนใหญ  
ตองการอธิบายรอยเลื่อนที่พบเห็นใหเกิดภาพลักษณชัดเจน  หากสงสัยหรือไมเขาใจ  ควรสอบถาม  เชน  
ชื่อเรียก  transfer fault  กับ  transform fault  นั้นแตกตางกัน   

การเกิดรอยเลื่อนแบบการถาย พบมากในบริเวณ  pull apart basin  และ rift basin นั่นคือ 
บริเวณที่เปลือกโลกเกิดการยืด  (extension)  ดังตัวอยางของ rift basin ในรูป 12.31  นอกจากนี้การ
เปล่ียนแปลงของระยะทางของการเลื่อนจะพบเห็นเสมอในรอยเลื่อน  ดังแสดงในรูปที่ 12.31 ดังนั้นการ
วิเคราะหรอยเล่ือนตองทําดวยความเขาใจและถี่ถวน 
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การเกิดแอง (basin) ประเภท pull apart basin พบในบริเวณที่เปลือกโลกมีการยืด (extension) 
จากผลของการมีรอยเล่ือนหลัก (major fault) แบบรอยเล่ือนดานขาง (strike-slip fault or transform fault)  
นั่นคือ  เปนแองที่เกิดจากผลของการเลื่อนของรอยเลื่อนดานขาง  ที่แบงเปลือกโลกออกเปนสองซีก  เล่ือน
ขาดจากแนวการเลื่อนในสวนที่มีการคดโคงหรือบิดเบ้ียว  จะทําใหเกิดการบีบอัด (compression)  จาก
การชนกันตามแนวที่เคล่ือนเขาชนกัน  หรือเกิดการยืด (extension)  ตามแนวของการแยกออกจากกัน  
บริเวณเกิดการยืด  คือ  บริเวณเกิด pull apart basin  วิธีการทดลองงายๆ  เพ่ืออธิบายการเกิดแองแบบ 
pull apart basin  คือ  การฉีกกระดาษขนาด A4  ออกเปนสองสวน ตามแนวยาว  โดยฉีกใหมีการบิด
เบ้ียวหรือหักมุม  จากนั้นนํากระดาษที่ฉีกออกเปนสองซีกมาประกบกันเชนเดิม  และทําการเลื่อนกระดาษ
สวนทางกัน  จะเห็นการเปดออกของชองวาง  นั่นคือ การเปดออกของ pull apart basin เมื่อรอยเลื่อน
ดานขางเคลื่อนออกจากกัน  ซึ่งจํานวนแองเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับการคดโคงของแนวการเลื่อน   
 

 
 
รูปท่ี 12.28 ลักษณะของ oblique-slip ที่ทําใหได transfer faults แบบมีการเชื่อมตอ (linked fault 

system)  [ที่มาของภาพ: Fig. 56 โดย  Powell, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 12.29 แผนที่แสดงลักษณะของ transfer faults แบบมีการเชื่อมตอ (linked fault system) 
[ที่มาของภาพ: Fig. 57 โดย  Powell, 1992] 
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รูปท่ี 12.30 แผนที่แสดงลักษณะของ transfer faults ที่เพ่ิมความซับซอนมากขึ้น  สังเกตแนว
ของการเลื่อนมีการเชื่อมตอกัน (linked fault system)    [ที่มาของภาพ: Fig. 108  โดย Powell, 1992] 
 

 
 

รูปท่ี 12.31  ลักษณะของ rift basin ที่ทําใหเกิดรอยเลื่อนแบบ  transfer fault  [ที่มาของภาพ: 
Fig. 60 โดย  Powell, 1992] 

 
การเกิดแอง (basin) ประเภท rift basin  พบในบริเวณที่เปลือกโลกมีการยืด (extension)  โดย

ผลจากการดันตัวสูงขึ้นของเนื้อโลก (mantle upwelling)  เปนไปตามกระบวนการเคลื่อนที่ของแผนเปลือก
โลก (tectonic process)  เปลือกโลกสวนที่มีการยืดจะบางลง  ตะกอนจะตกสะสม  แตความหนาแนน 
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(density) ของตะกอนที่ตกสะสมใหมมีนอย  ทําใหแผนเปลือกโลกตองปรับสมดุลทั้งระบบดวยการยก
สูงขึ้นของเนื้อโลก (mantle)  และจากการยกสูงขึ้น  ทําใหเกิดแรงผลักออกดานขาง  เสริมใหเกิดการยืด
ของเปลือกโลกมากขึ้น  (หากสนใจในรายละเอียด  สามารถอานเพ่ิมเติมไดจาก เนื้อหาในสวนของ
กระบวนการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก  จากตํารา ธรณีวิทยาโครงสราง โดย  เพียงตา สาตรักษ, 2552)  
อยางไรก็ดี  การเรียกชื่อ rift basin หรือ pull apart basin  ผูที่เรียกชื่อแอง  อาจไมเจาะจงถึงการเกิด  
เพียงแตเห็นวาเปนแองที่เกิดจากผลของการยืดของเปลือกโลกก็จะเรียกวา rift basin หรือ pull apart 
basin  ดังนั้น  เมื่อเห็นชื่อของแอง  ไมวาจะเปน  rift basin หรือ pull apart basin  ควรศึกษาใน
รายละเอียดวาชื่อนั้นกลาวในความหมายใด   

 
รอยเลื่อนแบบ growth fault 

รอยเล่ือนชนิด growth fault คือ รอยเล่ือนปกติชนิดหนึ่ง  ที่เกิดการขยายขณะที่ยังมีการตก
สะสมของตะกอนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 12.32    
 

 
 

รูปท่ี 12.32  ลักษณะของการเกิด growth faults โดยมีการตกทับถมของตะกอนขณะมีการเลื่อน 
และระนาบรอยเลื่อนมีการหมุนเมื่อเกิดการยืด  ทําใหพบระนาบรอยเลื่อนมีการเอียงเทดวยมุมต่ํา  

 
การเกิดของรอยเลื่อนชนิด growth fault เปนลักษณะแบบเปลือกโลกเกิดการยืด (extended 

crust)  ทําใหเกิดแองยอยๆ ที่เรียกทับศัพทวา  pull apart basin  ในกรณีที่มีรอยเล่ือนหลักแบบรอยเลื่อน
ดานขาง  หรือ  rift basin  กรณีหลังจากผลของการยกตัวของเนื้อโลก (mantle upwelling)  ทําใหพบ
ความหนาของชั้นหินในสวนของหินเพดานมีความหนามากกวาความหนาของชั้นหินในสวนของหินพ้ืน  
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รอยเล่ือนชนิด  growth fault  สวนใหญพบไดชัดเจนพบบริเวณขอบแอง  กลางแองการตกสะสมอาจ
สังเกตเห็นความหนาที่แตกตางกันไดยาก  ในพ้ืนที่ของแองปตตานี  แองปลาทอง  แองจักรวาล  แองฟู
นาน  แองโกมินทร  หรือแองอื่นๆ  ในบริเวณอาวไทย  พบลักษณะของรอยเลื่อนปกติแบบ growth fault  
ที่อาจเกิดตั้งแตยุคอีโอซนี (Eocene)  มาจนถึงปจจุบัน   

ตัวอยางภาพตัดขวางของ growth fault ที่พบในสนาม แสดงในรูปที่ 12.33  และ 12.34  ควร
สังเกตความหนาของชั้นหินบริเวณหินพ้ืนและหินเพดาน  การขาดหายไปของชั้นหินบริเวณหินพ้ืนขอบ
แองเปนส่ิงที่พบเห็นไดทั่วไป  โดยที่รูปที่ 12.34  เปนภาพจากคลื่นสะทอนกลับของชั้นหิน  ที่วัดเวลาที่
คล่ืนใชเดินทางไปและกลับ  จากตัวกําเนิดคลื่นที่ปลอยลงไป  
 

 
 

รูปท่ี 12.33  ภาพตัดขวางบริเวณท่ีพบรอยเล่ือนปกติแบบ growth fault  พบความหนาของ
หนวยหินบริเวณใกลรอยเล่ือนหนากวาบริเวณที่หางจากรอยเลื่อน  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก 
Fig. 62 โดย Powell, 1992) 
 

 
 

รูปท่ี 12.34  ภาพตัดขวางของคลื่นสะทอนกลับ (reflected image) บริเวณที่พบรอยเล่ือนปกติ
แบบ growth fault  พบความหนาของหนวยหินบริเวณใกลรอยเล่ือนหนากวาบริเวณที่หางจากรอยเลื่อน  
[ที่มาของภาพ: Figure 5.3 โดย  Twiss and Moores, 1992]  



228   คูมือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาภาคสนาม 

 

รูปที่ 12.35  เปนแผนที่ธรณีวิทยา  ใชเปนตัวอยางเพื่อแสดงการวิเคราะหรอยเล่ือนยอนฐานโคง 
(listric thrust fault)  จากแผนที่ควรสรางภาพตัดขวางเพื่อจะไดแสดง  ลักษณะของรอยเลื่อนสัมพันธกับ
โครงสรางอื่นๆ  จากผลของการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่   
 

 
 

รูปท่ี 12.35  แผนที่ธรณีวิทยาและลําดับชั้นหิน (stratigraphic succession) ที่พบในพ้ืนที่  [ที่มา
ของภาพ: Fig.  62 โดย  Powell, 1992] 
 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของหินโผลกับภูมิประเทศ และจากลักษณะของลําดับของชั้นหิน 
(stratigraphic succession)  พบหินแกวางตัวอยูบนหินที่ออนกวา  นั่นคือ  ตองเปน thrust fault  ที่มุม
ของแผนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระนาบรอยเลื่อนเปนแนวราบ  เพราะพบการวางตัวขนานไปกับเสน
ชั้นความสูงของภูมิประเทศที่ระดับประมาณ 180 เมตร  และปรากฏเรื่อยมาทางทิศเหนือจนถึงระดับ
ประมาณ 100 เมตร  และพบทางตะวันออกที่ระดับประมาณ 75 เมตร  แสดงวาเปนรอยเล่ือนเดียวกัน  ที่
บริเวณพ้ืนที่ตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ  พบรอยเล่ือนแบบวางตัวแนวราบเหนือระนาบรอย
เล่ือน  ที่อยูที่ระดับความสูงของพ้ืนที่มากกวา  หาลักษณะการวางตัวของหินไดดังแสดงในรูปที่ 12.36  
จากแนวของรอยสัมผัสหรือตามขอบเขตของหินโผล  วิเคราะหไดดังแสดงในแผนที่รูปที่ 12.36  และ
สามารถสรางภาพตัดขวางตามแนว  AB  ดังแสดงใตแผนที่  ซึ่งพบลักษณะของ listric thrust fault มีระยะ
การหดสั้นที่วัดไดจากภาพตดัขวาง  
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รูปท่ี 12.36  การวิเคราะหหาการวางตัวของหนวยหินและระนาบรอยเลื่อน   ตามการปรากฏของ
ขอบเขตหินโผล  และสรางภาพตัดขวางตามแนว AB   [ที่มาของภาพ: Fig.  9.7.1 โดย Powell, 1992] 

 
รูปที่ 12.37 เปนตัวอยางของการวิเคราะหรอยเล่ือนปกติฐานโคง (listric normal fault) จากรูป

ตองการสรางภาพตัดขวางตามแนว AB และหาปริมาณของการยืด (extension) ของบริเวณนั้น   
พิจารณารูปรางของหินโผลกับสภาพภูมิปะเทศพบวา  ทางทิศตะวันตกของรอยเลื่อน a มีมุมเท

ขนาดปานกลางไปทางทิศตะวันออก  และจะเปล่ียนเปนแนวราบ  เพราะพบขนานกับเสนชั้นความสูงของ
ภูมิประเทศ ที่ความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 100 เมตร  ทางตะวันออกของรอยเลื่อน e  มีมุมเทไปทาง
ตะวันออกและรวมเขา (merge or join)  กับรอยเล่ือน a ทางตะวันออก  สวนทางทิศใต  รอยเล่ือนที่
ปรากฏ คือ รอยเล่ือน f  และ  g  ซึ่ง รอยเล่ือน f เปนรอยเล่ือนเดียวกับรอยเล่ือน a และ รอยเล่ือน g เปน
รอยเล่ือนเดียวกันกับรอยเล่ือน e  สวนรอยเล่ือน b  มีแนวเดียวการวางตัวเชนเดียวกับรอยเล่ือน c และ d 
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โดยมีมุมเทไปทางทิศตะวันตก  จากนั้นพิจารณาการวางตัวของชุดหินจากขอบเขตของหินโผลที่ปรากฏใน
แผนที่  โดยการสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  ดังแสดงในรูปที่ 12.38  พบหินมีมุมเทเปล่ียนแปลง
ไมเสมอกัน  นั่นคือ  ระนาบการวางตัวของชั้นหินไมคงที่  โดยที่บริเวณตะวันออกมีการวางตัวในแนวราบ  
และคอยๆ  เอียงเขาหาระนาบรอยเลื่อนในลักษณะแบบมวนลงลาง (roll over)  เมื่อสรางภาพตัดขวางจะ
ไดดังภาพแสดงใตแผนที่ของรูปที่ 12.38  การคํานวณหาระยะการยืด (extension) คํานวณไดจาก
ภาพตัดขวางแสดงในรูปที่ 12.38  โดยการวัดระยะ l1+l2+ l3+ l4   สมมติเทากับ  2,780 เมตร  และวัด lf 
สมมติเทากับ 3,090 เมตร ระยะการยืดเทากับ 3,090 – 2,780 = 220 เมตร  การคํานวณการเปอรเซนต

