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บทที่ 2
การวิเคราะหลักษณะโครงสรางเชิงพรรณนา
[Descriptive Analysis of Geological Structures]
2.1 คํานํา
อาจกลาวไดวา การวิเคราะหเชิงพรรณนารูปรางลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาแตละ
ชนิด เปน ขอมูลพื้ น ฐานสํ าคัญตอ การเข าใจถึง กลไกของแรง ตลอดจนลัก ษณะและสภาพการ
เคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก รูปรางลักษณะโครงสรางเปนภาพจินตนาการที่มองจากพื้นฐานขอมูล
ที่มีอยูอยางถูกตองและเหมาะสม ขอมูลเหลานัน้ ควรมีการแผกระจายอยางทั่วถึง อาจเปนขอมูลที่ได
จากการสํารวจภาคพื้นดินหรือไดจากใตผิวดิน ในการสรางรูปรางลักษณะโครงสรางนอกจากจะ
อาศั ย ข อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยาแล ว ยั ง ต อ งอาศั ย เทคนิ ค และวิ ธี ก ารสร า งแบบจํ า ลอง การสร า ง
แบบจําลองอาจใชวิธีการของเสนตั้งฉากลากขนาน(orthographic projection) หรือแบบจําลองเชิง
เสนรอบทิศ (stereographic projection) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการบรรยายรูปลักษณะและการ
วางตัว ของโครงสรางธรณีวิทยาในแต ละพื้น ที่ ตองอาศัยแผนที่ธรณีวิทยาของพื้ น ที่นั้น ๆ เปน
สวนประกอบหลัก สวนทิศทางและลักษณะการวางตัวของโครงสรางแตละชนิด ตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการจําลองภาพประกอบ
2.2 การทําแผนที่ธรณีวิทยา (Geological Mapping)
ในการทําแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ เรามักบรรยายลักษณะธรณีวิทยาโครงสรางเพื่อทําให
แผนที่มีความสําคัญขึ้น ทั้งนี้เพราะแผนที่ธรณีวิทยานอกจากแสดงถึงขอบเขตและการแผกระจาย
ของหินหรือหนวยหินแลว แผนที่ธรณีวิทยายังแสดงถึงรูปรางลักษณะ (shape) และรูปทรงเรขา
(geometry) ของลักษณะโครงสรางของหินหรือหนวยหินที่มีอยูในพื้นที่นั้นๆดวย แผนที่ธรณีวิทยา
จึงเปนการบรรยายภาพสามมิติของหิน โครงสรางหินและรอยตอหินในพื้นที่หนึ่งๆ ดังนั้นการบีบ
ภาพสามมิติใหเหลือเพียงสองมิติบนแผนกระดาษก็อาจทําไดโดยอาศัยสัญลักษณแผนที่
2.2.1 แผนที่ตนราง (base map)
แผนที่ตนรางประกอบดวยขอมูลภูมิศาสตร การเลือกมาตราสวนที่เหมาะสมของแผน
ที่ตนรางเปนงานขั้นตนสําหรับการทําแผนที่ธรณีวิทยา การกําหนดมาตราสวนของแผนที่ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการนําไปใชประโยชน นอกจากนั้นมาตราสวนของแผนที่ยังเชื่อมโยงไปถึงวิธี การ
กําหนดตําแหนงของขอมูล เชน ถาเราใชแผนที่ตนรางมาตราสวน 1:100 หรือ 1:1,000 เราสามารถ
กําหนดตําแหนงขอมูลลงในแผนที่โดยการนับกาว (pacing) หรือใชเทปวัด (taping) ระยะทาง
ควบคูกับการใชเข็มทิศที่เรียกการทําแผนที่แบบเข็มทิศ-.(pace-and-compass mapping) หรือแบบ
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เข็มทิศ-เทปวัด(tape-and-compass mapping) เปนตน แผนที่ขนาดมาตราสวนดังกลาวอาจจําเปน
สําหรั บแสดงรายละเอี ยดเฉพาะแหงของพื้น ที่ศึก ษาทั้งหมด สําหรั บการทําแผนที่ใ นพื้น ที่ ที่
คอนขางทุรกันดาร เรามักใชภาพถายทางอากาศชวยในการเตรียมแผนที่ตนราง ตัวอยางเชน สมัย
ผมเริ่มหัดทําแผนที่ใหมๆ เพราะจบมาไดปเดียว โดยพื้นที่ศึกษาเปนดงผูกอการรายรอบเขื่อนบาง
ราง การเขาถึงพื้นที่ (accessibility) ทําไดยาก จึงอาศัยแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 เปนแผนที่ตนราง
แลวเอาผลการแปลภาพถายถายทอดบนแผนที่ ซึ่งในปจจุบันเรามักใชภาพถายทางอากาศและภาพ
จากดาวเทียมเสมอ ในการทําแผนที่ธรณีวิทยาสําคัญๆทุกครั้ง (ดู McClean, 1987) โดยทั่วไปแผน
ที่ตนรางมักมีขนาดมาตราสวนเทาๆ หรือใกลเคียงกับมาตราสวนของภาพถายทางอากาศ ทั้งนี้
เพราะเปนการสะดวกในการโยกยายถายเทขอมูลจากภาพถายลงในแผนที่ตนรางนั้นๆ
ในงานสํารวจแหลงแรแผนที่ธรณีวิทยาหรือแผนที่หนาเหมือง มักอาศัยแผนที่ตนรางชนิดมี
แกนอางอิง (reference-line หรือ grid-line) เพราะเปนงานที่ครอบคลุมพื้นที่จํากัด การทําแผนที่โดย
อาศัยแผนที่ตนรางชนิดนี้เปนเพียงลงตําแหนงของหินโผลตามแนวสํารวจ ขอมูลหินโผลใหเห็นแต
ละตําแหนงตองบันทึกไวตลอดเวลา ซึ่งนับเปนความจําเปนที่ตองบรรยายหินโผล ตลอดจนหินที่
หลุด จากหิ น โผลไ มไ กลนัก (float) และลัก ษณะตางๆทางธรณีวิ ทยาที่ พบเห็น ที่ตํ าแหน งนั้ น
โดยทั่วไปเรามักบรรยายหินที่พบเห็นโดยเขียนในสมุดหนาเดียว และการบันทึกดวยขอความสั้นๆ
แตก ะทัด รัด สว นอีกหนาหนึ่งของสมุด นั้นมัก เปน ภาพสะเกต(sketch) หรือภาพหนาตัด (cross
section) พรอมคําอธิบายหรือขอมูลสั้นๆ เชนเดียวกัน พึงระลึกเสมอวา ขอมูลที่บันทึกลงในสมุด
ธรณีสนาม (geological field book) นั้นไมใชเพื่อเราผูปฏิบัติงานในสนามจะเปนผูอานหรือผูใชเพียง
อยางเดียว ผูรวมงานเรา อาจารยเรา เพื่อนเรา หรือลูก ศิษย เรา และลูกนองเราก็ตองอานดว ย
ดังนั้นตองใชถอยคําที่ทุกคนเขาใจเปนอยางดี จึงแนะนําวาเราควรใชภาษาอังกฤษอาจดีที่สุด]
...............................................
