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การสํารวจแหล่งน้ําบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ Time-Domain Electromagnetic (TDEM)
พื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ
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๑๔๓ หน้า: รูปประกอบ: ตาราง.
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ชื่อผลงาน

ชื่อผู้เขียนผลงาน
ปี

การส้ารวจแหล่งน้าบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ TimeDomain Electromagnetic (TDEM)
พืนที่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร อ้าเภอไทรงาม และอ้าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
๒๕๕๘

บทคัดย่อ
การส้ า รวจแหล่ ง น้ า บาดาลด้ ว ยวิ ธี ท างธรณี ฟิ สิ ก ส์ Time-Domain Electromagnetic
(TDEM) เป็นวิธีการส้ารวจที่ได้พัฒนาวิธีการและเทคนิคการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ให้มีความทันสมัย ที่
ไม่ถูกจ้ากัดด้วยสภาพพืนที่ สามารถส้ารวจได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึน ข้อมูลที่ได้มีความละเอียด ครบถ้วน
ส้ า รวจได้ ค รอบคลุ ม ในลั ก ษณะของพื นที่ ต่ อ เนื่ อ ง และสามารถบ่ ง บอกถึ ง ขนาดรู ป ร่ า ง การ
แพร่กระจายตัวของชันน้าบาดาล และสภาพการวางล้าดับชันดินและหินได้ ซึ่งจะส่งผลให้การแปล
ความหมายมีความแม่นย้าขึน สามารถน้ามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้า และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึนกับแหล่งน้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยพืนที่ศึกษาตังอยู่ในเขตพืนที่จังหวัด
ก้าแพงเพชร ประกอบด้วยอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร อ้าเภอไทรงาม และอ้าเภอลานกระบือ ครอบคลุม
พืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
การส้ารวจด้วยวิธี TDEM อาศัยหลักการที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าถูกส่งลงใต้ผิวดิน เมื่อเจอชัน
น้าบาดาลที่มีค่าความน้าไฟฟ้าสูงก็จะถูกเหนี่ยวน้าเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้าขึน ท้าให้ทราบลักษณะ
ทางอุทกธรณีวิทยาของชันดินชันหินชนิดต่างๆ กันที่อยู่ด้านล่างของพืนผิวดิน และแสดงผลได้ทังในรูป
แผนที่และภาพสามมิติ สามารถให้ข้อมูลชนิดและขอบเขตที่แน่นอนของชันน้าบาดาล และสามารถ
ก้าหนดจุดเจาะส้ารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลได้อย่างแม่นย้า
ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจด้วยวิธี TDEM น้ามาจัดท้าเป็นแบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ในทัง
รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ และน้ามาใช้ในการวิเคราะห์และแปลความหมายร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการ
เจาะส้ ารวจ โดยเฉพาะข้ อมู ล จากการหยั่ งธรณี ฟิ สิ ก ส์ ในหลุ ม เจาะถูก น้ ามาแปลความหมายเป็ น
ลักษณะของชันตะกอน/ชันน้ าบาดาลแต่ละชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดขอบเขตชันทาง
ธรณี วิท ยา/อุ ทกธรณี วิท ยา ในแนวภาพตัดขวางทางธรณี ฟิ สิ กส์ ที่ มีแ ถบสี มาตรฐานของค่าความ
ต้านทานไฟฟ้า โดยน้าเสนอในลักษณะของแบบจ้าลองทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา ในรูปแบบ ๓
มิติ ผลการด้าเนินการจัดท้าแบบจ้าลองด้านอุทกธรณีวิทยาของพืนที่ศึกษา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะของพืนผิวของขอบเขตการแผ่ขยายตัวและความหนาของชันหินให้น้าบาดาลแต่ละชัน
หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วย ตลอดจนน้าข้อมูลมาจัดท้าเป็นแผนที่อุทกธรณีวิทยาขัน
รายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของพืนที่ศึกษาได้

ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานเรื่ อ ง “การส้ า รวจแหล่ ง น้ า บาดาลด้ ว ยวิ ธี ท างธรณี ฟิ สิ ก ส์ Time-Domain
Electromagnetic (TDEM) พืนที่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร อ้าเภอไทรงาม และอ้าเภอลานกระบื อ
จังหวัดก้าแพงเพชร” ส้าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะท้างานจากส้านักส้ารวจและประเมิน
ศักยภาพน้าบาดาล ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท้าข้อมูลและให้ความเอาใจใส่กับงานส้ารวจ จนท้าให้
เกิดผลส้าเร็จและความก้าวหน้าของผลงานวิชาการในครังนี
นอกจากนี ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้าบาดาลทุกท่านที่ให้โอกาสใน
การสนับ สนุ น และให้ ความส้าคัญ ในการจัดท้าผลงาน รวมทังเข้ามาช่วยให้งานของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก
ที่ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี ผู้เขียนรู้สึกซาบซึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของ
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณ มาไว้ในโอกาสนีด้วย
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๕.๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
การบินส้ารวจเชิงธรณีวิทยา
๖๗
๕.๒.๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปที่ใช้ในการประมวลผล
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินส้ารวจเชิงธรณีวิทยา
๖๙
๕.๓ การแปลความหมายข้อมูลลักษณะชันดิน-หิน (Lithology)
จากข้อมูลการบินส้ารวจ
๗๐
๕.๓.๑ แนวทางการด้าเนินการ
๗๐
๕.๓.๒ การแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะและลักษณะชันดิน-หิน ๗๐
๕.๔ การแปลความหมายข้อมูลการบินส้ารวจเชิงธรณีวิทยา
๗๑
๕.๔.๑ สภาพธรณีวิทยาทั่วไปของพืนที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ
๗๑
๕.๔.๒ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการแปลความหมายข้อมูล
การบินส้ารวจเชิงธรณีวิทยา
๗๑
๕.๔.๓ การแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะในพืนที่ศึกษาในภาพรวม ๗๑

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๕.๕ การจัดท้าแบบจ้าลองด้านธรณีวิทยา
๕.๕.๑ แนวคิดและแนวทางในการจัดท้าแบบจ้าลองด้านธรณีวิทยา
๕.๕.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท้าแบบจ้าลองด้านธรณีวิทยา
๕.๕.๓ ขันตอนและวิธีการในการจัดท้าแบบจ้าลองด้านธรณีวิทยา
๕.๕.๔ รายละเอียดการจัดท้าแบบจ้าลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ
ของพืนที่ศึกษา
๕.๖ การศึกษาวิเคราะห์สภาพการตกสะสมตัวของตะกอนในพืนที่ศึกษา
จากข้อมูล SkyTEM
๕.๖.๑ ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็งและตะกอน และล้าดับการตกสะสม
ตัวของตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ
๕.๖.๒ โครงสร้างทางธรณีวิทยา
๕.๖.๓ ธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยา
ของการตกสะสมตัวของตะกอน
๕.๖.๔ สภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสมตัวของตะกอน

๗๕
๗๕
๗๖
๗๖
๗๙
๙๖
๙๗
๑๐๘
๑๑๐
๑๑๑

บทที่ ๖ การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสารวจเชิงอุทกธรณีวิทยา:
รายละเอียดและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้าบาดาล
๖.๑ การจัดท้าแบบจ้าลองด้านอุทกธรณีวิทยา
๑๑๒
๖.๒ รายละเอียดของชันหินให้น้าบาดาล
๑๑๔
๖.๒.๑ ชันหินให้น้าบาดาลในหินร่วน (Unconsolidated-rocks aquifers) ๑๑๕
๖.๒.๒ ชันหินให้น้าบาดาลในหินแข็ง (Consolidated-rocks aquifers)
๑๑๗
๖.๓ คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชันหินให้น้าบาดาล
๑๑๗
๖.๔ ระบบการไหลของน้าบาดาล
๑๑๘
๖.๕ การแผ่ขยายตัวของพืนที่รับน้าและพืนที่สูญเสียน้า
๑๒๓
๖.๖ ศักยภาพแหล่งน้าบาดาล
๑๒๗
๖.๖.๑ ศักยภาพแหล่งน้าบาดาลในเชิงปริมาณ
๑๒๗
๖.๖.๒ ศักยภาพแหล่งน้าบาดาลเชิงคุณภาพน้า
๑๒๗
๖.๗ ศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้
๑๓๘

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

๒.๓-๑ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืนที่ศึกษา
๖
๒.๔-๑ สรุปจ้านวนบ่อน้าบาดาลประเภทต่างๆ ในพืนที่จังหวัดก้าแพงเพชร
(กรมทรัพยากรน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒๕
๒.๔-๒ สรุปปริมาณการใช้น้าบาดาลในพืนที่จังหวัดก้าแพงเพชร
(กรมทรัพยากรน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒๖
๓.๓-๑ ตารางสรุปค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการบินส้ารวจธรณีฟิสิกส์
๓๗
๓.๗-๑ แสดงค่าพิกัดและค่าระดับของความสูงของสถานีฐาน DGPS
๔๒
๓.๗-๒ แสดงค่าพิกัดและค่าระดับของความสูงของสถานีวัดค่าสนามแม่เหล็ก
๔๒
๓.๘-๑ ค่าพารามิเตอร์ควบคุมในการบินส้ารวจ
๔๓
๔.๒-๑ แสดงการวัดค่าทดสอบผลจากทิศมุ่งหน้าการบินส้ารวจ
๕๓
๔.๒-๒ หัวเรื่องของแฟ้มข้อมูลการบินส้ารวจในรูปแบบ xyz-file
๕๗
๔.๓-๑ ความหนาและความลึกของชันจ้าลองจ้านวน ๓๐ ชัน
๖๐
๔.๓-๒ แบบฟอร์มไฟล์ xyz เป็นผลจากการท้าผกผัน
๖๑
๕.๕-๑ แสดงบัญชีบ่อน้าบาดาลในโครงการศึกษาส้ารวจและจัดท้าแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ขันรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พืนที่แอ่งน้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พืนที่ ๓
จังหวัดนครสวรรค์ ตากและก้าแพงเพชร ที่มีการน้าข้อมูลหลุมเจาะมาใช้ในการด้าเนิน
การจ้าแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาของพืนที่ศึกษา
๘๓
๖.๓-๑ ผลการวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของบ่อน้าบาดาลที่เจาะและพัฒนาขึน
ใหม่ในพืนที่ศึกษา
๑๑๘

ซ

สารบัญรูป
รูปที่

หน้า

๑.๔-๑ ขอบเขตของพืนที่ศึกษา
๔
๒.๓-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ศึกษา
๗
๒.๔-๑ แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพืนที่ศึกษา (โครงการศึกษาส้ารวจและจัดท้าแผนที่
น้าบาดาลขันรายละเอียด มาตราส่วน 1 : 50,000 พืนที่แอ่งน้าบาดาล
เจ้าพระยาตอนบน พืนที่ 3 กรมทรัพยากรน้าบาดาล ปีงบประมาณ 2553)
๘
๒.๔-๒ สภาพธรณีแปรสัณฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอ่งเทอร์เชียรี
ของประเทศไทย (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)
๑๒
๒.๔-๓ สภาพธรณีแปรสัณฐานของแอ่งพิษณุโลก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)
๑๓
๒.๔-๔ แนวการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนบริเวณแอ่งพิษณุโลก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒) ๑๔
๒.๔-๕ ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส้าคัญบริเวณแอ่งพิษณุโลก และแนวการส้ารวจ
คลื่นไหว สะเทือนหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)
๑๕
๒.๔-๖ ผลการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนตามแนวการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนหลักในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก แสดงโครงสร้างหลักทางธรณีวิทยา (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒) ๑๖
๒.๔-๗ แผนที่อุทกธรณีวิทยาและแนวภาพตัดขวาง (โครงการศึกษาส้ารวจและจัดท้า
แผนที่น้าบาดาลขันรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พืนที่แอ่งน้าบาดาล
เจ้าพระยาตอนบน พืนที่ ๓ กรมทรัพยากรน้าบาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๓)
๑๘
๓.๑-๑ ภาพซ้ายมือแสดงระบบ SkyTEM ในระหว่างปฏิบัติการในเดนมาร์ก ภาพขวามือบน
แสดงข้อมูลเชิง ๓ มิติของค่าความต้านทานไฟฟ้าที่แตกต่างกันของชันดินและชันหินที่ได้
จากระบบ SkyTEM ส่วนภาพขวามือล่างแสดงการแปลความหมายทางธรณีวิทยา
ของข้อมูลเชิง ๒ มิติ
๒๘
๓.๑-๒ แผนที่แสดงพืนที่ด้าเนินการบินส้ารวจ ครอบคลุมพืนที่ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๓๐
๓.๑-๓ แผนที่แสดงแนวการบินส้ารวจในพืนที่ Block 1A
๓๑
๓.๑-๔ แผนที่แสดงแนวการบินส้ารวจในพืนที่ Block 1B
๓๑
๓.๒-๑ บริเวณจุดขึน-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๑ บริเวณสถานที่ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต ๑ (สนามหญ้าหน้าอาคาร ๒)
พิกัด ๕๕๕๔๒๒ E/๑๘๓๐๔๙๓ N
๓๒
๓.๒-๒ บริเวณจุดขึน-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ต้าบลนิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร พิกัด ๕๗๕๕๕๒ E/๑๘๒๓๒๗๑ N
๓๓
๓.๓-๑ ชุดเครื่องมือส้ารวจที่อธิบายในเชิงระนาบ ประกอบเป็นเฟรมหกเหลี่ยม ต้าแหน่งที่
วางเครื่องมือส่วนต่างๆ สีแดง เป็นพืนที่วงวนส่งสัญญาณ (transmitter loop)
๓๔
๓.๓-๒ แสดงองค์ประกอบของเฟรมส้ารวจ ในมุมมองจากล่างขึนบน
๓๔
๓.๓-๓ เครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กทางอากาศ
๓๕
๓.๓-๔ แสดงชุดเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กทางอากาศที่ติดตังอยู่บนเฟรมส้ารวจ
๓๖

ฌ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
๓.๕-๑ ข้อมูลของการน้าทาง ค่าความสูง (และท้าการประมวลผลแก้ค่าแล้ว) ความเร็ว
เครื่องบิน รวมทังมุมเอียง ทังแบบ Pitch และ Roll
๓.๕-๒ การประมวลผลข้อมูลที่เป็นค่าความสูง จุด คือค่าอ่านได้ เลเซอร์สะท้อนจากต้นไม้
กราฟ เส้นทึบ เป็นค่าที่ท้าการแก้ค่าแล้วเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล
๓.๕-๓ การปรับแก้ค่าข้อมูลจากผกผันในเชิงปรับค่าเรียบ บริเวณที่สัญญาณรบกวน
จะถูกตัดออกอัตโนมัติ
๓.๖-๑ แสดงกราฟการทดสอบวัดค่าที่ระดับความสูง โดยสัญญาณ LM จากช่องสัญญาณ
(gate) ๑ และข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนบริเวณช่องสัญญาณ (gate) ๗ และ
สัญญาณจากช่องสัญญาณแรกจึงน้ามาใช้ในการประมวลผลสัญญาณ HM
แสดงที่ช่องสัญญาณ ๑๕ และข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนบริเวณช่องสัญญาณ ๑๘
เส้นกราฟ ๒ ชุด ได้จากการทดสอบวัดค่าที่ระดับความสูง ณ ก่อนและหลังที่ท้าการ
บินส้ารวจ โดยเส้นกราฟที่สองแสดงรูปแบบสอดคล้องกันไม่มีการเคลื่อนย้ายขยับหนี
กันในระบบ (drift in the system) เมื่อเปิดส่งสัญญาณที่ระดับเดียวกับสัญญาณ
รบกวน จากช่องสัญญาณที่ใช้ที่ระดับความสูง ไม่พบสัญญาณรบกวนจากพืนดิน
จึงสรุปได้ว่า ไม่มีสัญญาณรบกวนที่ส้าคัญต่อระบบการวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
๓.๘-๑ ตัวอย่างการน้าเสนอข้อมูลดิบ EM สามารถเลือกแสดงในรูปกริด (cell size)
ขนาด ๖๖ เมตร สีแดงแสดงระดับสัญญาณสูง และสีฟ้าแสดงระดับสัญญาณต่้า
๓.๘-๒ ค้าอธิบายข้อมูลการบินส้ารวจ (airborne data file) SkyTEM survey
๓.๙-๑ แผนที่ Residual Magnetic Field: RMF หลังจากการประมวลผลข้อมูล
๔.๑-๑ ตัวอย่างการน้าเสนอข้อมูลดิบ EM สามารถเลือกแสดงในรูปกริด (cell size)
ขนาด ๖๖ เมตร สีแดงแสดงระดับสัญญาณสูง และสีฟ้าแสดงระดับสัญญาณต่้า
๔.๑-๒ พล็อตข้อมูลดิบ HM จากที่ขดลวด Z เลือกจากช่อง gate ๒๕ ของชุดข้อมูลสีแดง
เป็นค่าสัญญาณสูง
๔.๑-๓ แผนที่ DEM บริเวณพืนที่ส้ารวจ จังหวัดก้าแพงเพชร (เมตรเหนือระดับน้าทะเล
ปานกลาง) ระบบพิกัด UTM Zone 47N (WGS84)
๔.๒-๑ แผนที่กริดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบ RMF ส้าหรับพืนที่ส้ารวจ
๔.๓-๑ แบบจ้าลองหยั่งลึก ๑ มิติ
๔.๓-๒ แบบจ้าลองในรูปภาพตัดขวางจากบนเป็นภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะ Resistivity section ความลึกที่ได้จากการสร้างแบบจ้าลอง Investigation
(DOI), ค่าสนามแม่เหล็กที่เห็น ประกอบด้วยข้อมูล Residual, Magnetic section,
LM gate plot and HM gate plot
๔.๔-๑ แบบจ้าลองผกผันที่เป็นกริดรูปลูกบาศก์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ
๔.๔-๒ แบบจ้าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๒ มิติ ความลึกห่างกัน ๒๐ เมตร
จากทีร่ ะดับความสูง ๑๑๐ เมตร ลงระดับลึก ๒๓๐ เมตร (ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง)
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๔.๔-๓ ภาพตัดขวางของแบบจ้าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๒ มิติ
จ้านวน ๑๐ แนว ไล่ล้าดับจากด้านทิศเหนือของพืนทีศ่ ึกษา จากแนว 3DGrid3_719
ถึง 3DGrid3_692 ตามล้าดับ
๖๕
๕.๒-๑ ตัวอย่างข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจ้าเพาะ ๑ มิติ ของพืนที่ศึกษา
๖๘
๕.๔-๑ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับ ๗๕ ถึง ๗๐ เมตร
(เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
๗๒
๕.๔-๒ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๕๐ ถึง ๔๕ เมตร
(เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
๗๓
๕.๔-๓ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๒๐ ถึง ๑๕ เมตร
(เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
๗๓
๕.๔-๔ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๕๕ ถึง ๖๐ เมตร
(ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง)
๗๔
๕.๔-๕ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๑๙๕ ถึง ๒๐๐ เมตร
(ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง)
๗๕
๕.๕-๑ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริง
ในแบบ ๒ มิติ (2-D vertical resistivity profile) จ้านวน ๘ แนวหลัก
๗๘
๕.๕-๒ ตัวอย่างแบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูป
ของแบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริง
ในแบบ ๒ มิติ หมายเลข Profile ๕ แสดงการก้าหนดต้าแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัว
ในแนวดิ่งและแนวราบของชันธรณีแต่ละชันฯ ในจอแสดงภาพสามมิติ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๗๙
๕.๕-๓ แผนที่ธรณีวิทยาของพืนที่ศึกษา (กรมทรัพยากรน้าบาดาล, ๒๕๕๔)
๘๑
๕.๕-๔ แผนที่อุทกธรณีวิทยาของพืนที่ศึกษา (กรมทรัพยากรน้าบาดาล, ๒๕๕๔)
๘๒
๕.๕-๕ ตัวอย่างข้อมูล E-log และ Gamma ray log ของบ่อน้าบาดาล
หมายเลข B03 (5541A004)
๘๔
๕.๕-๖ ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดชันดิน-หิน ของบ่อน้าบาดาลหมายเลข B03 (5541A004) ๘๕
๕.๕-๗ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางฯ ๘ แนวหลักและแนวภาพตัดขวางฯ ๑๐ แนวรอง
ในพืนที่ศึกษาที่ก้าหนดไว้ในเบืองต้น (และจุดตัดระหว่างแนวภาพตัดขวางฯ หลัก)
๘๗
๕.๕-๘ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางฯ ที่ก้าหนดเพิ่มเติมขึนในพืนที่ศึกษา (และจุดตัดระหว่าง
แนวภาพตัดขวางฯ หลักที่มีเพิ่มมากขึน)
๘๗
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ตัวอย่างแบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลัก
หมายเลข Profile 3
๘๘
ตัวอย่างการก้าหนดขอบเขตด้านบนสุดของหน่วยหินตะกอนตะพักล้าน้ายุคเก่า (Qot)
และหน่วยหินตะกอนตะพักล้าน้ายุคใหม่ (Qyt) ในข้อมูล E-log ของบ่อน้าบาดาลหมายเลข
B03 (5541A004)
๘๙
ตัวอย่างการก้าหนดขอบเขตด้านบนสุดของหินแข็ง (หินแกรนิต: gr) ในข้อมูล E-log
ของบ่อน้าบาดาลหมายเลข B02 (5541A011)
๙๐
ข้อมูล DEM (Digital Elevation Model) ของพืนที่ศึกษา
๙๑
ตัวอย่างแบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลัก หมายเลข
Profile 3 แสดงการถ่ายโอนข้อมูล (ระดับความลึก) ต้าแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลัก
ทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาจากข้อมูล E-log มาสู่ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ ณ
ต้าแหน่งที่ตังของบ่อน้าบาดาลที่ปรากฏอยู่ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักดังกล่าว
๙๒
ตัวอย่างแบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลัก
หมายเลข Profile 3 แสดงการก้าหนดต้าแหน่ง Interpretation points
เพิ่มเติมจนครอบคลุมตลอดความยาวของแนวภาพตัดขวางฯ หลักและครบทุก
หน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา
๙๓
ภาพ ๓ มิติ แสดงการกระจายตัวของ Interpretation points ในพืนที่ส่วนต่างๆ
ของพืนที่ศึกษาก่อนการก้าหนดแนวภาพตัดขวางฯ เพิ่มเติมขึน
๙๔
ภาพ ๓ มิติ แสดงการกระจายตัวของ Interpretation points ที่เพิ่มมากขึนใน
พืนที่ส่วนต่างๆ ของพืนที่ศึกษาภายหลังการก้าหนดแนวภาพตัดขวางฯ เพิ่มเติมขึน ๙๔
ภาพตัวอย่างแบบจ้าลองทางธรณีวิทยา ๓ มิติ แสดงการแผ่ขยายตัวของพืนผิวขอบเขต
การแผ่ขยายตัว (boundary surface) ของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/
อุทกธรณีวิทยา ในลักษณะของ Solid layers
๙๕
ภาพแบบจ้าลองทางธรณีวิทยา ๓ มิติ แสดงการแผ่ขยายตัวของพืนผิวขอบเขต
การแผ่ขยายตัว ของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา
๙๖
แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3-710 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวเดนมาร์กแสดงการแผ่ขยายตัวของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบน
ทางด้านทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๙๙
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๕.๖-๒ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3-713 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวเดนมาร์กแสดงการแผ่ขยายตัวของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบน
ทางด้านทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๙๙
๕.๖-๓ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3-716 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวเดนมาร์กแสดงการแผ่ขยายตัวของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบน
ทางด้านทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๙๙
๕.๖-๔ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3-719 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวเดนมาร์กแสดงการแผ่ขยายตัวของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบน
ทางด้านทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๑๐๐
๕.๖-๕ แผนภูมิสีของพืนที่ศึกษาที่ก้าหนดขึน
๑๐๐
๕.๖-๖ แบบจ้าลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจ้าลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา ตามแผนที่ทาง
ธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริงของ
ชันธรณีในแบบ ๒ มิติในช่วงความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง
แสดงการแผ่ขยายตัวของชันหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือ
ของพืนที่ศึกษา และมวลตะกอนเนือหยาบหน่วยต่างๆ
๑๐๐
๕.๖-๗ แบบจ้าลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจ้าลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา ตามแผนที่
ทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริง
ของชันธรณีในแบบ ๒ มิติในช่วงความลึก ๙๕–๑๐๐ เมตร ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง
แสดงการแผ่ขยายตัวของชันหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้าน
ทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๑๐๑
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๕.๖-๘ แบบจ้าลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจ้าลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา ตามแผนที่
ทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริง
ของชันธรณีในแบบ ๒ มิติในช่วงความลึก ๕–๑๐ เมตร ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง
แสดงการแผ่ขยายตัวของชันหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้าน
ทิศเหนือของพืนที่ศึกษา
๑๐๑
๕.๖-๙ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–692 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๓
๕.๖-๑๐ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–695 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๓
๕.๖-๑๑ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–698 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๔
๕.๖-๑๒ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–701 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๔

ฑ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
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๕.๖-๑๓ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–704 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๕
๕.๖-๑๔ แบบจ้าลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจ้าลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา
ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ้าเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข 3DGrid3–707 ที่จัดท้าไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนือหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พืนที่ศึกษา
ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป GeoScene3D
๑๐๕
๕.๖-๑๕ แบบจ้าลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจ้าลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ ๓ มิติ ของพืนที่ศึกษา ตามแผนที่ทาง
ธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะจริงของ
ชันธรณีในแบบ ๒ มิติ ในช่วงความลึก ๒๔๕-๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้าทะเลปานกลาง
แสดงการแผ่ขยายตัวของชันหินแข็งและโครงสร้างหลักทางธรณีวิทยา (รอยเลื่อนปกติ
บริเวณขอบเขตแอ่งย่อยและแอ่งหลักของแอ่งน้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน)
๑๐๙
๖.๑-๑ ภาพ ๓ มิติแสดงพืนผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว (boundary surface) ของหน่วยหิน
หลักทางอุทกธรณีวิทยาในลักษณะของ solid layers
๑๑๓
๖.๑-๒ ภาพ ๓ มิติ แสดงพืนผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของพืนผิวภูมิประเทศ (Terrain)
และพืนผิวของชันหินให้น้าตะกอนน้าพารูปพัด (Alluvial Fan Aquifer; Qaf)
๑๑๓
๖.๑-๓ ภาพ ๓ มิติ แสดงพืนผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของชันหินให้น้าตะกอนน้าพารูปพัด
และชันหินให้น้าตะพักล้าน้ายุคใหม่ (Younger Terrace Aquifer; Qyt)
๑๑๔
๖.๑-๔ ภาพ ๓ มิติ แสดงพืนผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของชันหินให้น้าตะพักล้าน้ายุคใหม่
และชันหินแข็ง (Bedrock)
๑๑๔
๖.๔-๑ แผนที่แสดงค่าระดับน้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้าบาดาลของชันหินให้น้า
ตะกอนน้าพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)
๑๒๐
๖.๔-๒ แผนที่แสดงค่าระดับน้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้าบาดาลของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1)
๑๒๑
๖.๔-๓ แผนที่แสดงค่าระดับน้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้าบาดาลของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)
๑๒๒
๖.๔-๔ แผนที่แสดงค่าระดับน้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้าบาดาลของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1)
๑๒๔

ฒ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
๖.๔-๕ แผนที่แสดงค่าระดับน้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้าบาดาลของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2)
๖.๕-๑ แผนที่แสดงขอบเขตพืนที่รับน้า ขอบเขตพืนที่สูญเสียน้า และขอบเขตพืนที่ที่เป็น
ได้ทังพืนที่รับน้าและพืนที่สูญเสียน้า
๖.๖-๑ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้าที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนน้าพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)
๖.๖-๒ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้าที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1)
๖.๖-๓ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้าที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)
๖.๖-๔ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้าที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1)
๖.๖-๕ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้าที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2)
๖.๖-๖ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชันหินให้น้าตะกอนน้าพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)
๖.๖-๗ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1)
๖.๖-๘ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)
๖.๖-๙ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1)
๖.๖-๑๐ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2)
๖.๗-๑ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนน้าพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)
๖.๗-๒ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1)
๖.๗-๓ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)
๖.๗-๔ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1)
๖.๗-๕ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชันหินให้น้า
ตะกอนตะพักลุ่มน้ายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2)
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ความเป็นมาและความสําคัญของการดําเนินการ

ด้วยทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในเขตพื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบนของประเทศไทย ทําให้พื้นที่
แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน มีความต้องการใช้น้ําเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้านเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร การทํานาปรังและพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย เป็นต้น การอาศัยพึ่งพาการ
บริหารจัดการแหล่งน้ําผิวดินเพียงด้านเดียวในการสนับสนุนการผลิต มีความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหา
การขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรงได้ ดังเช่นเหตุการณ์ภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แหล่งน้ําผิวดินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําทั้งด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และในปัจจุบันสภาพ
ภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดความแปรปรวนอย่างต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อน อาจทําให้เกิดภาวะน้ําท่วม
และภัยแล้งในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการวางแผน และบริหารจัดการน้ําทุกระบบในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําบาดาล โดยเฉพาะแหล่งน้ําบาดาล ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ําสํารองที่สําคัญ
จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ําบาดาลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย ครบถ้วน จะสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีข้อมูลด้านการสํารวจธรณีฟิสิกส์ที่นํามาใช้ในการศึกษาข้อมูลสภาพ
อุทกธรณีวิทยา ที่ได้จัดทําไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมถึงการสํารวจเพิ่มเติมในปัจจุบันเป็นบางพื้นที่ ซึ่ง
เป็นการสํารวจเฉพาะจุด ยังไม่ครอบคลุมในลักษณะของพื้นที่ต่อเนื่อง รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ทันสมัย ใน
การบ่งบอกถึงขนาดรูปร่าง และการแพร่กระจายตัวของชั้นน้ําบาดาล และสภาพการวางลําดับชั้นดินและ
หิน อีกทั้งยังไม่สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ําและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ําบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาการ
สํารวจแหล่งน้ําบาดาลโดยการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ ยังใช้วิธีการและเทคนิคในการสํารวจบนภาคพื้นดิน
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสํารวจนาน และถูกจํากัดด้วยสภาพภูมิประเทศทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
รายละเอียดได้ครบถ้วนข้อมูลที่ไม่ละเอียดอาจจะทําให้การแปลความหมายเกิดความคลาดเคลื่อน แต่การ
บิ น สํ า รวจนั้ น ไม่ ถู ก จํ า กั ด ด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ ทํ า ให้ ส ามารถสํ า รวจได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น และได้ ข้ อ มู ล ที่ ล ะเอี ย ด
ครบถ้วน ส่งผลให้การแปลความหมายแม่นยําขึ้น
การสํารวจ Airborne Electromagnetic (AEM) ด้วยวิธี Time – Domain Electromagnetic
(TDEM) ถือเป็นเทคนิคการสํารวจที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยหลักการที่ “สนามแม่เหล็กไฟฟ้าถูกส่งลงใต้
ผิวดิน เมื่อเจอชั้นน้ําบาดาลที่มีค่าความนําไฟฟ้าสูงก็จะถูกเหนี่ยวนําเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําขึ้น” ทําให้
ทราบลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นดินชั้นหินชนิดต่างๆ กันที่อยู่ด้านล่างของพื้นผิวดิน และแสดงผล
ได้ทั้งในรูปแผนที่และภาพสามมิติ สามารถให้ข้อมูลชนิดและขอบเขตที่แน่นอนของชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น

๒

บริเวณที่เป็นพื้นที่เติมน้ําลงสู่แหล่งน้ําบาดาล รวมทั้งความต่อเนื่องกับชั้นน้ําบาดาลที่อยู่ลึกถัดลงไปและ
สามารถกําหนดจุดเจาะสํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลได้อย่างแม่นยํา ลดอัตราเสี่ยงในการเจาะได้บ่อ
น้ําบาดาลแห้ง
๑.๒

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
๑) เพื่อสํารวจหาการแพร่กระจายตัว และความหนาที่แน่นอนของชั้นน้ําบาดาลแต่ละชั้น
๒) เพื่อต้องการพิสูจน์ทราบผลจากการสํารวจด้วย TDEM กับผลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุม
เจาะจากการเจาะบ่อน้ําบาดาล

๑.๓

เป้าหมายของการดําเนินงาน

พื้ น ที่ ศึ ก ษาได้ รั บ การสํ า รวจ ประมวลผล วิ เ คราะห์ และแปลความหมายข้ อ มู ล ทางด้ า น
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา ได้อย่างละเอียดและครบถ้วน
๑.๔

ขอบเขตของพื้นทีศ่ ึกษา

พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ ๑.๔-๑
๑.๕

สภาพของพืน้ ที่ศึกษา
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศกึ ษา แบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑) ที่ราบเชิงเขา ได้แก่ พื้นที่สูงเชิงเขาด้านตะวันออกของพื้นที่ตอนบน
๒) ที่ราบลุ่มแม่น้ํา คือ บริเวณตอนกลางของพื้นที่ตอนบนที่เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงของแม่น้ําปิง
และแม่น้ําสาขา มีระดับความสูงของประเทศตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร ลงมาจนถึงประมาณ ๕๐ –
๖๐ เมตร (รทก.) ครอบคลุมเขตพื้นที่ด้านตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่บริเวณอําเภอ
เมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ

๑.๖

ขอบเขตการศึกษา
๑) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
๒) วางแผนแนวการบินสํารวจ แผนการปฏิบัติงานภาคพื้นดินเพื่อรองรับและสนับสนุนการบิน
สํารวจ กําหนดตารางเวลาบินตามมาตรฐานของเครื่องบินปีกหมุน
๓) ดําเนินการบินสํารวจทางอากาศโดยใช้เครื่องมือ Time-Domain Electromagnetic
(TDEM) ทําการสํารวจธรณีฟิสิกส์ โดยขณะบินสํารวจอุปกรณ์ในการสํารวจจะส่งสัญญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic) ส่งสัญญาณลงมาบนพื้นดิน และคลื่นสัญญาณ
แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนําจะสะท้อนกลับมายังอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อเปลี่ยนจาก
คลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลเก็บไว้ในเครื่องและนําเข้าสู่โปรแกรมการ
ประมวลผลและแปลความหมายของสัญญาณประชุมสัมมนาและจัดทํารายงาน
๔) ทําการประมวลผลแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการบินสํารวจ

๓

๕) แสดงผลการสํารวจที่ได้รับการประมวลผลแปลความหมายและการวิเคราะห์ออกมาใน
รูปแบบ resistivity profile 2 and 3 dimension subsurface hydrogeology ที่แสดง
ข้อมูลได้ทุกระดับความลึกที่ต้องการจากผิวดินและแปลความหมายทางอุทกธรณีวิทยา ที่
ระดับความลึกต่างๆ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสํารวจภาคพื้นดินเจาะสํารวจ
และพัฒนาบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่
๖) คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาล จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ พื้นที่เพื่อเจาะสํารวจ
๗) เจาะและพัฒนาบ่อน้ําบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ บ่อ
ความลึกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ เมตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาและ
ดําเนินการหยั่งธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะตลอดความลึกของทุกหลุมเจาะ
๘) สูบทดสอบปริมาณน้ําแบบ ๗๒ ชั่วโมงและเก็บตัวอย่างน้ําทุก ๖ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทาง ชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ําบาดาล
๙) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้ําบาดาลแบบสมบูรณ์ (complete analysis)ตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๕ บ่อ

๔

รูปที่ ๑.๔-๑ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา

๕

บทที่ ๒
สภาพพื้นทีศ่ ึกษา
๒.๑

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ
โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ํา (alluvial terrace) มีระดับ
ความสูงประมาณ ๖๐-๑๔๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยบริเวณด้านตะวันตกมีความสูง
ประมาณ ๑๔๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และระดับค่อยๆ ลดระดับลงไปทางด้านตะวันออก
ในเขตอําเภอลานกระบือ ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง คิดเป็น
พื้นที่ประมาณร้อย ๑๐ ของพื้นที่โครงการ และค่อยๆ ลาดเทลงมาในลักษณะที่ราบอีกประมาณร้อย
ละ ๙๐ ของพื้นที่โครงการ และมีแม่น้ําปิงไหลผ่านในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร ซึ่งสามารถจําแนก
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษาได้ ดังนี้
๑) ที่ราบเชิงเขา ได้แก่ พื้นที่สูงเชิงเขาด้านตะวันออกของพื้นที่ตอนบน
๒) ที่ราบลุ่มแม่น้ํา คือ บริเวณตอนกลางของพื้นที่ตอนบนที่เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงของแม่น้ํา
ปิง และแม่น้ําสาขา มีระดับความสูงของประเทศตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร ลงมาจนถึงประมาณ ๕๐ – ๖๐
เมตร (รทก.) ครอบคลุมเขตพื้นที่ด้านตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่บริเวณอําเภอเมืองกําแพงเพชร
อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ
ส่วนระบบของน้ํ าพบว่า มีแ ม่น้ําสายสําคัญ คือ แม่น้ําปิง เป็นแม่น้ําสายสําคัญ ของพื้นที่
โครงการ มีต้นกําเนิดจากจังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านบางส่วนของจังหวัดลําพูนเข้าสู่จังหวัดตาก ผ่าน
อําเภอสามเงา อันเป็นที่ตั้งของเขื่อนภูมิพลผ่านอําเภอบ้านตาก อําเภอเมืองตาก และอําเภอวังเจ้า
และมีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อไหลเข้าสู่จังหวัดกําแพงเพชร และไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัด
นครสวรรค์
๒.๒

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการมีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดู
ฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลความเย็นมาจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ
๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
๒) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกทางด้าน
ตะวันตกมากกว่าด้านตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสชั่น นอกจากนี้ด้าน
ตะวันตกมีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ ทําให้เก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี
๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัด
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

๖

๒.๓

สภาพการใช้ที่ดิน

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา (กรมพัฒนาที่ดิน,
๒๕๔๓/๒๕๔๔) สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น ๕ ประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและ
ย่านการค้า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่า พื้นที่แหล่งน้ํา และพื้นที่อื่นๆ ดังตารางที่ ๒.๓-๑ และรูปที่
๒.๓-๑
ตารางที่ ๒.๓-๑ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นทีศ่ ึกษา
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. พื้นที่เกษตรกรรม
๒. พื้นที่ป่า
๓. พื้นที่ชุมชนและย่านการค้า
๔. พื้นที่แหล่งน้ํา
๕. พื้นที่อื่นๆ
รวมพื้นที่ทั้งหมด

