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บทคัดยอ 

จากการศึกษาทางธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพและการแปลผล

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) ในอุทยานแหงชาติภูลังกา พบวา

ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแหงชาติภูลังกา จัดอยูในหมวดหินภู

ทอก อายุครีเทเชียส-เทอรเชียรี ประกอบดวยหินทรายหนาสีนํ้าตาลแดง

ถึงนํ้าตาลเขม มีแนวชั้นเฉียงระดับแทรกอยู อุทยานแหงชาติภูลังกามี

ยอดสูงสุด 563 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล พบหมูหินในหมวดหินภูทอก 2 

หมู ไดแก หมูหินคําตากลา ซ่ึงเปนชั้นทรายบางเนื้อละเอียดสีนํ้าตาลแดง

และหินทรายแปงสีนํ้าตาลแดงแกมมวง ปรากฏบนความสูงต่ํากวา 298 

เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลและหมูหินภูทอกนอย ซ่ึงเปนหินทรายเนื้อ

หยาบถึงปานกลาง สลับกับหินทรายเนื้อละเอียดมาก สีนํ้าตาลเขม และ

ปรากฏขั้นเฉียงระดับขนาดใหญ อยูบนความสูงกวา 298 เมตร เหนือ

ระดับนํ้าทะเล ลักษณะลําดับชั้นหินหมวดหินภูทอกเกิดจากการสะสมตัว

และตกตะกอนทั้งจากแมนํ้าที่พัดพามาเปนครั้งคราวสลับกับการพัดพามา

ของลม ในสภาพภูมิอากาศที่คอนขางกึ่งแหงแลงถึงแหงแลงทําใหไม

เหมาะแกการเกิดซากดึกดําบรรพในหมวดหินน้ี 

คําสําคัญ อุทยานแหงชาติภูลงักา ระบบภูมิสารสนเทศ 

1. บทนํา 

 จากประสบการณที่ เ คยพบเห็น  พบว าสิ่ ง มีชี วิ ตและ

สภาพแวดลอมของอุทยานแหงชาติภูลังกามีการถูกทําลายไปอยางมาก

ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ซ่ึงหากคน

ในทองถ่ินโดยเฉพาะนักเรียนมีความเขาใจในลักษณะทางธรณีวิทยาและ

ซากดึกดําบรรพในอุทยานแหงชาติภูลังกาซึ่งเปนหน่ึงในความรูความ

เขาใจในธรรมชาติของทองถ่ิน จะชวยใหนักเรียนได ตระหนัก เห็นคุณคา 

และรวมกันรักษาอุทยานแหงชาติภูลังกาใหเปนแหลงเรียนรู แหลงนํ้า 

แหลงอาหาร ยารักษาโรคของชุมชน ตลอดจนจะชวยลดปญหาการ

ทําลายอุทยานแหงชาติภูลังกา เชน เผาปา การบุกรุกพื้นที่ปา การเก็บ

สมุนไพรไปขาย การลาสัตวปา เปนตน 

 จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะทางธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพในอุทยานแหงชาติภูลังกา 

โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาจัดทําแผนที่และแบบจําลอง

ภูมิประเทศใหใกลเคียงกับพื้นที่จริง เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผน 

แกไขปญหาและการบริหารจัดการแหลงตนนํ้า แหลงอาหารและยารักษา

โรคของชุมชนตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ข้ันตอนการเตรียมการสํารวจ 

 รวบรวม ศึกษาขอมูลเกาที่มีอยูกอนแลว เชน แผนที่

ธรณีวิทยามาตราสวนตางๆ รายงานการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แปล

ความหมายจากแผนที่และภาพถายดาวเทียม วางแผนการ

สํารวจ กําหนดจุดบริเวณที่จะศึกษาโดยใหเสนทางสํารวจตัด

โครงสราง หรือ strike ของชั้นหิน จัดหาแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราสวน 1 : 50,000 ระวางอําเภอบานแพง ( 5844 ΙV ) และ

ระวางบานดงบัง ( 5845 ΙΙΙ ) เตรียมเครื่องมือสํารวจภาคสนาม 

 2. ข้ันตอนการสํารวจในภาคสนาม 

 ทําการสํารวจธรณีข้ันเบ้ืองตน ตามจุดบริเวณที่จะ

ศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่ เพื่อวางแผนขั้นตอไป สํารวจและ

บันทึกรายละเอียดของแตละจุดสํารวจ เชน หนวยหิน ลักษณะ

หิน สี ความหนา วัดแนวการวางตัวและมุมเอียงเทของลําดับชั้น

หิน ซากดึกดําบรรพ และแร บันทึกขอมูล บันทึกภาพ เก็บ

ตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะห ประมวลผลการสํารวจ รวบรวม

