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การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ (KBr profile)
ในหลุมเจาะ K-68 และ K-70 ที่อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อพิสูจน์การเกิดชั้นหินแบบตลบทับของชั้นเกลือหินและโพแทช
ในหมวดหินมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบกับชั้นหินปกติ
The Studying Potassium Bromide Profile (KBr profile) of
Drilledholes K-68 and K-70 in Nachueak District,
Maha Sarakham Province to Prove the Overturn Bed of
Rock Salt and Potash Bed in Maha Sarakham Formation by
Comparative KBr Contents with a Normal Bed

ปกรณ์ สุวานิช1

บทคัดย่อ
การศึกษาโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ (KBr profile) ที่พบมีปริมาณที่แตกต่างกันในชั้นเกลือหิน แต่ละ
ชั้นในหมวดหินมหาสารคาม กลุ่มหินโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นอกจากสามารถบอกได้ว่าเกลือ
หินที่พบเป็นเกลือหินชั้นบน ชั้นกลางหรือชั้นล่างแล้วยังสามารถบอกถึงการคดโค้งตลบทับของชั้นเกลือหินได้อีก
ด้วย
ผู้ เ ขี ย นทดลองการวิ จั ย โดยใช้ ตั ว อย่ า งจากการเจาะส ารวจแร่ โ พแทชและเกลื อ หิ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณีพบว่าหลุมเจาะ K-68 และ K-70 ที่อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีการเรียงตัวของชั้นหินที่ผิดจากปกติออกไปจากชั้นเกลือหินทั่วไป ผู้เขียนจึงทดลองใช้
การศึกษาโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในชั้นเกลือหินต่าง ๆ ที่พบในหลุมเจาะ K-68 และ K-70 เปรียบเทียบกับ
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในหลุมอื่นที่เกิดแบบปกติประกอบกับการเรียงตัวของชั้นหินต่างๆ ซึ่ง พบว่ามีลักษณะ
กลับกันกับหลุมอื่น ๆ
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ผลการศึกษาพบว่าในหลุม K-68 ชั้นเกลือที่วางทับอยู่บนชั้นโพแทชที่เป็นแร่ซิลไวต์ ทับอยู่บนแร่คาร์
นัลไลต์เป็นเกลือหินชั้นล่าง (lower salt) ทั้งที่ปกติชั้นโพแทชจะพบอยู่เหนือเกลือหินชั้นล่าง เพราะมีโพแทสเซียม
โบรไมด์โปรไฟล์ ที่สูงกว่าเกลือหินชั้นอื่น โดยเป็นช่วงที่ติดกับชั้นโพแทช ถัดลงไปเป็นชั้นเกลือหินสีบาง ๆ ซึ่งมี
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ ที่วางตัวกลับทิศเกลือหินปกติ จากนั้นจะต่อเข้าไปยังชั้นดินเหนียวชั้นล่าง (lower
clastic) สี น้ าตาลแดงแล้ ว จึ ง ผ่ า นเข้ า ไปในเกลื อ ชั้ น กลางที่ มี ลั ก ษณะการพั บ ทบกั น อย่ า งชั ด เจนเพราะค่ า
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ มีค่าค่อนข้างเสมอกันที่ประมาณ 200 ppm ซึ่งเทียบได้กับตอนล่าง (lower
sequence) ของเกลือหินชั้นกลางและมีรอยหักเล็กน้อยตอนกลาง ๆ ของชั้นหินซึ่งน่าจะเป็นรอยพับ ก่อนที่จะเข้า
ไปในชั้นดินเหนียวชั้นล่าง ซึ่งเป็นการเรียงตัวตามปกติอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหยุดเจาะ ส่วนในหลุมเจาะ K-70 พบว่า
มีการเจาะผ่านเข้าไปในเกลือหินชั้นล่างก่อนเช่นเดียวกันกับหลุม K-68 เนื่องจากพบว่าค่าโพแทสเซียมโบรไมด์โปร
ไฟล์อยู่ในระดับสูงตั้งแต่ 400-500 ppm แต่เป็นลักษณะหัวกลับ จากนั้นเข้าสู่ชั้นโพแทชที่เป็นคาร์นัลไลต์ ก่อนที่
จะเข้าไปในชั้นเกลือหินสีซึ่งมีโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ ที่กลับบนกลับล่างกับเกลือหินปกติเช่นเดียวกับหลุม K68 และหยุดเจาะที่ชั้นดินเหนียวชั้นล่าง
ลักษณะของชั้นหินดังกล่าวสามารถสังเกตและสรุปได้ว่าชั้นเกลือหินทั้ง 2 หลุมน่าจะมีการเรียงตัวแบบ
ตลบทับ (overturn) อย่างแน่นอน

ABSTRACT
The studying Potassium Bromide content as a profile (KBr profile) along the depth in
each rock salt layer of Maha Sarakham Formation, Khorat Group of rock in northeastern Thailand
can tell not only which is the layer of Upper, Middle or Lower Salt bed, but also tell about the
overturn bed of the rock salt layer.
The author tries to do the research by using some drilled-holes samples from
Department of Mineral Resources who drilled in the Potash and Rock Salt Project in the
northeastern part of Thailand. There are 2 holes, K-68 and K-70, at Nachueak District, Maha
Sarakham Province, found that the sequences of the stratigraphy are so different from others.
The author tries to use the KBr profile in rock salt layers in the holes K-68 and K-70 comparing
to other normal sequence in other holes.
The result is found that in the drilled-hole K-68, the rock salt layer overlaying the
“potash zone” bed (sylvite and carnallite) is the upper sequence of “lower salt” bed instead of
the lower salt should be under the potash zone. This is because the KBr profile is so higher than
other salt layers and it is the interval contact the potash layer. The beyond layer is thin “color
salt” bed that has the KBr profile like other holes but in the reversed direction. The next lower
layer is reddish brown clay of “lower clastic” that cannot use the KBr profile. Then the hole is
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drilled through the “middle salt” layer which normally it should be over the lower salt. This
layer by the KBr profile, is found the overturn fold clearly because the KBr content is always
high at 200 ppm This is the “lower sequence” of the “middle salt”. Then it is down through the
“lower clastic” again before the drilling activity is abandon. For the drilled holes K-70, the first
drilled layer is the “lower salt” because the KBr content is so high at 400-500 ppm which mean
that the layer is near the contact with potash layer, but the shape of the profile is reverse
direction comparing to normal drilled holes. Then, it is drilled through the “potash zone” that is
all carnallite before going through the “color salt” layer. The KBr profile in the “color salt” layer
is like the KBr-68 that is reversed side. The drilling was stopped in the “lower clastic” layer.
The characteristics of these rock layers indicate that the bedding of these 2 drilled holes
is sequential layer as an “overturn bed” certainly.
คาสาคัญ: โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ ชั้นหินแบบตลบทับ
Keywords: KBr profile, Overturn bed

บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามปกติในทางธรณีวิทยาชั้นหินที่เกิดแบบ
ตลบทับ (overturn bed) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างยาก
โดยเฉพาะชั้นหินที่ไม่เคยโผล่ขึ้นมาบนผิวโลกเลย ชั้น
หินแบบตลบทับหมายถึงชั้นหิ นที่แก่กว่าทับอยู่บนชั้น
หินที่ อ่อ นกว่ าซึ่ งขั ดกับ ทฤษฎี ทางธรณีวิ ทยาที่ชั้นหิ น
ปกติจะมีชั้นที่แก่กว่าอยู่ล่างและชั้น ที่อ่อนกว่าอยู่บน
ตามกฎการลาดับชั้นของหินชั้น (law of superposition) โดย Nicholas Steno (Rudwick, 1985)
ดังนั้นผู้ที่ศึกษาชั้นหินถ้าจะกล่าวว่าชั้นหินที่พบเป็นชั้น
หินแบบตลบทับจะต้องมีความลึกซึ้งและเข้าใจชั้นหิน
นั้นเป็นอย่างดี ประกอบกับมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้
ในการเจาะส ารวจแหล่ ง แร่ เ กลื อ หิ น และ
โพแทช หากมีการเจาะตั้งแต่ชั้นบนสุดคือตั้งแต่ดินชั้น
บนลงไปผ่านหมวดหินภูทอกซึ่งเป็นหินทราย หินทราย
แป้ ง และหิน ดิ น ดาน สีน้ าตาลแดงจนทะลุ ห มวดหิ น
มหาสารคามและเข้าไปในหมวดหินโคกกรวด ก็จะได้

ชั้ น หิ น ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบของหมวดหิ น มหาสารคามซึ่ ง
ประกอบไปด้วยชั้นเกลือหิน 1-3 ชั้น การศึกษาเรื่องชั้น
หินที่เจาะผ่านหมวดหินมหาสารคามลงไปโดยเฉพาะชัน้
เกลือหินน่าจะไม่มีปัญหาเพราะสามารถนับชั้นเกลือหิน
ที่มีทั้งสิ้น 3 ชั้นคือเกลือหินชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง
รวมทั้งมีชั้นแร่โพแทชจานวน 1 ชั้น ได้ชัดเจน ระหว่าง
ชั้นเกลือหินแต่ละชั้นจะพบชั้นตะกอนดินเหนียวคั่นอยู่
เสมอ เหนือ ชั้นแร่โพแทชก็สามารถพบชั้นเกลือ หิน สี
บาง ๆ (หนาประมาณ 0.5-1.0 เมตร) เสมอ ส่วนในชั้น
โพแทชบนสุดมักจะเป็นชั้นซิลไวต์สีแดงหรือสีส้ม ถัดลง
ไปเป็นชั้นคาร์นัลไลต์สีแดงหรือสีส้ม ชั้นที่อยู่ตรงกลาง
มักเป็นชั้นแร่แทชชีไฮไดรต์สีเหลือง ถัดลงไปจึงเป็นชั้น
แร่คาร์นัลไลต์สีชมพูหรือสีขาว และชั้นล่างสุดของแร่
โพแทชจะเป็นแร่ซิลไวต์สีขาว (Suwanich, 1986)
แต่ถ้าหากมีการเจาะที่ไม่ทะลุไปจนถึงชั้นโคก
กรวดหรือการเจาะไปหยุดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง ชั้นเกลือ
หินที่พบอาจจะพบว่าเจาะผ่านไปชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น
หากผู้ตรวจสอบชั้นหินไม่มีประสบการณ์เพียงพอจะไม่
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ทราบเลยว่าชั้นเกลือหินที่พบคือชั้นอะไร (ชั้นบน กลาง
หรือล่าง) เพราะไม่แน่เสมอไปว่าเกลือที่เจาะพบเป็นชั้น
แรกจะเป็นเกลือชั้นบน เพราะโครงสร้างของหมวดหิน
มหาสารคามเปลี่ ยนแปลงได้ต ลอดเวลาจากชั้น หิน ที่
ราบเรียบที่มักพบเกลือหิน 3 ชั้นสามารถเปลี่ยนไปเป็น
โครงสร้างแบบหมอนเกลือหรือโดมเกลือขนาดเล็ กที่มี
เกลือหินเพียง 2 ชั้นและเปลี่ยนไปเป็นโดมเกลือก่อตัว
สูงที่มีเกลือหินเพียงชั้นเดียว
การเกิดแบบนี้ หากตีความผิด พลาด ชั้นของ
เกลือหินทีผ่ ิดก็จะไม่สามารถโยงหรือเปรียบเทียบไปถึง
หลุ ม เจาะใกล้ เ คี ย งได้ หรื อ โยงไปก็ จ ะผิ ด และท าให้
โครงสร้างทางธรณีวิทยาผิดไปด้วย
อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษาโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในชั้นเกลือหินแต่ละชั้น เราก็สามารถ
จาแนกชั้นเกลือหินได้ว่าเป็นชั้นบน ชั้นกลาง หรือชั้น
ล่าง (Suwanich, 2010)
ผลของการศึ ก ษาโพแทสเซี ย มโบรไมด์ โ ปร
ไฟล์ ความจริงยังสามารถบอกได้ถึงการคดโค้งตลบทับ
ของชั้ น เกลื อ หิ น ในหมวดหิ น มหาสารคามได้ อี ก ด้ ว ย
เนื่องจากจากการเจาะสารวจแร่โพแทชและเกลือหินใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยโดยกรม
ทรัพยากรธรณีพบว่าหลุมเจาะ K-68 และ K-70 มีการ
เรี ย งตั ว ที่ ผิ ด จากปกติ อ อกไป ผู้ เ ขี ย นจึ ง ทดลองใช้
การศึกษาโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในชั้นเกลือหิน
ต่า ง ๆ ที่ พ บนี้ จึ งสามารถสั งเกตว่ า ชั้ น เกลื อ หิ น ทั้ ง 2
หลุมน่าจะมีการเรียงตัวแบบตลบทับ (overturn) อย่าง
แน่นอน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาชั้นเกลือหินที่เจาะได้ในหลุม K-68
และ K-70 เกิดการคดโค้งแบบตลบทับ (overturn
bed หรือ overturn fold) โดยการใช้โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์มาเทียบเคียงกับชั้นหินปกติ
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3. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ (KBr profile)
หมายถึ ง การน าปริ ม าณของโพแทสเซี ย มโบรไมด์ ที่
วิเคราะห์ได้จากการเก็บตัวอย่างเกลือหินที่เจาะได้ทุก ๆ
1-3 เมตรมาเรียงลาดับตามความลึกจะได้เส้นต่อกัน
ตลอดชั้นของเกลือหิน
ชั้ น เกลื อ หิ น หมายถึ ง ชั้ น หิ น ในหมวดหิ น
มหาสารคามที่ประกอบด้วยแร่เกลือหิน (halite) เป็น
ส่วนใหญ่
หมวดหินมหาสารคามหมายถึงหมวดหินหนึ่ง
ในกลุ่มหินโคราชเกิดขึ้นอยู่ระหว่างหมวดหินโคกกรวด
และหมวดหิ นภูท อก ประกอบด้ วยเกลือ หิน เป็น ส่ว น
ใหญ่ มีตั้งแต่ 1-3 ชั้น อาจพบหรือไม่พบชั้นแร่โพแทชก็
ได้ สามารถเกิดเป็นโดมเกลือขนาดเล็กใหญ่ได้
ชั้นหินที่เกิดแบบตลบทับ (overturn bed)
ในพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2544) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงชั้นหินที่มีอายุแก่
กว่าหรือเกิดก่อนเกิดทับอยู่บนชั้นหินที่มีอายุอ่อนกว่า
หรือเกิดทีหลัง และกล่าวถึงศัพท์คาว่า ชั้นหินคดโค้ง
ตลบทับ (overturn fold) หมายถึงชั้นหินคดโค้งที่มีชั้น
หินด้า นหนึ่งเอียงเทไปมากกว่า 90 องศา หรือตลบ
กลับไปทางเดิมทับชั้นหินของตัวเองอีกทีหนึ่ง

