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บทคัดยอ 
         ศึกษาลักษณะการเรียงตัวและการกระจายตัวของกระดูก
ไดโนเสารซอโรพอด บริเวณภูนอย ต.ดินจ่ี  อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ   
มีวัตถุประสงค ศึกษาทิศทางการเรียงตัวของกระดูกไดโนเสาร  เกิด
ซากดึกดําบรรพของกระดูกไดโนเสารซอโรพอด ทํานายลักษณะการ
นอนตายของไดโนเสาร  รวมทั้งอธิบายลักษณะการไหลของ
กระแสน้ําในอดีตกาล โดยการการวาดแผนผังกระดูกที่พบในแหลงภู
นอย และ ถายภาพการวางตัว  บันทึกรายละเอียด วิเคราะหลักษณะ
การวางตัวและการกระจายตัวของกระดูก  โดยศึกษาทิศทางการ
วางตัวของกระดูก ผลการศึกษาพบวา หินบริเวณหลุมขุดคนซากดึก
ดําบรรพภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ อยูในยุคจูแรส
สิกตอนปลาย ภูนอยอยูในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง   
233   เมตร พิกัด 48Q 0364062 E / 1872578 N  ชั้นหินที่พบ
กระดูกไดโนเสารมากที่สุดและสมบูรณที่สุดคือชั้นหิน Layer D 
เน่ืองจากมีกระบวนการออกซิเดชั่นของแรจําพวกเหล็ก แทรกอยูใน
กระดูก ทําใหกระดูกมีสภาพแข็งแรงมาก เรียงตัวตอเน่ืองกันอยาง
สมบูรณ มีรองรอยการแตกหักนอย ทิศทางการไหลของกระแสน้ํา  มี 
2 แนว คือ ไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตหรือทางทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ กระแสน้ํามีความรุนแรงของกระแสน้ําไมมากนัก ทิศ
ทางการนอนตายของไดโนเสารซอโรพอด หันหัวไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ มุมอยูในชวง  271 – 330 องศา  
 