ปริมาณพื้นที่
ตร.ม.
๒,๘๖๐,๗๕๓,๗๖๕
๑๓๑,๙๙๒,๕๗๑
๕๙๗,๓๔๔,๑๗๔
๔๓๗,๗๗๒,๓๒๖
๖,๗๓๗,๙๒๒
๔,๐๓๔,๖๐๐,๗๕๘

ร้อยละ
๗๐.๙๑
๓.๒๗
๑๔.๘๑
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๒.๔

สภาพทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง
๒.๔.๑ ธรณีวิทยา: ลําดับชัน้ หินและหน่วยหินทางธรณีวทิ ยา

จากการรวบรวมข้อมูลจากโครงการศึ กษาสํารวจและจัดทําแผนที่น้ําบาดาลขั้ น
รายละเอียด มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓ (กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ปี ๒๕๕๓) พื้นที่ศึกษาประกอบขึ้นด้วยหน่วยหินทางธรณีวิทยาทั้งที่เป็นตะกอนร่วน หินชั้น หินแปร
และหินอัคนี จํานวนทั้งหมด ๑๔ หน่วย โดยเรียงลําดับอายุจากอ่อนสุดไปหาแก่สุด (จากด้านบนลงสู่
ด้านล่าง) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงดังรูปที่ ๒.๔-๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary sediments) ประกอบขึ้นด้วย
แหล่งสะสมตะกอนที่ยังไม่จับตัวเป็นหินแข็ง ๕ หน่วย ได้แก่ ตะกอนน้ําพาสมัยปัจจุบัน (Recent alluvial
deposits) ตะกอนเนินตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan deposits) ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่
(Younger terrace deposits) ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า (Older terrace deposits) และตะกอนเศษ
หินเชิงเขา (Colluvial deposits) มีรายละเอียดดังนี้
(๑.๑) ตะกอนน้ําพาสมัยปัจจุบัน (Recent alluvial deposits : Qa) เป็น
หน่วยหินทางธรณีวิทยาที่มีอายุอ่อนสุด (ประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ปีก่อนปัจจุบัน) ประกอบด้วย
ตะกอนจําพวกดินเหนียว ทรายแป้ง ทรายและกรวด แผ่ขยายตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา โดยในบริเวณที่
มีระดับภูมิประเทศค่อนข้างสูงและ/หรือรองรับด้วยชั้นหินดาน (bedrock) ที่ระดับตื้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ทางด้านตะวันตกตอนบนของพื้นที่ศึกษา ชั้นตะกอนหน่วยนี้มีความหนาไม่มากนัก ประมาณ ๒-๕
เมตร แต่เมื่อเข้าสู่บริเวณที่ราบจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นถึง ๘-๑๒ เมตร และยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้าสู่ที่

๗

รูปที่ ๒.๓-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีศ่ ึกษา

๘

รูปที่ ๒.๔-๑ แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา (โครงการศึกษาสํารวจและจัดทําแผนที่น้ําบาดาล
ขั้น รายละเอีย ด มาตราส่วน 1 : 50,000 พื้น ที่แ อ่ง น้ําบาดาลเจ้า พระยาตอนบน พื้นที่ 3 กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล ปีงบประมาณ 2553)

๙

ราบลุ่มน้ําหลาก (flood plain) ของทางน้ําสายหลัก (แม่น้ําปิง) จะมีความหนามากที่สุดถึงกว่า ๓๕
เมตร ในส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มน้ําหลากมีลักษณะเป็นตะกอนจําพวกทรายและกรวดที่ถูกปิดทับด้วยชั้น
ทรายแป้งและดินเหนียว มีความหนาประมาณ ๘-๒๕ เมตร ตะกอนบริเวณนี้มีขนาดตั้งแต่ทรายเม็ด
ปานกลางถึงกรวดขนาดประมาณ ๑๕ มิลลิเมตร มีความกลมมนปานกลางถึงดี มีการคัดขนาดปาน
กลางถึงดี และมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่จําพวกควอรตซ์กับมีแร่เฟลด์สปาร์และเศษหินปนอยู่
บ้าง แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตลอดความยาวของแม่น้ําปิงในเขตท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
(๑.๒) ตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan deposits: Qaf) ประกอบด้วย
ตะกอนจําพวกทรายหยาบ และกรวดที่เกิดจากทางน้ําที่ไหลจากหุบเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของ
พื้นที่ศึกษาลงสู่พื้นราบ เมื่อความเร็วของกระแสน้ําลดลงจนไม่สามารถพัดพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้
ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมบริเวณใกล้กับเนินเขาในลักษณะที่แผ่กระจายออกไปเป็นรูปพัด มีลักษณะ
โครงสร้างชั้นตะกอนแบบเรียงขนาดจากเล็กขึ้นไปใหญ่ (coarsening upward) แบ่งออกได้เป็น ๒
บริเวณใหญ่ๆ คือ
- บริเวณแรก: ตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Younger alluvial fan
deposits: Qaf1) แผ่ขยายตัวอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิง มีอายุอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีน
ตอนกลางถึงตอนปลาย (Middle to Late Pleistocene) มีความหนาประมาณ ๑๕-๒๕ เมตร
ตะกอนมีขนาดตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาดประมาณ ๑๒ มิลลิเมตร มีความกลมมนแบบเป็น
เหลี่ยมถึงกลมมนปานกลาง มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี และมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่จําพวกควอรตซ์
มีแร่เฟลด์สปาร์ เศษหินและแร่ไมกาปนอยู่บ้าง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ด้านตะวันออกของอําเภอพราน
กระต่ายและอําเภอเมืองกําแพงเพชรไปจนถึงขอบพื้นที่ศึกษาด้านตะวันออก ในท้องที่อําเภอพราน
กระต่าย อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม อําเภอคลองขลุง อําเภอทราย
ทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
- บริเวณที่สอง: ตะกอนน้ําพารูปพัดยุคเก่า (Old alluvial fan
deposits: Qaf2) แผ่ขยายตัวอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง มีอายุอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีน
ตอนกลาง (Middle Pleistocene) มีความหนาประมาณ ๓๕-๔๐ เมตร ตะกอนมีขนาดตั้งแต่ทราย
เม็ดละเอียดถึงกรวดขนาดประมาณ ๑๕ มิลลิเมตร มีความกลมมนแบบกึ่งเป็นเหลี่ยมถึงกลมมนดี มีการ
คัดขนาดไม่ดีถึงดี มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่จําพวกควอรตซ์ แร่เฟลด์สปาร์และเศษหินปนอยู่บ้าง
ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างทางด้านตะวันตกของอําเภอเมืองกําแพงเพชรลงไปจนถึงบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ําปิงฝั่งตะวันตก ในท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
(๑.๓) ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ (Younger terrace deposits: Qt1)
มีอายุอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง (Middle Pleistocene) ประกอบด้วย ตะกอนจําพวก
กรวดและทรายปนดินเหนียว ส่วนใหญ่มีการแผ่ขยายตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่ม โดยรองรับ
อยู่ข้างใต้ตะกอนน้ําพารูปพัดและตะกอนน้ําพาสมัยปัจจุบัน บางแห่งเนื้อตะกอนถูกเชื่อมประสานด้วย
แร่เหล็กออกไซต์จนกลายเป็นศิลาแลง มีความหนาประมาณ (๖๐-๑๐๐ เมตร ชั้นตะกอนกรวดทราย
ของชั้นนี้มีขนาดตะกอนตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาดประมาณ ๒๒ มิลลิเมตร ที่มีความกลม
มนกึ่งเหลี่ยมถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่จําพวกควอรตซ์ แร่
เฟลด์สปาร์ มีเศษหินและแร่ไมกาปนอยู่บ้าง ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่นี้ยังมีส่วนที่ปรากฏอยู่บนผิว

๑๐

ดินในบริเวณทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาด้วย ท้องที่อําเภอพรานกระต่าย อําเภอ
โกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(๑.๔) ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า (Old terrace deposits: Qt2) มีอายุ
อยู่ใ นช่วงสมัยไพลโอซีนตอนปลายถึงสมัยไพลสโตซีนตอนต้น (Late Pliocene to Early
Pleistocene) (ยุค เทอร์เชียรีตอนปลายถึงยุคควอเทอร์นารีตอนต้น) ประกอบด้วยตะกอนจําพวก
ทรายหยาบ และกรวดใหญ่ปนดินเหนียว แผ่ขยายตัวทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่มโดยรองรับอยู่ข้างใต้
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ ตะกอนหน่วยนี้เป็นส่วนล่างสุดของตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี บางแห่ง
เนื้อตะกอนถูกเชื่อมประสานด้วยแร่เหล็กออกไซต์จนกลายเป็นศิลาแลง มีความหนาประมาณ ๒๕ –
๔๕ เมตร ชั้นตะกอนกรวดทรายของชั้นนี้มีขนาดตะกอนตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาด
ประมาณ ๒๘ มิล ลิเมตร ที่ มี ความกลมมนแบบกึ่งเหลี่ย มถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึ งดี มี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่จําพวกควอรตซ์กับมีแร่เฟลด์สปาร์ และมีเศษหินปนอยู่ ตะกอนตะพัก
ลุ่มน้ํายุคเก่านี้มีส่วนที่ปรากฏบนผิวดินอยู่ในบริเวณทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา ใน
ท้องที่อําเภอพรานกระต่าย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(๑.๕) ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial deposits: Qc) เกิดจากการผุพัง
ของหินเดิมซึ่งอาจเกิดอยู่กับที่หรือถูกพัดพาไปไม่ไกล พบในบริเวณเชิงเขาตามขอบแอ่งหรือพื้นที่
ศึกษา ที่อยู่ติดขอบแอ่งหรือพื้นที่ศึกษาด้านตะวันออก ในท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอคลองลาน
อําเภอคลองขลุงและอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร มีความหนาประมาณ ๑๕-๔๐ เมตร เนื้อ
ตะกอนประกอบด้วยทรายแป้ง ทราย กรวดและเศษหิน ที่มีขนาดใหญ่สุดถึง ๑๒ มิลลิเมตร มีความ
กลมมนแบบเป็นเหลี่ยมและมีการคัดขนาดไม่ดีถึงปานกลาง
(๒) หินชั้นและหินแปร (Sedimentary and Metamorphic rocks) แบ่งออก
ได้เป็น ๖ หน่วย ดังนี้
(๒.๑) หิน ยุค จูแ รสซิก (Jurassic rocks : J) ประกอบด้วยหินทราย
หินทรายแป้ง สีน้ําตาลถึงน้ําตาลแกมแดง สลับด้วยหินดินดานสีน้ําตาลแกมแดง หินกรวดมนสีน้ําตาล
แกมแดง เรียงขนาดเล็กขึ้นข้างบน การคัดขนาดไม่ดี กรวดขนาดเล็กถึงกรวดใหญ่ ประกอบด้วยแร่ค
วอรตซ์ หินทราย เฟลด์สปาร์ หินไรโอไลต์ ความกลมมนปานกลางถึงกลมถึงเหลี่ยม เนื้อหินเป็นเนื้อ
ทราย เนื้อปานกลางถึงหยาบ หินทรายอาร์โคส สีเทาจาง ขาว เนื้อปานกลาง การคัดขนาดดี ความ
กลมมนดีถึงเหลี่ยมถึงกลม ประกอบด้วย ควอรตซ์ เฟลด์สปามาก เชื่อมประสานด้วยเหล็ก ซิลิกาและ
แคลเซียมออกไซด์ บางบริเวณพื้นที่กระทบจากแรงเฉือนพบหินกรวดมนเนื้อฟิลไลต์ หินหน่วยนี้ส่วน
ใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นแนวภูเขาหรือเนินเขาครอบคลุมบริเวณตอนกลางทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา ในท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
(๒.๒) หินยุคไทรแอสซิก (Triassic rocks : Trpt) หมวดหินพระธาตุ : Trpt
ลักษณะหินประกอบด้วยหินทราย หินกรวดมน เนื้อหยาบสีน้ําตาล-น้ําตาลแดง ชั้นหินหนามาก สลับกับ
หินทรายแป้งและหินโคลน น้ําตาลแดงแกมม่วง หน่วยหินนี้ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นแนว
ภูเขาหรือบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะเป็นภูเขาหรือเนินเขาโดดๆ ใน
ท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
(๒.๓) หินยุคเพอร์เมียน–คาร์บอนิเฟอรัส (Permian-Carboniferous rocks:
PC) ประกอบด้วยหินควอร์ตไซต์ หินทรายแป้ง หินเถ้าภูเขาไฟเนื้อฟิลไลต์ สีเทาแกมน้ําตาล ชั้นบาง

๑๑

หินหน่วยนี้พบในลักษณะเป็นแนวเนินเขาหรือภูเขาลูกโดดๆ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่
ศึกษา ในท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
(๒.๔) หินยุคไซลูเรียน–ดีโวเนียน (Silurian-Devonian rocks: SD) ประกอบด้วย
หินดินดานเนื้อฟิลไลต์ สีเทาแกมเขียว เนื้อละเอียดมาก เนื้อเม็ดแปร แสดงแนวแตกเรียบประชิด บาง
บริเวณมีซิลิกาแทนที่ หินทรายอาร์โคสแปรสภาพ สีเทาจาง ประกอบด้วยควอรตซ์เป็นส่วนใหญ่ แตกหัก
มาจากรอยเลื่ อน หิ นทรายเนื้ อ เฟลด์ ส ปาร์ แปรสภาพ สี เ ทาจาง เนื้ อ ละเอี ย ดมาก เนื้ อ เม็ ด แปร
ประกอบด้วย ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ เนื้อหินแสดงรอยไถล หินทรายเนื้ออาร์โคส สีเทาจาง เนื้อละเอียด
สลับด้วยหินโคลนสีขาว เนื้อละเอียด ประกอบด้วย ดินเหนียว เนื้อเฟลด์สปาร์ พบบริเวณทิศตะวันตก
ของพื้นที่ศึกษา ในท้องที่อําเภอคลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(๒.๕) หินยุคแคมเบรียน (Cambrian rocks: є) ประกอบด้วยหินควอร์ตไซต์
สีเทาจาง เนื้อตกผลึกใหม่เนื้อแน่น ประกอบด้วยควอรตซ์ ไม่แสดงชั้น บางบริเวณเป็นแถบชั้นบาง
และแถบชั้นบางเฉียงระดับ หินไมกาชีสต์ สีเทาเข้ม เนื้อเม็ดแปร เนื้อละเอียดสลับชั้นของไบโอไทต์กับ
ชั้นควอรตซ์และเฟลด์สปาร์ แนวเรียงตัวแบบหินชีสต์ การสลับชั้นหินของควอรตซ์ชีสต์ หินชีสต์
ควอรตซ์ไมกาชีสต์และหินฟิลไลต์ สีขาวและเหลืองจาง หินหน่วยนี้ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็น
แนวภูเขา มีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือใต้ พบบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษาในท้องที่
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
(๒.๖) หินอายุพรีแคมเบรียน (Precambrian rocks: Pє) ประกอบด้วย
หิน ออร์โ ทไนส์ เนื้ อแบบเม็ ด แปร ดอกแปร บางบริเ วณเป็ นรู ป ดวงตา ประกอบด้ ว ยเฟลด์ ส ปาร์
ควอรตซ์และไมกา แสดงริ้วสภาพเรียงตัวแบบหินชีสต์ หินพาราไนส์ แสดงริ้วของโครงสร้างหินเดิม
หินควอรตซ์ซีสต์ สีน้ําตาลอ่อน ประกอบด้วยควอรตซ์เป็นแร่หลัก หินควอรตซ์-ไมกาชีสต์ สีน้ําตาล
อ่อน ประกอบด้วยควอรตซ์และมัสโคไวต์ตามริ้วขนาน หินไมกาชีสต์ สีเทาเข้ม เนื้อละเอียดมาก มีไบโอ
ไทต์มาก แสดงสภาพเรียงตัวแบบหินชีสต์ หินแคลก์-ซิลิเกต สีเทาแกมเขียว เป็นแถบ พบบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา ท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
(๓) หินอัคนี (Igneous rocks) แบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มหินภูเขาไฟ
(Volcanic rocks) และกลุ่มหินแกรนิต (Granitic rocks)
(๓.๑) กลุ่มหินภูเขาไฟ (Volcanic rocks: Vc) ประกอบด้วยหินภูเขาไฟชนิด
ต่างๆ ที่มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (PTrv) ได้แก่ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ สีม่วงแดงถึงม่วงเทา
หินไรโอไลต์เนื้อดอก หินไรโอไลต์สีชมพูอ่อน เนื้อละเอียด และแผ่ขยายตัวต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณ
ตอนกลางของพื้นที่ศึกษา ในท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
(๓.๒) กลุ่มหินแกรนิต (Granitic rocks: Gr) ประกอบด้วยหินแกรนิตชนิด
ต่างๆ ที่มีอายุอยู่ในช่วงยุคไทรแอสซิก (Trgr) ได้แก่ หินควอตซ์ไบโอไทต์แกรนิต เนื้อละเอียด หินฮอร์นเบ
ลนด์แกรนิต สีเขียวอ่อน เนื้อหยาบ และบางส่วนเป็นหินแกรโนไดออไรต์เนื้อหยาบ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
การวางตัว ในรูปของเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สูงชันและเทือกเขาขนาดเล็กที่ไม่สูงชันมากนัก และมีอีกส่วน
หนึ่งที่มีลักษณะการแผ่ขยายตัวในรูปของภูเขาหรือเนินเขาขนาดเล็ก ในลักษณะเนินหินผุ บริเวณ
ตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา และบริเวณเทือกเขาขนาดเล็กที่ไม่สูงชันมากนัก และอําเภอโกสัม
พีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

๑๒

๒.๔.๒ ธรณีวิทยาโครงสร้าง
จากการศึกษาด้านธรณีวิทยาแปรสัณฐานและแอ่งเทอร์เชียรีในประเทศไทยโดย Bal
และคณะ (๑๙๙๒) แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างหลักทางธรณีวิทยาของแอ่งที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบน
หรือแอ่งพิษณุโลก ซึ่งเป็นแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เชียรีบนแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในเขตจังหวัดกําแพงเพชร คือ กลุ่มรอย
เลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนแม่ปิง (Mae Ping Fault Zone) กลุ่มรอย
เลื่อนอุตรดิตถ์ (หรือกลุ่มรอยเลื่อนน้ําปาด) (Nam Pat Fault Zone) และกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์
(Phetchabun Fault Zone) ซึ่งล้อมรอบพื้นที่แอ่งที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบนและบริเวณใกล้เคียง
ทางด้านทิศใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันออก ตามลําดับ (รูปที่ ๒.๔-๒ และรูปที่ ๒.๔-๓) และจากผล
การศึกษาสํารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน (seismic survey) ของคณะผู้ทําการศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้
เห็นด้วยว่า ในบริเวณขอบแอ่งที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบนด้านทิศตะวันตกยังมีรอยเลื่อนปกติเกิดอยู่
โดยรอบด้ ว ย ซึ่ ง ในรายงานของคณะผู้ ทํ า การศึ ก ษาเรี ย กว่ า รอยเลื่ อ นขอบแอ่ ง ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก
(Western Boundary Fault) (รูปที่ ๒.๔-๔ ถึงรูปที่ ๒.๔-๖)

รูปที่ ๒.๔-๒ สภาพธรณีแปรสัณฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอ่งเทอร์เชียรีของ
ประเทศไทย (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)

๑๓

รูปที่ ๒.๔-๓ สภาพธรณีแปรสัณฐานของแอ่งพิษณุโลก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)

๑๔

รูปที่ ๒.๔-๔ แนวการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนบริเวณแอ่งพิษณุโลก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)

๑๕

รูปที่ ๒.๔-๕ ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญบริเวณแอ่งพิษณุโลก และแนวการสํารวจ
คลื่นไหวสะเทือนหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก (จาก Bal และคณะ, ๑๙๙๒)

๑๖

รูปที่ ๒.๔-๖ ผลการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนตามแนวการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนหลักในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก แสดงโครงสร้างหลักทางธรณีวิทยา (จาก Bal และคณะ,
๑๙๙๒)
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. ๒๕๔๒) ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มรอยเลื่อนทั้งสาม
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
- กลุ่มรอยเลื่อนแม่ปิง เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่รวมเอารอยเลื่อนต่างๆ เข้าด้วยกัน
เช่น รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี หรือรอยเลื่อนแม่เมย รอยเลื่อนวังเจ้าและรอยเลื่อนลานสาง เป็นต้น มี
ทิศทางไปทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นจากรอยเลื่อนสะแกง (Sakiang Fault) หรือ Shan
Boundary Fault Zone ในประเทศพม่า ผ่านเข้ามาในประเทศไทยบริเวณแม่น้ําเมยด้านตะวันตกเฉียง
ใต้ ของอํ าเภอแม่ สะเรี ยง จั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอน ผ่ า นบ้ า นลานสาง จั ง หวั ด ตาก แม่ น้ํ า ปิ ง จั ง หวั ด
กําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ต่อเลยไปถึงจังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา มีความยาวทั้งสิ้น
ที่ผ่านประเทศไทยประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร เนื่องจากเป็นรอยเลื่อนที่ยาวมากจึงตัดผ่านชั้นหินมากมาย
ตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบียนถึงมหายุคมีโซโซอิก โดยเคลื่อนตัวไปทางซ้ายประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
(Campbell and Nutalaya, ๑๙๗๓: Bunopas, ๑๙๘๑: Chantaramee, ๑๙๘๑; Tapponnier et
al., ๑๙๘๖) ปัจจุบันรอยเลื่อนกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายไปทางขวา
- กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ (หรือกลุ่มรอยเลื่อนน้ําปาด) เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่
อยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจาก Dien Bien Phu Fault Zone
ประเทศเวียตนาม ผ่านเมืองชัยบุรี ประเทศลาว ตามแนวแม่น้ําปาด คลองตรอน และแอ่งเจ้าพระยา
ตอนบนบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มรอย
เลื่อนนี้ยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร (รวมทั้งรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ด้วย) ส่วนใหญ่ตัดผ่านกลุ่มหินโคราช
การเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนนี้เข้าใจว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับ Dien Bien Phu Fault Zone
กล่าวคือ เป็นแบบเคลื่อนตัวไปทางขวา (dextral fault) ในช่วงยุคเทอร์เชียรีตอนกลาง และกลับ
เคลื่อนตัวไปทางซ้าย (dextral fault) ในยุค ควอเทอร์นารี (Tapponnier et al., ๑๙๘๖) โดยมีค่าอัตรา
การเคลื่อนตัว long-term slip rate (mm/yr) = ๐.๐๔ (Fenton et al., ๑๙๙๗)

๑๗

- กลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ วางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้ เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่ต่อ
กับกลุ่มรอยเลื่อนน้ําปาดหรือรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ที่เมืองปากลาย (Paklay) ประเทศลาว ผ่านเข้ามาใน
ประเทศไทยด้านตะวันตกของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในแนวเหนือใต้ ผ่านแอ่งเพชรบูรณ์ตามแนวแม่
น้ําป่าสักถึงบริเวณจังหวัดสระบุรี ยาวประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร แอ่งเพชรบูรณ์ลุ่มน้ําป่าสักเกิดจาก
อิทธิพลของกลุ่มรอยเลื่อนนี้ ซึ่งตัดผ่านกลุ่มหินโคราชและกลุ่มหินสระบุรี
๒.๕ สภาพทางอุทกธรณีวิทยา
๒.๕.๑ หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
จากการรวบรวมข้อมูลสภาพอุทกธรณีวิทยา ของโครงการศึกษาสํารวจและจัดทําแผน
ที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน (กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๓) สามารถสรุปหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหรือชั้นหินให้
น้ําบาดาล ทั้งในหินร่วนและหินแข็งจํานวนทั้งหมด ๑๓ หน่วย แผนที่หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
และแนวภาพตัดขวางแสดงดังรูปที่ ๒.๔-๗ โดยเรียงลําดับหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาจากอายุอ่อน
สุดไปหาแก่สุด (จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง) ดังนี้
(๑) ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินร่วน (Unconsolidated-rocks aquifers)
(๑.๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา (Alluvial and/or Flood-plain aquifer:
Qa/Qfd) เป็นชั้นหินให้น้ําบาดาลที่มีอายุอ่อนสุด (ประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ปีก่อนปัจจุบัน) และ
วางตัวปิดทับอยู่ด้านบนสุดของบรรดาชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินร่วนทั้งหมด แผ่ขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้ง
พื้นที่ศึกษา โดยในบริเวณที่มีระดับภูมิประเทศค่อนข้างสูงและ/หรือรองรับด้วยชั้นหินดาน (bedrock)
ที่ระดับตื้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกตอนบนของพื้นที่ศึกษา ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มี
ความหนาไม่มากนัก ประมาณ ๖-๑๕ เมตร แต่เมื่อเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นถึง
๑๕-๓๕ เมตร (flood plain) ของแม่น้ําปิง และทางน้ําสาขาต่างๆ มีความหนามากที่สุดถึงกว่า ๔๘ เมตร
โดยในบริเวณที่อยู่ห่างจากทางน้ําสายหลักและทางน้ําสาขาต่างๆ ออกไป ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้
ประกอบขึ้นด้วยตะกอนจําพวกดินเหนียว ทรายแป้ง ทรายและกรวดคละเคล้ากันอย่างไม่เป็นระบบ
พบบริเวณที่ราบลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําปิง ในเขตพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร
อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มีชั้นตะกอนกรวดทรายท้องน้ําที่มี
ความหนาถึง ๕-๒๐ เมตร ที่บริเวณท้องน้ําแม่น้ําปิง โดยตะกอนกรวดทรายดังกล่าวมีขนาดของ
ตะกอนตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาด ๕ มิลลิเมตร มีความกลมมนกึ่งกลมมนถึงกลมมนดี มี
การคัดขนาดปานกลางถึงดี
(๑.๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้าํ พารูปพัด (Alluvial fan aquifers; Qaf1 และ
Qaf2) เป็นชั้นหินให้น้ําบาดาลที่มอี ายุแก่ถดั ขึ้นไปจากชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา และรองรับอยู่ข้างใต้
ชั้นหินให้นา้ํ ตะกอนน้ําพาที่มีส่วนล่างสุดเป็นชั้นดินเหนียวที่ค่อนข้างหนา แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาในส่วนทีเ่ ป็นแอ่งทีร่ าบลุ่มทั้งสองฝั่งของแม่น้ําปิง ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้แบ่งออกได้เป็น ๒
หน่วยย่อย ได้แก่
(๑.๒.๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Younger alluvial
fan aquifer: Qaf1) มีอายุการเกิดอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนกลางถึงตอนปลาย ประกอบด้วย
ตะกอนจําพวกทรายหยาบและกรวดที่มีขนาดเม็ดตะกอนตั้งแต่ขนาดทรายหยาบถึงขนาดใหญ่กว่า

๑๘

รูปที่ ๒.๔-๗ แผนที่อุทกธรณีวิทยาและแนวภาพตัดขวาง (โครงการศึกษาสํารวจและจัดทําแผนที่
น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๓)

๑๙

๒๐ มิลลิเมตร มีความกลมมนเป็นเหลี่ยมถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่ด้านตะวันออกของอําเภอพรานกระต่ายและอําเภอเมืองกําแพงเพชรไปจนถึงขอบพื้นที่ศึกษา
ด้านตะวันออก ในท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม อําเภอคลองขลุง
อําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี ของพื้นที่ศึกษา ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มีความหนา
ไม่มากนัก ประมาณ ๖-๑๕ เมตร แต่เมื่อเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นถึง ๑๕-๓๕
เมตร (flood plain) ของแม่น้ําปิง และทางน้ําสาขาต่างๆ มีความหนามากที่สุดถึงกว่า ๔๘ เมตร โดย
ในบริเวณที่อยู่ห่างจากทางน้ําสายหลักและทางน้ําสาขาต่างๆ ออกไป ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้
ประกอบขึ้นด้วยตะกอนจําพวกดินเหนียว ทรายแป้ง ทรายและกรวดคละเคล้ากันอย่างไม่เป็นระบบ
พบบริเวณที่ราบลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําปิง ในเขตพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร
อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มีชั้นตะกอนกรวดทรายท้องน้ําที่มี
ความหนาถึง ๕-๒๐ เมตร ที ่บริเวณท้องน้ําแม่น้ําปิง โดยตะกอนกรวดทรายดังกล่าวมีขนาดของ
ตะกอนตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาด ๕ มิลลิเมตร มีความกลมมนกึ่งกลมมนถึงกลมมนดี มี
การคัดขนาดปานกลางถึงดี
(๑.๒.๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคเก่า (Old alluvial fan
aquifer; Qaf2) มีช่วงอายุการเกิดอยู่ในไพลสโตซีนตอนกลาง ประกอบด้วยตะกอนจําพวก ทรายหยาบ
และกรวด ที่มีขนาดเม็ดตะกอนตั้งแต่ขนาดทรายหยาบถึงขนาดใหญ่กว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีความกลม
มนแบบเป็นเหลี่ยมถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่าง
ทางด้านตะวันตกของอําเภอเมืองกําแพงเพชรลงไปจนถึงบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงฝั่งตะวันตก ใน
ท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ชั้นหินให้น้ําบาดาลทั้งสองหน่วยนี้มีลักษณะทางด้านอุทกธรณีวิทยาที่
คล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่มีช่วงอายุการเกิดและแหล่งต้นกําเนิดตะกอนที่ต่างกันเท่านั้น นอกจากนี้
ชั้นหินให้น้ําบาดาลทั้งสองหน่วยนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ําบาดาลระดับตื้นที่สําคัญของพื้นที่ศึกษาอีก
ด้วย
(๑.๓) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ (Younger terrace deposits
aquifer: Qyt1) ประกอบด้วยตะกอนจําพวกกรวดและทรายปนดินเหนียว ตะกอนกรวดและทรายมี
ความกลมมนกึ่งกลมมนถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี ส่วนใหญ่มีชั้นดินเหนียวและ/หรือชั้นดิน
เหนียวปนทรายค่อนข้างหนาแทรกสลับด้วยกระเปาะกรวดปนทราย บางแห่งอาจมีชั้นกรวดปนทราย
หนาพอสมควร ชั้นหินให้น้ํานี้แผ่ขยายทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่ม โดยถูกปิดทับด้วยชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนน้ําพารูปพัดและชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพาสมัยปัจจุบัน จากภาพตัดขวางแสดงชั้นน้ําพบว่าชั้น
หินให้น้ําชั้นนี้ แผ่ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๒๕-๗๐ เมตร ความหนาของชั้นน้ําแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่พื้นที่ มีความหนาประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร
นอกจากนี้ ยังพบว่า ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํ ายุคใหม่นี้ยังมีส่วนที่
ปรากฏอยู่บนผิวดินในบริเวณทางด้านตะวันตกและตอนบนของพื้นที่ศึกษาด้วย ในท้องที่อําเภอพราน
กระต่ายอําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(๑.๔) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า (Old terrace deposits
aquifer: Qot) ประกอบด้วยตะกอนจําพวกทรายหยาบและกรวดหยาบปนดินเหนียว มีความกลมมน
กึ่งเหลี่ยมถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่ม โดยถูกปิดทับ
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ด้วยชั้นหินให้น้ํา ตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ในพื้นที่บริเวณขอบแอ่งน้ําบาดาล พบตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่
ศึกษา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นตะพักลุ่มน้ําขั้นสูง คุณลักษณะในการกักเก็บน้ําค่อนข้างดี เกณฑ์การ
ให้น้ําต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ กล่าวคือ บริเวณใจกลางแอ่งให้น้ํามากกว่าบริเวณขอบแอ่ง
นอกจากนี้ยังพบว่า ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่านี้มีส่วนที่ปรากฏบน
ผิวดิ นอยู่ ในบริเวณทางด้ านตะวันตกและตอนบนของพื้ นที่ ศึ กษา ในท้องที่อําเภอพรานกระต่า ย
อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอนาบ่อคํา อําเภอคลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอปางศิลาทอง
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าส่วนที่ปรากฏบนผิว
ดินนั้นหนาประมาณ ๒๐-๑๕๐ เมตร
(๒) ชั้ น หิ น ให้ น้ํ า บาดาลในหิ น แข็ ง (Consolidated-rocks
aquifers)
ประกอบด้วยชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ ที่เรียงลําดับอายุจากอ่อนสุดไปหาแก่สุด (จากด้านบนลง
สู่ด้านล่าง) ดังนี้
(๒.๑) ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินชั้นและหินแปร (Sedimentary and
metamorphic aquifers)
(๒.๑.๑) ชั้นหินให้น้ําหินตะกอนยุคจูแรสสิก (Jurassic aquifer: Js)
ประกอบด้วยหินกรวดมนสีน้ําตาลแกมแดง เรียงขนาดเล็กขึ้นข้างบน การคัดขนาดไม่ดี กรวดขนาดเล็ก
ถึงกรวดใหญ่ ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์ หินทราย เฟลด์สปาร์ หินไรโอไลต์ ความกลมมนปานกลางถึง
กลมถึงเหลี่ยม เนื้อหินเป็นเนื้อทราย เนื้อปานกลางถึงหยาบ หินทรายอาร์โคส สีเทาจาง ขาว เนื้อปาน
กลาง การคัดขนาดดี ความกลมมนดีถึงเหลี่ยมถึงกลม ประกอบด้วยควอรตซ์ เฟลด์สปามาก เชื่อม
ประสานด้วยเหล็ก ซิลิกาและแคลเซียมออกไซด์ บางบริเวณพื้นที่กระทบจากแรงเฉือนพบหินกรวดมน
เนื้อฟิลไลต์ พบในท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร น้ําบาดาลถูกกักเก็บน้ําไว้ในรอยแตกและ
รูพรุนในเนื้อหิน ความลึกถึงชั้นน้ําประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร จากผิวดิน
(๒.๑.๒) ชั้นหินให้น้ําลําปาง (Lampang aquifer: TRlp) ประกอบด้วย
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินทรายและหินกรวดมน ยุคไทรแอสซิก ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะ
เป็นแนวภูเขาหรือเทือกเขา บางส่วนแผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นภูเขาหรือเนินเขาโดดๆ ในท้องที่
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร น้ําบาดาลถูกกักเก็บน้ําไว้ในรอยแตก รูพรุนในเนื้อหิน ระนาบ
ชั้นหินและโซนหินผุ โดยบ่อน้ําบาดาลระดับตื้นมักจะได้น้ําในเกณฑ์ดีจากรอยแตกร้าวเนื่องจากการ
หดตัว ส่วนบ่อน้ําบาดาลระดับลึกอาจได้น้ําจากแนวรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้ําประมาณ
๕-๑๕ จากผิวดิน
(๒.๑.๓) ชั้ น หิ น ให้ น้ํ า หิ น ชั้ น กึ่ ง แปรยุ ค เพอร์ โ ม-คาร์ บ อนิ เ ฟอรั ส
(Metasediments aquifers: PCms) ประกอบด้วยหินควอร์ตไซต์ หินทรายและหินทรายเนื้อแป้ง
ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นเนินเขาหรือภูเขาลูกโดดๆ พบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่
ศึกษา ในท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ชั้นหินให้น้ําหน่วยนี้ถูกแปรสภาพบ้างเล็กน้อย
โดยส่วนใหญ่มักได้น้ําเมื่อเจาะตามแนวรอยเลื่อนหรือชั้นหินผุที่หนามากๆ เท่านั้น
(๒.๑.๔) ชั้นหินให้น้ําหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician Limestone
aquifer: Ols) ประกอบด้วยหินปูนเนื้อดิน สีเทาปานกลางถึงเทาเข้ม แสดงแถบชั้นบาง ชั้นหินคด
โค้งแบบรอยคดโค้งนอนทับ ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นแนวภูเขาหรือเทือกเขาขนาดใหญ่
และสูงชัน โดยมีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือใต้ พบบริเวณตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่
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ศึกษา ในท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการการพัฒนาน้ําจาก
ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้)
(๒.๑.๕) ชั้นหินให้น้ําหินแปรยุคแคมเบรียน (Cambrian metamorphic
aquifer: єmm) ประกอบด้วยหินควอร์ตไซต์สีเทาจาง หินไมกาชีสต์เนื้อเม็ดแปร หินควอรตซ์ชีสต์
หินชีสต์ หินควอรตซ์ไมกาชีสต์ และหินฟิลไลต์ สีขาวและหลืองจาง ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็น
แนวภูเขา หรือเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สูงชัน โดยมีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือใต้ พบบริเวณ
ตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ในท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูลการการพัฒนาน้ําจากชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้)
(๒.๑.๖) ชั้นหินให้น้ําหินแปรมหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian
metamorphic aquifer: Pєmm) ประกอบด้วยหินออร์โทไนส์ เนื้อแบบเม็ดแปร ที่ประกอบขึ้นด้วย
เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์และไมกา หินชีสต์ หินพาราไนส์ หินควอรตซ์ซีสต์ หินควอรตซ์-ไมกาชีสต์ หิน
แคลก์-ซิลิเกต สีเทาแกมเขียว เป็นแถบ ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นแนวภูเขาหรือเทือกเขา
ขนาดใหญ่ที่สูงชัน โดยมีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือ-ใต้ พบบริเวณตอนบนด้านตะวันตก
ของพื้นที่ศึกษา ในท้องที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ความลึกถึงชั้นหินให้น้ําประมาณ ๕-๑๐
เมตร
(๒.๒) ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินอัคนี (Igneous-rocks aquifers) ประกอบด้วย
ชั้นหินให้น้ําบาดาล ๒ หน่วย ดังนี้
(๒.๒.๑) ชั้นหินให้น้ําหินภูเขาไฟ (Volcanic-rocks aquifers: Vc)
เป็ น ชั้ น หิ น ให้ น้ํ า ในหน่ ว ยหิ น ภู เ ขาไฟที่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งยุค เพอร์เ มี ย น-ไทรแอสซิ ก ถึ ง ยุ ค จู แ รสซิ ก
ประกอบด้วยหินภูเขาไฟจําพวกหินไรโอไรต์ หินแอนดีไซต์ หินกรวดภูเขาไฟ หินทัฟฟ์และหินไรโอลิ
ติกทัฟฟ์ ส่วนใหญ่แผ่ขยายตัวอยู่ในบริเวณตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาแต่ไม่สูงชันมากนักและภูเขาลูกโดดๆ ซึ่งมีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือใต้ ในท้องที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มีชั้นให้น้ําอยู่ที่ระดับ
ความลึกตั้งแต่ ๕-๔๐ เมตร ลงไป
(๒.๒.๒) ชั้นหินให้น้ําหินแกรนิต (Granitic Rocks aquifers: Gr)
เป็ นชั้ นหิ นให้ น้ํ าในหน่ วยหิ นแกรนิ ตที่ มี อายุ อยู่ ในช่ วงยุ คไทรแอสซิ กถึ งยุ คจู แรสซิ ก ประกอบด้ วย
หินแกรนิตชนิดต่างๆ ได้แก่ หินควอรตซ์-ไบโอไทต์แกรนิต หินฮอร์นเบลนด์แกรนิต และบางส่วนเป็นหิน
แกรโนไดออไรต์ บริเวณตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ทั้งในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาขนาดใหญ่ที่สูงชันด้านตะวันตกสุดของพื้นที่ศึกษา และในบริเวณเทือกเขาขนาดเล็กที่ไม่สูงชัน
มากนัก ในเขตอําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีชั้น
หินให้น้ําอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่ ๕-๙๐ เมตร ลงไป
๒.๕.๒ ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาล
จากข้อมูลคู่มือการใช้แผนที่น้ําบาดาลจังหวัดกําแพงเพชร มาตราส่วน ๑:๑๐๐,๐๐๐
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณีเดิม) (พ.ศ. ๒๕๔๔) พอจะสรุป
ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในเขตจังหวัดกําแพงเพชรใน
ภาพรวมได้ดังต่อไปนี้
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- น้ําบาดาลในจังหวัดกําแพงเพชรส่วนใหญ่ได้จากตะกอนร่วนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ถึง
ร้อยละ ๗๒ ของพื้นที่ของจังหวัด โดยบริเวณหินแข็งและเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกให้น้ําในปริมาณ
น้อย
- ชั้นหินให้น้ําที่ให้น้ําได้ดีที่สุด คือ ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า ที่มีชั้น
ให้น้ําอยู่ที่ระดับความลึกระหว่าง ๘๐-๑๒๐ เมตร และให้ปริมาณน้ําได้ในมากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง รองลงมาคือ ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่มีชั้นให้น้ําอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ ๓๐ เมตร ให้
ปริมาณน้ําได้ในเกณฑ์ ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ให้
น้ําได้ค่อนข้างน้อย
- ชั้นหินให้น้ําหินตะกอนและหินแปรให้น้ําได้น้อย ในอัตรา ๓-๕ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ส่วนหินอัคนีให้น้ําได้ในอัตราน้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปของจังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณเหล็กในน้ําสูงกระจาย
อยู่ทั่วไป และพื้นที่ด้านตะวันตกที่มีเขตติดต่อกับหินอัคนีจะมีค่าฟลูออไรด์สูง
ส่วนศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลรายอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชรพอจะสรุปได้ดังนี้
(๑) อําเภอโกสัมพีนคร (บริเวณด้านตะวันออกของอําเภอเป็นที่ราบลานตะพักยุคใหม่
และบริเวณใกล้แม่น้ําปิงเป็นที่ราบตะกอนน้ําพา ส่วนด้านตะวันตกเป็นภูเขาที่ประกอบด้วยหินแปร
และหินอัคนีหลายชนิด)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า ที่ให้น้ํา
ได้ในอัตราระหว่าง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จากชั้นให้น้ําที่ระดับความลึกประมาณ ๒๐ เมตร
และ ๔๕ เมตร และในอัตราระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ในเขตที่สูงและเชิงเขาด้าน
ตะวันตก)
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ยกเว้นมีปริมาณเหล็กและ
ฟลูออไรด์สูงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ๆ รองรับด้วยหินแกรนิต ซึ่งส่งผลให้ค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่
ละลายได้ในน้ํามีค่าสูงตามไปด้วย
(๒) อําเภอปางศิลาทอง (ทางด้านทิศตะวันออกของอําเภอมีที่ราบแคบๆ ต่อเนื่อง
ไปถึงเขตตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า ที่ให้น้ํา
ได้ในอัตรามากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จากชั้นให้น้ําที่ระดับความลึกประมาณ ๔๕ เมตร
และในอัตราระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ในเขตที่รองรับด้วยหินแกรนิต และหินแปรเนื้อ
แน่น)
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณเหล็กสูงอยู่ทั่วไป
และมีฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๓) อําเภอบึงสามัคคี (เป็นพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกของจังหวัดที่ปกคลุมด้วย
ตะกอนน้ําพาและตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
มากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบริเวณที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางน้ําเก่าที่ระดับความ
ลึกประมาณ ๓๐ เมตร ส่วนในบริเวณอื่นให้น้ําได้ในอัตราระหว่าง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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นอกจากนี้ยังมีชั้นหินให้น้ําที่สําคัญอีกหน่วยหนึ่งคือ ชั้นตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่
ที่ให้น้ําได้ในอัตรามากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เช่นเดียวกัน ในบริเวณที่เกิดจากการสะสมตัว
ของกรวดทรายในชั้นตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ที่ระดับความลึกประมาณ ๖๐ เมตร
(๔) อําเภอขาณุวรลักษบุรี (บริเวณทางด้านตะวันตกบางส่วนของอําเภอเป็นเทือกเขาสูง
ที่ประกอบด้วยหินแกรนิต หินแปรและกลุ่มหินโคราชตอนล่าง ส่วนบริเวณทางด้านตะวันออกเป็นที่
ราบตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ และที่ราบตะกอนน้ําพาของแม่น้ําปิง ส่วนตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า
วางตัวรองรับอยู่ข้างใต้ที่ระดับความลึก ๑๐๐-๑๒๐ เมตร ขึ้นไป)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
มากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยบ่อบาดาลบริเวณนี้มีความลึกตั้งแต่ ๑๒๐ เมตร ลงไป ซึ่งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เคยเจาะได้น้ําพุบาดาล แต่ในปัจจุบันระดับน้ําลดลงมาก
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณคลอไรด์สูง
(๕) อําเภอคลองขลุง (ทั้งอําเภอเป็นพื้นที่ราบที่ต่อเนื่องลงมาจากอําเภอขาณุวรลักษบุรี
และมีชั้นหินให้น้ําที่ต่อเนื่องกัน)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่ าง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยบ่อน้ํา
บาดาลบริเวณนี้มีความลึกตั้งแต่ ๕๐ เมตร ขึ้นไปจนถึง ๑๒๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง
และมีปริมาณฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๖) อําเภอคลองลาน (พื้นที่ด้านตะวันตกของอําเภอเป็นที่สูงและเป็นเทือกเขาหินแปร
และหินอัคนี โดยมีที่ราบเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันออกของอําเภอ)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่าง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีชั้นหินให้น้ําที่สําคัญอีกหน่วยหนึ่งคือ ชั้นหินให้น้ําหินแปร ที่ให้น้ําได้
ในอัตราน้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และในอัตราระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง
และมีปริมาณฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๗) อําเภอไทรงาม (เป็นพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกของจังหวัด ที่ประกอบด้วยที่
ราบตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่และที่ราบตะกอนน้ําพาตามทางน้ําสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ํายม)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และระหว่าง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยบ่อน้ํา
บาดาลบริเวณนี้มีความลึกตั้งแต่ ๔๐ เมตร ขึ้นไปจนถึง ๖๐ เมตร
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ยกเว้นมีปริมาณเหล็กและ
ฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๘) อําเภอพรานกระต่าย พื้นที่ด้านตะวันตกของอําเภอมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
และที่สูง โดยมีที่ราบอยู่ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่อําเภอ ในขณะที่ในบริเวณทางด้านทิศตะวันออก
ประกอบด้วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่และที่ราบตะกอนน้ําพาที่สะสมตัวในร่องน้ําเก่า ชั้นหินให้น้ํา
บาดาลในชั้นตะกอนร่วนทางด้านตะวันตกจะอยู่ที่ระดับตื้นและให้น้ําน้อย เพราะรองรับด้วยชั้นหิน

