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การส ารวจธรณีเคมีในประเทศไทย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

หลักการเบื้องต้น 

การส ารวจธรณีเคมี (Geochemical Exploration) เป็นวิธีการส ารวจเพื่อหา ความผิดปกติของธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ โดยอาศัยการ  วิเคราะห์ทางเคมี เพื่อหาปริมาณธาตุ หรือสารประกอบที่มีอยู่ใน หิน ดิน ตะกอนธารน  า หรือ พืช 

 เพื่อให้มีข้อมูลธรณีเคมีแสดงการแผ่กระจายของธาตุโลหะชนิดต่าง ๆ ส าหรับเป็นข้อมูลฐานในการวางแผนพัฒนาประเทศ

ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ

ต่าง ๆ  ในการพัฒนาประเทศ 

 ก าหนดพื นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์พื นที่ให้

เหหมาะสม 

ขั้นตอนการส ารวจธรณี เคมี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Orientation Survey)  เป็นการส ารวจข้อมูลเบื องต้นของบริเวณที่จะท าการส ารวจ เพื่อให้

ทราบสภาพธรณีวิทยาและสถาพทางธรณีเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการส ารวจต่อไป 

การส ารวจบริเวณไพศาล (Regional geochemical Survey) เป็นการส ารวจเพื่อท าแผนที่ธรณ๊พื นฐานในบริเวณกว้าง ๆ 

โดยการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน  ามีพลัง （Action Stream) พร้อมร่อนหาแร่หลักในล าธาร เฉลี่ยความหนาแน่นของ

ตัวอย่าง  1 ถึง 10 ตารางกิโลเมตร ต่อหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลในการเลือกสรรพื นที่ในการส ารวจต่อไป และเป็นข้อมูลที่

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ในด้าน เกษตรกรรม การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

การส ารวจกึ่งรายละเอียด (Semi-detail geochemical Survey)  เป็นการส ารวจบริเวณพ้นที่เลือกสรรที่ไม่กว้างขวาง

หนัก และ พบว่ามีศักยภาพทางแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดสูง โดยการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องที่หรือตัวอย่างดิน โดยมีระยะห่าง

ประมาณ 200-500 เมตรต่อหนึ่งตัวอย่าง 

การส ารวจขั้นรายละเอียด (Detail Geochemical Survey)  เป็นการส ารวจหาแหล่งแร่ในบริเวณแคบ ๆ ที่คาดว่าน่าจะมี

แหล่งใต้ผิวดิน โดยการตัดแนว ขุดหลุมทดลอง เก็บตัวอย่างดินหรือหินให้มีระยะห่างระหว่างตัวอย่าง 10-100 เมตร 

การส ารวจธรณีเคมี ในประเทศไทย เป็นการส ารวจบริเวณไพศาล มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดย

เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์หลักในการส ารวจแร่ ซึ่งท าเปน็กรอบพื นที่ตามศักยภาพแร่ ภายหลังได้มีการด าเนินกาส ารวจธรณีเคมี 

รายจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดท าข้อมูลธรณีพื นฐานของประเทศไทย การส ารวจพื นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงจากสารพิษ

ธรรมชาติ และ จัดท าฐานข้อมูลธรณีเคมพีื นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี การด าเนินการรายจังหวัดนั น มีการวิเคราะห์ธาตุ

จ านวน 18 ธาตุ  ยกเว้นการจัดท าข้อมูลธรณีเคมีพื นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีการวิเคราะห์ธาตุ จ านวน 34 ธาตุ ซึ่ง

ต้องจ้างบริษัทเอกชนในการด าเนินการ ซึ่งใช้งบประมาณด าเนินการสูง ด าเนินการได้เพียง 2 ปี แล้วจึงหยุดด าเนินการ อย่างไร

ก็ตามการส ารวจธรณีเคมีรายจังหวัด ยังมีการด าเนินการเพื่อให้ครอบคลุมทั งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญของ

ประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ภาพแสดงตัวอย่างการกระจายตัว ของธาตุต่าง ๆ ใน ธรรมชาติ (González-Álvarez, W. Salama, P. Hilliard, T. Ibrahimi, M. LeGras, O. Rondon-Gonzalez, Landscape evolution and geochemical dispersion of the DeGrussa 

Cu-Au deposit, Western Australia, Ore Geology Reviews, Volume 105, 2019,) 

