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บทที่ 6 
ธรณีวิทยามหายุคมีโซโซอิก 

 
6.1 มหายุคมโีซโซอิกในประเทศไทย 
 6.1.1 หินอายุไตรแอสซิก 
 ในประเทศไทยกลุ่มหินหรือล ำดับชั้นหินในยุคนี้มักพบทำงตะวันตกของที่รำบสูงโครำช 
เป็นต้นไป ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนที่สะสมตัวในน้ ำทะเล ยกเว้นบริเวณขอบด้ำนในของที่รำบสูง
โครำช ซึ่งมีสภำพแวดล้อมเป็นแบบน้ ำจืดมำกกว่ำ หลำยคนได้ศึกษำหินอำยุนี้ แต่ในตอนแรกๆได้
จัดรวมกลุ่มหินนี้เข้ำไว้ร่วมกับกลุ่มหินโครำชซึ่งเป็นตะกอนบกสีแดง(ดูรำยละเอียดในหัวข้อถัดไป) 
อำยุมหำยุคเมโซโซอิก จนกระทั่ง Javanaphet (1969) ได้จัดท ำแผนที่ธรณีวิทยำขึ้นใหม่ (มำตรำ
สว่น 1 : 1,000,000)  และได้แยกชั้นหินตะกอนทะเลยุคไตรแอสซิกขึ้นมำเป็นครั้งแรก  ก่อนหน้ำนั้น
ได้พบเห็นซำกหอยแอมโมนอยด์ (ammonoid) โดยเกษตร พิทักษ์ไพวัญ (Pitakpaiwan, 1955)  ซึ่ง
Kummel (1960) ได้ศึกษำหอยตัวนี้และได้ให้อำยุเป็นต้นถึงกลำงยุคไตรแอสซิก (Anician-
Karnian) ต่อมำจึงเริ่มศึกษำล ำดับชั้นหินยุคนี้อย่ำงเป็นระบบ  นับต้ังแต่ Piyasin (1973), Tamura
และคณะ (1975) Ridd (1978) Junhavat & Piyasin (1978) และ Hahn (1982)  ซึ่งส่วนใหญ่
ศึกษำในภำคเหนือ โดยเฉพำะบริเวณรอบ ๆ เหมืองแม่เมำะ (ล ำปำง) และแถบจังหวัดล ำปำงและ
ใกล้เคียง หลังจำกนั้นก็มีกำรศึกษำเพิ่มเติมอีกโดยนักธรณีวิทยำหลำยท่ำน อำทิ Chonglakmani 
(1983), Chaodumrong (1992 และ1993) Charusiri และคณะ (1993) Chaodumrong และ
Burret (1997) เป็นต้น 
 กลุ่มหินที่มีกำรศึกษำกันมำกและจัดให้เป็นแบบฉบับของยุคนี้คือ กลุ่มหินล ำปำง หมวด
หินโป่งน้ ำร้อน หมวดหินนำทวี และหมวดหินไชยบุรี ซึ่งเป็นตะกอนทะเล และหมวดหินห้วยหินลำด  
ซึ่งเป็นตะกอนบก 
 กำรกระจำยตัว   
 ในที่นี้เรำได้จัดกลุ่มกำรกระจำยตัวของหินอำยุไตรแอสซิกเฉพำะที่เป็นตะกอนทะเล
ออกเป็น 7 บริเวณใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ 1) ขอนแก่น-เลย-เพชรบูรณ์ 2) อุตรดิตถ-์สุโขทัย 3) ล ำปำง-
แพร่-เชียงรำย 4) ตำก-กำญจนบุรี 5) ประจวบคีรีขันธ์   6) พังงำ-สงขลำ และ 7) สระแก้ว-จันทบุรี-
ตรำด (ดูรูป xx ของณัฐพล ใน National History) 
 ชั้นหินแบบฉบับ กำรล ำดับชั้นหินและซำกดึกด ำบรรพ์ 
  1) กลุ่มหินล ำปำง (Lampang  Group) เนื่องจำกกลุ่มหินล ำปำงซึ่งอยู่แถบรอบ ๆ 
จังหวัดล ำปำงและจังหวัดแพร่มีกำรศึกษำมำก เรำจึงอธิบำยกำรล ำดับชั้นของกลุ่มหินล ำปำงเป็น
เบื้องต้น ในที่นี้เรำได้แบ่งกลุ่มหินล ำปำง ซึ่งต้ังชื่อโดยสงัด  ปิยะศิลป์  (Piyasin, 1971) ส ำหรับใช้
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เรียกชั้นหินตะกอนทะเลที่เกิดในยุคไตรแอสซิกที่มีควำมหนำถึง 2,900 เมตร และปรำกฏเป็นชั้นหิน
แบบฉบับที่ ต ำบลท่ำสี (ล ำปำง) และแผ่กระจำยอยู่ในบริเวณแอ่งตะกอนล ำปำงและแพร่   

 กลุ่มหินล ำปำงแบ่งออกเป็น 5 หมวดหินจำกแก่ไปอ่อน ได้แก่ หมวดหินพระธำตุ 
ดอยช้ำง ฮ่องหอย ดอยลอง และผำแดง และต่อมำพล เชำว์ด ำรงค์ (Chaodumrong, 1992) ได้
เสนอให้มีกำรจัดแบ่งย่อยหินชุดล ำปำงออกไปเป็น 8 หมวดหิน ซึ่งได้เพิ่มเติมหมวดหินก้ำงปลำและ
วังชิ้นโดยให้วำงตัวอยู่บนกลุ่มหินล ำปำง (เดิม) อีกทีและวำงทับต่อจำกหมวดหินผำแดง ซึ่งท ำให้
เกิดลักษณะโครงสร้ำงจ ำพวกปะทุนมำกมำย (Charusiri, และคณะ,1993)  
   1.1) หมวดพระธำตุ (Phra That Formation) หมวดหินนี้ Piyasin (1971) 
เป็นผู้ต้ังโดยได้ชื่อมำกจำกชื่อพระธำตุม่วงค ำ ประมำณ 11 กิโลเมตร ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมืองล ำปำง ชั้นหินแบบฉบับพบอยู่ตำมเส้นทำงงำว-สอง ชั้นหินส่วนใหญ่เป็นชั้นหินที่วำงตัวอยู่
เหนือกลุ่มหินปูนอำยุเพอร์เมียน และกลุ่มหินภูเขำไฟ-ตะกอนภูเขำไฟ ส่วนใหญ่หมวดหินพระธำตุ
ประกอบด้วยหินกรวด หินทรำย หินทรำยแป้ง หินกรวดเหลี่ยม และหินปูนกรวดเหลี่ยม (limestone 
breccia)  
   จำกกำรศึกษำทำงศิลำวิทยำของหินหมวดนี้ (Charusiri และคณะ, 
1993) พบว่ำเศษหินส่วนใหญ่เป็นหินปูนและหินตะกอนภูเขำไฟ นอกจำกนั้นในตัวหมวดหินนี้
บำงส่วนยังเป็นหินตะกอนภูเขำไฟอีกด้วย  ชั้นหินมักมีสีแดงและมีตะกอนเม็ดใหญ่ในช่วงล่ำงของ
หมวด และค่อย ๆ มีขนำดเล็กขึ้น และมีสีเขียวจนถึงเทำ ชั้นหินหมวดนี้ได้มีกำรก ำหนดควำมหนำ
ต้ังแต่ 100 จนถึง 840 เมตร (Charusiri และคณะ, 1993)  อำยุซึ่งก ำหนดจำกซำกหอยได้ประมำณ
ต้นยุคไตรแอสซิก 
   1.2) หมวดดอยช้ำง (Doi Chang Formation) หมวดหินดอยช้ำงได้ต้ังชื่อ
โดยสงัด  ปิยะศิลป์ (Piyasin, 1955) โดยอำศัยชื่อเขำดอยช้ำงซึ่งเป็นภูเขำคล้ำยตัวช้ำงสีขำวเห็นได้
แต่ไกลจำกเหมืองแม่เมำะ(เพรำะเป็นหินปูนส่วนใหญ่) ทำงตะวันออกของเหมืองแม่เมำะ ซึ่งเขำ
เชื่อว่ำวำงตัวอยู่บนหมวดหินฮ่องหอย (เชื่อในขณะนั้น)  ต่อมำเพื่อไม่ให้เกิดเพื่อกำรสับสน Piyasin 
(1971 และ 1972) จึงเสนอชื่อหมวดหินผำก้ำน(Pha Kan Formation) ตำมชื่อภูเขำแถบบ้ำนท่ำสี
แทน  และน ำชื่อดอยช้ำงไปใช้ในหมวดหินปูนชุดบนแทน แต่จำกกำรศึกษำของ Chonglakmni 
(1981) และของ Charusiri และคณะ (1983) อย่ำงละเอียด พบว่ำหมวดหินดอยช้ำงวำงตัวอยู่
ระหว่ำงหมวดหินพระธำตุ (ชุดที่แก่กว่ำ) กับหมวดฮ่องหอย (ชุดที่อ่อนกว่ำ)  และพบว่ำหินหมวดนี้
ส่วนใหญ่กอปร์ด้วยหินปูนสีเทำชั้นหนำถึงหนำมำก  และมีหินดินดำนและหินทรำยสีเขียว-เทำแทรก
อยู่ตอนบน  ในที่นี้เรำได้จัดให้หินปูนที่เรียก หินปูนผำคับ (Pha Kap Limestone) (Pitakpaiwan, 
1955)  อยู่ในหมวดหินดอยช้ำงด้วย และชั้นหินแบบฉบับจึงควรอยู่ที่เขำดอยช้ำง  อ . แม่เมำะ 
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(ล ำปำง) หมวดหินดอยช้ำงมีควำมหนำต้ังแต่ 80-500 เมตร พบซำกหอยดึกด ำบรรพ์มำกมำย และ
ถูกก ำหนดอำยุได้เป็นกลำง (ถึงต้นตอนปลำย) ของยุคไตรแอสซิก 
   1.3) หมวดฮ่องหอย (Hong Hoi Formation) หมวดหินฮ่องหอยพบครั้ง
แรกโดย อำจำรยเ์กษตร  พิทักษ์ไพรวัลย์ (ดู Pitakpaiwan, 1955) ส ำหรับหินดินดำนและหินทรำยสี
เขียวเทำที่มีซำกหอยโจแอนไนด์ (Joannites) ปรำกฏอยู่ โดยอำศัยชื่อล ำห้วยฮ่องหอย บริเวณบ้ำน
ดง (อ.เมืองล ำปำง) ใกล้ถนนล ำปำง-งำว แต่เดิมเชื่อว่ำวำงตัวอยู่ใต้หมวดหินดอยช้ำง แต่ต่อมำ 
Chonglakmani (1981) ได้พิสูจน์ด้วยซำกหอยบรรพชีวินว่ำมีอำยุอ่อนกว่ำหมวดหินดอยช้ำง  ซึ่ง
เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะโครงสร้ำงโดย Charusiri และคณะ (1997) ก็สำมำรถพิสูจน์ได้เช่นกัน  
   หลำยท่ำนได้ก ำหนดให้หินชุดฮ่องหอยเป็นตะกอนน้ ำลึกในกลุ่มหินที่เรียก
ชุดหินฟลิชส์ (flysch sequence) ซึ่งเป็นหินดินดำนแทรกสลับหินทรำยเป็นชุด ๆ และส่วนใหญ่มีสี
เขียวและเขียวเทำ  และอำจมีชั้นบำง ๆ ของหินกรวดและหินปูนเนื้อดินแทรกอยู่เป็นชั้นบำง ๆ ได้ 
ประมำณควำมหนำเฉลี่ย 10-40 ซม แต่ Chonglakmani (1981) ชี้บ่งว่ำหินโผล่ในบำงบริเวณมี
ควำมหนำถึง 30 เมตร  อำจจัดได้ว่ำเป็นหมวดหินที่แผ่กว้ำงมำกท่ีสุดในบริเวณแอ่งล ำปำงและแอ่ง
แพร่  เรำได้ท ำกำรตรวจหำชั้นหินแบบฉบับและควำมหนำของหมวดหินชุดนี้บริเวณแถบบ้ำนท่ำสี
(ล ำปำง) พบว่ำได้ลักษณะหินชั้นสมบูรณ์ที่สำมำรถจัดเป็นหินแบบฉบับได้โดยมีควำมหนำรวมถึง 
1,900 เมตร  และสำมำรถก ำหนดอำยุได้เป็นกลำงถึงปลำยยุคไตรแอสซิก 
   1.4) หมวดดอยลอง (Doi Long Formation) หมวดหินนี้เสนอโดย 
Piyasin (1971)เช่นกัน  ซึ่งเขำก ำหนดให้หมวดหินนี้อยู่ระหว่ำงหมวดหินฮ่องหอย (แก่กว่ำ) และ
หมวดหินผำแดง (อ่อนกว่ำ) โดยใช้บริเวณที่ปรำกฏชั้นหินแบบฉบับ คือ ห้วยดอยลอง ทำง
ตะวันออกของบ้ำนท่ำสี  Piyasin (1972)  ได้เคยเทียบเคียงหินปูนที่นี้กับหมวดหินดอยช้ำง  ซึ่ง
หลักฐำนทำงซำกดึกด ำบรรพ์ไม่ปรำกฏหลักฐำนเช่นนั้น (Chonglakmani, 1983) หินชุดดอยลอง 
ในที่นี้จึงหมำยถึงหินปูนเนื้อเนียนสีเทำถึงเทำอ่อน บำงช่วงปรำกฏเป็นชั้นหนำจนถึงชั้นบำงในตอน
ส่วนล่ำงของหมวดหิน Charusiri และคณะ (1993) เชื่อว่ำชั้นหินหมวดนี้เป็นลักษณะปรำกฏ
เปลี่ยนแปลงด้ำนข้ำง (lateral facies change) จำกหินหมวดฮ่องหอยชั้นบน ๆ และส่วนบนของ
หมวดดอยลองค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นหินกรวดปูน (limestone conglomerate) สีเทำจนถึงแดง ซึ่งเป็น
ฐำนของหมวดหินผำแดง  จำกกำรศึกษำพบว่ำหินปูนหมวดนี้มีกำรกระจำยตัวไม่แผ่กว้ำงนัก เมื่อ
เทียบกับชุดอ่ืน  พบอยู่รอบ ๆ เขำดอยผำแดง (บ.ท่ำสี) เช่นฝั่งตะวันออกของดอยผำคงและดอย
ผำมง และแถบดอยห้วยลอง หินหมวดนี้ปรำกฏซำกบรรพชีวินมำกมำยต้ังแต่หอยหลำยชนิด
รวมถึงสัตว์จ ำพวกหนอน (Piyasin, 1972, Chonglakmani, 1983)  เชื่อว่ำอำยุประมำณช่วงต้น
ของปลำยยุคไตรแอสซิก 
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   1.5) หมวดผำแดง (Pha Daeng Formation) หมวดหินนี้ต้ังโดย Piyasin 
(1972) ซึ่งใช้ส ำหรับเรียกชั้นหินตะกอนสีแดงถึงน้ ำตำลแดง แสดงชั้นชัดเจนต้ังแต่หินกรวด หิน
ทรำย และหินดินดำน และบำงครั้งอำจมีหินกรวดปูนและหินกรวดเหลี่ยมปูน (limestone breccia)  
และปูนหอย (coquina limestone) อยู่ในส่วนล่ำงสุด  หลำยคนเชื่อว่ำหินตะกอนหมวดนี้มีกำร
สะสมตัวบนบก (ดู Piyasin, 1971, 1972) แต่บำงท่ำน (เช่น Chaodumrong, 1993, 
Chaodumrong & Burret, 1997) เชื่อว่ำน่ำจะเป็นตะกอนทะเลชนิดเนินตะกอนรูปพัดใต้ทะเล
(Submarine fan delta)  ส ำหรับควำมหนำของหินชุดนี้มีต้ังแต่ 100 เมตรจนถึง 500 เมตร  กำร
กระจำยตัวพบว่ำมีไม่มำก  แต่ที่โผล่ให้เห็นเด่นชัดและใช้เป็นชั้นหินแบบฉบับได้ คือ บริเวณยอด
ดอยผำแดง  และบริเวณทำงตะวันออกของดอยผำแดง  ก็มีโผล่ให้เป็นปะปรำย  Chonglakmani 
(1972)  ได้พบซำกดึกด ำบรรพ์จ ำพวก Hettangia sp. ด้วย  เนื่องจำกลักษณะของชั้นหินมีกำร
วำงตัวเกือบในแนวระดับและวำงตัวเหนือหินอ่ืนซึ่งมีอำยุในยุคไตรแอสซิก  เรำจึงก ำหนดอำยุให้อยู่
ในยุคจูแรสซิก  และเทียบเคียงได้เท่ำกับหินชุดโครำช เช่น Piyasin (1972)  และ Charusiri และ
คณะ (1983) ส่วน Chonglakmani (1983) ก ำหนดให้เป็นยุคไตรแอสซิกตอนปลำย แต่ไม่อยู่ในชุด
หินล ำปำง 
  2) กลุ่มแม่เมย นอกเหนือจำกบริเวณล ำปำง-เชียงรำยและแพร่แล้ว ในบริเวณ 
อ่ืน ๆ  ตัวอย่ำงเช่น ทำงภำคตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ  ต้ังแต่บริเวณ อ.ศรีสวัสด์ิ  และทอง
ผำภูมิ (กำญจนบุรี) เป็นแนวยำวไปทำงเหนือจนถึง อ. อุ้งผำง อ. แม่สอด  อ. แม่ระมำด และ อ. แม่
สะเรียง  ซึ่งในที่นี้เรำขอเรียกว่ำกลุ่มหินแม่เมยตอนล่ำง (Lower Mae Moei Group) ตำม Von 
Braun & Jordan (1976) ซึ่งอำจมีอำยุจนถึงยุคจูแรสซิก โดยจัดแยกจำกกลุ่มหินแม่เมยตอนบน 
(Upper Mae Moei Group) ซึ่งมีอำยุอ่อนกว่ำโดยกลุ่มหินแม่เมยตอนล่ำงนี้มีควำมหนำประมำณ 
200 - 1,000 เมตร เป็นที่น่ำสังเกตว่ำเรำไม่พบหินยุคไตรแอสซิกตอนล่ำงในแถบภำคตะวันตกและ
ตะวันตกเฉียงเหนือเลย  
  แถบแควใหญ่ทำงใต้ อ.ศรีสวัสดิ์ พบหินตะกอนสีเขียว-เทำ จ ำพวกหินดินดำน หิน
ทรำย และมีหินปูนสลับบ้ำง  พบซำกหอยจ ำพวก Halobia และ Daonella (Chonglakmani, 1983) 
ซึ่งก ำหนดอำยุให้เป็นยุคไตรแอสซิกตอนบนถึงกลำง  
  แถบบริเวณห้วยช่องกรอง (6 กิโลเมตร ทำงตะวันตกของ อ. ศรีสวัสด์ิ, ดู Kemper  
และคณะ, 1976) และแถบ อ. ทองผำภูมิได้พบซำกดึกด ำบรรพ์ทั้งหอย, คอนโนดอนท์, ฟอแรมมินิ
เฟอรำ และสำหร่ำยทั้งในหินปูนหนำประมำณ 200-300 เมตร ซึ่งวำงตัวอยู่เหนือหินดินดำนและหิน
ทรำยสีแดงที่มีสีแดงที่มีหินปูนแทรกสลับซึ่งไม่พบซำกดึกด ำบรรพ์   
  ทำงตอนเหนือขึ้นไปแถบบริเวณ อ.แม่สอด (ตำก) โดยเฉพำะตรงพรมแดนไทย-
พม่ำ และช่องแคบกะมอกะลำ พบว่ำหินดินดำนสีเทำเขียวและหินทรำยหนำรวมกันถึง 500 เมตร 
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มีซำกหอย (จ ำพวก Halobia & Daonelia) วำงตัวอยู่ใต้หินปูน ซึ่ง Von Brann & Jordan (1976) 
ได้เรียกชื่อหมวดหินปูนนี้ว่ำ Kamawkala Limestone (หินปูนกะมอกะลำ)  เรำเข้ำใจว่ำเป็นชุดที่
เกิดอยู่ในช่วงอำยุที่อ่อนกว่ำหินปูนหมวดดอยช้ำงทำงแถบบ้ำนท่ำสี (ล ำปำง) เหนือหินปูนกะมอ
กะลำ เป็นหินดินดำนถึงดินดำนปนทรำยสีเทำเขียว  ซึ่งมีซำกหอยแอมโมไนต์อำยุจูแรสซิกตอนล่ำง  
นอกจำกนั้นประมำณ 15 กิโลเมตร ของ อ.เมืองตำก  ทำงตะวันตก Bunopas (1976)  พบหิน
ตะกอนจ ำพวกหินดินดำนสีเขียว หินทรำย และหินกรวด,  ตลอดจนหินเชิรต์และหินปูน  ซึ่งมีซำก
หอย Holobia comata และ sumatrensis วำงตัวเป็นแนวยำวเกือบ 20 กิโลเมตร และกว้ำงถึง 3 
กิโลเมตร  ทอดตัวไปตำมแนวตะวันตกเฉียงเหนือขนำนไปกับแนวรอยเลื่อนลำนสำง (Lan Sang 
Fault) หรือรอยเลื่อนแม่ปิงนั่นเอง   
  ส ำหรับบริเวณภำคตะวันตกเฉียงเหนือ แถบ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ประมำณ 20 กิโลเมตร ทำงเหนือของตัวอ ำเภอ) Baum และคณะ (1970) ได้รำยงำนว่ำพบหิน
ตะกอนปลำยยุคไตรแอสซิก จ ำพวกหินดินดำนสีเขียว  หินทรำยสีเทำเขียว-น้ ำตำล  และหินกรวด  
แทรกสลับด้วยหินปูน และเชิร์ต มีซำกหอย Daonella sumatrensis  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำหินตะกอน
ทะเลยุคไตรแอสซิกทำงฝั่งตะวันตกนี้ไม่มีตะกอนภูเขำไฟเข้ำมำเกี่ยวข้อง และกำรสะสมตัวเกิดขึ้น
เรื่อยมำจนถึงเกือบปลำยมหำยุคเมโสโซอิค 
  3) หมวดโป่งน้ ำร้อน (Pong Namron Formation) หมวดหินโป่งน้ ำร้อน (แถบ
สระแก้ว จันทบุรี-ตรำด) นี้ ต้ังขึ้นโดยวิชัย  ศิวะบวร และคณะ (2519) โดยได้ชื่อจำกอ ำเภอโป่งน้ ำ
ร้อน  ซึ่งพบหินโผล่ชัดเจน ส่วนใหญ่วำงตัวแผ่กระจำยในแนวเหนือเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือ(NNW) 
ต้ังแต่ขอบชำยแดนไทย-กัมพูชำ ต้ังแต่อ ำเภอวังน้ ำเย็น (สระแก้ว) ลงมำยังจังหวัดจันทบุรีและ
ตรำด  มำทำงด้ำนตะวันตกจนถึงอ ำเภอแก่งหำงแมวและบำงส่วน (ไม่มำกนัก) ทำงตะวันออกของ
จงัหวัดระยอง   