๒๔

แข็งที่ระดับความลึกไม่มากนัก โดยจะมีความหนาเพิ่มขึ้นไปทางทิศตะวันออก และมีความต่อเนื่องกับ
ชั้นหินให้น้ําของอําเภอลานกระบือ
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง โดยมีชั้นให้น้ําอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ ๔๐ เมตร และ ๗๕ เมตร
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณเหล็กสูงโดยทั่วไป
และมีปริมาณฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๙) อําเภอลานกระบือ (เป็นพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ ที่ต่อเนื่องมาจากเขตอําเภอพรานกระต่ายและ
อําเภอไทรงาม)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง มีชั้นให้น้ําบาดาลอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ ๔๐ และ ๗๐ เมตร
- คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นมีปริมาณเหล็กสูงเกินค่า
มาตรฐานน้ําดื่ม และมีค่า ฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
(๑๐) อําเภอเมืองกําแพงเพชร (พื้นที่ด้านตะวันตกของอําเภอเป็นภูเขาหินอัคนี
และหินแปร ส่วนทางด้านตะวันออกของอําเภอเป็นพื้นที่ราบ ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนตะพักลํา
น้ํายุคใหม่)
- ชั้นหินให้น้ําบาดาลที่สําคัญคือชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา ที่ให้น้ําได้ในอัตรา
ระหว่าง ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า ๒๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง มีชั้นให้น้ําบาดาลอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ ๔๐ และ ๗๐ เมตร มีชั้นให้น้ําอยู่ที่
ระดับความลึกต่างๆ ตั้งแต่ระหว่าง ๒๕–๓๐ เมตร (ชั้นให้น้ําระดับตื้น) ถึงระหว่าง (๖๐–๗๐ เมตร
(ชั้นให้น้ําระดับลึกปานกลาง) และ ๑๒๐–๑๓๐ เมตร (ชั้นให้น้ําระดับลึก)
- คุ ณ ภาพน้ํ า บาดาลโดยทั่ ว ไปอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ยกเว้ น มี ป ริ ม าณเหล็ ก สู ง
โดยทั่วไปและมีปริมาณฟลูออไรด์สูงในบางแห่ง
๒.๕.๓ สถิติและสถานภาพบ่อน้ําบาดาล
จากข้อมูลผลการสํารวจสถานภาพบ่อน้ําบาดาลของโครงการสํารวจสถานภาพบ่อน้ํา
บาดาล ศึกษากําหนดเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์และประเมินการใช้น้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ (กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๑) พบว่า ในบริเวณพื้นที่โครงการ
(ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงามและอําเภอลานกระบือ) และ
พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในเขตจั งหวั ดกํ าแพงเพชร มีบ่อ น้ํ า บาดาลจํา นวนทั้ง สิ้น ๘,๐๖๙ บ่อ แยก
ประเภทออกเป็นบ่อของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ๒,๘๔๓ บ่อ บ่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔๒๕ บ่อของหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่หน่วยงานทั้งสองประเภทดังกล่าว) ๑๘๐ บ่อ และบ่อน้ําบาดาลระดับ
ตื้น ๒๔,๖๒๑ บ่อ (จากกลุ่มบ่อทั้งหมด ๒๖๔ กลุ่ม) ซึ่งจากจํานวนบ่อน้ําบาดาลทั้งหมดดังกล่าว เป็นบ่อ
ที่อยู่ในพื้นที่ของสามอําเภอซึ่งมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่จํานวนรวมถึง ๒๑,๙๓๑ บ่อ หรือประมาณ ๙๐%
ของจํ า นวนบ่ อ รวมทั้ ง จั ง หวั ด โดยอํ า เภอที่ มี จํ า นวนบ่ อ น้ํ า บาดาลรวมมากที่ สุ ด คื อ อํ า เภอเมื อ ง
กําแพงเพชร (๑๐,๔๕๗ บ่อ) รองลงมาเป็นอําเภอลานกระบือ (๕,๓๓๗ บ่อ) และอําเภอไทรงาม

๒๕

(๖,๑๓๗ บ่อ) ตามลําดับ ดังรายละเอียดผลการสรุปจํานวนบ่อน้ําบาดาลประเภทต่างๆ ในพื้นที่ของแต่
ละอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชรในตารางที่ ๒.๔-๑
ตารางที่ ๒.๔-๑ สรุปจํานวนบ่อน้ําบาดาลประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร (กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑)
จังหวัด

อําเภอ

กําแพงเพชร โกสัมพีนคร
บึงสามัคคี
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
คลองลาน
ทรายทองวัฒนา
ไทรงาม
ปางศิลาทอง
พรานกระต่าย
เมืองกําแพงเพชร
ลานกระบือ
รวมจังหวัดกําแพงเพชร

จํานวน
ตําบล

จํานวน
หมู่บ้าน

3
4
12
10
4
3
7
3
10
16
8
80

43
45
143
103
68
38
75
42
112
226
73
968

จํานวนบ่อน้ําบาดาลประเภทต่างๆ
บ่อกรมฯ บ่อท้องถิ่น บ่อหน่วยงานอื่นๆ
59
80
382
394
221
152
233
132
398
517
275
2,843

3
19
54
56
9
19
29
13
41
101
81
425

16
5
17
37
25
7
14
14
10
26
9
180

บ่อระดับตื้น
(กลุ่ม/บ่อ)
4
11
1
23
3
25
56
3
17
68
53
264

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รวม

36
114
1,201 1,305
1
454
199
686
26
281
2,248 2,426
5,861 6,137
17
176
247
696
9,813 10,457
4,972 5,337
24,621 28,069

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๑

นอกจากนี้ข้อมูลผลการสํารวจสถานภาพบ่อน้ําบาดาลของโครงการดังกล่าวข้างต้นยัง
แสดงให้เห็นว่า จากสถิติจํานวนบ่อน้ําบาดาลดังกล่าวข้างต้น บ่อน้ําบาดาลประเภทบ่อของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๒,๘๔๓ บ่อ นั้น เป็นบ่อที่มีสถานภาพใช้งานได้ปกติจํานวน ๑,๔๖๔ บ่อ
หรือประมาณ ๕๐% ของจํานวนบ่อของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลรวมทั้งหมดในจังหวัดกําแพงเพชร
และถ้าพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ของสามอําเภอซึ่งมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ พบว่า มีบ่อน้ําบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีสถานภาพใช้งานได้ปกติจํานวน ๕๕๒ บ่อ จากจํานวนทั้งหมด ๑,๐๒๕ บ่อ
หรือประมาณ ๕๐% ของจํานวนบ่อของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลรวมทั้งหมดในพื้นที่ของสามอําเภอ
ซึ่งมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ โดยอําเภอที่มีจํานวนบ่อน้ําบาดาลที่มีสถานภาพใช้งานได้ปกติมากที่สุดคือ
อําเภอเมืองกําแพงเพชร (๒๖๕ บ่อ) รองลงมาเป็นอําเภอไทรงาม (๑๔๖ บ่อ) และอําเภอลานกระบือ
(๑๔๑ บ่อ) ตามลําดับ
๒.๕.๔ ปริมาณการใช้น้ําบาดาล
จากข้อมูลผลการสํารวจสถานภาพบ่อน้ําบาดาลของโครงการสํารวจสถานภาพบ่อน้ํา
บาดาล ศึกษากําหนดเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์และประเมินการใช้น้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑) ยังพบว่า ในบริเวณพื้นที่
โครงการ (ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงามและอําเภอลาน
กระบือ) และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในเขตจังหวัดกําแพงเพชร มีปริมาณการใช้น้ําบาดาลเพื่อการ

๒๖

อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๖๑,๔๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แยกเป็นการใช้น้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค ๒๒,๗๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเพื่อการเกษตรกรรม ๒๓๘,๗๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซึ่งจากปริมาณการใช้น้ําบาดาลรวมดังกล่าว เป็นปริมาณการใช้น้ําในพื้นที่ของสามอําเภอ
ซึ่งมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ถึง ๒๓๑,๐๔๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ ๙๗% ของปริมาณการใช้
น้ําบาดาลรวมจังหวัด โดยอําเภอที่มีปริมาณการใช้น้ําบาดาลมากที่สุดคืออําเภอเมืองกําแพงเพชร
(๑๓๑,๖๔๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แยกเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค ๑๑,๐๑๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
เพื่อการเกษตรกรรม ๑๒๐,๖๓๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) รองลงมาเป็นอํ าเภอไทรงาม (๔๙,๘๙๖
ลูกบาศก์เมตรต่ อวัน แยกเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค ๑,๘๖๖ ลู กบาศก์เมตรต่อวัน และเพื่อการ
เกษตรกรรม ๔๘,๐๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) และอําเภอลานกระบือ (๔๙,๔๙๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
แยกเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค ๒,๖๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเพื่อการเกษตรกรรม ๔๖,๘๗๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ตามลําดับ ดังรายละเอียดผลการสรุปปริมาณการใช้น้ําบาดาลในพื้นที่ของแต่ละ
อําเภอของจังหวัดกําแพงเพชรในตารางที่ ๒.๔-๒
ตารางที่ ๒.๔-๒ สรุปปริมาณการใช้น้ําบาดาลในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๑)

จังหวัด

อําเภอ

กําแพงเพชร โกสัมพีนคร

การอุปโภคบริโภค
ปริมาณ
จํานวน จํานวน
ตําบล หมู่บ้าน จํานวน การใช้น้ํา
(บ่อ)
รวม
(ม3/วัน)
3
43
70
424.0

การเกษตรกรรม
จํานวน
(บ่อ)

ปริมาณการใช้
น้ํารวม (ม3/
วัน)

12

46.0

บึงสามัคคี

4

45

0

0.0

0

0.0

ขาณุวรลักษบุรี

12

143

278

1,214.0

6

29.7

คลองขลุง

10

103

252

2,410.4

191

1,799.7

คลองลาน

4

68

66

272.3

4

109.0

ทรายทองวัฒนา

3

38

97

701.5

2,251

19,141.0

ไทรงาม

7

75

261

1,866.0

5,783

48,029.7

ปางศิลาทอง

3

42

107

458.6

3

30.3

พรานกระต่าย

10

112

243

1,737.4

243

2,014.0

เมืองกําแพงเพชร

16

226

890

11,016.2

9,273

120,631.0

ลานกระบือ

8

73

249

2,629.0

4,937

46,870.0

รวม
80
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๑

968

2,513

22,729.4

22,703

238,700.4

๒๗

๒.๕.๕ คุณสมบัติของชั้นหินให้น้ําบาดาล
ชั้ นหิ นให้ น้ํ าตะกอนตะพั กลุ่ มน้ํ ายุ คเก่ า (Qot) นั บได้ ว่ าเป็ นชั้ นหิ นให้ น้ํ าบาดาลที่ มี
ศักยภาพมากที่สุดของแอ่งที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบน (รวมทั้งพื้นที่โครงการศึกษาครั้งนี้) โดยเป็นชั้น
หินให้น้ําบาดาลที่มีค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ํา (Transmissivity, T) สูงกว่าชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยอื่นๆ
ซึ่งในรายงานเรื่องอุทกธรณีวิทยาของประเทศไทย (Hydrogeology of Thailand) ของ Piancharoen
(๑๙๗๘) ได้สรุปค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ําของชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้ในภาพรวมของพื้นที่แอ่งที่
ราบลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีค่าสูงถึง ๒,๔๐๐ ตารางเมตรต่อวัน และจากคู่มือการใช้แผนที่น้ําบาดาล
จังหวั ดกํ าแพงเพชร มาตราส่ วน ๑:๑๐๐,๐๐๐ ของกรมทรั พยากรน้ํ าบาดาล (กองน้ํ าบาดาล กรม
ทรัพยากรธรณีเดิม) (พ.ศ. ๒๕๔๔) ได้รายงานค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ําของชั้นหินให้น้ําบาดาลในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชรดังนี้ ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่ามีค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ําอยู่ในช่วง
๘๘-๑,๗๔๐ ตารางเมตรต่อวัน (ในพื้นที่อําเภอคลองขลุงและอําเภอขาณุวรลักษบุรี) และชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่มีค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ําอยู่ในช่วง ๔-๓๗ ตารางเมตรต่อวัน

๒๘

บทที่ ๓
การบินสํารวจธรณีฟิสิกส์
๓.๑ การเตรียมการบินสํารวจ
การบิ น สํ า รวจวั ด ค่ า สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ในเชิ ง เวลา (Airborne
Transient
Electromagnetic Method) หรือที่เรียกกันว่า “SkyTEM” เป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นในประเทศเดนมาร์ก เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการสํารวจและจัดทําแผนที่แหล่งน้ําบาดาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลงานการสํารวจและจัดทําแผนที่แหล่งน้ําบาดาลในเดนมาร์กและประเทศ
อื่นๆ ในยุโรป รวมทั้งออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบ Airborne SkyTEM
สามารถแสดงผลลัพธ์เป็นแผนที่เชิง ๓ มิติอย่างละเอียดของภูมิประเทศที่มีการทับถมกันของตะกอน
จนถึงระดับความลึกอย่างน้อย ๓๐๐ เมตรจากผิวดิน ยิ่งไปกว่านั้นระบบนี้กําลังได้รับการพัฒนาให้
สามารถเจาะลงไปในระดับที่ลึกกว่าเดิมอีกด้วย
การสํารวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงเวลา (TEM) ที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ในความสูง
ระดับต่ําและระยะทางสั้นๆ ระหว่างเส้นทางบินแต่ละเที่ยว สามารถสร้างภาพสแกนอย่างละเอียดของ
พื้นผิวโลก ตั้งแต่ระดับใต้ผิวดินใกล้กับพื้นโลกลงไปจนถึงระดับความลึกหลายร้อยเมตร

รูปที่ ๓.๑-๑ ภาพซ้ายมือแสดงระบบ SkyTEM ในระหว่างปฏิบัติการในเดนมาร์ก ภาพขวามือบน
แสดงข้อมูลเชิง ๓ มิติของค่าความต้านทานไฟฟ้าที่แตกต่างกันของชั้นดินและชั้นหินที่ได้จาก
ระบบ SkyTEM ส่วนภาพขวามือล่างแสดงการแปลความหมายทางธรณีวิทยาของข้อมูลเชิง ๒
มิติ
ภาพสแกนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการทับถมและจัดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ของตะกอน ตัวแปรที่
ใช้ในการสร้างแผนที่คือค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity) และความหนาของชั้นตะกอนใต้
ผิวดิน ตัวแปรไฟฟ้าเหล่านี้สามารถนําไปแปลความหมายในการสร้างแผนที่ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน
(ดังที่แสดงในรูปที่ ๓.๑-๑) หรือด้านอุทกธรณีวิทยา ระดับความลึกของพื้นที่สํารวจจะแตกต่างกันไป
ตามความแตกต่างของค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าของชั้นตะกอนใต้ผิวดิน (layer resistivities) แต่

๒๙

ระบบสามารถเจาะลึกได้ถึงระดับความลึกที่ ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่านั้นในชั้นตะกอนระดับลึกที่มีค่า
การนําไฟฟ้าสูง เช่น ในน้ําเค็มที่มีตะกอนหรือชั้นของดินเหนียวที่ไม่มีทรายปน
ในปัจจุบันเรายั งไม่มี วิธีการสํารวจทางอากาศรูปแบบอื่นที่สามารถให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับชั้ น
ตะกอนได้อย่างละเอียด และครอบคลุมความลึกตั้งแต่ระดับใต้ผิวดินใกล้กับพื้นโลกไปจนถึงระดับ
ความลึกที่หลายร้อยเมตร ซึ่งถ้าใช้วิธีการสํารวจด้านธรณีฟิสิกส์บนพื้นดินก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
และใช้เวลายาวนานมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลของพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างและข้อมูลที่มีความหนาแน่นมาก
พอที่จะสร้างภาพเชิง ๓ มิติอย่างละเอียดของโครงสร้างที่สําคัญทางธรณีวิทยาในพื้นที่สํารวจ
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โดยทีมงานจากบริษัท SkyTEM Surveys ApS ประเทศเดนมาร์ก และ
เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ได้ดําเนินการบินสํารวจแหล่งน้ําบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง ครอบคลุมพื้นที่
๑,๐๐๐ ตารางกิ โ ลเมตร โดยคิ ด เป็ น ระยะทางที่ บิ น สํ า รวจทั้ ง สิ้ น ๕,๐๐๖.๙ กิ โ ลเมตร โดยเริ่ ม
ดําเนินการบินสํารวจในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนดําเนินการบินสํารวจแล้วเสร็จ
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในระหว่างการบินสํารวจได้จัดทํารายงานการบินสํารวจประจําวัน
รายงานการบินสํารวจเบื้องต้น (preliminary report) และข้อมูลจากการบินสํารวจได้จัดเก็บไว้ใน
แผ่น DVD ส่งมอบให้กับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเรียบร้อยแล้ว
การดําเนินการบินสํารวจแหล่งน้ําบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย การสรุป
ขั้นตอนและลําดับการปฏิบัติการบินสํารวจ จุดจอดขึ้นลงชั่วคราว แนวการบินสํารวจ อุปกรณ์การ
สํารวจ การประมวลผลข้อมูล การปรับเทียบระบบ การกรองค่าต่างๆ มีรายละเอียดดังจะได้กล่าวใน
ลําดับต่อไป
๓.๑.๑ ลําดับและขั้นตอนการปฏิบัติการบินสํารวจ
ลําดับและขั้นตอนการปฏิบัติการบินสํารวจ ประกอบด้วย
๑) ขนย้ า ยอุ ป กรณ์ ก ารบิ นสํ า รวจธรณี ฟิ สิ กส์ ด้ว ยรถบรรทุก คอนเทนเนอร์ไ ปยั ง
บริเวณจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร
๒) ดําเนินการติดต่อหาที่ตั้งสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์การบินสํารวจ และเป็นจุดจอด
ขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์ถาวร และจุดจอดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สําหรับการเติมเชื้อเพลิงระหว่าง
บินสํารวจ
๓) ทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SkyTEM Surveys ApS และเครื่องเฮลิคอปเตอร์
เดินทางไปพื้นที่โครงการจังหวัดกําแพงเพชร
๔) ติดตั้งและประกอบอุปกรณ์การบินสํารวจธรณีฟิสิกส์ ทําการทดสอบอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน และทดสอบระบบการบิน
๕ ) ดํ า เ นิ น ก า ร บิ น สํ า ร ว จ ธ ร ณี ฟิ สิ ก ส์ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ Time-domain
Electromagnetic (TDEM) พร้อมทั้งรายงานผลการบินสํารวจประจําวัน
๖) ในระหว่างการบิ นสํารวจในพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ํ าบาดาลและกลุ่ม บริษัท ที่
ปรึกษาได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน
๗) หลังการบิ นสํารวจเสร็ จสิ้น ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเดนมาร์กจัดทํ ารายงาน
สรุปผลการบินสํารวจในขั้นเบื้องต้น จัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเตรียมส่งกลับประเทศเดนมาร์ก

๓๐

๓.๑.๒ พื้นทีบ่ นิ สํารวจ
พื้นที่ดําเนินการบินสํารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศโดยใช้เครื่องมือ Time–Domain
Electromagnetic (TDEM) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ความกว้าง ๒๐ กิโลเมตร และความยาว
๕๐ กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอเมืองกําแพงเพชร
อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร พื้นที่บินสํารวจแสดงดังรูปที่ ๓.๑-๒

รูปที่ ๓.๑-๒ แผนที่แสดงพืน้ ที่ดําเนินการบินสํารวจ ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๓.๑.๓ แนวบินสํารวจ
ทําการบินสํารวจโดยใช้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ Eurocopter EC๑๓๐ ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร กําหนดแนวการบินสํารวจสองทิศทาง ประกอบด้วย ทิศทางแรกทํา
มุม ๖๒.๗ องศาจากทิศเหนือ โดยมีระยะห่างของเส้นสํารวจ ๒๐๐ เมตร คิดเป็นระยะทางในการบิน
สํารวจ ๔,๘๔๖.๙ กิโลเมตร ทิศทางที่สองบินสํารวจเส้นสํารวจควบคุม Tie Lines ทิศทางการบินทํา
มุม ๑๕๒.๗ องศาจากทิศเหนือ ระยะห่างของแนวเส้นบินสํารวจ ๒,๐๐๐ เมตร เพื่อใช้ในการปรับแก้
ค่ า ข้ อ มู ล คิ ด เป็ น ระยะทางในการบิ น สํ า รวจ ๑๖๐ กิ โ ลเมตร รวมระยะทางบิ น สํ า รวจทั้ ง หมด
๕,๐๐๖.๙ กิโลเมตร ซึ่งในการปฏิบัติการบินการได้แบ่งพื้นที่สํารวจออกเป็น ๒ ส่วน คือ Block 1A
แสดงดังรูปที่ ๓.๑-๓ และ Block 1B แสดงดังรูปที่ ๓.๑-๔

๓๑

รูปที่ ๓.๑-๓ แผนที่แสดงแนวการบินสํารวจในพืน้ ที่ Block 1A

รูปที่ ๓.๑-๔ แผนที่แสดงแนวการบินสํารวจในพืน้ ที่ Block 1B

๓๒

๓.๒ การปฏิบตั ิการภาคพื้นดิน
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินระยะเวลาการบินสํารวจ ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ความสะดวกในการทํางาน และความปลอดภัยอากาศยาน และอุปกรณ์สํารวจต่างๆ แล้ว ได้กําหนด
จุดขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์จํานวน ๒ จุด และได้ยื่นขอจัดตั้งจุดขึ้นลงอากาศยานกับกรมการขนส่งทาง
อากาศ แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งจุดขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์ จํานวน ๒ จุด แสดงดังรูปที่ ๓.๑-๒
๓.๒.๑ จุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๑
การจัดตั้งที่ขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์และที่เก็บอุปกรณ์สํารวจตลอดระยะเวลาการบิน
สํารวจ และการประเมินปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพื้นที่หลักสําหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ และ
เก็บอุปกรณ์สํารวจธรณีฟิสิกส์ตลอดระยะเวลาการบินสํารวจ ใช้บริเวณสถานที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต ๑ (สนามหญ้ า หน้ า อาคาร ๒) พิ กั ด ๕๕๕๔๒๒ E/
๑๘๓๐๔๙๓ N แสดงดังรูปที่ ๓.๒-๑

รูปที่ ๓.๒-๑ บริเวณจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๑ บริเวณสถานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ (สนามหญ้าหน้าอาคาร ๒) พิกัด ๕๕๕๔๒๒ E/๑๘๓๐๔๙๓ N
๓.๒.๒ จุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๒
เครื่องเฮลิคอปเตอร์ลงจอดพักระหว่างวัน เติมน้ํามัน และตรวจเช็คประจําวัน ซึ่งจะ
ใช้พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงในแต่ละพื้นที่ย่อย ในการจัดตั้งที่ขึ้น-ลงพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ โดยเลือก
บริเวณโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พิกัด
๕๗๕๕๕๒ E/๑๘๒๓๒๗๑ N แสดงดังรูปที่ ๓.๒-๒

๓๓

รูปที่ ๓.๒-๒ บริเวณจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์จุดที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พิกัด ๕๗๕๕๕๒ E/๑๘๒๓๒๗๑ N
๓.๓ การติดตัง้ เครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ
ชุดเครื่องมือบินสํารวจ Time-Domain Electromagnetic survey หรือ TDEM
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นระบบของการวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก เครื่องหา
ตําแหน่งพิกัดจากดาวเทียมชนิด DGPS จํานวน ๓ ชุด เครื่องวัดความเอียง (inclinometers) จํานวน
๒ ชุด และเครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) จํานวน ๒ ชุด แสดงดังรูปที่ ๓.๓-๑ และรูปที่ ๓.๓-๒
๓.๓.๑ ชุดเครือ่ งมือการบินสํารวจ
๑) ระบบส่งสัญญาณ ส่งสัญญาณคลื่นในฟอร์มของคลื่นรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็น
ตัวเฟรมที่เป็นไม้หรือ PVC รูปหกเหลี่ยม (lattice frame) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง จาก ๑๖ เมตร
ถึง ๒๘ เมตร ซึ่งเป็นวงวนส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (Transmitter (Tx) loop) ขนาด ๓๑๔ ตาราง
เมตร ประกอบด้วยขดลวด ๔ รอบ ได้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า ที่แขวนไว้ด้าน
บนสุดอยู่ต่ําจากเฮลิคอปเตอร์ประมาณ ๑๕ เมตร
๒) ระบบรับสัญญาณ ทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กที่เป็นทุติยภูมิ ด้วยขดลวดใน ๒
ระนาบคือ แนวตั้งและแนวนอนแยกเป็นอิสระกัน ขดลวด Z วัดสัญญาณคลื่นในส่วนที่เป็นแนวตั้ง
และขดลวด X ในแนวระนาบตามทิศทางของการสํารวจ แต่ละขดลวดมีพื้นที่รับสัญญาณ ๑๗๕
ตารางเมตร (สําหรับ ขดลวด Z) และ ๑๐๕ ตารางเมตร (สําหรับขดลวด X) ตามลําดับ
๓) เครื่ อ งวั ด ระดั บ ความเอี ย ง (inclination)
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Bjerre
Technology ทําการวัดค่าความเอียง ๒ ครั้ง ใน ๑ วินาที ใน ๒ ทิศทางตามแกน X (ขนานกับทิศทาง
ของการบินสํารวจ) และ Y (ตั้งฉากกับทิศทางของการบินสํารวจ) มุมเอียงจะต้องทําการตรวจสอบ
และปรับเทียบให้อยู่ภายใน ๐.๕ องศา
๔) เครื่องหาตําแหน่งพิกัดจากดาวเทียมชนิด DGPS ติดตั้งกับชุดเครื่องมือบินสํารวจ
และสถานีฐาน (DGPS airborne unit and base stations) Chipset เป็นผลิตภัณฑ์ของ OEMV1L1 14-channel rate : Trimble, Bullet III GPS ทําการส่งข้อมูล ๑ ชุดข้อมูลใน ๑ วินาที ค่าพิกัด

๓๔

อยู่ในรูปของ Latitude/longitude, WGS84 ค่าความคลาดเคลื่อน ใน ทิศทาง xyz-เป็น ± ๑ เมตร
และจะถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปที่ ๓.๓-๑ ชุดเครื่องมือสํารวจที่อธิบายในเชิงระนาบ ประกอบเป็นเฟรมหกเหลี่ยม ตําแหน่งที่
วางเครื่องมือส่วนต่างๆ สีแดง เป็นพื้นที่วงวนส่งสัญญาณ (transmitter loop)

รูปที่ ๓.๓-๒ แสดงองค์ประกอบของเฟรมสํารวจ ในมุมมองจากล่างขึ้นบน

๓๕

๕) เครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) เป็นผลิตภัณฑ์ของ MDL ILM300R เป็น ๒
ชุดที่ใช้เลเซอร์ วัดค่าความสูงอย่างอิสระแต่ละด้านของเฟรมหกเหลี่ยมจากพื้นดิน ทําการวัดค่า ๓๐
ครั้งในทุก ๑ วินาที คลุมในช่วง ๑.๕ เมตร ถึงประมาณ ๒๐๐ เมตร ให้ค่าละเอียดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง
มีค่าความคลาดเคลื่อน ๑๐ – ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งกําหนดไว้ ๓๐ เมตร ตลอดเวลาที่ทําการบินสํารวจ
เพื่อใช้นํามาปรับแก้ค่าในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลบริเวณที่เป็นผิวน้ําอาจลดความถูกต้อง
๖) ชุดเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กทางอากาศ (magnetometer airborne unit)
เป็นผลิตภัณฑ์ของ Geometrics G822A sensor and Kroum KMAG4 counter ใช้หัววัดแบบ
ซีเซียมที่ให้ความละเอียดของข้อมูลสูง <0.0005 nT/MHz rms. โดยทั่วไปทําการวัดค่า
สนามแม่เหล็กที่ความละเอียด 0.002 nT ที่อัตราการวัดทุกๆ ๐.๑ วินาที เมื่อรวมกับความแม่นยํา
สัมบูรณ์ที่น้อยกว่า 3 nT ในการวัดค่าอย่างเต็มพิกัด และติดตั้งให้การทํางานสอดคล้องกับระบบ TEM
เมื่อช่วงส่งสัญญาณ TEM ปิด เป็นช่วงที่ทําการวัดค่าสนามแม่เหล็ก จาก ๑๐๐ ไมโครวินาที ถึงช่วงที่
เริ่มปล่อยสัญญาณ TEM มีความถี่การอ่านค่าเฉลี่ย ๕๐ ครั้งใน ๑ วินาที แสดงดังรูปที่ ๓.๓-๓ และรูป
ที่ ๓.๓-๔
๗) ชุดเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กที่สถานีฐาน (magnetometer base station)
เป็นผลิตภัณฑ์ของ GEM Overhauser มีค่าความละเอียด 0.01 nT ความแม่นยําสัมบูรณ์ 1 nT ทํา
การอ่านค่าทุกๆ 1 ครั้งใน 1 วินาที
๘) ชุดเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กที่สถานีฐาน (magnetometer base station)
เป็นผลิตภัณฑ์ของ GEM Overhauser มีค่าความละเอียด 0.01 nT ความแม่นยําสัมบูรณ์ 1 nT ทํา
การอ่านค่าทุกๆ ๑ ครั้งใน ๑ วินาที