รูป 2.1 แสดงถึงลักษณะการเขียนขอมูลลงสมุดธรณีสนามอยางงาย
การลงตําแหนงของขอมูลลงในแผนที่ตนรางก็สามารถติดตามขอบเขต และลักษณะการแผกระจาย
ของชั้นหินหรือหนวยหินของพื้นที่ได แผนที่อาจเริ่มจากแผนที่หินโผล(outcrop map)(ดูรูป 3.5 A)
แลวจึงพัฒนามาเปนแผนที่ธรณีวิทยา(ดูรูป 2.5 B) จากแผนที่ตนรางเดียวกันนี้หากจําเปนสํารวจ
โดยวิธีการทางธรณีฟสิกสหรือธรณีเคมี ก็อาจดําเนินการพรอมๆ กันหรือควบคูกันไปก็ได ผลการ
สํารวจแตละวีจะถูกนํามาประกอบกันเขา เพื่อกําหนดตําแหนงของแปลงแรที่นาสนใจตอไป
ในแหลงแรบางแหลงจําเปนตองทําเหมืองโดยการขุดอุโมงค การทําแผนที่ธรณีวิทยาใน
อุโมงค(underground mapping)เปนงานที่ตองทําเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับจะนําไป
ประกอบกับขอมูลจากหลุมเจาะ เพื่อสรางรูปแบบทางธรณีวิทยาของแหลงแร(ดูรูป 2.6) แผนที่ในอ
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อุโมงคโดยปกติมีมาตราสวนระหวาง 1:600 ถึง 1:1,200 การทําแผนที่อุโมงคนั้นก็คลายๆ กับการ
ทําแผนที่บนผิวดิน แตตางกันก็เพียงที่ทําการทําแผนที่อุโมงคเปนการทําแผนที่ของผนังและเพดาน
อุโมงค ทั้งนี้เพราะพื้นอุโมงคมักปกคลุมไปดวยดินโคลน ฝุน หรือแมกระทัง่ น้ํา ลักษณะทางธรณี
ตางๆ เชน หนวยหิน รอยเลื่อน ที่อยูบนผนังและเพดานอุโมงคจะถูกถายทอดใหไปปรากฏอยูบน
ระนาบสมมุติที่อยูในระดับเพียงเอว(รูป 3.7) แผนที่ในอุโมงคที่อยูที่ระดับความลึกตางๆ เมื่อนํามา
พิจารณาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับภาพหนาตัดของปลองอุโมงคจะทําใหเราไดลักษณะและ
สภาพทางธรณีวิทยาทั้งในทางราบและแนวดิ่ง ซึ่งก็คือรูปรางลักษณะของโครงสรางของพื้นที่นั้นๆ
นั่นเอง
2.2.2 องคประกอบ(component)ของแผนที่ธรณีวิทยา
แผนที่ธรณีวิทยาเปนแผนที่แสดงขอบเขต การวางตัว และการแผกระจายของหิน
และหนวยหิน พื้นที่การแผกระจายของแตละหนวยหินอาจแสดงดวยการระบายสี(ดูตาราง 3.4)
หรือใชสัญลักษณตางๆ กันแทน(รูป 2.12) สีหรือสัญลักษณของหนวยหินเหลานั้นมักมีคําอธิบาย
สั้นๆ และจัดไวเปนแถวในแนวตั้งจากบนลงลางตามลําดับอายุออนไปหาแกตามลําดับ สวน
ขอบเขต(contact) ของหนวยหินแสดงโดยใช “เสน” (line) เปนสัญลักษณ ลักษณะของขอบเขต
ของหนวยหินอาจเปนไปตามแนวการตกตะกอน(depositional contact) แนวการแทรกดันของหิน
อัคนี(intrusive contact) หรืออาจเปนแนวของรอยเลื่อน(fault contact)ก็ได แลวแตกรณี “เสน” ที่
ใชแทนแนวสัมผัสอาจมีน้ําหนักหรือความหนาของเสนตางๆ กัน(ตารางที่ 2.5) ตามสถานภาพของ
แนวสัมผัส นอกจากนี้ในแผนที่ธรณีวิทยายังตองแสดงถึงโครงสรางและรูปทรงเรขาของชั้นหิน
ดวย
โครงสรางและรูปทรงดังกลาวสามารถแสดงดวยสัญลักษณของโครงสรางลักษณะตางๆ
(ตารางที่ 2.6) การจะเขาใจถึงขนาดและลักษณะการวางตัวของโครงสรางเหลานั้นพิจารณาไดจาก
มาตราสวนและทิศเหนือของแผนที่ สําหรับทิศเหนือนั้นถาไมกําหนดเปนอยางอื่นถือวาหัวแผนที่
เปนทิศเหนือเสมอ ดังนั้นในที่นี้เพื่อใหเกิดความรอบคอบจึงควรใสทิศเหนือไวเพื่อกันพลาดแบบ
รั้วหลังบานผม(borders) และชื่อเรื่อง(Title)(ดูรูป 2.11) สําหรับกรอบแผนที่นั้นอาจมีหรือไมก็ได
แลวแตกรณี แตชื่อเรื่องเปนสิ่งจําเปนตองมีและเขียนไวตรงขอบบนหรือขอบลางของแผนที่ก็ได
สิ่งจําเปนที่จะตองมีอยูในแผนที่ธรณีวิทยาอีกประการหนึ่งก็คือ ชื่อนักธรณีวิทยาผูสํารวจศึกษาซึ่ง
อาจใสไวใตชื่อแผนที่ หรือบริเวณมุมลางขวาของแผนที่ก็ได กรณีที่แผนที่ธรณีวิทยาที่เปนการ
รวบรวมมาจากผลงานศึกษาสํารวจของนักธรณีวิทยาอื่นๆ ควรใสชื่องานเหลานั้นไวตรงบริเวณมุม
ลางซายของแผนที่ อยางไรก็ตามรูปแบบและองคประกอบของแผนที่ธรณีวิทยาอาจศึกษาโดยการดู
แบบอยางจากแผนที่ธรณีวิทยาที่ไดมีการตีพิมพเผยแพรทั่วๆ ไปก็ได ดังนั้นการใชเวลาเพิ่มอีกสัก
นิดในหองสมุดเพื่อดูรูปแบบการทําแผนที่ธรณีวิทยา การกําหนดสัญลักษณและคําอธิบายจึงถือวา
เปนความคุมคาตอเวลาอยางมากกอนจบไปเปนนักธรณีวิทยาทีด่ ี
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2.2.3 ขั้นตอนการทําแผนที่ธรณีวิทยา (Mapping Procedures)
ในการทําแผนที่ธรณีวิทยาใหไดผลดีจําเปนตองอาศัยนักธรณีวิทยาผูมี
ประสบการณและมีพื้นฐานทางธรณีวิทยาเปนอยางดี รวมทั้งตองเปนผูมีความละเอียดอดทน และ
เปนผูคํานึงถึงความถูกตอง มีความประณีตของงานเปนนิสัย ดังนั้นผลงานการสํารวจที่ดีจึงควรมี
ผลิตภัณฑที่เปนแผนที่ซึ่งใหรายละเอียดถูกตองและสมบูรณแบบ
โดยทั่วไปการทําแผนที่ธรณีวิทยาตั้งตนจากการกําหนดมาตราสวนใหเหมาะสม
กับประโยชนที่จะนําไปใชงาน สวนวิธีทําแผนที่ธรณีวิทยาจริงๆ อาจทําได หลายวิธี ทั้งนี้โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อติดตามขอบเขต และการแผกระจายของหินหรือหนวยหินในพื้นที่ กลาวคือตลอด
แนวการเดินสํารวจควรมีตําแหนงที่มีการศึกษาและเก็บขอมูลเปนระยะๆ โดยใหแตละตําแหนงจะ
มีหมายเลขกํากับไวในแผนที่ตนราง พรอมกับบันทึกรายละเอียดตางๆ ไวในสมุด บันทึก แนว
