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บทคดัย่อ 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบสูงโคราช มีลักษณะเป็นแอ่งบริเวณ
ตอนกลางและเทือกเขาสูงบริเวณขอบ ลกัษณะดงักล่าวท าให้ปรากฎสัณฐานของกลุ่มรอยเล่ือนท่าแขกชดัเจนในพ้ืนท่ี
ประเทศลาวและตามแนวแม่น ้ าโขงฝ่ังจงัหวดับึงกาฬ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความยาวและต าแหน่งของ
รอยเล่ือนท่ีพาดผ่านประเทศไทยดว้ยวิธีโทรสัมผสัระยะไกล ระบุต าแหน่งท่ีแน่นอนของรอยเล่ือนโดยการส ารวจวดั
สภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ และขุดร่องส ารวจเพ่ือศึกษาธรณีวิทยาและล าดบัชั้นตะกอนเพ่ือหาอายุโดยวิธีการ
กระตุน้ดว้ยแสง ผลการศึกษาพบว่ารอยเล่ือนพาดผ่านจากประเทศลาวเขา้สู่ อ าเภอเมือง และอ าเภอศรีวิไล จงัหวดับึง
กาฬ มีลกัษณะการเล่ือนตวัในแนวระดบั ผลการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า ไดต้  าแหน่งขุดร่องส ารวจบริเวณบา้น
โนนวงัเยีย่ม อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ โดยลกัษณะธรณีวิทยาในร่องส ารวจพบหินโคลนเล่ือนตวัในแนวด่ิงตดักบัชั้น
ตะกอนดว้ยระยะมากกวา่ 3.5 เมตร และผลจากการหาอายตุะกอนสามารถระบุอายกุารเล่ือนของรอยเล่ือนตวัคร้ังล่าสุด
ไดป้ระมาณ 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. 
 
 
 
 
ค าส าคญั: การกระตุน้ดว้ยแสง วธีิวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า ร่องส ารวจ 
Keywords:  Optically Stimulated Luminescence, Electrical resistivity tomography survey, Trench 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

113



   PMO7-2 
 

บทน า 
 พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศลาวท่ีติดกบัลุ่ม
แม่น ้ าโขงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบสูงโคราช (Hutchison, 1989) เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกระบุวา่มีระดบัแผ่นดินไหวต ่าและไม่มี
หลกัฐานการเกิดแผน่ดินไหวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (Nutalaya et al, 1985; Charusiri et al, 1996; Petersen et al, 2007) 
จากการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรอยเล่ือนมีพลงับนท่ีราบสูงโคราชนั้นไม่พบหลกัฐานของรอยเล่ือนมีพลงัปรากฏ (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2555) ต่อมาในปี พ.ศ.2554 เกิดแผน่ดินไหวท่ีมีขนาด 4.6 ตามมาตราริกเตอร์ ท่ีมีศูนยก์ลางแผ่นดินไหว
อยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศลาว (USGS, 2011) มีทิศทางการวางตวัในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงใต ้ปรากฎอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของท่ีราบสูงโคราช สามารถรับรู้ไดใ้นหลายจงัหวดัทาง
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและหลายพ้ืนท่ีในประเทศลาว (Harnpattanapanich, luddakul, 
2011; USGS, 2011)  
 จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหท้ราบวา่เกิดจากการเล่ือนตวัของรอยเล่ือนมีพลงัท่าแขก มีแนวรอยเล่ือนหลกัพาด
ผา่นในประเทศลาวและบางส่วนพาดผ่านเขา้มาในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยตามแนว
แม่น ้ าโขงท่ีเป็นแนวรอยต่อระหวา่งประเทศไทยและประเทศลาว (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) โดยขอ้มูลดงักล่าวนั้นได้
จากการแปลภาพถ่ายทางดาวเทียม และขอ้มูลจาก USGS เท่านั้น ซ่ึงในบริเวณท่ีราบสูงโคราชในประเทศไทยนั้นไม่
ปรากฏลกัษณะธรณีสณัฐานของรอยเล่ือนท่ีชดัเจน (Harnpattanapanich, luddakul, 2011; Thom, 2015) ท าให้เหตุการณ์
น้ีได้ถูกบันทึกให้เป็นแผ่นดินไหวคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนบนท่ีราบสูงโคราช ท่ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดงันั้นเราตอ้งตระหนกัถึงความไม่ปลอดภยัจากภยัแผน่ดินไหวท่ีเกิดจากรอยเล่ือนท่าแขกท่ีประเทศไทยควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดมากยิง่ข้ึน 
  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษา ระบุต าแหน่ง หาความยาว และการวางตวัของรอยเล่ือน ในจงัหวดับึงกาฬ 
 
