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การใชป้ระโยชนข์อ้มลูธรณีวทิยา
ทางดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 โครงสรา้งพืน้ฐาน 
โดยทั่วไปจ าแนกได ้3 
ประเภท 

1. โครงขา่ยการขนสง่ 
เชน่ ถนน ทางรถไฟ 
ทา่เรอื เสน้ทางเดนิเรอื 
ทา่เรอืน ้าลกึ เสน้ทาง
เดนิเรอืทะเล สนามบนิ
และลานบนิ  





การใชป้ระโยชนข์อ้มลูธรณีวทิยา
ทางดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2. โครงขา่ยที่
ไมใ่ชก่ารขนสง่ 
เชน่ พลงังาน 
เชือ้เพลงิจาก
ซากดกึด าบรรพ ์
พลงังานไฟฟ้า 
และการ
โทรคมนาคม 

 



 3. โครงสรา้งตาม
วตัถปุระสงค ์เชน่ 
นคิมอตุสาหกรรม 
โรงพยาบาล 
สถาบนัการศกึษา 

 และศนูยฝึ์กอบรม
ตา่ง ๆ  

 

การใชป้ระโยชน์ขอ้มูลธรณีวิทยาทางดา้นการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 



การใชค้วามรูท้างธรณีวทิยา 

 การใชป้ระโยชนจ์าก
ความรูค้วามเขา้ใจและ
ขอ้มลูทางธรณีวทิยา มี
บทบาทส าคญัตอ่งาน
พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดงักลา่วไดเ้ป็น
อยา่งด ี มกีรณีศกึษาที่
พอจะยกเป็นตวัอยา่ง 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการ
ประยกุตใ์ชข้อ้มลู
ธรณีวทิยากบังานที่
กลา่วมาแลว้ 



ธรณีวทิยากบังานสรา้งถนน 

 การกอ่สรา้งสะพาน
เศรษฐกจิ (Land 
bridge) โดยการ
กอ่สรา้งถนน 
เชือ่มโยง
ตะวันออก-ตะวันตก 
ของภาคใต ้ระหวา่ง
ทา่เรอืน ้าลกึกระบี่
(อ.เมอืง จ.กระบี)่ 
และขนอม(อ.ขนอม 
จ.นครศรธีรรมราช)  

 

    

 



ธรณีวทิยากบังานสรา้งถนน 

 ขอ้มลูทาง
ธรณีวทิยาที่
จะน ามาใช ้

ไดก้็คอื การ
ใชแ้หลง่
วสัดกุอ่สรา้ง
ถนน  



ธรณีวทิยากบังานสรา้งถนน 

 แผนทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

แหลง่วสัดกุอ่สรา้งใน
บรเิวณละแวกใกลเ้คยีงกบั
จังหวดักระบี(่สนิ สนิสกลุ 
และสโิรตม ์ศลัยพงษ์, 
2539) ซึง่ไดแ้ก ่หนิทราย 
หนิกรวดมน หนิทรายปน
กรวดมน หนิปนู หนิปนู
โดโลไมต ์หนิแกรนติ หนิ
เชริต์ ศลิาแรง ดนิลกูรัง 
กรวด ทราย และดนิเหนยีว 
เป็นตน้  



หินเชิร์ต      หินกรวดมน 

หนิแกรนติ       หนิทราย 



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้ง 
เสน้ทางเดนิเรอื 

 เสน้ทางการเดนิเรอื แนว
เสน้ทางหลังสวน – ราช
กรดู จากการส ารวจทาง
ธรณีวทิยา โดยความ
รว่มมอืระหวา่ง ส ารวจ
ธรณีวทิยา ส ารวจธรณี
ฟิสกิส ์และการเจาะ
ส ารวจชัน้ดนิและหนิ ท า
ใหส้ามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผน
ด าเนนิการขดุคลองไดด้ี
และเหมาะสมยิง่ 



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้ง 
เสน้ทางเดนิเรอื 

  ท าใหท้ราบวา่ บรเิวณ

ตะวนัออก ดงักลา่ว ประกอบไป
ดว้ยตะกอน ดนิ ทราย กรวด 
และดนิเหนยีว เป็นตน้  

     บรเิวณสว่นทีเ่ป็นภเูขา 
ประกอบดว้ยหนิแข็ง บางบรเิวณ
เป็นหนิแปร ซึง่จัดรวมกนัเป็น
กลุม่หนิยคุคารบ์อนเิฟอรัส – 
เพอรเ์มยีน 

