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บทคัดยอ 
คูมือจําแนกซากดึกดําบรรพพืช : กรณีศึกษาตัวอยางจากคลัง

เก็บซากดึกดําบรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร และเสนทางทัศนศึกษาวันที่ 
8 – 10 เมษายน 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบซากดึกดํา
บรรพพืชที่พบในประเทศไทยและเพื่อสรางคูมือจําแนกรูปแบบซาก
ดึกดําบรรพพืชอยางงาย  โดยใชตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากคลัง
เก็บซากดึกดําบรรพในพิพิธภัณฑสิรินธร และเสนทางทัศนศึกษาวันที่ 
8 – 10 เมษายน 2553 รวมทั้งหมดจํานวน 15 ตัวอยาง พบวา ซาก
ดึกดําบรรพพืชกับรูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพ ไดสรุปผล
การศึกษา ดังน้ี การกดอัด (Compression) ซ่ึงพบ 3 รูปแบบ คือ 1) 
การกดอัดทําใหคงสภาพเดิม 2) ซากคารบอนเหลือ (Carbonization) 3) 
รอยพิมพ (Mold) . การรักษาสภาพเดิม ซ่ึงพบ 1 รูปแบบ คือ ซาก
แรแทรก (Mineralization หรือ Permineralization)  การผสมระหวาง
การกดอัด (Compression) และแรแทรกในซากพืช ซ่ึงพบ  
1 รูปแบบ คือ รอยกดประทับ (Impression)  

 
คําสําคัญ    ซากดึกดําบรรพพืช การจัดจําแนก 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยมีการศึกษาซากดึกดําบรรพมาเปนระยะเวลานาน
แลว ซากดึกดําบรรพลวนมีความสําคัญทางดานการศึกษาวิจัย ความ
เปนมาของประวัติของโลก การเปนมรดกทางธรรมชาติของแผนดิน และ
เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับทองถ่ิน ถือเปนสมบัติของ
แผนดินที่ควรอนุรักษไว แตการเรียนรูดานซากดึกดําบรรพของไทย
ยังคงตองใชระยะเวลาเพราะมีผูเชี่ยวชาญในประเทศจํานวนนอย 
หรือศึกษาตําราจากตางประเทศ หรือการทําลายซากดึกดําบรรพโดย
ไมรูคุณคาอันยิ่งใหญของประชาชนบางกลุม ทําใหการศึกษาวิจัย
ซากดึกดําบรรพของไทยตองใชระยะเวลาที่นานขึ้น 

การใหความรู ด านซากดึกดํ าบรรพกับ ผู เ รียนในระดับ
มัธยมศึกษาเปนการเรียนรูในชั้นเรียนที่ทําใหเกิดความสนใจใฝรูของ
ผูเรียนใหเหมาะสมกับวัย อีกทั้งยังเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ซากดึกดําบรรพ เกิดความหวงแหน และภูมิใจในความเปนประชาชน
ไทย และเห็นคุณคาของซากดึกดําบรรพไมใหเกิดการลักลอบ หรือ
ประโยชนทางการคาในตลาดมืดเปนเหตุใหซากดึกดําบรรพถูกทําลายไป 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาซากดึก
ดําบรรพ เพื่อสรางองคความรูที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยเลือกซาก
ดึกดําบรรพพืชที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา หรือเรียกวา Plant 
Macrofossil เน่ืองจากพืชมีความสําคัญ และเปนผูผลิตในระบบนิเวศ 
การเรียนรูเขาใจซากดึกดําบรรพพืช จึงเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญ ผูวิจัย
จึงศึกษาตัวอยางจากคลังเก็บซากดึกดําบรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร 
และเสนทางทัศนศึกษาวันที่ 8 – 10 เมษายน 2553 โดยใชวิธีสืบคน

ขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดเปนคูมือจําแนกซาก
ดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศไทย สําหรับการศึกษาซากดึกดํา
บรรพพืชที่พบในประเทศไทยแลวเชื่อมโยงไปสูกระบวนการเรียนรูสู
ผูเรียนไดในลําดับตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบซากดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศไทย 
2. เพื่อสรางคูมือจําแนกรูปแบบซากดึกดําบรรพพืชอยางงาย 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาซากดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศไทยจากคลังเก็บ
ซากดึกดําบรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร และเสนทางทัศนศึกษาวันที่ 8 – 
10 เมษายน 2553 
 
