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บทคัดยอ  
  การศึกษาลําดับชั้นหินในแหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภู
นอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี อําเภอมวงคํา จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อให
ทราบถึงการลําดับชั้นหินและอธิบายสภาพแวดลอมบรรพกาลของ
พื้นที่ภูนอย โดยทําการกําหนดพื้นที่ ที่จะศึกษา สํารวจและเก็บ
ขอมูลชั้นหินดวยแผนภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราสวน 
1:50,000 และระบุตําแหนงของพื้นที่ศึกษาดวย GPS บันทึกขอมูล 
และรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา จาก
การศึกษาลําดับชั้นหินและลักษณะสภาพแวดลอมโบราณ พบวาแหลง
ขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอยประกอบดวยหิน 2 หมวดหิน คือ 
หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง ซ่ึงหมวดหินพระวิหาร
เปนชั้นหินทรายเนื้อเดียวหนา (massive bed) เน้ือหินประกอบดวย
ควอตซเปนสวนใหญมีไมกา เม็ดตะกอนขนาดกลาง มีการคัดขนาด
คอนขางดี เม็ดคอนขางกลม และสีผุมีสีเทาแกมเขียว  (Greenish 
gray) อยูในยุคครีเทเชียสตอนตน อายุประมาณ 140 ลานป วางตัวอยู
บนหมวดหินภูกระดึงซ่ึงมีอายุอยูในยุคจูแรสซิกตอนปลาย ประมาณ 

150 ลานป ประกอบดวยหินทรายแปง หินโคลน สีแดงปนมวง  (Maroon)  
แทรกดวยชั้นหินทรายสีเทาแกมเขียวเน้ือละเอียดถึงหยาบ ชั้นหินเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอนในแมนํ้าแบบโคงตวัดที่มีกระแสน้ํา
รุนแรงตามรองนํ้า และหลังจากนั้นจึงเปนการตกตะกอนบริเวณสอง
ฝงของท่ีราบลุมแมนํ้า หนองบึง หรือทะเลสาบ ในสภาวะอากาศที่
คอนขางกึ่งแหงแลง  ชั้นหินวางตัวอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – 

ตะวันออกเฉียงใตเอียงเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 12 

องศา นอกจากนี้ยังสํารวจพบซากดึกดําบรรพกระดูกไดโนเสาร 
เกล็ดปลา เศษกระดองเตา และไมกลายเปนหิน 
 
คําสําคัญ: หมวดหินพระวิหาร  หมวดหินภูกระดึง  ซากดึกดําบรรพ
ไดโนเสาร 
 
1. บทนํา  

การลําดับชั้นหินเปนการเรียงลําดับหนวยของช้ันหินตาม
ตําแหนงของชั้นหนิและลําดับอายุของช้ันหิน ลําดับชั้นหินเกิดจาก
การสะสมตัวเปนชั้นๆ ของตะกอนที่ผุพังมาจากหินอัคนี หินแปร 
หรือหินตะกอน ตะกอนอาจจะถูกพัดพามาโดยกระแสน้ํา ลมหรือธาร
นํ้าแข็ง เม่ือกระแสดังกลาวออนตัวลงจะเกิดการสะสมตัวของตะกอน 
โดยทั่วไปตะกอนจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เม่ือไกลออกไปจากแหลง
ตนกําเนิด (กรมทรัพยากรธรณี, 2548)  

การทําลําดับชั้นหินเปนวิธีหน่ึงที่นักธรณีวิทยานํามาใชใน
การศึกษาทางดานธรณีวิทยาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระบวนการและปรากฏการณทางธรณีวิทยา และการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกิดข้ึนตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันจะถูกบันทึกอยูในแผนหิน 
การศึกษาการลําดับชั้นหินสามารถบอกถึงความสัมพันธทางแนวตั้ง

