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บทคัดยอ 
 จากการศึกษาวิจัย การสะสมตัวของตะกอนกับการเก็บรักษา
สภาพซากดึกดําบรรพ  ในบริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ สามารถจัดแบง Layer ของช้ันหินได
ทั้งหมด 11 Layer โดย Layer ของชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพมี 6 
Layer และ เม่ือเปรียบเทียบ ระดับ Layer ของช้ันหิน กับขอมูลของซาก
ดึกดําบรรพที่มีการขุดคนอยางเปนระบบ ในชวง เดือนกุมภาพันธ – 
เมษายน 2553 พบซากดึกดําบรรพ ประมาณ 220 ชิ้น (Bone number 
51-270) โดยใน ชั้น Layer C พบซากดึกดําบรรพ มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 36.36 รองลงมาคือ Layer B  คิดเปนรอยละ 25.45 และชั้นที่พบนอย
ที่สุดคือ Layer A คิดเปนรอยละ 4.09 ชั้นหินตะกอนเกิดการสะสมตัว
จากแมนํ้า เน่ืองจากหลักฐานการพบ รอยแตกของโคลน (mud crack)  
และ ร้ิวรอยการทับถมของตะกอนแมนํ้า  (ripple mark) ในชั้น Layer  E 
และจากการศึกษาการรักษาสภาพของซากดึกดําบรรพ  พบวา ชั้น 
Layer A เปนชั้นลางสุดที่พบเศษซากพืช ลักษณะของซากดึกดําบรรพ มี
สีดํา มีความเปราะบาง ผุกรอนงาย เน่ืองจากในชั้นน้ีพบแรไพไรตแทรก
ตัวอยูในชั้นหิน ซ่ึงเปนแรที่ทําใหซากดึกดําบรรพ เกิดการผุกรอน สวน
ตะกอนชั้น Layer C และ Layer B พบซากดึกดําบรรพ จํานวนมาก 
เน่ืองจากเปนชั้นตะกอนของ หินโคลน (mudstone) ระดับกลาง มีการทับ
ถมของช้ันตะกอนที่หนา ชั้น Layer D และ Layer E เปนชั้นที่มี
โครงสรางของหินคลายกัน เปนชั้นหินโคลน (mudstone)และมี หินทราย
ละเอียด (Vary fine sand stone) แทรก อยูติดกันทําใหการรักษาสภาพ
โครงสรางของซากดึกดําบรรพ มีลักษณะสีและความแข็งแรงคลายกัน ใน
ชั้น Layer F เปนชั้นตะกอนหินทรายเนื้อละเอียด (Vary fine sand 
stone) พบมวลหินพอก (Concretion) แทรก ซากดึกดําบรรพบางสวนมีสี
แดง เน่ืองมีแร mica และเหล็กออกไซดแทรก นอกจากนี้กระดูก
ไดโนเสารบางสวนมีสีนํ้าตาลปนเทาเนื่องจากมีคราบของ calcite แทรก
เชนกัน  
 
คําสําคัญ : การรักษาสภาพดึกดําบรรพ , Layer ของช้ันหิน  
 
Abstract 

Research Deposition of sediments for Preserve fossils. 
Source excavation Area in the Phu Noi  Kham Muang Distric,  
Karasin Province. Can be classified Layer of rock, all 11 Layer by 
Layer of the rock to find fossils of 6 Layer. While comparing  with 
the data of fossils  of excavations found since the beginning of a 
systematic in February - April 2553 found fossils  approximately 

220 pieces (Bone number 51-270) by the  Layer C was 
found fossils most 36.36 percent, followed by Layer B  
25.45 percent and least Layer A is 4.09 percent, The 
sedimentary layer in the accumulation of river Because the 
evidence found mud crack and ripple mark in  Layer E of 
excavation and study of preservation of fossils.The Layer A  
found  nature of the black fossils  are vulnerable to 
corrosion because the floor is easy to find mineral Pyrites 
insert in the stratigraphy. The minerals that make fossils  
the corrosion. The sediment layer Layer C and Layer B 
was found fossils  lot because the emptying of mudstone 
medium with deposition of sedimentary thick layer Layer D 
and Layer E is a class that has the structure of rocks 
similar. Mudstone and. Vary fine sand stone inserted 
adjacent the preservation structure of fossils  look like the 
color and strength similar class Layer F is a vary find 
sanstone  found a Concretion layer insert in the fossils 
found the red because of the mineral mica and iron oxide 
inserts. In addition, some dinosaur bones are a gray brown 
stains due to insertion of calcite as well. 
 