กรอบแนวความคิดในการวิจัยและวรรณกรรม
สนับสนุนกรอบแนวคิด
จากการที่พบว่าหลุมเจาะ K-68 และ K-70
(Japakasetr, 1982 และ Suwanich, 1985) ที่เจาะใน
พื้นที่อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ 1) โดย
กรมทรัพยากรธรณี มีการเรียงตัวของชั้นหินที่ผิดจาก
ปกติออกไปและไม่มีผู้ใดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์
นี้ได้ ผู้เขียนจึงทดลองใช้การศึกษาโพแทสเซียมโบรไมด์
โปรไฟล์ในชั้นเกลือหินต่าง ๆ ที่เกิดแบบปกติมาทาการ
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เปรียบเทียบกับโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในชั้นเกลือ
หินที่เจาะพบใน 2 หลุมนี้และศึกษาความเหมือนกัน
และความต่างกันโดยละเอียด
นอกจากนี้ยังใช้การลาดับการตกตัวก่อนหลัง
ของชั้นหินต่าง ๆ ของทั้ง 2 หลุมนี้มาเปรียบเทียบกับ
การลาดับการตกตัวก่อนหลังของชั้นหินต่าง ๆ ในหลุม
อื่นที่เกิดแบบปกติ
จากการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์
ตามระดับ ความลึ ก ในชั้ นเกลือ หิน ปกติของหมวดหิ น
มหาสารคามโดย Suwanich (2010) พบว่าในเกลือหิน
ชั้นบนจะมีโพแทสเซียมโบรไมด์ในช่วง 200-300 ส่วน
ในล้านส่วน (ppm) ขณะที่ในเกลือหินชั้นกลางจะมี
ประมาณ 200 ส่วนในล้านส่วน ส่วนในเกลือหินชั้นล่าง
จะมีค่าเริ่มต้นที่ประมาณ 100 ส่วนในล้านส่วน และจะ
รักษาระดับนี้ไว้จนใกล้จะถึงชั้นโพแทช จากนั้นจะมี
ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจนมากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน
อย่างรวดเร็ว
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ผลจากการศึกษานี้จะนามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ที่ได้จากหลุมเจาะ
K-68 และ K-70 ร่วมกับการศึกษาการลาดับชั้นหิน
(sequence of rock) ในชั้นหินมหาสารคามเพื่อพิสูจน์
ว่าชั้นหินในหลุมเจาะ K-68 และ K-70 มีลักษณะแบบ
คดโค้งตลบทับหรือไม่

การดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาผลจากการตรวจสอบ
ชั้นหิน (core logging) จากหนังสือ Potash and rock
salt in Thailand, Appendix A (Japakasetr, and
Suwanich, 1982) และหนังสือ Potash and rock
salt in Thailand, Appendix E; Gamma Ray Logs
and KBr Content (Suwanich, 1985) มาทาการ
วิเคราะห์ชั้นหิน ผลของการวิเคราะห์ชั้นหินมีดัง ตาราง
ต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่และหลุมเจาะ K-68 และ K-70 อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิ
ประเทศของกรมแผนที่ทหาร ลาดับชุด L7018 ระวาง 5640 IV (อาเภอนาเชือก))

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิ
วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 33
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ตารางที่ 1 ชั้นหินต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ (core logging) ในหลุมเจาะ K-68
ความหนา (ม.)
37.80

