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บทคัดย่ อ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของที่ ราบสู งโคราช มี ล ักษณะเป็ นแอ่ง บริ เวณ
ตอนกลางและเทือกเขาสู งบริ เวณขอบ ลักษณะดังกล่าวทาให้ปรากฎสัณฐานของกลุ่มรอยเลื่อนท่าแขกชัดเจนในพื้นที่
ประเทศลาวและตามแนวแม่น้ าโขงฝั่งจังหวัดบึงกาฬ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความยาวและตาแหน่งของ
รอยเลื่อนที่ พาดผ่านประเทศไทยด้วยวิธีโทรสัมผัสระยะไกล ระบุตาแหน่งที่แน่ นอนของรอยเลื่อนโดยการสารวจวัด
สภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ และขุดร่ องสารวจเพื่อศึ กษาธรณี วิทยาและลาดับชั้นตะกอนเพื่อหาอายุโดยวิธีการ
กระตุน้ ด้วยแสง ผลการศึกษาพบว่ารอยเลื่อนพาดผ่านจากประเทศลาวเข้าสู่ อาเภอเมือง และอาเภอศรี วิไล จังหวัดบึ ง
กาฬ มีลกั ษณะการเลื่อนตัวในแนวระดับ ผลการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ า ได้ตาแหน่งขุดร่ องสารวจบริ เวณบ้าน
โนนวังเยีย่ ม อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยลักษณะธรณี วิทยาในร่ องสารวจพบหิ นโคลนเลื่อนตัวในแนวดิ่งตัดกับชั้น
ตะกอนด้วยระยะมากกว่า 3.5 เมตร และผลจากการหาอายุตะกอนสามารถระบุ อายุการเลื่อนของรอยเลื่อนตัวครั้งล่าสุ ด
ได้ประมาณ 182,700 (?) ปี
ABSTRACT
The Northeastern Thailand is a part of Khorat Plateau. The Plateau is formed as basins at its center region
and high mountain ranges at the rim. So, clear geologic evidences of the Thakhek fault are found in Laos and along
Maekong river nearby Bueng Kan Province. This study aims to identify and determine fault in Bueng Kan Province
by using remote sensing and digital elevation methods. Geomorphological field investigation and 2D Electrical
Resistivity Tomography (ERT) were carried out to specify location for trenching. A trench was excavated to study
stratigraphy and sediment samples were collected for Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating. The results
found that clear fault lineaments extend from Laos region through Muang and Siwilai districts, Bueng Kan Province,
identified as strike-slip fault. From 2D ERT result, a trenching was excavated at Ban Non-Wang Yiam, Muang
District. The exposed section within the trench face shows a displacement of older mudstone over sediment layers
with more than 3.5 m vertical offset. A rough historic earthquake event is 182,700 (?) years ago.

คาสาคัญ: การกระตุน้ ด้วยแสง วิธีวดั สภาพต้านทานไฟฟ้ า ร่ องสารวจ
Keywords: Optically Stimulated Luminescence, Electrical resistivity tomography survey, Trench
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บทนา
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยและบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศลาวที่ติดกับลุ่ม
แม่น้ าโขงเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ ราบสู งโคราช (Hutchison, 1989) เป็ นพื้นที่ที่ถูกระบุวา่ มีระดับแผ่นดิ นไหวต่าและไม่มี
หลักฐานการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (Nutalaya et al, 1985; Charusiri et al, 1996; Petersen et al, 2007)
จากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังบนที่ราบสู งโคราชนั้นไม่พบหลักฐานของรอยเลื่อนมีพลังปรากฏ (กรม
ทรัพยากรธรณี , 2555) ต่อมาในปี พ.ศ.2554 เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด 4.6 ตามมาตราริ กเตอร์ ที่มีศูนย์กลางแผ่นดินไหว
อยู่บริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศลาว (USGS, 2011) มีทิศทางการวางตัวในทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ตะวันออกเฉี ยงใต้ ปรากฎอยู่ทางทิศเหนื อและทิศตะวันออกของที่ราบสู งโคราช สามารถรับรู ้ได้ในหลายจังหวัดทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยและหลายพื้นที่ในประเทศลาว (Harnpattanapanich, luddakul,
2011; USGS, 2011)
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ทราบว่าเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังท่าแขก มีแนวรอยเลื่อนหลักพาด
ผ่านในประเทศลาวและบางส่ วนพาดผ่านเข้ามาในบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของประเทศไทยตามแนว
แม่น้ าโขงที่เป็ นแนวรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว (กรมทรัพยากรธรณี , 2549) โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นได้
จากการแปลภาพถ่ายทางดาวเทียม และข้อมูลจาก USGS เท่านั้น ซึ่ งในบริ เวณที่ ราบสู งโคราชในประเทศไทยนั้นไม่
ปรากฏลักษณะธรณี สณ
ั ฐานของรอยเลื่อนที่ชดั เจน (Harnpattanapanich, luddakul, 2011; Thom, 2015) ทาให้เหตุการณ์
นี้ ได้ถู กบันทึ กให้เ ป็ นแผ่นดิ นไหวครั้ งแรกที่ เกิ ด ขึ้ นบนที่ ราบสู งโคราช ที่ มีผลกระทบและความเสี่ ยงต่อชี วิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้นเราต้องตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนท่าแขกที่ประเทศไทยควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษา ระบุตาแหน่ง หาความยาว และการวางตัวของรอยเลื่อน ในจังหวัดบึงกาฬ
วิธีการวิจยั
พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้นที่ศึกษาตั้งอยูใ่ นจังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย มีลกั ษณะธรณี สัณฐาณเป็ นเนิ น
ลอนลาด มีภูเขาลูกโดดที่ วางตัวในแนวตะวันตกเฉี ยงเหนื อ -ตะวันออกเฉี ยงใต้ ประกอบด้วย ภูววั และภูสิงห์ และมี
สภาพธรณี วทิ ยาที่ประกอบด้วย หมวดหิ นมหาสารคาม หมวดหิ นภูทอก ตะกอนตะพักลาน้ า และตะกอนน้ าพา (ภาพที่
1) ซึ่งในบริ เวณพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ พบลักษณะสัณฐาณของแม่น้ าเก่าและการทับถมกันของ
ตะกอนตะพักลาน้ าเป็ นแนวชัดเจน (กรมทรัพยากรณี , 2552)
ขั้นตอนการศึกษา
การศึ กษารอยเลื่อนมีพลังเบื้ องต้น มีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้ 1) ทาการศึ กษาหาโครงสร้างแนวเส้นของรอย
เลื่อนด้วยวิธีโทรสัมผัสระยะไกล ซึ่งทาการแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมร่ วมกับแบบจาลองระดับสู งชิงเลข 2)
ระบุตาแหน่งของรอยเลื่อนด้วยการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ บริ เวณพื้นที่บา้ นโนนวังเยี่ยม อาเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ (ภาพที่ 2) 3) ทาการขุดร่ องสารวจในตาแหน่งที่พบแนวรอยเลื่อน เพื่อศึกษาธรณี วิทยาและลาดับชั้นหิ น