 ในที่นี้เรำจัดให้หินตะกอนในหมวดหินนี้มีชั้นหินแบบฉบับที่โผล่ชัดเจนที่ข้ำงถนน
สำย 317 (สำยจันทบุรี-สระแก้ว) ณ หลักกิโลเมตรที่ 29.3 ชั้นหินโดยทั่วไปประกอบด้วยหินทรำย
สกปรก  และหินโคลนวำงสลับกันคล้ำยขนมชั้น  นอกจำกน้ันหินทรำยชั้นหนำและมีหินเถ้ำภูเขำไฟ
สลับอยู่ด้วย (ดู Charusiri และคณะ, 1992) และพบหินกรวดเป็นลักษณะเด่นอยู่ด้ำนในบำงตอน 
โดยทั่วไปในชั้นหินกรวดพบก้อนกรวดกระจำยมำกและมีขนำดใหญ่ทำงทิศตะวันออกและก้อนกรวดมี
ขนำดเล็กลงทำงทิศตะวันตกสอดคล้องกับทิศทำงกำรใหลของกระแสน้ ำโบรำณ (ดูพล  เชำว์ด ำรงค์, 
2535) ที่วัดได้จำกชั้นตะกอนขวำงแถบคลองโป่งน้ ำร้อน  หมวดหินโป่งน้ ำร้อนแสดงแนวแตกถี่เพียง
ทิศทำงเดียว  และหลำยบริเวณแสดงกำรวำงตัวของชั้นหินแบบพลิกกลับ (overturned bed) และมี
รอยโค้งมุมกดสูง (steeply plunging fold) ชั้นหินวำงตัวแบบไม่ต่อเนื่องบนหินปูนน้ ำต้ืนอำยุ
ประมำณปลำยถึงกลำงยุคเพอร์เมียน (ซึ่งหินปูนมีซำกดึกด ำบรรพ์มำกมำย)  โดยที่หินปูนแสดง
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กำรเปลี่ยนลักษณะมำกครั้งกว่ำ  หมวดหินโป่งน้ ำร้อนวำงตัวอยู่ข้ำงใต้แบบไม่ต่อเนื่องกับกลุ่มหิน
โครำชอำยุจูแรสซิกอีกที  ซึ่งแสดงกำรเปลี่ยนลักษณะน้อยครั้งกว่ำ  ในที่นี้เรำได้จัดให้หินโป่งน้ ำ
ร้อนในแง่กำรแปรสัณฐำนอยู่ทำงตะวันออกสุดของแผ่นที่ต่อเลยมำจำกแผ่นนครไทยลงมำทำงใต้
อีกที  โดยเกือบอยู่ชิดกับแผ่นอินโดจีน (ส่วนใหญ่อยู่ในกัมพูชำ) 
  พล  เชำว์ด ำรงค์ (2535)  ได้เสนอว่ำหมวดหินโป่งน้ ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีและ
สระแก้วประกอบด้วยลักษณะปรำกฏ (lithofacies) ที่ส ำคัญ  4  แบบ  ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันคือ 1) 
ชุดหินกรวด (conglomerate facies)  2) ชุดหินทรำย-หินโคลนชั้นหนำมำก (thickly-bedded 
sandstone and mudstone facies)  3) ชุดหินขนมชั้น (thin parallel bedded sandstone and 
mudstone facies)  และ  4) ชุดหินโคลนชั้นบำง (thin parallel mudstone facies) ซึ่งใน facies น้ี
เรำพยำยำมจัดแบ่งให้เป็นหมู่ ๆ ได้เป็น 4 หมู่ ตำมลักษณะปรำกฏที่ พล เชำว์ด ำรงค์ (2535) ได้
แสดงไว้และเทียบกับกำรศึกษำตะกอนขุ่นข้นตำม Mutti & Lucci (1972) 
  (ก) หมู่บ้ำนท่ำใหม่ (Ban Thamai member) ประกอบด้วยหินกรวดหลำกหลำย
ชนิด  ซึ่งแสดงโครงสร้ำงหินตะกอนหลำยรูปแบบ คือมีทั้งที่ไร้โครงสร้ำง (structuraless) บำงพวกมี
กำรคัดขนำดเรียงเม็ด (grading) หรือมีกำรวำงเรียงของก้อนกรวด (imbrication) และบำงพวกก็มี
ลักษณะเป็นชั้ นชัด เจน  (stratification) ส่ วนใหญ่ เป็นหินกรวดเม็ดน้อยเนื้ อมำก 
(paraconglomerate) และเนื้อหินเป็นพวกทรำยเม็ดกรวดมนดี (good roundness) แต่ไม่กลม 
(bad sphericity) เฉลี่ยเส้นผ่ำศูนย์กลำงของตะกอนประมำณ 10 ซม แต่บำงก้อนอำจมีขนำดถึง 
32 ซม เม็ดกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินภูเขำไฟ  หินปูนมีเศษซำกสัตว์  หินเชิร์ต บ้ำงก็เป็นแกรนิต 
หรือ ควอร์ต จนบำงท่ำนอำจเรียกหินกรวดบ้ำนท่ำใหม่ (Ban Thamai Conglomerate) ได้ หมู่หิน
บ้ำนท่ำใหม่พบไม่แผ่กว้ำงขวำงทำงตะวันออกบริเวณคลองโป่งน้ ำร้อน บ้ำนวังมน  บ้ำนท่ำใหม่  
เขำสะแตง  และตะวันตกของบ้ำนซับตำเมำ หมู่หินท่ำใหม่น่ำจะเกิดจำกกำรไหลของตะกอนตำมที่
ลำดชัน (gravity flow) โดยแรงโน้มถ่วงของโลกตำมหลักฐำนที่ พล เชำว์ด ำรงค์ ได้ค้นพบก้อนกรวด
ส่วนใหญ่เป็นหินภูเขำไฟที่มีควำมกลมมนดี  แสดงว่ำถูกพัดพำมำไม่ไกลจำกแหล่งแต่มีน้ ำซัด
ตลอดเวลำ ซึ่งกำรเกิดคล้ำยกับกรวดบริเวณชำยหำดในปัจจุบัน  ลักษณะหินกรวดเนื้อมำกหรือเนื้อ
อุ้มกรวด (matrix supported) ท ำให้เรำคิดว่ำ ลักษณะปรำกฏของหินน่ำจะเป็นพวกที่สะสมตัวใหม่
จำกกำรพังทลำยของตะกอนเดิมที่สะสมตัวในน้ ำต้ืนแล้วใหลลงไปสะสมตัวอีกครั้งในทะเลลึก พล   
เชำว์ด ำรง (2537) จึงเชื่อว่ำหมู่หินกรวดเทียบเคียงได้กับลักษณะปรำกฏ A (facies A) ของ Mutti  
& Lucci (1972) 
  (ข) หมู่เขำสลัดได (Khao Saladdai member) หรือหินทรำยเขำสลัดได (Khao 
Saladdai sandstone) โดยทั่วไปประกอบด้วยทรำยหยำบ    แร่ส ำคัญได้แก่แร่เฟลสปำร์ จ ำพวก
แพลจิโอเคลส  รองลงมำคือควอร์ต  แสดงชั้นเด่นชัดต้ังแต่ 30 ซม จนถึง 100 ซม บำงช่วงมีหิน
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โคลนสลับอัตรำส่วนทรำยต่อโคลนประมำณ 4 : 1 ชั้นที่มีควำมหนำมักพบว่ำอยู่ปะปนกับหมู่แรก  
ถ้ำพวกที่หนำน้อยมักปะปนอยู่กับหมู่ที่ 3 กำรแผ่กระจำยของหมวดหินนี้ค่อนข้ำงดีโดยพบหินหมู่นี้
บรเิวณเขำเกลือ คลองโป่งน้ ำร้อนเขื่อนคีรีธำร และน้ ำตกเขำสลัดได จำกลักษณะของหินและโครงสร้ำง
ของชั้นหินท ำให้เรำเชื่อว่ำหินกลุ่มนี้อำจมีกำรเกิดแบบร่องน้ ำของเนินตะกอนรูปพัดใต้ทะเลลึก 
(submarine fans) ส่วนกลำงทรำยชั้นหนำนี้อำจเกิดจำกกำรไหลลงที่ต่ ำแบบตะกอนขุ่นข้นอย่ำง
รวดเร็ว (turbidites)  เนื่องจำกชั้นทรำยแสดงควำมหนำทำงด้ำนข้ำงไม่สม่ ำเสมออำจเป็นหลักฐำน
ที่ดีที่สนับสนุนกำรสะสมตัวตำมร่องน้ ำในพื้นสมุทร (submarine channel) ได้  และเทียบได้กับ
ลักษณะปรำกฏ B ของ Mutti & Lucci (1972) 
  (ค) หมู่เนินผู้ใหญ่เยื่อ (Noen Puyai Yuae member)ใช้เรียกหมู่หินที่แสดงกำร
สลับชั้นชัดเจนระหว่ำงหินทรำยชั้นบำง ๆ กับหินโคลน  แต่ละชั้นหนำน้อยกว่ำ 10 ซม  แต่ควำม
หนำด้ำนข้ำงหนำสม่ ำเสมอคล้ำยกับขนมชั้น (พล  เชำว์ด ำรงค์, 2535) ซึ่งบำงครั้งอำจหนำถึง 30 
ซมได้  ส่วนใหญ่มีสีเทำมีแร่เฟลสปำร์จ ำพวกแพลจิโอเคลสมำกเมื่อผุจึงได้สีขำวขุ่น  ชั้นหินแสดง
ชั้นเรียบตรงตรงส่วนฐำนโดยเป็นชั้นตะกอนขนำนและไม่มีชั้นขวำง (basal planar beds) ไม่พบ
ร่องรอยกัดของกระแสน้ ำ (flute cast Ly) (ศัพท์ธรณี รบ. ใช้ว่ำ “รูปพิมพ์รูปร่ำง”) และพบตะกอน
เรียงขนำดตำมปกติ เช่นเปลี่ยนจำกทรำยไปเป็นโคลน โดยหินโคลนบำงช่วงแสดงชั้นหินที่บำงมำก 
(lamination) อัตรำส่วนระหว่ำงทรำยต่อโคลน 1 : 2 ถึง 2 : 1 กำรแผ่กระจำยของหินชุดนี้นับว่ำแผ่
กระจำยกว้ำงขวำงเหมือนหมู่หินเขำสลัดได ส่วนใหญ่พบทำงด้ำนตะวันตกของหมู่หินท่ำใหม่และ
เขำสลัดได  เช่นที่คลองโป่งน้ ำร้อนที่ กิโลเมตร 38-44 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว, ที่ส ำนักสงฆ์เนิน
ผู้ใหญ่เยื่อ  ที่คลองพระสะทึง  และที่บ้ำนหนองเจ็ดสร้อย   จำกลักษณะกำรล ำดับชั้นหินพอบอกได้
ว่ำเป็นไปได้ว่ำหินหมู่นี้สะสมตัวแบบเนินตะกอนรูปพัดทะเลลึกช่วงต้ังแต่ส่วนปลำยของพัด
ส่วนกลำงและส่วนนอก  แต่หลักฐำนของกำรเกิดชั้นสลับขนมชั้นและไม่พบหลักฐำนของลักษณะ
ปรำกฏของตะกอนในน้ ำต้ืนเลยรวมทั้งไม่ปรำกฏชั้นตะกอนขวำง  แสดงว่ำกระแสน้ ำขุ่นข้นนี้น่ำจะมี
ควำมเร็วไม่มำก อีกทั้งไม่มีโครงสร้ำงตะกอนครูดถู (flute cast) ในส่วนล่ำงของหินทรำยยืนยันด้วย
หินทรำยที่แสดงชั้นตะกอนขนำนที่ฐำนแสดงถึงส่วนนอก ๆ ของรูปพัด (outer fan) (Shanmugan & 
Miola, 1988)  ชั้นทรำยที่พบสลับอยู่ห่ำง ๆ แสดงถึงกำรเกิดใกล้กับหินต้นก ำเนิด และแสดงถึงกำร
สะสมตัวในร่องน้ ำ (ใต้ทะเลลึก) หมู่หินเนินผู้ใหญ่เยื่อหรือหมู่หินขนมชั้นเทียบได้กับลักษณะ
ปรำกฏ (facies D) ของ Mutti & Lucci (1972) 
  (ง) หมู่เขำอู่ทอง (U Thong Member) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินโคลนและหิน
ดิน (claystone) สีเทำ ถ้ำผุมีสีออกขำว ๆ  วำงตัวเหมือนขนมชั้นเหมือนกัน  แต่ละชั้นปรำกฏเป็น
ชั้นบำง ๆ หนำเพียง 2-5 ซม และติดตำมไปทำงด้ำนข้ำงได้ไกลโดยชั้นหินเปลี่ยนควำมหนำไปน้อย
มำก  เท่ำที่ปรำกฏในรำยงำนกำรส ำรวจ (พล  เชำว์ด ำรงค์, 2535) ขณะนี้พบอยู่บริเวณเดียวคือที่ 
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บ่อหินข้ำงถนนใกล้บ้ำนเขำอู่ทอง (ระยอง)  เรำคำดคิดว่ำน่ำจะเกิดแบบภูมิประเทศที่เป็นที่รำบ
กว้ำง และมีสภำพแวดล้อมแบบน้ ำนิ่งไม่มีกำรกวนของกระแสน้ ำและคลื่นลม  เนื่องจำกไม่พบ
ลักษณะของรำกต้นไม้เลย แสดงว่ำเกิดกำรสะสมตัวในน้ ำทะเล  ในที่นี้อำจเทียบเคียงได้กับลักษณะ
ปรำกฏ G ของ Matti & Lucci (1972) ได้ อำยุของหมวดหินโป่งน้ ำร้อน  ในที่นี้เรำก ำหนดให้หมวดหิน
โป่งน้ ำร้อนมีอำยุไตรแอสซิกด้วยเหตุผลหลำยประกำร  นอกเหนือจำกกำรค้นพบซำกพืช สัตว์  แล้ว
หลักฐำนส ำคัญคือ ก้อนกรวดของหินปูน ที่พบในหินกรวดมนส่วนใหญ่จะพบฟูซูลินิค อยู่ด้วย 
ถึงแม้จะยังไม่เคยมีกำรหำอำยุของฟูซูลินิค ท่ีพบในก้อนกรวด แต่ ฟูซูลินิคท่ีพบในหินปูนเพอร์เมียน
ของบริเวณนี้ ส่วนใหญ่ให้อำยุกลำงถึงปลำยยุคเพอร์เมียน ดังนั้น หมวดหินโป่งน้ ำร้อนจึงไม่ควรมี
อำยุแก่กว่ำอำยุของซำกดึกด ำบรรพ์ดังกล่ำว   นอกจำกนั้นตะกอนของหินกรวดมนและหินทรำย
ของหมวดหินโป่งน้ ำร้อน ประกอบด้วยตะกอนของหินภูเขำไฟและแร่เฟลสปำร์จ ำพวกแพลจิโอ
เคลสโดยมีตะกอนควอรตซ์ปนบ้ำง  และมีตะกอนของหินชั้นและหินแปรเล็กน้อย  ลักษณะ ดังกล่ำว
แสดงถึงกำรเกิดสะสมตัวอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีกำรประทุของภูเขำไฟ   ด้วยเหตุนี้ Jungysuk & 
Khositanont (1992) จึงกล่ำวว่ำหินภูเขำไฟสีดงลำยดอก (rhyolite porphyry) ที่เกำะช้ำง ถูกแทรก
ขึ้นมำด้วยหินจ ำพวกแกรนิต (เช่น หินควอร์ตมอนโซไนต์และหินแกรโนไดโอไรต์) อำยุปลำยยุคไตร
แอสซิก  ดังนั้นอำยุของหินภูเขำไฟของภำคตะวันออก  จึงควรแก่กว่ำหินอัคนีแทรกดันดังกล่ำว  
หลักฐำนอีกอย่ำงคือกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของชั้นหินบ่งว่ำหมวดหินโป่งน้ ำร้อนนี้ควรมีอำยุ
ระหว่ำงยุคเพอร์เมียนจำกหินปูนที่วำงตัวอยู่ข้ำงล่ำง และยุคจูแรสซิกจำกหินตะกอนกลุ่มโครำชที่
วำงตัวอยู่ข้ำงบน  ด้วยเหตุนี้ท ำให้เรำค่อนข้ำงมั่นใจว่ำหมวดหินโป่งน้ ำร้อนควรมีอำยุในช่วงยุคไตร
แอสซิก 
  นอกเหนือจำกนั้นจำกรำยงำนของสิโรตม์  ศัลยพงษ์ (2535) เสนอว่ำหินทรำย
สกปรกแสดงชั้นที่สลับกับหินดินดำนและมีเนื้อปูนบ้ำง  มีเลนซ์ปูน (limestone lens) กับหินกรวด
สลับปะปนอยู่ด้วย ในบำงพื้นที่มักพบอยู่ในบริเวณที่มีหินเก่ำโผล่เป็นแนวยำวและเป็นหย่อม
เท่ำนั้น  และพบซำกดึกด ำบรรพ์ (ดูสิโรตม์  ศัลยพงษ์, 2535) ที่พบจำกหินกลุ่มนี้ ได้แก่ Bivalve 
จ ำพวก Myophoria sp. และ Halobia sp. ในหินทรำยสกปรกนี้  ให้อำยุในอนุยุคคำร์เนียน-นอ
เรียน (Carnian-Norian) พบหอยกำบคู่ (Pelecypod) จ ำพวก Posidonia sp. ในหินดินดำนให้อำยุ 
M. Triassic ? และพบปะกำรัง (Coral) จ ำพวก (Phecosmilia sp., Montlivatia sp. และ 
Montlivatia sp. cf. M. noriaca Frech.) ให้อำยุไตรแอสซิกตอนบนถึงครีเตเชียส ส่วนหินทรำย
สกปรกชั้นหนำ (massive graywacke sandstone) และหินโคลนอีกพวกหนึ่งพบอยู่ต่ำงหำกอีก
บริเวณหนึ่งโดยพบถัดมำทำงใต้ และตะวันตก ซึ่งมักมีหินโผล่ในชุดนี้ก็มีกำรแผ่กระจำยต่อเนื่อง
กว้ำงขวำง และเป็นแนวยำวเหมือนกันซึ่งไม่พบว่ำมีหินเก่ำเข้ำมำเกี่ยวข้อง  แต่ในทำงตรงกันข้ำง
กับมีหินอ่อนกว่ำเข้ำมำแทรกปะปน หรือวำงตัวแบบไม่ต่อเนื่อง  (unconform) อยู่   ลักษณะ
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โครงสร้ำงตะกอนต่ำง ๆ เช่น ชั้นหินคัดขนำด (craded bedding) ชั้นตะกอนขวำง (cross 
bedding) (ศัพท์ธรณี รบ. ใช้ว่ำ “การปูชั้นเฉียงระดับ”) และโครงสร้ำงกดทัด (structures) (ศัพท์
ธรณี รบ. ใช้ว่ำ “โครงสร้ำง”)   ที่พบหลำย ๆ แห่งในหินทั้ง ๒ กลุ่ม ล้วนแสดงว่ำชั้นหินมีอำยุอ่อนไป
ทำงทิศตะวันออกด้วยกันทั้งหมด 
  4) กลุ่มสงขลำ ทำงใต้ของไทยโดยเฉพำะแถบ อ.สะบ้ำย้อย (สงขลำ) และ อ.นำ
ทวี (สงขลำ) พบหินตะกอนยุคไตรแอสซิกเหมือนกัน  เรำได้ก ำหนดชื่อให้เป็นกลุ่มหินสงขลำ 
(Songkhla Group) ส ำหรับใช้เรียกชั้นหินตะกอนที่เกิดขึ้นมำในบริเวณแถบฝั่งตะวันออกของแหลม
ไทยตอนใต้ 
  ข้อมูลกำรส ำรวจจำก Grant-Mackie และคณะ (1980) ท ำให้พบหินตะกอนยุคไตร
แอสซิกซึ่งมีซำกดึกด ำบรรพ์  Daonella sumatrensis และแบ่งหินยุคนี้โดยเฉพำะแถบอ ำเภอสะบ้ำ
ย้อยออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ (จำกล่ำงขึ้นบน) (1) หมวดหินสวนจำม (Suan Cham Formation)  
แก่ที่สุดพบเด่นชัดที่ บ.สวนจำม (พิกัด 991-208) หนำ 1,700 ม เป็นพวกหินทรำยแป้งสลับทรำยสี
เทำ  (2) หมวดหินเจดีย ์(Chedi Fm.) พบที่ดอนเจดีย์ด้ำนเชิงเขำตอนเหนือ เป็นหินกรวดควอร์ซชั้น
หนำสีเทำถึงน้ ำตำลอำจมีหินทรำยแทรกบ้ำง หนำรวม 250 เมตร  (3) หมวดหินคลองโกน (Klong 
Kon Fm.) หนำ 600 เมตร เป็นหินปูนเนื้อละเอียดสีเทำอ่อน-ปำนกลำง (ทำงตะวันตกของ อ.สะบ้ำ
ย้อย)  ในที่นี้เรำเชื่อว่ำหินหมวดคลองโกนนี้อำจเทียบเคียงได้กับหมวดหินดอยช้ำงของกลุ่มหิน
ล ำปำงได้ (ดู Chonglakmani, 1983  ประกอบ)    (4) หมวดหินสะนี (Sani Fm.)  อ่อนที่สุดและ
หนำถึง 4,300 ม.   โดยพบเด่นชัดที่ บ. สะนี อ. สะบ้ำย้อย   ส่วนมำกเป็นหินตะกอนสลับกัน
ระหว่ำงหินทรำยเนื้อละเอียดและหินดินดำนโดยมีหินทรำยสะอำด หินกรวดและเชิร์ตวำงตัวซ้อน
อยูข่้ำงบน  หมวดน้ีอำจเทียบเคียงเฉพำะกำรล ำดับชั้นได้กับ ฮ่องหอยของกลุ่มหินล ำปำง   
  ส่วนแถบ อ ำเภอนำทวี Grant-Mackie และคณะ (1980) ได้ศึกษำหินยุคนี้ตำม
เส้นทำงสำย 42 และจัดแบ่งออกเป็น 4 หมวดด้วยกันโดยพบว่ำหมวดหินล่ำงสุดเรียกว่ำ  1) หมวด
หินมีเกียรติ (Mi Kiat Fm.) เป็นหินกรวดสะอำดคัดขนำดไม่ดี หนำประมำณ 500 เมตร (กิโลเมตร 7 
- ถนนระหว่ำงคลองแง-นำทวี)  ถัดมำเป็นหมวดที่เรียก  2) หมวดหินนำทวี (Nathawi Fm.) เป็น
หินดินดำน สลับหินทรำยสะอำด ประมำณ กิโลเมตร 14-16 ถนนสำย 42 พบว่ำ มีซำกหอย 
Daonella หนำถึง 3,000 เมตร ถัดขึ้นมำเป็น 3) หมวดหินวังใหญ่ (Wang Yai Fm.) เป็นหินดินดำน
เนื้อทรำยชั้นบำง สีเขียวน้ ำเงิน หนำ 225 เมตร แถบวังใหญ่-บ. ล ำลอง (พิกัด 945415)  4) หมวด
หินล ำลอง (Lam Long Fm.) เป็นหินทรำยเนื้อละเอียดสีเทำอ่อนถึงน้ ำตำลมีสนิมเหล็กฝังปะเป็น
จุด ๆ (ขนำด 1 มม.) หน่วยหินนี้หนำถึง 3,700 ม. (?) พบทำงตะวันตกของบ้ำนล ำลอง อ. นำทวี  
เรำเชื่อว่ำหน่วยหิน (1) ถึง (4) อำจจัดให้เทียบเคียงกับหมวดหินฮ่องหอยในชุด ล ำปำงได้ และ 
Grant-Mackie และคณะ(1980) และ Ampornmaha (1995)  เชื่อว่ำหินหมวดนำทวีสำมำรถเทียบได้
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กับหมวดหินเซมังกอล (Semanggol Fm.) ของมำเลเซีย (ทำงตะวันตกเฉียงเหนือ, ดูรำยละเอียดใน
หัวข้อถัดไปในบทนี้) และหมวดหินที่ชื่อหินปูนโกเดียงและชูปิง (Kodiang/Chuping Limestone) 
ในมำเลเซียอีกเช่นกัน ในที่นี้เรำเทียบเคียงหินทั้ง ๓ ชุดนี้ ให้มีควำมใกล้เคียงและสัมพันธ์กับจุล
ทวีปฉำนไทยมำกกว่ำที่อ่ืน Fontain & Tantiwanit (1992) ได้รำยงำนว่ำ พบซำกหอย Daonella 
และ Halobia อำยุปลำยยุคไตรแอสซิกในหินปูนชั้นหนำปำนกลำงสีด ำ  ซึ่งวำงตัวบนหินปูนชั้นหนำ
อีกทีในแถบเขำเตำ จ. พังงำ 
  ดร.อัปสร สะอำดสุด ได้อำศัยหลักฐำนจำกซำกคอนโนดอนด์ (conodont) และซำก
สัตว์ที่เกิดร่วมในแถบจังหวัดพัทลุง และเสนอล ำดับชั้นหินปูนที่มีซำกคอนโนดอนด์มำกมำยโดย
ก ำหนดให้หนำประมำณ 400-500 เมตร  มีอำยุเกือบตลอดช่วงไตรแอสซิกให้เป็นหมวดหินไชยบุรี 
(Chaiburi Formation, ดู Ampornmaha,1995) หมวดหินไชยบุรีได้ชื่อจำกเขำที่สูงสุดและใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดพัทลุง  และแบ่งออกได้เป็น 3 หมู่หินด้วยกันคือ หมู่หินโดโลไมต์ภูเขำทอง (Phukhaothong 
Dolomite), หมู่หินปูนเชือก (Chiak Limestone) และหมู่หินปูนพนมวัง (Phanomwang 
Limestone) โดยที่หมู่หินโดโลไมต์ภูเขำทอง ประกอบด้วยหินโดโลไมต์สีเทำชั้นหนำถึงหนำมำก  
หนำประมำณ เกือบ 100 เมตร อำจมีก้อนกรวดเชริต์อยู่ด้วยบำงชั้นและมีคอนโนดอนด์ที่สำมำรถ
ก ำหนดอำยุในยุคไตรแอสซิกตอนต้นที่ส ำคัญคือ Neospathodus kummeli, Neospathodus 
waageni     