37.80-75.16

37.36

75.16-99.97

24.81

99.97-120.09

20.12

120.09-125.85

5.76

125.85-310.90

185.05

310.90-438.68

127.78

438.68-521.21

82.53

หมวดหิน

มหาสารคาม

ความลึก (ม.)
0-37.80

ชั้นหิน
ดินชั้นบน

รายละเอียด
ชั้นดินเหนียวปนทรายสีเทาปนเขียว
เกลือหิน เกิดเป็นผลึกสีขาวขนาดใหญ่กว่าผลึกเกลือโดยทั่วไป ปนด้วยสารอินทรีย์
เพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีรูปผลึกแบบลูกเต๋าชัดเจนจึงมีช่องว่างระหว่างเม็ดขนาดใหญ่
เกลือหิน แตกออกจากกันระหว่างผลึกได้ง่าย
ตอนบนสุดมีชั้นแร่ anhydrite สีขาวเทา เนื้ออ่อน มีริ้วสีดาของสารอินทรีย์แทรกสลับ
บ้าง มีลักษณะแบบ cap rock ปิดทับบนเกลือหิน
ส่วนใหญ่เป็นแร่ชนิดซิลไวต์ เกิดเป็นผลึ กขนาดใหญ่ไม่มีสีหรือสีขาว เกิดปนกับแร่
โพแทช
เกลือหินสีขาว เนื่องจากผลึกค่อนข้างใหญ่และผลึกกอดกันไม่แน่นจึงแตกหลุดเป็น
ก้อน ๆ ได้ง่าย ไม่พบชั้นหิน
ส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์นัลไลต์เกิดปนกับแร่เกลือหิน ส่วนใหญ่มีสีขาว หรือขาวปนชมพู
โพแทช
อ่อน ผลึกแร่ไม่ชัดเจน เม็ดแร่แต่ละเม็ดกอดกันแน่น มีช่องว่างระหว่างกันน้อยมาก
เกิดเป็นเกลือที่มีแถบสีบาง ๆ หลายสี มีชั้นหิน (bedding) เอียงเทมากประมาณ 80
เกลือหินสี
องศา รอยสัมผัสกับดินเหนียวที่ทับอยู่ข้างล่างเอียงประมาณ 75 องศา
กึ่งแข็งตัว (semi-consolidated) ค่อนข้างอ่อนตัวและเหนียว สีน้าตาลแดงเข้มปนดา
ดินเหนียว ส่วนที่แข็งจะมีรอยแตกมาก ในรอยแตกมักมีแร่คาร์นัลไลต์สีแสดแทรกเกิดเป็นเส้น ๆ
(fibrous) บนหน้ารอยแตก บางครั้งมีเกลือหินสีส้มอ่อนแทรกเป็นกระเปาะ
เกลือหิน ส่วนใหญ่เกลือหินในชั้นนี้มีสีน้าตาลปนเหลืองคล้ายสีน้าผึ้ง มักเกิดสลับกับ
ชั้นเกลือหินสีขาวเทา มีจุดสีส้มเล็ก ๆ ของแร่คาร์นัลไลต์เกิดปนบ้างใกล้กับชั้นแอนไฮ
เกลือหิน
ไดรต์หนาซึ่งเป็น marker anhydrite bed ชั้นนี้น่าจะเป็นส่วนล่างของเกลือหินชั้น
กลาง (middle salt) รอยสัมผัสกับชั้นดินเหนียวข้างล่างเอียงประมาณ 80 องศา
กึ่งแข็งตัว (semi-consolidated) ค่อนข้างอ่อนตัวและเหนียว สีน้าตาลแดงเข้มปนดา
ดินเหนียว
เนื้อแน่น

ที่มา: Potash and rock salt In Thailand, Appendix A, 1982

ตารางที่ 2 ชั้นหินต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ (core logging) ในหลุมเจาะ K-70
ความลึก (ม.)
0-27.31

ความหนา (ม.)
27.31

หมวดหิน

ชั้นหิน
ดินชั้นบน

27.31-100.58

73.27

100.58-302.36

201.78

302.36-325.34

22.98

เกลือหินสี

325.34-327.66

2.32

ดินเหนียว

มหาสารคาม

เกลือหิน

โพแทช

รายละเอียด
ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายสีเทา และน้าตาลแดง
ส่วนใหญ่เป็นเกลือหินสีขาว บางครั้งมัวๆ คล้ายสีก้อนเมฆ ในเนื้อเกลือมักพบชั้น
บาง ๆ ของแอนไฮไดรต์ chips หรือ stringer หรือเกิดเป็นชั้นบาง ๆ แทรกสลับ
เป็นจานวนมากในช่วงบน แล้วค่อย ๆ หายไปในช่วงบน กลายเป็นเกลือหินสีขาว
และใส
ส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์นัลไลต์มีสีตั้งแต่สีชมพูจนถึงสีขาวซึ่งพบอยู่ตอนบนของชั้นนี้
แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีแดงสดในช่วงล่าง ช่วงกลางๆ พบแร่แทชชีไฮ
ไดรต์ สี เ หลื อ งปะปนบ้ า ง ชั้ น คาร์ นั ล ไลต์ มั ก เกิ ด สลั บ เป็ น ชั้ น กั บ เกลื อ หิ น สี ข าว
โดยเฉพาะในชั้นบน ๆ ชั้นหินเอียงประมาณ 70-80 องศา
เป็นชั้นเกลือที่มีแถบสีบาง ๆ หลายสี มีชั้นหิน (bedding) เอียงเทมากประมาณ 70
องศา
กึ่งแข็งตัว (semi-consolidated) ค่อนข้างอ่อนตัวและเหนียว สีน้าตาลแดงเข้มปน
ดา เนื้อแน่น

ที่มา: Potash and rock salt in Thailand, Appendix A, 1982
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ปัญหาที่เกิดขึ้น
ต า ม ป ก ติ ชั้ น หิ น ต่ า ง ๆ ใ น ม ห ว ด หิ น
มหาสารคามจะมีการเรีย งลาดับจากหินชั้นบน เข้า สู่
หมวดหินภูทอกก่อนที่จะเข้าสู่หมวดหินมหาสารคามที่
เรียงจากบนไปล่างคือเกลือหินชั้นบน ตะกอนดินเหนียว
ชั้นกลาง เกลือหินชั้นกลาง ตะกอนดินเหนียวชั้นล่าง
ชั้นโพแทช ชั้นเกลือหินชั้นล่างก่อนสิ้นสุดด้วยแอนไฮ
ไดรต์ ชั้ น ฐาน จากนั้ น จะเข้ า สู่ ห มวดหิ น โคกกรวด
(ตารางที่ 3)
แต่จ ากผลของการตรวจวิเ คราะห์ชั้นหิ นใน
หลุม K-68 จะพบว่าถัดจากดินชั้นบนลงไปจะพบชั้น
เกลือหินซึ่งหากเรียงลาดับชั้นหินลงไปแล้ว ชั้นเกลือหิน
นี้ควรจะเป็นเกลือชั้นบน แต่ถัดลงไปกลับมีชั้นโพแทช
โดยมีแร่โพแทชชนิดซิลไวต์อยู่ข้างบน คาร์นัลไลต์อยู่
ข้างล่าง ซึ่งตามปกติชั้นโพแทชจะไม่เคยพบอยู่ร่วมกับ
เกลือหินชั้นบนเลย ถั ดลงไปเป็นเกลือหินสีซึ่งปกติจะ
พบอยู่เหนือชั้นโพแทชแต่ในหลุมนี้พบอยู่ใต้ชั้นโพแทช
ส่ว นชั้ นที่ เหลื อถั ดลงไปพบว่า มีชั้นตะกอนดิ นเหนี ย ว
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2 ชั้นและชั้นเกลือ 1 ชั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นกลางหรือ
ชั้นล่าง ดังตารางที่ 4
ส่วนปัญหาของชั้นหินในหลุมเจาะ K-70 คือ
เมื่ อเจาะผ่ านดิน ชั้ นบนลงไปจะพบชั้น เกลือ หิน ซึ่งไม่
ทราบว่าเป็นชั้นบน ชั้นกลางหรือชั้นล่างเพราะการเจาะ
ไม่ ท ะลุ ชั้ น มหาสารคาม ถั ด ลงไปเป็ น ชั้ น โพแทชซึ่ ง
ตามปกติชั้นโพแทชจะไม่ พบอยู่ใต้ชั้นเกลือหินชั้นบน
เป็ น คาร์ นั ล ไลต์ สี ข าว ถั ด ลงไปเป็ น แทชชี ไ ฮไดรต์ สี
เหลืองและล่างสุดเป็นคาร์นัลไลต์สีแดงซึ่งดูเหมือนเป็น
ชั้นโพแทชของคาร์นัลไลต์ที่กลับกันเพราะในหลุมปกติ
ทั่วไปคาร์นัลไลต์สีแดงจะอยู่บนสุด และชั้นคาร์นัลไลต์
สีขาวจะอยู่ล่างสุด ส่วนชั้นแทชชีไฮไดรต์อยู่ตรงกลาง
ถัดลงไปเป็นเกลือหินสีซึ่งปกติจะอยู่เหนือชั้นโพแทชแต่
ที่พบกลับอยู่ใต้ชั้นโพแทช ล่ างสุดของหลุมเจาะนี้คื อ
ตะกอนดินเหนียวซึ่งปัญหาก็คือไม่ทราบว่าเป็นชั้นอะไร
รายละเอียดของชั้นหินและปัญหาที่พบถูกรวบรวมอยู่
ในตารางที่ 5