3. ผลการศึกษา   

การศึกษาการจําแนกซากดึกดําบรรพพืชโดยใชตัวอยางซาก
ดึกดําบรรพพืชที่จัดเก็บในคลังตัวอยางซากดึกดําบรรพพิพิธภัณฑสิ
รินธร ภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ และเสนทางทัศน
ศึกษาวันที่ 8 – 10 เมษายน 2553 จํานวน 15 ตัวอยาง ไดผล
การศึกษา ดังน้ี 

ตัวอยาง ผลการศึกษา 
เห็นเน้ือไมชัดเจน วงปชัดเจน สี
นํ้าตาลแกมเหลือง ยาว 87 ซม. 
สูง 58 ซม.  

 
ตัวอยางที่ 1 

รูปแบบการเกิด แรที่เขามาสะสม
ตัวแทนที่เน้ือไมเดิม สวนใหญ
เปนแรซิลิกา รวมกับแรเหล็ก
เน่ืองจากไมกลายเปนหิน สีเทา 
และแทรกสีสม สีเหลือง และสี
นํ้าตาล เรียก ซากแรแทรก  
ลักษณะของเนื้อเรียงตามยาว สี
เหลืองแกมน้ําตาล ไมพบตา มีวงป
จากรองรอยของเนื้อเยื่อไซเลม 
(Xylem) และโฟลเอม (Phloem) 
ขนาด 31.5 ซม. กวาง 16 ซม. 

 
ตัวอยางที่ 2 

รูปแบบการเกิด แรที่เขามาสะสม
ตัวแทนที่เน้ือไมเดิม สวนใหญ
เปนแรซิลิกา รวมกับแรเหล็ก
เน่ืองจากไมกลายเปนหิน สีเทา 
และแทรกสีสม สีเหลือง และสี
นํ้าตาล เรียก ซากแรแทรก  



ตัวอยาง ผลการศึกษา 
เน้ือสีดําปนเทา ขนาด 6.5 ซม. 
กวาง 4.5 ซม. สูง 2 ซม. 
รายละเอียดไมชัดเจน ไมปรากฏ
เน้ือเยื่อทอลําเลียง เห็นเพียง
ลักษณะของเนื้อไม 

 
ตัวอยางที่ 3 

รูปแบบการเกิดการกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
มีคารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  
เน้ือสีดําปนเทา ขนาดยาว 28 
ซม. กวาง 19 ซม. สูง 10 ซม. 

 
ตัวอยางที่ 4 

รูปแบบการเกิด แรที่เขามาสะสม
ตัวแทนที่เน้ือไมเดิม เรียก ซาก
แรแทรก  

เน่ืองจากใบไมไมสมบูรณ ขนาด
ยาว 17 ซม. กวาง 4.4 ซม. 
รูปรางใบหอก เสนกลางใบเปน
รองลึก ลักษณะอื่นไมชัดเจน สี
นํ้าตาลดํา    

ตัวอยางที่ 5 
รูปแบบการเกิด เปนรองรอยของ
ใบไมที่ปรากฏบนชั้นหินทราย มี
รูปราง 3 มิติ เรียกวา รอยพิมพ 
เน่ืองจากใบไมไมสมบูรณ วัด
ความกวางจากเสนกลางใบ 2 
ซม. มีฟลมคารบอนติดอยู เสน
กลางใบชัดเจน เสนใยชัดเจน  

ตัวอยางที่ 6 

รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตแบนมองเห็นรูปราง 2 มิติ มี
คารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  
รูปร างของใบเปน รูปใบหอก
(Lanceolate) มีเสนใบแตกแขนง 
เห็นขอบใบชัดเจน ปลายใบเรียว
แหลม(Acute) ขอบใบจักฟนเลื่อย 
(Serrate) โคนรูปลิ่ม(Cuneate) 
มีขนาด กวาง 2.5 ซม.ยาว 9 ซม. 
มีซากคารบอนเปนแผนฟลมบางๆ 
ติดอยู และมีลักษณะรองรอยของ
ใบไมเปนรอยกดประทับแบนราบ
ในชั้นหินโคลน ตัวอยางที่ 7 
รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตแบนมองเห็นรูปราง 2 มิติ มี
คารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  