 หมู่หินปูนเชือกซึ่งส่วนใหญ่วำงตัวอยู่บนหมวดหินภูเขำทองวัดควำมหนำได้
ประมำณ 300 เมตร  ประกอบด้วยหินปูนชั้นบำงสีเทำด ำมีชั้นหินเชิร์ตปนบ้ำงในตอนล่ำงและ
หินปูนเนื้อเม็ดมีซำกดึกด ำบรรพ์มำกในตอนบนและพบคอนโนดอนด์  รำดิโอลำเรีย  ออสตรำคอด
และแกสโตปอดที่แสดงอำยุต้นถึงกลำงยุคไตรแอสซิก  คอนโนดอนด์ที่ส ำคัญคือ Neospathodus 
timorensis และ Neospathodus kockeli   

 ส่วนหมู่หินปูนพนมวังส่วนใหญ่เป็นชั้นหินปูนที่แต่ละชั้นหนำมำก มีสีเทำถึงเทำ
เข้ม  วัดควำมหนำได้ทั้งสิ้นประมำณ 90 เมตร  พบซำกดึกด ำบรรพ์มำกมำย เช่น ปะกำรัง  ฟอแรม
มินิเฟอร่ำ ไคร-นอยด์ และหอย จัดได้ว่ำเป็นโขดหินปะกำรัง (coral reef) ได้ และก ำหนดให้อำยุ
ปลำยยุคไตรแอสซิกแต่กย็ังไม่พบซำกคอนโนดอนด์ที่ส ำคัญ 
  ดร.อัปสร สะอำดสุด  เชื่อว่ำหินโดโลไมต์ในหมวดหินภูเขำทองเกิดจำกกระบวนกำร
เกิดโดโล-ไมต์ (dolomitization) โดยเรำคิดว่ำแร่โดโลไมต์เข้ำมำแทนที่แร่คัลไซด์ในตอนช่วงหลัง
หลังจำกหินตกตะกอนแล้ว และด้ยอิทธิพลของรอยเลื่อนที่ปรำกฏในหมวดหินน้ี ซึ่งจำกลักษณะ
ปรำกฏของหินและซำกดึกด ำบรรพ์ท ำให้เธอสรุปว่ำหินตะกอนเดิมน่ำจะสะสมตัวในน้ ำลึกมำกกว่ำ 
โดยเทียบเคียงกับหมวดหินปูนเชือก  ซึ่งแสดงถึงภำวะน้ ำที่ต้ืนกว่ำ  เนื่องจำกแสดงได้ด้วยหินปูน
ชั้นบำง ๆ (laminated limestone) และมีเศษซำกดึกด ำบรรพ์ในเนื้อปูน  แสดงถึงว่ำเกิดใน
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สภำพแวดล้อมที่มีพลังงำนต่ ำและมีแรงกระท ำจำกคลื่นลมน้อย (น้ ำค่อนข้ำงลึก)  ส่วนบนคือ
หมวดหินพนมวังซึ่งเป็นปูนเนื้อแน่นซึ่งประกอบด้วยซำกดึกด ำบรรพ์มำกมำย แสดงถึงสภำพกำร
ตกตะกอนในน้ ำต้ืนที่มีพลังงำนสูงแรงกระท ำจำกคลื่นลมมำก กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะที่มีพลังงำน
สูงไปเป็นต่ ำหรือจำกที่ลึกไปเป็นต้ืนแสดงถึงกำรงอกเงยของโขดหินปะกำรังเข้ำไปในทะเลในตอน
ช่วงยุคไตรแอสซิก หมวดหินไชยบุรีนี้ได้รับอิทธิพลจำกกำรเปลี่ยนลักษณะ (แนวโค้งงอและแนว
รอยเลื่อน) ค่อนข้ำงรุนแรง ท ำให้เกิดรอยเลื่อนและรอยแตกอย่ำงน้อย 3 แนว ซึ่งเรำคิดว่ำน่ำจะเป็น
ตัวกำรท ำให้เกิดกำรแปลงเปลี่ยนไปเป็นโดโลไมต์ได้ 

