การสารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
การสารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ ประกอบด้วยการบินสารวจธรณีฟิสิกส์ด้วย
วิ ธี ก ารวั ด ค่ า ความเข้ ม สนามแม่ เหล็ ก โลก ค่ าความเข้ ม ของธาตุ กั ม มั น ตรั งสี และ
ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งผลที่ได้จากการสารวจไม่ได้ บ่งบอกชนิด ของแร่
โดยตรง ยกเว้นแร่เหล็กและแร่ยูเรเนียม แต่จะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีโครงสร้างและหินที่
มีคุณสมบัติต่อการเกิดของแหล่งแร่หรือไม่ ผลิตภัณฑ์จากการสารวจธรณีฟิสิกส์ทาง
อากาศ คือ ข้ อมู ลตั วเลขของค่าทางฟิ สิก ส์ ซึ่งสามารถน าไปประมวลผลในการท า
แผนที่ชนิดต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในการสารวจหาแหล่งแร่ได้
การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อทาแผนทีภ่ าพถ่ายระยะไกล

การส ารวจวั ดค่าความเข้ม สนามแม่ เหล็ก ใช้ ในการสารวจและศึก ษาลั กษณะธรณี วิท ยาของพื้นที่ ได้ ตั้งแต่ร ะดับ ผิว ดินจนถึ งระดับ ลึ ก
มีประโยชน์ในการสารวจหาแร่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก ได้แก่ แมกนีไทต์ พิร์โรไทต์ อิลเมไนต์ รวมถึงแหล่งแร่ซัลไฟด์โลหะพื้นฐาน และ
โครงสร้างทางธรณีวิทยา

แผนที่ความเข้มกัมมันตรังสีชนิดของพลังงานรวม

การสารวจวัดความเข้มกัมมันตรังสี เป็นการวัดค่าความเข้มของ
รังสีแกมมา ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากธาตุโพแทสเซียม ยูเรเนียม
และทอเรียมในหิน สามารถใช้ในการหาขอบเขตและแบ่งแยกหิ น
อัคนีชนิดต่าง ๆ เช่นหิน acid rock จะให้ค่าความเข้มกัมมันตรังสีสูง
กว่าหิน basic rock และการศึกษารูปแบบการพัดพาของตะกอนลง
ในแอ่ ง สะสมตะกอน เป็ น ต้ น ส่ ว นด้ านการสารวจแร่ ใช้ ใ นการ
สารวจหาแหล่งแร่ที่ มีส่วนประกอบของธาตุกัมมันตรังสีได้โดยตรง
เช่น แร่ดินขาว แร่โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ และใช้ในการสารวจหา
แหล่งแร่ยูเรเนียม ทอเรียม และสายเพกมาไทต์ที่มีแร่ยูเรเนียมสูง
นอกจากนี้อาจนาไปประยุกต์ใช้กับการสารวจหาแหล่งแร่หนักที่มี
ธาตุไทเทเนียม เซอร์โคเนียม แทนทาลัม ไนโอเบียม โมนาไซต์ และ
แร่หายากได้

แผนที่ความเข้มสนามแม่เหล็กตกค้าง

การส ารวจวั ดความเข้ม สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้า เป็ น การสารวจที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ความเข้ ม สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้าที่เกิ ดจากการไหลเวีย นของ
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาในตัวนาไฟฟ้า ใช้ศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน และใช้ในการสารวจหาแหล่งแร่ที่มีคุณสมบัติในการเป็น
ตัวนาไฟฟ้าที่ดีที่อาจถูกปิดทับอยู่ใต้ดิน ได้แก่ แหล่งแร่ซัลไฟด์โลหะพื้นฐาน เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล เงิน หรือ ทองคา นอกจากนั้นยัง
สามารถบ่งบอกถึงชั้นหินที่ไม่มคี ุณสมบัตินาไฟฟ้า เช่น ลิกไนต์ หรือหินคิมเบอร์ไลต์

การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในประเทศไทย
1) การปรับปรุงแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศ ข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็ก และกัมมันตรังสี มักบ่งบอกถึงตาแหน่งหรือขอบเขตบริเวณที่มี
โครงสร้างธรณีวิทยา และหินอัคนีชนิดเฟลซิก และเมฟิกได้ดี เช่น แนวหินแกรนิต และหินภูเขาไฟ เป็นต้น
2) การศึก ษาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน เนื่ องจากข้อมู ลสนามแม่เหล็กสามารถใช้ในการหาการกระจายตัว ของหิ นอัคนี โดยเฉพาะหินที่ มี
ส่วนประกอบของแร่เฟอโรแมกนีเซียมสูง ได้แก่ หินที่มีส่วนประกอบแบบเมฟิกถึงอัตราเมฟิก อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงบริเวณที่เป็นรอยตะเข็บ
ระหว่างทวีป (suture zones) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพของแร่โครไมต์ นิกเกิล ทองคา และโลหะพื้นฐาน (ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี)
3) การใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในการสารวจแร่ พบพื้นที่ศักยภาพทางแร่รวม 345 พื้นที่ คิดเป็นเนื้อที่ 74,900 ตร.กม.

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์จากการสารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศและการประยุกต์ใช้ในการสารวจแร่
วิธีการ

ผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้ในการสารวจแร่

วิธีสารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก

- แผนที่เส้นชั้นความเข้มสนามแม่เหล็ก
- แผนที่อะนอมาลีความเข้มสนามแม่เหล็ก

- หินที่มีแร่เฟอโรแมกนีเซียมสูง ได้แก่ หินเมฟิก
ถึงอัลตราเมฟิก บริเวณรอยตะเข็บระหว่างทวีป
(suture zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพ
ทางแร่ โครไมต์ นิกเกิล ทองคา และโลหะ
พื้นฐาน (ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี)
- แหล่ งแร่ ที่ มีคุณ สมบั ติท างแม่ เหล็ ก ได้แ ก่
แมกนีไทต์ พิรโ์ รไทต์ อิลเมไนต์
- แหล่งแร่ซัลไฟด์โลหะพื้นฐาน ซึ่งมี แมกนีไทต์
และพิรโ์ รไทต์ เป็นเพื่อนแร่
- แหล่ งแร่ เหล็ กที่ เกิ ดแบบสการ์ นตามบริ เวณ
รอยสั มผัสระหว่างหินแกรนิต จะแสดงค่ า
ผิดปกติในแผนที่เส้นชั้นความเข้มสนามแม่เหล็ก

การสารวจวัดค่าความเข้มกัมมันตรังสี
ทางอากาศ

- แผนที่เส้นชั้นความเข้มกัมมันตรังสีรวม
- แผนที่เส้นชั้นความเข้มกัมมันตรังสีธาตุ
โพแทสเซียม ยูเรเนียม และทอเรียม
- แผนที่เส้นชั้นความเข้มกัมมันตรังสี
อัตราส่วนของธาตุ
- แผนที่ profile ความเข้มสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า VLF
- แผนที่เส้นชั้นความเข้มสนามแม่เหล็ก
- Staked Profiles
- Digital achive data tape (Mag, Rad,
VLF-EM)

- แหล่งแร่ยูเรเนียม
- หินคิมเบอร์ไลต์ เพื่อหาเพชร
- แหล่งแร่ทองแดง แบบ porphyry
- แหล่งแร่ทองคา
- ปิโตรเลียม
- แหล่ งแร่ ที่ ป ระกอบด้ว ยธาตุโพแทสเซี ย ม
ยู เรเนี ย ม และทอเรี ย ม ได้ แ ก่ แร่ ดิ น ขาว
แร่โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์
- กลุ่มแร่หนักที่ประกอบด้วยแร่โมนาไซต์

การสารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า

- Em profile maps
- Apparent resistivity map
- Em anomaly/Interpretation maps
- Stacked profiles
- Digital archive data tape

- แหล่งแร่ซัลไฟด์โลหะพื้นฐาน ได้แก่
ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล เงิน ทองคา
- แหล่งแร่ซัลไฟด์ที่เกิดแบบสการ์น
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