ความเครียดที่เกิดในบริเวณนี้คํานวณไดจาก  ความเครียดที่คิดเปนรอยละหรือเปอรเซนต (% strain)= Δl 
x 100/ lf  แทนคา  จะไดจาก %strain=220 x 100/3,090 = 7%  นั่นคือ  พ้ืนที่มีการยืด 7%   
 

 
 

รูปท่ี 12.37 แผนที่แสดงขอบเขตหินโผลและลําดับของชั้นหินที่พบในพ้ืนที่   [ที่มาของภาพ: Fig. 
63 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 12.38  การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  เพ่ือหาการวางตัวของหนวยหินและระนาบ

รอยเล่ือน  และสรางภาพตัดขวางตามแนว AB  เพ่ือวัดการยืดของพ้ืนที่  [ที่มาของภาพ: Fig. 9.7.2 โดย 
Powell, 1992] 
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12.2.5  การสรางแผนที่เสนชั้นความสูงใตผิวดินของบริเวณที่มีรอยเลื่อน  
 การสรางแผนที่เสนชั้นความสูงของโครงสราง (structural contours) บริเวณพ้ืนที่ที่พบรอยเล่ือน
ใตผิวดิน  หลักการสรางสวนใหญคลายกับการสรางเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  ยกเวน  เสนชั้นความ
สูงบริเวณรอยเล่ือน  จะถูกตัดขาดได  บริเวณระนาบของรอยเลื่อน  หากมีมุมเทสูง  เสนชั้นนความสูงของ
โครงสรางจะมีระยะหางนอย  การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง  เพ่ือศึกษาสภาพธรณีวิทยาใตผิวดิน  
นิยมสรางที่ผิวบนหรือผิวลางของหนวยหินที่สนใจ  หรือหนวยหินที่สามารถใชเปนตัวบงบอก (key 
marker)  สภาพธรณีวิทยาไดดีกวาหนวยหินอื่นๆ  ดังภาพแสดงในรูปที่ 12.39-12.42   

รูปที่ 12.39 และรูปที่ 12.42  แสดงภาพสเกตอยางงายของผิวบนของหนวยหินที่สนใจ  โดยมี
รอยเล่ือนแบบ transfer fault  สามารถสรางเสนชั้นความสูงของผิวบนหนวยหิน และเสนชั้นความสูง
เฉพาะระนาบรอยเลื่อน  สวนรูปที่ 12.40 และ 12.41 เปนภาพสเกตที่พบไดทั่วไป  ในพ้ืนที่ที่พบรอยเล่ือน
ปกติ  ที่เกิดจากการยืดของเปลือกโลก  เชน  บริเวณใตผิวดินของอาวไทย  โดยที่ปลายของรอยเลื่อนจะมี
การถายโอน  เพ่ือใหเกิดรอยเลื่อนใหม  ทําใหพบรอยเล่ือนกระจายทั่วบริเวณ    
 

 
 
รูปท่ี 12.39  (ก) และ (ข)  รอยเล่ือน และลักษณะของเสนชั้นความสูงของผิวบนชั้นหินและ

ระนาบรอยเลื่อน  [ที่มาของภาพ: ภาพจาก http:// www.fault-analyssi- group.ucd.ie/ gallery/ relay.htm] 
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รูปท่ี 12.40  ลักษณะของแผนที่เสนชั้นความสูงของโครงสราง (structural contours) ของผิวบน
ของหนวยหินที่ปรากฏตามภาพสเกตใตแผนที่   [ที่มาของภาพ: ภาพจาก http:// www.fault-analyssi- 
group.ucd.ie/ gallery/ relay.htm] 
 
 

 
 

รูปท่ี 12.41  แผนที่เสนชั้นความสูงของโครงสราง (structural contours)  (ก)  บริเวณรอยเล่ือน
เดี่ยว (ข) บริเวณรอยเลื่อนที่พบการตัดกัน [ที่มาของภาพ: ภาพจาก http://  www.fault-analyssi- 
group.ucd.ie/ gallery/ relay.htm] 
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รูปท่ี 12.42  ภาพสเกตลักษณะของรอยเล่ือนที่มีการตัดกัน  และลักษณะของเสนชั้นความสูงของ

ผิวบนชั้นหินและระนาบรอยเลื่อน  [ที่มาของภาพ: ภาพจาก http://  www.fault-analyssi- group.ucd.ie/ 
gallery/ relay.htm] 
 

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 8-12 กอนที่จะอานในบท
ตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

1.  จากแผนที่ภูมิประเทศ  ในรูปที่  12.43  และ 12.44  จงสรางแผนที่ธรณีวิทยาแสดงรอยเลื่อนยอน 
(thrust fault) และรอยเล่ือนปกติ  ตามลําดับ  (ใหกําหนดการวางตัวของชั้นหินและรอยเล่ือนขึ้นเอง
ทั้งหมด)  

 

 
 

รูปท่ี 12.43  สําหรับคําถามขอที่ 1 และ 2 
 
2.  แผนท่ีภูมิประเทศ  ที่กําหนดใหในรูปที่  12.43  และ 12.44  จงสรางแผนที่ธรณีวิทยา ที่ทําใหได

ภาพตัดขวางในรูปที่ 12.45 (ก) และ (ข)  ตามลําดับ 
3.  แผนที่แสดงในรูปที่ 12.46  จงหาระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw) และระยะเล่ือนแนวนอน 

(heave)  และ (2) แสดงภาพตัดขวาง 
4.  จงหาระยะเลื่อนจริง (actual slip) จากแผนที่แสดงการวางตัวของสายแรและระนาบของชั้นหินในรูปที่ 

12.47 (ก)  และ (ข)  
5.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว  XY  จากแผนที่ในรูปที่ 12.48 
6.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว  XY  จากแผนที่ในรูปที่ 12.49 
7.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว  XY  จากแผนที่ในรูปที่ 12.50 
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รูปท่ี 12.44  สําหรับคําถามขอที่ 1 และ 2 
 

 
 

รูปท่ี 12.45  สําหรับคําถามขอที่   2 
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รูปท่ี 12.46   สําหรับคําถามขอที่  3  [ที่มาของภาพ: ภาพปรับปรุงตอจาก MAP 14 โดย 
Bennison and Moseley,1997] 
 

 
 

รูปท่ี 12.47  สําหรับคําถามขอที่  4 
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รูปท่ี 12.48  สําหรับคําถามขอที่  5  [ที่มาของภาพ: MAP 18 โดย Bennison and Moseley, 
1997] 
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รูปท่ี 12.49  สําหรับคําถามขอที่  6  [ที่มาของภาพ: MAP 17  โดย Bennison and Moseley, 
1997] 
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รูปท่ี 12.50  สําหรับคําถามขอที่  7  
 
8.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว  XY  จากแผนที่ในรูปที่ 12.51 พรอมบอกวิวัฒนาการของพื้นที่ 
9.  จงสรางภาพตัดขวางตามแนว  XY  จากแผนที่ในรูปที่ 12.52  พรอมบอกวิวัฒนาการของพื้นที่ 
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รูปท่ี 12.51  สําหรับคําถามขอที่ 8  [ที่มาของภาพ: Fig. 108 `โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 12.52  สําหรับคําถามขอที่ 9  [ที่มาของภาพ: จาก PROBLEM 6.3 โดย Lisle, 1995 ] 
 
10. จงเขียนแผนที่ธรณีวิทยาที่ปรากฏของ (ก) รอยเล่ือนปกติแบบ transfer faults  และ (ข) รอยเล่ือน

ปกติ ที่แสดงลักษณะของ growth fault   
11. จงเขียนแผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบนของหนวยหินที่ปรากฏในรูปที่ 12.31   
12. จงเขียนแผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบนหนวยหินบริเวณรอยเล่ือน  โดยเสนชั้นความสูงของ

โครงสรางตองแสดงลักษณะของการมวนลงลาง (roll over)  ของหนวยหิน  
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โครงสรางหินอัคนี 
(Igneous Structures) 

 
13.1  ธรรมชาติของหนิอัคนี  

หินอัคนี (igneous rock) คือ หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด (magma) ซึ่งหินหนืดเกิดจาก
หินที่อยูใตผิวโลกกวา 40-60 กิโลเมตร หลอมเหลวและปะทุขึ้นสูผิวดิน เห็นเปนภูเขาไฟ หรือแทรกดัน
ขึ้นมาและเย็นตัวกอนที่จะปะทุสูผิวดิน  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือก
โลก (plate tectonics)  หินอัคนีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หินอัคนีปะทุ (extrusive rocks) และหินอัคนี
แทรกซอน (intrusive rocks) หินอัคนีปะทุจะพนหินหนืดออกสูผิวดิน  หินหนืดที่ออกสูผิวดิน  เรียกชื่อใหม
วา ลาวา  (lava)  สวนหินอัคนีแทรกซอนจะแทรกอยูใตผิวดินที่ระดับความลึกตางๆ กัน  การเย็นตัวของ
หินอัคนีแทรกซอนเปนไปอยางชาๆ จึงทําใหเกิดการตกผลึกเกาะติดกันของเม็ดแร  เมื่อเปนหินจึงมองเห็น
ผลึกของเม็ดแรดวยตาเปลา  ขณะที่หินอัคนีจะปะทุเย็นตัว อยางรวดเร็วทําใหระยะเวลาของการตกผลึก
ส้ัน  ผลึกจึงมีเม็ดละเอียด  มองดวยตาเปลาไมเห็น  ดวยเหตุของการตกผลึกชาและเร็ว  เราสามารถอาศัย
การสังเกตรูปผลึก  วาเห็นดวยตาเปลาหรือไม  เพ่ือระบุวาเปนหินอัคนีปะทุ หรือหินอัคนีแทรกซอน  

การศึกษาโครงสรางของหินอัคนีในสนาม  จะเปนการศึกษาลักษณะของรูปรางของมวลหินอัคนี
แทรกซอน (intrusive igneous rock) เปนหลัก  รูปรางของมวลหินอัคนีแทรกซอนจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของหินหนืด (magma)  และหินทองที่ (country rock)  นั่นคือ  คาความหนาแนน (density)  และคาความ
หนืด (viscosity)  ของหินหนืด  และคาความแข็งแรง  (strength) รอยแตกเดิม (existing fracture) ของหิน
ทองที่ที่หินหนืดสามารถแทรกซอนเขาไปได  ซึ่งปจจัยหลักที่มีผลตอรูปแบบหรือรูปรางของการแทรกซอน
ของหินหนืด (ของเหลว)  ที่ถูกฉีดเขามาในหินทองที่  คือ  ความแตกตางระหวางคาความหนาแนนของหิน
หนืดและหินทองที่  รูปแบบหรือโครงสรางของหินอัคนีแทรกซอน  ที่พบในสนามหรือโผลใหเห็นที่พ้ืนผิว
แบงเปน 2  ประเภทใหญๆ  ไดแก     

13.1 หินอัคนีแทรกซอนรวมแนว (Concordant intrusion) คือ มวลหินอัคนีแทรกซอนที่มี
ลักษณะรูปรางของหินอัคนีรวมไปกับการวางตัวของโครงสรางหินทองที่เดิม  แบงยอยได  4  
ชนิด  ไดแก 

13.1.1 พนังแทรกชั้น (Sill) เกิดจากหินหนืด  แทรกชั้นระหวางชั้นของหินเดิม
สวนใหญจะวางตัวในแนวราบ  หรือมีมุมเทตามชั้นหินเดิมที่หินอัคนี
แทรกเขาไป  พนังแทรกชั้นมักพบเปนรูปรางแผนบางแทรกเขาไปใน
แนวยาว  ในระหวางชั้นของหินตะกอนหรือหินอื่นๆ  สวนปลายจะคอยๆ 
เล็กลงจนหายไปในที่สุด  (รูปที่ 13.1) 
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รูปท่ี 13.1  ลักษณะรูปรางของหินอัคนีทรกซอนรวมแนว (concordant intrusion) และไมรวม

แนว (discordant intrusion)   [ที่มาของภาพ:  Figure B.13   โดย  Davis and Reynolds, 1996 อางถึง
ผลงานการวาดของ R.W. Krantz]  

 
13.1.2 หินอัคนีรูปเห็ด (Laccolith)  เกิดจากหินอัคนีที่มีความเขมขนมาก  

หรือความหนาแนนมากๆ  แทรกดันเขาไปในหินอื่นที่วางตัวอยูเปนชั้น  
การแทรกดันของหินอัคนีจะไมแผกระจาย  แตจะทําใหเกิดการอัดแนน  
และดันใหหินทองที่ที่วางตัวแนวราบ  เปนชั้นโคงรูปประทุนคว่ําหรือรูป
โดม  รูปรางของหินอัคนีชนิดนี้  มีลักษณะคลายรูปดอกเห็ด   (รูปที่ 
13.1) 