  5) หมวดห้วยหินลำด ทำงตะวันออกเฉียงเหนือแถบขอนแก่น-เลย-เพชรบูรณ์ พบ
หินดินดำนบกถึงทะเล (paralic) จนถึงบกวำงตัวแบบไม่ต่อเนื่องบนหินปูนยุคเพอร์เมียนและวำงตัว
แบบต่อเนื่องอยู่ใต้หินหมวดน้ ำพอง โดย Iwai และคณะ (1966) เป็นผู้ต้ังชื่อหินชุดนี้ขึ้น โดยได้ชื่อ
มำจำกล ำน้ ำชื่อห้วยหินลำด (Huai Hin Lat) ซึ่งอยู่ประมำณ 18 กิโลเมตร ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ
บ้ำนผำนกเค้ำ อ.ชุมแพ (ขอนแก่น) ใกล้ถนนขอนแก่น-เลย ณ หลักกิโลเมตรท่ี 109.5 ต่อมำ 
Bunopas (1971)ได้ศึกษำหินลักษณะคล้ำย ๆ กัน ที่เขื่อนน้ ำพรมทำงตะวันตกของเทือกเขำ
เพชรบูรณ์ และได้ต้ังชื่อว่ำหมวดหินน้ ำผำ (Nam Pha Formation) หลังจำกนั้น Chonglakmani 
และ Sattayarak (1978) ได้ท ำกำรศึกษำหินตะกอนในหมวดหินห้วยหินลำดอย่ำงละเอียด  โดย
ศึกษำต่อไปทำงตะวันตกที่ Iwai และคณะ (1966) ได้เคยศึกษำไว้โดยเฉพำะแถบ บ. แดดฟ้ำ-บ.
โคกกะบอก-บ.ห้วยปำกไร่  และอีกบริเวณที่ บ.ลุยลำย-เขื่อนน้ ำพรม โดยจัดแบ่งเป็นอย่ำงง่ำยเป็น 
2 หน่วย คือ ชุดล่ำงเป็นหินภูเขำไฟและหินกรวด ส่วนชุดบนเป็นหินตะกอนเม็ด  
  หมวดห้วยหินลำด  อำจถือได้ว่ำเป็นหินส่วนฐำนหรือส่วนล่ำงที่รองรับกลุ่ มหิน
โครำช ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นหินตะกอนสีแดงสลับเทำหนำถึงหนำมำก    ซึ่งเกิดขึ้นเฉพำะใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยเฉพำะบริเวณขอบที่รำบสูงโครำช) และทำงภำคเหนือตอนกลำง  
โดยมีควำมหนำทั้งหมดประมำณ 1,000-1,300 เมตร ตะกอนส่วนใหญ่เชื่อว่ำมำจำกทะเลสำบ 
(lacustrine)  ดินตะกอนปำกแม่น้ ำ (delta) และตะกอนแม่น้ ำ (alluviums)  ชั้นหินของหมวดห้วย
หินลำดน้ีวำงตัวอยู่บนหินปูนยุคเพอร์เมียนแบบไม่ต่อเนื่อง  และวำงตัวอยู่ข้ำงใต้หินตะกอนหมวด
น้ ำพองแบบต่อเนื่อง  Chonglakmani & Sattayarak (1978) พบว่ำบริเวณที่มีกำรโผล่ของชั้นหินดี
มำก (type section) หรือชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ดูจะนะมำกยุน ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ อ. ภูกระดึง 
(เลย) ซึ่งมีกำรโผล่ของหินตะกอนเป็นแนวยำวประมำณ 8 กิโลเมตร  ต่อเนื่องไปทำงตะวันตกเฉียง
เหนือจนถึงบ้ำนห้วยอีชิ้นและบ้ำนวังดอน  ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของ อ . หล่มเก่ำ แต่ส่วนใหญ่
แล้ว ชั้นหินมักโผล่เป็นแนวแคบๆ ระหว่ำงเขำหินปูนกับที่รำบสูงโครำช 
  เรำได้ศึกษำหินตะกอนเม็ดในแถบอ. ชัยบำดำล (ลพบุรี) ซึ่งแทรกสลับกับหิน
ตะกอนภูเขำไฟก็พบลักษณะคล้ำย ๆ กับที่ Chonglakmani & Sattayarak (1978) ได้ศึกษำไว้  
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โดยท่ำนทั้งสองได้แบ่งหินชุดนี้ย่อยคล้ำยกับที Iwai และคณะ (1966) แสดงกำรจัดล ำดับชั้นหินของ
หมวดห้วยหินลำด Chonglakmani & Sattayarak (1978) ได้จ ำแนกย่อยชุดหินหน่วยบนกับหน่วย
ล่ำง ออกดังนี้  หน่วยล่ำง (lower sequence) แบ่งเป็นหมู่หินกรวดสำมแคน และหมู่หินโอไฮ ส่วน
หน่วยบน (upper sequence) แบ่งเป็นหมู่หินดำดฟ้ำ อิโม แบะภูฮี ตำมล ำดับ 
  1) หมู่โพไฮ (Pho Hai Member) ประกอบด้วยหินภูเขำไฟเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งได้แก่ 
หินไรโอไรต์  และหินแอนดิไซด์ และสลับกับหินตะกอนภูเขำไฟ เช่น เถ้ำ  (tuff) และกรวดเหลี่ยม 
(agglomerate) โดยบำงช่วงมีกำรสอดแทรกด้วยหินทรำยและหินกรวด  ชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่
ระหว่ำงกิโลเมตร 42 ถึง 44.5  เส้นทำงสำยหล่มสัก-ชุมแพ  โดยที่หมู่หินนี้ได้ชื่อจำกห้วยโพไฮ ซึ่ง
อยู่ถัดจำกชั้นหินแบบฉบับนี้ไปประมำณ 500 เมตร  ทำงทิศตะวันตก หลำยจุดที่พบว่ำหินตะกอน
ภูเขำไฟ (เถ้ำและกรวดเหลี่ยม) วำงตัวอยู่บนหินปูนยุคเพอร์เมียนแบบไม่ต่อเนื่อง (unconformity) 
เช่น ที่บริเวณชั้นหินแบบฉบับนี้ พบว่ำหมู่หินโพไฮวำงตัวอยู่บนหินดินดำนและทรำยแป้งสีด ำถึงเทำ
อำยุเพอร์เมียน (Chonglakmani & Sattayarak, 1978) และเขำไผ่ (เขำเฉลียงปรำศรัย) พบว่ำ
วำงตัวบนหินปูนมีซำกคตข้ำวสำรหรือฟูซูลินิค หมู่หินนี้หนำประมำณ 210 เมตร ส่วนบนของหมู่หิน
ไม่แสดงแนวรอยต่อที่ชัดเจน 
  2) หมู่กรวดสำมแคน (Sam Khaen Member) นับว่ำมีกำรกระจำยตัวมำกที่สุดใน
บรรดำหมู่หินที่พบของหมวดหินห้วยหินลำด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นหินกรวดส่วนฐำน (basal 
conglomerate) (ศัพท์ธรณี รบ. ใช้ว่ำ “หินกรวดมนฐำน”) ได้ชื่อจำกบ้ำนสำมแคน ในบริเวณห้วย
คลองสำพบว่ำหินกรวดส่วนฐำนนี้วำงตัวอยู่ข้ำงใต้หมวดหินน้ ำพอง (กลุ่มหินโครำช) อย่ำงต่อเนื่อง 
ควำมหนำของหินชุดนี้ไม่น่ำเกิน 100 เมตร  และมักพบเป็นชั้นกรวดหินปูน (limestone 
conglomerate) หรือที่เรียกว่ำหินกรวดเอกพันธุ์ (monomictic conglomerate) ซึ่งมีบำงช่วงสลับ
กับชั้นหินปูน  เช่นที่บ้ำนวั งยำวพบกรวดที่มีซำกฟูซูลินิคจ ำพวก Parafusulina & 
Pseudoschwagerina  แต่หลำยแห่ง เช่นที่ห้วยโพไฮก็พบว่ำเป็นชั้นกรวดวิวิธพันธุ์  (polymictic 
conglomerate) และมักมีสีแดง  โดยแทรกสลับกับหินทรำยและหินดินดำนสีแดง ส่วนฐำน 
(bottom beds) วำงเหนือหินปูนเพอร์เมียน แต่ส่วนบน (top beds) จัดให้สูงเท่ำกับหินภูเขำไฟ
โพไฮ  ซึ่งแสดงว่ำชั้นหินอำจมีกำรเปลี่ยนลักษณะปรำกฏแนวรำบ (lateral facies change) กับหมู่
หินโพไฮได้  ควำมหนำของหมู่หินสำมแคนต้ังแต่ 20 เมตร ถึง 500 เมตร 
  3) หมวดดำดฟ้ำ (Dat Fa Member) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินดินดำนสีเทำ
จนถึงด ำ  มักมีอินทรีย์วัตถุมำก แสดงชั้นชัดเจน โดยส่วนฐำนซึ่งวำงตัวอยู่เหนือหินกรวดสำมแคน
แบบต่อเนื่องมักเป็นพวกชั้นหินปูนเนื้อดิน ควำมหนำของแต่ละชั้นหินปูนต้ังแต่ 5 ซม. ถึง 2 ม.  
หมวดหินนี้ได้ชื่อจำกห้วยดำดฟ้ำ อ.ชุมแพ (ขอนแก่น) ควำมหนำของหมวดหินประมำณ 390 เมตร 
มักพบซำกหอยเอสทีเรีย (estheriad) และซำกใบไม้  ส่วนบนวำงตัวต่อเนื่องกับหมวดหินภูฮี  ซึ่ง
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เป็นพวกหินทรำยหรือหินกรวดซึ่งเป็นชั้นหินส่วนฐำนของหินภูฮีนั่นเอง  ส ำหรับส่วนล่ำงจัดให้
เท่ำกบัหินกรวดของหมวดหินสำมแคน 
  4) หมวดภูฮี (Phu Hi Member)  ประกอบด้วยหินทรำยสีเทำ และหินดินดำนและ
หินปูนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งบำงครั้งสอดแทรกด้วยหินกรวดในตอนช่วงล่ำง ๆ ของหมวดหิน  หมวดหิน
ได้ชื่อจำกห้วยภูฮี อ. ชุมแพ (ขอนแก่น) เช่นกัน  หมวดหินนี้หนำประมำณ 650 ถึง 850 เมตร 
วำงตัวแบบต่อเนื่องบนหมวดหินดำดฟ้ำ  ส่วนฐำนของหมวดหินคือหินทรำยและหินกรวดสีเทำซึ่ง
วำงอยู่เหนือหินปูนและหินดินดำนสีเทำเช่นกัน  ส่วนบนสุด ซึ่งได้แก่หินดินดำนและหินปูน วำงตัว
แบบต่อเนื่องติดกับหมวดหินน้ ำพอง  ซึ่งเป็นพวกหินทรำยแป้ง หินทรำย และหินกรวดสีแดงปูน
น้ ำตำล 
  5)  หมวดอ้ำยโม (I Mo Member) มักพบทำงตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่สนใจ  
ส่วนบนหินไดโอไรต์และหินภูเขำไฟ ซึ่งแทรกสลับกับหินดินดำนสีเทำ  หินทรำยและหินแสดงชั้น
ชัดเจน  โดยได้ชื่อจำกเขำอ้ำยโม ซึ่งสูงประมำณ 420 เมตร  ประมำณ 5 กิโลเมตร ทำงตะวันตก
ของบ้ำนห้วยอีจีน  อ. หล่มเก่ำ (เพชรบรูณ์) ส่วนบนไม่ทรำบแน่ชัด  ส่วนล่ำงอำจเป็นพวกหิน
ตระกูลอัคนี ควำมหนำประมำณ 300 เมตร 
  ส ำหรับกำรก ำเนิดของหินหมวดนี้นั้น  Chonglakmani & Sattayarak (1978) ได้
เสนอว่ำหินหมวดนี้น่ำจะตกตะกอนแบบเนินตะกอนปำกแม่น้ ำ (delta) และตะกอนทะเลสำป  เรำ
เชื่อว่ำคงได้รับตะกอนจำกบริเวณที่เกิดกำรยกตัวหลังจำกเกิดบรรพตรังสรรค์ในช่วงหลังของอินโด
จีน (post-Indosinia orogeny) พบด้ำนตะวันออกสุดของแผ่นนครไทยหรือตะวันตกสุดของแผ่นอิน
โดจีนหรือระหว่ำงอินโดจีนกับแผ่นนนครไทยนั่นเอง  ซึ่งในที่นี้เรำเชื่อว่ำน่ำจะอยู่ทำงตะวันออกสุด
ของแผ่นนครไทยมำกกว่ำ  อนึ่งส ำหรับส่วนชุดหินกรวดสำมแคนน่ำจะมีกำรสะสมตัวในบริเวณ
ค่อนข้ำงอุ่นในสภำพอำกำศบนบกมำกกว่ำ  แต่เมื่อห่ำงจำกฝั่งออกไปในทะเลสำปหินกรวดบำงลง
และมีสีเทำ เนื่องจำกสะสมตัวใต้น้ ำ  ส่วนหมวดถัดมำคือดำดฟ้ำ ซึ่งเป็นดินดำนสีด ำและเทำ  
น่ำจะแสดงถึงกำรสะสมตัวในทะเลสำปที่น้ ำค่อนข้ำงสงบนิ่งมีพลังงำนจำกคลื่นลมไม่มำก  บำง
ช่วงที่แสดงชั้นตะกอนขวำงบำง ๆ (cross-lamination) อำจแสดงถึงส่วนที่สัมผัสกับคลื่นลมบ้ำง  
น่ำเป็นไปได้ว่ำสีด ำน่ำจะแสดงถึงอินทรียวัตถุที่ปรำกฏอยู่ในตะกอนได้ ซึ่งดูอำจเป็นแหล่งก ำ เนิด
ของไฮโดรคำร์บอนหรือปิโตรเลียมได้  ส ำหรับส่วนบนสุดซึ่งเทียบเท่ำหมวดหินภูฮีนั้นดูน่ำจะเป็น
กำรสะสมตัวในสภำวะแบบเนินตะกอนปำกแม่น้ ำ  เนื่องจำกพบตะกอนดินดำนเนื้อปูน & หินปูน 
ซึ่งแทรกสลับกับหินทรำยแป้งและหินดินดำนสีเทำ  ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำแผ่นดินบริเวณนี้เกิดกำรยก
ตัวขึ้นเปลี่ยนสภำพจำกทะเลสำปไม่เป็นกำรสะสมตัวแบบปำกแม่น้ ำและแม่น้ ำได้ 
  เรำได้ท ำกำรเทียบเทียงโดยอำศัยหลักฐำนทำงซำกดึกด ำบรรพ์ และหินดินดำน  
จำกข้อมูลจำก Chonglakmani & Sattayarak (1978), Kobayashi (1973), Saurin (1956), 
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Maneechai (1996), Koopmas (1968) และได้จัดท ำกำรเทียบเคียงหมวดหินห้วยหินลำด ซึ่งเรำ
คิดว่ำเป็นส่วนของแผ่นนครไทย ทำงตะวันตกสุด กับหมวดหินล ำปำงของแผ่นล ำปำง -เชียงรำย 
และกับหมวดหินอำยุข้ำงเคียง และเรำได้เทียบเคียงชุดหินหมวดห้วยหินลำดโดยอำศัยซำกดึกด ำ
บรรพ์ของหอยที่เรียก Eusetheria mansuyi และชั้นตะกอนซึ่งมีส่วนคล้ำยกันกับชุดหินในแถบ
บริเวณประเทศเพื่อนบ้ำน  ซึ่งก็พอจะเทียบเคียงกันได้   
  ส ำหรับทำงภำคตะวันออก (เฉียงใต้) เช่น แถบตะวันตกของ อ. แกลง (ระยอง)  
หินยุคไตร-แอสซิกเป็นพวกหินปูนบริเวณแถบ บ.เขำสุขไพรวัลย์  โดย Fontaine & Vachard 
(1981)   
 ตารางที่ 6-1 TURBIDITE   FACIES 
PASSIVE MARGIN ACTIVE  MARGIN Pong Namron Fm. 
 
                CHANNEL-FILL 
                           (A, B, F) 
                     OVERBANK 
                             (E,F) 
                                                       
MIDDLE  FAN 
                CHANNEL-FILL 
                           (A, B, F) 
          -------------------------------------
----- 
               CHANNEL-FILL 
                           (B, F) 
                                          LOWER  
FAN 
               SHEET SAND 
                     (D) 
 
                  BASIN PLAIN 
                      (D & G) 
 

 
               CHANNEL-FILL       
MADDLE  FAN 
                           (A, B, F) 
 
 
                   FAN  LOBE 
                       (C.D) 
 
                                                    
LOWER  FAN 
 
 
                  FAN  LOBE 
                      (C.D) 
 
 
 
BASIN PLAIN 
(D & G) 

หมู่หินบ้ำนท่ำใหม่ 
(Ban Thaimai M.) 
 
หมู่หินเขำสลัดได 
(Khao Saladdai M.) 
 
หมู่หินเนินผู้ใหญ่เยื่อ 
(Noen Puyai Yuae M.) 
 
หมู่หินเขำอู่ทอง 
(Khao U-Thong M.) 
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ตำรำงที่ 6-2 ส่วนประกอบส ำคัญๆ ของเนินตะกอนรูปพัดใต้ทะเลลึกโบรำณในส่วนของหมวดหิน      
โป่งน้ ำร้อน ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะปรำกฏชั้นตะกอนขุ่นข้น 

 ANCIENT SUBMARINE FAN FACIES  หมวดหินโป่งน้ ำร้อน 
(Pong Namron Fm.) 
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หมู่หินเขำสลักได 

- 

หมู่หินเนินผู้ใหญ่เยื่อ 

- 

หมู่หินเขำอู่ทอง 

 

CA
MN

ME
LI

ZE
D 

   

MO
N-

CH
AM

NE
LIZ

ED
 

    

 Mutti & Lucci (1972)    