ตารางที่ 3 การเรียงลาดับชั้นหินตามปกติของหมวดหินภูทอก มหาสารคาม และโคกกรวดบนที่ราบสูงโคราช
(ดัดแปลงจาก Suwanich, 1986)
ชั้นดิน-หิน
ดินชั้นบน
ชั้นหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน
เกลือหินชั้นบน
ตะกอนดินเหนียวชั้นกลาง
เกลือหินชั้นกลาง
ตะกอนดินเหนียวชั้นล่าง
ชั้นเกลือหินสี
ชั้นซิลวิไนต์สีแดงหรือส้ม
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีแดงหรือส้ม
ชั้นโพแทช
ชั้นแทชชีไฮไดรต์สีเหลือง
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีชมพูหรือสีขาว
ชั้นซิลวิไนต์สีขาว
เกลือหินชั้นล่าง
แอนไฮไดรต์ชั้นฐาน
ชั้นหินทรายปนหินดินดาน

หมวดหิน
หมวดหินภูทอก

หมวดหินมหาสารคาม

หมวดหินโคกกรวด

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
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ตารางที่ 4 การเรียงลาดับชั้นหินที่ผิดแปลกไปจากชั้นหินปกติในตารางที่ 1 ของหลุมเจาะ K-68 อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
ชั้นดิน-หิน

หมวดหิน

ปัญหา?

ดินชั้นบน
ชั้นเกลือหิน
เกลือหินชั้นบน กลาง หรือล่าง?
ชั้นซิลวิไนต์สีขาว
ทาไมอยู่บนเปรียบเทียบกับตารางที่ 3 จะอยู่ชั้นล่างสุดของชั้นโพแทช
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีชมพูปนสีขาว ชั้นโพแทช
ทาไมอยู่ล่างต่อจากชั้นซิลไวต์สีขาว
มหาสารคาม ทาไมอยู่ล่างสุดของชั้นโพแทช
ชั้นเกลือหินสี
ชั้นตะกอนดินเหนียว
ชั้นกลาง หรือล่าง?
ชั้นเกลือหิน
เกลือหินชั้นบน กลาง หรือล่าง?
ชั้นตะกอนดินเหนียว
ชั้นกลาง หรือล่าง?

ตารางที่ 5 การเรียงลาดับชั้นหินที่ผิดแปลกไปจากชั้นหินปกติในตารางที่ 1 ของหลุมเจาะ K-70 อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
ชั้นดิน-หิน
ดินชั้นบน
ชั้นเกลือหิน
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีชมพูปนสีขาว
ชั้นแทชชีไฮไดรต์สีเหลือง
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีแดงสีส้ม
ชั้นเกลือหินสี
ชั้นตะกอนดินเหนียว

หมวดหิน

ปัญหา?
เกลือหินชั้นบน กลาง หรือล่าง?
ทาไมอยู่บน

ชั้นโพแทช

ผลการวิจัย
จากการที่นาเอาผลตรวจสอบชั้นหิน (core
logging) มาทาการศึกษาถึงชั้นหินต่างๆ ที่พบ แล้วจึง
นาเอาผลวิเคราะห์ KBr ในชั้นเกลือต่าง ๆ มาทาการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ KBr content ที่ได้จาก
หลุมเจาะอื่น ๆ ที่มีค่าของ KBr content ใกล้เคียงกัน
สามารถเทียบเคียงได้ตามตารางที่ 6

มหาสารคาม

ทาไมอยู่ลา่ งปกติจะอยู่บนสุดของชั้นโพแทช
ทาไมอยู่ล่างสุดของชั้นโพแทช
ชั้นบน กลาง หรือล่าง?

หมายเหตุ: ลูกศรสองหัวเปรียบให้เห็นถึงการ
เปรี ย บเที ย บ KBr contents ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ใน
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ที่ได้จากหลุมเจาะทดสอบ
(K-68 และ K-70) เปรียบเทียบกับโพแทสเซียมโบรไมด์
โปรไฟล์ที่ได้จากหลุมเจาะปกติทั่วไป เช่นหลุม KB-1,
K-75, RS-2.18 ที่ดัดแปลงมาจาก Suwanich (2010)
เป็นต้น

KKU Science
Science Journal
Journal Volume
Volume 41
41 Number
Number 33
KKU

764
764

Research
Research

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ทไี่ ด้จากชั้นเกลือในหลุมเจาะ K-68 กับหลุมเจาะอื่น ๆ
ช่วงความลึก
(ม.)
0-37.80
37.80-75.16

ความหนา
(ม.)
37.80
37.36

ชั้นหิน

KBr profile
จากหลุม K-68

ดินชั้นบน
เกลือหิน
หมายเหตุ : ปริมาณ
KBr เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่
ล่ า ง สุ ด จ ะ มี
ค่าประมาณ 50 ppm
แล้วไต่ขึ้น สูงสุดเกือบ
500 ppm ในบริเวณ
ช่ ว งกลางและขึ้ น ๆ
ลง ๆ ที่ ร ะดั บ 100400 ppm ในช่วงสั้น
ๆ จนหมดชั้นเกลือ

ดัดแปลงจาก Suwanich, 1985

75.16-99.97

24.81

โพแทช
(ซิลไวต์)

99.97-120.09

20.12

120.09-125.85

5.76

โพแทช
(คาร์นัลไลต์)
เกลือหินสี
หมายเหตุ : เส้น KBr
profile ในหลุมนี้จ ะ
เริ่ ม ต้ น จากประมาณ
300 ppm แล้วลดลง
อย่ า งทั น ที อ ยู่ ที่ 200
ppm จากนั้นก็ขึ้นไป
ที่ 300 ppm ไปจนถึง
500 ppm