13.1.3 หินอัคนีรูปฝกบัว (Lopolith) เกิดจากหินหนืดที่มีความเขมขนหรือ
ความหนาแนนมาก  แทรกดันเขาไปในหินที่วางตัวอยูเปนชั้นๆ  พบวา
ลักษณะมวลหินชนิดนี้จะเปนรูปแอง  หรือลักษณะคลายจาน   (รูปที่ 
13.1) 

13.1.4 หินอัคนีรูปเบี้ย (Phacolith) มีลักษณะคลายพนังแทรกชั้น  แตมีรูปราง
โคงเปนรูปประทุนคว่ํา  (รูปที่ 13.1) 

13.2 หินอัคนีแทรกซอนไมรวมแนว (Discordant Intrusion)  คือ  มวลหินอัคนีแทรกซอนที่มี
ลักษณะรูปรางของหินอัคนีตัดกับโครงสรางของหินทองที่เดิม  แบงยอยได 4  ชนิด  ไดแก 

13.2.1 พนัง (Dyke) มีรูปรางและขนาดคลายพนังแทรกชั้น  แตวางตัวทํามุมกับ
โครงสรางของหินทองที่  เกิดจากการแทรกดันของหินหนืดเขาไปตาม
รอยแตกที่มีอยูเดิมของหินทองที่   หรือขณะแทรกดันเขาไปแทนที่หิน
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ทองที่  พบการแทรกเปนสายหรือแนวยาวที่มีความยาวตั้งแตไมกี่
เซนติเมตร  ถึงหลายกิโลเมตร  ถาหากมีการวางตัวขนานกัน  เรียกวา  
ที่ลุมพนัง (dyke swarm)  หากมีลักษณะแผเปนรัศมี เรียกวา พนังรัศมี 
(radial dyke)  หากเปนวงคลายแหวนเรียกวา พนังวงแหวน (ring dyke)  

13.2.2 หินภูเขาไฟ (Volcanic neck) เกิดจากลาวาที่ขึ้นมาแลวแข็งตัวในปลอง
ภูเขาไฟ  ซึ่งจะเห็นเปนยอดแหลมทรงกรวย  หรือรูปแทงของหินภูเขา
ไฟ เพราะเปนผลจากหินทองที่ที่ลอมรอบ  ถูกกัดกรอนออกไป  เหลือ
เฉพาะหินภูเขาไฟ  ต้ังสูงตระหงาน   (รูปที่ 13.1) 

13.2.3 หินอัคนีมวลไพศาล (Batholith)  เปนการแทรกซอนขึ้นมาของหิน
หนืดที่มีขนาดใหญ  มีรูปรางหรือทรงไมแนนอน  อาจครอบคลุมบริเวณ
กวางประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร หรือกวางมากกวา  (รูปที่ 13.1) 

13.2.4 ลําดับหินอัคนี (Stock) เปนการแทรกซอนขึ้นมาของหินหนืดที่มีขนาด
คลายกับหินอัคนีมวลไพศาล  แตครอบคลุมพ้ืนที่นอยกวา 100 ตาราง
กิโลเมตร  หากพบเปนหินอัคนีแทรกซอนจําพวก แกรนิต ที่มีขนาด 10-
100 ตารางกิโลเมตร  จะเรียกวาพูลตอน (pluton)  (รูปที่ 13.1)  

การแทรกซอนเขาไปแทนที่หินทองที่ของหินอัคนี  เมื่อศึกษากระบวนการแทรกซอนใน
รายละเอียด  แบงได  2 ประเภทใหญๆ คือ (1) การเขาไปแทนที่โดยแรงดัน (pressure) จากหินหนืด 
(active emplacement หรือ forceful emplacement) เพ่ือทําใหหินทองที่เปดพ้ืนที่วางใหมวลของหินหนืด
แทรกเขามาเย็นตัว  [รูปที่ 13.2 (ก)] และ  (2) การเขาไปแทนที่ในชองวาง  ที่เกิดขึ้นในหินทองที่กอนที่หิน
หนืดจะแทรกเขามา (passive emplacement)  การแทรกของหินหนืดตามชองวางหรือรอยแตกของหิน
ทองที่  แบงยอยตามลักษณะทางกายภาพ  ออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) การเขาไปแทนที่จากผลของ
การเปล่ียนลักษณะของหินทองที่แบบยืด (ขยาย) หรือแบบหด (ยอเล็กลง) (dilation emplacement)  โดย
รูปรางของหินทองที่ไมเปล่ียนแปลง  เพราะมีชองวางเปดใหหินหนืดแทรกเขามาได  [รูปที่ 13.2 (ข)]  (2) 
การเขาไปแทนที่จากผลของการเปลี่ยนลักษณะของหินทองที่แบบยุบตัว  ปะปนกับหินหนืดที่อยูขางลาง 
(stopping emplacement)  ดังแสดงในรูปที่ 13.2 (ค) และ (3) การเขาไปแทนที่จากผลของการเปลี่ยน
ลักษณะของหินทองที่ดวยการหลอมเหลว-กลมกลืนไปกับหินหนืด (melting and assimilation) ดังแสดงใน
รูปที่ 13.2 (ง)   

การแทรกซอนของหินหนืด โดยเฉพาะจากกลไกการเขาไปแทนที่โดยแรงดันที่มีในหินหนืด  ทํา
ใหเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาของหินทองที่   ซึ่งหินทองที่บริเวณที่ถูกแทรกและบริเวณขางเคียง  จะถูก
แรงกระทําโดยตรงจากหนิหนืด  ทําใหเกิดการเปลี่ยนลักษณะดวยการแตกหัก  การเลื่อน  หรือการคดโคง  
ทั้งนี้เพ่ือใหหินทองที่เปดพ้ืนที่วางใหหินหนืดแทรกเขามาเย็นตัว  จากผลการศึกษาขอมูลในสนาม  สวน
ใหญพบการแทรกซอนดวยแรงดันของหินหนืด  เกิดที่ความลึกตั้งแตใกลผิวดิน  ถึงความลึกประมาณ 8-
10 กิโลเมตรใตผิวดิน  ที่ระดับลึกมากกวานี้จะไมพบกลไกการเขาไปแทนที่โดยแรงดันที่มีในหินหนืด  ใน
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ระดับตื้นหินทองที่มีสภาวะเปราะจะเกิดการแตกหักและเลื่อน หรือเมื่อหินทองที่มีลักษณะออนนิ่มบางสวน  
มีการคดโคง  ทิศทางของรอยเลื่อนและการคดโคงขึ้นอยูกับลักษณะทิศทางของการแทรกซอน  ซึ่งกรณี
ของรอยเลื่อนพบไดทั้งรอยเล่ือนปกติ  รอยเล่ือนยอน และรอยเลื่อนแยกดานขาง ปะปนกัน   
 

 
 
รูปท่ี 13.2 ลักษณะของหินหนืดที่แทรกซอนเขาไปในหินทองที่ (ก) แทรกซอนดวยแรงดัน 

(forceful emplacement) (ข) แทรกซอนจากผลการขยายของรอยแตกทําใหเกิดชองวาง (dilation 
emplacement) และรูปรางของหินทองที่ไมเปล่ียนแปลง  (ค) แทรกซอนจากผลการยุบตัว (subside) ของ
หินทองที่ที่อยูดานบน (stopping) (ง) แทรกซอนจากผลของการหลอมเหลวหินทองที่ (melting and 
assimilation)  [ที่มาของภาพ:  ภาพปรับปรุงตอจาก Park, 1997] 

 

จากรูปที่ 13.2 (ก) มุมเทของระนาบรอยเลื่อนเกิดไดต้ังแต 0°-90°  และสามารถเกิดไดหลาย
ทิศทาง  ทั้งนี้เพราะ (1) แรงจากการแทรกของหินหนืดไมไดเปนไปอยางคอยเปนคอยไป เชนเดียวกับผล
จากกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก  (2) หินหนืดมีความรอน และความรอนจากหินหนืด
สงผลตอการเปลี่ยนลักษณะของหิน และอาจทําใหหินทองที่บางสวนออนนิ่ม  (3) การแทรกของหินหนืด
อาจไมไดแทรกมาครั้งเดียวแลวหมดไป  อาจมีการแทรกหลายครั้งกอนที่จะหยุด (inactive)  การเปล่ียน
ลักษณะของของหินทองที่จากแรงกระทําของหินหนืด  จึงอาจเกิดไดหลายครั้งซอนทับกัน  ดังนั้น  หากทํา
การสํารวจในสนาม พบโครงสรางของหินมีลักษณะของการเกิดปะปนกัน เชน รอยเล่ือนยอน เกิดรวมกับ
รอยเล่ือนปกติ ในระยะใกลเคียงกันและระยะการเลื่อนมีความแตกตางกันอยางไมเปนระบบ  นาจะเกิดจาก
ผลของการแทรกซอนของหินหนืด  เพราะผลของแรงจากกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก  มี
ลักษณะแบบคอยเปนคอยไป   
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13.2  แผนที่ธรณีวิทยาในพ้ืนที่ที่ปรากฏของหินอัคนี  
การวางลําดับชั้นของหินตะกอน  บางครั้งพบวามีหินอัคนีแทรกซอนเขามาในรูปของพนัง (dyke) 

พนังแทรกชั้น (sill)  หินอัคนีมวลไพศาล (batholith)  ลําดับหินอัคนี  (stock)  หรือรูปลักษณะอื่นดังได
กลาวมาแลวขางตน  เมื่อพบลักษณะเหลานี้ในแผนที่ธรณีวิทยา  ที่รอยสัมผัสของหินอัคนีกับหินทองที่ 
(country rock)  อาจจะพบหินทองที่มีการแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)  บริเวณหิน
ทองที่ที่ถูกแปรสภาพแบบสัมผัสเรียกวา metamorphic aureole  ซึ่งพบเปนแนวขนานไปกับขอบเขตของ
หินอัคนีแทรกซอนเขามา  รูปที่ 13.3  แสดงความสัมพันธระหวางหินอัคนีแทรกซอนกับหินทองที่  พบชวง
ของการแปรสัมผัสของหินทองที่   

สวนกรณีของหินอัคนีประทุ (extrusive igneous rocks)  พบจากผลของภูเขาไฟ  ซึ่งมีการปะทุ
ของลาวา  หากลาวาวางตัวเปนชั้น  ไดลักษณะเปนชั้นหิน (bed )  เชนเดียวกับหินตะกอน  การแสดง
ขอบเขตในแผนที่กรณีที่พบวาวางชั้น  พิจารณาเชนเดียวกันหินตะกอน  แตมีขอพึงระวัง  ดังตัวอยาง
แสดงในรูปที่ 13.4  ซึ่งในแผนที่พบลักษณะการวางตัวของหินอัคนีแบบรวมแนว (concordant intrusion)  
จะรีบทําการสรุปโดยทันทีวาเปนพนังแทรกชั้น (sill)  อาจไมถูกตอง  ซึ่งเมื่อแสดงแนวตัดขวางพบเปน
แบบ ไมรวมแนว (discordant intrusion)  วางตัวแบบพนัง (dyke)  ตัวอยางแผนที่ที่พบการแทรกซอน  
พนัง (dyke)  และพนังแทรกชั้น (sill)  แสดงในรูปที่ 13.5-13.8  
 

 
 

รูปท่ี 13.3  ลักษณะการแทรกซอนของหินอัคนี  พบแนวของการแปรสัมผัสของหินทองที่ [ที่มา
ของภาพ:  Fig. 6.6 โดย Lisle, 1995] 
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รูปท่ี 13.4  ลักษณะของหินอัคนี  (ก)  หินอัคนีมวลไพศาล แทรกซอนเขาไปในหินทองที่  และพบ
การแปรสัมผัส  (ข)  การแทรกแบบพนังแทรกชั้น และพนัง  ลักษณะของพนังตามแนวหินโผลที่ผิวบน
แสดงแบบ รวมแนว (concordant intrusion)  [ที่มาของภาพ: Fig. 6.4 โดย Lisle, 1995] 
 

 
 