และทางขางของหินตะกอน ซ่ึงถูกกําหนดขึ้นจากพื้นฐานของสมบัติ
ในทางกายภาพและทางเคมี ลักษณะทางบรรพชีวิต ความสัมพันธ
ดานอายุ และสมบัติทางธรณีฟสิกส ดังน้ันการศึกษาลําดับชั้นหินของ
หินตะกอนจึงมีประโยชนในการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและ
สภาพแวดลอมบรรพกาล และสามารถบอกประวัติความเปนมาของ
พื้นที่น้ันๆ ได  

จากการสํารวจขุดคนในแหลงขุดคนภูนอย ซ่ึงนําทีมโดย ดร. 
วราวุธ สุธีธร (ฝายไทย) และ Dr. Eric Buffetaut (ฝายฝรั่งเศส) พบ
ซากดึกดําบรรพวางตัวอยูบนชั้นหินทรายแปงสีมวงแดง พบฟน
จระเข ฟนฉลาม ฟนปลาปอด เกล็ดปลา เศษกระดองเตา เศษ
กระดูกของสัตวเลื้อยคลาน ภายในหินกรวดมนเนื้อปูนวางตัวกระจัด
กระจายอยูทั่วไป และพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารสายพันธุกินพืช
หรือซอโรพอตขนาดใหญ อยูในยุคจูแรสสิก (Jurassic period) ตอน
ปลาย ซ่ึงมีอายุมากกวา 150 ลานป และนักธรณีวิทยาเชื่อวาอาจจะ
เปนไดโนเสารสกุลใหมของโลก มีความเกาแกกวาซากดึกดําบรรพ 
ไดโนเสารที่พบที่ภูกุมขาว อ.สหัสขันธ ถึง 20 ลานป ซ่ึงพิสูจนได
จากชั้นหินของกลุมไดโนเสาร อําเภอ สหัสขันธ อยูในชวงยุค ครีเท
เชียสตอนตน มีอายุประมาณ 130 ลานป และมีขนาดใหญกวา ภู
เวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosauraus sirindhornae) ที่เคยพบ
ในอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน สวนซากดึกดําบรรพเกล็ดปลาเลป
โดเทส (Lepidotes) ที่คลายกับที่เคยพบในแหลงภูนํ้าจ้ัน จ.กาฬสินธุ 
แตมีขนาดใหญกวาถึงสองเทา (วราวุธ สุธีธร. 2553)  

การขุดคนซากดึกดําบรรพที่แหลงภูนอยจึงนับเปนการขุด
คนที่สําคัญทางดานบรรพชีวินและมีความหลากหลายทางชีวภาพอีก
แหลงหน่ึงของประเทศไทย 

ศึกษาการลําดับชั้นหินในพ้ืนที่ภูนอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 
1: 50,000 ระวางอําเภอคํามวง (5742 IV) พิกัด 0364062 E / 
1872578 N โดยกําหนดพื้นที่ที่จะศึกษาสํารวจเก็บขอมูลชั้นหินจาก
แผนภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000 และระบุ
ตําแหนงของพื้นที่ศึกษาดวย GPS และบันทึกขอมูลลงในแผนที่ 
สํารวจและรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา เพื่อให
ทราบถึงการลําดับชั้นหินและอายุของช้ันหินและซากดึกดําบรรพ 
และอธิบายสภาวะแวดลอมบรรพกาลของพื้นที่ภูนอย  
 
2. ผลการศึกษาและอภิปรายผล   

 
จุดศึกษาที่ 1: พิกัด 48 Q, 0363926 E, 1872462 N 

Strike/dip : 226°/ 7°NW สูงจากระดับนํ้าทะเล 221 เมตร ชั้นหิน
หนา 0.9 เมตร ประกอบดวยหินโคลนสีนํ้าตาลแกมมวง มีลักษณะ
ชั้นหินแบบ Lamina แทรกดวยหินทราย Coarse sand สีเทาแกม
เขียวหนา 5 เซนติเมตร และหินกรวดมนสีเทาแกมเขียวหนา 0.1 



   