 
 6.1.2 หินยุคจูแรสซิกและยุคครีเตเชียส  
 กลุ่มหินหรือชุดหินที่จัดอยู่ในช่วงอำยุในยุคจูแรสซิกและยุคครีเตเชียสนี้  เรำจัดให้เป็นหิน
ตะกอนที่เกิดสะสมตัวบนบก (non-marine deposits) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักมีสีแดง  จึงมักเรียกกัน
ว่ำตะกอนแดง (Red beds) โดยทั่วไปเป็นหินตะกอนทรำยและทรำยแป้งที่เกิดอยู่บนทวีป 
(Continental red sand-stones and shales) หรือบนบก (on-land) และอำจมีบำงช่วงในตอน 
ล่ำง ๆ ของช่วงอำยุที่ชั้นหิน (basal beds) เป็นหินกึ่งบกกึ่งทะเล (paralic deposits) ในแถบ
ตะวันตกของประเทศพบหินจูแรสซิกเกิดอยู่ในทะเลตื้นด้วย 
 เมี่อพิจำรณำจำกกำรกระจำยตัวโดยรวมของกลุ่มหินตะกอนชนิดมหำยุคมัชฌิมชีวินหรือ  
เมโสโซอิกแล้วท ำให้เรำพบว่ำ กลุ่มหินใหญ่ดังกล่ำวสำมำรถจ ำแนกและจัดกลุ่มได้เป็น 7 มณฑล 
ด้วยกัน ได้แก่  1) เขตที่รำบสูงโครำช  2) ด่ำนซ้ำย-นครไทย-อุตรดิตถ์  3) ล ำปำง-เชียงรำย-แพร่  4) 
ตำก-กำญจนบุรี   5) ระยอง   6) ตรำด-กัมพูชำ   และ 7) ชุมพร-ตรัง  จำกกำรส ำรวจธรณี
ภำคสนำมและกำรล ำดับชั้นหินตลอดจนภำพจำกดำวเทียม ท ำให้เรำเชื่อว่ำมณฑลที่ 3 อำจ
เทียบเคียงได้กับมณฑลที่ 5 และ 29 มณฑลที่ 2 อำจเทียบเคียงได้กับมณฑลที่ 6 (ดูรูป 6.xx) 
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 อำณำบริเวณที่เป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอนบกหรือตะกอนทวีป(continental หรือ non-
marine deposits)แหล่งใหญ่ที่สุด คือส่วนที่เรียกว่ำที่รำบสูงโครำช(Khorat Plateau) หรือแอ่ง
โครำช (Khorat basin)นั่นเอง ส่วนแหล่งอ่ืนไม่มีกำรแผ่กระจำยได้มำกเท่ำแต่ก็มีอยู่ทุกภำคทำง
ตอนเหนือของประเทศ มีบ้ำงแถบทำงด้ำนตะวัน-ออกของภำคเหนือ  ทำงภำคตะวันออกเฉียงใต้  
และทำงภำคใต้  บริเวณที่มีผู้ศึกษำอยู่มำกที่สุด คือ แอ่งโครำช  โดยที่กลุ่มหินที่สะสมตัวในบริเวณ
ดังกล่ำว เรำเรียกรวมกันว่ำ กลุ่มหินโครำช (Khorat Group) ซึ่งต้ังชื่อโดย Ward & Bunnak (1965) 
 ในที่นี้เรำจัดแบ่งกลุ่มโครำชออกเป็น 3 กลุ่มย่อย แต่แรำเรียกกลุ่มหินแบบรวม ๆ ว่ำ กลุ่ม
หินโครำชมหภำค (Khorat Supergroup)  ซึ่ง 3 กลุ่มหินย่อยนี้ ได้แก่ กลุ่มหินโครำชส่วนล่ำง  
(Lower Khorat Group) กลุ่มหินโครำชส่วนกลำง (Middle Khorat Group)  และกลุ่มหินโครำช
ส่วนบน (Upper Khorat Group)    
 กำรแบ่งกลุ่มหินดังกล่ำวเริ่มจำก Kobayashi และคณะ (1964), Borax & Stewart 
(1965), และ Bunopas (1981, 1992) แต่จำกกำรศึกษำทำงด้ำนข้อมูลคลื่นสั่นสะเทือน (ดู 
Mouret, 1994) และจำกกำรศึกษำทำงภำคสนำมโดยโกมุท  มณีฉำย (ดู Maneechai, 1995) ท ำ
ให้เรำทรำบว่ำยังมีชุดหินหรือกลุ่มหินอีกกลุ่มหนึ่งที่วำงตัวของข้ำงใต้กลุ่มหินโครำชส่วนล่ำง โดยที่
สงัด  พันธุ์โอภำส (  Bunopas, 1992) เรียกลุ่มหินดังกล่ำวนี้ว่ำ  กลุ่มหินล่ำงโครำช (หรือ Pre-
Khorat Group) และก ำหนดอำยุให้เป็นยุคไตรแอสซิก  โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนที่มีกำร
สะสมตัวในทะเลสำปน้ ำจืดถึงน้ ำกร่อยเป็นส่วนใหญ่ 
กลุ่มโครำชส่วนล่ำง  
 อำจเรียกได้ว่ำกลุ่มหินโครำชที่แก่ที่สุดคือ กลุ่มหินโครำชส่วนล่ำง  หรือที่ ดร.สงัด  พันธุ์
โอภำส (ดู Bunopas, 1992) เรียกว่ำ  Lower Redbed หมำยถึง ชั้นตะกอนแดงส่วนล่ำงซึ่ง
ประกอบด้วยหมวดหิน 2 หมวดด้วยกันคือ หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) และ
หมวดหินน้ ำพอง (Nam Phong Formation) หินทั้ง ๒ หมวดนี้ต้ังโดย Ward & Bunnag (1964) 
เป็นครั้งแรก  ในที่นี้เรำก ำหนดให้หมวดหินน้ ำพองเป็นหมวดหินที่แก่ที่สุดของกลุ่มหินโครำช
ส่วนล่ำง 
 หมวดหินน้ ำพอง มีควำมหนำประมำณ 1,456 เมตร  แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วง 400 ถึง 
1,000 เมตร และมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ตำมล ำน้ ำพอง  ทำงฝั่งด้ำนตะวันออกของเขำภูกระดึง  ส่วน
ใหญ่ชั้นหินนี้ประกอบด้วยหินทรำยแป้งสีแดงอมเทำจนถึงแดงอ่อนเป็นส่วนใหญ่ (ประมำณร้อยละ 
70 ของชุดหิน)  และแทรกสลับด้วยหินทรำยชั้นหนำ อำจมีหินกรวดด้วย ชั้นหินมักแสดงชั้นตะกอน
ขวำงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของหมวดหินนี้  โดยที่ส่วนบนของหินชุดนี้ซึ่งหนำประมำณ 85 เมตร  และ
ประกอบด้วยหินทรำยแป้งปนปูนและหินปูนค่อนข้ำงแข็ง  ซึ่งก็คือส่วนล่ำงของหินหมวดภูกระดึง  
ด้วยเหตุนี้ นเรศ  สัตยรักษ์ จึงเชื่อว่ำส่วนล่ำงถัดจำกหินหมวดภูกระดึงสำมำรถเทียบเคียงได้และมี
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อำยุเดียวกับหินหมวดห้วยหินลำด (ดู Sattayarak, 1983, ดูรำยละเอียดในส่วนสุดท้ำยของหัวข้อ
น้ี)  ส่วนนิกร  นครศรี ได้ล ำดับให้หินส่วนล่ำงถัดจำกหินหมวดภูกระดึงเป็นหมวดหินซับไม้แดง 
(Sap Mai Daeng, Nakornsri, 1979) ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับหมวดหินน้ ำพองมำก  และประกอบด้วย
หินกรวดที่ประกอบด้วยเม็ดกรวดจ ำพวกหินภูเขำไฟและหินปูน  อำจพูดได้ว่ำหินหมวดน้ ำพองไม่
ปรำกฏว่ำมีซำกดึกด ำบรรพ์แต่อย่ำงใด  แต่ชุดหินท่ี Iwai และคณะ (1966)  รำยงำนว่ำวำงตัวอยู่ใต้
หมวดหินภูกระดึงที่พวกเขำเรียกว่ำ “หมวดหินห้วยหินลำด” นั้นมีชั้นหินแบบฉบับที่บริเวณห้วยแห้ว
ระหว่ำงเส้นทำงจำกเลยไปขอนแก่น(ชุมแพ-ผำนกเค้ำ) นั้นประกอบด้วยหินกรวดวิวิทธพันธุ์ 
(polymictic conglomerate) ที่หนำถึง 140 เมตร ที่วำงตัวอยู่ข้ำงบนด้วยชุดหินดินดำนสีเทำที่มี
ซำกใบไม้และชั้นดินปูน (marl) ที่ปรำศจำกซำกดึกด ำบรรพ์  ซำกใบไม้ที่พบได้แก่ Neocalamites 
sp., Equisetites sp. และ Petro-phyllum sp. ฯลฯ ซึ่งค้นพบ โดย Iwai และคณะ(1966) และ
ก ำหนดอำยุให้เป็น ยุคไตรแอสติกตอนปลำยถึงต้นยุคจูแรสติก ซึ่งเรำคิดว่ำน่ำจะเป็นหมวดหินที่
อำจเทียบได้กับหมวดน้ ำพองได้ ส ำหรับกำรตกตะกอนสะสมตัวของหมวดหินนี้  จำกกำรศึกษำของ 
นเรศ  สัตยรักษ์  ให้เป็นกำรสะสมตัวโดยแม่น้ ำปนทะเลสำป (Fluvio-lacustrine deposit, 
Sattayarak, 1983)  
 ส ำหรับหินหมวดภูกระดึงที่วำงตัวอยู่เหนือหมวดหินน้ ำพอง มักประกอบด้วยหินดินดำนสี
แดงในส่วนล่ำงของหมวดหิน และหินดินสลับด้วยหินทรำยในตอนกลำง  และหินทรำยสีแดงที่
แทรกด้วยหินดินในตอนบน  ส่วนล่ำงสุดเป็นหินดินเนื้อปูนและหินปูนซึ่งเป็นตัวค่ันกลำงก่อนเข้ำ
ไปสู่หมวดหินน้ ำพอง  หินปูนนี้อำจแสดงถึงกำรรุกล้ ำของน้ ำทะเลเข้ำมำด้วย เพรำะ Ward & 
Bunnag (1964) พบซำกฟันของไพรโซซอรัส แต่ก็อำจเป็นหินปูนบกก็ได้ เพรำะ  Buffetuat & 
Ingavat (1980) เชื่อว่ำน่ำจะเป็นซำกกระดูกจรเข้น้ ำจืดมำกกว่ำ  ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันจึงเชื่อว่ำหมวด
หินภูกระดึงน่ำจะมีกำรสะสมตัวแบบลุ่มน้ ำจนนถึงทะเลสำป (น้ ำจืด)  จำกกำรศึกษำจำกนัก
ธรณีวิทยำหลำยคน (เช่น Ward & Bunnag, 1964, Sattayarak, 1983, Bunopas, 1981) ได้
ก ำหนดให้หินหมวดนี้หนำพอ ๆ กันคือประมำณ 1,000 เมตร  จำกกำรศึกษำเรื่องอำยุโดยใช้เรณู
พบว่ำอำจเป็นต้นยุคจูแรสซิก (จนถึงปลำยยุคไตรแอสซิก)  โดย Madler (1980) อย่ำงไรก็ตำม Racey 
และคณะ (1997) ได้ก ำหนดให้หินหมวดนี้มีอำยุอ่อนลงไปมำก  โดยให้เป็นยุคครีเตเชียสตอนต้น 
ซึ่งอำศัยเรณูเป็นตัวก ำหนดเพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งค้ำนกับกำรศึกษำของนักธรณีวิทยำท่ำนก่อน ๆ 
เช่น Hayami (1968)  และ Kobayashi และคณะ (1963)  ที่พบไม้จ ำพวกอะลำวคำริโอซิลอน 
(Arauca-rioxylon) และหอยสองฝำน้ ำจืด  เช่น  Unio Thailandica และ Neomiodon (?) 
koraterisis และสัตว์ต้นตระกูลไดโนเสำร์ คือไพลซิโอซอรัส  ที่ต่ำงก็แสดงถึงภำวะตะกอนที่สะสม
ตัวในต้นยุคจูแรสซิก 
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 ยังมีนักธรณีวิทยำอีกหลำยท่ำน เช่น จงพันธ์  จงลักษณ์มณี และนเรศ  สัตยรักษ์ (ดู 
Chong-lakmani & Sattayarak, 1978, และ Sattayarak, 1983) และ Mourey (1992) ที่เชื่อว่ำ
หมวดหินน้ ำพองอำจแสดงลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แนวรำบ (lateral facies change) 
ได้กับหมวดหินห้วยหินลำด  โดยที่หมวดหินห้วยหินลำดเกิดสะสมตัวบริเวณขอบแอ่งก่อนแล้ว
ต่อมำจึงเกิดกำรสะสมตัวไปจนถึงกลำงแอ่งกลำยเป็นชุดหินน้ ำพองได้ก่อนไปเป็นหมวดภูกระดึงใน
ที่สุด 
กลุ่มโครำชส่วนกลำง 
 กลุ่มหินส่วนนี้ประกอบด้วยหมวดหิน ๒ หมวดที่ส ำคัญ คือ หมวดหิน เสำขรัว และหมวด
หินพระวิหำร ซึ่งจัดต้ังโดย Ward & Bunnag (1964)  ส ำหรับหมวดหินพระวิหำร (Phra  Wihan 
Formation) ซึ่งจัดว่ำเป็นหมวดที่แก่ที่สุดของกลุ่มหินโครำชส่วนกลำง มีควำมหนำมำกที่สุดเท่ำที่
เรำได้ศึกษำคือประมำณ 200 เมตร (แต่ ดร.สงัด  พันธุ์โอภำส ได้ให้ควำมหนำมำกถึง 250 เมตร, ดู 
Bunopas, 1981)  แต่บำงช่วงหนำน้อยมำก ประมำณ 5 เมตร  หินหมวดนี้มักแสดงลักษณะภูมิ
ประเทศที่เด่นมำก  คือ เป็นสันเด่นชัดปรำกฏตำมขอบที่รำบสูงโครำช(escarpments) และส่วนบน
ของเขำยอดรำบ (mesa) และเห็นเด่นชัดอีกบริเวณ คือสันของเขำภูกระดึง (จ. เลย)  หมวดหินพระ
วิหำร ประกอบด้วยหินทรำยสะอำด ชั้นหนำที่มีกำรคัดขนำดที่ดีและขนำดเม็ดทรำยหยำบปำนกล
(medium-sand)  หลำยแห่งมักแทรกสลับด้วยหินทรำยแป้งชั้นบำง ๆ หมวดหินนี้ประกอบด้วยซำก
ดึกด ำบรรพ์หลำยชนิด เช่น ตอไม้และใบไม้ ตลอดจนไม้กลำยเป็นหินทำงตะวันตกของอุดรธำนี ซึ่ง 
Konno & Asama (1973)  ได้ตรวจสอบว่ำเป็นพวก Sphenopteris gocpperti, Brachyphyllum 
sp. และ Frenelopsis sp. ซึ่งเรำได้ประมำณอำยุไว้เป็นยุคจูแรสซิกตอนกลำง (ดู Sattayarak, 
1983) และอำจถึงต้นยุคครีเตเชียส(Konna & Asama, 1978)  
 ถัดขึ้นมำจำกนี้เป็นหมวดหินเสำขรัว  ซึ่งวำงตัวอยู่เหนือหมวดหินพระวิหำร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหินทรำยสะอำดและทรำยกรวดสีชมพูแดงแทรกสลับด้วยหินดินดำนสีออกแดง ๆ หมวดนี้ค่อนข้ำง
มีลักษณะอ่อนไม่แข็งเหมือนหมวดพระวิหำร  ควำมหนำประมำณ 400 เมตร จนถึงเกือบ 700 เมตร 
ส่วน Ward & Bunnag (1964) ให้ควำมหนำประมำณ 500 เมตร  
 ในหินหมวดนี้พบซำกดึกด ำบรรพ์หลำยชนิดรวมทั้งสัตว์จ ำพวกไดโนเสำร์ด้วย  นัก
ธรณีวิทยำญี่ปุ่น ชื่อ ทำกำอิ (Takai, 1962)  พบฟัน Ichthyosaur (ดู Kobayashi และคณะ, 1963) 
และหอยสองฝำทะเลชื่อ Mytilus recstangularis และ Cardinoides magnus ซึ่งทั้งหมดนี้พบใน
บริเวณทำงตะวันตกของอุดรธำนีติดกับ จ. เลย  ตำมเส้นทำงสำยโครำช-กบิลบุรี ต่อมำ Wolfart 
(1980) ได้พบฟันจ ำพวก pleisioaaur  แต่อำยุของของหินชุดนี้ได้ถูกก ำหนดโดยอำศัยเรณู (pollen) 
แต่อำยุของหินชุดนี้ได้ถูกก ำหนดโดยอำศัยเรณู (pollen) จ ำพวก Circulina, Triletes, Disaccites 
ฯลฯ จำกกำรศึกษำของ Madler (1980) ให้เป็นช่วงปลำยของยุคจูแรสซิกจนถึงยุคครีเตเชียสตอน
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ต้น  นอกจำกนั้นยังพบหอยน้ ำเค็ม ชนิด Salemya sp. (ดู Wolfart, 1980) และ ซำก Ostracod 
จ ำพวก  Cetacella sp., Darwinula sp., Rhinocypris sp. ฯลฯ (Gramann, 1980)  โดยสรุปเรำ
ก ำหนดอำยุให้เป็นปลำยยุคจูแรสซิก 
 ส ำหรับสภำวะแวดล้อมกำรตกตะกอนของกลุ่มหินโครำชส่วนกลำง  มีดังนี้  หมวดหินพระ
วิหำร  เกิดในสภำวะแวดล้อมแบบลุ่มน้ ำ-ทะเลสำป (fluviolacustrine) ซึ่งเสนอโดย Hahn (1982) 
ส่วนหมวดหินเสำขรัวน่ำจะเกิดสะสมตัวในสภำวะแวดล้อมที่เป็นทะเลสำบ (lacustrine) มำกกว่ำ 
ซึ่งอำจเป็นทุ่งดินเหนียว (clay pans) ที่ต้ืนแต่กว้ำงใหญ่ ซึ่งอำจมีที่รำบน้ ำท่วมถึงบ้ำง  โดยมีล ำน้ ำ
ปรำกฏอยู่เป็นแห่ง ๆ ส่วนลักษณะกำรสะสมตัวของหินทรำยที่ประกอบด้วยแร่ยูเรเนียม (Uranium-
bearing sandotone) ซึ่งเทียบเท่ำกับหน่วย B ของ Inthuputi & Suwanasing (1978) น่ำจะเป็น
ลักษณะของดินดอนปำกแม่น้ ำ (detaic environment) 
 นเรศ  สัตยรักษ์  ได้วัดทิศทำงกระแสน้ ำเค็ม พบว่ำมำจำกทิศตะวันตกถึงทะเลใต้จนถึ ง
