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บทคัดยอ 

จากการศึกษาสภาพบรรพกาลแหลงซากดึกดําบรรพ วัด
ปาเจริญชัย(ภูนอย)ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 
จัดอยูในหมวดหินเสาขัว มีการจัดเรียงตัวของชั้นหินชัดเจนจํานวน 3 
ชนิดคือ หินกรวดมน หินทราย และหินทรายแปง โดยมีการจัด
เรียงลําดับชั้นหินสลับกัน สามารถแบงชั้นหินออกเปน 6 ชั้นจากชั้น
ลางไปถึงชั้นบนไดดังน้ี 1.ชั้นหินกรวดมน(Chonglomerat)มีความ
หนา(Thin bed) ประมาณ   5 เซนติเมตร  2.ชั้นหินทรายแปง 
(Siltstone)มีความหนา 10 เซนติเมตร 3. ชั้นหินทราย (Sandstone) 
มีความหนา 15 เซนติเมตร 4. ชั้นหินโคลน (Claystone ) มีความ
หนา 10 เซนติเมตร  5.ชั้นหินทราย (Sandstone)มีความหนา 15 
เซนติเมตร  และ 6.ชั้นหินทรายแปง (Siltstone) มีความหนา 150
เซนติเมตร ซากดึกดําบรรพทั้งหมดที่พบในแหลงซากดึกดําบรรพวัด
ปาเจริญชัย (ภูนอย) ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 
พบในชั้นหินกรวดมน(Chonglomerat) โดยซากดึกดําบรรพสวนใหญ
มีขนาดเล็ก สภาพไมคอยสมบรูณ คงเหลือแตสวนที่มีโครงสราง
แข็งแรง เชน เกล็ดปลากระดูกแข็ง ฟนฉลามน้ําจืด ฟนจระเข ฟน
ไดโนเสาร ขณธที่กระดูกชิ้นใหญๆ นาจะถูกพัดพามาจากแหลงอื่น
จากนั้นจึงถูกตะกอนละเอียดทับถมกลายเปนซากดึกดําบรรพที่มี
สภาพสมบูรณ แสดงใหเห็นวาพื้นที่บริเวณน้ันเปนทางน้ําโบราณและ
มีลักษณะเปนแมนํ้าโคงตวัด โดยชั้นหินกรวดมนเกิดจากการทับถม
ของตะกอนจากน้ําที่มีพลังงานมากหรือเปนฤดูนํ้าหลากกอใหเกิด
การสะสมของตะกอนกรวดที่มีขนาดใหญ ตอมานํ้ามีพลังงานนอยลง
กอใหเกิดการตกตะกอนเปนหินทราย(Sandstone )  และกระแสน้ําอาจ
เกิดการหยุดน่ิงเกิดการตกตะกอนละเอียดของหินทรายแปง( Siltstone 
) โดยชวง เวลานี้ ค อนข างยาวนานทําใหชั้ นหินมีความหนา
คอนขางมาก 
 

คําสําคัญ: ความหลากชนิด สภาพแวดลอมบรรพกาล 
 
1. บทนํา  

การทําความเขาใจสภาพแวดลอมและรูปแบบการ
ดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในยุคบรรพกาลที่ เ รียกวา  การศึกษา
นิเวศวิทยาบรรพกาล หรือ Palaeoecology จําเปนตองอาศัยขอมูล
ทางธรณีวิทยารวมกับการศึกษาบรรพชีวินวิทยาเพื่อใหสามารถ
อธิบายเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต เชนลักษณะภูมิอากาศบรรพกาล 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตลอดจนลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึน ณ 
บริเวณแหลงศึกษาในแตละชวงเวลา ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่ งตอการทําความเขาใจสภาพแวดลอมและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในแตละชวงเวลา 