ขอบเขต(contact)ของหนวยหินที่กําหนดขึ้นแตละหนวย และสามารถเดินสํารวจติดตามนั้น ให
ลากลงในแผนที่ตนรางทันที พรอมๆ กับระบายสีพื้นที่ของแตละหนวยหินไปพรอมๆ กันดว ย
ทิศทางการวางตัวของโครงสรางชนิดตางๆ นอกจากบันทึกไวแลวก็ใหลงไวในแผนที่ตนรางทันที
เชนกัน นั่นก็คือแผนที่ธรณีวิทยาเปนผลงานในสนาม มิใชทําในสํานักงาน(แตทําสวยและสมบูรณ
ในสํานักงาน) โดยอาศัยขอมูลสวนใหญจากสมุดบันทึกและอาจผสมผสานจากความจําบาง การทํา
แผนที่ธรณีวิทยาเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรจึงจําเปนตองศึกษาผลงานที่ไดดําเนินการมาแตละวัน
อยางพินิจพิจารณา เพื่อจะกําหนดวาในวันตอไปจะเดินสํารวจไปที่ไหน เพื่อจะดูหรือคาดหวังวา
จะพบอะไรตอไป
2.3 การใชประโยชนของเข็มทิศ
เข็มทิศ (ดูรูป 2.17) เปนเครื่องมือสําหรับนักธรณีวิทยาเพื่อประโยชนในการวัดทิศทาง
การวางตั ว ของโครงสร า งชนิ ด ต า งๆ ในสมั ย แรกๆ เรามั ก คุ น กั บ เข็ ม ทิ ศที่ ใ ช เ รี ย กว า “บรั น
ตัน”(Bronton compass) ซึ่งเรียกตามชื่อคนคนคิดดัดแปลงเข็มทิศใหเหมาะสมกับการใชงานทาง
ธรณีวิทยา หรือปจจุบันเข็มทิศที่เรียกวา ซิลวา(Silva Compass)เริ่มเขามามีบทบาทเพราะถูกกวา
และใชงานไดดี ไ มแ พบรัน ตัน เราตองอาศั ยเข็ม ทิศฯเปน เครื่อ งมือ วัด ทิศ ทางการวางตั ว ของ
โครงสรางเหลานั้น โครงสรางแตละชนิดจะสามารถจัดจําแนกเปนแนวเสนโครงสราง หรือไมก็
เปนระนาบโครงสราง ในทางปฏิบัติการวางตัวของแนวเสนโครงสรางแสดงดวยแนวทิศ(trend)มุม
กมและคามุมกม(plunge) ขณะที่การวางตัวของระนาบโครงสรางแสดงดวยทิศการวางตัว (strike)
และมุมเอียงเท(dip) ทั้งแนวทิศและทิศการวางตัวเปนคาทิศทางการวางตัวที่ปรากฏอยูในแนวระดับ
ดังนั้นเราจึงวัดโดยตรงจากเข็มทิศ โดยเทียบกับทิศเหนือ สวนคามุมกมและมุมเอียงเทเปนคามุมที่
ปรากฏอยูในระนาบดิ่ง ซึ่งวัดคาโดยใชเครื่องวัดมุมกมเงย(clinometer)ที่ประกอบอยูทั้งในบรันตัน
และซิลวา
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แนวทิศมุมกมของแนวเสนโครงสราง(trend) คือทิศทางการวางตัวของระนาบดิ่งที่มีแนว
เสนโครงสรางนั้นอยูภายใน หรือการจําลองภาพในทางดิ่งของโครงสรางแนวเสนนั้นใหปรากฏอยู
บนระนาบระดับสมมติ ดังนั้นการวัดแนวทิศของแนวเสนโครงสรางใดๆ จึงทําไดโดยวางขอบ
ดานขางของบรันตันใหข นานกับระนาบจําลองภาพในแนวดิ่งของโครงสรางแนวเสนนั้น เมื่อ
หนาปดบรันตันอยูในแนวระดับจึงอานคามุมที่ทํากับทิศเหนือ (azimuth หรือ bearing)ไดทันที แต
ถาหากใชซิลวาใหเอาดานขางของวิลวาขนานกับระนาบจําลองภาพในทางดิ่งของโครงสรางแนว
เสนเชนกัน แลวจึงหมุนกรอบหนาปดดานนอก จนกระทั่งเครื่องหมายทิศเหนือแผนกระจกใส
หนาปดไปทับกับเข็มทิศพอดี แลวจึงอานคาจากองศารอบๆ ขอบหนาปด
การอานมุมกม(plunge)ของแนวเสนโครงสรางทําไดโดยการวางบรันตันทาบกับระนาบ
แนวดิ่งที่มีแนวเสนโครงสรางอยูขางใน และใหขอบดานขางขนานกับแนวของแนวเสนโครงสราง
นั้น เอามือหมุนหลอดเครื่องวัดมุมกมเงยใหระดับลูกน้ําอยูตรงกลางหลอดพอดี เข็มที่ติดตั้งฉากอยู
กับหลอดลูกน้ําจะชี้มุมเอียงเปนองศาซึ่งสามารถอานไดทันที กรณีที่ใชซิลวาเราสามารถอานคามุม
กมของแนวเสนโครงสรางไดทันทีบนสเกลองศาเมื่อตะแคงขางซิลวาใหอยูในแนวดิ่ง และขนาน
กับแนวเสนโครงสรางนั้น เราเขียนการวางตัวของแนวเสนโครงสรางไดเปน 2 แบบ เชน 20 N
60 E หรือ 20 /060 ซ ึ่งหมายถึงแนวเสนโครงสรางมีมุมกมลง 20 องศาไปทางทิศตะวันออก 60
องศาจากทิศเหนือ การวางตัวดังกลาวนี้อยางแรกจัดเปน ระบบแบริ่ง (bearing) และอยางหลัง
จัดเปนระบบอะซิมุด(azimuth)
สําหรับการวางตัวของระนาบโครงสราง เรามักแสดงดวยแนวการวางตัว (strike)และมุม
เอียงเท(dip) วิธีการวัดแนวการวางตัวดวยบรันตัน ทําโดยการหาแนวการวางตัวกอนซึ่งเริ่มจากการ
จัด ใหเข็มของเครื่องวัด มุมกมเงยอยูที่ศูน ย แลว เอาขอบของบรัน ตัน ไปวางสัมผัสกับระนาบที่
ตองการวัด พรอมๆ กับจัดหลอดลูกน้ําของเครื่องวัดมุมกมเงยใหอยูในระดั บแนวสัมผัสระหวาง
ขอบของบรันตันกับระนาบก็คือ แนวการวางตัวของระนาบนั้น ตอมาจึงวัดทิศทางการวางตัว โดย
คอยๆ หงายบรันตันขึ้นมาในขณะที่ขอบของบรันตันยังคงสัมผัสอยูกับระนาบนั้น เมื่อหนาปดมา
อยูในระดับแลวจึงอานคาอะซิมุดหรือแบริ่งไดทันที สวนการวัดคาแนวการวางตัวโดยใชซิลวานั้น
อาจเรี ยกได วาคอนขางสะดวกและรวดเร็ว มาก เพราะเข็ม ลูก ดิ่งของซิล กาอยูใ นแนวดิ่งโดย
อัตโนมัติอยูแลว เมื่อเอาขอบดานขางของซิลวาวางสัมผัสกับระนาบ จัดแนวสัมผัสใหเปนแนว
ระดับโดยการขยับแนวสัมผัสจนพอดีลูกดิ่งที่อยูในแนวดิ่งแลวจึง หงายหนาปดใหอยูแนวระดับ
หมุนหนาปดจนกระทั่งเครื่องหมายทิศเหนือทับกับทิศเหนือของเข็มทิศ แลวจึงอานคามุมอะซิมุด
หรือแบริ่งตรงเครื่องหมายสําหรับอานคามุมของซิลวาไดทันที
สวนการวัดคามุมเอียงเท(dip)ของระนาบโครงสรางนั้น ใหเอาขอบดานขางของบรันตัน