เมตร อยูดานบน มีตะกอนขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก ลักษณะชั้นหิน
แบบ Graded-bed มีการคัดขนาดดีถึงปานกลาง พบชิ้นสวนของ
ซากดึกดําบรรพ เชน กระดูก ฟน ในชั้นหินกรวดมน แรประกอบของ
หิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และไมกา  

จุดศึกษาที่ 2: พิกัด 48 Q, 0363927 E, 1872487 N 

Strike/dip : 220°/ 9°NW สูงจากระดับนํ้าทะเล 223 เมตร ชั้นหิน
หนาประมาณ 1.8 เมตร ประกอบดวยหินทรายแปงสีนํ้าตาลแกมมวง
ลักษณะชั้นหินแบบ Lamina สลับกับหินโคลนสีเทาแกมเขียวโดยหิน
ทรายตะกอนขนาดเล็กชั้นบางๆ แทรกอยูดานบน มีการคัดขนาด
ปานกลางถึงดี มีความกลมมนเปน rounded ไมพบซากดึกดําบรรพ 
แรประกอบของหิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และมีไมกาปนเล็กนอย 

จุดศึกษาที่ 3: พิกัด 48 Q, 0363961 E, 1872496 N 

Strike/dip : 225°/ 16°NW สูงจากระดับนํ้าทะเล 228 เมตร ชั้นหิน
หนาประมาณ  เมตร ประกอบดวยชั้นหินทรายแปงสีนํ้าตาลแกมมวง
หนาแทรกดวยหนิโคลนสีเทาแกมเขียวเปนชั้นบาง และหินทรายเนื้อ
ละเอียดสีนํ้าตาลแดงมีไมกาผสมปริมาณมากแทรกเปนชั้นบาง ชั้น
หินมีลักษณะซ้ําๆ กัน 5 ลําดับ มีการคัดขนาดดี มีความกลมมนเปน 
rounded แรประกอบของหิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และมีไมกา
ปน พบรอยร้ิวคลื่น (ripple mark) บนผิวของหินที่ระดับความสูง 233 
เมตร จากระดับนํ้าทะเลพบ caliche กระจัดกระจายอยูทั่วไป พบ
ซากดึกดําบรรพไมกลายเปนหิน กระดูกสัตว มีลักษณะเปนชิ้นเล็ก
เปนเศษแตกหัก เกล็ดปลา และกระดองเตา 

จุดศึกษาที่ 4: พิกัด 48 Q, 0363926 E, 1872462 N 

Strike/dip : 210°/ 12°NW สูงจากระดับนํ้าทะเล 238 เมตร 
ลักษณะชั้นหินประกอบดวยหินทรายแปงเน้ือละเอียดสลับกับหิน
โคลนเทาแกมสีเขียวชั้นหนาประมาณ 0.7 เมตร และมีหินทรายเนื้อ
ละเอียดสีนํ้าตาลแดงมีไมกาผสมปริมาณมากมาแทรก มีการคัด
ขนาดปานกลางถึงดี มีความกลมมนเปน rounded แรประกอบของ
หิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และไมกา พบรอยร้ิวคลื่น (ripple 
mark) บนผิวของหิน พบชั้น caliche หนา 5 เซนติเมตร อยูกึ่งกลาง
ของช้ันหิน พบซากดึกดําบรรพไมกลายเปนหินมีลักษณะเปนชิ้นเล็ก 
เปนเศษแตกหัก อยูทั่วไป  

จุดศึกษาที่ 5: พิกัด 48 Q, 0363960 E, 1872543 N 

Strike/dip : 226°/ 7°NW สูงจากระดับนํ้าทะเล 247 เมตร หินทราย
แปงเน้ือละเอียดสลับกับหินโคลนเทาแกมสีเขียว และหินทรายเนื้อ
ละเอียดสีนํ้าตาลแดงมีไมกาผสมปริมาณมากหนา 50 เซนติเมตร 
แทรก มีการคัดขนาดปานกลางถึงด ี มีความกลมมนเปน rounded 
แรประกอบของหิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และไมกา พบรอยร้ิว
คลื่น (ripple mark) บนผิวของหินทราย ไมพบซากดึกดําบรรพ 