 

ตัวอยาง ผลการศึกษา 
ตัวอยางไมสมบูรณ รูปรางใบ
เปนรูปไข(ovate) ปลายใบแหลม
(acute) ขอบ ใ บ จั กฟ น เ ลื่ อ ย
(serrate) กวาง 3.5 ซม. ยาว 8 
ซม. มีเสนใบแตกแขนง ปลายใบ
เรียวแหลม พบซากคารบอนเปน
แผนฟลมบางๆ ติดอยู และมีลักษณะ
รองรอยของใบไมเปนรอยกด
ประทับแบนราบในชั้นหินโคลน 

 
ตัวอยางที่ 8 

รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตแบนมองเห็นรูปราง 2 มิติ มี
คารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  
เปนรองรอยซากดึกดําบรรพของ
ใบไมที่ยังคงเหลืออยูในชั้นหิน
ทรายแปง  โดยมีขนาดของ
รองรอยกวาง 3.2 ซม. ยาว 9 ซม. 
รูปรางใบชัดเจนลักษณะแบนราบ
ไปกับชั้นหิน เหลือซากคารบอน
ติดอยูนอยมาก   

ตัวอยางที่ 9 

รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากดึกดําบรรพพืชที่ยังคง
รองรอยของใบไม แตถูกทับให
แบนมองเห็นรูปราง 2 มิติ ไมมี
คาบคารบอนเหลือ เรียกวา รอย
กดประทับ  
เห็นรูปราง และกานใบชัดเจน 
รูปรางของใบเปนรูปกลมมน 
(Orbicular) ปลายใบโคงเขาหา
กัน แตมีความลึกมากกวาปลาย
ใบแบบ เว า ตื้ น  (Emarginate) 
โคนมน (Obtuse) ขอบใบเรียบ 
(Entire) ขนาดของใบ กวาง 3.2 
ซม. ยาว 5 ซม. การเรียงของ
เสนใบเปนรางแหแบบนิ้ว มือ 
(Palmately netted vein) เสนใบ
แตกแขนงเหลือซากคารบอน
เปนแผนฟลมบางๆ ติดอยู และมี
ลักษณะรองรอยของใบไมเปน
รอยกดประทับแบนราบ ในชั้น
หินทรายแปง 

ตัวอยางที่ 10 

รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากดึกดําบรรพพืชที่ยังคง
ลักษณะเดิม แตแบนมองเห็น
รูปราง 2 มิติ ไมมีคาบคารบอน
เหลื อ   มอง เห็ น เป น เหลื อ ง 
เรียกวา รอยกดประทับ  



ตัวอยาง ผลการศึกษา 
เปนรองรอยซากดึกดําบรรพของ
อําพัน มีลักษณะเปนกอนแข็ง
คลายหิน มีสีเหลือง ลักษณะเนื้อ
ผิวใส และมันวาว ฝงตัวอยูในชั้น
หินทราย  มีซากอินทรีย สาร
จํานวนมากฝงอยูในชั้นหินน้ีดวย 

ตัวอยางที่ 11 

รูปแบบการเกิด  ตัวอยางนี้มี
รูปแบบการเกิด 2 แบบ คือ  
แบบแรก คือ ซากคารบอนเหลือ 
(Carbonization) เพราะเปนการ
กดอัดที่ทําเกิดซากดึกดําบรรพ
พืชที่ยังคงรองรอยของใบไม แต
ถูกทับใหแบนมองเห็นรูปราง 2 
มิติ คารบอนเหลือ แตเปนเศษ
ของใบไม อาจเนื่องจากสภาพแวดลอม
ในบรรพกาล และแบบที่ 2 คือ 
การกดอัดทําใหคงสภาพเดิม 
เน่ืองจากพบอําพันในตัวอยางแต
ขนาดเล็ก ซ่ึงรูปแบบการเกิดทั้ง 
2 แบบคือการกดดัน เพียงแต
วัตถุที่พบคือ ใบไมและยางไม  
เปนรองรอยซากดึกดําบรรพ
เรียกวาอําพัน เปนยางไมที่กด
อัดแลวกลายเปนหิน มีลักษณะ
เปนกอนแข็งคลายหิน มีสีเหลือง 
ลักษณะเนื้อผิวใส และมันวาว 
ขนาดยาว 3.5 ซม. และกวาง 
2.5 ซม. ฝงตัวอยูในชั้นหินทราย 
มีซากอินทรียสารจํานวนมากฝง
อยูในชั้นหินน้ีดวย 