หรือซิลวาวางตั้งฉากบนระนาบใหขนานกับทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวการวางตัว กรณีที่ใชบรันตัน
เราสามารถอานคามุมเอียงเทไดทันทีเมื่อหมุนเครื่องวัดมุมกมเงยจนหลอดลูกน้ําอยูในระดับ สวน
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การอานคา มุมเอียงเทจากซิลวาก็สามารถทําไดทัน ที เชน กัน ทั้งนี้เนื่องจากลูก ดิ่ง ชี้คามุมโดย
อัตโนมัติ
เมื่อวัดคามุมเอียงเทและแนวการวางตัวของระนาบโครงสราง รวมทั้งแนวทิศมุมกมและคา
มุมกมของแนวเสน โครงสรางแล ว จํ าเปน ต องบัน ทึก ไวใ นสมุด บัน ทึก พรอมๆ กับแสดงค า
เหลานั้นไวใ นแผนที่ตามตําแหนงที่วัดใหถูก ตอง โดยใชเครื่องหมายที่กําหนดดังเชนแสดงใน
ตารางที่3..การเก็บบันทึกและแสดงคาขอมูลลงในแผนทาจึงเทากับเปนการแสดงรูปรางลักษณะของ
โครงสรางของพื้นที่นั้นๆ ขอมูลที่บันทึกไวสามารถนําไปใชตอไปในการพิจารณาถึงกลไกของแรง
และลักษณะการเคลื่อนที่ที่ทําใหเกิดโครงสรางในหินที่มีอยูในพื้นที่นั้นๆ ตอไป
2.4 การทําแผนที่ธรณีวิทยาใตดิน
การสํารวจธรณีวิทยาใตดินโดยเฉพาะในการหาแหลงปโตรเลียม ถานหิน แหลง
แรโลหะ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ จะเปนแหลงที่มาของขอมูลที่สําคัญในการศึกษาถึงรูปราง
ลักษณะของโครงสราง และถาสามารถเจาะเก็บแทงตัวอยางหินไดดวยจะเปนการดีเพราะเราจะได
ขอมูลทั้งทางโครงสรางและลักษณะหินในทางดิ่งเพิ่มเติมไปจากแผนที่ ยิ่งถาทราบระดับความลึก
ของขอมู ลที่มี ก ารเจาะผา นลงไปจะเปน ประโยชน ใ นการสรา งเส น แสดงรู ปรา งลัก ษณะของ
โครงสรางชนิดใดชนิดหนึ่งไดตามระดับความลึกตางๆ โดยปกติเรายึดระดับความลึกของชั้นหิน
ชั้นใดชั้นหนึ่งจากคาระดับของจุดอางอิงที่กําหนดขึ้นมา ระดับอางอิงและเสนระดับของโครงสราง
สามารถเขียนขึ้น ได ดังเชนแสดงในแผนที่รูป 2........... แผนที่เสน ระดับโครงสราง (structure
contour map) มักใชแสดงถึงโครงสรางของชั้นหินหรือหนวยหินที่อาจกําหนดขึ้นมาไดในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง รูป 2............ แสดงรูปแบบของเสนระดับของโครงสรางชนิดตางๆ
ยังมีแผนที่แสดงขอมูลผิวดินอีกประการหนึ่งซึ่งเรียกแผนที่ความหนา(isopach map)ซึ่งเปน
แผนที่แสดงความหนาของชุดหินใดชุดหินหนึ่ง หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง ความหนาของชุดหินอาจไดมา
จากการทําแผนที่ธรณีวิทยาผิวดิน หรือการทําแผนที่ธรณีใตดิน และมีขอมูลความหนาจากการทํา
เหมือง และ/หรือการเจาะสํารวจ แผนที่ความหนานี้ไดจากการแสดงตําแหนงของขอมูลความหนา
ของชั้นหินใดๆ ที่ตองการ แลวสรางเสนคาความหนาเทากันของชั้นหินที่มีขนาดความหนาตางๆ
ตามแตละตําแหนงในพื้นที่ แผนที่ที่ไดจึงแสดงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นหิน
ในพื้นที่นั้นๆ ประโยชนของแผนที่ความหนานี้ก็คือ สามารถนําไปแปลความหมายในเชิงสภาพ
ทางภูมิศาสตรของแองสะสมตะกอนในขณะมีการสะสมตัวของตะกอน ดังนั้นแผนที่ธรณีวิทยาที่
ไดจากการสํารวจภาคพื้นดินผนวกกับขอมูลทางธรณีวิทยาที่ไดจากการศึกษาในแนวดิ่ง เชน การ
เจาะสํารวจการทําเหมืองใตดิน จึงทําใหเราไดรูปลักษณะของโครงสรางของชั้นหินที่เปนอยูในแต
ละพื้นที่นั้นๆ แจมชัดขึ้น
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2.5 การสรางแบบจําลอง
เราอาจถือไดวาแผนที่ธรณีวิทยาและขอมูลดานตางๆ ของโครงสรางแตละชนิดสามารถใช
เปนขอมูลรายละเอียดเบื้องตนในการวิเคราะหถึงรูปทรงเรขาคณิตของโครงสรางนั้นๆ ได
การศึกษาวิเคราะหดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงรูปรางลักษณะ และระบบของ
โครงสรางนั้นๆ ตลอดจนลักษณะการวางตัวของโครงสรางซึ่งหมายถึงลักษณะการวางตัวของ
หนวยหินที่มีอยูในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นรูปทรงเรขาคณิตของโครงสรางจึงเปนแบบจําลองที่อาศัย
วิธีการและเทคนิคการสรางแบบจําลอง 2 ลักษณะดวยกันคือ การสรางแบบจําลองโดยเสนฉากลาก
ขนาน(orthographic projection)และการสรางแบบจําลองเชิงเสนรองทิศ(stereographic projection)
2.5.1 การสรางแบบจําลองโดยเสนฉากลากขนาน
วิธีนี้ทํากันมาชานานซึ่งทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงรูปทรงเรขาของวัตถุ หรือโครงสรางใดๆ โดย
การสรางแบบจําลองจากจุดทุกๆ จุดบนวัตถุ หรือโครงสรางจริงไปบนระนาบดวยเสนตรง ดังนั้น
เสนตรงทุกๆ เสนจากจุดเหลานั้นตางก็ขนานกัน และไปตั้งฉากกับระนาบที่รองรับแบบจําลองของ
วัตถุ หรือโครงสรางนั้นๆ การสรางแบบจําลองโดยอาศัยหลักการและเทคนิคดังกลาวนี้จึงมักใชหา
รูปทรงเรขาคณิตและขอมูลทางลักษณะโครงสรางตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ภาพตัดขวางโครงสราง
โดยทั่วไปภาพตัดหนาโครงสราง(structure profiles)ใดๆ มักเปนภาพในระนาบ
ที่ตั้งฉากกับทิศทางการวางตัวของโครงสรางนั้นๆ
อยางไรก็ตามภาพตัดขวางของโครงสราง
เหลานั้นอาจแสดงไดในระนาบที่มีทิศทางทํามุมขนาดตางๆ กับทิศทางการวางตัวของโครงสราง