ขอมูลลงแผนที่ตนราง ที่ทําลงในโปรแกรม ArcGIS 9.2 

 3. ข้ันตอนการจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและรายงาน

ประกอบ 

 ดําเนินการวิเคราะหดานตางๆ เชน ลําดับชั้นหิน      

หาอายุซากดึกดําบรรพ องคประกอบทางเคมี ชนิดและลักษณะ

เน้ือหิน คุณสมบัติทางวิศวกรรม ประมวลผลและแปล

ความหมายขอมูล ที่ไดจากการสํารวจและการวิเคราะห จัดทํา

เปนแผนที่ธรณีวิทยาโดยใชโปรแกรม ArcGIS 9.2 และรายงาน

ผลการสํารวจธรณีวิทยาตนฉบับ ตรวจสอบมาตรฐานความ

ถูกตองกอนเผยแพรในรูปแบบของแผนที่ธรณีวิทยาและรายงาน

ประกอบ 

 

3. ผลการศึกษา 

 จากการสํารวจภาคสนามลักษณะทางธรณีวิทยา

บริเวณอุทยานแหงชาติภูลังกาทางทิศตะวันออก โดยทําการ

เลือกพื้นที่ศึกษาจากทั้งส้ิน 3 พื้นที่ไดแกพื้นที่ศึกษาที่ 1 นํ้าตก

วิมานทิพย พื้นที่ศึกษาที่ 2 วัดพระธาตุภูลังกา พื้นที่ศึกษาที่ 3 

ที่ทําการอุทยานแหงชาติภูลังกา ผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่



ศึกษาจุดที่ 2 วัดพระธาตุภูลังกา เน่ืองจากมีเสนทางเดินตัดชั้นหิน

อุทยานแหงชาติภูลังกา วัดพระธาตุภูลังกาตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ

อุทยานแหงชาติภูลังกา ในเขตบานดงชมพู ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอ

บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 48 Q 0405685 

E / 1987799 N โดยมีจุดสํารวจทั้งส้ินจํานวน 4 จุดเพื่อหารอยตอของชั้น

หินภูทอกฝงทิศตะวันออกโดยพิจารณาจากลักษณะหินที่เปลี่ยนแปลง 

เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552 ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

(ตามลําดับความสูง) 

จุดสํารวจที่ 1 

พิกัด 48 Q 1987799 N/ 0405685 E 

ความสูง 227 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล  

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะธรณีวิทยาของหิน ในจุดสํารวจที่ 1 

1. ลักษณะหิน (rock type) หินทรายเนื้อละเอยีด
(Sandstone)และหินทรายแปง 
(Siltstone) 

2. สี (Color) สีสด : นํ้าตาลแดง (reddish 
brown) 
สีผุ : นํ้าตาลเขม (dark brown) 

3. ขนาดเม็ดตะกอน 
(Sediment grain-size) 

ละเอียดมากถึงละเอียด (Very 
fine sand -fine sand) 

4. การคัดขนาด (sorting) การคัดขนาดดี (well sorted) 
5. ความกลม (sphericity) - 
6. ความมน (roudness) - 
7. เน้ือเช่ือมประสาน 
(cement) 

Clay mineral, Fe-oxide 

8. แนวการวางตัว (strike) 
และมุมเอียงเท (dip) 

780/20 SE 

9. แรที่พบ (composition) Feldspar , quartz , lithic 
fragment 

10. ลักษณะอื่นๆที่พบ  
 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเนื้อหินที่พบในจุดสํารวจที่ 1 

 

จุดสํารวจที่ 2 

พิกัด 48 Q 1987786 N/ 0405767 E 

ความสูง 298 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะธรณีวิทยาของหิน ในจุดสํารวจที่ 2 

1. ลักษณะหิน (rock type) หินทรายเนื้อหยาบถึงปาน
กลาง สลับกับหินทรายเนื้อ
ละเอียดมาก 

2. สี (Color) สีสด : สีนํ้าตาลเขม 
สีผุ : สีนํ้าตาลแดง 

3. ขนาดเม็ดตะกอน (Sediment 
grain-size) 

ตะกอนมีขนาดละเอียด (fine 
sand) 

4. การคัดขนาด (sorting) การคัดขนาดดี (well 
sorted) 

5. ความกลม (sphericity) - 
6. ความมน (roudness) - 
7. เน้ือเชื่อมประสาน (cement) Clay mineral, Fe-oxide 
8. แนวการวางตัว (strike) และ
มุมเอียงเท (dip) 

- 

9. แรที่พบ (composition) - 
10. ลักษณะอื่นๆที่พบ Cross bedding 

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเนื้อหินที่พบในจุดสํารวจที่ 2 

 

จุดสํารวจที่ 3 

พิกัด 48 Q 1987818 N/ 0405767 E 

ความสูง 299 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะธรณีวิทยาของหิน ในจุดสํารวจที่ 3 

1. ลักษณะหิน (rock type) หินทรายเนื้อหยาบแทรก
สลับดวยกรวด  

2. สี (Color) สีสด : สีนํ้าตาลเขม 
สีผุ : สีนํ้าตาลแดง 

3. ขนาดเม็ดตะกอน 
(Sediment grain-size) 