ตะวันตกเฉียงใต้ (Sattayarak, 1983)  ส ำหรับกระดูกไดโนเสำร์นั้นค้นพบครั้งแรกในหินหมวดเสำ
ขรัวในรำยงำนของ Ingavated Taquet (1978)  ซึ่งจัดในตระกูลซอโรบอด (Sauropod) และ
ก ำหนดอำยุให้เป็นยุคจูแรสซิก 
กลุ่มโครำชส่วนบน 
 ในที่นี้เรำก ำหนดให้กลุ่มหินโครำชส่วนบนประกอบด้วยหมวดหินภูพำน  หมวดหินโคก
กรวด และหมวดหินมหำสำรคำม  โดยหมวดหินภูพำนจัดว่ำแก่ที่สุด 
 หมวดหินภูพำน (Phu Phan Formation) ซึ่งเสนอโดย Ward & Bunnag (1969) ได้
ก ำหนดให้ชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เทือกเขำภูพำน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรำยสะอำดผลึกใหญ่สี
ขำวถึงชมพู มีกำรคัดขนำดที่ดีมำก  และบำงแห่งเป็นหินทรำยกรวด  จำกกำรศึกษำควำมหนำ
หมวดหินน้ีของเรำพบว่ำอยู่ในช่วงประมำณ 95 ถึง 100 เมตร  ตำมเส้นทำงหลำงสำยมิตรภำพ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับที่ Iwai และคณะ (1968) ได้ประเมินไว้คือ ประมำณ 100 เมตร  อย่ำงไรก็ตำมแถบ
เขื่อนน้ ำพุง  นเรศ สัตย-รักษ์ ได้ประเมินไว้หนำถึง 400 เมตร (Sattayarak, 1983) ซำกดึกด ำบรรพ์
ที่พบได้แก่เศษไม้ (เป็นถ่ำน)  พบทำงฝั่งตะวันออกของภูกระดึงใกล้เส้นทำงสำยมิตรภำพ (สำย 
201) แต่โดยปกติไม่ค่อยปรำกฏพบซำกดึกด ำบรรพ์ในหมวดหินนี้เท่ำใด  ที่ส ำคัญคือหอยกำบคู่ ซึ่ง 
Kobayashi (1968) ได้ตรวจสอบหอยกำบคู่น้ ำจืดในหมวดหินภูพำนแถบเขื่อนน้ ำพุงพบว่ำที่ส ำคัญ
คือ Nippononia robusta และ Unio sampanoides ซึ่งท ำให้ก ำหนดอำยุได้ว่ำเป็นต้นยุคครีเต
เชียส  สภำวะแดวล้อมกำรตกตะกอนของหินหมวดนี้  จำกกำรศึกษำของ Hahn (1982)  ก ำหนดให้
เป็นกำรสะสมตัวจำกกำรท ำงำนของน้ ำผิวดิน (fluviatile environments) และมีทุ่งดินเหนียวด้วย  
โดยวัดทิศทำงกระแสน้ ำโบรำณได้ในทิศใต้ถึงตะวันตกเฉียงใต้ 
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 หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Fromation) ซึ่งก็เสนอโดย Ward & Bunnag (1969) 
เหมือนกัน มีควำมหนำประมำณ 700-710 เมตร  ไม่ค่อยโผล่ให้เห็นเป็นชั้นหนำเท่ำใด และควำม
หนำต่อเนื่องปรำกฏเฉพำะในหลุมเจำะ  หมวดหินนี้ประกอบด้วยหินทรำยสลับแป้งอ่อนสีแดง และ
หินทรำยแข็งสะอำดสีแดงจนถึงขำว  และมีหินกรวดแทรกบ้ำงเป็นแห่ง ๆ   หินหมวดน้ีนัก
ธรณีวิทยำบำงท่ำน (เช่น Iwai และคณะ, 1964, Kobayashi และคณะ, 1964) เรียกหมวดหินบ้ำน
นำโย (Ban Na Yo Formation) ซึ่งประกอบด้วยหินทรำยแดง  เทำแดง หินทรำยแป้งสีแดง)  และ
หินกรวดปูน  หินปูนเนื้อทรำย  และหินทรำยแป้งเนื้อปูน  และตอนส่วนบน ๆ ของหมวดหินพบ
เกลือหินและเกลือจืด (gypsum) หมวดหินบ้ำนนำโยนี้วำงตัวอยู่บนหมวดหินภูพำน 
 ส ำหรับซำกดึกด ำบรรพ์ของหินหมวดนี้ที่ส ำคัญ คือ ซำกฟันของ Icthyosuar ซึ่ง Takai 
(1962) นอกจำกนั้นหอยน้ ำจืดหลำยชนิด เช่น Nippononia mekongensis และ Paranodonta 
Khorntersis  และคล้ำยกับซำกที่ Hoffet (1937) บรรยำยให้เป็น Trigonioides-Plicatonio  แถวติด
ชำยแดนลำวซึ่งพบอยู่ร่วมกับ titanosaurus  และ  Mandschurosaurus อำยุครีเตเชียสตอนบน
และหอยน้ ำจืดมีอำยุประมำณครีเตรเชียสตอนล่ำง 
 หมวดหินโครกกรวดมีกำรสะสมตัวโดยน้ ำในสภำพภูมิอำกำศที่ค่อนข้ำงแห้งแล้ง 
 หมวดหินมหำสำรคำม (Mahasarakham Formation) ซึ่งต้ังขึ้นโดย Gardner (1967)  มี
อีกชื่อว่ำหมวดหินเกลือ (Salt Formation, ดู Haworth และคณะ, 1966)  ส่วน Ward & Bunnag 
(1964)  ให้ชื่อว่ำหมวดหินนิรนำม (Unnamed Formation หรือ Unnamed rocks)  และใช้กับชั้น
หินซึ่งอยู่บนสุดของกลุ่มหินใหญ่โครำชในที่นี้  โดยทั่วไปหมวดหินมหำสำรคำมวำงตัวอย่ำงไม่
ต่อเนื่องเล็กน้อย (hiatus) กับหมวดหินโคกกรวดและหมวดหินที่แก่กว่ำ (ดู Sattayarak, 1983)  
และสำมำรถแบ่งย่อยได้เป็น 3 หมู่หิน คือ หมู่ล่ำง (Lower Member), หมู่กลำง (Middle Member) 
และหมวดบน (Upper Member) โดยที่ในแต่ละหมู่ประกอบด้วยวัฏจักรเกลือระเหยหนำอย่ำงน้อย
ประมำณ วัฏจักรละ 100 เมตร  ที่ประเมินโดย Hite (1975)  ได้ดังนี้ (จำกชั้นล่ำงไปยังชั้นบน) 
  ชั้น  A  -  หินทรำยแป้ง  สีแดง 
  ชั้น  B  -  หินทรำยแป้ง  สีเขียวอมเทำ 
  ชั้น  C  -  ริ้วและก้อนยิบซั่ม (เกลือจืด),  และเกลือโปแตส (sylvites และ  
       carnellite)  
  ชั้น  D  -  เกลือแกง (halite) สีควันบุรี่แทรกด้วยแร่แอนไรไดรท์ปนอินทรีย์วัตถุ  
             แสดงกำรเปลี่ยนลักษณะชัดเจน ( prominent deformation) 
 ส ำหรับสภำพแวดล้อมกำรตกตะกอนมีผู้ศึกษำอย่ำงละเอียดไว้บ้ำงพอสรุปได้ดังนี้ 
 อนึ่งกำรศึกษำรำยละเอียดโดย ธวัช  จำบะเกษตร และเชิดศักด์ิ  อัรรฐอรุณ แบ่งชุดหิน
มหำสำรคำมออกเป็น 6 หน่วย (Japakasets & Workman, 1985) (Uttha-Aron, 1993)  แต่ในที่นี้
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จัดแบ่งออกเป็น 3 หมวดหิน โดยที่หมวดล่ำงสุดวำงตัวอยู่เหนือชุดหินโคกกรวด  ล ำดับชั้นจำก
ล่ำงสุดไปบนสุดมีดังต่อไปนี้  
1)  หมวดล่าง  หมู่หินน้ีหนำประมำณ 480 เมตร  และแบ่งเป็น 3 หน่วย คือ  
  -  หน่วยฐำนเกลือจืดไร้น้ ำ (basal anhydrite unit) ประกอบด้วยชั้นเกลือจืดไร้น้ ำ
ทั่วไปท ำหน้ำที่เหมือนฐำนหินชุดนี้  และสัมผัสแบบไม่ต่อเนื่อง (disconformity) กับชุดหินโคกกรวด
ควำมหนำต้ังแต่ 0.8 ถึง 3.3 เมตร 
  - หน่วยเกลือหินชั้นล่ำง (Lower Rock Salt unit) อำจจัดได้ว่ำเป็นชั้นเกลือหินที่
หนำที่สุด เกลือโปแตสก็แทรกเป็นชั้น ๆ ในหน่วยหิน จัดควำมหนำของชั้นหินหน่วยนี้ได้มำกที่สุด
ประมำณ 437 เมตร 
  - หน่วยหินดินชั้นล่ำง (Lower Claystone unit) หนำประมำณ 35 เมตร  
ประกอบด้วยหินดินสีน้ ำตำลแดง และบำงช่วงมีจุดสีเขียวเป็นดวง ๆ  (mottling) นอกจำกนั้นอำจมี
สำยเล็ก ๆ ของแร่โบแตส (คำร์นำไลต)์ และเกลือหินแทรกผ่ำนชั้นหินในบำงช่วง 
2) หมู่กลาง หมู่นี้หนำประมำณ 140 เมตร และแบ่งย่อยได้เป็น 2 หน่วย คือ 
  - หน่วยเกลือหินชั้นกลำง (Middle Rock Salt unit) มีควำมหนำประมำณ 99 
เมตร  โดยเฉลี่ยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกลือหิน   แต่บำงแห่งอำจมีสำยบำง ๆ ของเกลือจืดหรือ
เกลือจืดไร้น้ ำแทรกได้บ้ำง 
  - หน่วยหินดินชั้นกลำง (Middle Claystone unit)  มีลักษณะคล้ำยหน่วยหินดิน
ชั้นล่ำงในแง่ของศิลำลักษณะวิทยำ (lithology) เพียงแต่ว่ำไม่มีสำยบำง ๆ ของเกลือจืดหรือเกลือ
จืดไร้น้ ำอยู่เท่ำนั้น  หน่วยหินดินชั้นนี้หนำประมำณ 35 เมตร 
3) หมู่บน  หมู่นี้หนำประมำณ 70 เมตร และประกอบด้วยหน่วยหิน 2 หน่วย 
  - หน่วยหินเกลือชั้นบน (Upper Rock salt unit) หนำประมำณต้ังแต่ 3 เมตร 
จนถึง 65 เมตร  ชั้นนี้ไม่พบแร่เกลือโปแตสเซียมอยู่เลย 
  - หน่วยหินดินชั้นบน (Upper Claystone) มีควำมหนำไม่ปรำกฏ เนื่องจำกส่วน
บนสุดปกคลุมด้วยดินชั้นบน และหน่วยหินกอปร์ด้วยหินดินสีแดงเข้ม หินทรำยแป้ง และหินทรำยที่
มีกำรแข็งตัวไม่ดี  บำงท่ำนเชื่อว่ำมีอำยุไม่มำกในช่วงยุคเทอร์เชียรี และอำจมีอำยุพอ ๆ กับหมวด
หินภูทอก (Sattayarak, 1983)  ซึ่งจำกข้อมูลกำรหำอำยุหินโดยใช้ข้อมูลสภำวะแม่เหล็กบรรพกำล 
(Imsamut และคณะ, 1993 และ Charusiri และคณะ, 200x)  ท ำให้เรำไม่คิดว่ำหินหมวดนี้จะมี
อำยุเท่ำหมวดหินภูทอก  เพรำะหินหมวดนี้มีควำมเก่ำแก่มำกกว่ำและมีกำรสะสมตัวด้ำนกำร
กระท ำของลม 
  ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นหินที่อยู่ในหมวดหินช่วงอำยุประมำณจูแรสซิกถึงครี
เตเชียส หรือที่เรียกกลุ่มหินใหญ่โครำชนี้วำงตัวอยู่บนกลุ่มหินที่แก่กว่ำที่มีอำยุประมำณยุคไตรแอ
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สซิกด้วย  และในที่นี้เรำเรียกกลุ่มหินล่ำงโครำช (Pre-Khorat Groups) หรือหลำยท่ำนอำจเรียกว่ำ 
กลุ่มหินสีเทำ (Grey beds) เพรำะเนื่องจำกไม่ปรำกฏว่ำมีหินตะกอนแดงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะตัว
ของกลุ่มหินใหญ่โครำชเลย ในที่นี้เรำก ำหนดให้มีอยู่ 3 หมวดหินด้วยกันที่พอจะสำมำรถเทียบเคียง
กันได้  ซึ่งได้แก่ หมวดหินห้วยหินลำด  หมวดหินน้ ำผำ  และหมวดหินหล่มสัก 
  หมวดห้วยหินลำด (Huai Hin Lat Formation) ซึ่งเสนอโดย Iwai และคณะ 
(1966) ได้มีกำรศึกษำใหม่ในรำยละเอียดโดย Chonglakmai & Sattayarak (1978) โดยรวมหมวด
หินห้วยหินลำด (เดิม) กับหมวดหินน้ ำผำ(Bunopas, 1971) เข้ำด้วยกัน แต่ในที่นี้เรำไม่จับรวมเป็น
หมวดเดียวกัน  หมวดหินนี้ประกอบด้วยหินกรวดซึ่งมีกรวดจ ำพวกหินปูน  หินภูเขำไฟไรโอไลต์  
แร่ควอร์ต หินทรำย ทรำยแป้ง หินดินดำน และหินกรวดปูน  นอกจำกนั้นยังพบซำกพืชมำกมำย 
(Konno & Asama,1973) ได้แก่ Neocalamites sp., Eguisetites sp., Cladophebis sp. และ 
Pterophyllum sp. ชุดหินห้วยหินลำดมีควำมหนำทั้งหมดประมำณ 140 เมตร และก ำหนดอำยุให้
อยู่ประมำณปลำยยุคไตรแอสซิก หมวดหินห้วยหินลำดซึ่งได้แสดงรำยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.7   
  หมวดน้ ำผำ (Nam Pha Formation) ซึ่งพบอยู่บริเวณเทือกเขำเพชรบูรณ์ทำงฝั่งด้ำน
ตะวันตกสุดของขอบที่รำบสูงโครำช (Khorat escarpment) โดยมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เขื่อนน้ ำพรม
ประกอบด้วยหินทรำยและหินทรำยแป้งปนปูนสีเทำ  จนถึงสีน้ ำตำลเป็นส่วนใหญ่แทรกสลับอยู่กับ
หินปูนปนดินสีเทำถึงเทำเข้ม ในส่วนบน ๆ ของหมวดหิน  และประกอบด้วยหินโคลน  หินทรำยแป้ง
ปนปูนสีเทำถึงสีแดง  ที่มีหินปูนดินสีแดง ๆ อยู่ในส่วนบน Bunopas (1971) ได้ก ำหนดควำมหนำ
ของหินหมวดนี้ไว้ประมำณ 500-550 เมตร  ในบรรดำหมวดหินยุคเดียวกันในแถบนี้หมวดหินน้ ำผำ
จัดว่ำเป็นหมวดที่มีซำกดึกด ำบรรพ์มำกที่สุด  Kobayashi (1975) ได้รำยงำนส ำหรับซำกดึกด ำ
บรรพ์หอยน้ ำกร่อยว่ำมี Euestheria mansuyi, Conchostracean sp., E. Thailandica, E. 
buravasi, Khoratestheria macroumbro  ชุดหินนี้เทียบเท่ำหมวดหินสำมแคน (Sam Khaen 
Member) ของ Chonglakmani & Sattayalak (1978) 
  ส่วนหมวดหล่มสัก(Lomsak Formation) ซึ่งต้ังชื่อโดย Iwai และคณะ (1966) 
ประกอบด้วยชั้นหินหนำประมำณ 80 เมตร  ส่วนที่โผล่ชัดเจนและมีกำรศึกษำอย่ำงละเอียด ได้แก่ 
บริเวณแถบ อ. ชัยบำดำลและล ำนำรำยณ์  (ลพบุรี)  ทำงฝั่งด้ำนตะวันตกของล ำน้ ำสนธิ  และส่วน
ของชั้นหินตะกอนและตะกอนภูเขำไฟวำงตัวบนหินภูเขำไฟอีกทีที่มองดูเป็นผำชันรองรับกลุ่มหิน
โครำชอีกที หมวดหินนี้เทียบได้เท่ำกับหมวดหินโผไห (Pho Hai Member) ของ Chonglakmani & 
Sattayarak, 1978)  ลักษณะชั้นหินประกอบด้วยหินหน่วนย่อย 3 หน่วย คือ หน่วยกลำงเป็นพวก
หินกรวดสีแดงที่มีเนื้อเป็นพวกตะกอนภูเขำไฟ หินทรำยและทรำยแป้ง   หน่วยกลำงเป็นพวกเถ้ำ  
ภูเขำไฟหลำกสีแทรกสลับด้วยหินละลำยและหน่วยบนเป็นชั้นตะกอนสลับกันระหว่ำงหินทรำยและ
หินดินดำน หรือหินทรำยแป้งสีออกเทำอมเหลือง   ส ำหรับซำกดึกด ำบรรพ์ มีกำรพบสัตว์สี่เท้ำ  เช่น 
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Cyclotoceras postumus (Ingawat & Janvier 1983) และในรำยงำนของ Endo & Fujiyama 
(1966) ได้บรรยำยว่ำพบเศษต้นไม้ อยู่ในหมวดหินนี้ เรียกว่ำ Sequaia ambigua ซึ่งก ำหนดอำยุให้
เป็นยุคครีเตเชียสตอนปลำย  ส่วน Asama (1973) ย้ ำว่ำซำกไม้จ ำพวก Pterophyllum sp. และ 
Sequoia ambigua เกิดในช่วงอำยุที่ยำวจึงก ำหนดไม้จ ำพวกแรกมีอำยุประมำณคำร์บอนิเฟอรัส
ตอนปลำยจนถึงยุคครีเตเชียส และปลำยยุคครีเตเชียสตำมล ำดับ แม้อำยุจะฟ้องกันทั้ง  ๒ ทีม
ส ำรวจวิจัย  แต่ ดร.สงัด  พันธุ์โอภำส ไม่เห็นด้วยเพรำะเมื่อได้พิจำรณำจำกกำรเทียบเคียงล ำดับ
ชั้นหินแล้ว หมวดหินหล่มสักวำงตัวอยู่ใต้กลุ่มหินใหญ่โครำชอีกที (Bunopas, 1981) ด้วยเหตุนี้เขำ
จึงเสนอให้หมวดหินหล่มสักมีอำยุประมำณปลำยยุคไตรแอสซิก  ซึ่งท ำให้ข้อมูลพ้องกับที่ได้จำก