นั้นๆ ได ทั้งนี้โดยที่เทคนิคและวีการมิไดแตกตางกันเลย การสรางภาพตัดขวางของลักษณะ
โครงสรางอาจทําเปนขั้นตอนไดดังตอไปนี้
1. กําหนดทิศทางการวางตัวของภาพตัดขวางในแผนที่
2. สรางเสนระดับความสูงบนแผนภาพตัดขวาง โดยใชมาตราสวนเดียวกันกับ
มาตราสว นของแผนที่ หากใชมาตราสว นตางกัน ตองระบุใหแนชัด วาใชมาตราสว นเทาใดใน
แนวตั้ง และเทาใดในแนวนอน ซึ่งโดยมากเรามักทําใหมาตราสวนแนวตั้งมีอัตราสวนนอยลงไป
กวาแนวนอน ซึ่งทําใหไมตรงกัน เกิดการผิดเพี้ยนไปจากความจริง (vertical exageration)จนตอง
ระบุวาแตกตางไปจากแนวนอนเทาใดหรือกี่เทา เชน อัตราสวนระหวางแนวตั้งตอแนวนอน = 3:1
3. นําขอมูลทางธรณีวิทยาแตละชนิด เชน สวนลางหรือสวนบนของหนวยหินที่
ปรากฏอยูในแผนที่แตละตําแหนง โดยเฉพาะที่มีระดับความสูงตางกันลงแสดงในแผนภาพหนาตัด
ทั้งนี้โดยการถายทอดขอมูลจากแผนที่ลงในภาพหนาตัดในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการวางตัว
ของภาพหนาตัดนั้น
4. เชื่อมโยงจุดขอมูลของแตละชนิดที่ปรากฏอยูในระนาบหนาตัด ในที่สุดเราจะได
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ภาพหนาตัดของโครงสรางชนิดตางๆ ตามตองการ(รูปที่ 3.3)
ภาพหนาตัดของโครงสรางที่มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการวางตัวของโครงสรางนั้นอาจ
ใหขอมูลที่เปนจริงบางอยางได เชน ภาพหนาตัดจําลองที่ตั้งฉากกับทิศทางการวางตัว (strike) ของ
ชั้นหินทําใหเราหาคาความหนาของหนวยหินไดโดยตรงจากการวัดขนาดความหนาในภาพตัดขวาง
และคามุมเอียงเท(dip)ของหนวยหินก็เปนคาจริง สวนความหนาของชั้นหินที่วัดในภาพหนาตัดที่มี
แนวไมตั้งฉากกับทิศทางการวางตัวของชั้นหินอาจบอกถึงเพียงความหนาปรากฏ(apparent
thickness)ขณะเดียวกันคามุมเอียงเทก็เปนเพียงคามุมปรากฏ(apparent dip)เทานั้น
(2) การสรางเสนระดับของระนาบเอียง
ในการประยุกตธรณีวิทยาอาจมีปญหาเบื้องตน ซึ่งตองพึงคิดคํานึงอยูเสมอๆ เชน
การคาดคะเนตําแหนงของชั้นหิน และโครงสราง ณ ระดับ ความลึก ดังนั้นการสรางเสนระดับ
ความลึกของสิ่งนั้นๆ จึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เชน กรณีที่พบวาตอนบนของชั้นหินปูนเปน
สว นที่มีแรมีคาสะสมตัว อยู การมีแรสะสมตัว อยูที่ร ะดับความลึกเปน สิ่งที่นาสนใจ แตใ นเชิง
พาณิชยจําเปน ตองหาระดับความลึกของแรที่จะคุมตอการลงทุน ดังนั้นถาหากชั้นหิน ปูน นั้น มี
บางสวนโผลใหเห็นบนผิวดิน เราก็สามารถวัดคาทิศทางการวางตัวของชั้นหินปูนได จากคาการ
วางตัวนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางเสนระดับความลึกตางๆ ตามการวางตัวของชั้นหินปูนนี้
ไดโดยวิธีการดังตอไปนี้
1. สรางภาพตัดขวางของชั้นหินปูน โดยใหทิศทางของภาพหนาตัดตั้งแกกับทิศการ
วางตัวของชั้นหิน ซึ่งก็คือขนานกับทิศทางของการเอียงเทของชั้นหินปูน
2. จากจุดที่ทิศทางของภาพตัดขวางตัดกับเสนทิศการวางตัวของหินปูน ทํามุมเทากับคา
มุมการเอียงเทจริงของชั้นหินปูน และแสดงมุมในภาพหนาตัด เสนตรงที่ปรากฏขึ้นมาจะเปนแนว
ที่ชั้นหินปูนตัดกับผิวระนาบของภาพหนาตัด
3. ในภาพหนาตัด สรางระนาบระดับความลึก(จะเห็นเปนเสนตรง)ตามมาตราสวนของ
แผนที่ โดยถือเอาระนาบระดับที่ผานจุดตัดของเสนทิศการวางตัวกับภาพตัดขวางเปนระนาบระดับ
อางอิง ดังนั้นในภาพตัดขวางนี้จึงเกิดจุดตัดขึ้นระหวางแนวของชั้นหินปูน กับแนวระนาบระดับ
แตละระดับ
4. จากจุด ที่เกิดขึ้นนี้ถายทอดใหปรากฏบนระนาบอางอิง แลวจึงลากเสน ตรงจากจุด
เหลานั้นใหขนานกับคาทิศการวางตัวที่วัดได เสนทิศการวางตัวที่เกิดขึ้นเหลานั้นก็คือทิศการวางตัว
ของชั้นหินปูนที่ระดับความลึกตางๆ กัน จึงเรียกวาเสนชั้นโครงสราง(structure contour line)
จากวีการเดียวกันนี้เราจึงสรางเสนระดับโครงสรางจากตําแหนงในลําดับชั้นหินใดๆ ก็ได
ตามที่ตองการ ซึ่งแนน อนหากเราทําภาพหนาตัดขึ้น เมื่อใด เราก็สามารถหาความหนาชั้น หิน
เหลานั้นได ถาหากภาพหนาตัดที่สรางขึ้นมานั้นมีทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการวางตัวของชุดหิน
หรือชั้นหินนั้น
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(3) การหารอยตัดกันระหวางระนาบ 2 ระนาบ
ถาหากมีระนาบเอียงตั้งแตสองระนาบขึ้นไป โดยที่ระนาบเหลานั้นวางตัวไมขนานกันและมีการตัดกันของระนาบจนเกิดเปนแนวเสนโครงสราง การหาลักษณะและทิศทางการ
วางตัวของแนวเสนนี้จําเปนอยางมากในการแกปญหาทางธรณีวิทยาบางอยาง เชน แผนหินอัคนี
แทรกดัน(dides)ตัดผานชั้นหินปูน ตลอดแนวที่หินอัคนีตัดผานนั้นมักเปนแหลงสะสมตัวของ
สินแรบางชนิด เชน ฟลูออไรด ชีไลต และดีบุก เปนตน การหาทิศทางการวางตัวของแนวตัดกัน
ระหวางหินปูนกับหินอัคนีก็คือ การหาลักษณะการวางตัวของสายแรนั่นเอง โดยทั่วไปเราอาจหา
แนวตัดกันระหวางระนาบทั้งสิงไดโดยเชื่อมตอจุดอยางนองสองจุดที่เกิดจากเสนหรือแนวการ
วางตัวของหิน(strike)ที่ระดับเดียวกันของทั้งสองระนาบนั้น ขั้นตอนการหาทิศทางการวางตัวของ
แนวตัดกันระหวางระนาบเอียง ดังเชนแสดงโดยรูปที่ 2.4