รูปที่ ๓.๓-๓ เครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กทางอากาศ

๓๖

รูปที่ ๓.๓-๔ แสดงชุดเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็กทางอากาศที่ติดตั้งอยู่บนเฟรมสํารวจ
๓.๓.๒ ระบบการทํางานของเครื่องมือ TEM
ระบบการทํางานของเครื่องมือ TEM ได้ทําการติดตั้งในโหมดส่งสัญญาณแบบคู่สลับ
(dual transmitter mode) ประกอบด้วย ๒ โหมด ได้แก่
๑) โหมดโมเมนต์ต่ํา (Low Moment (LM) Mode ~3,140 NIA) ใช้ขดลวด ๑ รอบ
กระแสไฟฟ้าต่ํา (peak current) ๑๐.๘ แอมแปร์ ความถี่สูงถึง ๒๐๐ เฮิร์ต ตัดการส่งสัญญาณ (๑.๗
ไมโครวินาที) ทําให้ได้ข้อมูลช่วงเวลาแรกๆ ของสัญญาณข้อมูลที่ได้ระดับตื้น
๒) โหมดโมเมนต์สูง (High Moment (HM) Mode ~150,000 NIA) ใช้ขดลวด ๔
รอบ กระแสไฟฟ้าสูงกว่า (ประมาณ ๑๐๐ แอมแปร์) ความถี่ฐานที่ใช้ ๒๕ เฮิร์ต ช่วงการตัดสัญญาณ
(๑๐ ไมโครวินาที) และเป็นข้อมูลที่ระดับลึก
โดยที่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบการทํางานของเครื่องมือ TEM แสดงดังตาราง
ที่ ๓.๓-๑
๓.๔ การบันทึกข้อมูลในเวลาเดียวกัน (Data Synchronizing)
การบั น ทึกข้ อมู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการบิน สํ ารวจธรณี ฟิสิ กส์ ด้ ว ยเครื่ อ งมือ TEM
มี
ความสัมพันธ์กันกับการกําหนดตามระบบของเวลา และการเชื่อมโยงของข้อมูลที่แตกต่างกัน การ
กําหนดเวลาในระบบของ UTC/GMT มีหลายรูปแบบ ดังนี้
๑) การบันทึกเวลาในรูปแบบของ ปี/เดือน/วัน แล้วตามด้วยชั่วโมง นาที และวินาที ได้แก่
yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss
๒) การบันทึกเวลาในรูปแบบการนับจํานวนวันรวมกัน เริ่มจาก ๑๙๐๐-๐๑-๐๑ และจํานวน
วินาทีรวมกัน ได้แก่ Ddddd.ssssssssss

๓๗

ตารางที่ ๓.๓-๑ ตารางสรุปค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการบินสํารวจธรณีฟิสิกส์

๓.๕ การปรับเทียบระบบ TEM
เครื่องมือที่ใช้ในการบินสํารวจในระบบ TEM บริษัท SkyTEM Surveys ApS ได้ทําการ
ปรับเทียบระบบและทดสอบค่าที่ National Reference Site ประเทศเดนมาร์ก เมื่อเดือนสิงหาคม
๒๕๕๔ การปรับเทียบรวมถึงการวัดค่ารูปแบบคลื่นส่งสัญญาณ และข้อมูลที่อ่านได้ที่ระดับความสูง
ต่างๆ กัน มีหนังสือรับรองว่าเครื่องมือสํารวจนี้สามารถสร้างการอ้างอิงโดยใช้พารามิเตอร์อย่างเป็น
อิสระในการปรับเทียบค่าคงที่ของระดับความสูงที่ใช้ในการบินสํารวจในครั้งนี้
ผลการปรับเทียบค่าและพารามิเตอร์ มีดังต่อไปนี้
Low moment
Shift factor: 1.00 (on the raw dB/dt data)
Time shift: 0 s
High Moment
Shift factor: 1.05 (on the raw dB/dt data)
Time shift: 0 s
ดังนั้นการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดได้ใช้ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้นนี้

๓๘

๓.๕.๑ การประมวลผลข้อมูลนําทาง (Navigation Data Processing)
เป็นการกรอง การแก้ค่าเฉลี่ยทั้งแบบอัตโนมัติและแบบเลือกด้วยมือสําหรับข้อมูลนํา
ทางที่ถูกพล๊อตพร้อมกันขณะบินสํารวจ เช่น ระดับความสูง มุมเอียง และค่าความต่างศักย์ ตําแหน่ง
พิกัด (รูปที่ ๓.๕-๑) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าพารามิเตอร์ควบคุม เช่น ความเร็วการบิน ภูมิประเทศ
การเอียง ตําแหน่งของการบินอาจแสดงเป็นแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
การประมวลผลข้อมูลในบางกรณีสามารถทําได้เลย เช่น แนวบินสํารวจที่ผ่านสาย
ไฟฟ้าแรงสูง จะเห็นระยะความสูงเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทันทีและมีสัญญาณรบกวนชัดเจน หรือหากการ
สะท้อนของเลเซอร์วัดความสูงไม่ดีแสดงว่ากําลังบินผ่านป่าไม้ เป็นต้น การวั ด ค่ า มุ ม เอีย งช่ ว ยในการ
แก้ค่าความสูง และเป็นพารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในการผกผันข้อมูล ทั้งแกน X และแกน Z
ความสูง ของเฟรมตั วส่ ง สัญ ญาณและขดลวดรั บ สัญ ญาณ ค่ าความสูง ที่ เกิ ด จาก
เลเซอร์สะท้อนจากต้นไม้ให้ข้อมูลผิดพลาด (รูปที่ ๓.๕-๒) ภาพตัดขวางของข้อมูลระดับความสูงจาก
การวัดค่าระบบ SkyTEM เส้นทึบเป็นข้อมูลระดับความสูงที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ผลผิดพลาดจาก
การสะท้อนที่ได้รับบริเวณที่เป็นป่าแล้วผ่านการประมวลผลเป็นค่าเส้นโค้งระดับความสูง ข้อมูลระดับ
ความสูงที่ผ่านการแก้ค่าแล้วใช้ในการสร้างแบบจําลอง

รูปที่ ๓.๕-๑ ข้อมูลของการนําทาง ค่าความสูง (และทําการประมวลผลแก้ค่าแล้ว) ความเร็ว
เครื่องบิน รวมทั้งมุมเอียง ทั้งแบบ Pitch และ Roll

๓๙

รูปที่ ๓.๕-๒ การประมวลผลข้อมูลที่เป็นค่าความสูง จุด คือค่าอ่านได้ เลเซอร์สะท้อนจากต้นไม้
กราฟ เส้นทึบ เป็นค่าที่ทําการแก้ค่าแล้วเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล
๓.๕.๒ การประมวลผลข้อมูลค่าความต่างศักย์
สามารถทําแบบอัตโนมัติ นั่นคือ การกรองและเฉลี่ยค่า แล้วทําการคํานวณหาค่า
Standard Deviation จากข้อมูลที่วัดค่าซ้อน (stack) จะเป็นการลดสัญญาณรบกวนและช่วยเพิ่ม
ความถูกต้องของสัญญาณที่เกิดจากวัตถุ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N ratio) เป็น
สัดส่วนกับ N โดย N เป็นจํานวนการวัดค่าซ้อน (stack)
ค่าความต่างศักย์ที่ได้แยกตามขั้นตอนการประมวลผล คือข้อมูลจากเครื่องที่เป็น
ข้อมูลดิบไม่ได้วัดค่าซ้อน ข้อมูลดิบที่ได้จากวัดค่าซ้อน และข้อมูลเฉลี่ยจากการวัดค่าซ้อน จํานวนการ
วัดค่าซ้อนสําหรับ HM เป็น ๙๖ และสําหรับ LM เป็น ๑๖๐ ของภาวะชั่วครู่ โดยใช้เวลาประมาณ ๕๐
ไมไครวินาทีในการวัดแต่ละโหมด สัญญาณรบกวนอาจเกิดขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สายไฟ รั้ว
ลวดหนาม แหล่งชุมชน เป็นต้น สามารถทําการแก้ด้วยมือเอง โดยการลบข้อมูลที่มีการรบกวนออก
การแก้ค่าข้อมูลดิบค่าความต่างศักย์ที่เป็นผลจากมุมเอียงทั้งแบบหน้า-หลัง (pitch)
และแบบซ้าย-ขวา (roll) ตามแกน Z คือ
db
db
 2 cos( pitch ) cos( roll )
dtcor
dt

โดย db/dtcor เป็นค่าความต่างศักย์ที่แก้ค่าจากผลมุมเอียง db/dt เป็นความต่าง
ศักย์ pitch มุมเอียง pitch และroll มุมเอียง roll
๓.๕.๓ การผกผันในเชิงปรับค่าเรียบ (Smooth Inversion)
หลังจากการปรับค่าข้อมูลแล้ว จากนั้นสามารถทําการผกผันในเชิงปรับค่าเรียบด้วย
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรับแก้ค่า (รูปที่ ๓.๕-๓) เช่น ปรับแก้ค่าที่
เกิดจากสัญญาณรบกวนพื้นหลังโดยธรรมชาติ (natural background noise)

๔๐

รูปที่ ๓.๕-๓ การปรับแก้ค่าข้อมูลจากผกผันในเชิงปรับค่าเรียบ บริเวณที่สัญญาณรบกวนจะถูกตัด
ออกอัตโนมัติ
๓.๕.๔ การสร้า งแบบจํา ลองและการแปลความหมายข้อมูล (Modeling
and
Interpretation)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพดี จึงต้องกําหนดพารามิเตอร์ของเครื่องมือต่างๆ และ
กระบวนการสร้างแบบจําลองของข้อมูล เช่น
๑) ช่วงเวลาเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าที่ถูกปล่อยที่ตัวส่งสัญญาณ และการกําหนดเวลาที่
ถูกต้องระหว่างการส่งสัญญาณและการรับสัญญาณ จึงต้องใช้ค่าพารามิเตอร์ของการกําหนดเวลา เพื่อ
ความแม่นยําที่ ๑๐ นาโนวินาที
๒) ฟังก์ชั่นของการถ่ายโอน การรับสัญญาณ เป็นขั้นตอนของการสร้างแบบจําลอง
จากการกรองสัญญาณแบบให้ความถี่ต่ําผ่าน (อาจทํามากกว่าหนึ่งครั้ง) มีผลต่อข้อมูลที่ได้ช่วงเวลา
ปล่อยกระแสช่วงต้น การกรองข้อมูลความถี่ต่ําผ่านที่จัดไว้ในระบบการรับสัญญาณ เป็นการเพิ่มความ
เสถียรของการขยายสัญญาณที่อ่านได้ และลดทอนสัญญาณรบกวนจากสถานีวิทยุชนิดคลื่นยาว
๓) การวางโครงแบบของเครื่องส่งและรับสัญญาณเชิงเรขาคณิตต้องมีความแม่นยํา
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนี้ซึ่งเป็นการวางขดลวดอยู่ในวงวนส่งสัญญาณที่มีขนาดพื้นที่คงที่ จะมีผล
จากการเบี่ยงเบนเชิงเรขาคณิตของโครงแบบจนทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงของข้อมูลไม่มาก
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นข้อมูลที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูง อาจใช้ในการแปล
ความหมาย ในเชิง (๑) ปรับปรุงการแยกแยะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา และ (๒) ระบุและกําจัด
ข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวน (อาจเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานของเครื่องมือ และการควบคู่ของ
สัญญาณรบกวนจากตัวนําไฟฟ้าประดิษฐ์)

๔๑

๓.๖ การทดสอบวัดค่าทีร่ ะดับความสูง (High Altitude Tests)
การปฏิบัติการทดสอบวัดค่าที่ระดับความสูง ได้ดําเนินการก่อนและหลังการบินสํารวจเสร็จ
สิ้นแล้ว ที่ระดับความสูง ๑,๒๐๐ ฟุต หรือประมาณ ๔๐๐ เมตร ในการทดสอบต้องจัดระบบและการ
วางตําแหน่งต่างๆ ของส่วนประกอบเหมือนเดิมทุกอย่างกับระบบที่ใช้ในการบินสํารวจ ดังรูปที่ ๓.๖๑ เส้นกราฟสีน้ําเงินเป็น Low moment สีเขียวเป็น High moment และสีเทาเป็นสัญญาณรบกวน
๓.๗ การดําเนินการเก็บข้อมูล (Data Acquisition)
เส้นสํารวจที่ทําการบินสํารวจดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ ๓.๑-๓ และรูปที่ ๓.๑-๔ เส้นบินสํารวจ
ที่ (flight line no) ๑๐๐๒๐๐ ถึง ๑๐๙๘๐๐ เส้นบินสํารวจที่ ๓๐๐๒๐๐ ถึง ๓๐๙๘๐๐ และ เส้นบิน
สํารวจ (tie line no) ที่ ๒๐๐๑๐๐ ถึง ๒๐๒๕๐๐ ระดับความสูงปกติเป็น ๓๐–๕๐ เมตร ขึ้นอยู่กับ
สิ่งกีดขวางหรืออันตราย เช่น ต้นไม้สูง สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ระดับความสูงที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของนักบิน ความเร็วของการบินอยู่ระหว่าง ๘๐-๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในกรณีที่ราบ
และไม่มีลม ความเร็วอาจเปลี่ยนในบางบริเวณเป็นพื้นที่สูงต่ํามากและลมแรง

รูปที่ ๓.๖-๑ แสดงกราฟการทดสอบวัดค่าที่ระดับความสูง โดยสัญญาณ LM จากช่องสัญญาณ (gate) ๑
และข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนบริเวณช่องสัญญาณ (gate) ๗ และสัญญาณจากช่องสัญญาณแรกจึงนํามาใช้
ในการประมวลผลสัญ ญาณ HM
แสดงที่ช่อ งสัญ ญาณ ๑๕ และข้อ มูลที่มี สัญญาณรบกวนบริเ วณ
ช่องสัญญาณ ๑๘ เส้นกราฟ ๒ ชุด ได้จากการทดสอบวัดค่าที่ระดับความสูง ณ ก่อนและหลังที่ทําการบิน
สํารวจ โดยเส้นกราฟที่สองแสดงรูปแบบสอดคล้องกันไม่มีการเคลื่อนย้ายขยับหนีกันในระบบ (drift in the
system) เมื่อเปิดส่งสัญญาณที่ระดับเดียวกับสัญญาณรบกวน จากช่องสัญญาณที่ใช้ที่ระดับความสูง ไม่พบ
สัญญาณรบกวนจากพื้นดิน จึงสรุปได้ว่า ไม่มีสัญญาณรบกวนที่สําคัญต่อระบบการวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

๔๒

๓.๗.๑ การตั้งสถานีฐาน (Ground Base Stations) DGPS
สถานีฐาน DGPS ตั้งอยู่ใกล้ฐานปฏิบัติการภาคพื้นดิน และเป็นที่เปิดสามารถรับ
สัญญาณดาวเทียมได้เต็มที่ ในการบินสํารวจได้ตั้งสถานีฐาน DGPS ๒ แห่ง แสดงดังตารางที่ ๓.๗-๑
๓.๗.๒ สถานีฐานวัดค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetometer Base Station)
สถานีฐานวัดค่าสนามแม่เหล็ก ตั้งอยู่ใกล้ฐานปฏิบัติการภาคพื้นดิน ต้องอยู่บริเวณที่
ได้รับการรบกวนจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุด และห่างจากสายไฟฟ้าหรือวัตถุที่เป็นโลหะ ใน
การบินสํารวจได้ตั้งสถานีฐานวัดค่าสนามแม่เหล็กจํานวน 2 สถานี พิกัดตําแหน่งที่ตั้งแสดงดังตารางที่
๓.๗-๒
ตารางที่ ๓.๗-๑ แสดงค่าพิกดั และค่าระดับของความสูงของสถานีฐาน DGPS
สถานีฐาน
BBase01
BBase02

พิกัดตะวันออก
555378.94
555384.87

พิกัดเหนือr
1830543.38
1830543.89

ระดับความสูง (เมตร)
53
53

ตารางที่ ๓.๗-๒ แสดงค่าพิกดั และค่าระดับของความสูงของสถานีวัดค่าสนามแม่เหล็ก
ตสlสถานีฐาน
BBase01
BBase02

๓.๘

พิกัดตะวันออก
555479.74
555464.91

พิกัดเหนือr
1830531.85
1830534.88

ระดับความสูง (เมตร)
51
51

การประมวลผลข้อมูล
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมในการบินสํารวจ และทําการเลือกพล๊อตไว้ ซึ่งประกอบด้วย ค่า
ระดับความสูงของการบิน ความเร็ว มุมเอียงของเฟรมหกเหลี่ยม กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่ถูก
ส่ง อุณหภูมิ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน ได้นํามาแสดงไว้ในตารางที่ ๓.๘-๑
๓.๘.๑ ประมวลผลข้อมูล EM
ข้อมูลทั้งหมดทําการสุ่มจัดใหม่เป็น 10 Hz ซึ่งบริษัท SkyTEM Surveys ApS ได้
พัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้สําหรับการปรับแต่งข้อมูลตามพื้นที่ขดลวดรับ-ส่งสัญญาณ จํานวนขดลวด และ
กระแสไฟฟ้า V/(m4•A) การกรองข้อมูลดิบยึดระดับสัญญาณค่า LM และ HM ข้อมูล EM ปรับระดับ
สเกลจาก V เป็น pV เครื่องมือที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด เช่น DGPS, Laser altimeters,
Inclinometers เป็นต้น ทําการปรับย้ายไว้ที่ตําแหน่งจุดกึ่งกลาง
การนําเสนอข้อมูลดิบ EM สามารถเลือกแสดงในรูปกริด (cell size) ขนาด 66
เมตร แสดงตัวอย่างดังรูปที่ ๓.๘-๑

๔๓

ตารางที่ ๓.๘-๑ ค่าพารามิเตอร์ควบคุมในการบินสํารวจ

รูปที่ ๓.๘-๑ ตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลดิบ EM สามารถเลือกแสดงในรูปกริด (cell size) ขนาด
๖๖ เมตร สีแดงแสดงระดับสัญญาณสูง และสีฟ้าแสดงระดับสัญญาณต่ํา

๔๔

๓.๘.๒ การประมวลผลค่ามุมเอียง (Tilt Processing)
การประมวลผลมุมเอียงตามแกน X and Y ใช้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือแก้เอง
จะทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SkyLAB ซึ่งบริษัท SkyTem Surveys ApS เป็นผู้พัฒนาขี้น
และใช้โปรแกรม Oasis Montaj Geosoft
การประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้
๑) กําจัดข้อมูลด้วยโปรแกรม Automated spike l
๒) กรอง 3 sec box (ด้วยโปรแกรม SkyLAB)
๓) กรองความถี่ต่ําผ่านที่ ๓.๕ วินาที (ด้วยโปรแกรม Geosoft)
๓.๘.๓ การประมวลผลค่าระดับความสูง (Height Processing)
การประมวลผลค่าระดับความสูง ใช้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือแก้เอง จะทํา
การประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SkyLAB ซึ่งบริษัท SkyTem Surveys ApS เป็นผู้พัฒนาขี้น และใช้
โปรแกรม Oasis Montaj Geosoft
การประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้
๑) รักษาค่าสูงสุด ๒ ค่า ใน ๑ วินาที และลบที่เหลือทั้งหมดเพื่อใช้แก้ค่าสําหรับ the
canopy effect (treetop filter)
๒) กรองแบบ 2 sec running box (smoothing filter)
๓) ปรับแก้ค่ามุมเอียง (tilt correction)
๔) ทําการเฉลีย่ ที่ได้จากทั้ง ๒ ค่า
๕) ทําการกรองสัญญาณเพิ่มด้วยโปรแกรม Geosoft ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนี้
๕.๑) แก้ค่าที่ขาดหายไป
๕.๒) เติมค่าเชื่อมโยงบริเวณที่เป็นช่องว่างเล็กๆ
๕.๓) กรองสัญญาณความถี่ต่ําผ่าน ที่ ๓.๕ วินาที
๓.๘.๔ การประมวลผล DGPS
ข้อมูลทําการประมวลผลใช้ Waypoint GrafNav Lite Differential GPS การตั้งค่า
มาตรฐานในการบินสํารวจ คือ
๑) นําเข้าข้อมูลฐาน
๒) นําเข้าข้อมูลบินสํารวจ
๓) ทําการคํานวณ แก้ค่าแบบตรงและแบบผกผัน
๔) ได้ไฟล์ในรูปแบบของ text file (*.txt)
ข้อมูล DGPS ที่จัดเก็บในรูปแบบของ txt files ใช้ในการปรับแก้ค่า ในการ
ประมวลผลข้อมูล SkyLAB software ความเร็วพื้นดิน ความสูง พิกัด Latitude/Longitude จากการ
ประมวลผล DGPS ถูกรวมจัดเก็บในไฟล์ข้อมูล Final GDB เปลี่ยนพิกัดเป็น UTM Zone 47N
(WGS84) ภายหลัง การกรองความถี่ต่ําผ่านที่ ๓.๕ วินาที ประยุกต์เข้ากับพารามิเตอร์ดังกล่าวมาแล้ว

๔๕

๓.๘.๕ ข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)
ทําการคํานวณแยกจากการกรองข้อมูลระดับความสูงออกจากค่าระดับความสูงของ
DGPS
การประมวลผลค่า DEM เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ทําการกรองและประมวลผลค่าระดับความสูง จาก Laser altimeter
๒) แยกข้อมูล DEM data จากข้อมูลที่ได้จากกรอง ข้อ ๑) ออกจากความสูงที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูล DGPS altitude
๓) สร้างกริดจากวิธี Minimum curvature กําหนดขนาดกริด เป็น ๖๖ เมตร
๓.๘.๖ แฟ้มข้อมูลการบินสํารวจ (Airborne Data File)
ไฟล์ข้อมูล ที่ ได้จาการบินสํ ารวจด้วย SkyTEM
อยู่ในรูปแบบของ xyz-file
ประกอบด้วย ข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและการประมวลผลสําหรับใช้ในการแปลความหมายข้อมูล
และการสร้างแบบจําลองเชิงผกผัน พิกัดที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก Latitude/Longitude เป็น
UTM (WGS84) Zone 47N โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์ คําอธิบายของแต่ละพารามิเตอร์ และ
หน่วยที่ใช้ในการวัดค่าของแต่ละพารามิเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๘-๒
๓.๙ การวัดค่าและประมวลผลข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetic Data Acquisition and
Processing)
การทดสอบเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็ก (tests) ที่ได้ดําเนินการในสนาม ได้แก่
๓.๙.๑ การทดสอบวัดค่า (Magnetic Heading Effect Test)
ผลจากการวั ดค่ า จากการผู กติ ดเครื่ อ งมืออยู่ ด้า นหน้า เฟรม แล้ วบิน เคลื่อ นที่ ใ น
ทิศทางที่ต่างกัน ๔ ทิศทาง ทําการทดสอบใกล้สถานีฐานและตามเส้นสํารวจ ๒๐๑๑๑๒๑๓ แล้ว
ประมาณค่าผิดพลาดจากการบินนํา
๓.๙.๒ การทดสอบการอ่านค่าที่คลาดเคลื่อนกัน (Magnetometer Lag (parallax)
Test)
การคลาดเคลื่อนของระบบเครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็ก หาจาก ๒ ทิศทาง จาก
การบินทดสอบบนเส้นสํารวจ ๒๐๑๑๑๒๑๒ การทดสอบได้ดําเนินการก่อนการขนย้ายอุปกรณ์มายัง
พื้นที่ศึกษา โดยได้ทําการทดสอบที่เมืองเบเดอร์ (Beder) ประเทศเดนมาร์ก

๔๖

ตารางที่ ๓.๘-๒ คําอธิบายข้อมูลการบินสํารวจ (airborne data file) SkyTEM survey

๔๗

๓.๙.๓ การประมวลผลข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetic Processing)
การประมวลผลค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้ในเบื้องต้น คือการแก้ค่าการเปลี่ยนแปลง
สนามแม่เหล็กรายวัน Diurnal variation and IGRF model ก่อนจัดให้เป็นกริดข้อมูล การ
ประมวลผลขั้นสูงดําเนินการโดยใช้โปรแกรม SkyLAB ซึ่งบริษัท SkyTem Surveys ApS เป็น
ผู้พัฒนาขี้น และใช้โปรแกรม Oasis Montaj Geosoft มีขั้นตอนดังนี้
๑) ประมวลผลในทางสถิติปรับแก้ค่าโดยเทียบกับค่าที่อ่านได้ที่สถานีฐาน
๒) ประมวลผลข้อมูลและการกรองข้อมูล ค่าที่บินสํารวจ ค่าที่สถานีฐาน และการแก้
ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กรายวัน (diurnal) โดยใช้ค่าเฉลี่ยในช่วงการบินสํารวจ 20 nT
๓) กําจัดข้อมูลที่สูงเกินผิดปกติ (spikes and spurious data) การประมาณค่า
ในช่วงที่ขาดหาย ของข้อมูลดิบสนามแม่เหล็กโลกรวม (TMI)
๔) คํานวณปรับแก้ค่าตามมาตรฐานของ IGRF ตามตําแหน่งและวันที่ทําการวัดค่า
th
จริง ใช้ 11 ของ IGRF
๕) ค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากวัตถุจริง (Residual magnetic field - RMF) ได้จาก
การแยกจาก ค่าสนามแม่เหล็กโลกรวม (TMI) ที่อ่านได้
๖) การกรองข้อมูลแบบ RMF ใช้ การกรองแบบ Naudy non-linear filter ขนาด
ความกว้างของคลื่น ๐.๕ วินาที จํากัดค่าแอมพลิจูด ที่ 1 nT โดยใช้วิธีการกรองแบบเฟรเซอร์ความถี่
ต่ําผ่าน เลือกที่ความยาวคลื่น ๑๕ วินาที
การแก้ค่าข้อมูลสนามแม่เหล็ก ดังนี้
๑) เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูล
(๑) อ่านค่าซ้ําจาก 50 Hz ถึง 10 Hz ด้วยโปรแกรม SkyLAB
(๒) ย้ายตําแหน่งไปที่กึ่งกลางเฟรม ด้วยโปรแกรม SkyLAB
๒) การประมวลผลข้อมูล
(๑) Non-linear filter applied - Naudy NL with filter width of 0.3
sec
(๒) B-spline filter with smoothness 0.6 and tension of 0.1
(๓) Diurnal correction
(๔) Lag not applied – negligible
(๕) Heading correction waits for final processing
๓) แก้ค่าเป็น IGRF จากการแยกข้อมูล TMI data - IGRF TMI ปรับให้ได้ตําแหน่งที่
ถูกต้อง ความสูง วันที่ทําการสํารวจ ด้วย IGRF 11th generation
๔) การแก้ค่าระดับจะทําในขั้นตอนสุดท้าย
การแก้ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กรายวัน (corrections for diurnal
variations)
เมื่อทําการปรับแก้ค่าข้อมูลดิบ TMI จากการแก้ค่าระดับ และการกรองข้อมูลเป็น
ค่าที่เกิดจากวัตถุจริง (RMF) จากข้อมูลสถานีฐาน ใช้วันและเวลาในระบบ UTC เป็นการอ้างอิงข้อมูล

๔๘

จากการบินสํารวจ เมื่อแก้ค่า diurnal แล้ว แยกข้อมูล Residual ของสถานีฐาน และบวกเพิ่มเฉลี่ยใน
ค่า Residual ของสถานีฐาน
การสร้างกริดของข้อมูลการวัดค่าสนามแม่เหล็ก (gridding of magnetic
data)
ข้อมูลจากการวัดค่าสนามแม่เหล็กที่ผ่านการปรับแก้ค่าแล้ว จะนํามาสร้างเป็นค่า
ความเข้มสนามแม่เหล็กชนิดแม่เหล็กคงเหลือ (Residual Magnetic Field: RMF) ค่าสนามแม่เหล็ก
ที่อยู่ระหว่างแนวบินสํารวจจะถูกประมาณค่าข้อมูล โดยใช้วิธีฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ minimum
curvature โดยสร้างเป็นกริดขนาด ๖๖ เมตร ด้วยโปรแกรม GeoSoft แสดงเป็นแผนที่ RMF ดัง
แสดงในรูปที่ ๓.๙-๑

รูปที่ ๓.๙-๑ แผนที่ Residual Magnetic Field: RMF หลังจากการประมวลผลข้อมูล

๔๙

บทที่ 4
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
การบินสํารวจเชิงธรณีฟิสิกส์
๔.๑

การประมวลผลข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EM Processing)

ข้อมูลทั้งหมดทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมเฉพาะของ SkyTEM โดยจะทําการบันทึกจุด
ข้อมูลใหม่ (resample) ในรูปความถี่ ๑๐ เฮิรตซ์ ข้อมูลถูกทําให้เป็นบรรทัดฐาน ตามพื้นที่ของวงวน
ของเครื่องรับสัญญาณ (Rx) และเครื่องส่งสัญญาณ (Tx) จํานวนรอบของสายไฟและกระแสไฟฟ้า (มี
หน่วยเป็น V/(m4.A)
ข้อมูลดิบ EM จะถูกกรองสัญญาณตามระดับสัญญาณ เช่น ค่าสูงเป็นผลจากจํานวน
transient ที่ต่ําในจํานวนค่าซ้อน (stack) เป็นต้น ค่า LM and HM EM จะถูกปรับจาก V เป็น pV.
อุปกรณ์เสริมทั้งหมด (DGPS, Laser altimeters, inclinometers) จะถูกปรับแก้ค่าย้ายมาอยู่ที่
จุดศูนย์กลางของเฟรม
๔.๑.๑ การนําเสนอข้อมูลดิบ EM (Presentation of Raw EM Data)
การเลือกช่องสัญญาณของข้อมูลดิบ EM แล้วทําการพล็อตกริดแบบ minimum
curvature ด้วยขนาดกริด (cell size) ๖๖ เมตร ได้แผนที่ตามรูปที่ ๔.๑-๑ และรูปที่ ๔.๑-๒

รูปที่ ๔.๑-๑ ตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลดิบ EM สามารถเลือกแสดงในรูปกริด (cell size) ขนาด ๖๖
เมตร สีแดงแสดงระดับสัญญาณสูง และสีฟ้าแสดงระดับสัญญาณต่ํา

๕๐

รูปที่ ๔.๑-๒ พล็อตข้อมูลดิบ HM จากที่ขดลวด Z เลือกจากช่อง gate ๒๕ ของชุดข้อมูลสีแดง
เป็นค่าสัญญาณสูง
๔.๑.๒ การประมวลผลค่ามุมเอียง (Tilt Processing)
การประมวลผลมุมเอียงตามแกน X and Y เลือกทําได้ทั้งแบบกําหนดเองและอัตโนมัติ
จะทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SkyLAB ซึ่งบริษัท SkyTem Surveys ApS เป็นผู้พัฒนาขึ้น และ
ใช้โปรแกรม Oasis Montaj Geosoft โดยมีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้
๑) กําจัดค่าสูงมากกว่าปกติช่วงสั้นๆ (Automated spike) แบบอัตโนมัติ
๒) ใช้โปรแกรมของ SkyLAB ตั้งการกรองค่า ๓ วินาที (3 sec box filter)
๓) ใช้โปรแกรม Geosoft กรองข้อมูลความถี่ต่ําผ่าน ที่ ๓.๕ วินาที (low pass
filtering of 3.5 sec.)
๔.๑.๓ การประมวลผลค่าระดับความสูง (Height Processing)
การประมวลผลค่าระดับความสูง ใช้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือแก้เอง จะทําการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SkyLAB ซึ่งบริษัท SkyTem Surveys ApS เป็นผู้พัฒนาขี้น และใช้
โปรแกรม Oasis Montaj Geosoft
การประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้

๕๑

๑) รักษาค่าสูงสุด ๒ ค่า ใน ๑ วินาที และลบที่เหลือทั้งหมด เพื่อนํามาแก้ค่าที่เป็น
ผลจากยอดต้นไม้สูง (canopy effect) หรือการกรองค่า แบบ Treetop filter
๒) กรองข้อมูลให้เรียบ (smoothing filter) ด้วยการเฉลี่ยค่า ๒ วินาที (2 sec running
box filter)
๓) ปรับแก้ค่ามุมเอียง (tilt correction)
๔) เฉลี่ยค่าความสูงจาก ๒ ด้าน (averaging two laser values)
๕) ใช้โปรแกรม Geosoft ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
สํารวจ เช่น
๕.๑) แก้ไขข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากสภาพพื้นที่จริง (spurious data) เช่น
ข้อมูลที่หายไปบริเวณอ่างเก็บน้ํา เป็นต้น
๕.๒) ประมาณค่าเพื่อเชื่อมโยงค่าในช่วงช่องว่างแคบๆ
๕.๓) กรองสัญญาณความถี่ต่ําผ่าน ที่ ๓.๕ วินาที
๔.๑.๔ ประมวลผลข้อมูลค่าตําแหน่งจากดาวเทียมเชิงอนุพันธ์ (DGPS Processing)
การประมวลค่า DGPS ใช้เครื่องมือ GPS ของ Waypoint GrafNav Lite Differential
ใช้ระบบการตั้งค่าตามมาตรฐานการบิน คือ
๑) นําเข้าข้อมูลที่สถานีฐาน (base station) เป็นตัวหลัก (master)
๒) นําเข้าข้อมูลที่บินสํารวจ
๓) คํานวณผลเฉลี่ยค่า DGPS (DGPS solution) ทั้งโดยวิธีแบบข้างหน้าและผกผัน
(forward and reverse)
๔) ได้ข้อมูลในรูปแบบของ .txt file
ข้อมูล DGPS ในรูป.txt files ถูกนําเข้าโปรแกรม SkyLAB เพื่อใช้ในการแก้ค่าข้อมูล
บินสํารวจ โดยทําการรวมค่าความเร็วพื้น (ground speed) ความสูง (altitude) ตําแหน่งพิกัด
(latitude and longitude) ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล DGPS เป็นข้อมูลรวมสุดท้ายในรูป .GDB
files แล้วเปลี่ยนค่าพิกัดเป็นระบบ UTM “Zone 47N (WGS84)” และทําการกรองค่าพารามิเตอร์
ทั้งหมดที่ความถี่ต่ําผ่านที่ ๓.๕ วินาที
๔.๑.๕ ข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)
การคํานวณค่า DEM จากการหักลบค่าความสูงจาก Laser altimeter ที่ผ่านการ
กรองแล้ว จากค่าความสูงของ DGPS การประมวลผลให้ได้ค่า DEM สุดท้าย ดังรูปที่ ๔.๑-๓ มี
ขั้นตอนดังนี้
๑) กรองและประมวลผลค่าความสูงที่วัดได้จาก Laser altimeter ตามที่ได้อธิบาย
มาแล้ว
๒) แยกข้อมูล DEM data จากข้อมูลที่ได้จากกรอง ข้อ 1) ออกจากความสูงที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูล DGPS altitude
๓) สร้างกริดด้วยวิธี Minimum curvature โดยกําหนดขนาดกริด (cell size) เป็น
๖๖ เมตร
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รูปที่ ๔.๑-๓ แผนที่ DEM บริเวณพื้นที่สํารวจ จังหวัดกําแพงเพชร (เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง) ระบบพิกัด UTM Zone 47N (WGS84)
๔.๒

การประมวลผลข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetic Data Processing)
๔.๒.๑ การวัดค่าทดสอบ และปรับเทียบค่าในสนาม

(๑) การวัดค่าทดสอบผลจากทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจ (Magnetic Heading Effect
Test)
การวัดค่าทดสอบผลจากทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจ จัดตามทิศทางการบินให้เป็น ๔
ทิศ ตามทิศทางของเส้นสํารวจที่กําหนดไว้ โดยมี ๒ แนวที่เป็นบริเวณใกล้จุดขึ้นลงจอดเครื่องบินเพื่อ
หาข้อมูลเชิงสถิติในการประมาณค่าผิดพลาดจากทิศมุ่งหน้าของการบินสํารวจ (heading error) และ
ทําการบินทดสอบตามแนวเส้นสํารวจ ๒๐๑๑๑๒๑๓ ผลจากการทดสอบแสดงว่าทิศทางการบิน
สํารวจมีผลต่อการวัดค่าข้อมูลค่อนข้างน้อย คือน้อยกว่า 1.5 nT ซึ่งต่ํากว่าค่าจํากัดที่ยอมรับได้ โดย
ข้อมูลได้ถูกทําการแก้ค่าตามตารางที่ ๔.๒-๑

๕๓

ตารางที่ ๔.๒-๑ แสดงการวัดค่าทดสอบผลจากทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจ

(๒) การวั ด ค่ า ทดสอบผลการเลื่ อ นของเวลาที่ บั น ทึ ก ในการบิ น สํ า รวจ
(Magnetometer Lag (parallax) Test)
เวลาที่บันทึกของระบบการวัดค่าสนามแม่เหล็กที่เลื่อนไปในการบินสํารวจหาได้
จากเส้นการบินสํารวจในทิศทางตรงกันข้ามบริเวณที่มีค่าผิดปกติสูงชัน (sharp magnetic anomaly)
การบินทดสอบค่าที่เส้นสํารวจ ๒๐๑๑๑๒๑๒ การสังเกตผลการทดสอบได้ยืนยันว่าไม่พบว่ามีการเลื่อน
ของเวลาที่บันทึก ขณะอ่านค่า (no time lag) จากการบินทดสอบที่เมือง Beder ประเทศเดนมาร์ก
ก่อนการขนส่งมายังประเทศไทย
(๓) การประมวลผลค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetic Data Processing)
ทําการประมวลผลในเบื้องต้นโดยการแก้ค่าจากการเปลี่ยนแปลงค่าสนามแม่เหล็ก
รายวัน (diurnal variation) และแบบจําลอง IGRF ก่อนที่จะทํากริดแสดงเป็นแผนที่ การประมวลผล
ขั้นสูงทุกขั้นตอนของค่าสนามแม่เหล็กด้วยโปรแกรมเฉพาะของ SkyTEM (SkyLAB) และ Geosoft’s
Oasis Montaj มีขั้นตอนดังนี้
- ประมวลผลข้อมูลจากสถานีฐานในเชิงสถิติ
- ประมวลผลและกรองข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่ได้จากการบินสํารวจ
(๔) การประมวลผลข้ อ มู ล ค่ า สนามแม่ เ หล็ ก ที่ ส ถานี ฐ านและการแก้ ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงรายวัน (Processing of Base Station Magnetic Data and Diurnal
Correction)
- กําจัดข้อมูลที่มีค่าสูงผิดปกติ หรือค่าที่ไม่ใช่ข้อมูลจากการวัดค่าจริง (spikes
and spurious) และทําการสอดแทรกข้อมูลดิบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกรวม (TMI)
- การคํานวณให้เป็นค่ามาตรฐานระบบ IGRF สําหรับตําแหน่งที่ตั้งของสถานี
ฐาน และวันที่ที่ทําการวัดค่าจริง
- สําหรับการคํานวณหาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงจาก 11th generation of
IGRF
- ค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากวัตถุจริง (residual magnetic field (RMF))
คํานวณได้จากการหักลบค่าข้อมูลสนามแม่เหล็กโลกรวมที่ได้คํานวณปรับค่าแล้ว (IGRF TMI data)
จากค่าที่ได้จากการวัดสนามแม่เหล็กโลกรวม
- ค่า RMF จะถูกกรองด้วย Naudy non-linear ใช้ช่วงกว้างเท่ากับ ๐.๕
วินาที จํากัดขนาดแอมพลิจูด ที่ 1 nT.
- ค่า RMF ถูกกรองด้วยวิธีเฟรเซอร์ความถี่ต่ําผ่าน (Fraser low-pass) ตัดค่า
ความยาวคลื่นที่ ๑๕ วินาที
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- การคํ านวณการเปลี่ ยนแปลงรายวั นของค่ าสนามแม่ เหล็ กโลก (diurnal
variations) ด้วยการหักลบค่าเฉลี่ย ๒๐ nT จากค่า RMF
(๕) การประมวลผลและกรองข้ อมู ลค่ าสนามแม่ เหล็ กที่ ได้ จากการบิ นสํ ารวจ
(Processing and Filtering of Airborne Magnetic Data)
การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวข้องกับการแก้ค่าดังนี้
- เตรียมการข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กก่อนที่จะนํามาทําการประมวล
- ทําการซ้ําค่า (stack) ของข้อมูลจากความถี่ 50 Hz ถึง 10 Hz ใน SkyLAB
- ย้ายตําแหน่งค่าที่อ่านได้มาอยู่ที่กึ่งกลางเฟรมหกเหลี่ยม ใน SkyLAB
- ประมวลผลและกรองข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่ได้จากการบินสํารวจ
- กําจัดข้อมูลที่มีค่าสูงมากผิดปกติ หรือค่าที่ไม่ใช่ข้อมูลจากการวัดค่าจริง
(spikes and spurious)
- กรองข้อมูลแบบ B-spline ด้วยการปรับเรียบ ที่ ๐.๗ และค่าแรงดึง (tension)
ที่ ๐.๐
- แก้คา่ เปลี่ยนแปลงรายวัน
- ไม่ต้องทําการแก้ค่าเวลาเลื่อน เนื่องจากไม่มีผล จึงสามารถตัดทิ้งได้
- แก้ค่าทิศมุ่งหน้าการบินต่ํากว่า 1.5 nT ประยุกต์ตามตารางของทิศมุ่งหน้า
(heading table)
- กําจัด IGRF จากข้อมูล TMI การคํานวณ IGRF TMI จากพารามิเตอร์
ประกอบด้วย ตําแหน่งพิกัดค่าภูมิประเทศ ณ วันที่ทําการบินสํารวจด้วยโปรแกรม IGRF 11th
generation (ทําการคํานวณจาก web online)
- การแก้ระดับความสูงของสัญญาณถึง 4.6 nT ในเชิงสถิติ ตามแนวเส้น
สํารวจควบคุม (tie lines) การแก้ระดับความสูงเต็มที่ของสัญญาณถึง 3.6 nT สําหรับตามแนวเส้น
- การปรับแก้ค่าในระดับละเอียด (micro-leveling) ด้วยค่าพารามิเตอร์ดังนี้
 เลือกความยาวคลื่นที่ต้องการกําจัดออกที่ 2000 m
 กรองสัญญาณตามทิศทางอะซิมุท คือ 62.7 degrees
 จํากัดขนาดแอมพลิจูด ที่ 0.5 nT
 ตั้งค่าความยาวในการกรองแบบ Naudy ที่ 1000
(๖) แก้ค่าการเปลีย่ นแปลงรายวัน (Diurnal Variations)
ข้อมูลดิบค่าสนามแม่เหล็กโลกรวมที่ได้จากการบินสํารวจ เมื่อผ่านการปรับแก้
ค่าและการกรองสัญญาณแล้วทําการประมวลผลร่วมกับข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้ที่สถานีฐาน
โดยยึดวันและเวลาที่ทําการสํารวจเป็นช่องอ้างอิง
ข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กจากการบินสํารวจได้ถูกทําการแก้ค่าการเปลี่ยนแปลง
รายวั นด้วยการหั ก ลบจากข้อ มูล ค่ า สนามแม่ เ หล็กที่ เกิด จากการเปลี่ ย นแปลงจริง ของสถานีฐ าน
(residual base station magnetic data) แล้วบวกค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงจริงของ
สถานีฐาน
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(๗)

การแก้ค่าเนื่องจากการเลื่อนของเวลา (Lag Correction)
ไม่พบว่ามีผลจากการคลาดเคลื่อนของเวลา ระหว่างการการรวบรวมข้อมูล
GPS กับการบินสํารวจวัดค่าสนามแม่เหล็ก และได้รับการยืนยันจากผลการบินทดสอบด้านนี้มาแล้ว (lag
(parallax) tests)
(๘) การแก้ค่าจากทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจ (Heading Correction)
การแก้ค่าจากทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจ เป็นการทําในขั้นตอนการประมวลผล
ข้อมูลช่วงท้าย แต่จากการทดสอบพบว่าผลกระทบของทิศมุ่งหน้าการบินสํารวจมีผลน้อยมาก สําหรับ
ทิศทางของการบินสํารวจทั้งหมด และไม่เป็นผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของค่าที่ทําการอ่าน
ของการบินสํารวจ
(๙) การแก้ค่าให้ค่ามาตรฐาน IGRF
The International Geomagnetic Reference Field (IGRF) ได้กําหนดค่า
สนามแม่เหล็กความถี่ยาวแบบไพศาลที่คํานวณจากข้อมูลที่ได้บันทึกอย่างถาวรทั่วโลก ค่า IGRF เป็นค่าที่
มีการปรับแต่งให้ทันสมัยและหารือร่วมกันในการประชุมระหว่างนักธรณีฟิสิกส์นานาชาติ ทุก ๕ ปี จาก
การเปลี่ยนแปลงค่าสนามแม่เหล็กโลก แบบ Secular การคํานวณค่าสนามแม่เหล็กให้เป็นระบบ IGRF
ระบบ IGRF ทําก่อนการปรับค่าโดยใช้พารามิเตอร์ในทุกการบินสํารวจ ดังนี้
IGRF: ค่า coefficients กําหนดจาก version 11th Generation
วันที่: เปลี่ยนตามวันที่ทําการบินสํารวจในช่องของฐานข้อมูล
ตําแหน่ง: เป็นค่าละติจูด ลองกิจูด เปลี่ยนตาม ค่า GPS ในระบบ WGS84
ค่าความสูง: แปรเปลี่ยนตามค่าความสูงของหัววัดสัญญาณ หาได้จาก GPS
(๑๐) การทําข้อมูลสนามแม่เหล็กให้อยูใ่ นรูปกริด (Gridding)
ข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่ผ่านการแก้ค่าแล้ว จะถูกทําให้เป็นค่าสนามแม่เหล็กที่
เกิดจากวัตถุจริง (Residual Magnetic Field - RMF) มีการคํานวณแทรกค่าสนามแม่เหล็กที่ตําแหน่ง
ระหว่ า งเส้ น สํ า รวจ โดยทํ า กริ ด จากการกํ า หนดตํ า แหน่ ง แบบสุ่ ม ใช้ ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบ Minimum
curvature ทําให้ได้ค่ากริดในเชิง x-y โดยกําหนดขนาดของกริดเป็น ๖๖ เมตร
(๑๑) การประมวลผลข้อมูลโดยการทําเป็นกริด
ข้อมูลกริด RMF และ TMI ทําจากการเลือกช่องข้อมูล RMF และ TMI ด้วยวิธี
Minimum curvature ในโปรแกรม Geosoft ดังรูปที่ ๔.๒-๑ เป็นแผนที่ RMI หลังจากที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้วจากเครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก
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รูปที่ ๔.๒-๑ แผนที่กริดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบ RMF สําหรับพืน้ ที่สาํ รวจ
๔.๒.๒ แฟ้มข้อมูลจากการบินสํารวจ (Airborne Data File)
แฟ้มข้อมูลจากการบินสํารวจจัดเป็นคอลัมน์ xyz-file ตัวอย่างดังตารางที่ ๔.๒-๒ ซึ่ง
เป็นแบบของผลการบินสํารวจ SkyTEM ประกอบด้วย ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วทั้งหมด ใช้
สําหรับการแปลความหมายและการทําแบบจําลองผกผัน (interpretation and inversion) โดยข้อมูล
เบื้องต้นที่ได้จัดส่งแล้วในเบื้องต้นเป็นข้อมูลเฉพาะความถี่ ๑๐ เฮิรตซ์
ข้อมูลในแฟ้มได้ดําเนินการจัดแยกที่เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นสํารวจในแต่ละ
แผนการบิน โดยต้องทําการกําจัดสัญญาณรบกวนที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ออก
ข้อมูลดิบค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ค่าสนามแม่เหล็ก และค่าที่เกี่ยวข้องเมื่อ
ผ่านการกรองและประมวลผลแล้วตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดในแฟ้มข้อมูล xyz จะ
ถูกย้ายมาที่ตําแหน่งกึ่งกลางของเฟรม
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูล xyz ถูกนํามาทําการประมวลผลและทําเป็นกริด แล้วนําเข้า
โปรแกรมสร้างแบบจําลองผกผันและแปลความหมาย

๕๗

การเชื่อมโยงตําแหน่ง เป็น Latitude/longitude ในระบบ WGS84 และกําหนด
เป็นโซน 47N ในระบบ UTM WGS84
ตารางที่ ๔.๒-๒ หัวเรื่องของแฟ้มข้อมูลการบินสํารวจในรูปแบบ xyz-file

๕๘

๔.๓ การสร้างแบบจําลองเชิงผกผันของข้อมูล SkyTEM (Inversion of SkyTEM Data)
๔.๓.๑ แบบจําลองหยัง่ ลึก ๑ มิติ
การกําหนดค่าเริ่มต้นของแบบจําลองและสร้างบรรทัดฐานสูงสุดของแบบจําลอง การสร้าง
แบบจําลองผกผันในเชิง ๑ มิติ แบบหยั่งลึกตัวอย่างดังรูปที่ ๔.๓-๑ แยกกันตลอดแนวของโปรไฟล์
โดยกําหนดชั้น (Multi-layer model, MLM) จํานวน ๓๐ ชั้น กําหนดความหนาคงที่ แต่ความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของแต่ละชั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทําการผกผันข้อมูลเพื่อให้ค่าที่ได้
จากการคํานวณสอดคล้องกับค่าที่วัดได้จากสนาม
ความหนาของชั้นแรกกําหนดให้มีค่าเท่ากับ ๕ เมตร และความลึกถึงชั้นลึกที่สุดมีค่า
เท่ากับ ๕๐๐ เมตร ความหนาและความลึกของแต่ละชั้นในแบบจําลองแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๓-๑
ข้อมูลที่นําเข้าไปทําการคํานวณผกผัน ได้แก่ ข้อมูลโมเมนต์ต่ํา (LM) และโมเมนต์สูง
ในส่วนของ z-component ของข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในพื้นที่สํารวจได้กําหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะตั้งต้นของแบบจําลองเป็น ๑๐๐
โอห์มเมตร และกําหนดเงื่อนไขให้แปรเปลี่ยนได้ในช่วง ๐.๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ โอห์มเมตร โดยการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจะถูกกระทําให้เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมที่สุดด้วยกระบวนการ L2-norm
และการคํานวณผกผันเบื้องต้นจะดําเนินการกับข้อมูลความถี่ ๑ เฮิร์ต สําหรับไฟล์นําเข้า ซึ่งทําให้ได้
แบบจําลองผกผันแบบ 1 มิติ ในทุกๆ ๒๐ เมตร
๔.๓.๒ การปรับค่าปกติของแบบจําลอง (regularization) แบบกริด
เป็นวิธีการกําหนดช่วงทางสถิติ (statistical broadband) เพื่อใช้ปรับค่าให้เป็นค่า
ปกติสําหรับแบบจําลองหลายๆ ชั้น สหสัมพันธ์ (correlation) ของความยาว ๙ ขนาด ถึงสูงสุด ๑๐,๐๐๐
กิโลเมตร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑ ใช้อธิบายสหสัมพันธ์เชิงเมททริกซ์
แบบจําลองที่เป็นสัญญาณรบกวน (noise
model)
บริเวณพื้นที่สํารวจ
ค่าพารามิเตอร์สัญญาณรบกวนสําหรับทําการผกผันโมเมนต์ทั้งสองแบบ คือ
โมเมนต์ต่ํา (low moment)
V0 = 2.5e-12 in field units normalized with Tx moment
t0 = 1 ms
slope = -0.5
โมเมนต์สูง (high moment)
V0 = 2.5e-14 in field units normalized with Tx moment
t0 = 1 ms
slope = -0.5
อนึ่งค่าที่เป็นลบมีสาเหตุมาจาก ความสามารถในการเก็บประจุเชิงควบคู่ และมีค่า
ต่ํากว่า ๐.๐๑* ระดับสัญญาณรบกวน ค่าลบนี้จะถูกแยกออกจากการทําผกผัน

๕๙

รูปที่ ๔.๓-๑ แบบจําลองหยัง่ ลึก ๑ มิติ

๖๐

ตารางที่ ๔.๓-๑ ความหนาและความลึกของชั้นจําลองจํานวน ๓๐ ชัน้

๖๑

๔.๓.๓ การรักษาคุณภาพของแบบจําลองจากการตรวจสอบค่า Residuals
ข้อมูล Residual
คํานวณได้จากการเปรียบเทียบค่าจากการบินสํารวจกับ
แบบจําลองสุดท้ายที่ทําการผกผันแล้ว ถ้าค่า Residual อยู่ในช่วงของ ๑ แสดงว่าค่าความแตกต่าง
ระหว่า งค่า ของแบบจํ าลองสุดท้ า ยกับข้ อมู ล จากการสํา รวจมีค่ าเท่ ากั บสั ญ ญาณรบกวน และถ้ า
Residual มีค่าสูงซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ มีสัญญาณรบกวนสูงกว่าสัญญาณรบกวน
ของแบบจําลองที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งค่า Residual สูงอาจเกิดจากพื้นที่ที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง
และสัญญาณค่าสนามแม่เหล็กต่ํา และยังพบในบริเวณที่ความแตกต่างกันสูงของบริเวณที่มีค่าสภาพนํา
ไฟฟ้ามาก รวมทั้งผลจากสัญญาณรบกวนจากสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสิ่งปลูกสร้างทําให้ค่า Residual สูง
๔.๓.๔ ผลของการผกผัน (Inversion Results)
ผลที่ได้จากการทําผกผัน แสดงไว้ในรูปไฟล์ xyz และกําหนดเหมือนกับฐานข้อมูล
GERDA รวมทั้งรายการต่างๆ ของข้อมูลที่จะต้องส่งด้วย ประกอบด้วยค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ
สําหรับแต่ละชั้นในแบบจําลอง หัวข้อของไฟล์ XYZ อธิบายในตารางที่ ๔.๓-๒ และแบบจําลองเชิง
ผกผัน แสดงแบบจําลองในเชิงภาพตัดขวาง (sections) และแบบหน้าตัดข้าง (profiles) และแบบก
ริด เป็นค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าในแต่ละช่วงความลึก ตั้งแต่ผิวดินถึงชั้นล่างสุดประกอบด้วย ๓๐
แบบจําลอง ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ ๔.๓-๒
ตารางที่ ๔.๓-๒ แบบฟอร์มไฟล์ xyz เป็นผลจากการทําผกผัน

๖๒

รูปที่ ๔.๓-๒ แบบจําลองในรูปภาพตัดขวางจากบนเป็นภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ
Resistivity section ความลึกที่ได้จากการสร้างแบบจําลอง Investigation (DOI),
ค่าสนามแม่เหล็กที่เห็น ประกอบด้วยข้อมูล Residual, Magnetic section, LM
gate plot and HM gate plot
๔.๔

การนําเสนอแบบจําลองทีเ่ ป็นภาพตัดขวางและแบบกริด

แบบจําลองเป็นผลจากการทําผกผันของข้อมูลทั้งเป็นกริดรูปลูกบาศก์ของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะ คือมีทั้งความลึก ความหนา ความยาวของพื้นที่สํารวจ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๔-๑ สามารถ
เลือกตัดข้อมูลเพื่อแสดงผลของแบบจําลอง ทั้งในรูปแบบของแบบจําลองที่เป็นแผนที่ค่าความต้าน
ไฟฟ้าจําเพาะที่ระดับความลึกต่างๆ ทุกๆ ๕ เมตร (รูปที่ ๔.๔-๒) และแบบจําลองแบบภาพตัดขวาง
(รูปที่ ๔.๔-๓)

๖๓

รูปที่ ๔.๔-๑ แบบจําลองผกผันทีเ่ ป็นกริดรูปลูกบาศก์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ

๖๔

รูปที่ ๔.๔-๒ แบบจําลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๒ มิติ ความลึกห่างกัน ๒๐ เมตร จากที่
ระดับความสูง ๑๑๐ เมตร ลงระดับลึก ๒๓๐ เมตร (ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง)

๖๕

รูปที่ ๔.๔-๓ ภาพตัดขวางของแบบจําลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๒ มิติ จํานวน ๑๐ แนว
ไล่ลําดับจากด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา
จากแนว 3DGrid3_719
ถึง
3DGrid3_692 ตามลําดับ

๖๖

บทที่ ๕
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
การบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา เป็นการ
ดําเนินการต่อจากขั้นตอนการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณี
ฟิสิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการแรกเพื่อจําแนกชั้นธรณี หรือชั้นหินและชั้นตะกอนต่างๆ ทาง
ธรณีวิทยา (geological formations) หรืออีกนัยหนึ่งหน่วยหินทางธรณีวิทยา (geological units) ออก
จากกัน พร้อมทั้งแสดงการแผ่ขยายตัวทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ตลอดจนแสดงความลึกและความหนาของ
ชั้ นธรณี เหล่ านั้ นในบริ เวณต่ างๆ ของพื้ นที่ ศึ กษา ส่ วนวั ตถุ ประสงค์ ห ลั ก อี ก ประการหนึ่ ง ของการ
ประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยาคือ เพื่อนําผลลัพธ์ของการ
จําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาไปใช้ในการจําแนกชั้นหินให้น้ําบาดาล (aquifers) หรือหน่วยหินทางอุทก
ธรณีวิทยา (hydrogeological units) ต่อไป
เนื้อหาของรายงานในบทนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ กล่าวคือ ส่วนแรก (หัวข้อ ๕.๑ ถึง
หัวข้อ ๕.๓) เป็นการรวบรวมหรือประมวลผลการแปลความหมายข้อมูลเชิงธรณีวิทยา (geological
interpretation) จากข้อมูลการบินสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธี SkyTEM (ซึ่งต่อจากนี้ไปอาจเรียกว่า “ข้อมูล
SkyTEM”) ที่ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก (Mr. Peter Sandersen) ได้จัดทําไว้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
ประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดังกล่าวที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เมื่อวันที่ 1 - 22
กุ มภาพั นธ์ 2555 ที่ ผ่ านมา และส่ วนที่ สอง (หั วข้ อ ๕.๔) เป็ นการจั ดทํ าแบบจํ าลองทางธรณี วิ ทยา
(geological model) จากข้อมูล SkyTEM (ที่อยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ หรือ geophysical
model) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพิ่มเติมภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้เดินทางกลับแล้ว
อนึ่ ง การจั ด ทํ า แบบจํ า ลองทางธรณี วิ ท ยาทั้ ง ในรู ป แบบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ จากข้ อ มู ล
SkyTEM ร่วมกับข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลนับได้ว่ามีความสะดวกมากกว่าการจัดทําแบบจําลอง
ทางธรณีวิทยาตามรูปแบบเดิมที่ใช้ข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะข้อมูล
SkyTEM มีค วามต่อเนื่องถึงกันตลอดทั่วทั้งพื้นที่ ศึกษา (ในขณะที่ข้อมู ลหลุ มเจาะบ่อน้ําบาดาลมี
ลักษณะที่กระจายตัวเป็นแห่งๆ และไม่มีความต่อเนื่องถึงกันตลอด) จึงทําให้สามารถกําหนดตําแหน่ง
ของขอบเขตของชั้นธรณีต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
๕.๑ แนวคิดและแนวทางในการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจ
เชิงธรณีวิทยา
การประมวลผล วิ เคราะห์ และแปลความหมายข้อมู ลการบินสํารวจเชิงธรณี วิทยา เป็นการ
ดําเนินการแปลง (transform) ข้อมูล SkyTEM ที่เป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนการประมวลผล วิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีฟิสิกส์ ซึ่งอยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์
(geophysical model) ให้อยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณีวิทยา (geological model) ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค (techniques) และวิธีการ (methods) ตลอดจนเครื่องมือ (tools) ต่างๆ ที่เหมาะสม
ทั้งนี้ด้วยการดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedures) ต่างๆ ของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ซึ่งในที่สุดจะทําให้ได้รับผลลัพธ์สุดท้ายเป็นผล
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การบินสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธี SkyTEM ที่สามารถนําไปใช้ในการจําแนกและจัดหมวดหมู่ของหน่วย
หินทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาได้ โดยเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการดังกล่าวในขณะนี้
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D
๕.๒ ข้ อ มู ล และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผล วิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา
๕.๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจ
เชิงธรณีวิทยา
ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล SkyTEM เชิง
ธรณีวิทยาในครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ข้อมูล SkyTEM ข้อมูลหลุมเจาะ (borehole data)
ของบ่อน้ําบาดาลและข้อมูลประกอบอื่นๆ ดังมีเนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูล SkyTEM
ข้อมูล SkyTEM ที่ใช้สําหรับการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลSkyTEM เชิงธรณีวิทยาในครั้งนี้อยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะ 1 มิติ ที่ประกอบด้วยชั้นของค่าคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์ที่แตกต่างกัน 30 ชั้ น (the
geophysical 1-D 30-layer resistivity models) ของจุดสํารวจต่างๆ ตามแนวบินสํารวจ (รูปที่ ๕.๒๑) ข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมขึ้นโดยบริษัท SkyTEM Aps. แห่งประเทศเดนมาร์ก และถูกนําเข้า
สู่ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล GERDA ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Workbench โดยสํานัก
สํารวจธรณีวิทยาแห่งประเทศเดนมาร์กและกรีนแลนด์ (Geological Survey of Denmark and
Greenland: GEUS) ในภายหลังข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมให้อยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณี
ฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 3 มิติ (the geophysical 3-D resistivity model หรือ
resistivity volume หรือ resistivity cube) ของพื้นที่ศึกษาโดย GEUS ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D
(๒) ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาล
ข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล SkyTEM เชิงธรณีวิทยาในครั้งนี้ สามารถจําแนกข้อมูลบ่อน้ําบาดาลออกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑) ข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลเดิมในระบบฐานข้อมูลพสุธาราของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่โครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๖๒ บ่อ แต่เมื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูลบ่อน้ําบาดาลแล้ว พบว่ามีบ่อน้ําบาดาลที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จํานวนทั้งสิ้น ๒๐๓
บ่อ โดยในจํานวนนี้เป็นบ่อน้ําบาดาลที่มีข้อมูลการบรรยายลักษณะชั้นดิน-ชั้นหิน จํานวน ๑๐๒ บ่อ
เป็นบ่อที่มีข้อมูลระยะท่อเซาะร่อง จํานวน ๑๑๖ บ่อ และเป็นบ่อที่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ําบาดาล
จํานวน ๑๕๒ บ่อ ซึ่งในจํานวนนี้มีบ่อน้ําบาดาลที่ได้จากการศึกษาในโครงการศึกษาสํารวจและจัดทํา
แผนที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 (พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน) ซึ่ง
สํารวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ บ่อ ได้แก่ บ่อหมายเลข 5341C011, 5341C015, 5341C025
และ 5341C026 ที่ประกอบด้วยคําบรรยายลักษณะชั้นดิน-หิน ของตัวอย่างตะกอนเศษหิน (cuttings)
จากการเจาะ รวมทั้งกราฟการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะชนิดต่างๆ (Geophysical borehole logs:
Gamma-ray, Self Potential และ Resistivity logs)
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รูปที่ ๕.๒-๑ ตัวอย่างข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะ ๑ มิติ ของพื้นที่ศึกษา
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๒) ข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลจากการเจาะสํารวจใหม่ในโครงการนี้ จํานวน 18
บ่อ ที่ประกอบด้วยคําบรรยายลักษณะชั้นดิน-หิน ของตัวอย่างตะกอนเศษหิน (cuttings) จากการ
เจาะ ข้อมูลระยะท่อเซาะร่อง ข้อมูลการตรวจวัดค่าระดับน้ําบาดาล รวมทั้งกราฟการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุม
เจาะชนิดต่างๆ (Geophysical borehole logs: Gamma-ray, Self Potential และ Resistivity logs)
โดยข้อมูลในส่วนที่เป็น cuttings ถูกจัดเตรียมอยู่ในรูปของ Access files ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่สามารถนําเข้าไปแสดงในโปรแกรมสําเร็จรูป GeoScene3D ในขณะที่ข้อมูลในส่วนที่เป็น
geophysical borehole logs ได้ถูกจัดเตรียมอยู่ทั้งในรูปของ Access files ในกรณีที่ข้อมูลเดิมที่มา
จากเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะอยู่ในรูปของ digital files ส่วนในกรณีที่ข้อมูลเดิมที่มาจาก
เครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะอยู่ในรูปของข้อมูลอนาล็อก (analog data) ที่ถูกพิมพ์ออกมาในรูป
ของกระดาษกราฟแสดงข้อมูลคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์ต่อเนื่องตลอดความลึกของหลุมเจาะ (log chart)
จะแสดงอยู่ในรูปของไฟล์รูปภาพต่างๆ (jpeg และ bitmap files: *.jpg และ *.bmp) ซึ่งสามารถนําเข้า
ไปแสดงในโปรแกรมสําเร็จรูป GeoScene3D ได้เช่นเดียวกัน
(๓) ข้อมูลการสํารวจธรณีฟิสิกส์
ข้อมูลการสํารวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่โครงการ ได้จากโครงการศึกษาสํารวจและ
จัดทําแผนที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:*๕๐,๐๐๐ (พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยา
ตอนบน) ซึ่งสํารวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลการสํารวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีวัดความ
ต้านทานไฟฟ้าในแนวดิ่ง (VES) พร้อมผลการแปลความหมาย จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๓ จุด ข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูล Access files ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในโปรแกรม
สําเร็จรูป GeoScene3D
(๔) ข้อมูลประกอบ
นอกจากข้อมูล SkyTEM และข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลแล้ว ยังมีข้อมูล
ประกอบอื่นๆ ที่ถูกนํามาใช้ร่วมกันในการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล SkyTEM
เชิงธรณีวิทยาในครั้งนี้ด้วย เช่น ข้อมูลสภาพภูมิประเทศในรูปของแบบจําลองระดับความสูงของภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลข หรือ Digital Elevation Model (DEM) และข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ (topographic
maps) มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของพื้นที่ศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลในส่วนนี้ถูกจัดเตรียมอยู่ในรูปของ
shape file (.shp) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)
๕.๒.๒ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผล วิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผล วิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้ อ มู ล
SkyTEM เชิ ง ธรณี วิ ท ยาในครั้ ง นี้ คื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป
GeoScene3D ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย บริษัท I-GIS แห่งประเทศเดนมาร์ก
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๕.๓ การแปลความหมายข้อมูลลักษณะชั้นดิน-หิน (Lithology) จากข้อมูลการบินสํารวจ
๕.๓.๑ แนวทางการดําเนินการ
การแปลความหมายทางธรณีวิทยาในการศึกษานี้ มุ่งเน้นการแปลความหมายใน
ภาพรวมของลัก ษณะทางธรณีวิ ท ยาและธรณีวิท ยาโครงสร้า ง ที่ ป ระกอบด้ ว ยการดํ าเนิ นการ ๓
ขั้นตอนดังนี้
๑) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด ดําเนินการโดยการจัดทําแผนที่แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้า
จํ าเพาะจริ งในแต่ ละช่ วงชั้ นความหนา ๕ เมตร เริ่ มจากพื้ นผิ วลงไปจนถึ งระดั บ ๒๕๐ เมตร (ใต้
ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ด้วยโปรแกรม Aarhus Workbench โดยศึกษาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ค่าความต้านทาน สัมพันธ์กับลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา
๒) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะภายในพื้นที่
ย่อย ดําเนินการโดยการนําแผนที่แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริง
ในแต่ละช่วงชั้นความหนา ๕ เมตร มาศึกษาร่วมกับข้อมูลบ่อน้ําบาดาล ด้วยโปรแกรม Geoscene3D
โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นพื้นที่ย่อย ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ย่อย A, B, C และพื้นที่ย่อย D และ
ใช้โปรแกรม GeoScene3D จัดทําภาพตัดขวางเพื่อศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
ต้านไฟฟ้า ร่วมกับข้อมูลบ่อน้ําบาดาล ให้ทราบถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา
๓) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านไฟฟ้าจําเพาะเฉพาะที่ เพื่อกําหนด
ตําแหน่งจุดเจาะสํารวจ ดําเนินการโดยการใช้โปรแกรม GeoScene3D ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่า
ความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะที่ เพื่อกําหนดตําแหน่งที่จะเจาะสํารวจ
ในขั้นตอนการวิเคราะห์และแปลความหมายใน ๓ ขั้นตอนที่นําเสนอนั้นเป็น
การศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น มุ่ ง เน้ น เพื่ อ กํ า หนดจุ ด เจาะสํ า รวจ และศึ ก ษาเพื่ อ ทราบถึ ง ลํ า ดั บ ชั้ น หิ น
(stratigraphy) ของพื้นที่ศึกษา
๕.๓.๒ การแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะและลักษณะชั้นดิน-หิน
การแปลความหมายข้ อมูล SkyTEM
ในเชิงธรณีวิทยาด้วยการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นดิน-หินต่างๆ ของแบบจําลองแบบหยั่งลึก ที่แสดง
อยู่ในรูปของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ยของชั้นดิน-หินแต่ละชั้น ทําให้การแยกแยะระหว่างชั้น
ทรายกับชั้นดินเหนียวทําได้ยาก เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจะถูกแสดงอยู่ช่วงค่าระหว่าง
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นทรายและของชั้นดินเหนียว ดังนั้น การแปลความหมายข้อมูล
SkyTEM ในเชิงธรณีวิทยาให้มีความถูกต้องมากขึ้นจึงจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเจาะสํารวจ
และข้อมูลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ เช่น ค่าระดับรังสีแกมมา ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่วัดได้ในหลุมเจาะสํารวจ มาเทียบเคียง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ช่ วงค่ าความต้ านทานไฟฟ้ าจํ าเพาะของชั้นกรวดทรายมีค่ า ๕๐ โอห์ มเมตร หรื อ
มากกว่า ในขณะที่ชั้นดินเหนียวโดยทั่วไปมีความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํากว่า ๑๐ โอห์มเมตร ส่วนค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นดิน-หินที่มีค่าปานกลาง (ระหว่างค่าของชั้นดินเหนียวและชั้นกรวด
ทราย) จึงแสดงว่าเป็นชั้นที่ผสมหรือมีความหลากหลายในขนาดของเนื้อตะกอน ตั้งแต่กรวด ทราย

๗๑

ทรายแป้ง หรือชั้นดินเหนียว หรือมีการแทรกสลับกันของชั้นตะกอนเหล่านี้ ส่วนชั้นศิลาแลงในพื้นที่
ศึกษาถึงแม้จะมีความพรุนสูงแต่ยังคงมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงเสมอ
๕.๔ การแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา
๕.๔.๑ สภาพธรณีวทิ ยาทั่วไปของพื้นทีศ่ ึกษาและบริเวณโดยรอบ
พื้นที่สํารวจตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกขอบลุ่มแอ่งขนาดใหญ่ ด้านตะวันตกหินฐานที่เป็น
หินแกรนิตและหินมหายุค Palaeozoic ปรากฏอยู่ที่ระดับตื้นและเป็นส่วนหนึ่งของขอบด้านตะวันตกของ
แอ่งตะกอน การผุกร่อนของชั้นหินฐานเกิดเป็นชั้นตะกอนสะสมบริเวณในแอ่งมีน้ําไหลผ่าน และแม่น้ําพัด
พามาสะสมบริเวณที่ต่ํากว่าทางด้านตะวันออก ส่วนชั้นตะกอนภายในแอ่งของพื้นที่สํารวจประกอบด้วย
กรวด ทราย และดินเหนียว ชั้นบนสุดของลําดับชั้นตะกอนในพื้นที่เป็นชั้นศิลาแลง ส่วนใหญ่มีความ
หนาในช่วงระหว่าง ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร แต่อาจหนาถึง ๗๐๐ เมตร หรือมากกว่าบริเวณกลางลุ่มแอ่ง
ผลที่เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐานในการพัฒนาเป็นลุ่มแอ่ง เกิดรอยเลื่อนขนาด
ใหญ่ตามแนวระดับช่วงมหายุค Mesozoic วางตัวในแนว WNW-ESE พบได้บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่
สํารวจ และกระบวนการเกิดรอยเลื่อนทําให้เกิดแอ่งย่อยๆ ขึ้นในลุ่มแอ่ง ตั้งแต่ช่วง Miocene จนถึง
Quaternary มีทิศทางการวางตัวแนวตามทิศเหนือ-ใต้
๕.๔.๒ ระเบียบวิธปี ฏิบัติในการแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา
ค่าสูงหรือต่ําของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นตะกอน ขึ้นอยู่กับปริมาณแร่
ดินเหนียวที่อยู่ในเนื้อตะกอนซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก และอิออนของน้ําในช่องว่าง เช่น ถ้าปริมาณอิออนข
องน้ําในช่องว่างต่ํา จะหมายถึงค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่วัดได้เป็นค่าจากปริมาณดินเหนียวที่
เป็นส่วนประกอบในชั้นตะกอน เป็นต้น
วิธีการบินสํารวจของ SkyTEM จะเน้ นการตรวจวัดชั้นที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะต่ํา และในการชี้ชัดบริเวณหรือชั้นที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงของข้อมูล SkyTEM จึง
ให้ความถูกต้องไม่มาก โดยทั่วๆ ไป ชั้นที่อยู่ระดับตื้นหรือชั้นบนๆ สามารถแยกแยะได้ดี และความ
คมชัดจะลดลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระบวนการประมวลผลข้อมูล SkyTEM จึงเป็นการสร้าง
แบบจําลอง 1D หรือหยั่งลึก ที่มีชั้นแบบจําลอง ๓๐ ชั้น กําหนดความหนาที่แน่นอนตั้งแต่ระดับตื้นคือ
หนา ๕ เมตร จนถึงหนา ๕๐ เมตร ที่ระดับลึกสุดของแบบจําลอง
จากผลของแบบจําลองแต่ละชั้นที่มีความหนา ๕-๑๐ เมตร สามารถแสดงชั้นน้ําบาดาล
ในระดับตื้น ส่วนบริเวณระดับลึกสุด ในการกําหนดชั้นจําลองแต่ละชั้นถูกกําหนดให้มีความหนาเป็น
หลายสิบเมตร ที่จะใช้แสดงชั้นน้ําบาดาลในระดับลึก จุดเด่นของวิธีการ SkyTEM คือสามารถหาชั้นที่มี
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํา ความลึกของชั้นที่มีค่าสภาพนําไฟฟ้าสูง มักจะเป็นผลช่วยในการ
แปลความหมายในเชิงอุทกธรณีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้อาจอยู่ที่ระดับลึกมากขึ้น
๕.๔.๓ การแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในพืน้ ทีศ่ ึกษาในภาพรวม
๑) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ที่ระดับความสูง ๑๒๐ ถึง ๗๐ เมตร
(เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง)
พบเขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง (A) ขนาดเล็ก ที่ระดับบนสุดที่มุมด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือ ขยายไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (B) (สีแดง/เหลือง/ม่วง) เขตที่เป็นค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงด้านใต้/ตะวันออกเฉียงใต้ขยับไปทางตะวันออก เมื่อระดับความลึกเพิ่มมาก
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ขึ้นซึ่งบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงจากภูมิประเทศที่สูงด้วย ลําดับชั้นทางธรณีวิทยาที่พบ
ส่วนใหญ่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํา (C) (สีฟ้า/เขียว) ชั้นที่เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ
สูงทางใต้/ตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการตัดผ่านแนวร่องที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะวางตัวตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นแม่น้ําในปัจจุบัน เขตที่เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงทั้งสองด้านอาจเคยมีการ
ต่อเนื่องมาก่อนแล้วถูกกร่อนเป็นแนวร่อง (รูปที่ ๕.๔-๑)

A
C
D
B

รูปที่ ๕.๔-๑ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับ ๗๕ ถึง ๗๐ เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
๒) ชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ช่วงที่ระดับความสูง ๗๐ ถึง ๔๐
เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง)
ยังคงพบเขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง (A) มุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่พบการกร่อนเป็นแนวร่องที่ระดับล่าง บริเวณตอนกลางพื้นที่เขตความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง
รวมตัวกันลงด้านล่าง (F) เขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงเป็นพื้นที่ใหญ่ประมาณตอนกลางพื้นที่
สํารวจ เขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํา (G) (สีเขียวออกฟ้า) ด้านตะวันออก แสดงทิศทางการวาง
ตัวอย่างชัดเจนในแนว WNW-ESE พบแนวแคบๆ ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง ซึ่งบางส่วนเป็น
แม่น้ําปัจจุบัน (รูปที่ ๕.๔-๒)

๗๓

G
F

A
C

E
B

รูปที่ ๕.๔-๒ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๕๐ ถึง ๔๕
เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง)
๓) ชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ยที่ระดับความสูง ๔๐ ถึง ๐ เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
ในช่วงชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงที่ประมาณตอนกลางพื้นที่ (F) คลุม
พื้นที่ใหญ่มากขึ้นและค่อยขยับไปทางตะวันออกเมื่อระดับลึก (ในช่วงความลึกนี้) เพิ่มขึ้น เขตค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํา (C) คลุมพื้นที่กว้างออกไปทางตะวันออก ในขณะที่เขตค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะสูง (A) ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนด้านตะวันออกสุดแสดง
เขตค่ าความต้ านทานไฟฟ้ าจํ าเพาะต่ํ าที่ ประกอบด้ วย เขตค่ าความต้ านทานไฟฟ้ าจํ าเพาะต่ํ าเป็ น
ส่วนย่อยๆ ของเขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง (H) (รูปที่ ๕.๔-๓)

H

F
A
C

รูปที่ ๕.๔-๓ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๒๐ ถึง ๑๕
เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง)