สภำวะแม่เหล็กบรรพกำลที่ศึกษำโดยสมเกียรติ  มำระเนตร ซึ่งก ำหนดอำยุให้เป็นกลำงยุคไตร  
แอสซิก (ดู Maranate & Vella, 1984) 
  เมื่อพิจำรณำถึงสภำวะแวดล้อมกำรตกตะกอนของหินหมวดดังกล่ำวทั้ง ๓ หมวด
น้ีหมวดหินน้ ำผำน่ำจะสะสมตัวลงในแอ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของจุลทวีปอินโดจีน เนื่องจำกกำรชนกัน
กับแผ่นแปรสัณฐำนอ่ืนๆ เช่น  แผ่นนครไทย และกำรตกตะกอนน่ำจะเป็นแบบทะเลสำปหรือน้ ำ
กร่อย โดยพิจำรณำจำกชนิดซำกดึกด ำบรรพ์หอยเอสทีเรีย (Estheria) และซำกไม้ประกอบด้วย 
ส่วนหินหมวดหล่มสักน่ำจะมีกำรตกตะกอนแบบใกล้ฝั่งซึ่งอำจมีกำรปะทุของภูเขำไฟด้วขณะที่เกิด
กำรชนกันระหว่ำงแผ่นนครไทยกับแผ่นอินโดจีน ส่วนหมวดห้วยหินลำดอำจเป็นชุดหินส่วนฐำน
ล่ำงสุดที่รองรับกลุ่มหินใหญ่โครำชอีกที 
  อนึ่งในบริเวณแถบน้ ำผำ(พะเยำ)  หรือบริเวณทำงตะวันออกของภำคเหนือ Hahn 
(1976) นักธรณีวิทยำของชำวเยอรมันได้แบ่งกลุ่มหินตะกอนน้ ำจืดกึ่งทะเลบ้ำง ในมหำยุคเมโสโซ
อิก  ออกเป็น 5 หน่วยหิน  ซึ่งชั้นหินมีกำรเอียงเทมำกกว่ำกลุ่มหินใหญ่โครำช และในที่นี้เรำเรียก
กลุ่มหินพวกที่อยู่ในแผ่นนครไทยว่ำกลุ่มหินพะเยำ (Phayao Group) โดยมีหน่วยหินเรียกล ำดับ
จำกล่ำงขึ้นบนดังนี้  
  1)  MSI  ประกอบหินดินปนทรำยสีแดง  และหินทรำยละเอียด สีแดง  แดงอ่อน 
แดงอมน้ ำตำล  ม่วง เทำ  เทำอมเหลือง  และวำงตัวอยู่เหนือตะกอนทะเลยุคไตรแอสซิก  ควำม
หนำของหน่วยหินนี้ประมำณ 300 เมตร  อำยุน่ำจะอ่อนกว่ำปลำยไตรแอสซิก 
  2)  MS2  ประกอบด้วยหินภูเขำไฟเป็นส่วนใหญ่ แอนดิไซต์  ไรโอเดไซต์  และไร
โอไลต์ และเถ้ำภูเขำไฟ  วำงตัวสม่ ำเสมอเกือบต่อเนื่องกับ MS1  ในตอนกลำง แต่แสดงกำรวำงตัว
ไม่ต่อเนื่องชัดเจนตรงส่วนขอบของแอ่ง  ก ำหนดควำมหนำประมำณ 300 ถึง 350 เมตร 
  3) MS3  จัดได้ว่ำเป็นหน่วยหินน้ ำทะเลรุกล้ ำ  วำงตัวไม่ต่อเนื่องอยู่ เหนือ MS2 
ชั้นหินเริ่มจำกหินกรวดซึ่งต่อมำกลำยเป็นหินทรำยและหินดินดำน  ควำมหนำชุดนี้ประมำณ 300-
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400 เมตร  ลักษณะหินคล้ำย MS1 หน่วยย่อยที่เด่นมำกเนื่องจำกกระจำยท่ัวไป  หินปูนกระจำยตัว
เป็นแห่ง ๆ ท ำให้เข้ำใจว่ำมีกำรรุกล้ ำของน้ ำทะเลเข้ำมำด้วย 
  4)  MS4  ประกอบด้วยหินทรำยแก้ว หรือ หินทรำยอุ่น สีขำว  ขำวเทำ  เทำเขียว  
และอำจมีสีแดงแทรกในบำงช่วง  และอำจพบหินกรวดแทรกสลับกับหินดินสีแดง เทำเขียว  และ
เทำ  ควำมหนำหน่วยน้ี 400-500 เมตร   
  5) MS5 ประกอบด้วยหินทรำยเม็ดเล็ก  มีสีแดง,  แดงอมเทำ,  สีน้ ำตำลอมแดง
แทรกสลับด้วยหินตะกอนสีแดง  บำงท่ำนเชื่อว่ำมีเกลือหินแทรกเข้ำมำในระหว่ำงหน่วยหินที่ 3 
จนถึงที่ 5 ก ำหนดอำยุน่ำจะเป็นยุคไตรแอสซิกตอนปลำย 
กลุ่มตรัง  (Trang Group) 
 กลุ่มตรังเป็นที่ต้ังขึ้นโดยเลิศสิน  รักษำสกุลวงศ์  เพื่อใช้เรียกกลุ่มหินที่ตกตะกอนบน
ภำคพื้นทวีปในช่วงมหำยุคเมโสโซอิก  และแผ่กระจำยอยู่บริเวณภำคใต้ตอนบนของประเทศไทย  
ในอดีตที่ผ่ำนมำ  ยังไม่เคยมีกำรต้ังชื่อชุดหินอย่ำงเป็นทำงกำร  แต่มักเรียกกันว่ำ  กลุ่มหินโครำช   
ทั้งที่ควำมเป็นจริงแล้วกลุ่มหินตรังและกลุ่มหินโครำชเกิดอยู่คนละแอ่งสะสมตะกอน  แต่อำจมี
ลักษณะกำรก ำเนิดและช่วงเวลำกำรสะสมตัวใกล้เคียงกัน  แต่ไม่สมควรใช้ชื่อเดียวกัน  เนื่องจำก
ผิดหลักมำตรฐำนสำกลในกำรต้ังชื่อชุดหิน 
 กลุ่มตรังที่ต้ังขึ้นใหม่นี้  อำจมีชื่อคล้องจองกัลหมวดหินตรัง  (Trang Formation) ที่ปรำกฏ
อยู่ใน Lextion of Stratigraphic Names of Thailand โดยหมวดหินตรัง ซึ่งต้ังโดย (Nakanart & 
Mantajit (1983)  เป็นหินตะกอนทะเลในยุคไมโอซีนตอนกลำง (Middle Miocene) ที่ประกอบด้วย
หินดินดำนชั้นบำง ๆ (laminated shale) ซึ่งเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนแนวรำบเป็นหินปูนเนื้อดินและ
หินทรำยแป้งมีกลูโคไนต์ แผ่กระจำยในทะเลอันดำมัน  โดยตัวอย่ำงหินได้จำกหลุมเจำะส ำรวจ
น้ ำมันในทะเลอันดำมัน  ไม่ปรำกฏให้เห็นบนบก  
 ส ำหรับกลุ่มตรังเป็นตะกอนภำคพื้นทวีปที่โผล่ให้เห็นอย่ำงกว้ำงขวำง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในบริเวณจังหวัดตรัง  กลุ่มหินตรังโผล่ให้เห็นอย่ำงไม่ต่อเนื่อง  จนไม่สำมำรถพบบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งที่จะใช้เป็นชั้นหินต้นฉบับของกลุ่มหินได้  ดังนั้นชั้นหินต้นฉบับจึงมีเฉพำะในหมวดหินที่
แบ่งย่อยออกไปเท่ำนั้น 
 ชื่อและกำรแผ่กระจำย 
 กลุ่มตรังได้ชื่อมำจำกจังหวัดตรัง ซึ่งต้ังอยู่ทำงภำคใต้ด้ำนตะวันตก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 
ประมำณ 1,000 กิโลเมตร กลุ่มหินตรังแผ่กระจำยตัวอยู่ต้ังแต่จังหวัดตรังขึ้นไปตอนเหนือ  เป็น
ระยะทำงเกือบ 400 กิโลเมตร โดยปรำกฏให้เห็นทำงตอนเหนือสุดที่เขำแม่ร ำพึง  อ ำเภอบำง
สะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนกว้ำงที่สุดของกลุ่มหินที่โผล่ให้เห็น  มีระยะทำงมำกกว่ำ  
200  กิโลเมตร  หินโผล่ด้ำนตะวันออกสุดอยู่ที่เขำพระบำท  อ ำเภอระโนด และอ ำเภอกระแสสิน  
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จังหวัดสงขลำ   และหินโผล่ด้ำนตะวันตกสุดอยู่ที่เกำะยำว  จังหวัดกระบี่  แต่ชั้นหินไม่ได้โผล่ให้
เห็นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีหินหินแกรนิตหมวดเขำกระช่องขวำงกั้นกลำง 
 กำรแบ่งหมวด 
 กลุ่มตรังสำมำรถแบ่งย่อย  โดยอำศัยลักษณะเนื้อหิน,   โครงสร้ำงภำยในของชั้นหิน,  ซำก
บรรพชีวิน  ตลอดจนกำรก ำเนิดของหินเหล่ำนั้นออกเป็น 4  หมวดย่อย จำกล่ำงไปบน คือ 
  1.  หมวดคลองมีน (Klong Min Formation)  ประกอบด้วยหินโคลน  สลับหินปูน
เนื้อโคลน  หินทรำยแป้งหินทรำยเนื้อปูน  และอำจพบหินน้ ำมันได้บำงแห่ง  พบซำกบรรพชีวินทั้ง
แบบมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังที่ส ำคัญได้แก่ซำก Modiolus sp. และซำกไม้ที่พบ
โดยเฉพำะในหินปูน  กำรแผ่กระจำยไม่กว้ำงขวำง  เนื่องจำกเป็นตะกอนที่สะสมในทะเลสำบติด
แม่น้ ำโดยอำจมีกำรรุกล้ ำจำกน้ ำทะเล (marine influxes) ได้บ้ำง (Fluvio-lacustrine deposits)  
ควำมหนำของหมวดหินคลองมีนตั้งแต่ 58-116 เมตร  
    2.  หมวดล ำทับ (Lam Thap Formation)  หรือหมวดทรำยแดงชุมพร 
(Chumphod Red beds Formation) ประกอบด้วยหินทรำยขุ่น (arkose) (ศัพท์ธรณี รบ. ใช้ว่ำ 
“หินอาร์โคส”)  และหินทรำยำสะอำด (quartz arenite)   สีน้ ำตำลแดง  น้ ำตำลขำว   ชั้นหนำสลับ
หินทรำยแป้ง   และหินโคลนสีเทำ   พบเศษไม้มำกมำยในบำงชั้นและหอยกำบคู่บำงชนิด เช่น 
Midiolus sp. และ Unio sp.  
  3.   หมวดสำมจอม  (Sam Chom Formation)  ประกอบด้วยหินทรำยปนกรวด 
หินทรำยหยำบสลับหินกรวดมน   โดยมำกมักมีกำรประสำนตัวไม่ดี  ท ำให้คำดคิดว่ำสภำวะ
แวดล้อมของกำรตกตะกอนเป็นแบบกำรสะสมตัวตำมที่รำบรูปพัดเชิงเขำและนอกจำกนั้นอำจเป็น
ตะกอนชนิดธำรน้ ำประสำนสำย (ดู เลิศสิน  รักษำสกุลวงศ,์ 2538) 
  4.  หมวดพูนพิน  (Phun Phin Formation)  ประกอบด้วยหินทรำยแป้งสลับหิน
ทรำยเนื้อละเอียด  สีน้ ำตำลแดง  มีชั้นเฉียงระดับแสดงถึงกำรตกตะกอนภำยใต้อิทธิพลของธำร
ประสำนสำย ตอนบนของหมวดหินนี้เปลี่ยนไปเป็นหินเศษกรวดเหลี่ยม (fanglomerate) เนื้อหิน
เป็นตะกอนขนำดเท่ำเม็ดทรำยสีน้ ำตำลแดง  เกิดจำกกำรพังทะลำยอย่ำงรวดเร็วของหินเดิมลงมำ
ตำมควำมลำดชนัโดยน้ ำและสะสมตัวอยู่ตำมเชิงเขำ (debris-flow deposit) 
 อำยุและควำมสัมพันธ์กับหมวดอ่ืน 
 กลุ่มตรังวำงตัวอย่ำงไม่ต่อเนื่องอยู่บนหินตะกอนสมุทรยุคไตรแอสซิคตอนปลำย  ซึ่งในที่นี้
ให้ชื่อว่ำหมวดหินไสบอน  โดยพบหินกรวดฐำน (basal conglomerate)  เพียง 2 บริเวณคือ ที่เขำ
แม่ร ำพึง  อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเขำเรียกพล  อ ำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
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 บริเวณเขำแม่ร ำพึง  หินประกอบด้วยหินทรำยขุ่ย (arkose)  สีน้ ำตำลแดง  น้ ำตำลเหลือง  
ชั้นดี  ตอนล่ำงเป็นหินกรวดมนซึ่งมีกรวดเป็นพวกหินทรำยแก้ว  และหินปูนซึ่ง Silpalit และคณะ
(1985)  ได้ต้ังชื่ออย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ  หมวดหินแม่ร ำพึง  ซึ่งมีอำยุในยุคไตรแอสซิก (?)  ต่อมำ
ภำยหลัง Fontaine และคณะ (1988)  พบว่ำหินปูนที่เป็นกรวดอยู่ในหมวดหินกรวดมนที่เขำแม่
ร ำพึงนี้  มีซำกบรรพชีวินของฟูซูลินิค  ปะกำรัง และ ฟอร์แรมมินิเฟอร่ำ  บ่งอำยุ  Murghabian ถึง 
Midian  พวกเขำสรุปเพียงว่ำหินกรวดมนนี้มีอำยุหลังยุคเพอร์เมียน (Post Permian) 
 ที่บริเวณเขำเรียกพล   หินกรวดเนื้อปูน (limestone conglomerate) ซึ่งมีขนำดของกรวด    
ต้ังแต่ 2-10 ซม. ประกอบด้วยหินปูน   หินควอตซ์ไซต์   หินทรำย   หินภูเขำไฟ   ควอตซ์  โดยเม็ด
กรวดมีรูปร่ำงต้ังแต่ค่อนข้ำงกลมถึงค่อนข้ำงเหลี่ยม  กำรคัดขนำดไม่ดี  เนื้อหินเป็นหินปูนและ
ทรำยหยำบ  พบซำกพรรพชีวินของหินกำบคู่จ ำพวก Limane sp. ในเนื้อหินที่เป็นหินปูนแต่ไม่
สำมำรถระบุอำยุที่ชัดเจนได้   เนื่องจำกหอยชนิดนี้มีช่วงอำยุกว้ำงต้ังแต่ยุคไตรแอสซิกจนถึง
ปัจจุบัน 
 หินโผล่ของหินตะกอนสมุทรปลำยยุคไตรแอสซิคที่วำงตัวอยู่ใต้กลุ่มหินตรัง  พบ 6 บริเวณ 
ได้ท ำกำรศึกษำซำกบรรพชีวินใน 3 บริเวณคือ (1) ที่เขำไม่มีชื่อ (ไม่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศ 
มำตรำส่วน 1 : 50,000)  ใกล้บ้ำนไสบอน  อยู่ทำงเหนือของถนนสำยเอเชีย-บ้ำนจันดี  (2) บ้ำนเขำ
พำ  อ ำเภอเขำพนม  จังหวัดกระบี่  และ (3) เขำหลัก  อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ซึ่งทั้งสำมบริเวณนี้ประกอบด้วยหินทรำยสลับหินปูนเนื้อโคลน  พบซำกบรรพชีวินของหอยกำบคู่
หลำยชนิด  เช่น  Paleotaxodonata sp., Astarte sp., Anisocardia sp., paleocardita sp. และ 
ammonite ซึ่งทั้งหมดนี้ระบุอำยุ ไตรแอสซิกตอนปลำย (เลิศสิน  รักษำสกุลวงศ์ และ คณะ 2533) 
 หมวดคลองมีน  ซึ่งเป็นหมวดหินล่ำงสุดของกลุ่มหินตรัง  พบซำกบรรพชีวินหลำยชนิด ทั้ง
ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง และโดยเฉพำะซำกหอยกำบคู่จ ำพวก  Modiolus sp. ท ำ
ให้ Teerarungsikul (2000)  ก ำหนดอำยุให้เป็นกลำงยุคจูแรสซิก 
 ส่วนหมวดล ำทับ (หรือชุมพรเรดเบด) จำกซำกหอยกำบคู่  (bivalves) จ ำพวก  Modiolus 
sp. และ Unio sp. ท ำให้ Teerarungsikul (2000) ก ำหนดอำยุหมวดหินนี้ให้อยู่ในช่วงยุค  จูแรสซิก
ตอนบนจนถึงยุคครีเตเชียสตอนต้น 
 หมวดพูนพิน  ซึ่งเป็นช่วงบนสุดของกลุ่มหินตรัง  ไม่พบหลักฐำนโดยตรงที่จะก ำหนดอำยุ
ของหินได้  แต่จำกลักษณะกำรล ำดับชั้นหินและกำรอ้ำงอิงอนุมำนได้ว่ำ  น่ำจะมีอำยุครีเตเชียส 
 จำกหลักฐำนทั้งหมดนี้  อำจกล่ำวได้ว่ำกลุ่มตรังเกิดจำกกำรสะสมตะกอนในบริเวณ
ภำคพื้นทวีปในช่วงกลำงยุคจูแรสซิกจนถึงปลำยยุคครีเตเชียส   อนึ่งเมื่อพิจำรณำดูควำมหนำของ
หินหมวดพูนพิน ซึ่งหนำกว่ำ 700 เมตร  ในส่วนตอนบน ๆ ของหมวดหินอำจเป็นไปได้ว่ำน่ำจะมี
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อำยุในช่วงยุคเทอร์เชียรี่ได้  แต่ก็ยังไม่มีหลักฐำนกำรยืนยันจำกกำรหำอำยุหรือซำกบรรพชีวินใน
ขณะนี้ 
 กลุ่มตรังทำงภำคใต้สำมำรถเทียบเคียงได้กับกลุ่มหินโครำชทำงภำคอีสำนได้  เพรำะมี
ควำมเหมือนกันทั้งในด้ำนลักษณะเนื้อหิน  กำรสะสมตัว  ตลอดจนช่วงอำยุของกำรสะสม  แต่
เนื่องจำกกลุ่มโครำชมีกำรแผ่กระจำยและควำมหนำมำกกว่ำกลุ่มตรัง  จึงท ำ ให้มีผู้สนใจศึกษำ
มำกกว่ำ นอกจำกน้ียังพบว่ำในกลุ่มหินโครำชมีศักยภำพที่จะพบแหล่งปิโตรเลียมสูง  แต่ในอนำคต
อำจพบหลักฐำนเช่นเดียวกันในกลุ่มตรัง  ซึ่งจะน ำมำซึ่งกำรศึกษำวิจัยขั้นรำยละเอียดอย่ำงจริงจัง                                                                                                                                                                                 
 