125.85-310.90

185.05

KBr profile
ในหลุมปกติทั่วไป

ดินเหนียว

ดัดแปลงจาก Suwanich, 1985

ดัดแปลงจาก Suwanich, 2010 หลุม
KB-1

ดัดแปลงจาก Suwanich, 2010 หลุม
K-75

บทวิเคราะห์
KBr profile ของหลุมเจาะ K-68
พบว่ า ใ นชั้ น เก ลื อ หิ นชั้ นนี้ มี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ สู ง ที่ 300500 ppm แสดงว่าจะต้องเกิด
อยู่ ใ กล้ กั บ ชั้ น โพแทช และต้ อ ง
เป็นเกลือชั้นล่างเท่านั้น เพราะไม่
เคยพบแร่โพแทชอยู่ในเกลือชั้น
อื่น
ส่วนตอนล่างสุดของโพแทสเซียม
โบรไมด์โปรไฟล์ที่มีค่าลดลงจนถึง
เพี ย ง 50 ppm นั้ น อาจ
เนื่ อ งมาจากการชะล้ า งของน้ า
บาดาลในบริ เ วณนี้ ที่ แ ทรกซึ ม
ระหว่า งชั้น โพแทชที่อยู่ข้ างล่า ง
ถัดลงไปและชั้นเกลือที่อยู่ข้างบน
ทาให้ค่า KBr content ลดลง
และเปลี่ย นแร่โพแทชดั้งเดิมคื อ
คาร์นัลไลต์เป็นแร่ซิลไวต์
สรุปชั้นเกลือหินที่พบชั้นนี้ควรจะ
เป็ น เกลื อ หิ น ชั้ น ล่ า ง (lower
salt) แต่ เ ป็ น ชั้ น บนสุ ด หรื อ
upper sequence ลู ก ศร
ชี้ให้เห็น ถึงการเปรียบช่วงที่มีค่า
เ ห มื อ น กั น ร ะ ห ว่ า ง ค่ า KBr
profile ของหลุม K-68 กับหลุม
ปกติอื่น ๆ
เป็น lower sylvite เกิดจากการ
ชะล้างของน้าบาดาลจนทาให้ชั้น
คาร์นัลไลต์เปลี่ยนเป็นซิลไวต์
(Hite, 1983; Suwanich, 1986)
เป็น lower carnallite ดั้งเดิม
แต่ตลบทับ
เส้น KBr profile ในหลุมนี้จ ะ
แตกต่างจากกับหลุมทั่วไปอย่าง
เ ห็ น ไ ด้ ชั ด โ ด ย เ ริ่ ม ต้ น จ า ก
ประมาณ 300 ppm ไปจนถึง
500 ppm ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับหลุมเจาะปกติทั่วไปจะเริ่มที่
ประมาณ 600 ไปสิ้น สุดที่ 300
ppm

งานวิจจัยัย
งานวิ

วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 33
วารสารวิ
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ทไี่ ด้จากชั้นเกลือในหลุมเจาะ K-68 กับหลุมเจาะอื่น ๆ
(ต่อ)
ช่วงความลึก
(ม.)
310.90-438.68

ความหนา
(ม.)
127.78

ชั้นหิน

KBr profile
จากหลุม K-68

KBr profile
ในหลุมปกติทั่วไป

เกลือหิน
หมายเหตุ : จากเส้น
KBr ข้างบนจะพบว่า
ค่ า ป ริ ม า ณ KBr
ตลอดทั้ ง ชั้ น จะอยู่ ที่
ประมาณ 200 ppm

บทวิเคราะห์
KBr profile ที่พบแสดงให้เห็นว่านี่
คว ร จ ะ เ ป็ น เ ก ลื อ หิ น ชั้ น ก ล า ง
(middle salt) ในชั้ น lower
sequence ซึ่ ง จะเกิ ด ซ้ากั น ในช่ ว ง
กลาง ๆ ของความลึกซึ่งน่าจะเป็น
ชั้น ที่ พั บ ตั วของเกลือ หิ น (hinge
line) ตรงลูกศรตัวกลาง

ดัดแปลงจาก Suwanich, 1985

ดัดแปลงจาก Suwanich, 2010 หลุ ม
RS-2.18)
438.68-521.21

82.53

ดินเหนียว

น่าจะเป็นชั้น lower clastic ที่เรียง
ตัวตามปกติ ไม่ตลบทับ
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Research
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41 Number
Number 33
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ทไี่ ด้จากชั้นเกลือในหลุมเจาะ K-70 กับหลุมเจาะอื่น ๆ
ช่วงความลึก
(ม.)
0-27.31
27.31100.58

ความหนา
(ม.)
27.31
73.27

ชั้นหิน

KBr profile
จากหลุม K-68

325.34327.66

201.78

โพแทช (คาร์นัลไลต์)

22.98

เกลือหินสี
หมายเหตุ : เส้ น KBr
profile ในหลุมนี้จะ
เริ่ ม ต้ น จากประมาณ
450 ppm แล้วลดลง
อย่ า งทั น ที อ ยู่ ที่ 400
ppm จากนั้นก็ขึ้นไป
ที่ 450 ppm ไปจนถึง
650 ppm

2.32

บทวิเคราะห์

ดินชั้นบน
เกลือหิน
หมายเหตุ : ปริมาณ
KBr เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่
ล่ า งสุ ด จะพบว่ า มี ค่ า
ประมาณ 400 กว่า ๆ
ppm แล้วไต่ขึ้นสูงสุด
ในช่ ว งสั้ น จนถึ ง 500
ppm แล้ ว ค่ อ ย ๆ
ลดลงที ล ะน้ อ ยจนถึ ง
ตอนบนสุดที่ประมาณ
400 ppm

ดั ด แ ป ล ง จ า ก Suwanich,
1985

100.58302.36
302.36325.34

KBr profile
ในหลุมปกติทั่วไป

ดินเหนียว

ดั ด แ ป ล ง จ า ก Suwanich,
1985

ดั ด แปลงจาก Suwanich,
หลุม KB-1

2010

ดั ด แปลงจาก Suwanich,
หลุม K-75

2010

KBr profile ของหลุมเจาะ K70 พบว่าในชั้นเกลือหินชั้นนี้
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ สู ง ที่
400-500 ppm แสดงว่ า
จะต้ อ งเกิ ด อยู่ ใ กล้ กั บ ชั้ น โพ
แทช และต้ อ งเป็ น เกลื อ ชั้ น
ล่า งเท่ านั้ น เพราะไม่เ คยพบ
แร่โพแทชอยู่ในเกลือชั้นอื่น
ลั ก ษณะในตอนล่ า งสุ ด ของ
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์
ที่ มี ค่ า ลดลงเล็ ก น้ อ ยแต่ ไ ม่
เท่ากับในหลุม K-68 แสดงว่า
ชั้ น หิ น มี ก ารชะล้ า งด้ ว ยน้ า
บาดาลบ้ า งแต่ ไ ม่ ม าก และ
พอที่จะทาให้แร่คาร์นัลไลต์ที่
อยู่ถัดลงไปเปลี่ย นเป็ นแร่ซิ ล
ไวต์
สรุปชั้นเกลือหินที่พบชั้นนี้ควร
จ ะ เ ป็ น เ ก ลื อ หิ น ชั้ น ล่ า ง
(lower salt) แต่ เ ป็ น ชั้ น
บ น สุ ด ห รื อ upper
sequence
ดู ลู ก ศรซึ่ ง
ชี้ให้เห็นถึงการเปรียบช่วงที่มี
ค่าเหมื อนกัน ระหว่า งค่า KBr
profile ของหลุม K-68 กับ
หลุมปกติอื่น ๆ แต่กลับหัว
เป็ น lower
carnallite
ดั้งเดิมแต่ตลบทับ
จากการเปรียบ เทียบกับเส้น
KBr profile ปกติจะพบว่า
เกลื อหิ นสี ชั้น นี้เกิ ดแบบตลบ
ทับ