วธีิการวจิยั 
 พืน้ทีศึ่กษา 
 พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยูใ่นจงัหวดับึงกาฬ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลกัษณะธรณีสัณฐาณเป็นเนิน
ลอนลาด มีภูเขาลูกโดดท่ีวางตวัในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย ภูววั และภูสิงห์ และมี
สภาพธรณีวทิยาท่ีประกอบดว้ย หมวดหินมหาสารคาม หมวดหินภูทอก ตะกอนตะพกัล าน ้ า และตะกอนน ้ าพา (ภาพท่ี 
1) ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ พบลกัษณะสัณฐาณของแม่น ้ าเก่าและการทบัถมกนัของ
ตะกอนตะพกัล าน ้ าเป็นแนวชดัเจน (กรมทรัพยากรณี, 2552) 
 ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษารอยเล่ือนมีพลงัเบ้ืองตน้ มีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 1) ท าการศึกษาหาโครงสร้างแนวเส้นของรอย
เล่ือนดว้ยวธีิโทรสมัผสัระยะไกล ซ่ึงท าการแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมร่วมกบัแบบจ าลองระดบัสูงชิงเลข 2) 
ระบุต าแหน่งของรอยเล่ือนดว้ยการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ บริเวณพ้ืนท่ีบา้นโนนวงัเยี่ยม อ าเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ (ภาพท่ี 2) 3) ท าการขดุร่องส ารวจในต าแหน่งท่ีพบแนวรอยเล่ือน เพ่ือศึกษาธรณีวิทยาและล าดบัชั้นหิน
และชั้นตะกอนบนผนงัร่องส ารวจ แลว้จึงท าการเก็บตวัอยา่งตะกอนในร่องส ารวจเพ่ือน าไปหาอายดุว้ยวิธีกระตุน้ดว้ย
แสง (OSL dating) และ 4) ท าการประมวลผลขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูลจากการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า 
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การขุดร่องส ารวจและการหาอายุตะกอนร่วมกนั เพ่ือระบุต าแหน่ง หาความยาว และการเล่ือนตวัคร้ังล่าสุดของรอย
เล่ือน 
 

ภาพที ่1  แผนท่ีธรณีวทิยาในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอศรีวไิล และอ าเภอใกลเ้คียง จงัหวดับึงกาฬ (กรมทรัพยากรธรณี,  
 2552) 

 

 
 