 รูปท่ี 13.5  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางที่พบหินอัคนีแทรกตัดชั้นหิน หรือพนัง 
(dyke)  ที่มีโครงสรางเดิมเปนแบบชั้นหินคดโคง  การแทรกของหินอัคนีมีหนึ่งครั้ง (one episode)   
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รูปท่ี 13.6  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางที่พบหินอัคนีแทรกระหวางชั้นหิน  หรือ
พนังแทรกชั้น (sill) และตัดชั้นหิน หรือพนัง (dyke)  และมีหินแกรนิตเปนหินฐาน  การแทรกเขามาของหิน
อัคนีแบบพนัง และพนังแทรกชั้น   อยางนอยมี 3 ครั้ง (three episodes) ไดแก (1) พนังของหินไดอะเบสตัด
เขาในหินฐาน  (2) พนังแทรกชั้นของหินบะซอลต  และ  (3) พนังของหินไดอะเบสตัดเขามาอีกครั้ง  
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รูปท่ี 13.7  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางที่พบหินอัคนีแทรกระหวางชั้นหิน  หรือ
พนังแทรกชั้น (sill) ของหินบะซอลต  และตัดชั้นหิน หรือพนัง (dyke) ของหินไดอะเบส  โดยมีการแทรก
อยางนอย  2 ครั้ง  ครั้งแรกเปนการแทรกระหวางชั้นของหินบะซอลต ตอมาเปนการตัดชั้นหินของหินไดอะ
เบส  พบหินไดอะเบสตัดหินบะซอลต   
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รูปท่ี 13.8  ตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางที่พบหินอัคนีแทรกตัดชั้นหินแนวดิ่ง  
แทรกระหวางชั้นหิน  วางปดทับแบบทํามุมเอียงเท  และวางตัวปดทับที่ระดับความสูงมากสุดของพื้นที่  
การแทรกเขามาในหินทองที่อยางนอย 4  ครั้ง 
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จากแผนที่พรอมภาพตัดขวางทั้ง  4 ตัวอยาง (รูปที่ 13.5-13.8)  จะเห็นการแทรกของหินอัคนี
เขามาในหินทองที่  หากพบหินอัคนีในพ้ืนที่แคบๆ  โดยเฉพาะ พนัง (dyke)  การแปรสัมผัสอาจไมพบ  
เพราะความรอนของหินหนืดที่แทรกเขามาไมมากพอที่จะทําใหเกิดจากการแปรสภาพ  การวางตัวของ

พนังสวนใหญพบแนวดิ่ง  หรือมีมุมเท 90°  หรือเกือบ  90°  การพิจารณาลําดับฉากการเกิดของหินอัคนี 
(episode)  ใชกฎความสัมพันธจากการตัดกันของหนวยหิน (law of cross-cutting relationship)  นั่นคือ  
“หินอัคนี ท่ีตัดเขามายังหินทองท่ี ยอมมีอายุออนกวาหินทองท่ี”  

 
 

 

 
เมื่ออานจบบทนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-5  กอนที่จะอานในบทตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1. จงแปลความหมายของแผนที่ในรูปที่ 13.9  และหาลําดับการเกิดของหินอัคนี และแสดง

ภาพตัดขวางตามแนว XY 
2. จงแปลความหมายของแผนที่ในรูปที่ 13.10  และหาลําดับการเกิดของหินอัคนี  และแสดง

ภาพตัดขวางที่เห็นวาเหมาะสม   
3. จงแปลความหมายของแผนที่ในรูปที่ 13.11  และหาลําดับการเกิดของหินอัคนี  และแสดง

ภาพตัดขวางตามแนว XY 
 

 
 

รูปท่ี 13.9  สําหรับคําถามขอที่  1   
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รูปท่ี 13.10  สําหรับคําถามขอที่  2  [ที่มาของภาพ:  Map 26  โดย  Bennison and Moseley, 1997] 
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รูปท่ี 13.11  สําหรับคําถามขอที่  3  [ที่มาของภาพ:  Map 28 โดย Bennison and Moseley, 1997] 
 

4. จงแปลความหมายของแผนที่ในรูปที่ 13.12  และหาลําดับการเกิดของหินอัคนี  และแสดง
ภาพตัดขวางตามแนว XY 

5. จงสรางการพนังแทรกชั้น (sill)  และพนัง (dyke)  ขึ้นในแผนที่ภูมิประเทศที่กําหนดใหในรูปที่  
13.13  โดยสรางใหหินทองที่มี 3 หนวยหิน  ไดแก  หินทราย  หินดินดาน และหินปูน วางตัว 

N45°W, 45°E   
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รูปท่ี 13.12  สําหรับคําถามขอที่ 4    
 

 
 

รูปท่ี 13.13  สําหรับคําถามขอที่ 5 
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สรุปความคดิรวบยอด 
(Conclusive Thoughts) 

แผนที่ธรณีวิทยาประกอบดวยขอบเขตของหินโผลในพ้ืนที่  และ/หรือเสนชั้นความสูงของภูมิ
ประเทศ  หากแผนที่ไมแสดงพรอมเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  จะแสดงสัญลักษณเกี่ยวกับการวางตัว
ของโครงสรางทางธรณีวิทยาของหินที่ปรากฏในพื้นที่อยางชัดเจน  ทั้งนี้  เพ่ือใหผูอานแปลความหมายเอง
ไดจากการอานแผนที่   

หลักสําคัญของการสรางแผนที่ธรณีวิทยาที่ดี  นอกเหนือจากความพยายามที่จะสรางแผนที่ใหมี
ความถูกตอง  แมนยํา  สอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏในสนามใหไดมากท่ีสุด  เทาที่สามารถทําได  
คือ  สรางแผนท่ีใหผูอานเขาใจไดรวดเร็วมากที่สุด   

แผนที่ธรณีวิทยา  อาจแสดงทั้งเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศและสัญลักษณโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาที่พบ  การสรางแผนที่ธรณีวิทยาเปนงานศิลปะ  ตองคํานึงถึงความสวยงาม  หากระบายสีตอง
คํานึงถึงความสบายตาของผูอาน  การลงสัญลักษณตองเขียนใหชัดเจน  เลือกใชขนาดของเสนปากกาและ
สีใหเหมาะสม  แผนที่คือตัวแทนของนักธรณีวิทยาที่สรางแผนที่นั้น  แผนที่สามารถสื่อสารหรือพูด (map 
talks)  กับนักธรณีวิทยาอื่นๆ  เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ได  นักธรณีฟสิกสที่ทํางานเกี่ยวกับการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม  ใชการสรางแผนที่เพ่ืออธิบายสภาพธรณีวิทยาใตผิวดินเปนหลัก  เชนกัน  สามารถกลาวไดวา
แผนที่ธรณีวิทยาจะไมมีวันตายหรือมีส่ิงอื่นมาทดแทน   

นักธรณีวิทยาผูสํารวจพื้นที่เปนผูสรางแผนที่  เมื่อสรางแผนที่ได  ตองแปลความหมายแผนที่
ธรณีวิทยาที่ผูอ่ืนสรางไดดวยเชนกัน  หลักพ้ืนฐานของการแปลความหมายไดกลาวมาแลว  โดยเนน
เฉพาะโครงสรางหลัก  ยังไมไดเนนโครงสรางที่เกิดซอนทับ (superimposed structures)  เชน  เกิด
โครงสรางชั้นหินคดโคง  ตอมาเกิดโครงสรางรอยเล่ือน  ดังนั้น  ในบทนี้จะตอเติมสวนที่ยังไมกลาวถึงให
สมบูรณ  เพ่ือสรุปใหเห็นภาพชัดเจน  จึงเลือกตัวอยางแผนที่ธรณีวิทยามาประกอบคําอธิบาย   
 
14.1. โครงสรางผสมระหวางช้ันหินคดโคงและรอยเลื่อน  

การเกิดการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลก  มีการเกิดตลอดเวลา  ดังนั้น  หินที่อายุมาก  
เชน หินที่เกิดในชวง พรีแคมเบรียน (Pre-Cambrain)  ยอมมีการเปลี่ยนลักษณะมากกวาหินที่เกิดในชวง 
มีโซโซอิค (Mesozoic) หรือ  หินที่เกิดในชวง พาลิโอโซอิค (Paleozoic)  ยอมมีการเปล่ียนลักษณะ
มากกวาหินที่เกิดในชวง ซีโนโซอิค (Cenozoic)  เปนตน  การเปล่ียนลักษณะที่เกิดขึ้นใหม  อาจสงผลให
โครงสรางเดิมหายไปหรือยังคงอยู  การเกิดการเปลี่ยนลักษณะใหมที่หินนั้นยังคงมีโครงสรางเดิมปรากฏ
อยู เรียกวา  การเกิดโครงสรางแบบซอนทับ (superimposed structures)  เชน  เกิดชั้นหินคดโคง  ตอมา
เกิดรอยเลื่อนตัดชั้นหินคดโคง  กลาววา  โครงสรางรอยเล่ือน  เกิดซอนทับ  ชั้นหินคดโคง  แปล
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ความหมายไดวา  หินเกิดการเปลี่ยนลักษณะที่ระดับลึก (พลาสติก)  ตอมามีการยกตัวสูงขึ้นและถูกแรง
กระทําขณะที่อยูในสภาวะเปราะ  เกิดการเลื่อน  ทําใหไดโครงสรางรอยเลื่อน  ตัดชั้นหินคดโคง  หรืออีก
ตัวอยางเชน  พบหินกรวดเหล่ียมในรอยเล่ือน  กรวดเหลี่ยมที่พบเปนหินที่เคยถูกบดละเอียดและแสดงริ้ว
ขนาน  แปลความหมายไดวา  หินที่พบในพ้ืนที่  ตองเคยอยูใตผิวดิน  และมีโครงสรางของเขตรอยเฉือน   
ตอมาถูกยกตัวสูงขึ้น  และถูกแรงกระทําใหเกิดการเล่ือน  หินจึงแตกเปนกรวดเหลี่ยม  บริเวณที่พบกรวด
เหล่ียม  คือ  บริเวณเขตรอยเลื่อน  เปนตน  รูปที่ 14.1  แสดงรอยเลื่อนตัดชั้นหินคดโคง  พบลักษณะของ
การโคงลง  การวิเคราะหหาการวางตัวของชั้นหิน  ระนาบรอยเลื่อน  จุดพับการคดโคง และหาระยะเลื่อน
แนวดิ่งหรือแนวยืน (throw) และระยะเล่ือนแนวนอน (heave)  แสดงในรูปที่ 14.1 (ข)  : 
 

 
 
รูปท่ี 14.1 การวิเคราะหแผนที่ที่มีโครงสรางผสมระหวางการคดโคงและการเลื่อน (ก)  แผนที่

แสดงหินโผล (ข) เสนชั้นความสูงของระนาบรอยเลื่อน ตําแหนงจุดพับการคดโคง  และภาพตัดขวาง แสดง
การหาระยะเลื่อนแนวดิ่งหรือแนวยืน (throw) และระยะเล่ือนแนวนอน (heave)  [ที่มาของภาพ:  Fig. 101 
โดย Powell, 1992] 
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จากการวิเคราะหดวยการสรางเสนชั้นความสูงของระนาบรอยเลื่อน  พบวามีมุมเท 52°  ไป
ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  การหาตําแหนงของจุดพับการคดโคง (hinge point)  สามารถหาไดจาก
จุดที่แสดงความโคงมากสุด (maximum curvature)  ที่ไมเปนไปตามกฎรูปตัววี (V-shape’s rule)  
ทางดานทิศเหนือพบที่ตําแหนงคาความสูงของพ้ืนที่โดยประมาณ  575 เมตร  ทางดานทิศใตพบที่
ตําแหนงคาความสูงของพ้ืนที่โดยประมาณ  475 เมตร  แสดงวารอยเลื่อนทําให  จุดพับการคดโคงเล่ือน
หางแนวดิ่ง  575-475 =  100 เมตร  หากกําหนดใหหินพ้ืน (foot wall) อยูทางทิศเหนือจุดพับการคดโคง
เคล่ือนจาก a มาที่ b ดังแสดงในภาพตัดขวางของรูปที่ 14.1 (ข)  หาระยะเลื่อนแนวนอน (heave)  ไดจาก
การสรางภาพตัดขวาง  ใชมาตราสวนในแผนที่  หรือแทนคาสมการ  tan (dip) = heave/throw  นั่นคือ  
tan (52) = heave/100 =  130  เมตร   

จากการฉาย (project)  ของจุดพับการคดโคง  จากดานหนึ่งของระนาบรอยเลื่อนที่กําหนดจุด a 
และ b โดยที่กอนการเกิดการเลื่อนกําหนดใหตอเนื่องกัน  จากตําแหนงของ a และ b  สามารถหาระยะ
การเลื่อน (slip)  โดยสมมติใหเปนแบบ  การเลื่อนทางเดียว (unidirectional slip )  ภาพตัดขวางการเลื่อน
แสดงในรูปที่ 14.1 (ข)  โดยสรางตามแนวระดับ (strike)  ของระนาบรอยเลื่อน  พบวาการเลื่อนจะเปนมุม
เฉียงออกจากแนวมุมเทและแนวระดับของระนาบรอยเล่ือน  โดยมีการเลื่อนแนวดิ่ง 100 เมตร  และ
แนวนอน 130 เมตร  ระยะการเลื่อนจะเคล่ือนตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ  หรืออาจจะตะวันออกเฉียงใต 
ไดทั้งบนและลาง  ดังนั้น  รอยเล่ือนพิจารณาระยะการเลื่อน  รอยเลื่อนนี้ไมใช strike-slip fault และ 
reverse fault  แตเปน  oblique-slip fault   