           คําสําคัญ : การเรียงตัว , การกระจายตัว,ทิศทางการไหล
กระแสน้ํา, ไดโนเสารซอโรพอด 
 
1. บทนํา 
        นักวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเคย
ดํารงชีวิตอยูในสมัยโบราณนับตั้งแตยุคแรกเริ่ม เม่ือกวา 3,000 ลาน
ปมาแลว จากสิ่งมีชีวิตเซลเดียว วิวัฒนาการมาเปนชีวิตที่ซับซอน
มากข้ึนเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (กรมทรัพยากรธรณี,2550) เม่ือ
ส่ิงมีชีวิตเหลานี้ตายไป ซากของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ันไดถูกทับถมและ
เก็บรักษาไวโดยชั้นตะกอนที่มาทับถม ซ่ึงตอมาแข็งตัวกลายเปนชั้น
หิน เรียกวาซากดึกดําบรรพ (fossils) ซ่ึงถูกเก็บรักษา(preserved) 
เอาไวในชั้นหินของเปลือกโลกโดยกระบวนการทางธรรมชาติเทานั้น
(วัฒนา  ตันเสถียร,2553) ในชวงกอนระยะเวลาเริ่มตนของยุค
ประวัติศาสตรซากดึกดําบรรพเปนส่ิงที่หายาก มีคุณคาและ
ความสําคัญในตัวของมันเอง เพราะสามารถบงบอกถึงสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศบรรพกาล และลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิตน้ันๆ วาเกิดข้ึนเม่ือใด มีวิวัฒนาการอยางไร เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และสิ่งแวดลอมในอดีตอยางไร (พอล แบร
เร็ตต,2550)  ปจจุบันคณะสํารวจซากบรรพชีวินกรมทรัพยากรธรณี 
รวมกับอําเภอคํามวงไดคนพบแหลงไดโนเสารแหลงใหมในหมวดหิน
ภูกระดึงน้ันคือแหลงขุดคนภูนอย ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ ไดทําการขุดคนอยางเปนระบบตั้งแตป 2551  ถือเปน
แหลงใหมที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพหลากหลายชนิด เชน  
ไดโนเสารกินพืชพวกซอโรพอด   ไดโนเสารกินเน้ือ   จระเข  ปลา
โบราณ ฉลามน้ําจืดหลายชนิด ปลาปอด และเตา นับวาเปนแหลงขุด
คนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแหลงใหมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะกระดูกไดโนเสารซอโรพอดที่พบมากกวา 200 ชิ้น 
(วราวุธ สุธีธร และคณะ,2553) ลักษณะทางธรณีวิทยาสื่อใหเห็นวา
ในบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพภูนอย      ที่ประกอบไปดวย  หิน
ทราย หินทรายแปง และหินโคลน เปนชั้นบางๆ และระหวางชั้นมีแร
ไมกาแทรกอยู นอกจากนั้นยังพบชั้นเศษพืช สีดําแทรกอยูในชั้นหิน
ทรายแปง และหินโคลนวางเปนชั้นบางๆ    ในอดีตชวงยุค จูแรส
สิกตอนปลาย ในบริเวณน้ีเปนที่ราบ หรือคอนขางราบขนาดใหญ 
สองฝงแมนํ้าในฤดูนํ้าหลากน้ําจะ ไหลลนสองฝง  ตะกอนสวนหน่ึงจะ
สะสมอยูที่คันดินธรรมชาติ (natural  levee) บางสวนจะไหลบาทวม
ลนคันดินออกไปสะสมตัวอยู ณ ที่ราบตะกอนน้ําพา (alluvial plain) 
ในบางบริเวณหลังคันดินธรรมชาติน้ีจะเปนที่ลุมนํ้าขัง อาจจะเปนบึง 
หรือทะเลสาบ  ตะกอนที่ตกจมสวนใหญจะเปนตะกอนละเอียด ตก
จมรวมกับพืชพันธุที่ข้ึนในบริเวณนั้น ทําใหซากดึกดําบรรพที่สะสม
ตัวในบริเวณดังกลาวถูกเก็บรักษาไดไมดี ตัวอยางที่ขุดคนพบจึงมี
ลักษณะแตกหักเสียหาย  การผุพังสูง  ในสวนของตัวอยางซากดึกดํา
บรรพที่พบในชั้นหินกรวดมนเนื้อปูน สวนใหญเปนตัวอยางของ
กระดูกสัตวเลื้อยคลาน  กระดองเตา  และแผนเกล็ดของจระเข  ซ่ึง
ถือเปนสวนของอวัยวะที่ไมแข็งแรงจะมีสภาพแตกหัก  และมี
ลักษณะการเกาะกลุมเปนกระจุก  แตพวกฟนประกอบไปดวยฟน
จระเข  ฟนฉลาม  และฟนไดโนเสารพวกกินเน้ือจะยังคงสภาพ
สมบูรณเน่ืองจากมีความแข็งแกรงของตัวฟน  และมีสารเคลือบฟน
ปองกันอีกชั้น การคนพบฟอสซิลที่ภูนอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ การคนพบไดโนเสารซอโรพอด คอ
ยาว หางยาว เดิน 4 ขา กินพืชเปนอาหาร ที่มีขนาดใหญที่สุดในเขต
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยคํานวณจากลักษณะของกระดูก
สะโพก กระดูกสะบัก กระดูกซ่ีโครง และกระดูกขาหนา ขาหลัง 
เจาของโครงกระดูกน้ีควรจะมีขนาดประมาณ 20 – 25 เมตร 
นอกจากนี้โครงกระดูกของไดโนเสารที่แหลงภูนอยยังมีความ
สมบูรณ และมีการวางตัวของช้ินตัวอยางฟอสซิลไดโนเสารอยาง
ตอเน่ือง กลาวคือมีกระดูกสวนรยางคขาซาย ประกอบดวย กระดูก
สะบัก กระดูกขาหนาทอนบน กระดูกหนาแข็ง กระดูกนอง กระดูก
น้ิวตีน 4 น้ิว  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคนหาที่มาและสาเหตุการ