๗๔

๔) ชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ยที่ระดับความสูง ๐ ถึง ๘๐ เมตร (ใต้
ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
เขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง (F) ที่พบกลางพื้นที่สํารวจ ขยายต่อเนื่อง
ไปทางตะวันออกและค่อยๆ เลือนหายที่ระดับความลึกมากขึ้น ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือพบแนว
เขตที่เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงวางตัวแนวเหนือ-ใต้ที่เด่นชัด (I) เขตค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะสูงนี้คลุมมากขึ้นที่ระดับความลึกด้านล่างของช่วงนี้ มีการกระจายตัวมากขึ้นของเขตค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูง (J) ด้านตะวันตก เขตความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํา (C) ขยายคลุม
มากขึ้นในพื้นที่สํารวจ (รูปที่ ๕.๔-๔)

I

F

JI

C

รูปที่ ๕.๔-๔ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๕๕ ถึง ๖๐
เมตร (ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
๕) ชั้ น ค่ า ความต้ า นทานไฟฟ้ า จํ า เพาะเฉลี่ ย ที่ ร ะดั บ ความสู ง ๘๐ เมตร (ใต้
ระดับน้ําทะเลปานกลาง)และลึกลงไป
ยังพบเขตค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงที่วางตัวเหนือ-ใต้ทางขอบด้านเหนือ
ของตอนกลางพื้นที่สํารวจ (I) มีการขยายต่อเนื่องไปลงระดับลึกเหมือนกับเขตค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะสูงด้านมุ มตะวันตกเฉี ยงเหนือ ครึ่ งหนึ่งทางด้านตะวันตกพบเขตค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะต่ําเด่นมาก (C) ค่อยๆ ขยายคลุมมากขึ้นในพื้นที่สํารวจระดับลึก พบแนวเขตที่เป็นค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสูงขนาดใหญ่บริเวณทางตะวันออก (K) (รูปที่ ๕.๔-๕)

๗๕

I
K
A
C

รูปที่ ๕.๔-๕ แผนที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะเฉลี่ย ตัดที่ช่วงระดับความสูง ๑๙๕ ถึง ๒๐๐
เมตร (ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
๕.๕ การจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยา
๕.๕.๑ แนวคิดและแนวทางในการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยา
การจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยานับได้ว่าเป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ
ที่สุดของการประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายเชิงธรณีวิทยา กล่าวคือ (๑) เป็นการดําเนินการ
จําแนกชั้นธรณี (geological formations) ในรูปแบบ ๒ มิติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการจัดทํา
แบบจําลองทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ ที่สามารถแสดงขอบเขตและการแผ่ขยายตัวทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่งของชั้นธรณี หรือหน่วยหินทางธรณีวิทยา (geological units) หน่วยต่างๆ แบบ ๒ มิติ ใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งของพื้นที่ศึกษา (ซึ่งได้ดําเนินการมาแล้วส่วนหนึ่งในหัวข้อที่ผ่านมา) และ (๒)
เป็นการนําแนวทาง วิธีการและความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแบบจําลองทางธรณีวิทยาในรูปแบบ ๒
มิติ ดังกล่าว มาดําเนินการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา (รวมทั้งประมวลผล
การจัดทําแบบจําลองทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ ที่ได้ดําเนินการแล้วในหัวข้อ ๕.๓ ที่ผ่านมา) พร้อมทั้ง
เชื่อมต่อข้อมูลแบบ ๒ มิติ (2-D gridding or interpolation) เพื่อจัดทําเป็นแบบจําลองทาง
ธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ที่สามารถแสดงขอบเขตและการแผ่ขยายตัวทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของชั้น
ธรณี หรือหน่วยหินทางธรณีวิทยา (geological units) หน่วยต่างๆ แบบ ๓ มิติ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาได้ อัน
จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการจําแนกชั้นหินให้น้ําบาดาล หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหน่วยต่างๆ
แบบ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไป
อนึ่ง ในการดําเนินการจัดทําแบบจําลองทางธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ในครั้งนี้ ใน
เบื้องต้นได้กําหนดแนวทางการดําเนินการไว้เป็น ๒ แนวทาง ตามลําดับดังนี้ (๑) การจําแนกและ
แสดงขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา (principal geological units) ซึ่ง
หน่วยหินหลักทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาที่ได้รับการจัดจําแนกไว้เป็น ๓ หน่วย ในโครงการศึกษา
สํารวจและจัดทําแผนที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่ ๓: จังหวัดนครสวรรค์
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ตากและกําแพงเพชร (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๔) ประกอบด้วย (โดยเรียงลําดับจากอายุอ่อนสุด
ไปหาอายุแก่สุด หรือเรียงลําดับจากบนลงล่าง) หน่วยตะกอนน้ําพารูปพัด (Quaternary Alluvial Fan
Deposits: Qaf) หน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ (Quaternary Young Terrace deposits: Qyt)
และหน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า (Quaternary Old Terrace Deposits: Qot) และ (๒) การ
จําแนกและแสดงขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยย่อยภายในหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยาหรือชั้น
ธรณีต่างๆ ดังกล่าวแล้วในข้อ (๑) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มของชั้นกรวดทรายและชั้นดินเหนียวต่างๆ อัน
ได้แก่ หน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ส่วนบน (Upper Quaternary Young Terrace Deposits: Qyt
- upper part) หน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ส่วนล่าง (Lower Quaternary Young Terrace
Deposits: Qyt - lower part) หน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าส่วนบน (Upper Quaternary Old
Terrace Deposits: Qot - upper part) และหน่วยตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าส่วนล่าง (Lower
Quaternary Old Terrace Deposits: Qot - lower part) เป็นต้น
๕.๕.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยา
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยา ได้แก่ข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวแล้วใน
หัวข้อ ๕.๒.๑
๕.๕.๓ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวทิ ยา
การจั ด ทํ า แบบจํ า ลองด้ า นธรณี วิ ท ยาแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น ๒ แบบ คื อ การจั ด ทํ า
แบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ และการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ โดยการ
จัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาในแบบแรกได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วในหัวข้อ
๕.๓ และหัวข้อ ๕.๔ และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาครบทั้งสอง
แบบ ในลําดับต่อจากนี้ไปจะได้กล่าวถึงการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติเป็นหลัก โดย
อาจมีการกล่าวอ้างอิงถึงการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติบ้างในบางประเด็น ซึ่งในการ
ดําเนินการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติในครั้งนี้ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ๔ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการกําหนดขอบเขตการแผ่ขยายตัวใน
แนวดิ่ง (ขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ณ ตําแหน่งที่มีข้อมูลหลุมเจาะหรือข้อมูล SkyTEM) และ/หรือ
แนวราบ (ความต่อเนื่องของขอบเขตด้านบนและด้านล่างตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา) ของ
ชั้นธรณีแต่ละชั้น หรือหน่วยหินทางธรณีวิทยาแต่ละหน่วย (ทั้งหน่วยหลักและหน่วยย่อย)
ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดขอบเขตการแผ่ขยายตัวในแนวดิ่งและ/หรือในแนวราบของชั้นธรณีแต่
ละชั้นฯ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ ๓ การเชื่อมต่อขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ในแบบ ๓ มิติ ทั่วทั้ง
พื้นที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ การแสดงผลการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา
ดังมีเนื้อหาโดยสังเขปตามลําดับดังต่อไปนี้
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(๑) การพิจารณาหาวิ ธีการที่ เหมาะสมในการกํ าหนดขอบเขตการแผ่ ขยายตั วใน
แนวดิ่ง(ขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ณ ตําแหน่งที่มีข้อมูลหลุมเจาะหรือข้อมูล SkyTEM) และ/
หรือ แนวราบ (ความต่อ เนื ่อ งของขอบเขตด้า นบนและด้า นล่า งตามแนวภาพตั ด ขวางทาง
ธรณีวิทยา) ของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ
ขั้นตอนการดําเนินงานนี้จําเป็นต้องดําเนินการเป็นขั้นตอนแรก ทั้งนี้เพราะผลการ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือการตัดสินใจว่าควรจะใช้วิธีการใดในการกําหนด (marking) ขอบเขตการ
แผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง (interpretation points) จะเป็น
ตั วกําหนดแนวทางการดํา เนิ น การกํา หนดขอบเขตการแผ่ ข ยายตั ว ของชั้ น ธรณี แ ต่ ล ะชั้ น ฯ ทั้ง ใน
แนวราบและแนวดิ่งในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา (ก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อขอบเขตการแผ่ขยายตัว
ของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ (2-D grid interpolation) เพื่อให้เกิดเป็นระนาบหรือพื้นผิว (surface) ของ
ขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ต่อไป ซึ่งเป็นการดําเนินการในอีกสองขั้นตอนที่ตามมา)
การดําเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดตําแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้น
ธรณีแต่ ละชั้ นฯ จากข้อมู ล SkyTEM ที่มีอยู่ ทั้งในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่ าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๑ มิติ (ข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในลักษณะเป็นแท่ง ณ จุดสํารวจ
แต่ละจุดตามแนวสํารวจ - 1-D resistivity sticks) และในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ (ข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในลักษณะเป็นมวลรวมแบบสามมิติ
ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา - 3-D resistivity cube หรือ resistivity volume) ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ ๕.๒.๑ หัวข้อ
ย่อยที่ (๑)
(๒) การดําเนินการกําหนดขอบเขตการแผ่ขยายตัวในแนวดิ่งและ/หรือในแนวราบ
ของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ
เมื่อได้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการในการกําหนดตําแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้น
ธรณีแต่ละชั้นฯ ของพื้นที่ศึกษา ด้วยการจัดทําภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติแล้ว ได้ดําเนินการ
จัดทําภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ ในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น ๘
แนวหลัก ดังแสดงในรูปที่ ๕.๕-๑ โดยทุกแนวตัดผ่านตําแหน่งที่ตั้งบ่อน้ําบาดาลที่มีข้อมูลชั้นดิน-หิน
และ/หรือข้อมูลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะด้วยอย่างน้อย ๑ บ่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลกํากับ หรือบ่งชี้
ขอบเขตการแผ่ ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้น หรือหน่วยหินทางธรณี วิทยาแต่ละหน่วย ให้กับการ
กําหนดขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้น หรือหน่วยหินทางธรณีวิทยาแต่ละหน่วย ด้วยข้อมูล
SkyTEM ที่ปรากฏอยู่ตามแนวภาพตัดขวางฯ แต่ละแนว ดังตัวอย่างที่แสดงอยู่ในรูปที่ ๕.๕-๒ ในการ
ดําเนินการได้กําหนดให้แนวภาพตัดขวางฯ ต่างๆ เหล่านี้มีทิศทางการวางตัวที่แตกต่างกันไปตลอดจนมีทิศ
ทางการวางตัวที่ไขว้กันตามสมควร (บนพื้นฐานของการกระจายตัวของตําแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาลที่
มีข้อมูลชั้นดิน-หิน และ/หรือข้อมูลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะในพื้นที่ศึกษา) ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่ดีในการเชื่อมต่อข้อมูลตําแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ จนเกิดเป็นพื้นผิว
ขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป และในขณะเดียวกัน
เพื่อเป็นการตรวจสอบ (cross-check) หรือการทําให้เกิดความสอดคล้องกันในการกําหนดขอบเขต
การแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ตามแนวภาพตัดขวางฯ ต่างๆ ที่ตัดผ่านกัน
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รูปที่ ๕.๕-๑ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา
ตามแนวภาพตั ดขวางทางธรณี ฟิ สิ กส์ แสดงการแปรเปลี่ ยนค่ าความต้ านทานไฟฟ้ า
จําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ (2-D vertical resistivity profile) จํานวน ๘ แนวหลัก

๗๙

รูปที่ ๕.๕-๒ ตัวอย่างแบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ใน
รูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของ
พื้นที่ศึกษา ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ หมายเลข Profile ๕ แสดงการกําหนดตําแหน่ง
ขอบเขตการแผ่ขยายตัวในแนวดิ่งและแนวราบของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ในจอแสดง
ภาพสามมิติ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D
(๓) การเชื่อมต่อขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา
ภายหลังการกําหนด (marking) ขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้นฯ
(interpretation
points) ตามแนวภาพตัดขวางฯ ในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาแล้ว ได้
ดําเนินการเชื่อมต่อ (2-D grid interpolation) ข้อมูลตําแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่
ละชั้นฯ ดังกล่าว จนเกิดเป็นพื้นผิว (surface)ของขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นธรณีแต่ละชั้น หรือ
หน่วยหินทางธรณีวิทยาแต่ละหน่วย ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพ ๓ มิติได้
๕.๕.๔ รายละเอียดการจัดทําแบบจําลองด้านธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา
การจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาจากข้อมูลการบินสํารวจ SkyTEM
เป็นการแปลงข้อมูลในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ (geophysical model) ให้อยู่ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา (geological or hydrogeological model)
ในการดําเนินการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาในครั้งนี้ ได้อาศัย
ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาที่ได้มีการ

๘๐

ดําเนินการมาก่อนแล้วในโครงการศึกษา สํารวจและจัดทําแผนที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน
๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ ตากและกําแพงเพชร
(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๔) เป็นพื้นฐาน ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้จําแนกหน่วยหินหลักทาง
ธรณีวิทยาในส่วนที่เป็นหินร่วน (unconsolidated rocks) ในพื้นที่ศึกษา (พื้นที่โครงการ) ออกเป็น ๔
หน่วย โดยเรียงลําดับตามอายุอ่อนสุดไปหาแก่สุด ดังนี้ (๑) หน่วยหินตะกอนลุ่มน้ําหลากหรือหน่วย
หินตะกอนน้ําพา (Quaternary flood-plain aquifer: Qfdหรือ Qa) (๒) หน่วยหินตะกอนทรายรูป
พัด (Quaternary alluvial fan aquifers: Qaf) (๓) หน่วยหินตะกอนตะพักน้ํายุคใหม่ (Quaternary
young terrace aquifers: Qyt) และ (๔) หน่วยหินตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า (Quaternary older
terrace aquifers: Qot) และพร้อมๆ กันนั้นก็ได้จําแนกหน่วยหินหลักทางอุทกธรณีวิทยาในส่วนที่
เป็นหินร่วน (Unconsolidated-rock aquifers) ในพื้นที่ศึกษา ออกเป็น ๔ หน่วย เช่นเดียวกัน ได้แก่
(๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนลุ่มน้ําหลาก (Flood plain aquifers: Qfd) (๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนทรายรูป
พัด (Alluvial fan aquifers: Qaf) (๓) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักน้ํายุคใหม่ (Young terrace
aquifers: Qyt) และ (๔) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า (Older terrace aquifers: Qot)
ตามลําดับ ส่วนในกรณีของหินแข็ง (consolidated rocks) ได้มีการจําแนกหน่วยหินหลักทาง
ธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษาออกเป็น ๒ หน่วย ได้แก่ หน่วยหินแปรขั้นต่ํายุคไซลูเรียน – ดีโวเนียน (Silurian –
Devonian metamorphic rocks: SD) และหน่วยหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก (Triassic granite: gr)
และในทํ า นองเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ จํ า แนกหน่ ว ยหิ น หลั ก ทางอุ ท กธรณี ใ นหิ น แข็ ง (Consolidated-rock
aquifers) ออกเป็นชั้นหินให้น้ําหินแปรยุคไซลูเรียน – ดีโวเนียน (Silurian – Devonian
metamorphic aquifers: SDmm) และชั้นหินให้น้ําหินแกรนิต (Granitic aquifers: gr) ตามลําดับ
(รายละเอียดเกี่ยวกับการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาดังกล่าวสามารถศึกษาจาก
รายงานของโครงการศึกษา สํารวจและจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาขั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:
๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ ตากและกําแพงเพชร
ดังกล่าวแล้วข้างต้น) (รูปที่ ๕.๕-๓ และ รูปที่ ๕.๕-๔)
ในการดําเนิ นการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุ ทกธรณีวิทยาจากข้อมูลการบิ น
สํารวจ SkyTEM ในครั้งนี้ พอจะแบ่งขั้นตอนหลักของการดําเนินงานออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ (๑)
การรวบรวมข้อมูล (๒) การจัดเตรียมข้อมูล และ (๓) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของการ
ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว จะกล่าวได้กล่าวถึงตามลําดับในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การรวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการดํ า เนิ น การจํ า แนกหน่ ว ยหิ น ทาง
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาในครั้งนี้ ซึ่งต้องทําการรวบรวม แบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ข้อมูล
หลัก ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประกอบอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๑) ข้อมูลหลัก เป็นข้อมูลการบินสํารวจ SkyTEM ที่ผ่านขั้นตอนการประมวลผล
ต่างๆ ทางธรณีฟิสิกส์ (data processing and inversion) จนอยู่ในรูปของ 1-D Resistivity
Inversion แล้ ว และที่ พ ร้ อ มจะสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการจั ด ทํ า แบบจํ า ลองทางธรณี ฟิ สิ ก ส์
(geophysical model) ทั้งในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ได้

๘๑

รูปที่ ๕.๕-๓ แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๔)

๘๒

รูปที่ ๕.๕-๔ แผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๕๔)

๘๓

๒) ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งที่ตั้ง ความลึก รายละเอียดชั้นดิน – หิน (lithologic log) และข้อมูลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุม
เจาะ (geophysical borehole log) ชนิดต่างๆ ซึ่งที่สําคัญได้แก่ E-log และ Gamma ray log
๓) ข้อมูลประกอบอื่นๆ เป็นข้อมูลด้าน GIS เกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศ และ/
หรือแผนที่แบบจําลองแสดงระดับความสูงของภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM)
ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานที่นํามาใช้ในการดําเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วย
ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลที่เจาะขึ้นใหม่ในระหว่างการดําเนินการของโครงการนําร่องการ
สํารวจแหล่งน้ําบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง จํานวน ๑๘ บ่อ และข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาล
ที่เ จาะขึ้ น ใหม่ใ นระหว่ า งการดํา เนิ น การของโครงการศึ กษา สํ ารวจและจั ดทําแผนที่ น้ําบาดาลขั้ น
รายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์
ตากและกําแพงเพชร จํานวน ๔ บ่อ ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลจากโครงการทั้งสองดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นข้อมูลหลุมเจาะที่ใช้เป็นหลัก ส่วนข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลอื่นๆ ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา) จะนํามาใช้เป็นเพียงข้อมูลเสริมเท่านั้น ทั้งนี้เพราะข้อมูลส่วนหลังนี้มี
เพียงข้อมูลรายละเอียดชั้นดิน -หิน เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีข้อมูล E-log มาปรับแก้ความลึกแต่อย่าง
ใด (เป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนในด้านความลึกค่อนข้างมาก) ในบรรดาข้อมูลชนิดต่างๆ ของ
ข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลนั้น ข้อมูล E-log และ Gamma ray log ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญและ
ใช้เป็นหลักในการดําเนินการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาจากข้อมูลการบินสํารวจ
SkyTEM ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะเป็นข้อมูลจากการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะที่มีความละเอียดแม่นยําสูง
(ตารางที่ ๕.๕-๑ และ รูปที่ ๕.๕-๕ ถึง รูปที่ ๕.๕-๖)
ตารางที่ ๕.๕-๑ แสดงบัญชีบ่อน้ําบาดาลในโครงการศึกษาสํารวจและจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ขั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ ๓ จังหวัด
นครสวรรค์ ตากและกําแพงเพชร ที่มีการนําข้อมูลหลุมเจาะมาใช้ในการดําเนินการจําแนกหน่วย
หินทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา
รายชื่อบ่อ

พิกัดตะวันออก

พิกัดเหนือ

ความลึกเจาะสํารวจ

5341C011
5341C015
5341C025
5341C026

573543.378
595294.779
575180.989
585577.177

1823507.996
1819535.368
1822822.752
1822822.752

65.8
49.7
61.7
57.4

ช่วงความลึกท่อเซาะร่อง
(เมตร)
62-80
96-108
72-90
93-111

๘๔
SCALE 1:620

รูปที่ ๕.๕-๕ ตัวอย่างข้อมูล E-log และ Gamma ray log ของบ่อน้ําบาดาลหมายเลข B03
(5541A004)

๘๕

รูปที่ ๕.๕-๖ ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดชั้นดิน-หิน ของบ่อน้ําบาดาลหมายเลข B03 (5541A004)

๘๖

(๒) การจัดเตรียมข้อมูล
เป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสําหรับใช้ในการดําเนินการจําแนกหน่วยหิน
หลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาจากข้อมูลการบินสํารวจ SkyTEM ซึ่งพอจะแยกอธิบายได้
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลหลัก หรือข้อมูล SkyTEM ในการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลหลักได้แบ่ง
ขั้นตอนย่อยในการดําเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การกําหนดแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์
(geophysical profile lines) และ (๒) การจัดทําภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ (geophysical profile)
ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๑) การกําหนดแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical profile
lines)
การดําเนินการกําหนดแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ เป็นการดําเนินการ
ในหน้าจอแสดงภาพแผนที่ (map window) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D โดย
ได้แบ่งแนวทางการดําเนินการออกเป็น ๒ แนวทาง คือ (๑) การกําหนดแนวภาพตัดขวางฯ ขึ้นใหม่
โดยมีทิศทางผ่านไปตามตําแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาลต่างๆ ที่มีข้อมูลหลุมเจาะบ่อน้ําบาดาล (E-log
และ Gamma ray log) ปรากฏอยู่ แนวภาพตัดขวางฯ ที่กําหนดขึ้นใหม่ตามแนวทางนี้ ถือได้ว่าเป็น
แนวภาพตัดขวางฯ หลัก (main geophysical-profile lines) ที่มีลักษณะไม่เป็นแนวเส้นตรง แต่จะมี
ทิศทางเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาล โดยในเบื้องต้นได้กําหนดไว้จํานวนทั้งสิ้น ๘
แนว (๑) การกําหนดแนวภาพตัดขวางฯ โดยมีทิศทางขนานไปกับแนวขอบเขตของพื้นที่ศึกษา ทั้งใน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ (NE–SW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียง
ใต้ (NW–SE) แนวภาพตัดขวางฯ ที่กําหนดขึ้นตามแนวทางนี้เป็นแนวภาพตัดขวางที่กําหนดไว้แต่เดิม
โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก ที่ถือได้ว่าเป็นแนวภาพตัดขวางฯ รอง (minor geophysical-profile
lines) มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและมีระยะห่างระหว่างแนวที่สม่ําเสมอ โดยมีระยะห่างในแนว NESW ประมาณ ๒ กิโลเมตร และระยะห่างในแนว NW-SE ประมาณ ๘ กิโลเมตร จํานวนรวม ๑๐ แนว
ดังนั้นจะได้แนวภาพตัดขวางฯ หลัก และแนวภาพตัดขวางฯ รอง รวมทั้งสิ้น ๑๘ แนว (รูปที่ ๕.๕-๗)
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มจํานวนจุดตัดกันของแนวภาพตัดขวางฯ ทั้งสอง
แบบให้มีมากขึ้น (ณ จุดตัดดังกล่าว จะมีข้อมูลตําแหน่งขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินหลักทาง
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยในแนวภาพตัดขวางฯ หลักที่ได้จากการแปลความหมาย ซึ่ง
ต่อไปในที่นี้จะเรียกแทนว่า Interpretation point ปรากฏอยู่ ซึ่ง Interpretation point ในแนว
ภาพตัดขวางฯ หลักดังกล่าว ณ จุดตัดใดๆ ก็จะเป็นข้อมูล Interpretation point อ้างอิงให้กับแนว
ภาพตัดขวางฯ รอง ณ จุดตัดนั้นๆ ด้วย) จึงได้เพิ่มแนวภาพตัดขวางฯ ตามแนวทางแรกให้มีจํานวน
มากขึ้นในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่ศึกษาที่ยังไม่มีแนวภาพตัดขวางฯ พาดผ่าน ด้วยการเชื่อมต่อแนว
ภาพตัดขวางฯ ไปตามตําแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาลต่างๆ (รูปที่ ๕.๕-๘)

๘๗

รูปที่ ๕.๕-๗ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางฯ ๘ แนวหลักและแนวภาพตัดขวางฯ ๑๐ แนวรองใน
พื้นที่ศึกษาที่กําหนดไว้ในเบื้องต้น (และจุดตัดระหว่างแนวภาพตัดขวางฯ หลัก)

รูปที่ ๕.๕-๘ แผนที่แสดงแนวภาพตัดขวางฯ ที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นในพื้น ที่ศึกษา (และจุดตัด
ระหว่างแนวภาพตัดขวางฯ หลักที่มีเพิ่มมากขึ้น)

๘๘

๒) การจัดทําภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical profile)
การดําเนินการจัดทําภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ เป็นการดําเนินการในจอ
แสดงภาพตัดขวาง (profile window) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D ด้วยการใช้
คําสั่งให้โปรแกรมฯ สร้างภาพตัดขวางฯ ตามแนวภาพตัดขวางฯ ต่างๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งภาพตัดขวางฯ ที่
ได้จะอยู่ในรูปของแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ (geophysical model) ที่แสดงถึงการแปรเปลี่ยนค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณีต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งเพียงเท่านั้น แต่ยังไม่มี
การแสดงข้อมูลในเชิงธรณีวิทยา หรือเป็นแบบจําลองทางธรณีวิทยาแต่ประการใด (รูปที่ ๕.๕-๙)

รูปที่ ๕.๕-๙ ตัวอย่างแบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลักหมายเลข
Profile 3
ข้อมูล พื้ นฐาน หรือข้อมูลหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาล ในการจัดเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานได้แบ่งขั้นตอนย่อยในการดําเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การจัดเตรียมข้อมูล
พื้นฐานในกรณีของหินร่วน และ (๒) การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในกรณีของหินแข็ง ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้
๑) การจัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐานในกรณีของหินร่วน
เป็นการกํ าหนดตํา แหน่งขอบเขตด้านบนสุด และ/หรือล่ างสุด ของ
หน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยในข้อมูล E-log โดยอาศัยชั้นดินเหนียวหลัก
(clay key bed) ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดลําดับการตกทับถมของตะกอนของหน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาหน่วยนั้นๆ เป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งทําเครื่องหมายแสดงขอบเขตดังกล่าวตาม
ระดับความลึกในข้อมูล E-log หรือบันทึกความลึกของขอบเขตฯ ดังกล่าวไว้สําหรับข้อมูลหลุมเจาะ
ของบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อ การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ได้ตําแหน่งขอบเขตหรือจุดแบ่งระหว่าง
หน่วยหินตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าและหน่วยหินตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ (Qot/Qyt) หน่วยหิน
ตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่และหน่วยหินตะกอนน้ําพารูปพัด (Qyt/Qaf) และหน่วยหินตะกอนตะพัก
ลําน้ํายุคใหม่และหน่วยหินตะกอนที่ราบลุ่มน้ําหลาก หรือหน่วยหินตะกอนน้ําพา (Qyt/Qfd) (รูปที่
๕.๕-๑๐)

๘๙

รูปที่ ๕.๕-๑๐ ตัวอย่างการกําหนดขอบเขตด้านบนสุดของหน่วยหินตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า
(Qot) และหน่วยหินตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ (Qyt) ในข้อมูล E-log ของบ่อน้ําบาดาลหมายเลข B03
(5541A004)
๒) การจัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐานในกรณีของหินแข็ง
เป็นการกําหนดขอบเขตด้านบนสุดของหินแข็งที่เจาะพบลงในข้อมูล
E-log โดยอาศัยข้อมูลรายละเอียดชั้นดิน – หิน ของหลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลที่แสดงถึงความลึก
ของการเริ่มเจาะพบชั้นหินแข็งโดยตรง หรือบันทึกความลึกของขอบเขตฯ ดังกล่าวไว้สําหรับข้อมูล
หลุมเจาะของบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อ การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ได้ตําแหน่งขอบเขตหรือจุดแบ่ง
ระหว่างหินแข็งและหน่วยหินตะกอนร่วนที่ปิดทับอยู่ข้างบน (รูปที่ ๕.๕-๑๑)

๙๐

รูปที่ ๕.๕-๑๑ ตัวอย่างการกําหนดขอบเขตด้านบนสุดของหินแข็ง (หินแกรนิต: gr) ในข้อมูล Elog ของบ่อน้ําบาดาลหมายเลข B02 (5541A011)
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นเพียงการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของ DEM
(หรือแผนที่ภูมิประเทศ) ให้ตรงกับขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเพียงเท่านั้น โดยอาจมีการปรับแผนภูมิสี
(color scale) เพื่อให้เห็นความแตกต่างของระดับความสูงของภูมิประเทศได้ชัดเจนขึ้น (รูปที่ ๕.๕๑๒)

๙๑

รูปที่ ๕.๕-๑๒ ข้อมูล DEM (Digital Elevation Model) ของพื้นที่ศกึ ษา
(๓) การจําแนกหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา
การจําแนกหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา เป็นการดําเนินการใน
หน้าจอแสดงภาพตัดขวาง (profile window) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D
โดยทั่วไปได้แบ่งขั้นตอนย่อยในการดําเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การถ่ายโอนข้อมูล (ระดับ
ความลึก) ของตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา (๒) การเชื่อมต่อ
ตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๑) การถ่ายโอนข้อมูล (ระดับความลึก) ตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลัก
ทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา
เป็นการดําเนินการถ่ายโอนข้อมูล (ระดับความลึก) ตําแหน่งขอบเขตของ
หน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วย (หรือระหว่างหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/
อุทกธรณีวิทยาสองหน่วยที่อยู่ติดต่อกัน) ที่ได้กําหนดไว้ในข้อมูล E-log ของหลุมเจาะของบ่อน้ํา
บาดาลแต่ละบ่อ ลงในแนวภาพตัดขวางฯ หลัก (main profile) ต่างๆ ณ ตําแหน่งที่บ่อน้ําบาดาล
นั้นๆ ปรากฏอยู่ (บ่อน้ําบาดาล ๑ บ่อ อาจปรากฏอยู่ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักได้มากกว่า ๑ แนว)
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการทําเครื่องหมาย (marking) แสดงตําแหน่งขอบเขตฯ ดังกล่าว ซึ่งเรียกแทน
แต่แรกว่า Interpretation point ณ ตําแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อในแนวภาพตัดขวางฯ
หลัก โดยเป็นการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวมาจากข้อมูล E-log ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วในขั้นตอนการ
จัดเตรียมข้อมูล ดังกล่าวแล้วข้างต้น (รูปที่ ๕.๕-๑๓)

๙๒

รูปที่ ๕.๕-๑๓ ตัวอย่างแบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลัก
หมายเลข Profile 3 แสดงการถ่ายโอนข้อมูล (ระดับความลึก) ตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลัก
ทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาจากข้อมูล E-log มาสู่ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ ณ ตําแหน่งที่ตั้ง
ของบ่อน้ําบาดาลที่ปรากฏอยู่ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักดังกล่าว
หมายเหตุ
๑) ระดับความลึกของตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา ณ
ตําแหน่งต่างๆ ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักต้องตรงกัน หรืออยู่ในระดับความลึกเดียวกันกับที่กําหนดไว้
ในข้อมูล E-log ของบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อ
๒) เครื่องหมายแสดงตําแหน่งขอบเขตของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาที่ได้
จากการแปลความหมายโดยคณะทํางาน (ซึ่งเรียกแทนแต่แรกว่า Interpretation point) ณ ตําแหน่ง
บ่อน้ําบาดาลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักนั้น ถือได้ว่าเป็น Interpretation point
เบื้ อ งต้ น ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งแน่ น อนแล้ ว ในแนวภาพตั ด ขวางฯ หลั ก นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว
Interpretation point ดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงของโทนสีที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (resistivity) จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง
ในแบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ (geophysical model) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
จากชั้นธรณี (geologic formation) หน่วยหนึ่งไปเป็นชั้นธรณีอีกหน่วยหนึ่งเมื่อพิจารณาในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีวิทยา (geological model) ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของตะกอนร่วนอาจเป็นการ
แสดงการเปลี่ยนแปลงจากชั้นดินเหนียวไปเป็นชั้นกรวดทราย ด้วยการเปลี่ยนสีจากโทนสีฟ้าหรือสีน้ํา
เงินไปเป็นโทนสีเขียวถึงสีเหลืองและสีแดง เป็นต้น
หากข้ อ มู ล ทั้ ง สองส่ ว น (การเปลี่ ย นโทนสี ณ ตํ า แหน่ ง หรื อ ระดั บ ความลึ ก ของ
Interpretation point ในแนวภาพตัดขวางฯ หลัก และตําแหน่งหรือระดับความลึกของ
Interpretation point ในข้อมูล E-log) ไม่สอดคล้องกัน ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้อง หรือ
พิจารณาหาเหตุผลที่เหมาะสมมาอธิบายจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
๒) การกําหนดตําแหน่ง Interpretation points เพิ่มเติมตามแนว
ภาพตัดขวางฯ หลัก ด้วยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของโทนสีดังกล่าวแล้ วข้างต้น ทั้งนี้โดย
ดําเนินการจนครอบคลุมตลอดความยาวของแนวภาพตัดขวางฯ หลักและครบทุกหน่วยหินหลักทาง

๙๓

ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา ซึ่งในที่สุดจะทําให้ได้แนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินหลักทาง
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยครบทุกหน่วย (รูปที่ ๕.๕-๑๔)

รูปที่ ๕.๕-๑๔ ตัวอย่างแบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ตามแนวภาพตัดขวางฯ หลัก
หมายเลข Profile 3 แสดงการกําหนดตําแหน่ง Interpretation points เพิ่มเติมจนครอบคลุม
ตลอดความยาวของแนวภาพตัดขวางฯ หลักและครบทุกหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุท ก
ธรณีวิทยา
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวภาพตัดขวางฯ หลักที่กําหนดไว้ในพื้นที่ศึกษายังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่ศึกษา ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มจํานวนแนวภาพตัดขวางฯ
ขึ้นในบริเวณที่ยังไม่มีแนวภาพตัดขวางฯ หลักพาดผ่าน ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม Interpretation points ให้
ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การดําเนินการดังกล่าวนอกจากจะทําให้ได้รับ
Interpretation points ในแนวภาพตัดขวางฯ เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังทําให้ได้รับ Interpretation
points ณ จุดตัดกันระหว่างแนวภาพตัดขวางฯ หลักและแนวภาพตัดขวางฯ รองเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
ด้วย ซึ่ง Interpretation points ในแนวภาพตัดขวางฯ หลัก ณ จุดตัดกันดังกล่าว จะเป็น
Interpretation points อ้างอิงให้กับแนวภาพตัดขวางฯ รอง ณ จุดตัดกันดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจะส่งผล
ให้การกําหนด Interpretation points เพิ่มเติมระหว่างจุด Interpretation points อ้างอิงในแนว
ภาพตัดขวางฯ รองกระทําได้สะดวกขึ้น และมีความสอดคล้องกับ Interpretation points ที่กําหนด
ไว้ในแนวภาพตัดขวางฯ หลักต่างๆ ด้วย
ต่อจากนั้น ดําเนินการต่อตามขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
ก. ดํ า เนิ น การซ้ํ า ตามขั้ น ตอนย่ อ ยที่ ๑) และ ๒) ซึ่ ง จะทํ า ให้ ไ ด้ รั บ ผลลั พ ธ์ เ ป็ น
Interpretation points ที่มีการแผ่กระจายตัวครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ศึกษามากขึ้น (รูปที่ ๕.๕-๑๕ และ
รูปที่ ๕.๕-๑๖)

๙๔

รูปที่ ๕.๕-๑๕ ภาพ ๓ มิติ แสดงการกระจายตัวของ Interpretation points ในพื้นที่ส่วนต่างๆ
ของพื้นที่ศึกษาก่อนการกําหนดแนวภาพตัดขวางฯ เพิ่มเติมขึ้น

รูปที่ ๕.๕-๑๖ ภาพ ๓ มิติ แสดงการกระจายตัวของ Interpretation points ที่เพิ่มมากขึ้นใน
พื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่ศึกษาภายหลังการกําหนดแนวภาพตัดขวางฯ เพิ่มเติมขึ้น

๙๕

ข. ทําการเชื่อมต่อ Interpretation points ในแนวภาพตัดขวางฯ แต่ละแนวที่มีอยู่
ทั้งหมด ทั้งแนวภาพตัดขวางฯ หลักและแนวภาพตัดขวางฯ รอง ซึ่งจะทําให้ได้ผลลัพธ์เป็น แนว
ขอบเขต (boundary) การแผ่ขยายตัวของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วย
ในเชิงภาพ ๒ มิติ ตามแนวภาพตัดขวางฯ ต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา
ค. ทําการเชื่อมต่อ Interpretation points ในเชิง ๓ มิติ ในหน้าจอแสดงภาพ ๓ มิติ
(3-D scene หรือ 3-D viewer) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D ซึ่งในที่สุดจะทํา
ให้ได้รับผลลัพธ์เป็นพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว (boundary surface) ของหน่วยหินหลักทาง
ธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยในเชิงภาพ 3 มิติ ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา (รูปที่ ๕.๕-๑๗ และ รูปที่
๕.๕-๑๘)

รูปที่ ๕.๕-๑๗ ภาพตัวอย่างแบบจําลองทางธรณีวิทยา ๓ มิติ แสดงการแผ่ขยายตัวของพื้นผิว
ขอบเขตการแผ่ขยายตัว (boundary surface) ของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทก
ธรณีวิทยา ในลักษณะของ Solid layers

๙๖

รูปที่ ๕.๕-๑๘ ภาพแบบจําลองทางธรณีวิทยา ๓ มิติ แสดงการแผ่ขยายตัวของพื้นผิวขอบเขต
การแผ่ขยายตัว ของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยา
จากภาพ ๓ มิติ ของพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/
อุทกธรณีวิทยาที่ได้ จะทําให้สามารถทราบหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่
ศึกษาหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงการแผ่ขยายตัวทั้ง
ในแนวราบและแนวดิ่งอย่างไร และในขณะเดียวกันก็ทําให้สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงความหนา
ของหน่วยหินหลักทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่ศึกษาได้ด้วย
๕.๖ การศึกษาวิเคราะห์สภาพการตกสะสมตัวของตะกอนในพื้นทีศ่ ึกษาจากข้อมูล SkyTEM
ในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล SkyTEM ของพื้นที่ศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่ง
น้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน) เกี่ยวกับ (๑) ลักษณะการแผ่ขยายตัวของชั้นหินและชั้นตะกอน และ
ลําดับการตกสะสมตัวของตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ (๒) โครงสร้างทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยา
แปรสั ณ ฐานที่ มี ผ ลต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางธรณี วิ ท ยาของการตกสะสมตั ว ของตะกอน และ (๓)
สภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสมตัวของตะกอน โดยข้อมูล SkyTEM ของพื้นที่ศึกษาที่
นํามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ (ก) แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ในรูปของภาพตัดขวางแสดงการ
แปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ (2-D vertical resistivity profile) ในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ จํานวน ๑๐ แนว ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ภาพตัดขวางทาง
ธรณีฟิสิกส์”และ (ข) แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ในรูปของแผนที่แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณีในแต่ละช่วงชั้นความหนา ๕ เมตร จํานวน ๘๔ ชั้น แบบ
๒ มิติ (2-D horizontally-sliced mean resistivity layers) ที่จัดทําขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์ก