ภาพที ่2  แสดงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใชใ้นการวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ (ซา้ย) แนวการส ารวจ 2D ERT และ 
 ต าแหน่งร่องส ารวจ (ขวา) 
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ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาวิธีโทรสัมผสัระยะไกล ด้วยการแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมร่วมกับแบบจ าลอง
ระดบัสูงเชิงเลข ปรากฏลกัษณะของโครงสร้างแนวเส้นท่ีน่าสนใจจ านวน 2 แนว ซ่ึงทั้งสองแนวมีการวางตวัในทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต ้(NW-SE) (ภาพท่ี 3) มีลกัษณะเป็นรอยเล่ือนในแนวระดบั โดยแนวท่ี 1) วางตวั
พาดผ่านจากประเทศลาวเขา้สู่อ าเภอเมือง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ ไปจนถึงอ าเภอนาทม จงัหวดั
นครพนม และแนวท่ี 2) วางตวัพาดผ่านจากประเทศลาวเขา้สู่อ าเภอเมือง บริเวณระหวา่งภูสิงห์และภูววั อ าเภอบึงโขง
หลง จงัหวดับึงกาฬ และอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม  
 ผลการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ (ภาพท่ี 4) สามารถอธิบายลกัษณะธรณีวิทยาใตผ้ิวดินตามค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าท่ีปรากฏเป็น 2 ช่วง คือ 1) ค่าความตา้นทานไฟฟ้าสูงระหวา่ง 50-2,500 โอห์มเมตร ปรากฏอยู่
บริเวณตอนตน้และตอนปลายของแนวส ารวจ แปลความไดเ้ป็นตะกอนน ้ าพาท่ีประกอบดว้ย ตะกอนกรวด ตะกอนดิน
เหนียวและตะกอนดินเหนียวปนทราย 2) ค่าความตา้นทานไฟฟ้าต ่ากวา่ 50 โอห์มเมตร ปรากฏอยูบ่ริเวณตอนกลางของ
แนวส ารวจ แปลความหมายไดเ้ป็นหินโคลน และบริเวณท่ีปรากฏแนวสัมผสัของค่าความตา้นทานไฟฟ้าต ่าและสูงท่ี
ระยะ 80 เมตร และ 170 เมตร ในแนวส ารวจแปลความไดเ้ป็นแนวรอยเล่ือน 
 ผลการศึกษาธรณีวิทยา และล าดบัชั้นตะกอนในร่องส ารวจ (ภาพท่ี 5) พบชั้นหินโคลนสีน ้ าตาลแดงลกัษณะ
คลา้ยหินโคลนในหมู่หินนาหวา้ หมวดหินภูทอกปรากฏอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) ของผนงัร่องส ารวจ 
วางตวัสัมผสักบัตะกอนกรวดปนทราย (AG ) ดว้ยลกัษณะระนาบสัมผสัท่ีเกิดจากการเล่ือนตวัของรอยเล่ือน (Fault 
contact) บริเวณตอนกลางของร่องส ารวจ และดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) ของร่องส ารวจ พบหน่วยตะกอน A 
ประกอบดว้ย 2 หน่วยตะกอนยอ่ยไดแ้ก่ AC ตะกอนดินเหนียวปนทราย และ AG ตะกอนกรวดปนดินเหนียวหรือทราย 
และหน่วยตะกอน B ซ่ึงเป็นตะกอนดินเหนียวปนทรายหรือทรายแป้งเลก็นอ้ย และมีตะกอนดินชั้นบนวางตวัปิดทบัชั้น
หินโคลน หน่วยตะกอน A และหน่วยตะกอน B แบบรอยชั้นสมัผสัไม่ต่อเน่ือง 
 ผลการก าหนดอายขุองชั้นตะกอนดว้ยวิธีการกระตุน้ดว้ยแสง (OSL) พบวา่ตะกอน AC มีอายกุารสะสมตวัอยู่
ในช่วง 373,120±59,540 ปี ถึง 350,310 ±32,960 ปี ตะกอน AG มีอายกุารสะสมตวัอยูใ่นช่วง 350,310±32,960 ปี ถึง 
247,940±65,240 ปี และถูกปิดทบัดว้ยตะกอนอายปัุจจุบนั (ดินชั้นบน) 
 ลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้าง พบรอยเล่ือนตั้ งแต่ระยะท่ี 3.00-4.25 เมตร ของผนังร่องส ารวจด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้วางตวัในทิศทาง 135-315 องศา (NW-SE) ลกัษณะของระนาบรอยเล่ือนมีการโคง้งอ มีมุมการเอียงเท
ไม่สม ่าเสมอตั้งแต่ 60 องศา ถึง 87 องศา เป็นระนาบสัมผสัระหวา่งหน่วยหินโคลนกบัตะกอนกรวดปนทราย (AG) ซ่ึง
เป็นลกัษณะระนาบสมัผสัท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของรอยเล่ือนมีระยะมากกวา่ 3.5 เมตร แต่ไม่พบหลกัฐานวา่รอยเล่ือน
ตดัผ่านหน่วยตะกอนดินชั้นบน จากการพบหินโคลนอยูท่างดา้นหินเพดาน (Hanging wall) และพบหน่วยตะกอนดิน
เหนียวปนทราย อยูด่า้นหินพ้ืน (Foot wall) ท าใหร้ะบุไดว้า่รอยเล่ือนท่ีพบเป็นรอยเล่ือนยอ้น (Reverse fault) 
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ภาพที ่3  แผนท่ีแบบจ าลองระดบัสูงเชิงเลขแสดงโครงสร้างแนวเสน้ของรอยเล่ือนท่าแขกท่ีพาดผา่นจากประเทศลาวเขา้สู่ จงัหวดับึงกาฬ

117



   PMO7-6 
 

 
ภาพที ่4  ภาพตดัขวางแสดงผลการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ 

 

 
 