ทับถมของกระดูกเหลาน้ี โดยศึกษาจากทิศทางการวางตัวและการ
กระจายตัวของกระดูก เพื่อทํานายการตายของไดโนเสารกลุมน้ีและ
อธิบายลักษณะการไหลของกระแสน้ํา  
     1.1 สมมุติฐานการวิจัย 
 ลักษณะการทับถมของกระดูกไดโนเสารซอโรพอด  ที่
แหลงภูนอย มีกระดูกบางสวนวางตัวในทิศทางเดียวกัน  บางสวน
กระจัดกระจายออกจากกันนาจะเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ําที่พัด
พาตะกอนมาทับถม      
     1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาลักษณะการทับถมตัวของกระดูกไดโนเสารซอ
โรพอด และทํานายลักษณะการนอนตายของไดโนเสาร  รวมทั้ง
อธิบายลักษณะการไหลของกระแสน้ําในอดีตกาล 
     1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาลักษณะการเรียงตัวและการกระจายตัวกันของ
กระดูกไดโนเสารซอโรพอด    ณ. หลุมขุดคนภูนอย อ.คํามวง        
จ.กาฬสินธุ  โดยศึกษาทิศทาง ตําแหนง ลักษณะการเรียงตัวอยาง
ตอเน่ือง ปริมาณการกระจายตัวของกระดูก  ลักษณะการไหลของ
กระแสน้ํา  และการทับถมของซากดึกดําบรรพ 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
    2.1. ขั้นตอนเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาบริเวณที่นาจะพบซากดึกดําบรรพ  กําหนดจุด
บริเวณที่จะศึกษา  จากน้ันทําการเปดหนาดิน  เม่ือขุดคนพบชิ้น
ตัวอยาง  แลวทําการวาดแผนผังกระดูกที่พบในแหลงภูนอย และ 
ถายภาพการวางตัว  บันทึกรายละเอียด  
     2.2  ขั้นตอนบรรยายลักษณะ  วิเคาระห และสรุปผล 

1. นําขอมูลจากการลงมือปฏิบัติมาทําการวิเคราะห 
ลักษณะการวางตัวและการกระจายตัวของกระดูก  ศึกษาทิศทางการ
วางตัวของกระดูก วัดการวางตัวของกระดูก โดยวัดมุมจากทิศเหนือ 
ของกระดูกทุกชิ้นที่เปนตัวอยาง และแบงมุมเปน 12 ระดับ  ระดับละ 
30 องศา แบงกระดูกในบริเวณที่ขุดพบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มี
การพบกระดูกเปนจํานวนมากและกลุมที่พบกระจายอยูในปริมาณ
นอย สรุปผลการศึกษา ประเมินผลการดําเนินงาน 
  
3.  ผลการวิจัย 
      แผนภาพกุหลาบ หรือ Rose  Diagram 
 
 

 
 

 
         จาก Rose Diagram สามารถนําขอมูลที่ไดมาจะเห็นวา
ปริมาณกระดูกไดโนเสารหันจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต โดยมุมของกระดูกอยูในชวงประมาณ 271 
– 330 องศา และมุมตรงกันขามกันก็พบวากระดูกไดโนเสารมีโอกาส
หันจากทางทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      
โดยมุมของกระดูกอยูในชวงประมาณ  91 – 150 องศา        