ปจจุบันชั้นตะกอนในชวงมหายุคมีโซโซอิคของประเทศ
ไทยเปนบริเวณที่มีพื้นที่ประมาณ 200,000  ตารางกิโลเมตร และมี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 140  เมตร หรือพื้นที่
หน่ึงในสามของพ้ืนที่บนบกของประเทศซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปวา ที่
ราบสูงโคราช ซ่ึงถูกแบงออกเปน 2 แนวโดยเทือกเขาภูพานซึ่ง
ทอดตัวเปนแนวยาวในทิศตะวันตก – ตะวันตกเฉียงใต กับ ทิศ
ตะวันออก – ตะวันออกเฉียงใต กอใหเกิดแองอุดร –สกลนคร ทาง
เหนือ  และแองโคราช  –อุบลราชธานี  ทางใต  พื้นที่ดั งกลาว
ประกอบดวยชั้นหินตะกอนสีแดงที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอน
ภาคพื้นทวีปหรือตะกอนบกในชวงมหายุคมีโซโซอิกและเปนชวงที่มี
สัตวมีกระดูกสันหลังหลายชนิด รวมทั้งไดโนเสารเคยดํารงชีวิตอยู 
จากการศึกษาและคนพบซากดึกดําบรรพในบริเวณที่ราบสูงโคราช 
ทําใหสามารถเขาใจสภาพแวดลอมบรรพกาลในชวงเวลาดังกลาวได
เปนอยางดี  

อยางไรก็ตามมีพื้นที่อีกหลายแหงของบริเวณที่ราบสูง
โคราชที่ยังไมไดรับการศึกษาสภาพแวดลอมบรรพกาล รวมถึงพื้นที่
แหลงขุดคนบริเวณวัดปาเจริญชัย(ภูนอย) ตําบลทาศิลา อําเภอสอง
ดาว  จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีรายงานการคนพบซากดึกดําบรรพแตยัง
ไมเคยมีผูใดทําการศึกษาและเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาในพื้นที่
ดังกลาว ดังน้ันผูวิ จัยซ่ึงเปนคนในทองถ่ินจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาแหลงซากดึกดําบรรพดังกลาวทั้งในดานธรณีวิทยาและ
โบราณชีววิทยา เพื่อใหสามารถเขาใจสภาพแวดลอมและเหตุการณ
ที่ เกิด ข้ึนในยุคครี เตเชียส ของบริเวณพื้นที่อันจะนําไปสูการ
กลายเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญยิ่งตอเยาวชนในทองถ่ิน และยังจะทํา
ใหผูคนในทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ดังกลาว
เพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งดวย 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
วัสดุและอุปกรณ 

แผนที่ภูมิประเทศกรมแผนที่ทหาร จังหวัดสกลนคร มาตรา
สวน 1 : 50,000 ,ดาวเทียมหาพิกัด (Global Positioning System-
GPS) ,เข็มทิศ ,กลองถายภาพดิจิตอล , พลั่ว, กระสอบ,ถุงพลาสติก, 
คอนธรณีวิทยา, แปรงปดฝุน, มีดแซะ, กลองจุลทรรศนแบบสเตอริ
โอสโคป, สมุดสนาม ,ดินสอ/ ปากกา/ยางลบ / ไมบรรทัด, ถุงเก็บ
ตัวอยางและปากกาเคมี 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาสภาพแวดลอมบรรพกาลของแหลงขุดคนวัดปาเจริญ
ชัย(ภูนอย) ตําบลทาศิลาจังหวัดสกลนครในครั้งน้ี ผูวิจัยทําการ



รวบรวมขอมูลทั้งดานธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาจากการสํารวจ
ภาคสนามเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมพรอมทั้งเก็บขอมูล
ดานบรรพชีวินวิทยาในหองปฏิ บัติการเพื่อใหสามารถสราง
แบบจําลองระบบนิเวศวิทยาอยางคราวๆได ดังน้ันจึงแบงวิธี
การศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
เก็บขอมูลภาคสนาม มีวิธีการศึกษาดังน้ี 

1 .  กํ าหนดพื้ นที่ โดยใชแผนที่ ธ รณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณี 1 : 50,000 ตลอดจนการลําดับชั้นของหมวดหินใน
บริเวณบริเวณทางหลวงชนบท สกลนคร สายที่ 2032 กิโลเมตรที่ 10 
บานเจริญชัย ตําบลทาศิลา เขตอําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 
บันทึกขอมูลสภาพภูมิประเทศ ถายภาพ  