Keyword : Preserve Fossils, Rocklayer 
 
1. บทนํา 

กรมทรัพยากรธรณีไดคนพบแหลงซากดึกดําบรรพ
แหลงใหมที่บริเวณ ภูนอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ จากการรายงานพบวามีการคนพบซากดึกดํา
บรรพไดโนเสาร และสัตวมีกระดูกสันหลังชนิดตางๆ เปนจํานวน
มาก  ปจจุบันทีมสํารวจไทย – ฝร่ังเศส ไดทําการขุดคนซากดึก
ดําบรรพในแหลงภูนอยเพิ่มเติมทําใหพบตัวอยางของซากดึกดํา
บรรพมากกวา 220 ตัวอยาง วางตัวอยูในชั้นหินที่ระดับแตกตาง
กัน ซ่ึงแตละระดับมีลักษณะของชั้นหินที่แตกตางกัน 
 ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการ
การสะสมตัว ของตะกอนจนกลายสภาพเปนชั้นหิน รวมถึงความ
หนาของชั้นหินที่สามารถเก็บรักษาสภาพของซากดึกดําบรรพ
ส่ิงมีชีวิต  
 
 



2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการตกสะสมตัวของตะกอนในบริเวณ

แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพ ภูนอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ  

2. เพื่อศึกษาลักษณะของซากดึกดําบรรพที่สะสมตัวในชั้น
ตะกอนบริเวณแหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

พ้ืนท่ีศึกษา 

      พื้นที่ศึกษาอยูในบริเวณ  บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวงจังหวัด
กาฬสินธุ ระวางอําเภอคํามวง 5742IV พิกัดพิกัด 48Q 0364062 E / 
1872578 N  ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แผนที่ภูมิประเทศภูนอย ต.ดินจ่ี อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสํารวจและวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธรณีวิทยา  
กระบวนการทับถมของชั้นหินตะกอน 

2. สํารวจภาคสนาม วัดพิกัดอางอิง บริเวณแหลงขุด 
คนซากดึกดําบรรพภูนอย 

3. จําแนกชั้นหิน ชั้น layer ของหินตะกอนที่เกิดจาการ 
ตกสะสมของตะกอนทับถมกัน โดยการขุดตัดหนาชั้นหินและทําการปก
หมุดแยกชั้น layer ของหินตะกอนที่ทับถมกัน วัดความหนาของชั้นหิน
ตะกอนแตละ layer บริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพ  

4. ศึกษารูปแบบลักษณะการทับถมของชั้นหิน  
องคประกอบตางๆที่พบใน layer ของ 
ชั้นหินและปจจัยที่เอื้อตอการรักษาสภาพของซากดึกดําบรรพ 

5. ศึกษาเปรียบเทียบความสมบูรณของซากดึกดํา 
บรรพในชั้นหินแตละชั้น 

6.  เก็บตัวอยางชั้นหิน ถายภาพ ชั้น layer ของหิน 
ตะกอนบริเวณพื้นที่ศึกษาแตละจุด  

7.  เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของชั้นหินที่
พบ 

ซากดึกดําบรรพบริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพ เชน 
โครงสรางของหิน ลักษณะของเนื้อหิน และองคประกอบในชั้น
หิน 

8. นําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลและแปล 
ความหมายของขอมูล 

9. บันทึกและสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษา วิจัย การสะสมตัวของตะกอนกับการ
เก็บรักษาสภาพซากดึกดําบรรพ  ในบริเวณหลุมขุดคนซากดึก
ดําบรรพภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ภูนอยอยู
ในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 233   เมตร พิกัด 
48Q 0364062 E / 1872578 N  สภาพทั่วไปของชั้นหินที่ภูนอย 
หมวดหินชั้นบนสุดเปนหมวดหินพระวิหารมีความหนาประมาณ 
10 เมตร ถัดลงมาเปนหมวดหินภูกระดึง ซ่ึงเปนชั้นหินตะกอนที่
เกิดจากการทับถมกัน ประกอบดวยหินทรายเนื้อละเอียด (Vary 
fine sand stone) แทรกกับหินโคลน (Mud stone) และมี ชั้นหิน
กรวดมน (Conglomerate) แทรกเปนบางชวง ซ่ึงจากการศึกษา
การตกสะสมตัวของตะกอน การจัดวางตัวของชั้นหิน และการ
แบงชั้น Layer ของชั้นหินในบริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพ 
สามารถจัดจําแนกการแบงชั้น Layer ของชั้นหินตามการตก
สะสมของตะกอนไดทั้งหมด 11 Layer ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 
 
สภาพความสมบูรณของซากดึกดําบรรพ 

จากการศึกษาการทับถมของตะกอนในแตละ Layer 
ของช้ันหิน พบวา Layer ของชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพมี 6 
Layer ซ่ึงมีลักษณะความสมบูรณของซากดึกดําบรรพในแตละ 
Layer ของช้ันหิน มีลักษณะความสมบูรณแตกตางกัน ดังน้ี  
 
Layer A  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน L 
 
รูปท่ี 2 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน Layer A 
 ลักษณะความสมบูรณซากดึกดําบรรพในชั้นหิน 
Layer A ซ่ึงเปนชั้นหินระดับต่ําสุดที่ขุดคนพบซากดึกดําบรรพ
ในบริเวณหลุมขุดคนภูนอย เปนชั้นของเศษซากพืช พบ ไม
กลายเปนหิน มีสีดํา ซ่ึงนาจะเกิดกระบวนการ  cabonification มี
ถานแทรก พบแร ไพไรต แทรกตัวในบางชวง ซ่ึงเปนแรที่ทําให
ซากดึกดําบรรพเกิดการผุกรอน โครงสรางไมแข็งแรง มีลักษณะ
ผุกรอนไดงาย  



Layer B 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน กระดูกที่พบใน Layer B เปนกระดูก
ไดโนเสาร กลุม Sauropod ลักษณะกระดูกมีผิวที่บางมาก เน้ือกระดูกมีสี
ดํา กระดูกมองไมเห็นรูปรางแนชัด เน่ืองจากเปนเน้ือเดียวกับหิน
ขางเคียง แตมองเห็นเปนคราบดําๆ พบสวนของหัวกะโหลกไดโนเสาร
ซอโรพอด 
 
Layer C 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน Layer C 
ในชั้น Layer ของช้ันหิน Layer C พบกระดูกไดโนเสาร กลุม Souropod  
ขนาดใหญหลายชิ้นสวน สวนใหญเปนกระดูกทอนใหญ มีสีดําปนเทา 
แตกหักเปนชิ้นๆนอกจากนั้นยังพบฟนไดโนเสารกินพืชจํานวนมาก ซ่ึงมี
ลักษณะเปราะ แตกหักตลอดซี่ แสดงถึงแรงกดทับที่รุนแรง 
 
Layer D 
 
 
 
 
 
 
  
รูปท่ี 5 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน Layer D 
ในชั้นหิน Layer D พบกระดูกไดโนเสาร กลุม Souropod  ขนาดใหญ 
เชน กระดูกสวนขา กระดูสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกไดโนเสารมีสี
นํ้าตาลปนเทา  เน่ืองจากมีกระบวนการออกซิเดชั่นของแรจําพวกเหล็ก 
แทรกอยูในกระดูก กระดูกมีทิศทางการวางตัวใหสามารถบอกทิศการ
ไหลของกระแสน้ํ าไดทําใหกระดูกมีสภาพแข็งแรงมาก  เ รียงตัว
ตอเน่ืองกันอยางสมบูรณ มีรองรอยการแตกหักนอย  
 
 
 