       ตารางที่ 2 แสดงความหนาแนนของกระดูกไดโนเสารในชวง
มุมตั้งแต 0 – 360 
 
        จากขอมูลขางตนสามารถอธิบายไดวา ความหนาแนนของ
กระดูกไดโนเสารที่มากที่สุดอยูในชวง 271 – 300 องศา โดยพบ
กระดูกที่หันทํามุมในชวงน้ีจํานวน 13 ชิ้น คิดเปนรอยละ 18.57 
รองลงมาคืออยูในชวง 121 – 150 องศา โดยพบกระดูกที่หันทํามุม
ในชวงน้ีจํานวน 11 ชิ้น คิดเปนรอยละ 15.71 และตามดวยมุมในชวง 
301 – 330 องศา  จํานวน 9 ชิ้น คิดเปนรอยละ 12.86 
        เม่ือดูทิศทางการวางตัวของกระดูกโดยไมคํานึงถึงดานหัวทาย 
จะพบวามีกระดูก 20 ชิ้น ที่วางตัวในทิศ (121-150 องศา) -     
(301-330 องศา) และ มีกระดูก 17 ชิ้น ที่วางตัวในทิศ (90-121) - 
(271-300) ซ่ึงประกอบดวย กระดูกสวนตางๆดังน้ี 

1.  Caudal (Anterior) จํานวน  11   ชิ้น 
 2.  D – Rib  จํานวน   9    ชิ้น 
 3.  C – Rib  จํานวน   2    ชิ้น 
 4.  Scapula  จํานวน   1    ชิ้น 
 5.  Ilium   จํานวน   2    ชิ้น 
 6.  D – vertebra  จํานวน   4     ชิ้น 
 7.  Pubis   จํานวน   1     ชิ้น 
 8.  Metacarpal  จํานวน   1     ชิ้น 
 9.  bone   จํานวน   1     ชิ้น 
 10. C – vertebra   จํานวน   2     ชิ้น 
 11. Ischium  จํานวน   2     ชิ้น 
 12. Femur or Scapula จํานวน   1     ชิ้น 
        เห็นไดชัดวา ทิศทางการวางตัวของกระดูกไดโนเสารในแหลง
ภูนอยสวนมากจะวางตัวในแนว ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง
ใต (91-150 องศาเหนือ) - (271-330 องศาเหนือ) กระดูกที่พบมาก
ในแนวนี้ไดแก กระดูกสันหลังสวนหาง (Caudal vertebra) และ 
กระดูกซ่ีโครง (Rib) จํานวน 11 และ 9 ชิ้นตามลําดับ นอกนั้นยังพบ
กระดูกอื่นๆอีก เชน กระดูกคอ กระดูกสะบัก กระดูกเชิงกราน  
 
 

ลําดับ ชวงมุม จํานวนชิ้น รอยละ 

1 0-30 6 8.57 
2 31-60 1 1.43 
3 61-90 5 7.14 
4 91-120 4 5.71 
5 121-150 11 15.71 
6 151-180 6 8.57 
7 181-210 4 5.71 
8 211-240 4 5.71 
9 241-270 7 10.00 
10 271-300 13 18.57 
11 301-330 9 12.86 
12 331-360 0 0.00 

รวม 70 100.00 



          แผนผังการวางตัวของกระดูกไดโนเสาร 
 
4. อภิปรายผล และสรุป 
        จากการศึกษา วิจัย การรียงตัวของกระดูกไดโนเสารใน
บ ริ เ วณหลุม ขุดค นซากดึ กดํ าบรรพภู น อย  อํ า เภอคํ าม ว ง        
จังหวัดกาฬสินธุ สามารถสรุปไดวา 

1) กระดูกสวนใหญที่มีทิศทางในชวงมุม 91 – 150 องศา 
และ ชวงมุม 271 – 330 องศา    

2) กระดูกที่พบมากที่สุดที่วางตัวในแนวน้ีไดแก กระดูก
สันหลังสวนหาง ซ่ึงกระดูกสวนหางที่พบมีการเรียงตัวตอเน่ืองกัน 
เปนชิ้นขนาดใหญ อาจจะเกิดจากตกตะกอนทับถมโดยไมถูก
เคลื่อนยาย (In situ) หรือ เคลื่อนที่ไปเล็กนอย  