จุดศึกษาที่ 6: พิกัด 48 Q, 0363933 E, 1872695 N 
ไมสามารถวัดคา Strike/dip ได เน่ืองจากไมพบชั้นหินที่แทจริงฐาน
ของช้ันหินสูงจากระดับนํ้าทะเล 269 เมตร ชั้นหินหนาประมาณ 8-
10 m มีลักษณะเปนเน้ือเดียว (massive bed) เปนหินทรายสีขาว
เทาผุมีสีออกเขียวมีตะกอนขนาดปานกลาง (medium sand) และมี
ไมกาผสมในปริมาณมาก มีการคัดขนาดปานกลางถึงด ี มีความกลม
มนเปน rounded แรประกอบของหิน ไดแก ควอตซ เฟลสปาร และ
ไมกา ลักษณะโครงสรางภายในของชั้นหินพบชั้นเฉียงระดับ (cross 
bedding) ไมพบซากดึกดําบรรพ 

จากขอมูลไดจากการศึกษาภาคสนาม เดินสํารวจ สังเกต
ลักษณะของชั้นหิน ลักษณะของเนื้อหิน และโครงสรางตางๆ และนํา
ขอมูลและตัวอยางหินมาวิเคราะห พบวา หินทรายที่จุดศึกษาที่ 6 มี
ลักษณะโครงสรางของชั้นหินเปนชั้นหินหนาและ มีลักษณะเปนเน้ือ
เดียว เปนหินทรายสีขาวเทาผุมีสีออกเขียว ซ่ึงมีลักษณะแบบ
เดียวกันกับหมวดหินพระวิหาร ดังน้ันชั้หินในจุดศึกษาที่ 6 ควรจะ
เปนหินในหมวดหินพระวิหาร และชั้นหินในจุดศึกษาที่ 1-5 ซ่ึง
วางตัวอยูใตหมวดหินพระวิหาร จึงควรจะเปนชุดหินในหมวดภู
กระดึง มีลักษณะโครงสรางของช้ันหินทางกายภาพแตกตางกัน คือ 
จุดศึกษาที่ 1 มีชั้นหินกรวดมนสีเทาแกมเขียวหนา 0.1 เมตร แทรก
ซ่ึงไมมีแทรกในจุดศึกษาอื่นๆ จุดศึกษาที่ 2 เปนหินทรายแปงสี
นํ้าตาลแกมมวงแทรกดวยหินทรายแปงสีนํ้าตาลแกมมวงเปนชั้น
บางๆ ในจุดศึกษาที่ 3  ลักษณะของชั้นหินประกอบดวยหินทราย
แปงสีนํ้าตาลแกมมวงหนาแทรกดวยหินโคลนสีเทาแกมเขียวเปนชั้น
บางซํ้าๆ กันประมาณ 5 ชุด โดยมีหินทรายเนื้อละเอียดสีนํ้าตาลแดง
มีไมกาผสมปริมาณมากแทรกเปนชั้นบางๆ ในชั้นน้ียังพบรอยร้ิว
คลื่น (ripple mark) พบ caliche กระจัดกระจายอยูทั่วไป และพบ
ซากดึกดําบรรพ สวนจุดศึกษาที่ 4 และ 5 จะมีลักษณะทางกายภาพ
ของชั้นหินที่คลายคลึงกันมาก คือ จะมีชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสี
นํ้าตาลแดงมีไมกาผสมหนาประมาณ3 0-50 เซนติเมตร มาแทรก จึง
รวมเปนหนวยหินเดียวกัน ดังน้ันจึงแบงหมวดหินภูกระดึงในภูนอย
ออกเปนหนวยหินยอยๆ 4 หนวยหิน  สามารถทําลําดับชั้นหินของภู
นอยไดดังภาพที่ 4.2 จากการวัดแนวเอียงเทของชั้นหิน มีคาอยู
ระหวาง  210 ถึง 226 องศา แสดงวาชั้นหินมีแนวเอียงเทไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เปนประมาณ 12 องศา กับแนวระดับ 
 
