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บทคัดยอ  
 ซากดึกดําบรรพที่พบในแหลงขุดคนภูนอยมีสองแบบ

คือซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่เปนชิ้นสวนที่พบผิว 
หนาดินซ่ึงเกิดจากการหลุดออกมาจากชั้นที่ถูกเก็บรักษา และซาก
ดึกดําบรรพที่ถูกเก็บรักษาไวในชั้นหิน ข้ันตอนในการศึกษาและการ
อนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลัง  ในแหลงขุดคนภูนอย 
อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบดวย  2  สวน  
   1.  การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังใน
ภาคสนาม  ทําการสํารวจเพื่อหาขอบเขตของซากดึกดําบรรพ การ
ทําความสะอาดเบื้องตนในภาคสนามซึ่งใชเคร่ืองมือขนาดเล็ก  
จากนั้นเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดําบรรพและตะกอนที่อยูรอบ
โดยใชกาวรอนและนํ้ายารักษาสภาพ (Hardener)  และการเขาเฝอก
ซ่ึงขนาดและชนิดของเฝอกข้ึนอยูกับตัวอยาง 
   2.  การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังใน
หองปฏิบัติการพิพิธภัณฑสิรินธร  ตัวอยางที่ไมเขาเฝอกมีการ
อนุรักษในหองปฏิบัติการดังน้ี คือ การลางตัวอยาง การทําความ
สะอาดตัวอยางโดยใชปากกาลม หรือคอนกับสกัด และทาน้ํายา
รักษาสภาพ  สวนตัวอยางที่เขาเฝอกมีการอนุรักษในหองปฏิบัติการ
ดังน้ี คือ การตัด/ผาเฝอก การทําความสะอาดตัวอยางโดยใชมีดแซะ
แปรงปด มีดผาตัด และปากกาลม ทาน้ํายารักษาสภาพ ซอมแซม 
และจัดเก็บซากดึกดําบรรพในหองคลังพิพิธภัณฑสิรินธร 

 
คําสําคัญ :   ซากดึกดําบรรพ  การอนุรักษแหลงขุดคนภูนอย 
 
1. บทนํา  
 ซากดึกดํ าบรรพ เปน ส่ิงที่ มีค าและมีความสํ าคัญ 
ตัวอยางที่เราคนพบในบริเวณแหลงขุดคนตาง ๆ จะตองผานการ
อนุรักษเพื่อที่จะสามารถอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของ 
ซากดึกดําบรรพเหลาน้ันได ซ่ึงตองมีวิธีการอนุรักษตัวอยางที่
เหมาะสมกับขนาดและชนิดตัวอยางที่พบ และตองเก็บตัวอยางใหได
สมบูรณที่สุดเทาที่จะทําไดโดยถูกตองตามหลักวิชาการ รวมทั้งเก็บ
บันทึกขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของในเบ้ืองตนใหไดมากที่สุด เพื่อ
ปองกันไมใหสูญเสียขอมูลตาง ๆ ไป การศึกษาการอนุรักษซากดึก
ดําบรรพที่ถูกตองจึงมีความสําคัญ (กรมทรัพยากรธรณี. 2550 : 14)  
แหลงขุดคนภูนอย  อ.คํามวง  จ.กาฬสินธุ  เปนแหลงที่อยูในระหวาง
การขุดคนอยางเปนระบบ  โดยความรวมมือระหวางไทย-ฝร่ังเศส  
และผลการศึกษาเบื้องตนพบวาเปนแหลงขุดคนที่มีศักยภาพสูง  
ดังน้ันจึงเปนโอกาสอันดีที่ผูวิจัยจะไดศึกษาถึงวิธีการอนุรักษซากดึก
ดํา-บรรพโดยเฉพาะซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลัง  เพื่อ
สรางความรูความเขาใจในการอนุรักษตัวอยางซากดึกดําบรรพที่

ถูกตอง กอนที่จะจัดเก็บตัวอยางในคลังตัวอยางและทําการศึกษา
วิจัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย   
 เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการอนุรักษซากดึกดํา
บรรพของสัตวมีกระดูกสันหลัง และเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูในการ
อนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังและนําผลการศึกษาไป
ประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนรู 
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา   
     2.1  อุปกรณ 
          -  ภาคสนาม  ไดแก  จอบ อีเตอร คอนธรณี มีดแซะ 