น่าจะเป็นชั้น lower clastic
เช่นเดียวกับ K-68 ที่เรียงตัว
ตามปกติ ไม่ตลบทับ

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 33
วารสารวิ

ผลการวิเคราะห์
เมื่อทาการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการ
ลาดับชั้นหินและใช้ โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ แล้ว
ผลที่ได้สามารถหาคาตอบต่าง ๆ ต่อไปนี้
ในหลุมเจาะที่ K-68 จากปัญหาที่ว่าเกลือหิน
ที่พบเป็นชั้นแรกคือเกลือหินชั้นอะไร คาตอบคือเกลือ
หินชั้นล่างที่เกิดแบบตลบทับ เนื่องจากโพแทสเซียมโบร
ไมด์โปรไฟล์ พบว่าในชั้นเกลือหินชั้นนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่ 300-500 ppm แสดงว่าจะต้องเกิดอยู่ใกล้
กับชั้นโพแทช และต้องเป็นเกลือชั้นล่างเท่านั้น เพราะ
ไม่เคยพบแร่โพแทชอยู่ในเกลือชั้นอื่น
ส่วนตอนล่างสุดของโพแทสเซียมโบรไมด์โปร
ไฟล์ ที่ มี ค่ า ลดลงจนถึ งเพี ย ง 50 ppm นั้ น อาจ
เนื่ อ งมาจากการชะล้ า งของน้ าบาดาลในบริ เ วณนี้ ที่
แทรกซึมระหว่างชั้นโพแทชที่อยู่ข้างล่างถัดลงไปและ
ชั้นเกลือที่อยู่ข้างบนทาให้ค่า KBr content ลดลง และ
เปลี่ยนแร่โพแทชดั้งเดิมคือคาร์นัล ไลต์เป็นแร่ซิลไวต์

767
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(Suwanich, 1986) แต่ลึกลงไปยังคงสภาพการเป็นแร่
คาร์นัลไลต์ดั้งเดิมแต่ชั้นหินตลบทับ
ในชั้น เกลื อหิน สีพบว่าเส้ น โพแทสเซีย มโบร
ไมด์โปรไฟล์ในหลุมนี้จะแตกต่างจากกับหลุมทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด โดยเริ่มต้นจากประมาณ 300 ppm ไปจนถึง
500 ppm ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลุมเจาะปกติทั่วไป
จะเริ่มที่ประมาณ 600 ไปสิ้นสุดที่ 300 ppm หรือเส้น
KBr profile กลับกันอย่างสิ้นเชิง
ถัด ลงไปเป็ น ชั้ น ตะกอนดิ น เหนี ย วที่ ค วรจะ
เป็นตะกอนดินเหนียวชั้นล่าง (lower clastic) ที่เกิด
การตลบทับเช่นเดียวกับเกลือหิน
ถัดลงไปจะเป็นเกลือหินอีกชั้นหนึ่งซึ่งน่าจะ
เป็นเกลือหินชั้นกลางในชั้น lower sequence ซึ่งจะ
เกิดซ้ากันในช่วงกลาง ๆ ของความลึกซึ่งน่าจะเป็นชั้นที่
พับตัวของเกลือหิน (hinge line) โดยศึกษาจากเส้น
KBr ข้างบนจะพบว่าค่า ปริมาณ KBr ตลอดทั้งชั้นจะอยู่
ที่ประมาณ 200 ppm และชั้นดินเหนียวล่างสุดที่เจาะ
ถึงจึงน่าจะเป็นดินเหนียวชั้นล่างแต่เกิดเรียงแบบปกติ
แล้ว

ตารางที่ 8 การสรุปผลลาดับชั้นหินที่ผิดแปลกไปจากชั้นหินปกติในตารางที่ 1 ของหลุมเจาะ K-68 อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ชั้นดิน-หิน

หมวดหิน

ดินชั้นบน
ชั้นเกลือหิน

เกลื อ หิ น ชั้ น บน กลาง
หรือล่าง?
ทาไมอยู่บน

ชั้นซิลวิไนต์สีขาว
ชั้นคาร์นัลลิไตต์สีชมพู
ปนสีขาว
ชั้นเกลือหินสี
ชั้นตะกอนดินเหนียว
ชั้นเกลือหิน
ชั้นตะกอนดินเหนียว

ปัญหา?

ชั้นโพแทช
มหาสารคาม

ท าไมอยู่ ล่ า งต่ อ จากชั้ น
ซิลไวต์สีขาว
ท าไมอยู่ ล่ า งสุ ด ของชั้ น
โพแทช
ชั้นกลาง หรือล่าง?
เกลื อ หิ น ชั้ น บน กลาง
หรือล่าง?
ชั้นกลาง หรือล่าง?

คาตอบ
เป็นเกลือหินชั้นล่างเพราะการตลบทับ
อยู่ บ น เพราะถู ก ชะล้ า งด้ว ยน้ าบาดาลจนเปลี่ ย นจากคาร์
นัลไลต์ไปเป็นซิลไวต์
อยู่ล่าง เพราะยังเป็นแร่ดั้งเดิมที่ไม่ถูกชะล้างด้วยน้าบาลจน
เปลี่ยนไปเป็นซิลไวต์เหมือนชั้นบน
อยู่ล่างสุดเพราะการตลบทับ
ชั้นล่าง (Lower Clastic) เรียงตัวแบบตลบทับ
เกลือหินชั้นกลางมีการพับ ของการตลบทับครึ่งบนตลบทับ
ครึ่งล่างปกติ
ชั้นล่างเรียงแบบปกติ
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ตารางที่ 9 การสรุปผลลาดับชั้นหินที่ผิดแปลกไปจากชั้นหินปกติในตารางที่ 1 ของหลุมเจาะ K-70 อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ชั้นดิน-หิน
ดินชั้นบน
ชั้นเกลือหิน
ชั้ น คาร์ นั ล ลิ ไ ตต์ สี ช มพู
ปนสีขาว
ชั้นแทชชีไฮไดรต์สีเหลือง
ชั้ น คาร์ นั ล ลิ ไ ตต์ สี แ ดงสี
ส้ม
ชั้นเกลือหินสี
ชั้นตะกอนดินเหนียว

หมวดหิน

ชั้นโพแทช

มหาสารคาม

ปัญหา?