3. สรุป และอภิปรายผล    
 จากการศึกษาลําดับชั้นหินของภูนอย พบวาภูนอย
ประกอบดวยหิน 2 หมวดหิน คือ หมวดหินพระวิหารซึ่งอยูดานบน
ของภูนอยประกอบดวย หินทรายสีขาวแกมเทา ชั้นหนาถึงชั้นบาง 
เน้ือเม็ดควอตซ เน้ือละเอียดถึงหยาบ การคัดขนาดคอนขางดี เม็ด
คอนขางกลม อยูในยุคครีเทเชียสตอนตน อายุประมาณ 140 ลานป 
ชั้นหินเกิดจากการตกตะกอน และสะสมตัวของแมนํ้าแบบประสานสาย 
และแมนํ้าโคงตวัด วางตัวปดทับหมวดหินภูกระดึงซ่ึงประกอบดวย 
ชั้นหินทราย สีมวงแกมแดง สีนํ้าตาล สีเทาแกมเขียว ชั้นบางถึงบาง
มาก เม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี หินทรายแปงสลับหิน
โคลนสีแดงแกมมวง สีนํ้าตาลแกมแดง สีเทาแกมเขียวชั้นบางๆ มีไมกา
ปน ชั้นหินเกิดจากการตกตะกอนบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

รูปท่ี 1 แทงการลําดับชั้นหินของภูนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สองฝงของที่ราบลุมนํ้าทวมถึง ซ่ึงมีอายุอยูในยุคจูแรสซิกตอนปลาย 

ประมาณ 150 ลานป โดยหมวหินภูกระดึงที่ภูนอยสามารถแบงยอยได 
4 หนวยหิน โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของชั้นหินเปนเกณฑ 
กลาวคือ 
  หนวยหินที่ 1 ประกอบดวยหินโคลนสีนํ้าตาลแกมมวง มี
ลักษณะชั้นหินแบบ Lamina แทรกดวยหินทราย สีเทาแกมเขียว 
และหินกรวดมนสีเทาแกมเขียว ตะกอนขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก 
ลักษณะชั้นหินแบบ Graded-bed มีการคัดขนาดดีถึงปานกลาง   
    หนวยหินที่ 2 ประกอบดวยหินทรายแปงสีนํ้าตาลแกม
มวงลักษณะชั้นหินแบบ Lamina สลับกับหินโคลนสีเทาแกมเขียว มี
การคัดขนาดปานกลางถึงดี มีความกลมมนเปน rounded  
   หนวยหินที ่ 3 ประกอบดวยชั้นหินทรายแปงสีนํ้าตาลแกม
มวงหนาแทรกดวยหินโคลนสีเทาแกมเขียวเปนชั้นบางและหินทราย
เน้ือละเอียดปริมาณมากแทรกเปนชั้นบาง มีการคัดขนาดดี มีความ
กลมมน  พบรอยร้ิวคลื่น (ripple mark) และ 

หนวยหินที่ 4 ประกอบดวยชั้หินหินทรายแปงเน้ือละเอยีด
สลับกับหินโคลนเทาแกมสีเขียว และหินทรายเนื้อละเอียดสีนํ้าตาล
แดงมีไมกาผสมปริมาณมากหนาประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร 
แทรก มีการคัดขนาดปานกลางถึงด ี มีความกลมมนเปน rounded 
พบรอยร้ิวคลื่น (ripple mark) 
 จากการศึกษาพบวาชั้นหินเอียงเทประมาณ 12 องศา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉยีงใตเชนเดียวกับที่หลุมขุดคนซากดึกดํา 
บรรพไดโนเสารภูนอย โดยเฉพาะในชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพ 
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= ไมกลายเปนหิน = เกล็ดปลา 

= กระดองเตา = กระดูกสัตว 
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