2.5.2 การสรางแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ(Stereographic projection)
การสรางแบบจําลองโดยวิธีนี้นับวาเปนวิธีการหนึ่งที่มีหลักการแตกตางไปจากการสราง
แบบจําลอง โดยเสนตั้งฉากลากขนาน(หัวขอ 2.5.1) แตเปนวิธีการที่ทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
ในการแกปญหารูปทรงเรขาคณิตของโครงสรางธรณีวิทยา การสรางแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศจึง
มีขอไดเปรียบและเปนที่นิยมมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
เชิงมุมระหวางโครงสรางแตละชนิดหรือระหวางโครงสรางชนิดเดียวกัน นอกจากนี้วิธีการสราง
แบบจําลองเชิงเสนรอบทิศยังสามารถใชสนับสนุนแนวทางแกปญหารูปทรงเรขาคณิตโดยวิธีการ
สรางแบบจําลองโดยเสนฉากลากขนานไดอยางดีอีกดวย
(1) วิธีการสรางแบบจําลอง
การสรางแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศเปนการแสดงรูปทรงเรขาคณิตใดๆ ในเชิง 3
มิติ รูปทรงเรขาคณิตทุกชนิดประกอบดวยลักษณะเบื้องตนที่เปนเสนตรง(line)และระนาบ(plane)
การสรางแบบจําลองของรูปทรงเรขาจึงเปนการจําลองความสัมพันธเชิงมุมระหวางสวนประกอบ
แตล ะสว น ดัง นั้น ถาเราสรา งแบบจํ าลองเชิง เสน รอบทิศ ของเส น ตรงและระนาบ เรามั ก ได
แบบจําลองมาตรฐานตนแบบ วิธีการจําลองเสนตรง และระนาบดังกลาวตองอาศัยทรงกลมอางอิง
(reference sphere)โดยกําหนดใหเสน ตรงและระนาบวางตัวตัดผานจุด ศูนยกลาง และตัดกับผิว
ครึ่งลางของทรงกลมนั้น เสนตรงจะตัดกับผิวของทรงกลมเปนจุด ขณะที่ระนาบตัดกับผิวทรงกลม
เกิดเปนรอยอยูบนผิวของทรงกลมนั้น จุดและรอยตัดของผิวระนาบจะไปปรากฏเปนจุดและเสน
ดคงบนระนาบระดับที่แบงครึ่งทรงกลม(equatorial plane) เมื่อขั้วทรงกลม(zenith)เปนตําแหนง
ของตามอง(รูปที่ 2.5) ขั้วทรงกลมจะเปนตําแหนงที่เกิดจากรัศมีที่ลากมายังระนาบระดับตั ดกับผิว
ทรงกลมซีกดานบน รองรอยของระนาบบนผิวทรงกลมเมื่อไปปราฏอยูบนระนาบระดับ เรามัก
เรียกวา โคงวงกลมใหญ(great circle) ดังนั้นถาเราจัดระนาบที่วางตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งใหมี
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คามุมเอียงเท(dip)ตางๆ กันจะเกิดโคงวงกลมใหญหลายๆ แนวบนระนาบระดับแบงครึ่ งทรงกลม
โคงวงกลมใหญแตละวงจะแทนระนาบที่มีคามุมเอียงคาใดคาหนึ่งโดยเฉพาะ กลาวคือโคงวงกลม
ใหญตั้งแตขอบๆ จนถึงจุดศูนยกลางของระนาบระดับจะเกิดจากระนาบที่เอียงเปนมุมนอยๆ และ
เพิ่มขึ้นตามลําดับจนเปนมุมฉาก(90 องศา)ในที่สุด
(2) ตาขายแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ(Stereonet หรือ Stereograhic net)
ถาเสนตรงใดๆ ไปตัดกับผิวทรงกลมจนเกิดเปนจุดจุดนั้นยังคงเปนจุดอยูบน
ระนาบระดับเมื่อมองที่ขั้วของทรงกลมนั้น แตถาพิจารณาเสนตรงตามกฎเกณฑการวางตัว จะเห็น
วาเสนตรงใดๆ ก็ตามสามารถจัดใหอยูในระนาบแนวดิ่งไดเสมอ ดังนั้นเมื่อใดที่ระนาบแนวดิ่งซึ่ง
มีเสน ตรงอยูภ ายในคอยๆ ปรับตัว เขาหาระนาบระดับปลายของเสน ตรงนั้น จะคอยๆ เปลี่ยน
ตําแหนงไป ทําใหเกิดรอยอยูบนผิวของทรงกลม รอยปลายของเสนตรงที่เกิดขึ้นนี้จะเปนไปตาม
ขนาดของมุมกม(plunge)ของเสนตรงแตละเสน และเมื่อมองที่ขั้วของทรงกลมจะปรากฏเปนสวน
ของวงกลมบนระนาบระดับ สวนของวงกลมบนระนาบระดับนี้จะเรียกวา โคงวงกลมเล็ก(small
circle) แตละแนวของโคงวงกลมเล็กจะแทนรองรอยทางเดินของเสนตรงแตละเสนที่มีคามุมกมลง
ตางๆ กัน ดังนั้น ทั้งโคงวงกลมใหญและวงกลมเล็ก ก็คื อ ภาพจําลองเชิงเสน รอบทิศทางของ
ระนาบ และเสนตรงที่มีคาการวางตัวเปลี่ยนไปอยางมีระบบ ภาพจําลองของระนาบและเสนตรง
ดังกลาว เมื่อแสดงอยูในระนาบระดับเดียวกันจะไดภาพจําลองมาตรฐานตนแบบ และเรียกวา ตา
ขายแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ (รูปที่ 2.6)
2.5.3 การใชตาขายแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ
ตาขายแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ (stereonet)มีรากฐานมาจากการวางตัวของเสนตรง
และระนาบใดๆ ดังนั้นการใชประโยชนจึงมีตั้งแตการแสดงลักษณะทิศทางการวางตัวของเสนตรง
และระนาบ การแสดงและการหาความสัมพัน ธเชิงมุมระหวา งเสน ตรงกับระนาบ ตลอดจน
ความสัมพันธเชิงมุมระหวางเสนตรงและระนาบดวยกันเอง
1. เพื่อแสดงการวางตัวของเสนตรงใดๆ (trend and plunge)
การแสดงการวางตัวของเสนตรง โดยใชตาขายแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศ
สามารถทําไดงายและสะดวกรวดเร็วมาก ขอใหพิจารณาวิธีการแสดงเสนตรงซึ่งมีการวางตัว 26 
N 40  E (ดูรูป 2.7)
(1) วางกระดาษลอกลาย (tracing paper)บนแผน ตาขายแบบจําลองซึ่งมีเข็มหมุด
(thumbtack)เสียบทะลุผานจุดศูนยกลางจากดานลางไวเรียบรอยแลว
(2) บนกระดาษลอกลายเขียนระนาบแบบจําลองตามแนวขอบของวงกลมรอบตาขาย
จําลองภาพ พรอมกับทําเครื่องหมายทิศเหนือ(north index)บนกระดาษลอกลายใหตรงกับทิศเหนือ
ของตาขายจําลองภาพที่อยูขางลาง