1. การวางแผนการเก็บตัวอย่าง  

การเก็บตะกอนทางน  า ในการแสดงการ

แพร่กระจายอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื นที่ 

ทั งนี ขึ นอยู่กับความหนาแน่นของ

ตัวอย่าง ซึ่งถูกก าหนดโดย  

Ø ขนาดของพื นที ่

Ø ข้อมูลที่มีมาก่อน 

Ø ขอบเขตพื นที่ที่มีศักยภาพ 

Ø ระยะเวลา และงบประมาณ 

และก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บ

ตัวอย่างตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

3. การวิเคราะเคมี  

การวิเคราะห์เคมีนั น ขึ นอยู่กับประสิทธิภาพ ของเครื่องมือในการวิเคราะห์ เครื่องมือที่สามารถ

วิเคราะห์หาธาตุที่มีปริมาณต่ า และ ได้ปริมาณธาตุจ านวนมากนั น จะมีประโยชน์ที่สามารถน า

ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล มากขึ น  

การส ารวจธรณีเคมี ได้น าส่งวิเคราะห์ 2 แบบหลัก ซึ่งจะเลือกวิเคราะห์แบบใดนั น ขึ นอยู่กับ

งบประมาณในแต่ละโครงการ  

1.วิเคราะห์เคมีที่กรมทรัพยากรธรณี โดยท าการวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ จ านวน 

18 ธาตุ ประกอบด้วย As Ba Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni Pb Sb Ti V Zn ด้วย

เครื่องมือ Inductively  ICP-OES   

2. วิเคราะห์โดยบริษัทเอกชน ท าการวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ จ านวน 34 ธาตุ 

ประกอบด้วย Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Hg K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb 

S Sb Sc Sn Sr Ti V W Y Zn Zr วิเคราะห์ด้วยเครื่อง (ICP-MS)  

4. ประมวลผลและแปลความหมายผลวิเคราะห์เคมี  

หาค่าภูมิหลัง ค่าสูงสุด

ของค่าภูมิหลัง 

ค่าสูงผิดปกติ ท าแผนที่

ธรณีเคมี 

 ศึกษาบริเวณค่าสูง

ผิดปกติมีนัยส าคัญ

หรือไม ่

 ศึกษาค่าผิดปกติเกิด

จากอะไร 

 ศึกษาตัวการต่าง ๆ ที่

ควบคุมการแผ่กระจาย

ของธาต ุ

 หาบริเวณที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแหล่ง 

เพื่อท าการส ารวจในขั นต่อไป 
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การด าเนินการในการส ารวจธรณีเคมี มี 4 ขั นตอน ได้แก่ 

แสดงต าแหน่ง (จุดสีแดง) ในการจัดเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน  าของการส ารวจธรณีเคมีแบบไพศาล โดยแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง

มีระยะห่างกันประมาณ 2-5 กิโลเมตร 

2. การเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ า 

แบ่งเป็น 2 ขั นตอนได้แก่การจัดเก็บตัวอย่าง 

และการเตรียมตัวอย่าง เพื่อท าการวิเคราะห์เคมี 

โดยการจัดเก็บตัวอย่างนั น จะเลือกตัวอย่างใน

บริเวณที่เป็น Active Sediment ขั นตอนการ

เตรียมตัวอย่างนั น ต้องน าตัวอย่างที่เก็บมาได้

ทั งหมดผึ่งแดดให้แห้งสนิท ในกรณีที่ตัวอย่างไม่

แห้ง น าไปอบ    ในเตาอบที่มีอุณหภูมิคงที่

ประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ตัวอย่างแห้งสนิทได้ ทิ งไว้ให้

เย็นลง แล้วน ามาคลึงเบาๆ ในโกร่งบดยาเพื่อให้ตะกอนดินแตกตัว (ระวังไม่ให้เม็ดหินหรือแร่ที่อาจมีอยู่

ในตัวอย่างแตก) ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช ให้ได้น  าหนักไม่น้อยกว่า 200 กรัม คลุกเคล้าตัวอย่าง

ให้เข้ากัน แล้วแบ่งตัวอย่างด้วยวิธี Coning and Quartering ชั่งน  าหนกัประมาณ 100 กรัม ใส่

ถุงพลาสติก 2 ชั น เขียนหมายเลขตัวอย่างใส่ไว้ระหว่างถุงพลาสติกเพื่อส่งวิเคราะห์ทางเคมี อีกส่วน

หนึ่งเก็บไว้ใช้ส าหรับอ้างอิง 

แสดงตัวอย่างผลการแปลความหมาย การระจายตัวของธาตุตะกั่ว (Pb) ในพื นที่จังหวัดสิงห์บุรี 