2. สังเกตตะกอนในชั้นดินและหิน บันทึกขอมูลภาคสนาม 
ไดแก วัน เดือน ป ที่เก็บ สถานที่เก็บ ชั้นหินที่ตั้ง ขนาดตะกอน 
ความกลมมน การคัดขนาดตะกอน ชนิดของหิน  

3. สํารวจและเก็บขอมูลตัวอยางซากดึกดําบรรพในพื้นที่ 
ตลอดจนบันทึกขอมูลและถายภาพ  

4. นําขอมูลมาศึกษาเพิ่มเติมในหองปฏิบัติการ วิเคราะห, 
สืบคนขอมูลและสรุปองคความรูที่ได  

5. รายงานผลและสรุปผล  
การเก็บขอมูลในหองปฏิบัติการ 
1. การอนุรักษตัวอยาง 

เน่ืองจากตัวอยางที่พบฝงตัวอยูในชั้นหินกรวดมนซึ่งมี
ลักษณะคอนขางแข็งและมีวิธีการอนุรักษซากดึกดําบรรพดังตอไปน้ี
นําซากดึกดําบรรพ  

1. มาลางทําความสะอาด และผ่ึงใหแหง 
2. นําไปสกัดหินออกดวยเครื่องกรอกระดูก 
3. ระบุชนิดของซากดึกดําบรรพจากตัวอยางเปรียบเทียบ 

ถามีขนาดเล็กใชกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอสโคป กําลังขยาย 8X-
21X ถายภาพตัวอยางที่พบ แยกซากดึกดําบรรพที่ไดใสเก็บในกลอง
พลาสติก เก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพที่ได  

4. วิเคราะหและสืบคนขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่มีการ
รายงานไวแลว  
2. บรรยายและระบุชนิดตัวอยางที่พบ( Description and 
Identification)  
3. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา (Discussion and conclusion)  
 
3. ผลการศึกษาละอภิปรายผล 
 
3.1 ลักษณะชั้นหิน 
 จากการศึกษาและสํารวจลักษณะการจัดเรียงตัวของชั้น
หินแหลงขุดคนวัดปาเจริญชัย(ภูนอย)ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว 
จั งหวัดสกลนคร  พบว าหิน จัดอยู ในหมวดหิน เสาขั ว ในยุค            
ครีเตเซียสตอนตนประกอบดวยชั้นหินที่จัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบ
สลับกัน 2 ชั้น เรียงจากชั้นลางสุดไปหาชั้นบน ดังน้ี 1.ชั้นหินกรวด
มน(Chonglomerat)มีความหนา(Thin bed) ประมาณ  5 เซนติเมตร  
2.ชั้นหินทรายแปง (Siltstone)มีความหนา 10 เซนติเมตร(3. ชั้นหิน
ทราย (Sandstone)มีความหนา 15 เซนติเมตร 4. ชั้นหินโคลน 
(Claystone )  มี ค วามหนา  1 0  เ ซนติ เ มตร  5 .ชั้ นหิ นทราย 
(Sandstone)มีความหนา 15 เซนติเมตร และ 6.ชั้นหินทรายแปง 

(Siltstone)แทรกสลับหินดินดาน มีความหนา 150 เซนติเมตร ชุด
หินชั้นบนข้ึนไปมีการผุกรอนจากธรรมชาติถูกปกคลุมดวยตนไม
ใหญและปาเพ็ก 

 
ภาพแสดงลักษณะชั้นหินบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพ 

วัดปาเจริญชัย(ภูนอย) ต. ทาศิลา อ.สองดาว จ. สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากการเก็บตัวอยางซากดําดําบรรพจากแหลงศึกษาพบ

จากชั้นหินกรวดมนประกอบดวย 
หอยสองฝา(ภาพที่1) ซากดึกดําบรรพหอยสองฝามี

ขนาดใหญมีดานซายและดานขวามีความกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 
4 เซนติเมตร มีลายนูนของฝาดานบนชัดเจน      