และชั้นตะกอนบนผนังร่ องสารวจ แล้วจึงทาการเก็บตัวอย่างตะกอนในร่ องสารวจเพื่อนาไปหาอายุดว้ ยวิธีกระตุน้ ด้วย
แสง (OSL dating) และ 4) ทาการประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ า
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การขุดร่ องสารวจและการหาอายุตะกอนร่ วมกัน เพื่อระบุตาแหน่ ง หาความยาว และการเลื่อนตัวครั้งล่าสุ ดของรอย
เลื่อน

ภาพที่ 1 แผนที่ธรณี วทิ ยาในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอศรี วไิ ล และอาเภอใกล้เคียง จังหวัดบึงกาฬ (กรมทรัพยากรธรณี ,
2552)

ภาพที่ 2 แสดงเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ (ซ้าย) แนวการสารวจ 2D ERT และ
ตาแหน่งร่ องสารวจ (ขวา)
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ผลการวิจยั
ผลการศึ กษาวิธีโ ทรสัมผัสระยะไกล ด้วยการแปลความหมายภาพถ่า ยทางดาวเที ยมร่ วมกับ แบบจาลอง
ระดับสู งเชิงเลข ปรากฏลักษณะของโครงสร้างแนวเส้นที่ น่าสนใจจานวน 2 แนว ซึ่ งทั้งสองแนวมีการวางตัวในทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนือ-ตะวันออกเฉี ยงใต้ (NW-SE) (ภาพที่ 3) มีลกั ษณะเป็ นรอยเลื่อนในแนวระดับ โดยแนวที่ 1) วางตัว
พาดผ่านจากประเทศลาวเข้าสู่ อาเภอเมือง อาเภอศรี วิไล และอาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ไปจนถึงอาเภอนาทม จังหวัด
นครพนม และแนวที่ 2) วางตัวพาดผ่านจากประเทศลาวเข้าสู่ อาเภอเมือง บริ เวณระหว่างภูสิงห์และภูววั อาเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ และอาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม
ผลการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ (ภาพที่ 4) สามารถอธิบายลักษณะธรณี วิทยาใต้ผิวดินตามค่า
ความต้านทานไฟฟ้ าที่ปรากฏเป็ น 2 ช่วง คือ 1) ค่าความต้านทานไฟฟ้ าสู งระหว่าง 50-2,500 โอห์มเมตร ปรากฏอยู่
บริ เวณตอนต้นและตอนปลายของแนวสารวจ แปลความได้เป็ นตะกอนน้ าพาที่ประกอบด้วย ตะกอนกรวด ตะกอนดิน
เหนียวและตะกอนดินเหนียวปนทราย 2) ค่าความต้านทานไฟฟ้ าต่ากว่า 50 โอห์มเมตร ปรากฏอยูบ่ ริ เวณตอนกลางของ
แนวสารวจ แปลความหมายได้เป็ นหิ นโคลน และบริ เวณที่ ปรากฏแนวสัมผัสของค่าความต้านทานไฟฟ้ าต่าและสู งที่
ระยะ 80 เมตร และ 170 เมตร ในแนวสารวจแปลความได้เป็ นแนวรอยเลื่อน
ผลการศึกษาธรณี วิทยา และลาดับชั้นตะกอนในร่ องสารวจ (ภาพที่ 5) พบชั้นหิ นโคลนสี น้ าตาลแดงลักษณะ
คล้ายหิ นโคลนในหมู่หินนาหว้า หมวดหิ นภูทอกปรากฏอยูท่ างด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (NE) ของผนังร่ องสารวจ
วางตัวสัมผัสกับตะกอนกรวดปนทราย (AG ) ด้วยลักษณะระนาบสัมผัสที่ เกิ ดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Fault
contact) บริ เวณตอนกลางของร่ องสารวจ และด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW) ของร่ องสารวจ พบหน่ วยตะกอน A
ประกอบด้วย 2 หน่วยตะกอนย่อยได้แก่ AC ตะกอนดินเหนี ยวปนทราย และ AG ตะกอนกรวดปนดินเหนี ยวหรื อทราย
และหน่วยตะกอน B ซึ่งเป็ นตะกอนดินเหนียวปนทรายหรื อทรายแป้ งเล็กน้อย และมีตะกอนดินชั้นบนวางตัวปิ ดทับชั้น
หิ นโคลน หน่วยตะกอน A และหน่วยตะกอน B แบบรอยชั้นสัมผัสไม่ต่อเนื่อง