6.2 หินตะกอนมหายุคมีโซโซอิกในประเทศเวียดนาม  

ในประเทศเวียดนำมจำกกำรส ำรวจธรณีวิทยำสนำมของครมส ำรวจธรณีวิทยำของเวียม
นำมโดย  Phan Cu Tien (1991) ได้แบ่งหินตะกอนมหำยุคมีโซโซอิกออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ยุคไตร
แอสสิก ยุคจูแรสสิก และยุคครีเตเชียส ตำมที่กล่ำวแล้วในบทที่ 4 วิวัฒนำกำรทำงธรณีวิทยำของ
ประเทศแถบอินโดจีน (รูป 5xx) คือ ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม มีลักษณะธรณีวิทยำและธรณีแปร
สัณฐำนคล้ำยกับมหำยุคมีโซโซอิกของเวียดนำม แบ่งออกเป็น 6 เขต ได้แก่ (1) ชำยฝั่งทะเลแบคโบ  
ได้แก่ (Littoral Bacbo)  (2) เวียตแบค (Vietbac)  (3) แบคโบตะวันตก (West Bacbo)  (4) เขตตรัง
ซอน (Truongson)  (5) คอนทูม-สวรรณเขต (Kontum-Savannakhet)  (6) ดำลัด-สตุงเตรง (Dalat-
Stungtreng) ดูรูป 6XXX) 
 6.2.1 ยุคไตรแอสสิก (Triassic) 
 หินตะกอนที่พบในยุคไตรแอสสิก พบกระจำยตัวแผ่เป็นบริเวณกว้ำง ในเวียตแบก และ
แบคโบตะวันตก และตรงซอน (Truongson)  และพบกระจำยใน ดำลัด-ตรุงเตร็ง และชำยฝั่งทะเล
แบคโบโดยส่วนใหญ่เป็นตะกอนทะเล (marine sediments) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงอำย ุดังนี้ 
 ยุคไตรแอสสิกตอนล่ำง (Lower Triassic) 
 ในแถบบริเวณเวียตแบคห หินตะกอนยุคไตรแอสซิกตอนล่ำงประกอบด้วยหินทรำยแป้งสี
เทำถึงเทำเข้ม หินดินดำน และหินทรำยเม็ดตะกอนหยำบปำนกลำงแทรกอยู่ในบำงพื้นที่ ชั้นหินนี้มี
ควำมหนำ 350-500 เมตร และบริเวณแบคโบตะวันตก (West Bacbo) ประกอบด้วยหินตะกอน
ภูเขำไฟ แทรกสลับกับหินแอนดิไซติกหินบะซอลต์ ซึ่งเป็นช่วงตอนล่ำงของยุคไทรแอสซิกตอนล่ำง 
และในบำงบริเวณมีเถ้ำภูเขำไฟเช่นที่ ทำนหัว (Thanhhoa) กำรก ำหนดอำยุของหินในยุคไทรแอ
สซิกตอนล่ำงนั้นค่อนข้ำงชัดเจน เนื่องจำกพบ ฟอสซิลซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อำยุจ ำนวนมำก และในหลำย
พื้นที่ โดยฟอสซิลที่พบ ได้แก่ ซำกสัตว์แอมโมไนด์ เช่น Glyptophiceras langsonense, 
Metotoceras phumyi เป็นต้น และหอยกำบคู่ เช่น Claraia stachei, C. wangi และมีหอยกำบคู่ 
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เช่น Olenekian โดยเฉพำะในบริเวณแบคโบตะวันตก โดยส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนบนของชุดหิน
ในยุคนี ้
 ยุคไตรแอสสิกตอนกลำง (Middle Triassic) 
 ชั้นตะกอนที่อยู่ในยุคนี้พบในหลำยเขตของเวียดนำม ได้แก่ แบคโบชำยฝั่ง เวียตแบค ตรัง
ซอน คอนทุม-สวรรณเขต และดำลัด-สตุงเตร็ง ชั้นหินแบบฉบับในยุคนี้คือ  ชุดหินน้ ำขวด 
(Nakhuat Suite)    ซึ่งประกอบด้วยหินทรำยแป้งเนื้อปูน หินทรำยแป้ง หินดินดำน แทรกสลับกับ
หินปูนเนื้อดินสีด ำบริเวณตอนล่ำง และเป็นหินทรำยเม็ดตะกอนขนำดกลำง–ละเอียดในบริเวณ
ตอนบนของชุดหิน ควำมหนำของชุดหินนี้ประมำณ 650 – 1000  เมตร มีซำกสัตว์ในยุคอนิเซียน
(Anisian) ได้แก่ Ceratites Kellnerites samneuaensis และกำบหอยคู่ในเขตแบคโบชำยฝั่ง และ
ยังพบหินชุดนี้ทีเ่ขตแบคโบตะวันตก  ซึ่งชุดหินประกอบด้วยหินปูนเนื้อแน่นสีเทำอ่อน–เทำเข้ม และ
ต่อเนื่องขึ้นไปเป็นชั้นหินทรำยปนปูน หินทรำยสะอำด  เลนส์หินปูน และหินดินดำนที่สลับกับหิน
ทรำยแป้ง ซึ่งหนำทั้งหมดประมำณ 600-700 เมตร พบซำกดึกด ำบรรพ์จ ำพวกแอมโมนอชและหอย
กำบคู่มำกมำย  
 ยุคไตรแอสสิกตอนบน (Upper Triassic) 
 หินตะกอนส่วนใหญ่ที่พบในเวียตนำมมักเป็นหินดินปูน (marl) หินปูนเนื้อดิน และหินปูน มี
หอยเชลล์ในตอนล่ำง และแทรกสลับกับหินดินดำนเนื้อถ่ำน และชั้นถ่ำนในชั้นบน โดยมีควำมหนำ
รวม 800-1,000 เมตร พบซำกดึกด ำบรรพ์จ ำพวก Juvavites magnus ซึ่งเป็นแอมโมไนต์ และ 
Halobia tenuicostata ซึ่งเป็นหอยกำบคู่ ส่วนตอนบนพบซำกดึกด ำบรรพ์จ ำพวกพื้น (Flora) ของ 
Hongai type และ หอยกำบคู่ หินที่พบในยุคนี้  ในเวียดนำม พบที่เขตชำยฝั่งแบคโบที่เรียกกลุ่ม
ฮอนไง (Hongai Suite) ในเขตเวียตแบคเรียกกลุ่มแวนลัง (Vanlang Suite) และเขตแบคโบ
ตะวันตกเรียกกลุ่มหินซุยบำง (Soui Bang Suite) โดยพบว่ำในทุกบริเวณมักพบชุดของถ่ำนหิน
วำงตัวไม่ต่อเนื่องในชั้นหินที่แก่กว่ำ ต้ังแต่มหำยุคพรีแคมเบรียน จนถึงปลำยมหำยุคพำลีโอโซอิก 
โดยทีบ่ริเวณเขตปบคโบชำยฝั่งเป็นชั้นถ่ำน ชื่อ Hongai Coal ซึ่ง ประกอบด้วย 
  (ก) ตอนล่ำง เป็นชั้นหินกรวด หินทรำยแทรกด้วยหินดินดำนเนื้อถ่ำน และชั้นถ่ำน
หิน 
  (ข) ตอนกลำง เป็นชั้นถ่ำนที่ส ำคัญ ประกอบด้วยหินทรำยแป้ง หินทรำย 
หินดินดำน หินดินดำนเนื้อถ่ำน และชั้นถ่ำนจ ำนวนมำก โดยมีควำมหนำสูงสุดถึง 60 เมตร และ 
  (ค) ตอนบน เป็นชั้นหินกรวด หินทรำย และบำงส่วนแทรกสลับกับหินดินดำนเนื้อ
ถ่ำน และถ่ำนหิน ควำมหนำรวม 2,000 -3,000 เมตร พบฟอสซิล Bivalves  เล็กน้อย และพบ 
Hongai Flora  
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 ในเขตเวียตแบคพบถ่ำนหินในชุดหินแวนลัง (Vanlang Suite) ซึ่งชุดหินนี้ประกอบด้วยหิน
ทรำย หินทรำยเนื้อปูน หินทรำยแป้ง หินดินดำนเนื้อถ่ำน และชั้นถ่ำนหนำ ชุดหินแวนลังนี้หนำ
ประมำณ 300-400 เมตร แต่บำงบริเวณอำจหนำถึง 800 เมตร ตอนบนของชุดหินพบซำกหอยกำบ
คู่ในอนุยุคเรเตียน (Rhaetian Bivalves) และซำกพืชชนิดโฮไง Hongai type Flora 
 ส ำหรับเขตแบคโบตะวันตกพบตะกอน และชั้นถ่ำนในกลุ่มหินซอยบำร์ (Souibang Suite)  
 6.2.2 ยุคจูแรสสิก (Jurassic) 
 หินตะกอนในช่วงยุคจูแรสสิกตอนล่ำงถึงตอนกลำง (Lower - Middle Jurassic) ที่พบใน
ประเทศเวียดนำม สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ชั้นตะกอนบกหรือตะกอนภำคพื้นทวีป 
(continental sediments) และตะกอนทะเลหรือตะกอนภำคพื้นสมุทร (marine sediments) โดยที่
กลุ่มหินตะกอนบกนั้น พบกระจำยตัวในบริเวณเขตแบคโบชำยฝั่งทะเล เวียตแบค แบคโบตะวันตก  
และ เขตกัมพูชำตะวันตก ส ำหรับตะกอนที่มำจำกทะเล มักพบกระจำยตัวเป็นบริเวณกว้ำงในแอ่ง
สะสมดำลัด-สตรุงเตร็ง (รูปท่ี 4-1) 
 ในประเทศเวียดนำมหินตะกอนที่เกิดจำกกำรสะสมตัวบนบกมักพบที่บริเวณแบคโบ
ชำยฝั่งและเวียตแบค ซึ่งคือหมวดหินฮำคอย (Hacoi Formation)  ประกอบด้วย หินกรวดมน หิน
ทรำย หินทรำยแป้ง สีแดงเป็นหลัก และแทรกสลับกับหินสีเทำ, หินดินดำนเนื้อถ่ำน และชั้นหินมี
กำรเอียงเท ควำมหนำของชั้นหินรวม 600 -1,100 เมตร พบซำกพืชดึกด ำบรรพ์จ ำพวก 
Coniopteris sp. และ Spore-pollens  
 หมวดหินน้ ำโพ (Nampo Formation)  พบที่บริเวณ West Bacbo ประกอบด้วย หิน
ตะกอนซึ่งสะสมตัวบนบกสีแดง ได้แก่ หินทรำยแป้ง หินดินเหนียว มีกำรลำดเอียงของชั้นหินไม่มำก 
(gentle dipping) วำงตัวต่อเนื่องกับชั้นถ่ำนยุคไทรแอสสิกตอนบน ควำมหนำของชั้นหิน 500 – 
600 เมตร  
 หมวดหินตัวลัม (Thoalam Suite) เป็นหินตะกอนที่มีกำรสะสมตัวตำมแนวชำยฝั่ง 
ประกอบด้วยหินทรำยแป้งสีเทำเข้ม หินดินดำน หินทรำยสีเทำ และแทรกสลับกับหินดินปูนและ
หินปูน และมีชุดตะกอนที่สะสมตัวบนบก ประกอบด้วยหินทรำยสีแดง หินดินเหนียว หินทรำยสีขำว 
โดยหมวดหินนี้หนำทั้งหมดประมำณ 1500- 1800 เมตร พบบริเวณเมืองนองซอน (Nongson) ใน
รัฐทำงใต้ของตริงซอน  โดยในชั้นหินทรำยสีขำวตอนล่ำงของหมวดหิน พบเรณูและอักษรของ 
Classopollis sp. ตอนกลำงพบ Hettangian และ Sinemurian Ammonoids กับหอยกำบคู่ 
(Bivalves) ตอนบนพบซำกไม้... อำยปุระมำณกลำงยุคจูแรสสิก  
 ในเขตดำลัด-สตุงเตรงเป็นชุดหินตะกอนที่สะสมตัวในทะเล และมีชั้นหินแบบฉบับคือ ชุด
บันดงหรือกลุ่มบันดง (Bandon Suite)  ประกอบด้วย หินทรำยเนื้อแคลคำเรียส หินทรำย หินทรำย
แป้ง หินดินดำน แล้วเปลี่ยนเป็นหินดินดำนเนื้อดินเหนียว หินทรำยแป้ง และ หินทรำย ควำมหนำ
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ของชั้นหินทั้งหมดอยู่ในช่วง 1,200 – 1,300 เมตร พบซำกดึกด ำบรรพ์จ ำพวกแอมโมไนต์และหอย
สองฝำ (กำบคู่) 
 6.2.3 ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) 
 ในประเทศเวียดนำมพบหินตะกอนภูเขำไฟ บริเวณแบคโบตะวันตก ในหมวดหินแวนจัน  
(Vanchan Formation) ส่วนในบริเวณดำลัด-สตรุงเตร็งเรียกหมวดหินคำโต (Cato Formation) ซึ่ง
ประกอบด้วย หินไรออไลต์เนื้อดอก หินแทรกไคด์ (trachytes) ชั้นหนำแทรกสลับกับทัฟฟ์ และหิน
ทรำยเนื้อทัฟฟ์ หนำ 300-400 เมตร พบซำกพืชในชั้นตะกอนเถ้ำทัฟฟ์ เช่น Coniopteris sp. ยุค 
จูแรสสิก 
 นอกจำกนี้ยังพบหินตะกอนภูเขำไฟบริเวณแอ่งตูลี (Tule) อยู่ในหมวดหินงอยเทีย 
(Ngoithia Formation) ซึ่งประกอบด้วยหินไรโอไรต์เนื้อดอก (Porphyry rhyolites) แทรกไคด์ 
(trachytes) และหินโคเมนไดท์ (comendites) และ หินเถ้ำภูเขำไฟ นอกจำกนี้ยังพบตะกอนกึ่ง
ภูเขำไฟบ้ำง ในบริเวณตอนกลำงของหมวดหินนี้ ซึ่งหมวดหินงอยเทียมีควำมหนำรวม 1,500-
1,700 เมตร  และพบหินตะกอนที่มีกำรสะสมตัวบนบก ที่บริเวณ Yenchau และ  Quynhnhai  ซึ่ง
คือชุดหินเย็นเชำ  (Yenchau Formation) ประกอบด้วย หินทรำย หินทรำยแป้ง หินดินเหนียว หิน
กรวดมนเนื้อควอตซ์  หินกรวดมนเนื้อแคลคำเรียส ควำมหนำ 500-1700 เมตร  พบฟอสซิล Flora 
มหำยุคซีโนโซอิก และหอยสองฝำน้ ำจืด อำยุ ครีเทเชียสตอนปลำย 
 ในส่วนของดำลัด-สตรุงเตร็ง (รูปท่ี 4-1) ซึ่งเป็นขอบเขตทำงธรณีวิทยำของประเทศกัมพูชำ
นั้น  หินที่พบในช่วงยุคจูแรสสิกตอนบนถึงยุคครีเตเชียส (Upper Jurassic – Cretaceous) 
ประกอบด้วย หินกรวดมนที่เป็นฐำนรองรับ (basal conglomerate) และหินทรำยสีแดง (red-
colored sandstone) ปนกับหินจ ำพวกแอนดีไซต์ (andesite) และทัฟฟ์ (tuff) มีควำมหนำ
ประมำณ 800 เมตร ซึ่งสำมำรถจัดให้อยู่ในชุดหินคำโต (Cato Formation) นอกจำกนี้ยังพบซำก
บรรพชีวินจ ำพวกใบไม้ เช่น Zamites sp., Dicksonia sp และPagiophyllum sp.  ส่วนหินที่พบใน
ยุคครีเตเชียสตอนบน (Upper Cretaceous) ประกอบด้วยหินจ ำพวกตะกอนภูเขำไฟ (acidic 
volcanogenic sedimentary rocks) ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในชุดหินดำเปรน (Dapren Formation) 
ประกอบด้วยหินเดไซต์ (dacite) ไรโอไรต์ (rhyolite) ทัฟ (tuff) แทรกสลับกับตะกอนบกสีแดง (red 
continental sediments) มีควำมหนำประมำณ 800-1,000 เมตร 
 บริเวณเขตกัมพูชำตะวันตกและที่เกำะภูคอก (Phuquoc Island) ของกัมพูชำ (รูปที่ 6-2) 
พบหินตะกอนบกยุคจูแรสสิกตอนบนถึงยุคครีเตเชียส ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดหินภูคอก (Phuquoc 
Formation) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรำยสีแดง หินทรำยแป้ง และหินเนื้อดิน หมวดหินภูคอก
น้ีมีควำมหนำประมำณ 400-700 เมตร นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำทำงเรณูวิทยำ พบซำกของ 
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Classopollis, Diadites spinosa และ Cicatricososporites ในแถบบริเวณเมืองก ำปงโสม 
(Kompongsom) (รูปท่ี 6-2) ซึ่งสำมำรถบ่งบอกอำยุได้ในยุคครีเตเชียส  
  
 

 
 
รูปที่ 6-1    กำรกระจำยตัวของหินมหำยุคมีโซโซอิก (Mesozoic rocks) ที่พบลักษณะของหินที่
ปรำกฏ ตำส่วนต่ำง ๆ ของประเทศลำว (ที่มำ: www.infoplease.com) 
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รูปที่ 6-2    กำรกระจำยตัวของหินมหำยุคเมโซโซอิก (Mesozoic rocks) ที่พบลักษณะของหินที่
ปรำกฏตำมส่วนต่ำง ๆ ของประเทศกัมพูชำ (ที่มำ: www.infoplease.com)     
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รูปท่ี 6-3   ลักษณะทำงธรณีวิทยำ (geological framework) และธรณีวิทยำโครงสร้ำง (geological 
structure) ของประเทศลำว ซึ่งแสดงลักษณะของหินในยุคพำลีโอโซอิก (Paleozoic rocks) และ
หินยุคเมโซโซอิก (Mesozoic rocks) (ESCAP, 1990) 
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รูปที่ 6-4 (ก) แผนที่ธรณีวิทยำ (geological map) ทำงตอนเหนือ และตะวันตกของประเทศลำว  
(ที่มำ: www.laoshydrogeology.com) 
   

 

SCALE 1:1,500,000 

N 
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