 

Layer E 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน  

 
Layer E 
กระดูกที่พบใน Layer E พบซากดึกดําบรรพ สวนใหญเปน
กระดูกไดโนเสาร กลุม Sauropod ขนาดใหญ เชน กระดูกสวน
ขา กระดูสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกไดโนเสารมีสีนํ้าตาลปน
เทา เน่ืองจากมีกระบวนการออกซิเดชั่นของแรจําพวกเหล็ก
ออกไซด แทรกอยูในกระดูก ทําใหกระดูกมีสภาพแข็งแรงมาก 
เรียงตัวตอเน่ืองกันอยางสมบูรณ มีรองรอยการแตกหักนอย 
นอกจากนั้นยังพบฟอสซิลของกระดองเตา ฟอสซิลปลาเลปโด
เทส และกระดูกสันหลัง ของจระเข และกรามจระเข ในชั้นคราบ
สนิม   
Layer F 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ลักษณะซากดึกดําบรรพใน Layer ของช้ันหิน Layer F 
กระดูกที่พบในชั้นหิน Layer F เปนกระดูกไดโนเสาร กลุม 
Souropod  ซ่ึงสวนใหญเปน กระดูกซ่ีโครง มีสีแดง และกระดูก 
vertebra ที่มีสีนํ้าตาลเทาปนขาว สภาพของกระดูกสมบูรณแตผุ
กรอนแตกหักงาย นอกจากนี้ยังพบ fossil ของปลา เตา แต
สภาพโครงสรางของซากดึกดําบรรพแตกหักและกระจัดกระจาย 
ไมสมบูรณ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการตกสะสมตัวของตะกอน การจัด
วางตัวของชั้นหิน และการแบงชั้น Layer ของชั้นหินในบริเวณ
หลุมขุดคนซากดึกดําบรรพ สามารถจัดจําแนกการแบงชั้น 
Layer ของช้ันหินตามการตกสะสมของตะกอนไดทั้งหมด 11 
Layer  ซ่ึง Layer ของช้ันหินที่พบซากดึก 
ดําบรรพมี 6 Layer โดยมีสภาพความสมบูรณของซากดึกดํา
บรรพใน แตละ Layer ของช้ันหิน แตกตางกัน ไดแก Layer A  
เปนชั้นของเศษซากพืช พบ ไมกลายเปนหิน มีสีดําเนื่องจาก
การ เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย า รี ดั กชั น  ห รือ  อาจ เกิ ดกระบวนกา ร  
cabonification มีถานแทรก พบแร ไพไรต แทรกตัวในบางชวง 
ซ่ึงเปนแรที่ทําใหซากดึกดําบรรพเกิดการผุกรอน โครงสรางไม
แข็งแรง มีลักษณะผุกรอนไดงาย Layer B   พบกระดูก

  

 

 



ไดโนเสาร กลุม Souropod  บางช้ินสวนกระดูกมีลักษณะสีดําเนื่องจาก
การเกิดปฏิกิ ริยารีดักชันหรือ อาจเกิดกระบวนการ  cabonification 
กระดูกแตกหักงายและสวนใหญแตกเปนชิ้นๆ Layer C  พบกระดูก
ไดโนเสาร กลุม Souropod  ขนาดใหญหลายชิ้นสวน สวนใหญเปน
กระดูกทอนใหญ มีสีดําปนเทา แตกหักเปนชิ้นๆเรียงตอกัน มีรูปราง
ชัดเจน Layer D  พบกระดูกไดโนเสาร กลุม Souropod  ขนาดใหญ เชน 
กระดูกสวนขา กระดูสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกไดโนเสารมีสีนํ้าตาล
ปนเทา  เน่ืองจากมีกระบวนการออกซิเดชั่นของแรจําพวกเหล็ก แทรก
อยูในกระดูก ทําใหกระดูกมีสภาพแข็งแรงมาก เรียงตัวตอเน่ืองกันอยาง
สมบูรณ มีรองรอยการแตกหักนอย Layer E  พบซากดึกดําบรรพ สวน
ใหญเปนกระดูกไดโนเสาร กลุม Souropod  ขนาดใหญ เชน กระดูกสวน
ขา กระดูสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกไดโนเสารมีสีนํ้าตาลปนเทา 
สภาพของกระดูกคลายกับ ชั้น Layer D มีสภาพสมบูรณแข็งแรง Layer 
F  พบซากดึกดําบรรพเปน กระดูกไดโนเสาร กลุม Souropod  ซ่ึงสวน
ใหญเปน กระดูกซ่ีโครง มีสีแดง และกระดูก vertebra ที่มีสีนํ้าตาลเทาปน
ขาว สภาพของกระดูกสมบูรณแตผุกรอนแตกหักงาย นอกจากนี้ยังพบ 
fossil ของปลา เตา แตสภาพโครงสรางของซากดึกดําบรรพแตกหักและ
กระจัดกระจาย ไมสมบูรณ และจากการศึกษาลักษณะของการตกสะสม
ของตะกอนที่เปนชั้นหินทับถมกันสามารถจัดลําดับชั้นหินและ Layer 
ของช้ันหินไดตามตารางที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 2 แทงลําดับชั้นหิน (Lithostratigraphic) ขุดบริเวณหลุมคน ภูนอย 

