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บทคัดยอ 

 

 

พื้นที่ศึกษาตั้งอยูบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 29 บนถนนสาย 1335 ทางตอนเหนือของบานไผ

แพะ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ภาคเหนือของประเทศไทยโดยมี วัตถุประสงคเพื่อจําแนก และ

อธิบายถึงลักษณะปรากฏของหิน สภาวะแวดลอมของการสะสมตัวของตะกอน และสมบัติของหิน

กักเก็บของชั้นหินไทรแอสซิกโดยอาศัยขอมูลจากหินโผล แผนหินบาง และแทงขอมูลการลําดับชั้น

หินตามลักษณะหินในหินที่ศึกษาเปนสวนหนึ่งของหมวดหินฮองหอย กลุมหินชุดลําปางอายุไทร

แอสซิกจากการศึกษาพบวาสภาวะแวดลอมของการสะสมตัวของตะกอนแบงเปนสองลักษณะคือ 



 v

สภาวะแวดลอมของการสะสมตัวของตะกอนแบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวนหนา และสวน

ปลาย ชุดการลําดับหินแบงออกไดเปน 3 ชวง สวนลางมีระดับของชุดการลําดับหินจาก 0 ถึง 41

เมตร สวนกลางมีระดับจาก 41 ถึง 63.65 เมตร และสวนบนมีระดับจาก 63.65 ถึง 74.98 เมตร ใน

สวนลางของชุดสามารถแบงชุดลักษณะหินออกไดเปน 5 ชุด ซ่ึงมีการตกตะกอนอยูในสวนกลางถึง

สวนปลายของดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวนหนา พบหินโคลนที่เกิดจากการรุกลํ้าของ 

ระดับน้ําทะเล บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวนปลายในสวนลางของชุดการลําดับหิน ใน

สวนกลางของชุดการลําดับหินสามารถแบงชุดลักษณะหินออกไดเปน 4 ชุด ซ่ึงมีการสะสมตัวตั้งแต

บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวนปลาย ถึงบางสวนของดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวน

หนา พบการสะสมของตะกอนหยาบดานลางไปสูตะกอนละเอียดดานบนใน 2 วัฏจักร และใน

สวนบนของชุดการลําดับหินสามารถแบงชุดลักษณะหินออกไดเปน 3 ชุด ซ่ึงมีการสะสมตัวตั้งแต

บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําสวนปลาย ซ่ึงพบการสะสมของตะกอนหยาบดานลางไปสู

ตะกอนละเอียดดานบน 

จากการศึกษาทางดานศิลาวรรณาพบวา สมบัติของชั้นหินทรายที่เปนชั้นหินกักเก็บของหิน

โผลที่พบ มีการคัดขนาดไมดี ตะกอนทรายมีขนาดละเอียด มีคาความพรุน และความซึมไดต่ํา 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาสมบัติของหินกักเก็บในบริเวณหินโผลที่ทําการศึกษามีคุณภาพต่ํา 
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ABSTRACT 

 

 

 The study area is located at km 29 of the road no 1335 at the north area of Ban 

Phai Phae, Chae Hom district, Lampang province, northern Thailand. The scope of 

this study is to classify lithofacies and interpret the depositional environment and 

reservoir properties of the Triassic strata of selected outcrop, based on outcrop 

samples, thin sections examination and lithostratigraphic log. The strata are within the 

Hong Hoi Formation of Triassic Lampang Group. According to the lithostratigraphic 

log interpretation and petrographic examination, there are two depositional 

environments have been identified. Three stratigraphic sequences of abandonment 

delta front environment and abandoned delta lobe have been interpreted. 
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The lower sequence is from interval 0 to 41 m, the middle sequence is from 

interval 41 to 63.65 m and the upper sequence is from interval 63.65 to 74.98 m. The 

lower sequence has five facies that deposited from distal part to middle part delta 

front environment. The trangressive prodelta mudstone occurred at the lower part of 

lower sequence. The middle sequence has 4 facies that deposited from prodelta to 

proximal part of delta front environment. The middle sequence has two cycles of 

coarsening upwards. The upper sequence has three facies that deposited at 

interdistributary bay to abandoned delta lobe and prodelta. The abandoned delta lobe 

shows coarsening upwards.    

 Based on petrographic examination, the reservoir properties of sandstone in 

this selected outcrop are poor due to poorly sorted and very fine grained. The 

sandstone is immature. So, porosity is very low as well as permeability. Therefore, 

this study suggests that these rock sequences have poor reservoir properties. 

 

 

 

 

 

 

 


