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บทคัดยอ 
  การศึกษานิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบล
ทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานิเวศวิทยา
บรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี และเพื่อทราบความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี โดย
การศึกษาลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาหวยนํ้าสวยภักดีซากดึกดํา
บรรพที่ปรากฎ พบวา นิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี เปน
ทะเลน้ําตื้น (บริเวณที่ลาดทวีป) แสงแดดสองถึง มีอุณหภูมิอบอุน พื้นที่
แหลงน้ีเคยเปนแหลงที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต กระแสน้ําไมรุนแรง เปน
แหลงสะสมอาหารที่ไหลมาพรอมกับกระแสน้ํา สภาพแวดลอมบรรพกาล
แหลงน้ีมีความอุดมสมบูรณ แหลงหวยนํ้าสวยภักดีมีรูปแบบสภาพ
นิเวศวิทยาบรรพกาลแบบ Lagerstätten ประเภท Concentration 
deposits  
 

คําหลัก นิเวศวิทยาบรรพกาล หวยนํ้าสวยภักดี 
 
1. บทนํา 
  จากการออกสํารวจธรณีวิทยา และซากดึกดําบรรพภาคสนาม
บริเวณแหลงหวยนํ้าสวยภักดี อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พบวาซากดึก
ดําบรรพที่อยูในแหลงน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบซากดึกดํา
บรรพจํานวนมาก จึงทําใหเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบนิเวศโบราณมี
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอยางไร จึงสงผลตอลักษณะการเกิดความ
แตกตางกันของชั้นหิน และการเกิดซากดึกดําบรรพในปจจุบัน เพื่อศึกษา
นิเวศวิทยาบรรพกาลและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยา
บรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัด
เลย โดยศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาหวยนํ้าสวยภักดี กําหนดจุด
บริเวณที่จะศึกษา แลวทําการสํารวจโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณ
ที่เลือก โดยเก็บขอมูลจากการดูชั้นหิน ลักษณะเนื้อหิน และดิน เก็บ
ตัวอยางซากดึกดําบรรพบริเวณชั้นหินโผล นําตัวอยางซากดึกดําบรรพที่
ขุดพบมาวิเคราะหความสัมพันธของซากดึกดําบรรพ และลักษณะซาก
ดึกดําบรรพที่พบ แลวแปลผลขอมูลดานนิเวศวิทยาบรรพกาลในยุคคารบอนิ
เฟอรัส ณ หวยนํ้าสวยภักดี และจัดทําแบบจําลองลักษณะนิเวศวิทยาบรรพกาลยุค
คารบอนิเฟอรัสแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง 
จังหวัดเลย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษานิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบลทา
สะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 2. เพื่อทราบความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยาบรรพ
กาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 
 

 

ระยะเวลาทําการศึกษา 
 1 – 30 เมษายน 2553 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษานิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบล
ทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 
3. วิธีการศึกษา 
  1. ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาหวยนํ้าสวยภักดี  
 2. กําหนดจุดบริเวณที่จะศึกษา 
 3. สํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณที่เลือก  
   - สังเกตชั้นหิน ดูลักษณะเนื้อหินและดิน ถายภาพและ
จดบันทึก 
   - สํารวจซากดึกดําบรรพ ถายภาพและจดบันทึก 
 4. ศึกษาความสัมพันธของซากดึกดําบรรพ และลักษณะซาก
ดึกดําบรรพที่พบ เพื่อแปลผลขอมูลดานนิเวศวิทยาบรรพกาลใน
ยุคคารบอนิเฟอรัส ณ หวยนํ้าสวยภักดี 
 5. จัดทําแบบจําลองลักษณะนิเวศวิทยาบรรพกาลในยุคคาร
บอนิเฟอรัส 
 6. สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 สภาพนิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ตําบล
นํ้าสวย อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เปนพื้นที่ที่มีอายุชวงปลาย
คารบอนิเฟอรัส (Henri Fontaine et al . : 1991 . 18) เปนพื้นที่
ที่มีลักษณะสะสมของตะกอนหลายชวง จากการพบหินที่ตาง
รูปแบบคือ หินปูน แทรกสลับหินดินดาน สภาพอากาศเปนแบบ
อบอุน สอดคลองกับระบบนิเวศวิทยาบรรพกาลชวงอายุคารบอนิเฟอรัส 
ตามที่ Monte Hieb (2009) ศึกษาไววาชวงน้ีอากาศ
เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิต่ําเปนอุณหภูมิสูงข้ึน นํ้าทะเลลดลง 
นาจะอยูในเขตพื้นที่ลาดชายฝง เปนแหลงสะสมอาหารที่ไหลมา
พรอมกระแสน้ํา เปนพื้นที่แหลงอาศัยสําหรับสัตวนํ้าจํานวนมาก
จากการพบซากดึกดําบรรพหลายชนิด และจํานวนมาก ไดแก 
แบรคิโอพอด ไครนอยด ปะการัง ไบรโอซัว หอยฝาเดียว และ
ไทรโลไบต ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Henri Fontaine,   
et al. (1991) ซ่ึงศึกษาในแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ไดพบซากดึกดํา
บรรพในชั้นหินดินดาน ไดแก แบรคิโอพอด, ไบรโอซัว, ไค
รนอยด และปะการัง จากลักษณะหินดินดานในแหลงหวยนํ้า
สวยภักดี สามารถตีความไดวาลักษณะนิเวศวิทยาบรรพกาล ณ 
แหลงน้ี มีกระแสน้ําที่ไมคอยรุนแรง แตมีการไหลเวียนของ
กระแสน้ํา สังเกตจากซากดึกดําบรรพที่พบจะคอนขางสมบูรณ 
และอยูสะสมรวมกันหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากการพัดพาของ
กระแสน้ําจากแมนํ้า และกระแสน้ําข้ึน – นํ้าลง ตะกอนที่ถูกพัด