รูปที่ 14.2  แสดงภาพสเกตของการเลื่อนซอนทับโครงสรางชั้นหินคดโคงแบบ dip-slip fault (รูป
ที่ 14.2 (ก) และ strike-slip fault (รูปที่ 14.2 (ข)  สวนรูปที่ 14.3  แสดงภาพสเกตการเลื่อนแบบ dip-slip 
fault ซอนทับโครงสรางการคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned fold) จากรูปที่ 14.2  และ  
14.3  พบลักษณะรูปรางของแขนการคดโคงแบบไมสมมาตร (asymmetric antiform and synform)  ตาม
แนวของระนาบรอยเลื่อน และแสดงลักษณะของหินโผล  เมื่อมีการเลื่อนและถูกกัดกรอนออกไป  จากรูป
ของหินโผลจะชวยทําใหเราสามารถบอกไดคราวๆ  ถึงระยะการเลื่อนของรอยเลื่อน 
 รูปที่ 14.2 (ก) เกิดลักษณะของ down dip displacement  และเมื่อมีการกัดกรอน  ในที่ระดับที่
เคยปรากฏตางกัน  ความกวางของรูปรางของชั้นหิน  ในพ้ืนที่ที่ถูกแบงแยกดวยระนาบรอยเลื่อนออกเปน
สองสวน  พบระยะหางของแขนชั้นหินคดโคงแตกตางกัน  ซึ่งลักษณะทํานองเดียวกันนี้  หากนํามา
เปรียบเทียบกรณีของรูปที่ 14.2 (ข)  จะพบความกวางเทากันของแขนชั้นหินคดโคงของการเลื่อนแบบ 
strike slip fault  อยางไรก็ดี  การพบเชนนี้  ไมใชขอสรุปวา  หากเห็นรูปรางและความกวางของแขนชั้น
หินคดโคง  เหมือนกันในพื้นที่ที่ถูกที่แบงดวยระนาบรอยเลื่อนออกเปนสองสวน  รอยเล่ือนที่แบงแยกนั้น
จะตองเปน strike-slip fault  เพียงรอยเล่ือนชนิดเดียวเทานั้น  การปรากฏของการเลื่อนเชนรูปที่ 14.2 (ข)  
อาจเปนไดทั้งแบบ dip-slip fault หรือ oblique-slip fault  อีกทั้งตองพิจารณาภูมิประเทศประกอบ  ระวัง
กรณีของลักษณะภูมิประเทศ  อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดได  
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 รูปที่ 14.3  จะมีความยุงยากมากขึ้น  เมื่อเกิดกับชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ 
(overturned fold)  เพราะรูปรางของชั้นหินคดโคงมีมุมเทไปในทิศทางเดียวกัน  โดยจะพบแนวระดับ 
(strike)  ของระนาบรอยเลื่อนเปนมุมเฉียงกับระนาบแกนการคดโคง (axial plane)  และระยะการเลื่อนจะ
ไปตามแนวของระนาบรอยเลื่อน  เมื่อพิจารณาอยางผิวเผิน   จะเหมือนเปนแบบ strike-slip fault  แตเมื่อ
พิจารณาความกวางของทุกๆ แนวที่ปรากฏ  จึงพบวาไมใช  ดังนั้น  ควรพิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะ
สรุป  จดจํากรณีศึกษาของรูปที่ 14.3  เพ่ือปองกันไมใหพิจารณาและสรุปอะไรอยางผิวเผิน   
 

 
 
 

รูปท่ี 14.2 รอยเล่ือนตัดรูปรางของชั้นหินคดโคงตามแนว (ก)  dip-slip และ (ข) strike-slip [ที่มา
ของภาพ:  Fig. 103 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.3 รอยเล่ือนตัดรูปรางของชั้นหินคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned fold) 

โดยมีรอยเล่ือนเปนแบบ dip-slip fault [ที่มาของภาพ:  Fig. 104 โดย Powell, 1992] 
 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-4  กอนที่จะอานในหัวขอ
ตอไป  

 

14.2  ตัวอยางการแปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยา 

การแปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยา  ตองอาศัยความรูพ้ืนฐานที่กลาวมาแลวทั้งหมด  เพ่ือใชใน
การวิเคราะหแผนที่  โดยแผนที่ที่เลือกนํามาแสดง  มีทั้งแบบที่สามารถสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง
ได (ตัวอยางที่ 1 และ 2)  และไมสามารถสรางได (ตัวอยางที่ 3 และ 4)  ทั้งนี้เพราะในแผนที่ไมไดแสดง
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เสนชั้นความสูงของภูมิประเทศกํากับไว  แสดงเฉพาะสัญลักษณทางธรณีวิทยา  และระดับความสูงของภูมิ
ประเทศเปนจุด  การแปลความหมายจึงตองใชเวลาในการอานแผนที่  เวลาที่ใชอาจจะมากกวาเวลาที่ใช
อานคําอธิบาย 2-10 หนากระดาษ A4  หรืออาจใชเวลามากกวา  การอานหรือดูแผนที่ธรณีวิทยาไม
เหมือนกับการอานหรือดูภาพทั่วๆ ไป  ที่ใชเวลาเพียงการเหลือบมองก็อาจเขาใจไดโดยงาย  แตแผนที่
ธรณีวิทยาจะตองแปลความหมายออกมาถึงสวนที่ขาดหายไป  และตองมองใหไดภาพสามมิติ  ดังนั้น  จึง
ตองใชเวลา  และตองใชความคิดในการวิเคราะห  เวลาที่ใชจะมากหรือนอย  ขึ้นอยูกับประสบการณ  หาก
ไดฝกวิเคราะหมาก  จะแปลความไดรวดเร็ว  อยาลืมวา  “เคร่ืองมือของนักธรณีวิทยาท่ีใชสื่อสารกับ
ผูอ่ืนท่ียอมรับวาดีท่ีสุด  คือ แผนท่ี  (map)”   

หากมีปญหาในการทําความเขาใจในบทนี้  ขอแนะนําใหหาหนังสือที่มีตัวอยางรูปภาพตัดขวาง
ของธรณีวิทยาในพื้นที่ที่มีความซับซอน เชน  World Atlas Seismic Stratigraphy, Interpretation of 
Seismic Reflection  หรือหนังสือเกี่ยวกับ  Seismic Stratigraphy  หนังสือเหลานี้  มีภาพตัดขวางของ
พ้ืนที่ธรณีวิทยาที่สําคัญๆ ของโลก  และในที่สุดจะเห็นวา  สภาพธรณีวิทยาที่นํามาอธิบายในบทนี้  เปน
เพียงสวนหนึ่งของความซับซอนทางธรณีวิทยาที่พบไดในโลก  อยางไรก็ดี  ตัวอยางที่เลือกมาอธิบาย
เพ่ิมเติม  4  ตัวอยางในบทนี้  หากทําความเขาใจไดทั้งหมด  ถือวา  ประสบผลสําเร็จในการศึกษาวิชา
ธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาภาคสนาม 
 
14.2.1 ทบทวนหลักพ้ืนฐาน 

เมื่อพบรอยสัมผัสหรือขอบเขตของหินโผลโดยที่มีการวางตัวในแนวระนาบ (plane)  สามารถ
แปลความไดตามกฎดังตอไปนี้: (1) ถาพบรอยสัมผัสของหินวางขนานไปกับเสนชั้นความสูงของภูมิ
ประเทศ (topographic contours) แสดงวาหินวางตัวแบบราบ (horizontal)  (2) ถาพบรอยสัมผัสหรือ
ขอบเขตตัดกับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศเปนเสนตรง  แสดงวาหินวางตัวในแนวดิ่ง (vertical)  และ  
(3) ถารอยสัมผัสหรือขอบเขตของหนวยหิน  เปนรูปโคงเวาตัดเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  แสดงวา
หินมมีุมเท   

การสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structure contours)  ของระนาบสามารถลากจากจุดที่มี
ความสูงเทากัน 2 จุด  เสนชั้นความสูงของโครงสรางจะตองเปนเสนที่ขนานกันแนวระดับของการวางตัว
ของหนวยหินหรืออ่ืนๆ (เชน ระนาบรอยเลื่อน พนัง สายแร)  ในตําแหนงที่สรางหรือบริเวณท่ีสามารถ
สรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางเสมอ   

ในกรณีพบแนวของหนวยหินไมตอเนื่องกันมี  2  กรณี  คือ  (1) จากรอยชั้นไมตอเนื่อง 
(unconformity) หรือ  (2) จากรอยเลื่อน (fault)  การสังเกตรอยเลื่อนหรือรอยชั้นไมตอเนื่อง  สังเกตจาก
หลักฐานการบงชี้  รอยชั้นไมตอเนื่องตองพบการผุกรอนของหนวยหิน  กอนที่จะมีการตกสะสมทับของ
หนวยหินใหม  หลักฐานของรอยเลื่อน คือ รอยครูด (slickenline)  การขาดหายของชั้นหิน  การซ้ํากันของ
ชั้นหิน  และ/หรือ  การขาดออกจากกันของตัวบงชี้  เปนตน  ในกรณีที่พบขอบเขตของชุดหินในแผนที่มี
ลักษณะคดโคง  โดยที่ขอบเขตการคดโคงไมสัมพันธกับภูมิประเทศ  นั่นคือ  จุดความโคงมากสุด 
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(maximum curvature)  หากพบวาไมเปนไปตามกฎรูปตัววี (V’s rule)  แสดงวา  จุดนั้นคือ จุดพับการคด
โคง (hinge point)  ของชั้นหินการคดโคง   

 
14.2.2  ตัวอยางการวิเคราะหและแปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยา   

ตัวอยางท่ี 1  แสดงในรูปที่  14.4  ตองการสรางภาพตัดขวางตามแนว AB  และตองการทราบ
ลําดับธรณีประวัติของพ้ืนที่ 
 

 
 

รูปท่ี 14.4 แผนที่ของตัวอยางที่ 1 ของการวิเคราะหและแปลความหมาย  [ที่มาของภาพ: Fig.  
109 โดย Powell, 1992] 
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ผลการวิเคราะหและแปลความหมายของแผนที่ 
จากการวิเคราะหแผนที่ในรูปที่ 14.4  เมื่อพิจารณารูปรางของหินโผลและภูมิประเทศ  พรอม

ลักษณะของการวางตัวของหนวยหิน (strike/dip)  สามารถสรางเสนชั้นความสูงของโครงสราง (structural 
contours)  ไดดังแสดงในรูปที่ 14.5  โดยสรางทุกจุดที่สามารถทําได  จากรูปที่ 14.5 (ก) พบวา 

(1) ทางดานตะวันออกและตะวันตก  หินกรวดมน (conglomerate) วางตัวอยูบนที่สูงของ
พ้ืนที่ แบบแนวราบ (horizontal bed)  ที่ระดับความสูงประมาณ  650  เมตร  ขนานไป
กับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ (topographic contours)  ดังนั้น  หินกรวดมนวางปด
หินหนวยอื่นๆ  อีกทั้งรอยเล่ือนไมไดมีผลตอหินกรวดมน  แสดงวา  ในพ้ืนที่หินกรวดมน
อายุออนที่สุด 

(2) หินไนส (gneiss)  จัดเปนหินแปรเกรดสูง (high grade metamorphic rock)  พบวางตัว
อยูดานตะวันตกของพื้นที่  ซึ่งหินนี้ตองเคยอยูที่ความลึกมากกวา 15-20 กิโลเมตรใตผิว
ดินมากอน  ปจจุบันพบในที่สูงและอยูบนรอยเล่ือน  F3  และ  F4  ที่มีแนวระดับ (strike)  
แนวเดียวกัน  ดังแสดงในรูปที่  14.5 (ก)  คํานวณหามุมเทของรอยเลื่อน  F3 และ  F4  

ไดประมาณ 10°  ไปทางตะวันตกเฉียงใต  การโผลของหินไนส  จึงเกิดจากรอยเลื่อน F3 
และ  F4  พาหินไนสขึ้นมาสูผิวดิน (exhumation)  รอยเล่ือน F3  และ  F4  ตัดพนังของ
หินบะซอลต   

(3) รอยเล่ือน F1  มีมุมเทประมาณ 67°  ไปทางตะวันออก  และตัดพนังของหินบะซอลต 

(basalt dyke)  สวนรอยเล่ือน  F2  มีมุมเทประมาณ  76°  ไปทางทิศตะวันตก  เปนรอย
เล่ือนที่มีแนวระดับแนวเดียวกัน  แตมุมเทมีทิศทางเขาหากัน  (รูปที่ 14.5 (ข)  

(4) รอยเล่ือน  ตัดเขามาในหินตะกอน  สามารถสรางเสนชั้นความสูงพรอมหาการวางตัวได
ในบางพ้ืนที่  ดังแสดงในรูปที่ 14.5 (ค)  คาของมุมเทชั้นหินในบางพื้นที่ไดเขียนไวให  
แนวระดับมีการบิดโคง  บงบอกโครงสรางชั้นหินคดโคงไดอยางชัดเจน  รูปรางของชั้นหิน
คดโคงพบทั้ง  แบบประทุน (antiform)  และประทุนหงาย (synform)  ลักษณะแขนของ
ชั้นหินคดโคงเปนแบบไมสมมาตร  หาตําแหนงของจุดพับการคดโคงได  สามารถสราง
แกนการคดโคงได  ดังแสดงรูปที่ 14.5 (ง)  พบวาชั้นหินคดโคงมีมุมพลันจไปทางทิศ
เหนือ และทิศใต  จากการที่ชั้นหินคดโคงถูกตัดดวยพนังของหินบะซอลต  นั่นคือ  หินบะ
ซอลตอายุออนกวาการเกิดโครงสรางชั้นหินคดโคง   