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(3) ในกรณีนี้ทิศทางการวางตัวของเสนตรงอยูในทิศทาง N40 E และมีมุมกมไปทาง
ปลายเหนือของเสนตรง ดังนั้น จึงตองหมุนกระดาษลอกลายไปทางซายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา
เปนจํานวน 40 องศา ทิศทาง N40 E จะวางทับแนวเหนือ-ใตขอบตาขายแบบจําลอง
(4) จากขอบนอกสุดของตาขายจําลองภาพในแนวเหนือ-ใต นับจํานวนองศาเขาหาจุด
ศูนยกลางเทากับจํานวนมุมกมของเสนตรง กรณีนี้นับลงมา 26 องศา แลวกาเครื่องหมายไว
(5) ลากเสนตรงบนกระดาษลอกลายเชื่อมตอระหวางจุดที่กําหนดไวในขอ 4 กับจุด
ศูนยก ลางของระนาบจําลองภาพ เสน ตรงที่ไดนี้จ ะเปน ภาพจําลองของเสนตรงซึ่งมีทิศทางการ
วางตัว 26  N40  E ตามตองการ โดยปกติการสรางแบบจําลองเสนตรงมักแสดงดวยจุดเทานั้น
2. เพื่อแสดงการวางตัวของระนาบใดๆ (strike and dip)
การแสดงลักษณะการวางตัว ของระนาบอาจจัดไดวาเปนการแสดงขอมูลเบื้องตนอีก
แบบหนึ่งทางธรณีวิทยาโครงสราง วิธีก ารแสดงระนาบโดยใชต าขายแบบจําลองเชิงเสน อาจ
พิจารณาจากตัวอยางระนาบ N40  W 30  SW (รูป 3.8)
(1) สรางระนาบแบบจําลองและเครื่องหมายแสดงทิศเหนือบนกระดาษลอกลายดังเชน
ที่กลาวมาแลว
(2) กรณีนี้ทิศทางการวางตัวของแนวระนาบ(strike)อยูในทิศทาง 40  จากทิศเหนือไป
ทางทิศตะวันตก ดังนั้นการหาแนวระนาบ(strike)จึงทําไดโดยการหมุนกระดาษลอกลายไปทางขวา
มือหรือตามเข็มนาฬิกาเปนจํานวน 40ลากเสนตรงตามแนวเหนือ-ใตของตาขายจําลองภาพก็จะได
แนวระนาบ(strike)ที่มีคาการวางตัว N 40  W ทันที
(3) เนื่ องจากระนาบเอีย งไปทางตะวัน ตกเฉีย งใต โดยมีคา มุม เอีย งเทากั บ 30
แบบจําลองของระนาบเอียง 30  นี้ จึงเขียนตามโคงวงกลมใหญดา นซายมือที่นับจากขอบเขาหา
จุดศูนยกลางของตาขายตามแนวตะวันตก-ตะวันออกเปนจํานวน 30  แนวโคงวงกลมใหญที่ลาก
ขึ้นมานั้น ปลายทั้งสองขางจะบรรจบกับปลายแตละขางของแนวระนาบ(strike) ซึ่งจะไดภาพ
จําลองเชิงเสนรอบทิศทางของระนาบ N40  W 30  SW ตามตองการ (รูปที่ 3.8 หรือ 3.46)
อยางไรก็ตามการวางตัวของระนาบมักแสดงดวยเสนตรงที่ตั้งฉากกับระนาบนั้น เสนตรงที่ตั้งฉาก
กับระนาบใดๆ จะเรียกวา ขั้ว(pole)ของระนาบนั้น ในกรณีของระนาบ N40  W 30SW นี้ถา
ตองการแสดงการวางตัวดวยขั้ว (pole) ทําไดโดยแทนที่จ ะเขียนโคงวงกลมใหญ ให นับจากจุด
ศูนยกลางไปทางขวามือ 30 แลวจุดเปนเครื่องหมายไว ตําแหนงที่ไดจะเปนเสนตรงที่ตั้งฉากกับ
ระนาบหรือขั้ว(pole)ของระนาบนั้นตามตองการ
3. เพื่อแสดงการวางตัวของเสนตรงที่อยูบนระนาบใดๆ (Line orientation in a plane)
สําหรับเสนตรงที่วางตัวอยูบนระนาบเอียงใดๆ เราสามารถวัดทิศทางการวางตัวได 2 วิธี กลาวคือ
ทิศทางการวางตัวของเสนและระนาบตางทําการวัดโดยตรง กับการวัดทิศทางของเสนตรงใหมี
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ความสัมพันธเชิงมุมกับแนวระนาบ(strike)มุมที่จะวัดมานั้นกําหนดใหวัดเปนคามุมแหลมเทานั้น
มุมดังกลาวนี้เรียกวามุมคราด(rake) สําหรับกรณีแรกซึ่งเปนการวัดทิศทางการวางตัวของเสนตรง
และระนาบเอียงอยางอิสระตอกัน การแสดงแนวเสนและระนาบเอียง จะเปนไปตามวิธีการและ
ขั้นตอนดังกลาวแลว ถาหาทิศทางการวางตัวของเสนตรงและระนาบที่วัดมานั้นถูกตอง เมื่อแสดง
การวางตัวโดยใชวิธีการจําลองภาพรอบทิศทางแลว จุดปลายของเสนตรงจะอยูบนเสนโคงวงกลม
ใหญของระนาบเอียงนั้นพอดี สวนกรณีที่วัดทิศทางของเสนตรงโดยใชคามุมคราด(rake)นั้น เมื่อ
แสดงระนาบเอียงไดแลว จึงหาตําแหนงของเสนตรงนั้นตอไป นอกจากจะระบุคามุมคราดเปน
องศาแลว ยังตองระบุทิศทางการวางตัว(strike)ของระนาบนั้นดวย ดังนั้นการหาตําแหนงของ
เสนตรงบนระนาบจึงทําใหไดโดยการนับจํานวนองศาเทากับคามุมคราดไปตามโคงวงกลมใหญ
ของระนาบจึงทําใหไดโดยการนับจํานวนองศาเทากับคามุมคราดไปตามโคงวงกลมใหญของ
ระนาบจากปลายทิศทางการวางตัวขางใดขางหนึ่งทีร่ ะบุ เชน เสนตรงเสนหนึ่งมีคามุมคราด 65 
SE บนระนาบ N 40  W 45  SW เมื่อแสดงระนาบ N 40  W 45  SW แลวจึงนับคามุม 65 องศา
จากปลายแนวการวางตัวดานตะวันออกเฉียงใตไปตามโคงวงกลมใหญของระนาบ ก็จะไดตําแหนง
ของเสนตรงบนระนาบดังกลาวตามตองการ(ดูรูป 2.47)
4. การวัด มุมระหวางเสนตรง การหาความสัมพัน ธเชิงมุมระหวางโครงสรางแนวเสน
ดว ยกัน นับวาเปน ความจําเปน ประการหนึ่งในการศึก ษาถึงธรณีวิทยาโครงสราง การวัด มุม
ระหวางเสนตรงโดยวิธีการสรางแบบจําลองเชิงเสนรอบทิศทางถือไดวาเปนวิธีการที่สะดวกและ
รวดเร็ว ทั้งนี้อาศัยหลักการที่วาเสนตรงอยางนอยสองเสนประกอบกันขึ้นเปนระนาบได แตการใช
ตาขายจําลองภาพมีขอจํากัดตรงที่เสนตรงสองเสนขนานกันมิอาจสรางเปนระนาบได เนื่องจากมุม
ระหวางเสนตรงคูใดๆ ก็ตามเปนมุมที่วัดบนระนาบที่มีเสนตรงคูนั้นอยูภายใน ดังนั้นการหามุม
ระหวางเสนตรงโดยใชตาขายจําลองภาพจึงทําโดยการจัดเสนตรงคูนั้นใหอยูบนโคงวงกลมใหญ
เดียวกัน มุมระหวางเสนตรงทั้งสองก็คือจํานวนองศาที่นับไดระหวางจุดปลายของเสนตรงบนโคง