๙๗

๕.๖.๑ ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็งและตะกอน และลําดับการตกสะสมตัวของ
ตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ
๕.๖.๑.๑ ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็งและตะกอน
๑) ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็ง
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ภาพตั ด ขวางทางธรณี ฟิ สิ ก ส์ ที่ จั ด ทํ า ไว้ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กในบริเวณตอนบนของพื้นที่ศึกษา จํานวน ๔ แนว ได้แก่ แนวภาพตัดขวางฯ
หมายเลข 3DGrid3-710 ถึงหมายเลข 3DGrid3-719 (รูปที่ ๕.๕-๗ และรูปที่ ๕.๖-๑ ถึงรูปที่ ๕.๖๔) ทําให้สามารถกําหนดตําแหน่งของบริเวณที่มีชั้นหินแข็งหรือชั้นหินดาน (bedrock) รองรับอยู่ข้าง
ใต้ออกได้เป็น ๒ บริเวณ (บนพื้นฐานของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงตามแผนภูมิสีของพื้นที่
ศึกษา) ได้แก่ (ก) บริเวณด้านทิศตะวันตกสุด (ข) บริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา
โดยทั้งสองบริเวณดังกล่าวมีลักษณะปรากฏเป็นมวลสีแดงเข้มถึงสีม่วงที่มีขอบเขตการแผ่ขยายตัวใน
แนวลึกค่อนข้างชัน และถือได้ว่าเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษาที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ
จริงสูงที่สุดตามแผนภูมิสีของพื้นที่ศึกษา (รูปที่ ๕.๖-๕) ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กก็ได้แปล
ความหมายไว้ว่าบริเวณทั้งสองดังกล่าวมีชั้นหินแข็งรองรับอยู่ข้างใต้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ลักษณะ
ปรากฏของชั้นหินแข็งดังกล่าวยังสามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากข้อมูลแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์
ด้วย (รูปที่ ๕.๖-๖ ถึงรูปที่ ๕.๖-๘ ซึ่งเป็นรูปตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อมูลแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ที่แสดง
ว่ามีชั้นหินแข็งรองรับอยู่ข้างใต้ ตั้งแต่ช่วงความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ขึ้นมา
จนถึงช่วงความสูง ๕–๑๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) อนึ่ง ข้อมูลแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ใน
ส่วนหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง (รูปที่ ๕.๖๖) นอกจากจะทําให้สามารถกําหนดตําแหน่งของบริเวณที่มีชั้นหินแข็งรองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา
ดังกล่าวได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถทราบขอบเขตการแผ่ขยายตัว (ลักษณะ ขนาด ความลึกและความ
ความหนา) ของหินแข็งทั้งสองบริเวณดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นด้วย กล่าวคือ ชั้นหินแข็งทั้งสองบริเวณมี
ลักษณะการแผ่ขยายตัวเป็นแนวยาว ที่มีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือ - ใต้ โดยชั้นหินแข็ง
บริเวณด้านทิศตะวันตกสุดของพื้นที่ศึกษามีการแผ่ขยายตัวกว้างประมาณ ๔ กิโลเมตร ในแนวตะวันออก
- ตะวันตก ยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ในแนวเหนือ - ใต้ ลึกประมาณ ๕–๑๐ เมตร จากระดับผิวดิน
และหนาไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร ในขณะที่ชั้นหินแข็งบริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา
มีการแผ่ขยายตัวกว้างประมาณ ๔ กิโลเมตร ในแนวตะวันออก - ตะวันตก ยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร
ในแนวเหนือ - ใต้ ลึกประมาณ ๕๐–๖๐ เมตร จากระดับผิวดิน และหนาไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร
และจากการพิ จารณาข้ อมู ลภาพตั ดขวางทางธรณี ฟิ สิ กส์ ที่ จั ดทํ าไว้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กเพิ่มเติมในบริเวณตอนล่างของพื้นที่ศึกษาอีกจํานวน ๕ แนว ได้แก่ แนว
ภาพตัดขวางฯ หมายเลข 3DGrid3–692 ถึงหมายเลข 3DGrid3–704 (รูปที่ ๕.๕-๗ และรูปที่ ๕.๖๙ ถึ ง รู ป ที่ ๕.๖-๑๓) ก็ ทํ า ให้ ส ามารถกํ าหนดตํ าแหน่ งของบริ เวณที่ มี ชั้ นหิ นแข็ งหรื อชั้ นหิ นดาน
(bedrock) รองรับอยู่ข้างใต้เพิ่มเติมขึ้นได้อีกหนึ่งบริเวณ (บนพื้นฐานของค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะจริงตามแผนภูมิสีของพื้นที่ศึกษา) คือ บริเวณตอนกลางค่อนไปทางทางทิศตะวันออกทาง
ตอนล่าง (ทางด้านทิศใต้) ของพื้นที่ศึกษา โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะปรากฏเป็นมวลสีเหลืองขนาด
ใหญ่ที่มีขอบเขตการแผ่ขยายตัวในแนวลึกค่อนข้างชันเช่นเดียวกันกับสองบริเวณแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็น
บริเวณขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษาที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงสูงปานกลาง และอยู่ใน

๙๘

ระดับเดียวกันกับค่ าความต้ านทานจํ าเพาะจริ งของชั้นตะกอนจํ าพวกกรวดทราย ซึ่ งก่อ นหน้า นี้
ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้แปลความหมายไว้ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีมวลตะกอนเนื้อหยาบจําพวก
กรวดทรายขนาดใหญ่แผ่ขยายตัวอยู่ นอกจากนี้ ลักษณะปรากฏของชั้นหินแข็งดังกล่าวยังสามารถ
สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากข้อมูลแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ด้วยเช่นเดียวกัน (รูปที่ ๕.๖-๖ ถึงรูปที่
๕.๖-๘) ซึ่งเป็นรูปตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อมูลแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ที่แสดงว่ามีชั้นหินแข็งรองรับอยู่
ข้างใต้ ตั้งแต่ช่วงความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ขึ้นมาจนถึงช่วงความสูง ๕–
๑๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้
ระดับน้ําทะเลปานกลาง (รูปที่ ๕.๖-๖) ที่ทําให้สามารถพิจารณาได้ว่า มวลหินแข็งดังกล่าวมีการแผ่
ขยายตัวกว้างประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ในแนวตะวันออก - ตะวันตก ยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร ในแนว
เหนือ - ใต้ ลึกประมาณ ๑๔๐ เมตร จากระดับผิวดิน และหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร โดยมีขอบเขต
การแผ่ขยายตัวทั้งทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกในลักษณะเกือบเป็นแนวเส้นตรง ที่มีทิศ
ทางการวางตัวในแนวประมาณตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากข้ อ มู ล แบบจํ า ลองทางธรณี ฟิ สิ ก ส์ ทั้ ง สองแบบดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้
สามารถกําหนดขอบเขตการแผ่ขยายตัวในเบื้องต้นของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษาได้แล้ว
ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจต่างๆ ที่เจาะขึ้นใหม่ในระหว่างการดําเนินการโครงการในเวลา
ต่อมา ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบหรือยืนยันได้ถึงการปรากฏอยู่จริงของหินแข็งดังกล่าว
อันได้แก่ (๑) ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจ หมายเลข 5541A008 (A01) ที่บริเวณบ้านคลอง
ละแวก หมู่ ๑ ตําบลคลองแม่ลาย อําเภอเมืองกําแพงเพชร (พิกัด ๕๔๙๖๙๖ ตะวันออก/๑๘๑๓๗๑๙
เหนือ) ซึ่งอยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันตกสุดของพื้นที่ศึกษา แสดงหลักฐานว่ามีการเจาะพบหินฟิลไลต์ที่
ระดั บ ความลึ ก ประมาณ ๙ เมตร จากผิ ว ดิ น (๒) ข้ อ มู ล หลุ ม เจาะของบ่ อ เจาะสํ า รวจหมายเลข
5541A011 (B02) ที่บริเวณวัดมะกอกหวาน บ้านมะกอกหวาน หมู่ ๗ ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร (พิกัด ๕๖๖๖๑๖ ตะวันออก/๑๘๑๘๙๐๔ เหนือ) ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนกลางทางด้านทิศ
เหนือของพื้นที่ศึกษา แสดงหลักฐานว่ามีการเจาะพบหินแกรนิตที่ระดับความลึกประมาณ ๕๙ เมตร
จากผิวดิน และ (๓) ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจหมายเลข 5541A014 (C02) ที่บริเวณ
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ ๙ ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร (พิกัด ๕๘๑๒๗๔
ตะวันออก ๑๘๑๒๗๓๖ เหนือ) ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกทางตอนล่าง (ด้าน
ทิศใต้) ของพื้นที่ศึกษาก็แสดงหลักฐานว่า มีการเจาะพบหินแอนดีไซติกทัฟฟ์ (andesitic tuff) และ
หินดินดานที่ระดับความลึกประมาณ ๑๓๗ เมตร และ ๑๔๘ เมตร จากผิวดิน ตามลําดับ

๙๙

รูปที่ ๕.๖-๑ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-710 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของหิน
แข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

รูปที่ ๕.๖-๒ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-713 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของหิน
แข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

รูปที่ ๕.๖-๓ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-716 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของหิน
แข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

๑๐๐

รู ป ที่ ๕.๖-๔ แบบจํ า ลองภาพตั ด ขวางทางธรณี วิ ท ยาแบบ ๒ มิ ติ จากข้ อ มู ล SkyTEM ในรู ป ของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนวภาพตัดขวาง
ทางธรณี ฟิ สิ กส์ แ สดงการแปรเปลี่ ย นค่ า ความต้ า นทานไฟฟ้ า จํ า เพาะจริ ง ในแบบ ๒ มิ ติ หมายเลข
3DGrid3-719 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้
ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

รูปที่ ๕.๖-๕ แผนภูมิสีของพืน้ ที่ศึกษาที่กําหนดขึ้น

รูปที่ ๕.๖-๖ แบบจําลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของแบบจําลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์แสดง
การแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณีในแบบ ๒ มิติในช่วงความ
ลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง แสดงการแผ่ขยายตัวของชั้นหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ใน
บริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา และมวลตะกอนเนื้อหยาบหน่วยต่างๆ

๑๐๑

รู ป ที่ ๕.๖-๗ แบบจํ า ลองแผนที่ ท างธรณี วิ ท ยาแบบ ๒ มิ ติ จากข้ อ มู ล SkyTEM ในรู ป ของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแผนที่
ทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณีใน
แบบ ๒ มิติในช่วงความลึก ๙๕–๑๐๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง แสดงการแผ่ขยายตัวของ
ชั้นหินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

รูปที่ ๕.๖-๘ แบบจําลองแผนที่ทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแผนที่
ทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณี
ในแบบ ๒ มิติในช่วงความลึก ๕–๑๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง แสดงการแผ่ขยายตัวของชั้น
หินแข็งที่รองรับอยู่ข้างใต้ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา

๑๐๒

๒) ลักษณะการแผ่ขยายตัวของตะกอน
จากการพิจารณาข้อมูลภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ ของพื้นที่ศึกษาทั้ง
๑๐ แนว อันได้แก่ แนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3-692 ถึงหมายเลข 3DGrid3719 (รูปที่ ๕.๖-๑ ถึงรูปที่ ๕.๖-๔ และ รูปที่ ๕.๖-๙ ถึงรูปที่ ๕.๖-๑๔) ทําให้สามารถกําหนด
ขอบเขตการแผ่ขยายตัวหรือโซน (zones) ของมวลตะกอนเนื้อหยาบได้ค่อนข้างชัดเจน โดยแบ่งออก
ได้เป็น ๒ โซนหลัก ดังนี้ (๑) โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็ง (ในบริเวณตอนกลาง
ทางด้ านทิ ศเหนื อของพื้นที่ ศึก ษา) และ (๒) โซนมวลตะกอนเนื้อ หยาบระดั บตื้น ใกล้ ผิ วดิน ดั ง มี
รายละเอียดการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบแต่ละโซนพอจะกล่าวได้ตามลําดับดังต่อไปนี้
(๑) โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็ง
โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซนนี้มีลักษณะปรากฏเป็นมวลสีแดง
เข้มถึงสีม่วงและสีแดงปนเหลืองที่เป็นแถบหรือชั้นค่อนข้างหนา (ซึ่งตามแผนภูมิสีของพื้นที่ศึกษา
แสดงว่าเป็นมวลตะกอนเนื้อหยาบจําพวกกรวดทรายที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงค่อนข้าง
สูงถึงสูงมาก) โดยมีส่วนที่หนาที่สุดอยู่ที่บริเวณตอนปลายทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาหินแกรนิต ตาม
แนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3-710 ในรูปที่ ๕.๖.๑ แต่ในบริเวณที่อยู่ถัดจาก
แนวภาพตัดขวางฯ ดังกล่าวขึ้นไปทางด้านทิศเหนือหรือตอนบนของพื้นที่ศึกษา โซนมวลตะกอนเนื้อ
หยาบโซนนี้จะมีความหนาลดลง ซึ่งมวลสีแดงเข้มถึงสีม่วงและสีแดงปนเหลืองเหนือชั้นหินแข็งใน
บริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษานี้ ก็ได้รับการแปลความหมายไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาว
เดนมาร์กว่าเป็นมวลตะกอนเนื้อหยาบที่มีเนื้อตะกอนส่วนใหญ่เป็นกรวดทราย (และมีตะกอนเนื้อ
ละเอียดจําพวกดินเหนียวปนบ้าง) เช่นเดียวกัน
โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซนนี้นอกจากจะมีการแผ่ขยายตัวอยู่ใน
บริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาแล้ว (ตามแนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข
3DGrid3-710 ถึงหมายเลข 3DGrid3-719 ในรูปที่ ๕.๖.๑ ถึงรูปที่ ๕.๖.๔ ยังพบว่ามีการแผ่ขยายตัว
ต่อเนื่องลงไปยังบริเวณตอนล่างทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาด้วย แม้จะไม่มีเทือกเขาหินแกรนิตใต้ดิน
รองรับอยู่ข้างใต้แล้วก็ตาม (ดูภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3-692 ถึงหมายเลข
3DGrid3–701 ในรูปที่ ๕.๖.๙ ถึงรู ปที่ ๕.๖.๑๒ แต่ จะมีความหนาลดลงเช่นเดียวกันกับบริเวณ
ตอนบนของพื้นที่ศึกษาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ในบริเวณด้านทิศตะวันตกสุดของแนว
ภาพตั ดขวางทางธรณี ฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3–710 ถึ งหมายเลข 3DGrid3–692 ก็มี ลัก ษณะ
ปรากฏเป็นมวลสีแดงเข้มถึงสีม่วงชั้นบางๆ (เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาของโซนมวลตะกอนเนื้อ
หยาบระดับตื้นเหนือชั้นหินแข็ง) ปรากฏอยู่ด้วย มวลสีแดงเข้มถึงสีม่วงดังกล่าว (ซึ่งตามแผนภูมิสี
มาตรฐานของพื้นที่ศึกษาแสดงว่าเป็นมวลตะกอนเนื้อหยาบที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงสูง
ที่สุด) ได้รับการแปลความหมายไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กว่าเป็นชั้นศิลาแลงที่มีกรวดทรายปน

๑๐๓

รูปที่ ๕.๖-๙ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3–692 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนื้อหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา ในจอแสดงภาพตัดขวางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D

รูปที่ ๕.๖-๑๐ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3–695 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนื้ อ หยาบที่ ร องรั บ อยู่ ข้ า งใต้ พื้ น ที่ ศึ ก ษา ในจอแสดงภาพตั ดขวาง ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป GeoScene3D

๑๐๔

รูปที่ ๕.๖-๑๑ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3–698 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนือ้ หยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา ในจอแสดงภาพตัดขวาง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D

รูปที่ ๕.๖-๑๒ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-701 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนือ้ หยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา ในจอแสดงภาพตัดขวาง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D

๑๐๕

รูปที่ ๕.๖-๑๓ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-704 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนื้อหยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา ในจอแสดงภาพตัดขวาง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D

รูปที่ ๕.๖-๑๔ แบบจําลองภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาแบบ ๒ มิติ จากข้อมูล SkyTEM ในรูปของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงในแบบ ๒ มิติ
หมายเลข 3DGrid3-707 ที่จัดทําไว้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก แสดงการแผ่ขยายตัวของมวล
ตะกอนเนือ้ หยาบที่รองรับอยู่ข้างใต้พื้นที่ศึกษา ในจอแสดงภาพตัดขวาง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป GeoScene3D

๑๐๖

(๒) โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับตื้นใกล้ผิวดิน
โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซนนี้มีลักษณะปรากฏเป็นมวลสีแดงปน
เหลืองที่เป็นแถบหรือชั้นบางๆ (ซึ่งตามแผนภูมิสีของพื้นที่ศึกษาแสดงว่าเป็นมวลตะกอนเนื้อหยาบ
จําพวกกรวดทรายที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงค่อนข้างสูงถึงสูงมาก) โดยปรากฏอยู่ในแนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ของพื้นที่ศึกษาทั้ง ๑๐ แนว (รูปที่ ๕.๖-๑ ถึงรูปที่ ๕.๖-๔ และ รูปที่
๖.๗-๙ ถึงรูปที่ ๕.๖-๑๔) ซึ่งการปรากฏอยู่ของโซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซนนี้ในลักษณะดังกล่าว
ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่า โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซนนี้ก็มีการแผ่ขยายตัวทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษา
นับตั้งแต่บริเวณตอนบนสุดลงจนถึงบริเวณตอนล่างสุด เช่นเดียวกันกับโซนมวลตะกอนเนื้อหยาบโซน
แรก แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ในช่วงชั้นความลึก ๒๔๕–๒๕๐ เมตร (รูปที่
๕.๖-๖) ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ขึ้นมาจนถึงระดับผิวดิน พบว่า โซนมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับ
ตื้นใกล้ผิวดินมีการแผ่ขยายตัวที่ไม่ต่อเนื่องถึงกันตลอดทั้งพื้นที่ (แม้จะมีการแผ่ขยายตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นที่
ดังกล่าวแล้วก็ตาม) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีการแผ่ขยายตัวต่อเนื่องกันเป็นแห่งๆ สลับกับบริเวณที่มีมวล
ตะกอนเนื้อละเอียดจําพวกดินเหนียวแผ่ขยายตัวอยู่ ทั้งนี้เพราะมวลสีแดงปนเหลืองที่มีลักษณะเป็น
แถบหรือชั้นบางๆ ดังกล่าวไม่มีความต่อเนื่องกันตลอด แต่ถูกคั่นแยกด้วยมวลสีน้ําเงินเป็นแห่งๆ (ซึ่ง
ตามแผนภู มิ สี ข องพื้ น ที่ ศึ ก ษาแสดงว่ า เป็ น มวลตะกอนเนื้ อละเอี ยดจํ าพวกดิ นเหนี ยวที่ มี ค่ าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงค่อนข้างต่ําถึงต่ํามาก)
๕.๖.๑.๒ ลําดับการตกสะสมตัวของตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ
จากการพิจารณาข้อมูลแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ ตั้งแต่ช่วงความลึก ๒๔๕–
๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ขึ้นมาจนถึงระดับผิวดิน ทําให้สามารถสรุปภาพรวมของการ
แผ่ขยายตัวและลําดับการตกสะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบของพื้นที่ศึกษา ที่จําแนกออกเป็นโซน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ดังต่อไปนี้
ที่ช่วงความลึก ๗๐–๗๕ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ในบริเวณตอนล่าง
(ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา) เหนือชั้นหินแข็งระดับลึก จะเริ่มมีมวลตะกอนเนื้อละเอียดมาตกสะสม
ตัว ในขณะที่ในบริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาที่อยู่ถัดจากบริเวณการแผ่ขยายตัวของ
ชั้ น หิ น แข็ ง ระดั บ ลึ ก ขึ้ นไป ที่ เ ดิ ม มี ม วลตะกอนเนื้อ ละเอี ย ดมาตกสะสมตั ว เป็ น ส่ ว นใหญ่ ก ลั บ เริ่ ม
เปลี่ยนเป็นการตกสะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบมากขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (การเริ่ม
ตกสะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบ) ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงความลึก ๙๐–๙๕ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเล
ปานกลางขึ้นมา ซึ่งเป็นช่วงชั้นความลึกก่อนที่การแผ่ขยายตัวของชั้นหินแข็งระดับลึกในบริเวณตอนล่าง
(ทางด้านทิศใต้) ของพื้นที่ศึกษาสิ้นสุดลง
ถั ดขึ้ นมาจากช่วงความลึก ๙๐-๙๕ เมตร ใต้ระดั บน้ํ าทะเลปานกลาง ใน
บริเวณตอนบนทางด้านทิศเหนือของพื้นทีศ่ ึกษามีมวลตะกอนเนื้อหยาบมาตกสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น พร้อม
ทั้งมีการแผ่ ขยายตัวกว้ างออกไปทั้ งทางด้านทิศตะวันออกและตะวั นออกเฉีย งใต้ของพื้นที่ ศึ กษา
(ยกเว้นบริเวณตอนล่างสุดของพื้นที่ศึกษาที่มีชั้นหินแข็งระดับลึกรองรับอยู่แต่เดิม จะมีมวลตะกอนเนื้อ
ละเอียดมาตกสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นแทน ดังกล่าวแล้วข้างต้น) ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพตัดขวาง
ทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3-692 ในรูปที่ ๕.๖-๙ ที่ชั้นหินแข็งระดับลึกมีมวลตะกอนเนื้อ
หยาบระดับลึกและระดับตื้นมีมวลตะกอนเนื้อละเอียดคั่นแยกอยู่ตรงกลาง
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มวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกนี้ นอกจากจะแผ่ขยายการตกสะสมตัวออกไป
ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษาแล้ว ยังแผ่ขยายการตกสะสมตัวออกไป
ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาด้วย โดยอยู่ถัดจากบริเวณการแผ่ขยายตัวของชั้นหินแข็งระดับลึก (ที่
ภายหลังมีมวลตะกอนเนื้อละเอียดมาตกสะสมตัวปิดทับอยู่ข้างบน) ไปทางทิศตะวันตก โดยมีขอบเขต
การตกสะสมตัวทางด้านทิศตะวันตกที่มีลักษณะเกือบเป็นแนวเส้นตรง และมีทิศทางการวางตัวในแนว
ประมาณเหนือ – ใต้ (เช่นเดียวกันกับขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันตกของชั้นหินแข็งระดับ
ลึก ดังกล่าวแล้วในข้อ ๑) ของหัวข้อ ๕.๖.๑.๑) และตรงกับแนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวด้านทิศ
ตะวันตกของเทือกเขาหินแกรนิตด้วย
นอกจากนี้ มวลตะกอนเนื้อหยาบระดั บลึกดังกล่ าวส่วนที่แผ่ขยายตั วอยู่
ทางด้ านทิศตะวันออกของเทื อกเขาหินแกรนิตยังมีการแผ่ขยายการตกสะสมตัวเชื่อมต่ อกับมวล
ตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกที่แผ่ขยายการตกสะสมตัวอยู่ในแอ่งย่อยทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขา
หินแกรนิตด้วย ส่งผลให้เกิดลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดประการหนึ่งคือ มีมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึก
ตกสะสมตัวหนาแน่นมากที่สุดตั้งแต่ช่วงความลึก ๐-๕ เมตร ถึงช่วงชั้นความลึก ๓๐-๓๕ เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยสังเกตได้จากมวลตะกอนมีสีแดงเข้มมากที่สุดในระหว่างช่วงความลึก
ดังกล่าว
ถัดขึ้นมาจากช่วงความลึก ๓๐-๓๕ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
การตกสะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็งเริ่มลดปริมาณลง และเริ่มมีมวล
ตะกอนเนื้อละเอียดระดับตื้นใกล้ผิวดินมาตกสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นแทน แต่การตกสะสมตัวของมวล
ตะกอนเนื้อละเอียดระดับตื้นดังกล่าวดําเนินต่อเนื่องได้ไม่นานก็มีมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับตื้นใกล้ผิว
ดินมาตกสะสมตัวร่วมด้วยจนถึงระดับผิวดิน
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการตกสะสมตัว
ของมวลตะกอนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาหินแกรนิต กล่าวคือ ที่ช่วงความลึก ๒๔๕-๒๕๐
เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นช่วงความลึกต่ําสุดตามข้อมูลที่มีอยู่นั้น ในบริเวณตอนล่าง
ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแนวเทือกเขาหินแกรนิต (ซึ่งเป็น
บริเวณที่อยู่ติดต่อกับบริเวณตอนล่างทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาและทางด้านทิศตะวันออก
ของเทือกเขาหินแกรนิต ที่มีชั้นหินแข็งระดับลึกรองรับอยู่) มีมวลตะกอนเนื้อละเอียดจําพวกดิน
เหนียว (ที่อาจมีชั้นหรือกระเปาะของมวลตะกอนเนื้อหยาบจําพวกกรวดทรายปนอยู่บ้างในบางช่วง
ความลึก) ตกสะสมตัวอยู่เป็นส่วนใหญ่ - บริเวณที่มีสีน้ําเงินอ่อนและสีน้ําเงินเข้ม - บริเวณการตก
สะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อละเอียดนี้มีการแผ่ขยายตัวอย่างกว้างขวางจนสุดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ทางด้านทิศตะวันตก (รูปที่ ๕.๖-๖) แต่เมื่อเวลาผ่านไป หรือเมื่อมีมวลตะกอนมาตกสะสมตัวกันมาก
ขึ้นและตื้นขึ้นบริเวณการตกสะสมตัวของมวลตะกอนเนื้อละเอียดดังกล่าวในส่วนที่เป็นสีน้ําเงินเข้มจะ
มีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง และหมดไปในช่วงความลึกประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
ปานกลาง โดยกลายเป็ น มวลตะกอนเนื้ อ ละเอี ย ดที่ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น อ่ อ นแทนทั้ ง หมด ลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ประการหนึ่งว่า เมื่อเวลาผ่านไป หรือเมื่อมีการตกสะสมตัว
ของตะกอนตื้นขึ้น ในบริเวณที่เคยมีมวลตะกอนเนื้อละเอียดตกสะสมตัวอยู่เป็นส่วนใหญ่จะมีมวล
ตะกอนเนื้อหยาบจากขอบแอ่ง (พื้นที่ศึกษา) ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือมาตกสะสมตัวใน
สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
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นอกจากข้อมูลแบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ ทั้งในรูปของภาพตัดขวางทาง
ธรณีฟิสิกส์และแผนที่ทางธรณีฟิสิกส์ ที่ทําให้สามารถกําหนดตําแหน่ง ขอบเขตการแผ่ขยายตัว ความ
ลึกและความหนาในเบื้องต้นของโซนมวลตะกอนเนื้อหยาบทั้ง ๒ โซน ของพื้นที่ศึกษาได้แล้ว ข้อมูล
หลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจต่างๆ ที่เจาะขึ้นใหม่ในระหว่างการดําเนินการโครงการในเวลาต่อมาก็เป็น
ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบ หรือยืนยันถึงการปรากฏอยู่จริงของโซนมวลตะกอนเนื้อหยาบ
เหล่านี้ของพื้นศึกษาได้ด้วย กล่าวคือ ข้อมูลหลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจหมายเลข 5541A011 (B02)
แสดงหลักฐานว่าเจาะพบชั้นหินหินแกรนิตที่ระดับลึกประมาณ ๕๙ เมตร จากผิวดิน นอกจากนี้ข้อมูล
หลุมเจาะดังกล่าวยังแสดงว่ามีตะกอนเนื้อหยาบจําพวกกรวดทรายที่มีดินเหนียวปน (โซนมวลตะกอน
เนื้อหยาบด้านบนของชั้นหินแข็งในบริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือ (ตอนบน) ของพื้นที่ศึกษา) ปิดทับ
ต่อเนื่องขึ้นมาจากชั้นหินแกรนิตจนถึงระดับผิวดินอีกด้วย อีกทั้งข้อมูลหลุมเจาะของบ่อเจาะสํารวจ
หมายเลข 5541A09 (A02) ที่บริเวณโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง บ้านท่าเสากระโดง หมู่ ๒ ตําบลท่า
เสากระโดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร (พิกัด ๕๕๗๖๓๓ ตะวันออก/๑๘๐๒๘๙๑ เหนือ) ซึ่งอยู่ใกล้แนว
ภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3–710 (รูปที่ ๕.๕-๗ และรูปที่ ๕.๖-๑) และข้อมูลหลุม
เจาะของบ่อเจาะสํารวจหมายเลข 5541A001 (A03) ที่บริเวณโรงเรียนบ้านวังประดา บ้านวังประดา
หมู่ ๑๒ ตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร (พิกัด ๕๕๘๒๑๑ ตะวันออก/๑๘๐๒๘๙๑ เหนือ) ซึ่ง
อยู่ใกล้แนวภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ หมายเลข 3DGrid3-698 และหมายเลข 3DGrid3-710 (รูปที่
๕.๕-๗ รูปที่ ๕.๖-๑๑ และรูปที่ ๕.๖-๑) ก็แสดงหลักฐานว่ามีการเจาะพบชั้นศิลาแลงทางด้านทิศ
ตะวันตกของโซนมวลตะกอนเนื้อหยาบด้านบนของชั้นหินแข็งในบริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือของ
พื้นที่ศึกษา หนา ๗ เมตร และ ๒๑ เมตร ตามลําดับ
๕.๖.๒ โครงสร้างทางธรณีวิทยา
ลักษณะขอบเขตการแผ่ขยายตัวของชั้นหินแข็งทั้งสามบริเวณ (อันได้แก่ เทือกเขา
หินฟิลไลต์ในบริเวณด้านทิศตะวันตก เทือกเขาหินแกรนิตในบริเวณตอนกลางทางด้านทิศเหนือ และ
มวลหินแอนดีซิติกทัฟฟ์และหินดินดานสีเทาดําทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาหินแกรนิต)
และขอบเขตการแผ่ขยายตัวของมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็งทางด้านทิศตะวันตก
ของเทือกเขาหินแกรนิตที่มีลักษณะเป็นแนวค่อนข้างตรง โดยมีทิศทางการวางตัวอยู่ในแนวประมาณ
เหนือ - ใต้ ถึงตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ (รูปที่ ๕.๖-๑๕) นับได้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ที่
ค่อนข้างชัดเจนถึงการปรากฏอยู่ของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญในลักษณะของรอยเลื่อนปกติ
(normal faults) ในบริเวณขอบเขตด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาหินฟิลไลต์ บริเวณขอบเขตทั้ง
ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออกของเทือกเขาหินแกรนิต รอยเลื่อนปกติดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรอยเลื่อนปกติบริเวณขอบเขตด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาหินแกรนิตที่ต่อเนื่องลงมายังขอบเขต
ด้านทิศตะวันออกของมวลหินแอนดีซิติกทัฟฟ์และหินดินดานสีเทาดํา น่าจะมีแนวต่อเนื่องลงไปใน
บริเวณตอนล่างทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาด้วย และอาจตัดกับแนวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ปิงที่เป็น
กลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วในมหายุคมีโซโซอิก (กรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. ๒๕๔๒) ในบริเวณที่อยู่ถัดจากพื้นที่ศึกษาลงไปทางด้านทิศใต้ตามแนวแม่น้ําปิง รอยเลื่อนปกตินี้
น่าจะถือได้ว่าเป็นรอยเลื่อนบริเวณขอบแอ่งด้านทิศตะวันตก (western boundary fault) ของแอ่ง
หลัก (main basin) ของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน (หรือแอ่งพิษณุโลกในแง่ของการศึกษาด้าน
แอ่งยุคเทอร์เชียรีของประเทศไทย) ในขณะที่รอยเลื่อนปกติบริเวณขอบเขตการแผ่ขยายตัวด้านทิศ
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ตะวันตกของเทือกเขาหินแกรนิตและรอยเลื่อนปกติบริเวณขอบเขตการแผ่ขยายตัวด้านทิศตะวันออก
ของเทือกเขาหินฟิลไลต์น่าจะเป็นรอยเลื่อนปกติที่เป็นตัวกําหนดขอบเขตของแอ่งย่อย (sub-basin) ของ
แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เทือกเขาหินแกรนิตและมวลขนาดใหญ่ของหิน
แอนดีซิติกทัฟฟ์และหินดินดานสีเทาดําน่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแบ่งระหว่างแอ่งย่อยทางด้านทิศตะวันตก
และแอ่งหลักทางด้านทิศตะวันออกของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน โดยมีรอยเลื่อนปกติแนว
ต่างๆ เป็นตัวกําหนดขอบเขตของแอ่งย่อยและแอ่งหลักดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ในบริเวณรอยต่อ
ระหว่างมวลหินแกรนิตและมวลหินขนาดใหญ่ของหินแอนดีซิติกทัฟฟ์และหินดินดานสีเทาดําข้อมูล
SkyTEM ยังมีลักษณะที่น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามีรอยเลื่อนปกติปรากฏอยู่ โดยมีทิศทางการวางตัว
ทั้งในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้
โดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะโทนสีที่เป็นแนวค่อนข้างตรง ซึ่งแนวรอยเลื่อนดังกล่าวน่าจะเป็น
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เป็นเหตุให้เกิดร่องลึกพาดผ่านบริเวณตอนบนของมวลหินแอนดีซิติกทัฟฟ์
และหินดินดานสีเทาดํา (ข้อมูลจากการเจาะสํารวจของหลุมเจาะสํารวจหมายเลข 5541A013 (C02)
และหมายเลข 5541A12 (C05) ก็แสดงด้วยว่า ชั้นตะกอนที่สะสมตัวอยู่ในบริเวณนี้มีความหนา
มากกว่าชั้นตะกอนที่สะสมตัวอยู่เหนือมวลหินแอนดีซิติกทัฟฟ์และหินดินดานสีเทาดํา)

รูป ที่ ๕.๖-๑๕ แบบจํ า ลองแผนที่ ท างธรณี วิ ท ยาแบบ ๒ มิ ติ จากข้ อ มู ล SkyTEM ในรู ป ของ
แบบจําลองทางธรณีฟิสิกส์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษา ตามแผนที่
ทางธรณีฟิสิกส์แสดงการแปรเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริงของชั้นธรณีใน
แบบ ๒ มิติ ในช่วงความลึก ๒๔๕-๒๕๐ เมตร ใต้ระดับน้ําทะเลปานกลาง แสดงการแผ่ขยายตัวของ
ชั้นหินแข็งและโครงสร้างหลักทางธรณีวิทยา (รอยเลื่อนปกติบริเวณขอบเขตแอ่งย่อยและแอ่งหลัก
ของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน)
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๕.๖.๓ ธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสม
ตัวของตะกอน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ (๑) ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็งและตะกอน
(๒) ลําดับการตกสะสมตัวของตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ และ (๓) โครงสร้างทางธรณีวิทยา ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น พอจะทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ได้เกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานขึ้นในพื้นที่
ศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน) อย่างน้อย ๓ ครั้ง ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๕.๖.๓.๑ การเกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานครั้งที่ ๑
จากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการเกิดรอยเลื่อนปกติที่มีลักษณะเป็นแนวตรงขึ้นใน
บริเวณแนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาหินแกรนิตและมวลขนาดใหญ่
ระดับลึกของหินแอนดีซิติกทัฟฟ์ และหินดินดานสีเทาดําในบริเวณตอนล่างของพื้นที่ศึกษา (รอยเลื่อน
ปกติบริเวณขอบด้านทิศตะวันตกของแอ่งหลักของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบน) ดังกล่าวข้างต้น
นั้น รอยเลื่อนปกติดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการเกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในช่วงตอนปลาย
มหายุคมีโซโซอิกต่อกับช่วงตอนต้นมหายุคซีโนโซอิก (ปลายยุคครีเทเชียสต่อกับต้นยุคเทอร์เชียรี) หรือ
กระบวนการก่อเทือกเขาหิมาลัย (Hymalayan orogeny) โดยเป็นการชนปะทะกันของแผ่นเปลือก
โลกภาคพื้นสมุทรอินเดียและแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปยูเรเชีย เมื่อประมาณสมัยอีโอซีนตอนต้น หรือ
ประมาณ ๕๐ ล้านปีมาแล้ว และต่อมาเกิดการผ่อนคลายแรงลงและเกิดการขยายตัวของแผ่นดินใน
แนวตะวันออก - ตะวันตก ที่ส่งผลทําให้เกิดร่องทรุดตามแนวตะเข็บ หรือรอยต่อธรณีเดิม (แนว
เปราะบางเดิม) ระหว่างแผ่นเปลือกโลกชานไทยและแผ่นเปลือกโลกอินโดจีน จนเกิดเป็นแอ่งเทอร์เชีย
รีต่างๆ ขึ้น โดยร่องทรุดหรือแอ่งเทอร์เชียรีดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดรอยเลื่อนปกติบริเวณขอบ
แอ่งที่วางตัวในแนวประมาณเหนือ - ใต้ (กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๔๒)
อนึ่ง รอยเลื่อนปกติบริเวณแนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันตก
ของเทือกเขาหินแกรนิตและบริเวณแนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขา
หินฟิลไลต์ ที่ก่ อให้เกิ ดแอ่งย่ อยในบริเวณตอนบนของพื้นที่ศึกษา ก็น่าจะเป็ นผลมาจากการเกิ ด
เหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานครั้งนี้ด้วย
๕.๖.๓.๒ เหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานครัง้ ที่ ๒
การตกทับถมของมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็ง ที่มีแนว
ขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันตกในลักษณะเกือบเป็นแนวเส้นตรง และมีทิศทางการ
วางตัวในแนวประมาณตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ (เช่นเดียวกันกับแนวขอบเขตการแผ่
ขยายตัวด้านทิศตะวันตกของมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึก แต่อยู่ถัดไปทางทิศตะวันตกมากกว่า)
น่าจะเป็นผลมาจากการเกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในครั้งต่อมา ในลักษณะที่เกิดการยกตัวขึ้น
อย่างค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วของบริเวณขอบแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบนด้านทิศตะวันตก
ร่วมกับการเกิดรอยเลื่อนปกติและร่องทรุดขึ้นในแนวประมาณเหนือ - ใต้ ในบริเวณใกล้ขอบแอ่ง
ก่อนที่จะเกิดการผุพังทําลายของชั้นหินแข็งในบริเวณขอบแอ่งที่ยกตัวสูงขึ้น กลายเป็นตะกอนต่างๆ ที่
ถูกพัดพามาตกทับถมกันภายในแอ่งในเวลาต่อมา อนึ่ง สิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ หรือยืนยันได้ถึงการ
เกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วคือ มวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึก

๑๑๑

ดังกล่าวประกอบด้วยตะกอนจําพวกกรวดใหญ่ (cobble) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึงกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
และมีการตกสะสมตัวกันค่อนข้างหนามาก โดยสิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ หรือยืนยันได้ถึงการเกิดร่อง
ทรุดตามแนวรอยเลื่อนปกติใกล้ขอบแอ่งก็คือ แนวขอบเขตการแผ่ขยายตัวทางด้านทิศตะวันตกของ
มวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึกเหนือชั้นหินแข็งที่มีลักษณะเกือบเป็นแนวเส้นตรงดังกล่าว
๕.๖.๓.๓ เหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานครัง้ ที่ ๓
การตกทับถมของมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับตื้นใกล้ผิวดินที่ไม่หนามากนัก
แต่ มี ก ารแผ่ ข ยายตั วครอบคลุ ม พื้น ที่ ค่อ นข้า งกว้ า งขวางอย่ า งไม่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ตลอดในเขตจั งหวั ด
กําแพงเพชร (แผ่ขยายตัวสลับกับบริเวณที่มีตะกอนเนื้อละเอียดจําพวกดินเหนียวตกสะสมตัวอยู่)
น่าจะเป็นผลมาจากการเกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปรสัณฐานครั้งหลังสุด ในลักษณะที่เกิดการยกตัวขึ้นของ
พื้นที่ขอบแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบนด้านทิศตะวันตกที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่ไม่รุนแรงมากนัก ร่วมกับ
การเกิดรอยเลื่อนปกติขึ้นในแนวประมาณเหนือ - ใต้ ในบริเวณใกล้ขอบแอ่ง ก่อนที่จะเกิดการผุพังทําลาย
ของชั้นหินแข็งในบริเวณขอบแอ่งที่ยกตัวสูงขึ้น กลายเป็นตะกอนต่างๆ ที่ถูกพัดพามาตกทับถมกัน
ภายในแอ่งในเวลาต่อมา สิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ หรือยืนยันได้ถึงการเกิดเหตุการณ์ธรณีวิทยาแปร
สัณฐานที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่ไม่รุนแรงมากนักคือ มวลตะกอนเนื้อหยาบระดับตื้นดังกล่าวประกอบด้วย
ตะกอนจําพวกกรวดเล็ก (gravel and pebble) และทรายหยาบ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน ๘-๑๐
มิลลิเมตร และมีการตกสะสมตัวกันค่อนข้างบาง (เมื่อเปรียบเทียบกับมวลตะกอนเนื้อหยาบระดับลึก
หน่วยแรกที่กล่าวแล้วข้างต้น)
๕.๖.๔ สภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสมตัวของตะกอน
จากข้อมูลผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ (๑) ลักษณะการแผ่ขยายตัวของหินแข็งและ
ตะกอน (๒) ลําดับการตกสะสมตัวของตะกอนในช่วงความลึกต่างๆ (๓) โครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
ธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสมตัวของตะกอนของ
พื้นที่ศึกษา ดังกล่าวแล้วข้างต้น พอจะทําให้สามารถสรุปสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาของการตกสะสม
ตัวของตะกอนในพื้นที่ศึกษาได้ว่า เป็นแบบธารน้ําพา โดยมีทางน้ําสายหลักพัดพาตะกอนมาตกสะสมตัว
กันในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
๑) บริเวณร่องทรุดระดับลึกทางด้านทิศตะวันออกของแนวรอยเลื่อนปกติที่ต่อแนวมา
จากแนวขอบเขตด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาหินแกรนิต (แอ่งหลักของแอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยา
ตอนบน)
๒) บริเวณแอ่งย่อยทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา
๓) บริเวณเนินตะกอนน้ําพารูปพัดที่ระดับบนสุดของพื้นที่ศึกษา
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บทที่ ๖
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจ
เชิงอุทกธรณีวิทยา: รายละเอียดและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ําบาดาล
การประมวลผล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงอุทกธรณีวิทยา
เป็นการดําเนินการแปลง (transform) ข้อมูล SkyTEM ที่เป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนการประมวลผล
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลการบินสํารวจเชิงธรณีวิทยา ซึ่งอยู่ในรูปของแบบจําลองทาง
ธรณีวิทยา (Geological model) ให้อยู่ในรูปของแบบจําลองทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological
model) ด้วยการจําแนกหรือผนวกรวมหน่วยหินทางธรณีวิทยาที่มีคุณสมบัติในการเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ําบาดาลที่ใกล้เคียงกันเข้าเป็นหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหน่วยเดียวกัน
๖.๑ การจัดทําแบบจําลองด้านอุทกธรณีวิทยา
การจัดทําแบบจําลองด้านอุทกธรณีวิทยาถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่มีพื้นฐาน
อยู่ บ นแบบจํ า ลองด้ า นธรณี วิท ยาที่ ได้ จัด ทํา ขึ้ น แล้ว หรือ กล่ า วอีกนั ย หนึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น การต่ อ
ยอดจากแบบจําลองด้านธรณีวิทยา ด้วยการปรับเปลี่ยนการจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาเป็นการ
จําแนกหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการผนวกรวมหน่วยหินทางธรณีวิทยาที่
มีคุณลักษณะในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ําบาดาลที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเข้าเป็นหน่วยหินทางอุทก
ธรณีวิทยาหน่วยเดียวกัน โดยยังคงสามารถแสดงขอบเขตและการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินทางอุทก
ธรณีวิทยาได้ทั้งในรูปแบบ ๒ มิติ และในรูปแบบ ๓ มิติทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาได้เช่นเดียวกันกับหน่วยหิน
ทางธรณีวิทยา
ผลการดําเนินการจัดทําแบบจําลองด้านอุทกธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ของพื้นที่ศึกษาซึ่ง
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของพื้นผิวของขอบเขตการแผ่ขยายตัวและความหนาของชั้น
หินให้น้ําบาดาลแต่ละชั้น หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วย มีตัวอย่างดังแสดงอยู่ในรูปที่
๖.๑-๑ ถึง รูปที่ ๖.๑-๔ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลของการจัดทําแบบจําลองด้านอุทก
ธรณีวิทยาแบบ ๓ มิติ ในมุมมองต่างๆ และรายละเอียดการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรม
สําเร็จรูป GeoScene3D โดยเปิดข้อมูล project file ของโปรแกรมที่ได้บรรจุข้อมูลไว้ในแผ่นดีวีดี
ของโครงการ

๑๑๓

Qaf
Qyt

Qot

รูปที่ ๖.๑-๑ ภาพ ๓ มิติแสดงพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว (boundary surface) ของหน่วย
หินหลักทางอุทกธรณีวิทยาในลักษณะของ solid layers

Terrain

Qaf

รูปที่ ๖.๑-๒ ภาพ ๓ มิติ แสดงพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของพื้นผิวภูมิประเทศ (Terrain)
และพื้นผิวของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial Fan Aquifer; Qaf)

๑๑๔

Qaf

Qyt

รูปที่ ๖.๑-๓ ภาพ ๓ มิติ แสดงพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูป
พัด และชั้นหินให้น้ําตะพักลําน้ํายุคใหม่ (Younger Terrace Aquifer; Qyt)

Qyt

Bedrock

รูปที่ ๖.๑-๔ ภาพ ๓ มิติ แสดงพื้นผิวขอบเขตการแผ่ขยายตัว ของชั้นหินให้น้ําตะพักลําน้ํายุคใหม่
และชั้นหินแข็ง (Bedrock)
๖.๒ รายละเอียดของชั้นหินให้น้ําบาดาล
พื้นที่ศึกษาประกอบขึ้นด้วยหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหรือชั้นหินให้น้ําบาดาลทั้งในหินร่วน
และหินแข็ง โดยมีรายละเอียดของชั้นหินให้น้ําบาดาลที่เรียงลําดับอายุจากอ่อนสุดไปหาแก่สุด (จาก
ด้านบนลงสู่ด้านล่าง) ดังต่อไปนี้

๑๑๕

๖.๒.๑ ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินร่วน (Unconsolidated-rocks aquifers)
๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา (Alluvial and/or flood-plain aquifer; Qa/Qfd)
เป็นชั้นหินให้น้ําบาดาลที่มีอายุอ่อนสุด (ประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ปีก่อนปัจจุบัน) และวางตัวปิด
ทับอยู่ด้านบนสุดของบรรดาชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินร่วนทั้งหมด โดยแผ่ขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้ง
พื้ นที่ ศึก ษา กล่ า วคือ ในบริ เ วณที่ มี ระดับภูมิประเทศค่อนข้ างสูงและ/หรือรองรับด้ วยชั้ นหินดาน
(bedrock) ระดับตื้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกตอนบนของพื้นที่ศึกษา ชั้นหินให้น้ําบาดาล
หน่วยนี้มีความหนาไม่มากนักเฉลี่ยประมาณ ๖-๑๕ เมตร แต่เมื่อเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มจะมีความหนา
เพิ่มมากขึ้นถึง ๑๕-๓๕ เมตร และยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ําหลาก (flood plain) ของทาง
น้ําสายหลัก (แม่น้ําปิง แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน) และทางน้ําสาขาต่างๆ จะมีความหนามากที่สุดถึง
กว่า ๔๘ เมตร ที่ราบลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําปิง ในเขตท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง
และอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีความกว้างประมาณ ๐.๕-๑ กิโลเมตร รองรับด้วย
ชั้นตะกอนกรวดทรายท้องน้ําที่มีความหนาถึง ๕-๒๐ เมตร ที่บริเวณท้องน้ําแม่น้ําปิง โดยตะกอนกรวด
ทรายดังกล่าวมีขนาดของเม็ดตะกอนตั้งแต่ทรายเม็ดละเอียดถึงกรวดขนาด ๕ มิลลิเมตร ที่มีความกลม
มนกึ่งกลมมนถึงกลมมนดีและมีการคัดขนาดปานกลางถึงดี
๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan aquifers; Qaf1 และ Qaf2)
เป็นชั้นหินให้น้ําบาดาลที่มีอายุแก่ถัดขึ้นมาจากชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา และรองรับอยู่ข้างใต้ชั้นหินให้
น้ําตะกอนน้ําพาที่มีส่วนล่างสุดเป็นชั้นดินเหนียวที่ค่อนข้างหนา มีการแผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาในส่วนที่เป็นแอ่งที่ราบลุ่มทั้งสองฝั่งของแม่น้ําปิง ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้แบ่งออกได้เป็น ๒
หน่วยย่อย ได้แก่ ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Younger alluvial fan aquifer; Qaf1)
และชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคเก่า (Older alluvial fan aquifer; Qaf2) ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสังเขปที่พอจะแยกกล่าวได้ตามลําดับดังต่อไปนี้
๒.๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Younger alluvial fan aquifer;
Qaf1) มีอายุการเกิดอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนกลางถึงตอนปลาย ประกอบด้วยตะกอนจําพวกทราย
หยาบและกรวดที่มีขนาดเม็ดตะกอนตั้งแต่ทรายหยาบถึงกว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีความกลมมนเป็นเหลี่ยม
ถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ด้านตะวันออกของอําเภอพราน
กระต่าย และอําเภอเมืองกําแพงเพชรไปจนถึงขอบพื้นที่ศึกษาด้านตะวันออก ในท้องที่อําเภอพราน
กระต่าย อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม มีชั้นให้น้ําอยู่ในช่วงความลึก
ประมาณ ๕-๓๕ เมตร จากผิวดิน
๒.๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคเก่า (Older alluvial fan aquifer;
Qaf2) มีช่วงอายุการเกิดอยู่ในไพลสโตซีนตอนกลาง ประกอบด้วยตะกอนจําพวกทรายหยาบและ
กรวดที่มีขนาดเม็ดตะกอนตั้งแต่ทรายหยาบถึงกว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีความกลมมนแบบเป็นเหลี่ยมถึง
กลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างทางด้านตะวันตกของ
อํ า เภอเมื อ งกํ า แพงเพชร ลงไปจนถึ ง บริ เ วณที่ ร าบลุ่ มแม่ น้ํ าปิ งฝั่ งตะวั นตก ในท้ องที่ อํ าเภอเมื อง
กําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีชั้น
ให้น้ําอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๑๐-๔๕ เมตร จากผิวดิน ชั้นหินให้น้ําบาดาลทั้งสองหน่วยนี้มี
ลักษณะทางด้านอุทกธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่มีช่วงอายุการเกิดและแหล่งต้นกําเนิด

๑๑๖

ตะกอนที่ต่างกันเท่านั้น นอกจากนี้ชั้นหินให้น้ําบาดาลทั้งสองหน่วยนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ําบาดาล
ระดับตื้นที่สําคัญของพื้นที่ศึกษาอีกด้วย
๓) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ (Younger terrace deposits aquifer:
Qyt) ประกอบด้วยตะกอนจําพวกกรวดและทรายปนดินเหนียว ตะกอนกรวดและทราย มีความกลม
มนกึ่งกลมมนถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี ส่วนใหญ่มีชั้นดินเหนียวและ/หรือชั้นดินเหนียวปน
ทรายค่อนข้างหนา แทรกสลับด้วยกระเปาะกรวดปนทราย บางแห่งอาจมีชั้นกรวดปนทรายหนา
พอสมควร ชั้นหินให้น้ํานี้แผ่ขยายทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่ม โดยถูกปิดทับด้วยชั้นหินให้น้ําตะกอน
น้ําพารูปพัดและชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพาสมัยปัจจุบัน จากภาพตัดขวางแสดงชั้นน้ําพบว่า ชั้นหินให้
น้ําชั้นนี้แผ่ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๒๕-๑๒๐ เมตร ความหนาของชั้นน้ําแตกต่างกันไป
แล้วแต่พื้นที่ มีความหนาเฉลี่ยประมาณ ๑๕-๑๐๐ เมตร ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้แบ่งออกได้เป็น
๒ ชั้น โดยมีชั้นดินเหนียวเป็นตัวคัดแยก ดังนี้
๓.๑) ชั้นแรกเป็นชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1) ซึ่ง
มีอายุอ่อนกว่า มีการแผ่ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๒๕-๗๐ เมตรจากผิวดิน มีความหนา
ประมาณ ๑๕-๕๐ เมตร
๓.๒) ชั้นที่สองเป็นชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)
ซึ่งมีอายุแก่กว่า มีการแผ่ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๗๐-๑๒๐ เมตร มีความหนาประมาณ
๑๐-๗๐ เมตร
๔) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า (Older terrace deposits aquifer;
Qot) ประกอบด้วยตะกอนจําพวกทรายหยาบและกรวดหยาบปนดินเหนียว มีความกลมมนกึ่งเหลี่ยม
ถึงกลมมนดี มีการคัดขนาดไม่ดีถึงดี แผ่ขยายตัวทั่วทั้งพื้นที่ของแอ่งที่ราบลุ่ม โดยถูกปิดทับด้วยชั้นหิน
ให้น้ําตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ในพื้นที่บริเวณขอบแอ่งน้ําบาดาล แผ่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนบนด้าน
ตะวันตกและตอนล่างด้านตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นตะพักลุ่มน้ําขั้นสูง
คุณลักษณะในการกักเก็บน้ําค่อนข้างดี เกณฑ์การให้น้ําต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ กล่าวคือบริเวณใจกลาง
แอ่งให้น้ํามากกว่าบริเวณขอบแอ่ง ชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้แบ่งออกได้เป็น ๔ ชั้น โดยมีชั้นดิน
เหนียวเป็นตัวคัดแยก ดังนี้
๔.๑) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1) พบแผ่
ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๑๕-๗๕ เมตรจากผิวดิน มีความหนาประมาณ ๒๐-๑๕๐ เมตร
คุณลักษณะในการกักเก็บน้ําค่อนข้างดี ให้น้ําปานกลางถึงดี
๔.๒) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2) แผ่ขยายตัว
อยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๑๓๐-๒๒๐ เมตรจากผิวดิน คุณลักษณะในการกักเก็บน้ําค่อนข้างดี ให้น้ํา
ปานกลางถึงดี
๔.๓) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนล่าง (Qot3) แผ่ขยายตัว
อยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๒๐๕-๒๔๐ เมตรจากผิวดิน (ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการพัฒนาน้ําจากชั้น
หินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้)
๔.๔) ชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนล่างสุด (Qot4) แผ่
ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกตั้งแต่ประมาณ ๒๕๐ เมตรจากผิวดิน (ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการพัฒนา
น้ําจากชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้)

๑๑๗

นอกจากนี้ยังพบว่าชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่านี้ มีส่วนที่ปรากฏบน
ผิวดินอยู่ในบริเวณทางด้านตะวันตกและตอนบนของพื้นที่ศึกษาในท้องที่เขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร
อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีความหนาและความลึกเปลี่ยนแปลง
ไปตามพื้นที่ ซึ่งความหนาโดยประมาณของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าส่วนที่ปรากฏบนผิว
ดินนั้นหนาประมาณ ๒๐-๑๕๐ เมตร
๕) ชั้นหินให้น้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial deposits aquifers; Qcl)
ประกอบด้วยตะกอนจําพวกทรายแป้ง ทราย กรวด และเศษหิน มีลักษณะเป็นเหลี่ยมและมีการคัด
ขนาดไม่ดีถึงปานกลาง แผ่ขยายตัวครอบคลุมบริเวณเชิงเขาตามขอบแอ่งน้ําบาดาลหรือพื้นที่ศึกษา
โดยแผ่ขยายตัวอยู่ในช่วงความลึกประมาณ ๑๐-๒๐ เมตรจากผิวดิน แต่พบว่าในบางพื้นที่มีความหนา
ไม่มากนักเนื่องจากมีหินแข็งรองรับอยู่ตื้น
๖.๒.๒ ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินแข็ง (Consolidated-rocks aquifers)
น้ําบาดาลในหินแข็ง ประกอบด้วยชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ ที่เรียงลําดับอายุ
จากอ่อนสุดไปหาแก่สุด (จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง) ดังนี้
๑) ชั้นหินให้น้ําบาดาลในหินชั้นและหินแปร (Sedimentary and metamorphic aquifers)
๑.๑) ชั้น หิน ให้น้ํา หิน แปรยุค ไซลูเ รีย น-ดีโ วเนีย น (Silurian-Devonian
metamorphic aquifer; SDmm) ประกอบด้วยหินฟิลไลต์ หินควอร์ตไซต์ หินชีสต์ และหินควอร์ต
ชีสต์ยุคไซลูเรียนถึงดีโวเนียน น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตกและรอยเลื่อน (ชั้นหินให้น้ําบาดาล
หน่วยนี้มีค่าความพรุนปฐมภูมิ (Primary effective porosity) ๖.๓๕ เปอร์เซ็นต์) เป็นชั้นหินให้น้ํา
บาดาลของกลุ่มหินที่มีการแปรสภาพไปเป็นหินแปร แผ่ขยายตัวในลักษณะเป็นแนวภูเขาขนาดเล็กที่ไม่
สูงชัน ที่มีทิศทางการวางตัวในแนวประมาณเหนือ-ใต้ ในบริเวณตอนบนด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษาใน
ท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีความลึกถึงชั้นให้น้ําประมาณ ๕-๕๐ เมตรจาก
ผิวดิน มีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่ในชั้นหินผุและรอยแตก/รอยแยก มีความลึกถึงชั้นหินให้นํ้าประมาณ ๖๐
เมตรจากผิวดิน
๖.๓ คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชัน้ หินให้น้ําบาดาล
ค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ําบาดาลได้จากการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สูบทดสอบปริมาณน้ําของบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
(software package) ชื่อ Aquifer Test, Version 2.57 ที่พัฒนาโดยบริษัท Waterloo
Hydrogeologic Inc. ดังผลการวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของบ่อน้ําบาดาลที่เจาะและ
พัฒนาขึ้นใหม่ในพื้นที่ศึกษาที่แสดงอยู่ในตารางที่ ๖.๓-๑
อย่ า งไรก็ ต าม ในการดํ า เนิ น การประมวลผลวิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมายข้ อ มู ล ด้ า น
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา มีแนวคิดในการดําเนินการดังนี้
ชั้นหินให้น้ําบาดาลแต่ละชั้นหรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วยย่อมมีค่าคุณสมบัติ
ทางชลศาสตร์ที่จําเพาะอยู่ในช่วงค่าหนึ่งซึ่งอาจเป็นช่วงค่าที่แคบหรือกว้างและอาจใกล้เคียงหรือ
แตกต่างจากช่วงค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ําบาดาลชั้นอื่นๆ หรือหน่วยหินทางอุทก
ธรณี วิ ท ยาหน่ ว ยอื่ น ๆ โดยค่ า คุ ณ สมบั ติ ท างชลศาสตร์ จ ะเป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ที่ สํ า คั ญ ถึ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพโดยรวมของเนื้อหินหรือเนื้อตะกอน (lithology) ที่ประกอบกันเป็นชั้นหินให้น้ําบาดาล
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ชั้นหนึ่งๆ รวมทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สําคัญถึงความแตกต่างกันในลักษณะทางกายภาพของเนื้อหินหรือ
ตะกอนในส่วนต่างๆ ของชั้นหินให้น้ําบาดาลแต่ละชั้นด้วย (หากส่วนต่างๆ ของชั้นหินให้น้ําบาดาลนั้นมี
ค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป) นอกจากนี้ค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ํา
บาดาลยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติด้านอื่นๆของชั้นหินให้น้ําบาดาลและสามารถใช้เป็น
เครื่องช่วยสนับสนุนในการดําเนินการประมวลผลวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
ด้านอื่นๆ ของชั้นหินให้น้ําบาดาลได้ด้วย
ตารางที่ ๖.๓-๑ ผลการวิ เ คราะห์ ห าค่ า คุ ณ สมบั ติท างชลศาสตร์ ข องบ่ อน้ํ า บาดาลที่ เ จาะและ
พัฒนาขึ้นใหม่ในพื้นที่ศึกษา
หมายเลขบ่อ พิกัดตะวันออก พิกัดเหนือ
5541A001
5541A002
5541A003
5541A004
5541A005
5541A006
5541A007
5541A008
5541A009
5541A010
5541A011
5541A012
5541A013
5541A014
5541A015
5541A016
5541A017
5541A018

558209
580301
580657
569206
593787
591973
595690
549696
557633
570381
566616
576053
581274
560053
582824
563238
591408
585423

1802898
1807689
1827251
1809954
1816064
1830560
1825453
1813719
1810841
1804874
1818904
1816257
1812736
1818237
1816433
1817001
1828144
1830218

สถานที่
โรงเรียนบ้านวังประดา
วัดธรรมโสภณวนาราม
วัดพรหมสถิตย์
วัดกาทึ้งสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านท้ายวัง
สํานักสงฆ์คุยมะม่วง
โรงเรียนบ้านเนินสําราญราษฎร์พัฒนา
วัดคลองละแวก
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
วัดคลองสุวรรณ
วัดมะกอกหวาน
วัดใหม่โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
วัดงิ้วสองนาง (วัดบ้านหนองทอง)
วัดไทรย้อย
โรงเรียนอินทรานุสรณ์
วัดเพชรไพรวัลย์

ความลึก
อัตราการสูบ
ระยะท่อกรอง
ระดับน้ําลด(ม.) T(m2/d)
พัฒนา (ม)
(ลบ.ม./ชม.)
81.00
98.00
144.00
118.00
152.00
230.00
197.00
217.00
137.00
60.00
170.00
142.00
92.00
169.00
91.00
73.00
79.00

69 - 78
86-95
132-141
106-115
143-149
215-227
185-194
202-214
125-134
40-58
145-157
116-134
77-89
154-166
73-88
58-70
70-76

11
10
4.19
1.7
30
1.02
1.04
32.8
4.24
32
34
15
10
14
14
5.50
5.00

19.97
24.48
18.4
53.1
13.13
28.69
29.72
9.19
17.42
12.56
34.56
21.89
25.98
23.15
26.75
20
20.21

K(m/d) ชั้นน้ําบาดาล

21.7
10
4.53
1.49
56

2.41
1.11
0.503
0.166
9.34

9.57
0.692
57.3
6.88
54.4
40.9
20.2
9.66
9.99

0.797
0.0769
4.77
0.764
3.02
3.41
1.12
0.805
0.832

10.3
97.1
6.76

0.92
8.09
1.12

Qot
Qot
Qot2
Qot
Qot
Qot
Qot

Qot
Qot
Qot
Qot
Qot
Qot
Qot
Qot

Qyt2
Qyt2

๖.๔ ระบบการไหลของน้ําบาดาล
จากข้อมูลค่าระดับน้ําบาดาลของบ่อน้ําบาดาลที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ศึกษา นํามาจัดทํา
เป็นแผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในบริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆ ของชั้น
หินให้น้ําบาดาลแต่ละชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา/ตะกอนลุ่มน้ํา
หลาก (Groundwater level of Quaternary alluvial and/or flood-plain deposits aquifer:
Qa/Qfd)
การดําเนินการจัดทําแผนที่แสดงระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหิน
ให้น้ําบาดาลหน่วยนี้ในบริเวณพื้นที่ศึกษา บริเวณที่ราบลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําปิง ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่
แคบๆ ขนาบทั้งสองฝั่งตลอดความยาวของแม่น้ําปิง ไม่สามารถจัดทําเป็นแผนที่แสดงระดับและทิศ
ทางการไหลของน้ําบาดาลได้

๑๑๙

๒) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุค
ใหม่ (Groundwater level of Quaternary younger alluvial fan deposits aquifer:
Qaf1)
ลักษณะการกระจายตัวของเส้นชั้นระดับและทิ ศทางการไหลของน้ํ าบาดาล ใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม แสดงใน
รูปที่ ๖.๔-๑ ซึ่งจากแผนที่ดังกล่าว ทําให้พิจารณาได้ว่า น้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัด
ยุคใหม่มีค่าระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยประมาณ ๕๕ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยมีค่าระดับ
น้ําบาดาลสูงสุด ประมาณ ๖๕ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) อยู่ในเขตพื้นที่ตําบลเทพนคร
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มีทิศทางการ
ไหลจากบริเวณใกล้จุดเริ่มต้นของเนินตะกอนน้ําพารูปพัดทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ใกล้ริมฝั่งด้าน
ตะวันออกของแม่น้ําปิง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร ไปยังบริเวณตอนปลายของเนินตะกอนน้ํา
พารูปพัดทางด้านทิศตะวันออก ในเขตพื้นที่อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
๓) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุค
ใหม่ช่วงตอนบน (Groundwater level of Quaternary younger terrace deposits
aquifer-upper part: Qyt1)
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของเส้ น ชั้ น ระดั บ และทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า บาดาล
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ แสดงดังรูปในที่ ๖.๔-๒ จาก
แผนที่ดังกล่าวแสดงให้ทราบว่า ค่าระดับน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ตอนบน
ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยประมาณ ๕๐ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยมี
ค่าระดับน้ําบาดาลสูงสุด ประมาณ ๖๕ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยน้ําบาดาลในชั้นหิน
ให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มีทิศทางการไหลที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ มีทิศทางการไหลจากบริเวณ
ขอบแอ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาไปยังบริเวณใจกลางแอ่งทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
ศึกษา
๔) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุค
ใหม่ช่วงตอนล่าง (Groundwater level of Quaternary younger terrace deposits
aquifer-lower part: Qyt2)
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของเส้ น ชั้ น ระดั บ และทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า บาดาล
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ ดังแสดงในรูปในที่ ๖.๔-๓
จากแผนที่ดังกล่าว ทําให้พิจารณาได้ว่า ค่าระดับน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่
ตอนล่างในบริเวณพื้นที่ศึกษา ระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยประมาณ ๕๐ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง) โดยมีค่าระดับน้ําบาดาลสูงสุด ประมาณ ๖๐ เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยน้ํา
บาดาลในชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยนี้มีทิศทางการไหลที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ กล่าวคือ ใน
เขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร มีทิศทางการไหลจากบริเวณขอบแอ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
ศึกษาไปยังบริเวณใจกลางแอ่งทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา

๑๒๐

รูปที่ ๖.๔-๑ แผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)

๑๒๑

รูปที่ ๖.๔-๒ แผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ช่วงตอนบน (Qyt1)

๑๒๒

รูปที่ ๖.๔-๓ แผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคใหม่ช่วงตอนล่าง (Qyt2)

๑๒๓

๕) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า
ช่วงตอนบน (Groundwater level of Quaternary older terrace deposits aquiferupper part: Qot1)
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของเส้ น ชั้ น ระดั บ และทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า บาดาล
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดัง
แสดงในรูปที่ ๖.๔-๔ จากแผนที่ดังกล่าว ทําให้พิจารณาได้ว่า น้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพัก
ลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนบนมีค่าระดับน้ําบาดาลค่อนข้างสูง โดยมีค่าระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยประมาณ ๕๕
เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) และมีค่าระดับน้ําบาดาลสูงสุดไม่ต่ํากว่า ๘๐ เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร โดยน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ํา
บาดาลหน่วยนี้มีทิศทางการไหลที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศกล่าวคือ มีทิศทางการไหลจาก
บริเวณขอบแอ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาไปยังบริเวณใจกลางแอ่งทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา
๖) ระดับและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่า
ช่วงตอนกลาง (Groundwater level of Quaternary older terrace deposits aquifermiddle part: Qot2)
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของเส้ น ชั้ น ระดั บ และทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า บาดาล
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดัง
แสดงในรูปที่ ๖.๔-๕ จากแผนที่ดังกล่าว ทําให้พิจารณาได้ว่า น้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพัก
ลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนบนมีค่าระดับน้ําบาดาลค่อนข้างสูง โดยมีค่าระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยประมาณ ๖๐
เมตร (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) และมีค่าระดับน้ําบาดาลสูงสุดไม่ต่ํากว่า ๘๐ เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร โดยน้ําบาดาลในชั้นหินให้น้ํา
บาดาลหน่วยนี้มีทิศทางการไหลที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศกล่าวคือ มีทิศทางการไหลจาก
บริเวณขอบแอ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาไปยังบริเวณใจกลางแอ่งทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา
๖.๕ การแผ่ขยายตัวของพื้นที่รับน้ําและพื้นที่สูญเสียน้ํา
การดําเนินการวิเคราะห์ แปลความหมายและประมวลผลข้อมูลด้านการแผ่ขยายตัวของพื้นที่
รับน้ําและพื้นที่สูญเสียน้ําในพื้นที่ศึกษา ดําเนินการโดยอาศัยข้อบ่งชี้หรือปัจจัยขั้นพื้นฐาน ๔ ประการ
ได้แก่ (๑) สภาพภูมิประเทศ (topography) (๒) ดินและลักษณะสําคัญของพื้นผิวดิน (soil and land
features) (๓) แนวโน้ม (การเปลี่ยนแปลง) ของลักษณะทางอุทกเคมี (hydrochemical trends) (๔)
รูปแบบของระดับแรงดันน้ําบาดาล (piezometric pattern)
ได้ผลลัพธ์เป็นการแผ่ขยายตัวของพื้นที่รับน้ําและพื้นที่สูญเสียน้ําในพื้นที่ศึกษา แสดงดังรูปที่
๖.๕-๑

๑๒๔

รูปที่ ๖.๔-๔ แผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนบน (Qot1)

๑๒๕

รูปที่ ๖.๔-๕ แผนที่แสดงค่าระดับน้ําบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลุ่มน้ํายุคเก่าช่วงตอนกลาง (Qot2)

๑๒๖

รูปที่ ๖.๕-๑ แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ํา ขอบเขตพื้นที่สูญเสียน้ํา และขอบเขตพื้นที่ที่เป็นได้
ทั้งพื้นที่รับน้ําและพื้นที่สูญเสียน้ํา

๑๒๗

๖.๖ ศักยภาพแหล่งน้าํ บาดาล
การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพน้ําบาดาลของพื้นที่ศึกษา สรุป
ได้ดังนี้
๖.๖.๑ ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงปริมาณ
ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงปริมาณน้ําในภาพรวม ในรูปของปริมาณน้ําที่สามารถ
พัฒนาได้ (Permissible yield) ของพื้นที่ศึกษาสําหรับชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ แสดงในรูปแบบ
ของแผนที่ได้ดังนี้
๑) แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ํา
พารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๑
๒) แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนบน (Qyt1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๒
๓) แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนล่าง (Qyt2) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๓
๔) แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนบน (Qot1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๔
๕) แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนกลาง (Qot2) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๕
๖.๖.๒ ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้าํ
การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ๑) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้ําโดยรวม ๒) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้ําที่
เป็นองค์ประกอบย่อย และ ๓) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้ําด้านชนิดน้ําและลักษณะ
ปรากฏ (ชุดลักษณ์) ทางอุทกเคมี โดยในส่วนที่ ๓ จะไม่นําเสนอในรายงานนี้
๑) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้ําโดยรวม
ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงคุณภาพน้ําโดยรวม ในรูปของปริมาณมวลสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ํา (Total Dissolved Solids, TDS) ของพื้นที่ศึกษาสําหรับชั้นหินให้น้ําบาดาล
หน่วยต่างๆ แสดงในรูปแบบของแผนที่ได้ดังนี้
๑.๑) แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่
(Qaf1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๖
๑.๒) แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่
ตอนบน (Qyt1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๗
๑.๓) แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่
ตอนล่าง (Qyt2) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๘
๑.๔) แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า
ตอนบน (Qot1) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๙
๑.๕) แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่า
ตอนกลาง (Qot2) แสดงในรูปที่ ๖.๖-๑๐

๑๒๘

รูปที่ ๖.๖-๑ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูป
พัดยุคใหม่ (Qaf1)

๑๒๙

รูปที่ ๖.๖-๒ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลํา
น้ํายุคใหม่ตอนบน (Qyt1)

๑๓๐

รูปที่ ๖.๖-๓ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลํา
น้ํายุคใหม่ตอนล่าง (Qyt2)

๑๓๑

รูปที่ ๖.๖-๔ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลํา
น้ํายุคเก่าตอนบน (Qot1)

๑๓๒

รูปที่ ๖.๖-๕ แผนที่แสดงขอบเขตปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลํา
น้ํายุคเก่าตอนกลาง (Qot2)

๑๓๓

รูปที่ ๖.๖-๖ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)

๑๓๔

รูปที่ ๖.๖-๗ แผนที่แสดงปริมาณ TDS
(Qyt1)

ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนบน

๑๓๕

รูปที่ ๖.๖-๘ แผนที่แสดงปริมาณ TDS
(Qyt2)

ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนล่าง

๑๓๖

รูปที่ ๖.๖-๙ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้าํ ยุคเก่าตอนบน (Qot1)

๑๓๗

รูปที่ ๖.๖-๑๐ แผนที่แสดงปริมาณ TDS ของชั้นหินให้น้ําตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนกลาง
(Qot2)

๑๓๘

๒) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้าํ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบย่อย
ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเชิงคุณภาพน้ําที่เป็นองค์ประกอบย่อย เป็นการศึกษา
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบาดาลทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาในรูปของปริมาณเหล็ก (Iron, Fe)
ความกระด้าง (Total Hardness as Calcium Carbonate, CaCO3) และคลอไรด์ (Chloride, Cl)
ในการดําเนินการได้แบ่งการดําเนินการออกเป็น ส่วนย่อย ได้แก่ ๑) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
เหล็ก ๒) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความกระด้าง และ ๓) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอไรด์
ส่วนย่อยที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเหล็ก แสดงในรูปแบบของแผนที่
ขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงคุณภาพน้ําที่เป็นองค์ประกอบย่อย ของปริมาณเหล็ก (Iron,
Fe) ของพื้นที่ศึกษาสําหรับชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ
ส่วนย่อยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความกระด้าง แสดงในรูปแบบของ
แผนที่ ข อบเขตศั ก ยภาพแหล่ ง น้ํ า บาดาลในเชิ งคุ ณ ภาพน้ํ า ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบย่ อ ย ของปริ ม าณ
Hardness ของพื้นที่ศึกษาสําหรับชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ
ส่วนย่อยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอไรด์ แสดงในรูปแบบของแผนที่
ขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในเชิงคุณภาพน้ําที่เป็นองค์ประกอบย่อย ของปริมาณ Cl ของพื้นที่
ศึกษาสําหรับชั้นหินให้น้ําบาดาลหน่วยต่างๆ
๖.๗ ศักยภาพแหล่งน้าํ บาดาลทีส่ ามารถพัฒนาได้
แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ในภาพรวมของชั้นหินให้น้ํา
บาดาลในหินแข็งและในหินร่วนหน่วยต่างๆ มีดังนี้
๑) แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
น้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1) แสดงในรูปที่ ๖.๗-๑
๒) แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนบน (Qyt1) แสดงในรูปที่ ๖.๗-๒
๓) แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ําตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนล่าง (Qyt2) แสดงในรูปที่ ๖.๗-๓
๔) แผนทีแ่ สดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลทีส่ ามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้นา้ํ ตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนบน (Qot1) แสดงในรูปที่ ๖.๗-๔
๕) แผนทีแ่ สดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลทีส่ ามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้นา้ํ ตะกอน
ตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนกลาง (Qot2) แสดงในรูปที่ ๖.๗-๕

๑๓๙

รูปที่ ๖.๗-๑ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนน้ําพารูปพัดยุคใหม่ (Qaf1)

๑๔๐

รูปที่ ๖.๗-๒ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนบน (Qyt1)

๑๔๑

รูปที่ ๖.๗-๓ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลําน้ํายุคใหม่ตอนล่าง (Qyt2)

๑๔๒

รูปที่ ๖.๗-๔ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนบน (Qot1)

๑๔๓

รูปที่ ๖.๗-๕ แผนที่แสดงขอบเขตศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ของชั้นหินให้น้ํา
ตะกอนตะพักลําน้ํายุคเก่าตอนกลาง (Qot2)