แปรงปด บุงกี๋ กาวรอน นํ้ายารักษาสภาพ (Hardener) เฝอกสําเร็จ  
ปูนพลาสเตอร ผากระสอบปาน ไมดาม 
 -  หองปฏิบัติการ ไดแก แปรงขัด ปากกาลม คัตเตอร 
เลื่อยตัด มีดแซะ มีดผาตัด แปรงปด นํ้ายารักษาสภาพ กํากรีต  

2.2  วิธีการ 
           1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ   
  2. เก็บขอมูลจากสังเกต และการสัมภาษณการอนุรักษ
ในภาคสนาม และในหองปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัด
กาฬสินธุ 
  3. ทําการอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลัง
ในภาคสนาม และหองปฏิบัติการ    พิพิธภัณฑสิรินธร 

 4. บันทึกขอมูลและถายภาพขั้นตอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษซากดึกดําบรรพจากแหลงขุดคนภูนอย 
  5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)   
 3.1 ลักษณะของซากดึกดําบรรพ 
         ลักษณะซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่พบจากแหลง

ขุดคนภูนอยมีสองแบบคือ  

1) ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่เปนชิ้นสวน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  ชิ้นสวนของฟนไดโนเสารที่หลุดจากชั้นหิน 

2) ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่ถูกเก็บรักษา
อยูในชั้นหิน  



  

 
 

 

 

 

รูปท่ี 2 กระดูกไดโนเสารที่อยูในชั้นหิน 

 3.2 การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังของแหลง
ขุดคนภูนอย 
 3.2.1 การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังใน
ภาคสนาม 
  -  การหาขอบเขตของซากดึกดําบรรพ  

 -  การเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดําบรรพ  
 -  การเขาเฝอก และเคลื่อนยายจากแหลงขุดคนไปยัง

หองปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การหาขอบเขตของซากดกึดําบรรพ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดําบรรพ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การเขาเฝอก 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การเคลื่อนยายจากแหลงขุดคนไปยังหองปฏิบัติการ 

 3.2.2 การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังใน
หองปฏิบัติการพิพิธภัณฑสิรินธร 

 การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่ไมได

เขาเฝอก โดยการลางทําความสะอาดในน้ํา  ใชแปรงขัดในกรณีที่

ตัวอยางคอนขางแข็งแรง ผ่ึงใหแหง จากนั้นทําความสะอาดโดยใช

ปากกาลม ถามีการแตกหักเกิดข้ึนใชกาวยึดติด ในตัวอยางที่ตะกอน

พอกหนาอาจใชคอนกับสกัด ถาเปนตัวอยางที่มีขนาดเล็กทําความ

สะอาดโดยใชปากกาลมภายใตกลองสเตอริโอ เชน ฟนของฉลาม 

หรือแผงฟนของปลาปอด การเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดํา

บรรพโดยทาน้ํายารักษาสภาพเคลือบ และเขียนหมายเลขตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 การใชกลองสเตอริโอในการอนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 8 วิธีการอนุรักษตัวอยางที่ไมไดเขาเฝอกในหองปฏิบัติการ 

 การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่
เขาเฝอก   
  - การตัด/ผาเฝอก 

  - การทําความสะอาด  

  - การเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดําบรรพ 

  - การซอมแซม  

  - การจัดเก็บซากดึกดําบรรพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 การตัด/ผาเฝอก 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การทําความสะอาดเบื้องตน 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 11 การสกัดและเพิ่มความแข็งแรงใหกับซากดึกดําบรรพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 การซอมแซม 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 13 ซากดึกดําบรรพที่ทําการอนุรักษเสร็จเรียบรอย 
 