Layer ของช้ันหิน ความหนา cm. ลักษณะชั้นหิน 

170 
 
 
 
 

find sand-medium sand (Grain size 0.25-0.5 mm.) จับ
ตัวกันแนนเปนกอนหนา มี แร mica แทรกจํานวนมาก 

 
 
 
 

48 หินทรายแปงสลับหินดินเหนียว (silt and clay) มีคราบของ
แคลเซียม แทรกตัวอยูในlayer ของช้ันหิน 

 
28 

หินทรายแปง(siltstone) แทรกกับหินโคลน (mudstone) 

52 หินทรายเนื้อละเอยีด (Vary fine sand stone) มีหินโคลน 
(mudstone) แทรกหินทรายเนื้อละเอียด (Vary fine sand 

stone) มีหินโคลน (mudstone) แทรก 
45 หินทรายเนื้อละเอยีด (Vary fine sand stone) กอนขนาด

ใหญ  มีหินทรายแปงผสมหินดินเหนียว (silty clay) แทรกตัว
อยู 

20 หินทรายเนื้อละเอยีด (Vary fine sand stone) 

25 
 

หินโคลน (Mud stone) มีหินทรายเนื้อละเอียด (Vary fine 
sand stone) แทรก 

46 
 
 

หินโคลน(Mud stone) สะสมตัวที่เปนเม็ดคอนขางใหญ มี 
หิน Calcrete nuddle แทรกใน layer ของช้ันหิน 

60 หินโคลน (Mud stone) 

16 หินโคลน (Mud stone) มีถานแทรกเล็กนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 หินโคลน (Mud stone) มีชั้นถานแทรก 
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เม่ือเปรียบเทียบ ระดับ Layer ของชั้นหิน กับขอมูลของซาก
ดึกดําบรรพ(Fossils) ที่มีการขุดคนพบต้ังแตเร่ิมมีการขุดคนอยางเปน
ระบบในแหลงซากดึกดําบรรพภูนอย ของกรมทรัพยากรธรณี รวมกับ
ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในชวง เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2553 พบซากดึกดําบรรพ (Fossils) 
ประมาณ 220 ชิ้น (Bone number 51-270) พบวา ชั้น Layer C พบซาก
ดึกดําบรรพ (Fossils) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาคือ 
Layer B  คิดเปนรอยละ 25.45 และชั้นที่พบนอยที่สุดคือ Layer Aคิด
เปนรอยละ 4.09  
 

4.09

25.45

36.36

14.09

8.18 11.81

รอยละของ Fossil

Layer A 

Layer B

Layer C

Layer D

Layer E

Layer F

 
 