ปลากระดูกออน พบซากดึกดําบรรพปลากระดูกออน
จากการศึกษาครั้งน้ีหลายชนิด ไดแก ซากดึกดําบรรพของฟนปลา
ฉลามน้ําจืด Hybodus sp. (ภาพที่2) มีความยาวประมาณ 1.0  
เซนติเมตร ตัวฟนมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม มีลายนนูจากฐานฟน
ไปหายอดฟนสลับซับซอน ประมาณ 3 ใน 4 ของฟน สวนยอดฟนจะ
มีผิวเรียบเปนมัน ดานขางมีสันนูนชัดเจน 2 ขาง  

Isanodus paradeji (ภาพที่3) มีจํานวน 7 ชิ้น มีขนาดเล็ก
ไมสมบูรณและแตกหักติดอยูกับกอนหินเม่ือมองจากดานบน มีสวน
หัวและสวนทายรูปรางเรียวยาว ตรงกลางจะปองกวางที่สุดผิวเปน
มันสีขาว ดานขางฟนมีลักษณะเปนปุมนูนข้ึน นับจํานวนได 5 ปุม 

Heteroptychodus Steimanni(ภาพที่4) มีจํานวน 30 ชิ้น 
มีขนาดเล็กและสภาพไมคอยสมบรูณ มีความยาวตั้งแต 0.1 – 0.7 
เซนติเมตร และความกวางอยูระหวาง 0.1 – 0.4 เซนติเมตร  มี
รูปทรงสีเหลี่ยมสีเทาปนดํา ผิวเรียบ มีสันนูนสูงข้ึนเปนแนวขนานกับ
ความกวางของฟนบริเวณระหวางสันหลักแตละสัน มีสันนูนเล็กๆ
จํานวนมากวางตัวตั้งฉากกับสันหลัก ดานขางมีสันนูนตามแนวสัน
หลัก 

กานครีบแข็ง(ภาพที่5) มีจํานวน 2 ชิ้น มีความกวาง 0.4 
– 0.9 เซนติเมตร ยาว 3.5 –6.3 เซนติเมตร ชิ้นที่ 1 ไมสมบรูณ
เต็มที่แตมีขนาดใหญ มีความกวาง  0.9 เซนติเมตร ยาว 6.3 
เซนติเมตร เม่ือมองจากดานขาง จะโคงเล็กนอยไปหาสวนปลายของ 
สวนฐานจะมีขนาดใหญและแหลมเล็กลงสันดานบนมีลายนูน จํานวน 
4 – 5 ชั้นเรียงตัวตามความยาวของครีบดานลางเกิดรอยหยัก (ภาพ
ที่6)   

ปลากระดูกแข็ง ไดแก Lepidotes sp. (ภาพที่7) พบ
ซากดึกดําบรรพของฟนปลากระดูกแข็งจากแหลงขุดคน มีจํานวน 7 
ชิ้น ทุกชิ้นมีความสมบรูณ มีความกวางตั้งแต  0.6 – 1.1 เซนติเมตร 



และมีสูงประมาณ 0.1 – 1.3  เซนติเมตร เม่ือมองจากดานบน พบวา
ฟนมีรูปรางกลมคลายกระดูม นูนสูงข้ึน ยอดฟนมีผิวเรียบเปนมัน
วาว สีเขมประมาณ 2 ใน 3 สวนที่ในขณะที่ 1 ใน 3 ที่เหลือมีสีจางลง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจน    
 Simaniid(ภาพที่9) ซากดึกดําบรรพของฟนปลากระดูก
แข็ง จากแหลงขุดคน มีจํานวน 5 ชิ้น ตัวฟนมีลักษณะคอนขางสูงมีสี
เทาปนเหลือง แบงออกเปน 2 ชั้น ชั้นลางผิวไมเรียบมีเสนขนานเปน
สันนูนสูงตามความยาวจากฐานฟนข้ึนไป และมีรูปทรงกระบอก สวน
ชั้นที่ 2 มีผิวเรียบเปนมัน ตรงปลายแหลมลักษณะโคงเขาปาก 
กระดูกสันหลังปลา(ภาพที่8)  ตัวอยางซากดึกดําบรรพกระดูกสัน
หลังของปลากระดูกแข็ง มีจํานวน 4 ชิ้น ไมคอยสมบรูณ มีขนาดอยู
ระหวางความสูง ตั้งแต 0.5 – 0.8 เซนติเมตร และมีกวางประมาณ 
0.4 – 1.5  เซนติเมตร มีสีนํ้าตาลแดง มองดานขางจะพบวาเห็นขอบ
ดานบนและดานลางที่ลอยตัวสูงข้ึนเวาเขาตรงสวนกลาง มีลายเสน
แตไมชัดเจน มีสีเทาปะปนกับสีนํ้าตาล 