4. สรุป และอภิปรายผล    
  4.1 สรุป 

       การอนุรักษซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังในหลัง

ขุดคนภูนอย แบงออกเปน 2 สวนคือ การอนุรักษในภาคสนามและ

การอนุรักษในหองปฏิบัติการ 

 การอนุรักษในภาคสนาม มีข้ันตอนดังน้ี หาขอบเขต

ของซากดึกดําบรรพ   จากน้ันทําความสะอาดเบื้องตนในภาคสนาม

ซ่ึงใชเคร่ืองมือขนาดเล็ก  ขณะเดียวกันควรเพิ่มความแข็งแรงใหกับ

ซากดึกดําบรรพและตะกอนที่อยูรอบดวยกาวรอนและน้ํายารักษา

สภาพ  และทําการเขาเฝอกซ่ึงขนาดและชนิดของเฝอกข้ึนอยูกับ

ตัวอยาง 

 การอนุรักษในหองปฏิบัติการพิพิธภณัฑสิรินธร  

มี สองกลุ ม ได แก   ตั วอย า งที่ ไม เ ข า เฝ อก มีการอนุ รั กษ ใน

หองปฏิบัติการดังน้ี คือ การลางตัวอยาง การทําความสะอาด

ตัวอยางโดยใชปากกาลม หรือคอนกับสกัด และทาน้ํายารักษาสภาพ  

สวนตัวอยางที่เขาเฝอกมีการอนุรักษในหองปฏิบัติการดังน้ี คือ การ

ตัด/ผาเฝอก การทําความสะอาดตัวอยางโดยใชมีดแซะแปรงปด มีด

ผาตัด และปากกาลม ทาน้ํายารักษาสภาพ ซอมแซม และจัดเก็บ

ซากดึกดําบรรพในหองคลังพิพิธภัณฑสิรินธร 

  4.2 การอภิปรายผล 

  การอนุ รักษซากดึกดําบรรพในแหลงขุดคนภูนอย  

อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุตองใชความระมัดระวังในทุกข้ันตอน 

เน่ืองจากแหลงขุดคนภูนอยมีลักษณะตะกอนที่คอนขางออนนุมและ

กระดูกคอนขางแตกหัก การอนุรักษของแหลงขุดคนภูนอยมีวิธีที่

แตกตางจากแหลงอื่น ๆ ที่อยูในหมวดหินเดียวกัน เชน แหลงหวย

ไผซ่ึงซากดึกดําบรรพฝงตัวอยูในหินทรายในภาคสนามใชสวานเจาะ

และในแหลงขุดคนภูนํ้าจ้ันพบซากดึกดําบรรพปลาซึ่งเปดทําความ

สะอาดเบื้องตนไดนอยเนื่องจากเกล็ดหลุดไดงาย เปนตน แสดงให

เห็นถึงวิธีการอนุ รักษซากดึกดําบรรพของแตละแหลงมีความ

แตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะของตะกอนและสภาพตัวอยาง 

 อยางไรก็ตามวิธีการหลักของการอนุรักษมีหลักการเดียวกัน

คือการทําความสะอาดตัวอยางใหไดมากที่สุดและเก็บรักษาใหได

นานที่สุด และการดูแลแหลงขุดคนภูนอย เชน การลอมร้ัว การกาง

เตนท การขุดรองระบายนํ้า และการวางแผนนําซากดึกดําบรรพไป

ยังหองปฏิบัติการในเวลารวดเร็ว นับเปนตัวอยางการอนุรักษแหลง

และซากดึกดําบรรพที่ดี 

 

5. ขอเสนอแนะ  
 1. ควรทําการศึกษาเทคนิคการอนุรักษซากดึกดําบรรพแต
ละชนิดเพิ่มเติม 
 2. ควรศึกษาเทคนิควิธีการออกแบบและจัดนิทรรศการเพื่อ
การทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน นิสิตนักษาและนักวิจัยตอไป 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  ทราบกระบวนการอนุรักษซากกดึกดําบรรพของสัตวมี
กระดูกสันหลัง กรณีศึกษาแหลงขุดคน 

ภูนอย  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุอยางถูกวิธ ี
2.  จัดทําสื่อและโปสเตอรประกอบการจัดการเรียนรูเร่ือง

การอนุรักษซากดึกดําบรรพ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 โครงการวิ จัย น้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัย  จาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ไดรับการเอื้อเฟอ



  

อุปกรณ และสถานที่ จากพิพิธภัณฑศิรินธร  จ.กาฬสินธุ  ตลอดจน
ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะจาก ดร.วราวุธ  สุธีธร และคณะ  
           ขอขอบคุณผูบริหารและเพื่อนครู  นักเรียน  โรงเรียนบาน
หนองบัว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  1  ที่ใหความ
ชวยเหลือและใหกําลังใจเปนพิเศษในชวงเวลาดําเนินการวิจัย 
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