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บทคัดยอ 
 

 หินกกัเก็บกาซธรรมชาติท่ีถูกคนพบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยเปนหินปูนคารบอเนตอายุเพอรเมียนอยูภายใตหมวดหินปูนผานกเคา หินปูนเหลานี้ความพรุน
และความซึมไดนอย ยกเวนท่ีเปนรอยแตกในเนื้อหิน ในการศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงคท่ีจะศึกษาถึง
การลําดับช้ันของหินปูนคารบอเนต และศึกษาการเกิดและการกระจายตัวของหนิโดโลไมตใน
หินปูนเหลานีท่ี้เขาสมโภชน พื้นท่ีศึกษาจะอยูในบริเวณทางทิศใตของเขาสมโภชนซ่ึงเปนบริเวณท่ี
สามารถจะศึกษาหนิโดโลไมต และหนิปูนอายุเพอรเมียนท่ีเกิดสะสมในบริเวณไหลทวีปในอดีต  

 ในการศึกษาการลําดับช้ันหนิคร้ังนี้ไดทําการวัดช้ันหินและศึกษาลักษณะการลําดบัช้ัน
ตะกอน ท้ังหมด 5 แนว รวมระยะทาง 2,550 เมตร ในแนวตะวันตกและตะวนัออกของเขา
สมโภชน  และเลือกการเกบ็ตัวอยางเม่ือมีความเปล่ียนแปลงของชนิดหิน ความหนาของลําดับช้ัน
หินท้ังหมดประมาณ 390 เมตร สามารถแบงเปน 5 หนวยหิน โดยเรียงลําดับจากลางข้ึนบน ดังนี้ 1) 
หนวยหนิเอ หินปูนสีเทาถึงสีเทาเขม ช้ันบางถึงช้ันหนา ประกอบดวย หนิปูนช่ือ หินเพลมิไครต  
หินไบโอมิไครต และ หินไบโอสปาไรต แทรกสลับดวยหินเชิรตสีดําถึงสีน้ําตาลดํา ความหนารวม 
5 เมตร  2) หนวยหินบี  หินปูนโดโลไมตสีเทาเขม ช้ันบางถึงช้ันหนา ประกอบดวยหินปูนช่ือ 
หินไบโอมิไครต และ หินไบโอสปาไรต ความหนารวม 65 เมตร  3) หนวยหนิซี หนิโดโลไมต ช้ัน
บางถึงช้ันหนา สีเทา ถึง สีเทาน้ําตาลออน ช้ันบาง และมีกระเปาะของหินเชิรต ความหนารวมต้ังแต 
80 ถึง 170 เมตร 4) หนวยหินดี หินปูนสีเทาช้ันบางถึงช้ันหนา ประกอบดวย หนิปูนช่ือ หินไบโอ
มิไครต และ หินไบโอสปาไรต และซากดึกดําบรรพปะการัง หอยสองฝา ความหนารวมต้ังแต 100 
ถึง 150 เมตร 5) หนวยหินอี หินปูนสีเทาช้ันบาง ประกอบดวย หินปูนช่ือ หินเพลมิไครต หินไบโอ
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มิไครต และ หินไบโอสปาไรต มีกระเปาะของหินเชิรต ความหนารวม 7 เมตร หินโดโลไมตใน
บริเวณพืน้ท่ีศึกษาเกดิจากการเปล่ียนแปลงของหินปูนเดมิเม่ือช้ันหินปูนถูกยกตัวข้ึนมายังผิวดนิ ใน
บริเวณสวนดานบนของการลําดับช้ันหินโดโลไมตมีผลึกขนาดเล็กแสดงรูปผลึกชัดเจน มีขนาด
ใกลเคียงกัน แสดงถึงการตกผลึกท่ีเกิดจากขบวนการกอตัวใหมของแรโดโลไมต บริเวณชายฝง 
หรือบริเวณท่ีมีอิทธิพลของนํ้าข้ึนน้ําลงในอดีต ในสวนลางของการลําดับช้ันหิน แรโดโลไมตมีผลึก
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเปนสวนใหญ แสดงถึงการเกิดสัมพันธกับแรของแรโดโลไมตในหนิปูนเดิม   
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Abstract 

 

 The Permian carbonate reservoirs which contain natural gas in the Khorat 

Plateau of northeastern Thailand are significant economic importance. In this 

subsurface the Permian carbonates of the Pha Nok Khao Formation characteristically 

have low porosities and, unless fractured, low permeability. This study focus on 

lithostratigraphy of carbonate rock and the origin and distribution of massive dolomite 

units within the carbonates, which have been encountered in many petroleum 

exploration wells, and have proven to be the most porous part of the reservoirs. Khao 

Somphot, which is the study area for this study, is probably the best location to 

examine a massive dolomite unit and its contacts with surrounding limestones. The 

southern part of Khao Somphot area is considered as a good exposed location to 

examine the contact between a massive dolomite and a massive limestone. 

 The stratigraphic sequence employed in this study is based mainly on five  

rock-sections, totally 2,550 meters long and oriented approximately in the eastwest 

direction of the carbonate mountain range. The sampling method is the stratified 

sampling, type and the samples are undertaken where there is a change in lithological 

characteristics. The composite stratigraphic sequence and summarized comparative 

lithofacies are 390 meter thick. The five rock units are rock unit A characterized by 

thin-bedded, light to dark gray pelmicrite, biomicrite and biosparite, black to 

brownish black  deformation chert, and silicified limestone (about 4 to 5 meters 
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thick). Rock unit B characterized by thin to thick-bedded dark gray biomicrite and 

biosparite dolomitic limestones sequence (about 50 to 65 meters thick). Rock unit C 

characterized by thin-bedded, light gray to light brownish gray dolomite and some 

black chert nodule (about 80 to 170 meters thick). Rock unit D characterized by thin 

to thick-bedded medium gray biomicrite, biosparite and  coral rich beds reaching 

bafflestone proportions, micrite limestone and Alatochoncha bivalves (about 100 to 

150 meters thick). Rock unit E characterized by thin-bedded, light to dark gray 

pelmicrite, biomicrite and biosparite limestones with black chert nodule (about 5 to 7 

meters thick). The dolomite could be formed by sub aerial exposure of succession and 

alteration of limestone, in the upper part formed by deep burial diagenesis of 

limestone and hydrothermal solution in the lower part of succession. The depositional 

environment of the carbonate in study area is believed to be the platform interior sand 

shoal. The carbonate litholofacies represent a subtidal and intertidal environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