(5) ทางทิศตะวันตก มีหินทรายวางตัวอยูใตหินดินดาน  และชั้นหินคดโคงรูปประทุน 
(antiform)  มีแกนเปนหินปูนวางทับดวยหินทราย  สวนประทุนหงาย (synform)  พบเปน
หินดินดานวางบนหินทราย  ดังนั้นสามารถสรุปไดวา หินปูนอยูลางสุด ตอมาเปนหิน
ทราย  และตอจากหินทรายเปนหินดินดาน  โดยมีรอยชั้นไมตอเนื่องของหินกรวดมนปด
ทับ  รอยเล่ือน F1  และ F2  ตัดชั้นหินคดโคง  รอยเล่ือน F3 และ F4  พาหินไนสวางทับ
ชั้นหินคดโคง  แสดงวา  รอยเล่ือน F3 และ  F4  อายุออนกวา รอยเล่ือน F1 และ F2   
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จากบทวิเคราะหทั้ง 6 ขอ  พบหินตะกอนมีการคดโคง  ตอมาถูกตัดดวยรอยเล่ือน F1 และ F2  

ที่มีมุมชันมาก (steep dip)  จากนั้นมีรอยเล่ือนมุมต่ํา (10°)  F3 และ F4  พาหินไนสมาปดทับชั้นหินคด
โคง  ตอมามีการแทรกของพนังของหินบะซอลต  เกิดการเล่ือนซ้ําของรอยเลื่อนทั้ง  4  รอยเล่ือน  จากนั้น
เกิดรอยชั้นไมตอเนื่องของหินกรวดมนปดทับ   

การพิจารณาการเลื่อนของรอยเลื่อน  ใหสังเกตการเลื่อนของรอยเลื่อน F1  ซึ่งแยกพนังออกจาก
กัน  ดังแสดงในรูปที่ 14.5 (จ)  ไดกําหนดชื่อของพนัง  จากรูปที่ 14.5 (จ)  พนัง a  ไมไดเล่ือนตาม
แนวราบเพราะความหนาเปลี่ยนไป  จึงนาจะเปนการเลื่อนแบบขึ้นหรือลงตามมุมเท  แตเมื่อพิจารณาท่ี
พนัง b  ที่รอยเล่ือน F1  ในรูปที่ 14.5 (จ)  รอยเล่ือนจะเลื่อนลงตามมุมเท  เพราะพนังเล่ือนลงทางดาน
ตะวันออกที่มีทิศทางเดียวกับมุมเทของรอยเลื่อน  F1   

การเลื่อนของรอยเลื่อน F2  ในกรณีของพนัง  a  คลายกับกรณีของรอยเลื่อน F1  ความหนาของ
พนัง  a  เปล่ียนไป  แสดงวาไมไดเล่ือนแนวราบ  เมื่อพิจารณากรณีของพนัง  b  พบเล่ือนไปตามมุมเท
ของรอยเลื่อน  คือ  เล่ือนไปทางทิศตะวันตก  จึงเปนรอยเล่ือนแบบ normal dip-slip fault  สวน F3 และ 
F4 ไมไดแยกพนัง  b ตามแนวราบ  แตจะเปนการเลื่อนตามมุมเท  เพราะความหนาของพนังเปล่ียนไป  
แตจากกรณีของพนัง a  บงบอกวาเปน thrust fault  ที่พาหินไนสปดทับหินคดโคง  ดังภาพตัดขวางในรูป
ที่ 14.5 (ฉ)  ถากรณีที่ไมมีพนัง  อาจจะไมสามารถบอกชนิดของรอยเลื่อนไดเพราะการแยกของหนวยหิน
ไมชัดเจน  รอยเล่ือนทั้ง 4  รอยเล่ือนตัดพนัง  ดังนั้นรอยเล่ือนเหลานี้  จะเกิดการเลื่อนซ้ํา (reactivate)   
จากหลักฐานที่วิเคราะหมาทั้งหมด  วิวัฒนาการหรือธรณีประวัติของพ้ืนที่มีดังนี้ 

(1) เกิดหินไนสที่ระดับลึกมากกวา 15-20 กิโลเมตร  ซึ่งเปนหินแปรแบบไพศาล  
(regional metamorphic rock)  จากผลของความรอนและความดัน (high 
temperature and pressure)  เมื่อหินถูกกดทับใหจมอยูใตผิวดิน  

(2) เกิดการตกตะกอนสะสมตัวอยางตอเนื่องของหินปูน หินทราย และหินโคลน  
(3) เกิดการคดโคงไปตามทิศทางตะวันออก-ตะวันตก จากความเคนอัด 

(compressive stress)   
(4) เกิดการยืด (extension) ทางดานตะวันออก-ตะวันตก  ไดรอยเล่ือน F1 และ F2  

ซึ่งเปนรอยเล่ือนปกติมีการเลื่อนตามมุมเท (normal dip-slip fault)  
(5) เกิดรอยเลื่อนยอน (thrust fault)  ไดรอยเล่ือน F3 และ F4 จากความเคนอัด 

(compressive stress)  พาเอาหินไนสที่อยูใตชั้นหินคดโคงใหวางทับชั้นหินคด
โคง   

(6) เกิดการแทรกเขามาของพนังของหินบะซอลต    
(7) เกิดการเลื่อนครั้งที่สองของ F1 และ F2   
(8) เกิดการเลื่อนครั้งที่สองของ F3 และ F4 
(9) เกิดการยกตัวและผุกรอน  ไดรอยชั้นไมตอเนื่อง  
(10) เกิดการตกตะกอนของหินกรวดมน 
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รูปท่ี 14.5  (ก) และ (ข)  การวิเคราะหหาการวางตัวของรอยเล่ือน F1, F2, F3 และ F4   จาก

ขอมูลแผนที่รูปที่ 14.4  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.3 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.5  (ค)  การวิเคราะหหารูปแบบของชั้นหินคดโคง และ (ง)  หาแกนการคดโคง  จาก

ขอมูลแผนที่รูปที่ 14.4  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.3 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.5  (จ) การวิเคราะหหาการเลื่อน และ (ข) ภาพตัดขวาง  ไมแนใจวา F1 หรือ F2  เปน
รอยเล่ือนหลัก  ไดกําหนดใหรอยเล่ือน F2 เปนรอยเลื่อนหลัก (synthetic)  รอยเล่ือน  F1  เปนรอยเล่ือน
ตาน (antithetic) ของรอยเลื่อน  F2  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.3 โดย Powell, 1992] 
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ตัวอยางท่ี 2  แสดงในรูปที่ 14.6 ตองการสรางภาพตัดขวาง  ตามแนว  AB  และทราบระยะการ
เล่ือน  
 

 
 

รูปท่ี 14.6 แผนที่ของตัวอยางที่ 2  [ที่มาของภาพ:  Fig.  107 โดย Powell, 1992] 
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ผลการวิเคราะหและแปลความหมายของแผนที่ 
 จากการพิจารณาขอบเขตของหินโผล  และสภาพภูมิประเทศจากเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  
พบการซ้ํากันของหนวยหิน  (reputation)  ของหนวยหินและการขาดหายไปของลําดับหนวยหิน 
(omission strata)  แสดงวาพ้ืนที่ที่ปรากฎในแผนที่ตองมีโครงสรางของรอยเลื่อน  รอยเล่ือนที่พบมี 3 แนว 
คือ รอยเล่ือน a, b และ c  ทั้ง 3 รอยเล่ือนมีการเชื่อมตอกันและตัดกับการวางตัวของรอยเล่ือน a เปน
แนวราบทางดานตะวันออก จากนั้นจะไตระดับจากความสูง 150 เมตร คา 350 เมตร มาทางดานตะวันตก 
โดยมีมุมเทจากแนวราบเอียงไปทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต  การวางตัวของหินกรวด
มนพบแทรกอยู (interbeded)  ภายในหินทรายแปง  และจากผลของการสรางเสนชั้นความสูงของรอย
เล่ือน  a และ b  แสดงในรูปที่ 14.7 (ก)  เสนชั้นความสูงของระนาบรอยเลื่อน a สรางได ที่ระดับความสูง 

200 และ  300 เมตร  พบมุมเทประมาณ 15°  สวนรอยเล่ือน b  พบทั้งระนาบเรียบและระนาบโคง  มีมุม
เทต่ํา  เชนเดียวกับรอยเล่ือน a  มีแนวระดับ (strike)  สวนใหญวางตัวในแนว ตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต  สวนเสนชั้นความสูงของระนาบรอยเลื่อน c แสดงในรูปที่ 14.7 (ข)  พบเปนรอยเล่ือน  
c  มีมุมเทต่ํา  แนวระดับ (strike)  ของรอยเลื่อน c  วางตัวคอนขางคงที่ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต  [รูปที่ 14.7 (ข)] รอยเล่ือน b และ c  เมื่อปรากฎดานตะวันตกมีมุมเททั้งดานตะวันตก  
แตเมื่อปรากฎในดานตะวันออก  มีมุมเทเปล่ียนเปนดานตะวันออก  พิจารณาความสูงของรอยเล่ือน b 
และ c พบวาวางตัวอยูบนรอยเล่ือน a  รอยเล่ือน c และ b  ประสาน (merge)  เขากับรอยเล่ือน a  
ทางดานตะวันตกและดานตะวันออก  [รูปที่ 14.7 (ก) และ (ข)]  สวนรูปที่ 14.7 (ค) แสดงแนวของเสนชั้น
ความสูงของผิวบนของหินกรวดมน  (top surface)  ในบริเวณที่ไมไดถูกตัดดวยรอยเล่ือน  การวางตัวของ
หินกรวดมน  บงบอกวาหินกรวดมนมีโครงสรางของชั้นหินคดโคง  พบลักษณะของชั้นหินคดโคงรูป
ประทุน (antiform)  ในพ้ืนที่ตะวันออกและตะวันตก  สามารถเขียนแนวระนาบแกนการคดโคง (axial 
plane)  ไดดังแสดงในรูปที่ 14.7 (ง)  ระนาบแกนการคดโคงที่แสดงในรูปที่ 14.7 (ง)  พบวาบางพื้นที่ถูก
ตัดขาดจากรอยเลื่อน  สําหรับการวางตัวของหนวยหินก็เชนเดียวกัน  บางพื้นที่พบหนวยหินวางตัวขนาน
กับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  บางพื้นหนวยหินถูกตัดขาด  มีหลายพ้ืนที่เฉพาะในสวนของหิน
เพดาน (hanging wall)  พบหนวยหินวางตัวขนานกับระนาบรอยเลื่อน  แตความสัมพันธนี้จะไมพบในสวน
ของพ้ืนที่ที่เปนหินฐาน (foot wall)  พบหินแกอยูบนหินออน  พบทั้งการซ้ํากันของหนวยหิน  และการขาด
หายไปของหนวยหิน  ดังนั้น  รอยเล่ือนที่พบในพ้ืนที่จึงเปน  รอยเล่ือนยอน (thrust fault) 

การสรางภาพตัดขวาง  สามารถสรางไดดังรูปที่ 14.7 (จ)  โดยการฉายขอมูลไปยังแนวตัดขวาง
และผลจากการวิเคราะหที่กลาวมาแลวขางตน  ขอมูลที่ฉายเขาหาแนวตัดขวางแสดงในภาพกลางของรูปที่ 
14.7 (จ)  และภาพตัดขวางที่สมบูรณแสดงในภาพลางของรูปที่ 14.7 (จ)  ชั้นหินคดโคงที่พบเปนแบบ 
fault bent fold  การคดโคงของชั้นหินเกิดจากการมวนกลับ (roll over anticline)  ของชั้นหิน  การหาระยะ

การเลื่อนหาไดจากภาพตัดขวาง  โดยระยะที่คํานวณได  คือ  ระยะการเลื่อนนอยสุด  เชน  จาก a ′  มาที่ 
a′′  จาก b′  มาที่  b′′  และจาก c′  มาที่  c′′   รอยเล่ือน a ไดระยะการเลื่อน  575 เมตร  รอยเล่ือน b 
ไดระยะการเลื่อน 1,250 เมตร  และรอยเลื่อน c ไดระยะการเลื่อน 725 เมตร   
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รูปท่ี 14.7  (ก) วิเคราะหหาการวางตัวของระนาบรอยเลื่อน a และ b  และกําหนดชื่อรอยเล่ือน 
(ข) วิเคราะหหาการวางตัวของระนาบรอยเลื่อน a  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.1  โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.7  (ค) วิเคราะหหาการวางตัวของหินกรวดมน   (ง)  วิเคราะหหาระนาบแกนการคดโคง 

(axial plane)  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.1  โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.7 (จ) ภาพบนแสดงตําแหนงที่สําคัญของหินโผลและโครงสราง  เพ่ือฉายไปยังแนว