ผลการกาหนดอายุของชั้นตะกอนด้วยวิธีการกระตุน้ ด้วยแสง (OSL) พบว่าตะกอน AC มีอายุการสะสมตัวอยู่
ในช่วง 373,120±59,540 ปี ถึง 350,310 ±32,960 ปี ตะกอน AG มีอายุการสะสมตัวอยูใ่ นช่วง 350,310±32,960 ปี ถึง
247,940±65,240 ปี และถูกปิ ดทับด้วยตะกอนอายุปัจจุบนั (ดินชั้นบน)
ลัก ษณะธรณี วิท ยาโครงสร้ า ง พบรอยเลื่ อ นตั้ง แต่ ร ะยะที่ 3.00-4.25 เมตร ของผนัง ร่ อ งส ารวจด้า นทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ วางตัวในทิศทาง 135-315 องศา (NW-SE) ลักษณะของระนาบรอยเลื่อนมีการโค้งงอ มีมุมการเอียงเท
ไม่สม่าเสมอตั้งแต่ 60 องศา ถึง 87 องศา เป็ นระนาบสัมผัสระหว่างหน่วยหิ นโคลนกับตะกอนกรวดปนทราย (AG) ซึ่ ง
เป็ นลักษณะระนาบสัมผัสที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีระยะมากกว่า 3.5 เมตร แต่ไม่พบหลักฐานว่ารอยเลื่อน
ตัดผ่านหน่วยตะกอนดินชั้นบน จากการพบหิ นโคลนอยูท่ างด้านหิ นเพดาน (Hanging wall) และพบหน่วยตะกอนดิน
เหนียวปนทราย อยูด่ า้ นหิ นพื้น (Foot wall) ทาให้ระบุได้วา่ รอยเลื่อนที่พบเป็ นรอยเลื่อนย้อน (Reverse fault)
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ภาพที่ 3 แผนที่แบบจาลองระดับสูงเชิงเลขแสดงโครงสร้างแนวเส้นของรอยเลื่อนท่าแขกที่พาดผ่านจากประเทศลาวเข้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ
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ภาพที่ 4 ภาพตัดขวางแสดงผลการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะชั้นตะกอนที่ปรากฏบนผนังร่ องสารวจ (บน) และแผนภาพลาดับชั้นหิ นและชั้นตะกอน (ล่าง)
พื้นที่บา้ นโนนวังเยีย่ ม (ฝั่งทิศตะวันออกเฉี ยงใต้) อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึ กษารอยเลื่อนมีพลังเบื้ องต้นในพื้นที่ จงั หวัดบึ งกาฬ พบโครงสร้างแนวเส้นของรอยเลื่อนท่าแขกพาด
ผ่านประเทศลาวเข้าสู่ อาเภอเมือง และอาเภอศรี วไิ ล จังหวัดบึงกาฬ มีลกั ษณะเป็ นรอยเลื่อนในแนวระดับ ด้วยการแปล
ภาพถ่ายทางดาวเทียม จากนั้นทาการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ บริ เวณบ้านโนนวังเยี่ยม อาเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อระบุตาแหน่งขุดร่ องสารวจ ทาการศึกษาลักษณะธรณี วิทยาและลาดับชั้นตะกอนบนผนังร่ องสารวจ
พบลักษณะการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนอย่างชัดเจน จากชั้นหิ นโคลนที่เป็ นแนวสัมผัสกับชั้นตะกอนที่มีระยะมากกว่า 3.5
เมตร มีอายุการเลื่อนตัวครั้งล่าสุดที่ 247,940±65,240 ปี
เนื่ องจากการศึ กษาครั้ งนี้ ไม่สามารถหาความยาวและระบุ ได้ว่าแนวรอยเลื่ อนที่ พบเป็ นรอยเลื่ อนที่ มีพลัง
หรื อไม่ จึงควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นรายละเอียดโดยทาการสารวจธรณี ฟิสิ กส์ ครอบคลุมโครงสร้างแนวเส้นของ
รอยเลื่อนท่าแขกที่พาดผ่านเข้ามาในประเทศไทย และทาการขุดร่ องสารวจ เพื่อหาอายุจากตัวอย่างตะกอนเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องการศึกษารอยเลื่อนและระดับแผ่นดินไหวบนที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ ได้รับทุนสนับสนุน
จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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