  บรเิวณทีร่าบดา้นตะวันตก
ชายทะเลอนัดามัน ขอ้มลูจาก
หลมุเจาะบรเิวณบา้นราชกรดู มี
ชัน้ตระกอนดนิรว่น กรวด ทราย 
เป็นตน้  

  

  



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้งเสน้ทางเดนิเรอื 
   นอกจากนีย้งัพบแหลง่แรท่ี่

ส าคญั ตามแนวคลอง และยงัมี
แหลง่หนิกอ่สรา้งและแหลง่
ทรายทัง้ 2 ฟากทะเล 

  จากขอ้มลูทางธรณีทีเ่รา
พบ ท าใหเ้ราทราบไดว้า่ หาก
ตอ้งขดุคลองในแนวนี ้หากตอ้ง
ขดุคลอง ในแนวนี ้เราจะตอ้งท า
การขดุดนิและหนิออกจากพืน้
ภมูปิระเทศรวมเทา่ไหร ่โดย
แยกเป็นหนิเทา่ไหร ่ดนิทราย
เทา่ไหร ่ซึง่ยงัไมร่วมถงึดนิและ
หนิทีจ่ะตอ้งปรับสว่นทีจ่ะเกดิ
พังทลายในบรเิวณตา่งๆ ตาแนว
คลองอกีดว้ย 



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้ง 
ทา่เรอืน ้าลกึ 

 การกอ่สรา้งทา่เรอืน ้าลกึ 
ตอ้งค านงึถงึขอ้มลูทาง
ธรณีวทิยาเป็นอยา่งยิง่ 
ตัง้แตฐ่านรากของทา่เรอื
ทีจ่ะตอ้งท าการกอ่สรา้ง
ยืน่ออกไปในทะเล ซึง่
ตอ้งการความมั่นคง
แข็งแรง ไมม่โีครงสรา้ง
ทางธรณีวทิยาทีท่ าให ้
หนิออ่นแอ ตอ้งปลอด
จากกระบวนการกดัเซาะ
ชายฝ่ังทีร่นุแรง เหลา่นี้
เป็นตน้ 



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้ง 
สนามบนิ 

  ในการสร้างสนามบิน
ตอ้งท าการศึกษาถึงสภาพของ
ฐานรากกวา่มีความมัน่คง
แขง็แรงหรือไม่ ถูกรองรับดว้ย
หิน ดินทรายท่ีมีคุณสมบติัทาง
กายภาพ เคมีและกลศาสตร์
อยา่งไร  พื้นท่ีตั้งอยูบ่น
โครงสร้างธรณีวิทยาอยา่งไร มี
อตัราเส่ียวต่อการเกิดพิบติัทาง
ธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้า
ท่วม ดินถล่ม มากนอ้ยแค่ไหน 



ธรณีวทิยากบังานกอ่สรา้ง 
สนามบนิ 

 เม่ือท าการศึกษาและทราบ
ถึงสภาพธรณีวิทยาของ
พื้นท่ีโดยละเอียดแลว้ ก็
สามารถประเมินไดว้า่ จะมี
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หรือมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร และควรแกไ้ขดว้ย
วิธีใด เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการด าเนินการ
ก่อสร้างสนามบินต่อไป 

 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งเขือ่น 

  ก่อนการสร้างเข่ือนจะมี
มีการส ารวจทั้งภาคผวิ
ดินและใตดิ้น การ
ตรวจสอบคุณสมบติั
ทางกายภาพของวสัดุ 
โดยเฉพาะท่ีจะใชง้าน
ฐานรากซ่ึงมีความส าคญั
มาก  