หินทราย: หินทรายเนื้อ
หยาบ (Coarse sand)  
กรวด: Granule to Pebble 

4. การคัดขนาด (sorting) Poorly sorted 
5. ความกลม (sphericity) กรวด: Hight sphericity 
6. ความมน (roudness) กรวด: Sub Rounded 
7. เน้ือเชื่อมประสาน (cement) Clay , Fe-oxide 
8. แนวการวางตัว (strike) และ
มุมเอียงเท (dip) 

- 

9. แรที่พบ (composition) Feldspar , quartz lithic 
fragment , matrix 

10. ลักษณะอื่นๆที่พบ - 



 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะของเนื้อหินที่พบในจุดสํารวจที่ 3 

 

จุดสํารวจที่ 4 

พิกัด 48 Q 1987608 N/ 0406004 E 

ความสูง 434 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะธรณีวิทยาของหิน ในจุดสํารวจที่ 4 

1. ลักษณะหิน (rock type) หินทรายเนื้อหยาบ 
2. สี (Color) สีสด : สีนํ้าตาลแดงเขม 

(dark reddish brown) 
สีผุ : สีนํ้าตาลเขม-ดํา (dark 
brown black) 

3. ขนาดเม็ดตะกอน (Sediment 
grain-size) 

Medium-Fine sand 

4. การคัดขนาด (sorting) การคัดขนาดดี (well sorted) 
5. ความกลม (sphericity) - 
6. ความมน (roudness) - 
7. เน้ือเช่ือมประสาน (cement) Clay mineral, Fe-oxide 
8. แนวการวางตัว (strike) และ
มุมเอียงเท (dip) 

- 

9. แรที่พบ (composition) Feldspar , quartz , lithic 
fragment 

10. ลักษณะอื่นๆที่พบ Ripple Marks 
 

 
รูปที่ 4 แสดงลักษณะของเนื้อหินที่พบในจุดสํารวจที่ 4 

 

และนํามาแปลผลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแผนที่แสดงลักษณะ

ทางธรณีวิทยา ดังน้ี 

 
 

4. อภิปรายและสรุปผล 

 จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ซากดึกดํา

บรรพและการแปลผลดวยระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

(GIS) บริเวณอุทยานแหงชาติภูลังกา พบวามีลักษณะชั้นหิน

เปนหมวดหินภูทอก (Phu Thok Formation) ซ่ึงมีลักษณะเปน

หินทรายหนาสีนํ้าตาลแดงถึงนํ้าตาลเขม มีแนวชั้นระดับแทรก

อยู โดยปรากฏ 2 หมูหิน ในบริเวณน้ี ไดแก  

ที่ระดับความสูงต่ํากวา 298 เมตร เปนหมูหินคําตา

กลา(Kam Ta Kla member) วางตัวอยูตอนลางของหมวดหิน 

ลักษณะเดนเปนหินทรายแปง สีนํ้าตาลแดงแกมมวง โครงสราง

ชั้นไมสมบูรณ วางอยูตอนลาง และตอนบนของหมูหินเปนหิน

ทรายเนื้อละเอียดถึงปานกลาง สีนํ้าตาลแดง ชั้นบางถึงหนา

แสดงชั้นเฉียงระดับชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของเดนโชค 

ม่ันใจ(2549) แตไมปรากฏรูหนอนชอนไชและไมพบการเชื่อม

ประสานดวย Calcaceuos cement และ Silica cement ในพื้นที่

ศึกษา 

ที่ระดับความสูงกวา 298 เมตร เปนหมูหินภูทอก

นอย(Phu Thok Noi member) วางตัวอยูตอนบนของหมวดหิน 

ลักษณะเดนเปนหินทรายเนื้อละเอียดถึงปานกลาง สีนํ้าตาลเขม-

ดํา ชั้นหนาถึงไมแสดงชั้น การคัดขนาดดีมาก แสดงชั้นเฉียง

ระดับขนาดใหญอยางเดนชัด แทรกสลับกับหินทรายเนื้อละเอียด

ถึงปานกลาง สีนํ้าตาลแดงเขม แสดงโครงสรางแบบลอนคลื่น

เดนชัด แรที่พบประกอบดวย Feldspar , quartz , lithic 

fragment เน้ือหินมีการเชื่อมประสานดวย Clay mineral และ 

Fe-oxide สอดคลองกับการศึกษาของ วัฒนา ตันเสถียร , นร

รัตน บุญกันภัยและเดนโชค ม่ันใจ 

และจากลักษณะทางกายภาพของหิน การเรียงลําดับ

ชั้นหิน หมวดหินภูทอกเกิดจากการสะสมตัวและตกตะกอนทั้ง

จากแมนํ้า meandering rivers ที่พัดพาเปนครั้งคราวสลับกับ

การพัดพาของลม ในภาพภูมิอากาศในสมัยโบราณที่คอนขางกึ่ง

แหงแลงถึงแหงแลง ทําใหไมเหมาะแกการเกิดซากดึกดําบรรพ 

(กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
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