ภาพที ่5  แสดงลกัษณะชั้นตะกอนท่ีปรากฏบนผนงัร่องส ารวจ (บน) และแผนภาพล าดบัชั้นหินและชั้นตะกอน (ล่าง) 
 พ้ืนท่ีบา้นโนนวงัเยีย่ม (ฝ่ังทิศตะวนัออกเฉียงใต)้ อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 การศึกษารอยเล่ือนมีพลงัเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ีจงัหวดับึงกาฬ พบโครงสร้างแนวเส้นของรอยเล่ือนท่าแขกพาด
ผา่นประเทศลาวเขา้สู่ อ าเภอเมือง และอ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ มีลกัษณะเป็นรอยเล่ือนในแนวระดบั ดว้ยการแปล
ภาพถ่ายทางดาวเทียม จากนั้นท าการส ารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ บริเวณบา้นโนนวงัเยี่ยม อ าเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ เพ่ือระบุต าแหน่งขดุร่องส ารวจ ท าการศึกษาลกัษณะธรณีวิทยาและล าดบัชั้นตะกอนบนผนงัร่องส ารวจ 
พบลกัษณะการเล่ือนตวัของรอยเล่ือนอยา่งชดัเจน จากชั้นหินโคลนท่ีเป็นแนวสมัผสักบัชั้นตะกอนท่ีมีระยะมากกวา่ 3.5 
เมตร มีอายกุารเล่ือนตวัคร้ังล่าสุดท่ี 247,940±65,240 ปี 
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถหาความยาวและระบุไดว้่าแนวรอยเล่ือนท่ีพบเป็นรอยเล่ือนท่ีมีพลงั
หรือไม่ จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในขั้นรายละเอียดโดยท าการส ารวจธรณีฟิสิกส์ครอบคลุมโครงสร้างแนวเส้นของ
รอยเล่ือนท่าแขกท่ีพาดผา่นเขา้มาในประเทศไทย และท าการขดุร่องส ารวจ เพื่อหาอายจุากตวัอยา่งตะกอนเพ่ิมเติม 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การวจิยัเร่ืองการศึกษารอยเล่ือนและระดบัแผน่ดินไหวบนท่ีราบสูงโคราชแบบบูรณาการ ไดรั้บทุนสนบัสนุน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  
เอกสารอ้างองิ 
กรมทรัพยากรธรณี. การจ าแนกเขตเพื่อจดัการดา้นธรณีวทิยาและทรัพยากรธรณีจงัหวดัหนองคาย. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากร
 ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2552 
กรมทรัพยากรธรณี. แผนท่ีธรณีวทิยามาตราส่วน 1:250,000 จงัหวดัหนองคาย.กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2552 
กรมทรัพยากรธรณี. แผนท่ีรอยเล่ือนมีพลงัในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: กองธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
 ทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2549 
กรมทรัพยากรธรณี. แผนท่ีรอยเล่ือนมีพลงัในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: กองธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
 ทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2555 
Charusiri P, Daorerk V, Supajanya T. Application of remote-sensing techniques to geological structures related to 
 earthquakes and earthquakeprone areas in Thailand and neighbouring areas: A preliminary study. Journal of 
 Seientific Research; Chulalongkorn University 1996; 21(1): 22-43. 
Harnpattanapanich T, Luddakul A. Seismic hazard of the Khorat Plateau: Preliminary Review. International Coference on 
 Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina; 2011 December 1-3; Khon kaen, Thailand. 
Hutchison, Charles S. Geological evolution of South-East Asia. Oxford Monographs on Geology and Geophysics. 
 13. Oxford. Oxford University Press; 1989. 
Nutalaya P., Sodri S, Arnold E.P. Seismology VII-Thailand. Southeast Asia Association of Seismology and Earthquake 
 Engineering; 1985 
Petersen MD, Harmsen S, Mueller C, Haller K, Dewey J, Luco N, Crone A, Lidke D, Rukstales K, Technical report, 
 Southeast Asia Seismic Hazard Maps. Department of Interior, U.S. Geological Survey, (Technical report); 
 2007. 

119



   PMO7-8 
 

Thom B. V, Hung N. V. Sunlinthone O, Duangpaseuth S, Markvilay B. Characteristics of the Thakhet-Sepon active 
 fault zone. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 2015; 37(1). 
USGS. How did you feel it? M4.6–Laos [online] 2011 [cited 2011 February 23]. Available from:
 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/dyfi/events/us/2011habm/us/index.html 

120