กราฟท่ี 1 แสดงรอยละของ Fossils ที่พบใน Layer ของช้ันหิน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา วิจัย การสะสมตัวของตะกอนกับการเก็บรักษา
สภาพซากดึกดําบรรพ  ในบริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา สภาพทั่วไปของชั้นหินที่ภูนอย 
หมวดหินชั้นบนสุดเปนหมวดหินพระวิหารมีความหนาประมาณ 10 เมตร 
ถัดลงมาเปนหมวดหินภูกระดึง ซ่ึงเปนชั้นหินตะกอนที่เกิดจากการทับถม
กัน ประกอบดวยหินทรายเนื้อละเอียด (Vary fine sand stone) แทรกกับ
หินโคลน (Mud stone) และมี ชั้นหินกรวดมน (Conglomerate) แทรก
เปนบางชวง ซ่ึงจากการศึกษาการตกสะสมตัวของตะกอน พบวา เปนชั้น
หินตะกอนที่เกิดการสะสมตัวจากแมนํ้า เน่ืองจากหลักฐานการพบ รอย
แตกของโคลน (mud crack)  และ ร้ิวรอยการทับถมของตะกอนแมนํ้า  
(ripple mark) จากการขุดคนซากดึกดําบรรพ (Fossils) พบวาชั้นที่มีซาก
ดึกดําบรรพ นอยที่สุดคือชั้น Layer A ซ่ึงเปนชั้นลางที่พบเศษซากพืช 
เปนตะกอนชั้นลางบริ เวณหลุมขุดคนเกิดจากการตกตะกอนของ
กระแสน้ําคอนขางนิ่ง ลักษณะของซากดึกดําบรรพ มีความเปราะบาง ผุ
กรอนงาย เน่ืองจากในชั้นน้ีพบแรไพไรต(Fes2) แทรกตัวอยูในชั้นหิน ซ่ึง
เปนแรที่ทําใหซากดึกดําบรรพ เกิดการผุกรอน การมีแรไพไรต(Fes2) ทํา
ใหสภาพไมเหมาะสมตอการเก็บรักษาสภาพซากดึกดําบรรพ ชั้น Layer 
B กับ Layer C เปนชั้นตะกอนที่เก็บรักษาสภาพซากดึกดําบรรพ  ไดดี
ที่สุด ซ่ึงลักษณะของตะกอนจะมีขนาดละเอียด พบรอยแตกระแหงโคลน
(mud crack)   พรอมทั้งมีคราบเศษซากพืช จากลักษณะของเม็ดตะกอน
ที่มีขนาดละเอียดแสดงถึงการลดลงของพลังงานในการไหลของกระแสน้ํา 
และการพบรอยแตกระแหงโคลนก็ส่ือถึงบริเวณที่เปนคุงนํ้า ซ่ึงมีการ
ลดลงของความแรงของกระแสน้ํา ยิ่งเม่ือพบคราบเศษซากพืช รวมดวย

ยิ่ง ส่ือใหเห็นไดวาสามารถมีการเกิดข้ึนของพืชในบริเวณ
ดังกลาว ชั้น Layer D และ Layer E เปนชั้นที่มีโครงสรางของ
หินคลายกัน เปนชั้นหินโคลน (mudstone)และมี หินทราย
ละเอียด (Vary fine sand stone) แทรก อยูติดกันทําใหการ
รักษาสภาพโครงสรางของซากดึกดําบรรพ มีลักษณะสีและ
ความแข็งแรงคลายกัน ในชั้น Layer F เปนชั้นตะกอนหินทราย
เน้ือละเอียด (Vary fine sand stone) อัดตัวกันแนนเปนกอน
ขนาดใหญ พบมวลหินพอก (Concretion) แทรก ซ่ึงเปนชั้น
ตะกอนที่เกิดจากกระแสน้ําที่คอนขางแรง   ทําใหสภาพซากดึก
ดําบรรพไมสมบูรณ และกระจัดกระจาย 
 
5. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาระดับชั้นหินเปรียบเทียบกับ 
แหลงซากดึกดําบรรพแหลงอื่นเพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบสภาพ
ของซากดึกดําบรรพ(Fossils) 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ 
นิเวศวิทยาในอดีตและสาเหตุของกระบวนการเกิดซากดึกดํา
บรรพ(Fossils) ในแหลงขุดคนภูนอย 
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