ตัดขวาง AB  ภาพกลางแนวตัดขวางจากขอมูลที่ไดจากการฉาย  ภาพลางภาพตัดขวางที่สมบรูณและ
แสดงตําแหนงที่วัดระยะการเลื่อน   [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.1  โดย Powell, 1992] 
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ตัวอยางท่ี 3   แสดงในรูปที่ 14.8 ใหแสดงภาพตัดขวางตามแนว AB และอธิบายวิวัฒนาการหรือ
ธรณีวิทยาประวัติของพ้ืนที่ 
 

 
 
 

รูปท่ี 14.8   แผนที่ของตัวอยางที่ 3   [ที่มาของภาพ:  Fig.  110 โดย Powell, 1992] 
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ผลการวิเคราะหและแปลความหมายของแผนที่ 
ผลการวิเคราะห แสดงในรูปที่ 14.9 (ก) ไมมีขอมูลของเสนชั้นความสูงของพ้ืนที่  แตจาก

ภาพตัดขวางแสดงความสูงต่ําของพื้นที่ไวให  ซึ่งเปนขอมูลที่ไมไดกําหนดใหมาโดยตรง  สามารถ
เทียบเคียงไดจากภาพตัดขวาง  และสามารถอาศัยทางน้ําเปนตัวบงบอกลักษณะของภูมิประเทศไดในบาง
พ้ืนที่  นอกจากนี้แผนที่ยังกําหนดลักษณะของลําดับชั้นหินมาให (stratigraphic succession)  ซึ่งชวยทํา
ใหสามารถแปลความหมายตางๆ ไดตามที่โจทยตองการทราบ  พบหินภูเขาไฟและหินกรวดมน  เปน
หนวยหินอายุออนซึ่งอยูในที่สูง  แสดงวามีรอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity)  อยูระหวางหนวยหินชุดนี้
กับหินที่อยูลางลงมา  พบหินสองหนวยวางปดทับรอยเล่ือน  [รูปที่ 14.9 (ก)]  รูปรางการวางตัวของหิน
ภูเขาไฟปดทับหินกรวดมนเปนลักษณะแบบคาบเกี่ยว (overlap)  สังเกตจากขอบเขตที่ปรากฏ  มีแนวคด
โคงเกือบจะเปนในรูปแบบเดียวกันกับหินกรวดมน (รูปที่ 14.9 (ก) )  ทิศทางการวางตัวของรอยเลื่อน  
สามารถกําหนดไดจากความสัมพันธของภูมิประเทศและหินโผล   โดยพบรอยเลื่อนทั้งหมด  13 แนว  
รอยเล่ือน 2, 3, และ 4 [รูปที่ 14.9 (ก)]  เปนแบบแนวดิ่ง (vertical faults)  รอยเล่ือน 5, 6, 7, 8, 9, และ 
13 มีมุมเทปานกลาง (moderate dips)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และมีแนวระดับ (strike) ในแนว
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต  รอยเล่ือน 1, 11, และ 12 มีมุมเทมาก (steep dip) ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต  และมีแนวระดับ (strike)  ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต  รอยเล่ือน 10  
ไมสามารถกลาวอะไรได  รอยเล่ือน 1  ตัดรอยเลื่อน 2, 3, 7, และ 8  รอยเล่ือน 2 ตัด  รอยเล่ือน 5 และ 6  
รอยเล่ือน 3 ตัด 8, 9, 11, และ 12  สวนรอยเล่ือน 4 ตัด 9, 10, และ 11  

จากการพิจารณามุมเทของหินอายุแกและแนวแตกเรียบ (cleavage)  ทําใหทราบวาพ้ืนที่นี้  มี
โครงสรางแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned folds)  ทั้งแบบประทุนและประทุนหงาย (anticline and  
syncline) [รูปที่ 14.9 (ข)]  ความสัมพันธระหวางแนวแตกเรียบและชั้นหิน  แสดงใหเห็นวา  แขนของการ
พลิกกลับของชั้นหินคดโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีมุมพลันจไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ  สวน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของแผนที่  พบหินมีแนวแตกเรียบมากกวามุมเทของชั้นหิน  พบลักษณะของชั้น
หินคดโคงขนาดเล็กรูปตัว Z (Z-shaped minor fold)  ที่กํากับไวในแผนที่  แสดงวาชั้นหินคดโคงขนาดเล็ก
เหลานี้  จะตองอยูในแขนของชั้นหินคดโคงหลักขนาดใหญ (major fold)  ที่มีทิศทางในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนทางตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่  มุมเทของหิน  และแนวแตกเรียบ  พรอม
ชั้นหินคดโคงขนากเล็ก  แสดงลักษณะของประทุนหงาย (syncline)  มุมของชั้นหินในสวนที่เปน  บริเวณ
รอยพับการคดโคง (hinge zone)  แสดงวามีมุมพลันจ  ไปทางตะวันออกเฉียงใตและมีมุมต่ํา 

พิจารณาจากรอยเลื่อนและความสัมพันธทางการตัดกันของโครงสราง (cross-cutting)  แสดงให
เห็นวาความสัมพันธของธรณีวิทยาในพื้นที่  นาจะเปนดังรูปที่ 14.9 (ค)  รอยเล่ือน 1 มีมุมเทมากกวามุม
เทของชั้นหิน  และมีอายุออนที่สุด  รอยเล่ือน 2 ถูกตัดโดยรอยเลื่อน 1  แตรอยเล่ือน 2 ตัดรอยเลื่อน 4 
และ 5 ที่มีมุมเทใกลเคียงกับมุมเทของชั้นหินที่มีอายุแก  รอยเล่ือน 5 ไปตามแนวมุมเทของประทุน 
(anticline)  ดังนั้น  จึงถูกทําใหคดโคงตามไปดวย  รอยเล่ือน 6 มีมุมเทใกลเคียงกับมุมเทของชั้นหิน  จึง
นาจะเหมือนกับรอยเล่ือน 5 แตอยูในสภาพของประทุนหงาย (syncline) [รูปที่ 14.9 (ค)] 
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เราสามารถคํานวณหาระยะการเลื่อนดิ่งหรือแนวยืน (throw)  ของรอยเลื่อนได  เพราะวาทราบ
การเรียงลําดับชั้นของหนวยหินหลัก  โดยพิจารณาที่การเลื่อนลงแนวดิ่งหรือแนวยืน (down throw)  
จะตองพบหินที่ออนกวาเสมอ แนวการเลื่อนลงหรือการเลื่อนขึ้น  แสดงในรูปที่ 14.9 (ค)  โดยที่การเลื่อน
ลงแนวดิ่งของรอยเล่ือน 1 และ 4 อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอยเล่ือนทั้งสองมีมุมเทไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต  จึงนาจะเปนการเลื่อนขึ้นตามมุมเท (up-dip slip)  และอาจจะเปนไดทั้ง thrust fault หรือ 
reverse fault  รอยเล่ือน 5  มีการเลื่อนลงแนวดิ่งไปทางหินที่แกที่สุด  จึงนาจะเปน reverse fault หรือ 
thrust fault ที่เกิดการคดโคง  รอยเล่ือน 6 มีมุมเทไปทางตะวันตกเฉียงใต  พบหินแกวางอยูบนหินออน
กวา  จึงนาจะเปน thrust fault หรือ reverse fault อีกเชนกัน  ตรงกันขามกับรอยเล่ือน 2 และ 3 ไมแสดง
การเลื่อนแนวดิ่งแบบคงที่  รอยเล่ือนทั้งสองทําใหเกิดการเลื่อนตามแนวราบ (horizontal shift)  เพราะวา
แนวการเลื่อนจะคงที่ตลอดแนว  ลักษณะปรากฏเชนนี้  จึงนาจะเปน strike-slip fault  ในพ้ืนที่นี้  รอย
เล่ือน 2 และ 3  ไมสามารถหาทิศทางของระยะการเลื่อนได 

เมื่อทราบความสัมพันธดังที่กลาวมาขางตน  ดังนั้น  สามารถสรางภาพตัดขวางได  ในการสราง
ภาพตัดขวาง  ควรจะฉายขอมูลที่สําคัญๆ  ในสวนที่ปรากฏในแผนที่เขามาสูแนวที่สรางภาพตัดขวาง  ดัง
แสดงในรูปที่ 14.9 (ง) และ (จ)  จากการวิเคราะหที่ไดกลาวมาขางตน  วิวัฒนาการหรือธรณีประวัติของ
พ้ืนที่สรุปลําดับได  ดังนี้ 

(1) เกิดการตกสะสมของตะกอนตั้งแตหินทราย  หินดินดานสีดํา  หินทรายที่เปนแรควอตซ
เปนองคประกอบ เปนสวนใหญ  และหินดินดานสีเทา  ถึงหินดินดาน  หรือหินทรายแปงที่
ถูกแปรสภาพ) 

(2) เกิดรอยเลื่อนยอน (thrust fault)  ไปตามแนวตะวันตกเฉียงใตไดรอยเล่ือน 5  แตไมทราบ
ระยะทางการเลื่อน 

(3) เกิดการบีบอัด (compression)  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต  ภายใต
อุณหภูมิที่สูง  เกิดการคดโคงและทําใหหินมีแนวแตกเรียบ  หินถูกบีบอัดเรื่อยมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต  

(4) เกิดรอยเลื่อนแบบ strike-slip fault แนว 2 และ 3 โดยที่การเลื่อนของรอยเลื่อน 2 เปน
แบบ left-lateral และ รอยเล่ือน 3 เปนแบบ right-lateral ประมาณ 200 เมตร ซึ่งรอย
เล่ือนทั้งสอง เปนแบบตัดกัน (conjugate)  จึงเกิดในเวลาเดียวกัน  เรื่อยไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตของแรงที่บีบอัดเขามา  ทําใหเกิดรอยเลื่อน 1 ที่มี
ลักษณะเปนแบบ reverse fault มีระยะการเลื่อนประมาณ 380 เมตร (วัดจาก
ภาพตัดขวาง) 

(5) เกิดการยกตัวของแผนดินและผุกรอน 
(6) เกิดการตกตะกอนของกรวดมนปดทับชั้นหินคดโคง  และรอยเลื่อน 
(7) เกิดภูเขาไฟไหลทับบางสวนของหินกรวดมน  อาจการวางตัวแบบขนานกับหินกรวดมน  

พบการวางตัวคาบเกี่ยว (overlap)  ดานตะวันออก   
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รูปท่ี 14.9 (ก) กําหนดชื่อรอยเล่ือนเพ่ือวิเคราะหการเลื่อน   (ข)  หาตําแหนงของแกนการคดโคง  

[ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.4 โดย Powell, 1992] 



278   คูมือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาภาคสนาม 

 

 
 
รูปท่ี 14.9 (ค) หาแนวการเลื่อนขึ้นหรือลง (up thrown and down thrown) ของรอยเลื่อน  (ง)  

หาแนวการฉายหนวยหินและโครงสรางลงในแนว AB   [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.4 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.9 (จ)  สรางภาพตัดขวางตามแนว  AB  โดยการฉายขอมูลที่สําคัญๆ  จากแผนที่ภาพ
บน มาที่แนว AB ดังปรากฏในภาพกลาง  และภาพเปนภาพตัดขวางสมบูรณ   ที่ตอเติมลักษณะการวางตัว
ของหนวยหิน และโครงสรางจากภาพกลาง  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.4 โดย Powell, 1992] 
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ตัวอยางท่ี 4  แสดงในรูปที่ 14.10 ตองการสรางภาพตัดขวาง  ตามแนว  AB  และธรณีประวัติ
ของพ้ืนที่ 
 

 
 

รูปท่ี 14.10   แผนที่ของตัวอยางที่ 4   [ที่มาของภาพ:  Fig.  114 โดย Powell, 1992] 
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ผลการวิเคราะหและแปลความหมายของแผนที่ 
พิจารณาจากความสัมพันธของการตัดกันของโครงสราง (cross-cutting relationship)  มุมเทและ

ทิศทางการวางตัวของหินโผล  แสดงรอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity)  ที่ฐานของหินปูน หินกรวดมน 
และหินทราย (รูปที่ 14.10)  หินปูนคลุมพ้ืนที่ในที่สูงและวางอยูบนหินทรายแปงและหินดินดาน  ที่มุมทาง
ทิศเหนือ-ตะวันออกของแผนที่  หินทรายแปงแสดงรอยชั้นไมตอเนื่องกับหินทราย  สวนที่อ่ืนๆ ไมปรากฏ
ความสัมพันธของหินทราย  ยกเวนมีการแสดงอยางชัดเจนวาหินทราย  มีรอยชั้นไมตอเนื่องกับหินดินดาน  
ดังนั้น  แนวของรอยชั้นไมตอเนื่องแสดงไดดังรูปที่ 14.11 (ก)  หินกรวดมนวางทับหินอื่นๆ  แบบไม
ตอเนื่องเชนกันและปดทับรอยเล่ือนอีกหลายๆ  รอยเล่ือน  จากหลักฐานที่พิจารณา  ลําดับของหินที่นาจะ
เปนมีดังนี้ 
   หินอายุออน   หินกรวดมน 
       หินปูน 
       หินทรายแปง 
       หินทราย 
   หินอายุแก   หินดินดาน 