คาตอบ

เกลือหินชั้นบน กลาง หรือล่าง?
ทาไมอยู่บน

เกลือชั้นล่าง
อยู่บนเพราะการตลบทับ

ทาไมอยู่ล่างปกติจะอยู่บนสุดของชั้น
โพแทช
ทาไมอยู่ล่างสุดของชั้นโพแทช
ชั้นบน กลาง หรือล่าง?

อยู่ล่างเพราะการตลบทับ

ส่วนในหลุม K-70 ก็เช่นกันจากปัญหาที่ว่า
เกลือหินที่พบเป็นชั้นแรกคือเกลือหินชั้นอะไร คาตอบ
คื อ เกลื อ หิ น ชั้ น ล่ า งที่ เ กิ ด แบบตลบทั บ เนื่ อ งจาก
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ที่พบในชั้นเกลือหินชั้นนี้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่ 400-500 ppm แสดงว่า
จะต้องเกิดอยู่ใกล้กับชั้นโพแทช และต้องเป็นเกลือชั้น
ล่างเท่านั้น เพราะไม่เคยพบแร่โพแทชอยู่ในเกลือชั้นอื่น
ลักษณะในตอนล่างสุดของโพแทสเซียมโบร
ไมด์โปรไฟล์ที่มีค่าลดลงเล็กน้อยแต่ไม่เท่ากับในหลุม K68 แสดงว่าชั้นหินมีการชะล้างด้วยน้าบาดาลบ้างแต่ไม่
มาก และพอที่ จ ะท าให้ แ ร่ ค าร์ นั ล ไลต์ ที่ อ ยู่ ถั ด ลงไป
เปลี่ยนเป็นแร่ซิลไวต์
ส่วนในชั้นเกลือหินสีพบว่าเส้น โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ในหลุมนี้ก็คล้ายกับในหลุม K-68 แต่จะ
แตกต่างจากกับหลุมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มต้น
จากประมาณ 450 ppm แล้วลดลงอย่างทันทีอยู่ที่
400 ppm จากนั้นก็ขึ้นไปที่ 450 ppm ไปจนถึง 650
ppm จากการเปรี ย บ เที ย บกั บ เส้ น โพแทสเซี ย มโบรไมด์โปรไฟล์ ปกติจะพบว่าเกลือหินสีชั้นนี้เกิดแบบ
ตลบทับ

อยู่ล่างสุดเพราะการตลบทับ
ชั้นล่าง (Lower Clastic) เรียงตัวแบบ
ตลบทับ

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิ จั ย โดยการเปรี ย บเที ย บค่ า
โพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ ซึ่งมีเฉพาะในชั้นเกลือหิน
และเที ย บเคี ย งชั้ น หิ น ต่ า ง ๆ ที่ พ บในหมวดหิ น
มหาสารคามสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกลือหินที่พบเป็นชั้น
อะไรและมี โ ครงสร้ า งแบบปกติ ห รื อ ตลบทั บ ซึ่ ง ผล
การศึ กษาพบว่ าชั้ นเกลื อ หิน และโพแทชในหมวดหิ น
มหาสารคามจากหลุมเจาะ K-68 และ K-70 ในพื้นที่
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามมีชั้นหินแบบตลบ
ทับจริง
ตามปกติการเกิ ดการคดโค้งตลบทับของชั้น
เกลือหินใด ๆ โดยทั่วไปเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยาก
เกินไป เมื่อเวลาที่ชั้นเกลือถูกบีบด้วยแรงทางด้านข้าง
ชั้นเกลือมักจะปูดขึ้นมาเป็นโดมเกลือในแนวตั้งและสูง
จากระดับเดิมมากอาจเรียกว่า salt diapir แต่ถ้าแรง
บี บ น้ อ ยเกลื อ อาจปู ด ขึ้ น มาเป็ น ลั ก ษณะหมอนเกลื อ
เท่านั้นเรียกว่า salt pillow ซึ่งลักษณะเช่นนี้ขึ้นอยู่กับ
ความแข็งแรงของชั้นหินที่ปิดทับอยู่ข้างบนด้วยซึ่งใน
พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทยหิ น ที่ ปิ ด ทั บ
ได้แก่หมวดหินภูทอกซึ่งค่อนข้างเปราะดังนั้นถ้าจุดใดที่
หิน ทรายในหมวดหิ น ภูท อกแตกก็ จ ะเป็ น ช่ อ งทางให้
เกลือแทรกขึ้นมากลายเป็นโดมเกลือได้ง่าย แต่ถ้าบาง
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บริเวณเป็นชั้นหินแข็งการแทรกตัวขึ้นมาก็จะและอาจ
เกิดเป็นหมอนเกลือ
แต่การเกิ ดชั้นหิ นแบบคดโค้งตลบทับ ถ้าจะ
เกิดมักจะเกิดในช่วงที่ยังไม่มีหินชั้นบนมาปิดทับ เพราะ
เกลื อ หิ น จะมี อิ ส ระในการเกิ ด โดมซึ่ งเมื่ อ โดมสู ง จาก
ระดับเดิมมากก็จะพับตัวลงมาจนเกิดชั้นหินแบบคดโค้ง
ตลบทับซึ่งเคยเกิดในลักษณะนี้มากมายในปัจจุบันเช่นที่
ประเทศอิหร่านเป็นต้น (Jackson, 1990) ดังนั้นการ
เกิดชั้นหินในหมวดหินมหาสารคามที่เกิดเป็นโครงสร้าง
แบบคดโค้ งตลบทั บน่ า จะเกิ ด ขึ้น ก่ อ นที่ มี ห มวดหิ น ภู
ทอกเกิดทับ

ข้อเสนอแนะ
ควรจะมี ก ารทดลองหาหลุ ม เจาะอื่ น ๆ ที่
น่าจะมีการเกิดแบบคดโค้งตลบทับเช่นในหลุมเจาะ K68 และ K-70 ให้ม ากขึ้ นอี กเพราะเป็น พื้น ที่ที่ มี
ศั ก ยภาพในการเกิ ด แหล่ ง โพแทชชนิ ด ซิ ล ไวต์ ที่ มี
คุณสมบัติเป็นแร่ปุ๋ยโพแทสเซียมเกรดสูงและสามารถ
อธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของหมวดหิน
มหาสารคามและหินที่ทับอยู่ข้างบนได้เป็นอย่างดี
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