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งเขือ่น 

  กรณี การก่อสร้างเข่ือนเขาแหลม 
อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี จากการ
ส ารวจ พบวา่ พื้นน้ีท าเลท่ีตั้งเข่ือนน้ี 
นอกจากถูกรองรับดว้ยชั้นหินหลายยคุ
ตั้งแต่ชั้นหินออร์โดวเิชียน จนถึงยคุควอ
เทอร์นารี แลว้ ยงัพบรอยเล่ือนขนาด
ใหญ่แนวตะวนักตกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นส่วนหน่ึงของ
รอยเล่ือนเจดียส์ามองคพ์าดผา่นหนา้ผา
หินปูนยคุเพอร์เมียนดา้นปีกขวาของสัน
เข่ือน รอยเล่ือนน้ีเช่ือวา่เป็นรอยเล่ือนท่ีมี
ศกัยภาพมีพลงั 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งเขือ่น 

 ดงันั้นจึงตอ้งสร้างก าแพง
คอนกรีตอยา่งหนา
(diaphragm wall) หยัง่ลึกลง
ไปใตตี้นเข่ือนดา้นทา้ยน ้า 
เพ่ือแกไ้ขใหน้ ้ าจากอ่างเกบ็
น ้ าไหลซึมลอดไปใตก้ าแพง
คอนกรีตดงักล่าวอยา่งชา้ ๆ 
ป้องกนัน ้าเจาะเซาะตวัเข่ือน
เป็นรูภายหลงัเม่ือก่อสร้าง
เข่ือนเสร็จแลว้ 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

 ขอ้มูลทางธรณีจะช่วย
ช้ีแนะขอ้ดีขอ้ดอ้ยในการ
เลือกท าเลท่ีตั้งของนิคม
อุตสาหกรรม  
 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ส าหรับเป็นท่ีตั้งนิคม
อุตสาหกรรมนั้น ตอ้งตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานรากท่ีมัน่คง
แขง็แรง 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

  กรณีโครงการ
พฒันาชายฝ่ังทะเล
ภาคใตโ้ดยเฉพาะ
บริเวณจงัหวดั 

 สุราษฎร์ธานี  
  จะสร้างบริเวณ

เหนือทางรถไฟสาย
ใตแ้ต่อยูติ่ดทางดา้น
ตะวนัตกของทาง
หลวงหมายเลข 41 

 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

  จากการ
ตรวจสอบทางธรณี
พบวา่ เป็นพื้นท่ีตั้งอยู่
บนบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้า 
และตั้งอยูบ่นชั้นน ้า
เจา้พระยายคุควอเทอร์
นารี ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ชั้นตะกอนดิน
เหนียวท่ีไม่แขง็ตวั 
รวมทั้งทรายและกรวด
จากการสะสมตวั 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

  ในส่วนท่ีตั้งของแหล่งก าจดัการ
อุตสาหกรรมและของเสียจาก
อาคารบา้นเรือน เรากส็ามารถ
ศึกษาจากขอ้มูลแผนท่ีธรณีวิทยา 

 พบวา่ทั้งพ้ืนท่ีก่อสร้างและพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงประกอบดว้ยตะกอน
ทราย ทรายปนกรวด กรวด และมี
ปริมาณมากกวา่ทรายแป้งและดิน
เหนียว 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

 ท าใหท้ราบวา่ วสัดุ
ดงักล่าวไม่เหมาะส าหรับ
ใชเ้ป็นท่ีฝ่ังกลบขยะและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม
เน่ืองจากของเหลว
สามารถซึมผา่นไดดี้มาก 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

  จากขอ้มูลการส ารวจ
ทรัพยากรแร่และทรัพยากรธรณี
ของบริเวณสุราษฎร์ธานี โดย
กองเศรษฐธรณีวิทยา กรม
ทรัพยากรธรณี ยงัพบวา่ ยงัพอมี
ศกัยภาพของแร่และวตัถุดิบเพื่อ
การอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
พอสมควร ไดแ้ก่ แร่ดีบุก 
วลุแฟรมและแร่หนกับางชนิด 



ธรณีวทิยากบังาน 
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม 

 ส่วนท่ีมีศกัยภาพสูง ไดแ้ก่ แร่
ยปิซมั หินปูน แร่โดโลไมต ์และ
ดินมาร์ล เป็นตน้  

  ขอ้มูลธรณีวิทยาสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการแนะน า
หรือเสนอแนะแก่งานดา้นต่าง ๆ 
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัประเทศ 



 

 

 

Q & A 