สัตวเลื้อยคลานประกอบดวย ซากดึกดําบรรพกระดอง
เตา และจระเข โดยกระดองเตา (ภาพที่14) มีจํานวน 9 ชิ้น มี
ลักษณะแตกหัก มีความกวางตั้งแต 1 – 6 เซนติเมตร ยาวตั้งแต 1.4 
–8.5 เซนติเมตร และมีความหนาประมาณ 0.1 – 1.4 เซนติเมตร 
เม่ือมองจากดานบน มีรูปรางเปนสีเหลี่ยม ผิวเปนมันแตขรุขระมีลาย
นูนสูงวางตัวอยางไมเปนระเบียบ ดานลางผิวเปนมันวาวและเรียบ 
เม่ือมองดานขางพบวาซากดึกดําบรรพแยกออกจากกันเปนสองชั้น 
โดยที่บริเวณแผนดานบนเนื้อกระดูกคอนขางแนนไมมีรูพรุน ขณะที่
เน้ือกระดูกดานลางจะหนามากกวาดานบนไมสมํ่าเสมอ และปรากฏ
ลักษณะรูพรุนกระจายอยูเปนจํานวนมาก 

จระเข Goniopolid(ภาพที่10) มีจํานวน 6 ชิ้น ตัวฟนมี
ลักษณะเปนทรงกรวยผิวเคลือบฟนเปนสันหนาทั้งดานในและดาน
นอก สันมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ บริเวณฟนคอยขางมน  
ยอดฟนเอียงเขาหาลิ้น ดังภาพ 

จระเขแคระ(ภาพที่11)  ซากดึกดําบรรพของจระเขแคระ 
1 ชิ้น มีลักษณะรูปทรงกรวยคลายใบหอก ฐานฟนมีขนาดใหญและ
เรียวแหลมไปยังสวนยอดฟน มองดูดานขางจะเปนสันมีรอยหยักโคง
งอเขาหาลิ้น 

ไดโนเสาร พบซากดึกดําบรรพไดโนเสารในแหลงศึกษา 
2 ชนิด ดังน้ี 

ไดโนเสาร Siamosaurus(ภาพที่12)  มีจํานวน 9 ชิ้น มี
ลักษณะสมบูรณ มีขนาดกวางตั้งแต 0.3- 0.9 เซนติเมตร และยาว
ตั้งแต 0.8-4 เซนติเมตร เม่ือมองจากดานขางสวนโคนของฟนจะมี
ขนาดใหญเรียวแหลมไปยังสวนยอดฟน มีรองนูนสูงจากโคนฟนไป
หายอดฟน มีผิวเปนมันวาว สีขาวอมเทา ยอดฟนมีลักษณะเปน
ปลายแหลมตัดคอนขางเรียบ ตัวฟนโคงไปทางดานใกลลิ้น มีรูปราง
ทรงกรวย เน้ือฟนบางสวนแตกหักออกไป ขอบดานลางของฟนมี
รอยหยักคลายใบเลื่อย 

ไดโนเสารTheropod(ภาพที่13)  มีจํานวน 5 ชิ้น และมี
ลักษณะไมสมบูรณสวนยอดฟนหัก น้ีมีขนาดกวางตั้งแต 0.4- 1.4 
เซนติเมตร และยาวตั้งแต 1 – 4.2 เซนติเมตร เม่ือมองจากดานขาง
สวนโคนของฟนจะมีขนาดใหญเรียวแหลมไปยังสวนยอดฟน มีผิว
เปนมันวาว สีขาวอมเทา ยอดฟนมีลักษณะเปนปลายแหลม ตัวฟน