พามากับกระแสน้ําเกิดการตกจมในขณะที่นํ้าอยูน่ิงไมมีการรบกวน สงผล
ใหตะกอนเกิดการทับถมลงบนซากดึกดําบรรพอยางสม่ําเสมอ ทําใหซากดึกดํา
บรรพมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก โดย
ลักษณะดังกลาวนี้เปนลักษณะการเกิดซากดึกดําบรรพในสภาพพิเศษ 
หรือ Lagerstätten แบบ Concentration Deposits (Patrick J. 
Brenchley and David A.T. Harper , 1998) นอกจากนี้ยังพบซากดึกดํา
บรรพแบรคิโอพอดที่ไมสมบูรณบริเวณผิวหนาชั้นหิน อาจเกิดมาจากแรง
กระทําจากสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เชน การไหลของกระแสน้ําที่รุนแรงใน
ปจจุบัน ส่ิงมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยูในแหลงหวยนํ้าสวยภักดี 
 จากการศึกษาของ James S. Monroe และ Reed Wicander 
(2009) พบวาการตกตะกอนของชั้นหินตางๆ เกิดจากกระแสน้ําที่พัดพา
ตะกอนจากผิวดิน ดังภาพที ่1 ซ่ึงสามารถแบงออกเปนโซนตางๆ กันได
คือ  
  Zone A บริเวณสะสมตะกอนแมนํ้า 
  Zone B เขตสะสมตะกอนบริเวณรอยตอระหวางเขตบก เขตทะเล 
และปากแมนํ้า  
  Zone C เขตสะสมตะกอนทราย กอใหเกิดชั้นหินทราย 
(Sandstone)  
  Zone D เขตสะสมตะกอนชวงรอยตอระหวางชั้นหินทรายกับชั้น
หินดินดาน  
  Zone E เขตสะสมตะกอนชั้นหินดินดาน (Shale)  
  Zone F เขตสะสมตะกอนชวงรอยตอระหวางชั้นหินดินดานกับชั้น
หินปูน  
  Zone G เขตสะสมตะกอนชั้นหินปูน (Limestone) 
จากขอมูลดังกลาว ทําใหสามารถจัดพื้นที่บริเวณแหลงหวยนํ้าสวยภักดี 
ซ่ึงปรากฏลักษณะของชั้นหินดินดาน แทรกสลบัชั้นหินปูน และปรากฏ
ซากดึกดําบรรพจํานวนมากควรอยูใน Zone F 
 

 
 

รูปท่ี 1 : Sedimentary Facies 
ดัดแปลงจาก : Reed Wicander and James s. Monroe (2007) 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาลักษณะทางดานธรณวีิทยาและซากดึกดําบรรพที่พบ
ในแหลงหวยนํ้าสวย สรุปไดดังน้ี 
 1. นิเวศวิทยาบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี เปนทะเลนํ้าตื้น 
(บริเวณที่ลาดทวีป) แสงแดดสองถึง มีอุณหภูมิอบอุน  
 2. พื้นที่แหลงน้ีเคยเปนแหลงที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต กระแสน้ําไม
รุนแรง เปนแหลงสะสมอาหารที่ไหลมาพรอมกบักระแสน้ํา 

 3. สภาพแวดลอมบรรพกาลแหลงน้ีมีความอุดมสมบูรณ 
 4. แหลงหวยนํ้าสวยภักดีมีรูปแบบสภาพนิเวศวิทยา
บรรพกาลแบบ Lagerstätten ประเภท Concentration deposits 
 
5. ขอเสนอแนะ ปญหา และอุปสรรค 
 - การขุดหาซากดึกดําบรรพควรศึกษาเนื้อหารายละเอยีด
ทางดานธรณี ชนิด และลักษณะของซากดึกดําบรรพอยาง
ละเอียด กอนลงมือปฏิบัติภาคสนามหรือกอนลงมือเก็บตัวอยาง 
  - ปฏิบัติดวยความระมัดระวังเพื่อปอง และรักษาสภาพ
ของซากดึกดําบรรพใหสมบูรณ 
 - ควรกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาอยางชัดเจน 
เพื่อปองกันสภาพพื้นที่ที่จะเก็บตัวอยางใหสามารถศึกษาตอใน
รุนตอไปได 
 - ระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ีมีขอจํากัด ถาหากมี
การศึกษาในประเด็นน้ีในอนาคต ควรศึกษาในลักษณะ
ความสัมพันธดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิตในยุคตางๆ 
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 
 - นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง ซากดึกดําบรรพ ระบบนิเวศวิทยาบรรพกาล  
 - ไดส่ือการการเรยีนการสอน ชุด ซากดึกดําบรรพและ
ระบบนิเวศวิทยาบรรพกาลในทะเล ยุคคารบอนิเฟอรัส 
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