3) กระดูกที่พบรองลงมาไดแก กระดูกซ่ีโครง เปนสวน
ของกระดูกที่มีความเรียว ยาว เบาและมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ
กระดูกระยางคหรือกระดูกสันหลัง จากการที่พบกระดูกซ่ีโครง
สวนมากกองรวมกันอยูทางดานทิศตะวันตก และ วางตัวไปใน
ทิศทางใกลเคียงกัน อาจจะไดรับผลจากกระแสน้ํา 

4) ทิศทางการวางตัวหัว-ทายของกระดูก พบวา ชวงมุม 
271-330 องศา  มีจํานวนกระดูกมากที่สุด คือ 22 ทอน โดยหันดาน
หัวไปทาง ตะวันตกเฉียงเหนือ สันนิษฐานไดวาการไหลของ
กระแสน้ําในอดีตกาล บริเวณภูนอย ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ไปยั ง ท า งทิ ศ ต ะ วั น ออก เฉี ย ง ใ ต  มุ ม อยู ใ นช ว งป ร ะม าณ              
271 – 330 องศา 

5) ทิศทางการตายของไดโนเสาร จากลักษณะของกระดูก
ที่วางตัวเปนกลุม กระดูกขาหนาของไดโนเสารจะเห็นวา มีการวาง
เรียงตัวตอกัน กระดูกซ่ีโครงที่กองรวมกันทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ของหลุมขุดปะปนกับกระดูกสันหลังชวงทอง กระดูกสะโพกที่กองทับ
ถมกันอยูระหวางกระดูกขาหนาและกระดูกหาง กระดูกสวนหางมี
การวางเรียงตัวกันในสภาพเดิมเหมือนตอนตายใหมๆ และ ชิ้นสวน
ของกะโหลกรวมถึงฟนที่กระจัดกระจายบริเวณกลางหลุมขุดคน  
สันนิษฐานไดวาไดโนเสารซอโรพอดที่พบน้ี ตอนที่มันตายไดหันหัว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และหันปลายหางไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 

6) สันนิษฐานวากระแสน้ําไมรุนแรงมาก เพราะกระแสน้ํา
ไมสามารถพัดพากระดูกที่มีขนาดใหญ ใหกระจัดกระจายได และ
ตะกอนที่พบเปนตะกอนดินโคลนที่มีขนาดละเอียด สังเกตจาก
กระดูกสวนขาของไดโนเสารจะเห็นวา มีการวางเรียงตัวกันเปนแนว
เดียวกัน มีการเคลื่อนจากตําแหนงที่มีการตายของไดโนเสารไมมาก
นัก  กระดูกซ่ีโครงบางกลุมพบวามีการวางเรียงตัวขนานกันไปและ

เคลื่อนจากตําแหนงเดิมเพียงเล็กนอย กระดูกที่มีขนาดใหญมีการ
วางตัวในตําแหนงเดิม สวนกระดูกขนาดเล็กกระแสน้ําพัดพาให
กระดูกมีการกระจัดกระจายในบริเวณหลุมขุด  
 
5.  ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการขุดเปดหนาดินเพื่อขุดคนหากระดูกไดโนเสาร 
ในแหลงขุดคนภูนอย อ .คํามวง เพิ่มเติมตามแนวที่ไดจากการวิจัย 
และในการอนุรักษซากฟอสซิลในแหลงขุดคนควรจะทําใหแลวเสร็จ
กอนหนาฝนเพราะจะทําใหซากฟอสซิลเกิดความเสียหายและควรจะ
ทําการเขาเฟอกซากฟอสซิลกอนจะทําการเปดขุดหนาดินตอไป 

2. ในการทําการวิจัยครั้งน้ีมีเวลาในการศึกษาทําวิจัยนอย 
มาก ควรเพิ่มเวลาในการศึกษาทําวิจัยใหมากข้ึนกวาเดิม ควรจะมี
เอกสารหรือหนังสือที่เปนภาษาไทยในการศึกษาความรูในเร่ืองที่
สนใจดวย 
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