วงกลมใหญนั้น
5. การหาคามุมระหวางระนาบสองระนาบ
มุมระหวางระนาบคูใดก็ตามจะเห็นเทากับคามุมจริงก็ตอเมื่อเราเห็นระนาบคูนั้นเปน
เสนตรง นั่นก็คือมุมระหวางระนาบโดยใชตาขายจําลองเมื่อแสดงระนาบทั้งสองแลวจึงตองสราง
ระนาบใหมขึ้นมาอีกระนาบหนึ่งใหตั้งฉากกับระนาบทั้งสองนั้น ระนาบที่สรางขึ้นใหมนี้จะไปตัด
กับระนาบทั้งสองมุมระหวางแนวตัดกันของระนาบบนระนาบที่สรางขึ้นใหมจะเปนมุมระหวาง
ระนาบที่ตองการ ระนาบที่สรางขึ้นใหมที่จะใหตั้งฉากกับระนาบคูใดก็ตามจะเปนระนาบที่สราง
จากขั้ว(pole) ก็เปนมุมระหวางระนาบคูนั้นเชนกัน มุมระหวางระนาบที่ไดจากการวัดมุมระหวาง
ขั้วของระนาบกับที่วัดบนระนาบที่สรางขึ้นใหมใหตั้งฉากกับระนาบทั้งสองตางเปนมุมประชิดกัน
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2.5.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยตาขายจําลองภาพ
ในบางครั้งทิศการวางตัวของโครงสรางทางธรณีวิทยาไมอาจแสดงใหเห็นอยาง
ชัด เจน แตเราอาจหาลัก ษณะการวางตัว ของโครงสรางเหลานั้น ไดจ ากการวิ เคราะห หรือจัด
ระเบียบขอมูลเชิงสถิติ โดยที่ขอมูลเหลานั้นจะตองมีการกระจัดกระจายอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
ตาขายจําลองภาพรอบทิศทาง(รูป 2.6) มักมีพื้นที่ของแตละหนวยองศาไมเทากัน
ทั้งๆ ที่พื้นที่จริงๆ ของแตละหนวยองศาบนผิ ว ระนาบทรงกลมมีขนาดเทากันทุกๆ หนวยองศา
กลาวคือ พื้นที่ข องหนวยองศาบริเวณกลางๆ ของตาขายจําลองภาพมัก มีข นาดเล็กกวาบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้ น ตําแหนงตางๆ บนผิ ว ทรงกลมเมื่อจํ าลองภาพแลว ถาปรากฏอยูภ ายในพื้น ที่
ตอนกลางๆ ของตาขายจําลองภาพมักรวมกัน เปนกลุมไดมากกวาตําแหนงที่ปรากฏตามบริเวณ
ขอบๆ ของตาขายจําลองภาพ ทั้งๆ ที่ตําแหนงตางๆ เหลานั้นมีความสัมพันธเชิงมุมตอกันและกัน
เทาๆ กัน ดังนั้นตาขายจําลองภาพจึงถูกดัดแปลงใหมีพื้นที่ของหนวยองศามีขนาดเทาๆ กันโดย
ตลอด ตาขายจําลองดังกลาวเรียกวาตาขายพื้นที่เ ทา(equal area net หรือ Schmidt net)เพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล(ทั้งที่เปนเสนตรงและระนาบ)เชิงสถิติ ทิศทางการวางตัวของโครงสรางที่ได
จากวิธีการนี้แสดงเปนคาความหนาแนนของขอมูลเปนรอยละตอหนึ่งหนวยรอยละของพื้นที่ อนึ่ง
สําหรับตาขายจําลองภาพที่ดัดแปลงใหมีชองหางของมุมในวงกลมเทากันเรียกตาขายมุมเทา (equal
angle หรือ Wulff net) โดยทั่วไปนักธรณีวิทยามักใชตาขายพื้นที่เทามากกวา
การหาทิศทางการวางตัวของโครงสรางโดยวีการเชิงสถิตินี้ ขั้นแรกเปน การแสดง
ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจภาพสนาม ขอมูลอาจมีจํานวนเปนรอยๆ คา ขอมูลที่เปนเสนตรงและ
ระนาบตางก็แสดงเปนจุด ลักษณะการวางตัวแสดงดวยคาระดับความหนาแนนของขอมูล การนับ
จํานวนขอมูลมีหลายวี แตวีที่ทําไดงายสะดวกและรวดเร็วก็คือ ใชตาขายนับจํานวนที่เรียกวาตา
ขายคาลเบค(Kalsbeck net)(รูป 2.8) ขั้นตอนการนับมีดังนี้
(1) เอากระดาษลอกลายที่มีขอมูลที่ตองการนับหาคาความหนาแนน วางบนตาขายนับ
จํานวน ใหทิศเหนือของกระดาษลอกลายที่มีขอมูลทับกับทิศเหนือของตาขายนับจํานวน
(2) เอากระดาษลอกลาย(ซึ่ ง ว า งเปล า )อี ก แผ น หนึ่ ง วางทาบลงไปพร อ มกั บ ทํ า
เครื่องหมายทิศเหนือ
(3) ทําเครื่องหมายกําหนดตําแหนงจุดศูนยกลางของรูปหกเหลี่ยมแตละรูป แลวบันทึก
จํานวนขอมูลที่อยูภายในพื้นที่รูปหกเหลี่ยมแตละรูปไว พื้นที่หกเหลี่ยมใดไมมีขอมูลใหปลอยวาง
ไว หรือจะเขียนเลขศูนยกํากับไวก็ตาม บริเวณขอบของตาขายนับจํานวนจะเปนเพียงครึ่งรูปหก
เหลี่ยม หรือครึ่งวงกลม (รูป 3.8) การนับขอมูลในพื้นที่ดังกลาวจะตองนับรวมกับขอมูลในอีกครึ่ง
รูปซึ่งอยูตรงกันขาม และ
(4) สรางเสนระดับความหนาแนนของขอมูลโดยคิดเปนจํานวนรอยละตอหนึ่งหนวย
พื้นที่
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รูป 2.1 เสนระดับความสูงของลักษณะโครงสรางจากขอมูลหลุมเจาะที่พบชั้นหินเดียวกัน(marker)
ที่ระดับความลึกตางๆ
รูป 2.2 แผนที่แสดงเสนระดับความสูงของโครงสรางลักษณะตางๆ
รูป 2.3 ภาพหนาตัดของชั้นหินที่วางตัวตามแนว (ก) ตั้งฉากกับการวางตัวของชั้นหิน
รูป 2.4 การหาเสนตรงที่เกิดจากการตัดกันของระนาบ
รูป 2.5 ภาพสามมิติ (ก) แสดงระนาบใดๆ ที่ตัดผานศูนยกลางและผิวรอบนอกของทรงกลมา (ข)
แสดงแนวตัดกันของระนาบกับผิวนอกทรงกลม ที่จะปรากฏบนระนาบระดับที่ตัดผาน
ศูนยกลางทรงกลม
รูป 2.6 ลักษณะของตาขายจําลองภาพรอบทิศทาง (ก) ตาขายจําลองพื้นที่คงที่ (equal area net)
(ข) ตาขายจําลองมุมคงที่ (equal angle net)
รูป 2.7 ขั้นตอนการจําลองระนาบโดยใชตาขายจําลองภาพรอบทิศทาง
รูป 2.8 แสดงรูปรางลักษณะของตาขายนับจํานวนในการจําลองภาพโดยใชตาขายจําลองภาพรอบ
ทิศทาง
รูป 2.9 แสดงการนับและวิธีการแสดงจํานวนขอมูลโดยใชตาขายนับจํานวน(kalsbeek net)
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