หินบะซอลตเกิดแบบพนังแนวดิ่งถึงเอียงเทมุมสูง (steep dip)  แทรกเขามาในทุกหิน  ยกเวนหิน
ทรายแปง หินปูน และหินกรวดมน  ทิศทางของรอยเลื่อนอยูในแนวเหนือ-ใต  และลักษณะของกฎรูปตัววี 
(V’s rule)  แสดงรอยเลื่อน 1 และ 2 มีมุมเทต่ําถึงปานกลางไปทางทิศตะวันตก  รอยเล่ือน 3 มีมุมเทสูงไป
ทางทิศตะวันตก  รอยเล่ือน 4 และ 5 มีมุมเทสูงไปทางทิศตะวันออก  หินกรวดมน  และหินทรายแปง  มี
โครงสรางชั้นหินคดโคงไปทางตะวันของรอยเล่ือน 1 และ 2 และนาจะเปนรอยเล่ือนฐานโคง (listric fault)  
การคดโคงของชั้นหินเปนแบบ overturned syncline and anticline สังเกตไดจากการวางตัวของชั้นหิน  
และแนวแตกเรียบ  ลากแนวแกนการคดโคงไดคราวๆ  ดังแสดงในรูปที่  14.11 (ข)  

ในรูปที่ 14.11 (ค) แสดงแนวเสนที่ตัดกันระหวางระนาบของรอยเลื่อนและรอยชั้นไมตอเนื่อง  
และการสรางภาพตัดขวาง  รอยเล่ือน 1 และ 2 มีการเลื่อนลงแนวดิ่ง (down-throw)  ไปทางทิศตะวันตก
และแยกพนังขาดออกจากกัน  การเลื่อนของพนังจะเปนแบบแนวนอน (horizontal)  ไปตามแนวมุมเทของ
รอยเล่ือน  การเลื่อนไปตามทิศทางของแนวระดับ  และการเลื่อนในแนวดิ่ง  การเลื่อนทําใหไดรอยเล่ือนที่
เปนแบบ dip-slip, strike-slip และ oblique-slip มีลักษณะเปนแบบฐานโคง (listric)  จากการตกตะกอน
ของหินกรวดมน  หินทรายแปง  และหินทราย  แสดงใหเห็นวารอยเล่ือนนาจะเปนแบบการยืด 
(extension)  พบการแยกออกจากกันของพนัง  และที่ฐานของของหินกรวดมนของรอยเลื่อน 1  ไม
เหมือนกันกับรอยเล่ือน 2  ที่พบการแยกออกจากกันของพนัง  ฐานของหินทราย และฐานของหินปูนไม
เทากัน  ความสัมพันธนี้  อธิบายวานาจะเกิดจากการเลื่อนซ้ํา (repeat)  ของระนาบรอยเลื่อน  เพราะไม
สามารถสรางเสนชั้นความสูงของโครงสรางไดจากหินโผล  ดังนั้น  จึงไมสามารถหาระยะทางการเลื่อนจริง
ของรอยเลื่อน  ไดจากขอมูลที่กําหนดให 
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การผลการวิเคราะห  จากการสรางภาพตัดขวางในรูปที่ 14.11 (ค)  กลาวไดวา รอยเล่ือน 3  
อาจเกิดแบบยืด (extension)  มีดานการเลื่อนลงแนวดิ่ง (down throw) ไปทางทิศตะวันตก  รอยเล่ือน 4 
และ 5 ตัดพนังและแนวเสนที่ตัดกัน   ระนาบของหินปูนและหินทรายแปงกับระนาบของรอยชั้นไมตอเนื่อง  
ทําใหชวยหาแนวการเลื่อนได รอยเล่ือน 5 เปนแบบ extensional fault มีการเลื่อนแบบ oblique-slip และ
รอยเล่ือน 4  นาจะเปนแบบ  oblique-slip เชนเดียวกัน  นอกจากนี้ลักษณะของหินเพดาน (hanging wall)  
มีการคดโคงแบบประทุน (anticline)  และบริเวณรอยพับการคดโคง (hinge zone)  ของโครงสรางการคด
โคงในหินดินดาน  พบ แนวแตกเรียบ (cleavage)  มีการเปล่ียนทิศทางดวย ซึ่งแนวแตกเรียบแสดง
ลักษณะการวางตัวขนานกับระนาบแกนการคดโคง  (axial plane cleavage ดังนั้น  จากลักษณะปรากฏ  
จึงเปนการคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned fold)  ไปทางใต-ตะวันออกเฉียงใต  โครงสราง
การคดโคง 5 แนว  ดังแสดงในรูปที่ 14.11 (ข)  ที่ตะวันตกของรอยเลื่อน 5  จะเหมือนกับการคดโคงฝง
ตะวันออกของรอยเลื่อน 1  จึงนาจะทําใหไดลักษณะของ การยืด (extension)  ไปในแนวเหนือ-ใต  เกิด
แบบ rifting valley  เพราะที่ฐานของหินกรวดมนไมราบเรียบ  สังเกตการตกตะกอนเขามาในแองทาง
ตะวันตก  และมีการขาดหายไปของหนวยหินแก (รูปที่ 14.11 (ค)  ซึ่งนาจะตกสะสมในชวงแรกของการ
เกิดแอง  รูปที่  14.11 (ง)  แสดงลําดับการเกิดแองและรอยเล่ือน  ซึ่งพบท้ังการหดสั้นของชั้นหิน 
(compression)  และตอมาเกิดการยืด (extension)  ทําใหเกิดเปนแอง  มีการขาดหายไปของชั้นหิน  ทํา
ใหเกิดรอยชั้นไมตอเนื่อง  จากผลของการวิเคราะหที่กลาวมาขางตน  ธรณีประวัติของพ้ืนที่  สรุปไดดังนี้ 

(1) เกิดการตกตะกอนของหินดินดาน  โดยที่หินดินดานจมตัวลึกลงไปเรื่อยๆ  แตยังไม
ถึงขั้นแปรสภาพ   

(2) เกิดการบีบอัด (compression) ในแนวเหนือ-ใต  ไดลักษณะของโครงสรางชั้นหินคด
โคง   มีลักษณะการคดโคงแบบพลิกกลับหรือตลบทับ (overturned fold) ไปทางทิศ
ใต  ไดแนวแตกเรียบ (cleavage)   

(3) เกิดการยกตัวและการผุกรอน (uplift and erosion)  ทําใหเกิดรอยชั้นไมตอเนื่อง   
(4) เกิดการตกตะกอนของหินทราย (ตรงกลางแอง)   
(5) เกิดการแทรกของพนังของหินบะซอลต   
(6) เกิดการยกตัวแบบไมเทากันและผุกรอน  ไดรอยชั้นไมตอเนื่อง  
(7) เกิดการตกสะสมของหินทรายแปง (ทางทิศตะวันตกของรอยเลื่อน 1 เทานั้น) 
(8) เกิดการยืดของเปลือกโลก  ไดรอยเล่ือน 1 และ  2 
(9) เกิดการตกสะสมของตะกอนหินปูนทั่วทั้งพ้ืนที่ 
(10) เกิดการยืดของเปลือกโลก  ทําใหรอยเล่ือน 1 และ 2  เล่ือนมากขึ้น  และเกิดการทรุด 

(collapse)  ของ หินเพดานเกิดรอยเลื่อน 3, 4, และ 5 
(11) เกิดการยกตัวและผุกรอน  ไดรอยชั้นไมตอเนื่อง 
(12) เกิดการตกตะกอนของกรวดมนในบริเวณแองที่มีการยืดของเปลือกโลก (rift valley)  
(13) เกิดการเลื่อนใหม (reactivate) ของรอยเลื่อน 1 และ 2  โดยมีการเลื่อนแบบการยืด   
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รูปท่ี 14.11 (ก) แนวของรอยชั้นไมตอเนื่อง (ข)  แนวของแกนการคดโคงและรูปแบบของการคด

โคง  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.8 โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 14.11  (ค)  ภาพบนแสดงตําแหนงของขอมูลที่ไดจากการฉาย (project)  มายังแนว
ตัดขวาง  AB   ภาพกลางแสดงตําแหนงขอมูลบนแนวตัดขวาง  ภาพลางแสดงภาพตัดขวางที่แปล
ความหมายจากขอมูลในแผนที่  [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.8  โดย Powell, 1992] 



สรุปความคิดรวบยอด  285 

 

 
 

รูปท่ี 14.11 (ง)  วิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาในแผนที่รูปที่ 14.10   แสดงลําดับการเกิดจาก
รูปลางสุดถึงรูปบนสุด  พบสภาพการเปลี่ยนลักษณะทั้งประเภทการบีบอัด  และการยืด  ซอนทับกัน  ทําให
เกิดการเลื่อนซ้ํา (reactivate)  ของรอยเลื่อน    [ที่มาของภาพ:  Fig.  14.0.8 โดย Powell, 1992] 
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1.  แผนที่ในรูปที่ 14.12  มีรอยเล่ือนตัดชั้นหินคดโคง  2  แนว ใหหาระยะการเลื่อนของรอยเลื่อนแนวดิ่ง

หรือแนวยืน (throw) และแนวนอน (heave)  โดยกําหนดใหรอยเล่ือนเปนแบบทิศทางเดียว (dip-slip 
or strike-slip)  เทานั้น  และใหบอกวาเปนรอยเล่ือนประเภทใด  (ดูเฉลยในภาพผนวก ข)  

2.  แผนที่ในรูปที่ 14.13  มีรอยเล่ือนตัดชั้นหินคดโคง ใหหาระยะการเลื่อนของรอยเลื่อนแนวดิ่งหรือแนว
ยืน (throw) และแนวนอน (heave)  และแสดงภาพตัดขวาง  (ดูเฉลยในภาพผนวก ข)  

3.  แผนที่ในรูปที่ 14.14  มีรอยเล่ือนตัดชั้นหินคดโคง ใหหาระยะการเลื่อนของรอยเลื่อนแนวดิ่งหรือแนว
ยืน (throw) และแนวนอน (heave)  และแสดงภาพตัดขวาง   (ดูเฉลยในภาพผนวก ข) 

4.  แผนที่ในรูปที่ 14.15  และ 14.16  ใหการวางตัวของชั้นหิน  และแสดงภาพตัดขวาง  (รูปที่ 14.16 ดู
เฉลยในภาพผนวก  ข)  

 

 
 

รูปท่ี  14.12.  สําหรับคําถามขอ 1 [ที่มาของภาพ:  Fig.  105  โดย  Powell, 1992] 
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รูปท่ี  14.13  สําหรับคําถามขอ 2  [ที่มาของภาพ:  MAP 24. Bennison and Moselye, 1997] 
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รูปท่ี  14.14. สําหรับคําถามขอ 3  [ที่มาของภาพ:  MAP 17. Bennison 1975] 



สรุปความคิดรวบยอด  289 

 

 
 
 

รูปท่ี  14.15. สําหรับคําถามขอ 4   



290   คูมือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสรางและธรณีวิทยาภาคสนาม 

 

 
 

รูปท่ี  14.16. สําหรับคําถามขอ 4  [ที่มาของภาพ:  Fig.  106  โดย  Powell, 1992] 
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ภาคผนวก  ก  ภาพบลอ็กไดอะแกรม (block diagram) แสดงการวางชัน้ของหน่วยหนิ  ควรตดัและ
พบัให้เป็นรูปกล่อง  และควรระบายสใีห้สวยงาม  เพื่อดูโครงสร้างของการวางชัน้แบบสามมิติ  เหมาะ
ส าหรบัผูท้ีต่้องการสรา้งความคุน้เคยกบัการจนิตนาการภาพสามมติ ิ ภาพทัง้หมดน ามาจาก  Bennison 
and Moseley (1997)  
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ภาคผนวก  ข   ภาพเฉลยบางขอ้  ในแบบฝึกหดัทา้ยบทที ่5  และ บทที ่ 14  มเีฉพาะรูปทีว่เิคราะห์
เท่านัน้  ค าอธบิายสามารถอ่านจากภาพไดโ้ดยตรง (“One picture is worth a thousand words of 
description.”) 

 
 

บทท่ี 5 เฉลยข้อ 2  
 

 
 
 

ขอ้นี้  สามารถสรา้งได้หลากหลายรูปแบบ  ไม่มคี าตอบตายตวั  สิง่ที่ส าคญัคอื  ระยะห่างของ
เส้นชัน้ความสูงของความลาดชันแบบโค้งเว้า  หรือโค้งนูน  ระยะห่างไม่คงที่  หากเป็นระนาบเรียบ  
ระยะห่างของเสน้ชัน้ความสงูคงที ่  
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บทท่ี 5 เฉลยข้อ 5 
 

 
 

บทท่ี 5 เฉลยข้อ 6 
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บทท่ี 5 เฉลยข้อ 11  
 

 
 
ทีจุ่ด S  ไม่พบชัน้ถ่าน  ทีจุ่ด R พบชัน้ถ่านลกึ  200 เมตรจากผวิดนิ   
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บทท่ี 5 เฉลยข้อ 16 
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