โคงไปทางดานใกลลิ้น เน้ือฟนบางสวนแตกหักออกไป ขอบดานลาง
ของฟนมีรอยหยักคลายใบเลื่อย 
 

 
 
4. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพวัดปาเจริญชัย(ภูนอย)  
ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร บริเวณบานเจริญชัย 
ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร เปนหมวดหินเสาขัว 
จากสภาพชั้นหินพบวา เกิดการตกตะกอนแบบตอเน่ือง สภาพชั้น
หินเรียงตัวกันชัดเจนทําใหสามารถศึกษาชั้นหินไดงาย โดยมีชั้น
ลางสุดเปนชั้นหินกรวดมน (Chonglomerat / Breccia ) เน้ือสีนํ้าตาล
แกมแดงแทรกดวยสีเทาแกมเขียวชั้นตอมาคือชั้นหินทรายแปง 
(Siltstone) เน้ือดินดาน สีนํ้าตาลแดงมีสวนประกอบของแรไมกาปะปน
อยูเปนจํานวนมากถูกทับถมอีกครั้งดวยชั้นหินทราย(Sandstone) สี
นํ้าตาลปนเทา ที่มีเน้ือละเอียดระหวางรอยตอของชั้นหินทรายแปง
กับชั้นหินทรายพบสารแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงเปนสารที่บงบอกถึง
สภาพแวดลอมที่แหงแลงในชวงเวลานั้น ชั้นตอมาคือชั้นหินดินดาน 
(Claystone) สีแดงปนเหลืองซ่ึงปดทับตอมาดวยหินทรายมีการคัด
ขนาดและความมนดี มีซิลิกาแทรก และชั้นบนสุดคือหินทรายแปง     
( Siltstone ) เน้ือหินดินดานสีนํ้าตาลแดงปนสีเทาที่มีเน้ือหินละเอียดสี
แดงมีความหนามากถึง 150 เซนติเมตร สูงข้ึนไปก็จะมีการจัดเรียง
ตัวจากชั้นหินในรูปแบบเดิมอีกครั้งหน่ึง แตจําแนกการจัดเรียงตัวไม
ชัดเจนนัก เน่ืองจากชั้นหินดินดาน( Claystone) ถูกปกคลุมดวยตนไม
ใหญ พื้นลางเปนปาเพ็ก  

ชั้นหินกรวดมน (conglomerate) พบซากดึกดําบรรพ
จําพวกเศษกระดูกของสัตวมีกระดูกสันหลัง, กระดองเตาโบราณ, 
ฟนจระเขโบราณ,เกล็ดปลาโบราณ ฟนไดโนเสาร จากลักษณะของ
กอนกรวดและซากดึกดําบรรพขนาดเล็กที่พบนาจะเกิดจากบริเวณ

ภาพแสดงซากดึ ก ดํ า
บรรพที่พบในแหลงศึกษา 
scale bar 5 เซนติเมตร 



น้ันเปนทางน้ําโบราณและมีลักษณะเปนแมนํ้าโคงตวัด โดยชั้นหิน
กรวดมนเกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ําที่มีพลังงานมากหรือ
เปนฤดูนํ้าหลากกอใหเกิดการสะสมของตะกอนกรวดที่มีขนาดใหญ 
ตอมาน้ํามีพลังงานนอยลงกอใหเกิดการตกตะกอนเปนหินทราย
(Sandstone )  และกระแสน้ําอาจเกิดการหยุดน่ิงเกิดการตกตะกอน
ละเอียดของหินทรายแปง( Siltstone ) โดยชวงเวลานี้คอนขางยาวนาน
ทําใหความหนาของชั้นหินมีลักษณะคอนขางกวาง 
 
5. ขอเสนอแนะ. 

 เน่ืองจากเปนการดําเนินการในระยะเวลาจํากัด ทําใหยัง
ไมพบซากดึกดําบรรพที่สําคัญอื่นๆอีก จึงควรไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม
อีก เพื่อเปนขอสรุปของแหลงซากดึกดําบรรพที่สมบูรณในบริเวณน้ี 
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