 
 
 
 

ตัวอยางที่ 12 รูปแบบการเกิด คือ การกดอัด
ทําใหคงสภาพเดิม 
ใบเปนใบประกอบแบบขนนกชั้น
เดียว (Pinnately compound) 
รูปเข็ม (Acicular) ปลายมน 
(Obtuse) โคนมน (Obtuse) 
ขอบใบเรียบ (Entire) ขนาดใบ 
กวาง 1 มิลลิเมตร ยาว 0.6 – 
0.9 ซม. โดยปรากฏซากอินทรีย
สารสีเหลืองออน และคารบอน
ติดอยู ลักษณะนูนข้ึนมาเล็กนอย
ฝงตัวอยูในชั้นหินโคลน 

ตัวอยางที่ 13 รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตแบนมองเห็นรูปราง 2 มิติ มี
คารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  

 

ตัวอยาง ผลการศึกษา 
เ ป น ซ า ก ดึ ก ดํ า บ ร ร พ พื ช มี
ลักษณะเปนของแข็งสีดําคลาย
ถานไม มีรอยแตก เปนร้ิวๆ ผุพัง
ออกเปนผงไดงาย ปรากฏซาก
เหลือของคารบอนทั่วทั้งกอน  
และพบเกล็ดแร สี เหลืองเปน
สารประกอบของกํามะถัน 

ตัวอยางที่ 14 

รูปแบบการเกิด การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตถูกทําใหแบบดวยการกดอัด
แตเ น่ืองจากซากพืชมีจํานวน
มากจึงแบนแตมองเห็นรูปราง 3 
มิติ มีคารบอนเหลือมองเห็นเปน
สีดํา เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  
เปนรองรอยซากดึกดําบรรพของ
ไม สวนลําตนเปนเสนของเน้ือไม 
เปนซากคารบอน แตกหักเปนทอน 

 
ตัวอยางที่ 15 

รูปแบบการเกิด  การกดอัดที่ทํา
เกิดซากพืชที่ยังคงลักษณะเดิม 
แตถูกทําใหแบบดวยการกดอัด
แตเน่ืองจากซากพืชมีขนาดใหญ 
จึงมองเห็นรูปราง 3 มิติ มี
คารบอนเหลือมองเห็นเปนสีดํา 
เรียกวา ซากคารบอนเหลือ  

 
เม่ือศึกษาตัวอยางซากดึกดําบรรพพืชจากคลังเก็บซากดึกดํา

บรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร และเสนทางทัศนศึกษาวันที่ 8 – 10 
เมษายน 2553 แลวนํามาเปรียบเทียบกับรูปแบบการเกิดซากดึกดํา
บรรพที่ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวมจากเอกสารตางๆ และจัดจําแนกโดย
วิธีการของผูวิจัยเอง ไดสรุปผลการศึกษา ดังน้ีไดแก  

1. การกดอัด (Compression)  
1.1 การกดอัดทําใหคงสภาพเดิม ดังตัวอยางที่ 11 และ 12  
1.2 ซากคารบอนเหลือ (Carbonization) ดังตัวอยางที่ 3 6 7 

8 11 13 14 และ 15 
1.3 รอยพิมพ (Mold) ดังตัวอยางที่ 5 

2. การรักษาสภาพเดิม  
2.1 ซากแรแทรก (Mineralization หรือ Permineralization) 

ดังตัวอยางที่ 1 2 และ 4 
2.2 การแชแข็ง (Freezing) ไมมีในตัวอยาง 
2.3 การดอง (Preservation) ไมมีในตัวอยาง 
2.4 กระบวนการเกิดมัมม่ี (Mummification) ไมมีในตัวอยาง 

3. การผสมระหวางการกดอัด (Compression) และแรแทรกในซากพืช 
3.1 รอยกดประทับ (Impression) ดังตัวอยางที่ 9 และ 10 
3.2 รูปพิมพ (Cast) ไมมีในตัวอยาง 

 
จากผลการศึกษาจัดจําแนกซากดึกดําบรรพพืชโดยใชลกัษณะตามที่

ปรากฏ จัดจําแนกซากดึกดําบรรพพืช ไดในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 



ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาจัดจําแนกซากดึกดําบรรพพืช 
 

การจําแนก 
การเกิดซากดึกดําบรรพพืช 

รูปแบบ ตัวอยาง 

a เห็นลักษณะของพืชไมชัดเจน 
เน่ืองจากมีแรแทรกเขารูพรุนของ
ซากพืช ทําใหมีนํ้าหนักมาก 

ซากแร
แทรก 

เห็นลักษณะของพืชชัดเจน หรือ
เปนรูปรางของพืชชัดเจน 

b  

b1 พบซากคารบอน ซาก
คารบอน
เหลือ 

b2 ไมพบซากคารบอน   c  
c1 รูปราง 2 มิติ รอยกด

ประทับ 

c2 รูปราง 3 มิติ มีลักษณะ
เหมือนซากพืชมีชีวิต 

d  

d1 ไมเปลี่ยนแปลง แต
เกิดการกดอัดทําใหแข็ง กลาย 
เปนหิน 

การกดอัด
ทําใหคง
สภาพเดิม 

d2 เปลีย่นแปลงบาง การ
ที่มีการสะสมตัวของตะกอน ทําให
เปนรูปทรงของพืช 

รอยพิมพ 
 

 
จากการจัดจําแนกจําแนกซากดึกดําบรรพ สามารถจัดทํา

คูมือเพ่ือสรางคูมือจําแนกซากดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศ 
 
4. สรุปผลการศึกษา 

- รูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพพืชสามารถเกิดข้ึนได 3 
รูปแบบคือ 1) การกดอัด 2) การรักษาสภาพเดิมและ 3) การผสม
ระหวางการกดอัด (Compression) และแรแทรกในซากพืช และสามารถ
จําแนกยอยลงคือ การกดอัด เกิดข้ึน 3 รูปแบบ คือ 1) การกดอัดทํา
ใหคงสภาพเดิม 2) ซากคารบอนเหลือ (Carbonization) 3) รอยพิมพ 
(Mold)  การรักษาสภาพเดิม เกิดข้ึน 1 รูปแบบ คือ ซากแรแทรก 
(Mineralization หรือ Permineralization)  การกดอัด (Compression) 
และแรแทรกในซากพืช เกิดข้ึน 1 รูปแบบ คือ 1) รอยกดประทับ 
(Impression)  

- จากการจัดจําแนกจําแนกซากดึกดําบรรพพืช : กรณีศึกษา
ตัวอยางจากคลังเก็บซากดึกดําบรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร และเสนทาง
ทัศนศึกษาวันที่ 8 – 10 เมษายน 2553 สามารถจัดทําคูมือเพื่อสราง
คูมือจําแนกซากดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศ  
 
5. ขอเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากตัวอยางซากดึกดําบรรพพืชที่พบในประเทศไทยมี
จํานวนนอยจึงเปนขอจํากัดในการศึกษา 

2. การศึกษารูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพประเภทตางๆ ที่พบ
เพื่อนําไปสูการอธิบายสภาพแวดลอมบรรพกาลได 

3. การจัดทําคูมือการจําแนกซากดึกดําบรรพพืชควรไดรับการ
เผยแพร เพื่อเสริมแรงจูงใจใหกับนักเรียนไดเกิดการเรียนรูในส่ิง
ใหมๆ  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยฉบับน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยแหงประเทศไทย (สกว.) รวมกับศูนยวิจัย
ไดโนเสารภูกุมขาว พิพิธภัณฑสิรินธร  กรมทรัพยากรธรณี อําเภอ 
สหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ อาจารยไพโรจน คีรีรัตน คุณขวัญฤทัย 
วงษสวัสดิ์ ผูประสานงานที่ทําใหไดเขารวมในโครงการครุวิจัย รุนที่ 5 

ขอขอบคุณ ดร. วราวุธ สุธีธร คุณกมลลักษณ วงษโก คุณศักดิ์
ชัย จวนงาม และคณะวิทยากรทุกทานที่ไดใหขอมูลความรู เอื้อเฟอ
อุปกรณสถานที่ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย 
ซากดึกดําบรรพ 

และขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาวทุกๆ 
คน รวมทั้งนักศึกษาฝกงานที่ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา และมีสวน
ชวยเหลือจนงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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