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บทคัดยอ 
 การสํารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบรรพ
กาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี อําเภอนาดวง จังหวัดเลย มีลักษณะเปน
หินดินดานผุพัง อายุชวงยุคคารบอนิเฟอรัส ปรากฏซากดึกดําบรรพ 6 
ประเภท ไดแก ไบรโอซัว แบรคิโอพอด ปะการัง หอยฝาเดียว ไทรโล
ไบต และไครนอยด โดยแบรคิโอพอดเปนส่ิงมีชีวิตที่เดนในแหลงน้ี 
เน่ืองจากปรากฏเปนจํานวนมาก จัดจําแนกได 4 อันดับ ไดแก 
Strophomenida, Rhynchonellida, Orthida, Spiriferida รองลงมาคือ 
ไบรโอซัวที่ปรากฏความแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ รูปรางคลายพัด และ
คลายใบไม และ       ไครนอยดปรากฏเพียงลักษณะเดียว เปนสวนของ
ลําตนตอกันเปนสายยาว (crinoid stems) สวนปะการังที่ปรากฏมีเพียง
ลักษณะเดียว แบบ Rugosa หอยฝาเดียวที่ปรากฏมีความแตกตางกัน 3 
ลักษณะ ไดแก เปลือกหอยขดเกลียวแบบ helicoids, ขดเกลียวแบบ 
Planispiral ที่ไมมีลายตามเปลือก และขดเกลียวแบบ Planoispiral ที่มี
ลายตามยาว และปรากฏนอยที่สุดคือ ไทรโลไบตที่ปรากฏ 2 ลักษณะ คือ 
สวนหางปรากฏหนาม และไมปรากฏหนาม จากความหลากหลายของ
ซากดึกดําบรรพในแหลงสํารวจนี้มีรูปแบบลักษณะชุมชนแบบ Mud 
Brachiopod Community 
 
คําหลัก:  ซากดึกดําบรรพ หวยนํ้าสวยภักดี ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ 
 
1. บทนํา 
 ซากดึกดําบรรพ หรือฟอสซิล (fossil) หมายถึง ซากหรือ
รองรอยบรรพชีวิน (ancient life) ที่ประทับอยูในหิน บางแหงเปนรอย
พิมพ บางแหงก็มีซากเดิมปรากฏอยู รอยตีนสัตว มูลสัตว ถานหิน ไม
ก ล า ย เ ป น หิ น  ร ว ม อ ยู ใ น ห มู ซ า ก ดึ ก ดํ า บ ร ร พ น้ี เ ห มื อ น กั น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) ซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตในอดีตที่
ประทับอยูในชั้นหิน โดยเม่ือส่ิงมีชีวิตทั้งหลายตายลงในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม เม่ือมีตะกอนสะสมตัวปดทับ และตอมากลายเปนหิน ซาก
ส่ิงมีชีวิตเหลานั้นก็จะกลายเปนซากดึกดําบรรพอยูในชั้นหิน (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2550) จากขอมูลดังกลาวพอจะสรุปไดวา ซากดึกดํา
บรรพ หมายถึง ซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตที่ถูกเก็บทับถมไวโดย
ธรรมชาติในชั้นดิน หรือชั้นหิน โดยซาก       ดึกดําบรรพสวนใหญพบใน
หินตะกอน ถูกฝงตัวอยูในชวงระยะเวลาเริ่มตนของประวัติศาสตร 
 เน่ืองจากซากดึกดําบรรพมีประโยชนหลายประการ  ไดแก 
บอกอายุชั้นหิน บอกลําดับชั้นหิน เทียบเคียงอายุชั้นหิน ประโยชนใน
ดานเศรษฐกิจ บอกถ่ินกําเนิด และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บอก
สภาพแวดลอม และสภาพภูมิอากาศในอดีต และบอกใหทราบถึงการ
เคลื่อนที่ของเปลือกโลก (กรมทรัพยากรธรณี, 2550: สุรพงษ, 2536) 
และจากการทัศนศึกษาเสนทางจังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู และเลย 
พบวาพื้นที่บริเวณหวยนํ้าสวยภักดี  อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พบซาก
ดึกดําบรรพจํานวนมาก ทั้งไบรโอซัว   ไครนอยด รวมทั้งแบรคิโอพอด 

ทําใหผูวิจัยเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบนิเวศบรรพกาลที่
เกิดข้ึน ที่ทําใหเกิดการรวมกันของส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ี ประเภท
ของส่ิงมีชีวิตที่ปรากฏวามีอะไรบาง จํานวนมากนอยเพียงใด  
และมีความแตกตางกันอยางไร ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกสํารวจและ
ศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพบรรพกาล รวมถึงระบบ
นิเวศบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวยภักดี อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 
2. วิธีการศึกษา 
 สํารวจพื้นที่บริเวณหวยนํ้าสวยภักดี บานวังเย็น 
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ที่มีการปรากฏของซากดึกดําบรรพ 
พรอมสังเกตโครงสรางทางธรณีวิทยา โดยดูชั้นหิน ลักษณะเนื้อ
หิน และดินที่ปรากฏ แลวเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพที่ปรากฏ
บริเวณผิวดินหรือช้ันหิน ทําความสะอาดตัวอยางโดยใช
เครื่องมือสกัดหิน หรือมีดผาตัด ใชสารละลายพลาสติก หรือกาว
ทาเคลือบซากดึกดําบรรพ เพื่อรักษาสภาพ และบรรจุลงกลอง
เก็บตัวอยาง โดยจดบันทึกขอมูลซากดึกดําบรรพลงกระดาษ
บันทึก แลวศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากดึกดําบรรพ และ
อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาลแหลงหวยนํ้าสวย
ภักดี 
 
3. ผลการศึกษา 
 จากการสํารวจซากดึกดําบรรพ บริเวณแหลงหวย
นํ้าสวยภักดี บานวังเย็น อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พิกัดอางอิง 
47Q / E 0811223 / N 1939025 มีลักษณะเปนหินโผลชนิด
หินดินดานที่มีความผุพังสูง พบความหลากหลายซากดึกดํา
บรรพ 6 ประเภท ไดแก ไบรโอซัว แบรคิโอพอด ปะการัง หอย
ฝาเดียว ไทรโลไบต และไครนอยด ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด
ไดดังน้ี 

1. ไบรโอซัว 
 ไบรโอซัวที่ปรากฏมีลักษณะรูปรางคลายพัด แตก
กิ่งกานสาขา เห็นเปน tube ยาว มี diaphragm กั้นเปนชองๆ 
สวนที่เปน immature region มี diaphragm กั้นอยูหางๆ ผนัง
บาง และสวนที่เปน mature region มี diaphragm กั้นถ่ีๆ ผนัง
หนากวา      (สุรพงษ, 2536) ดังภาพที่ 1 และพบไบรโอซัว (?) 
มีลักษณะคลายใบไมแตกกิ่งกานสาขา (McKerrow, 1978) ดัง
ภาพที่ 2 
 



 
 

ภาพที่ 1 ซากดึกดําบรรพไบรโอซัว 
 

 
 

ภาพที่ 2 ซากดึกดําบรรพไบรโอซัว (?) 
 
 2. แบรคิโอพอด 
 แบรคิโอพอดในแหลงน้ีปรากฏจํานวนมาก สวนมากมี
ความสมบูรณ มีบริเวณผิวหนาชั้นหินที่ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดมี
ความเสียหาย คาดวาเกิดจากสภาพแวดลอมในปจจุบัน เชน กระแสน้ํา 
เปนสาเหตุทําใหเกิดความผุพัง เน่ืองจากเมื่อทําการขุดคนซากดึกดํา
บรรพในชั้นหิน ปรากฏซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดที่มีความสมบูรณ
เปนจํานวนมาก มีลักษณะของเปลือกแตกตางกันหลายแบบ ในเบ้ืองตน
สามารถแบงไดเปน 4 อันดับ ดังน้ี 

2.1 อันดับ Strophomenida 
 1) ลักษณะเปลือกเห็นปลายฝา (beak) งองุม ขอบฝาเปน
ปกกวางเกือบเปนเสนตรง บริเวณกลางฝามีรอยบุมลงไป (sulcus) เห็น
เปนรอยเวาเล็กนอย ทําใหเปลือกมีลักษณะโคงนูนเปน 2 สวนทางดาน
ขาง พบ costae ถ่ีมาก growth line ไมชัดเจน      ดังภาพที่  3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Strophomenida 
 
 2) รูปรางของเปลือกหอยคอนขางกลม ลักษณะเปลือกเห็น 
beak งองุมไมชัดเจน ไมปรากฏ sulcus สวน costae เรียงเปนเสนใน
แนวรัศมีแบบหยาบ มี growth line เปนรอยหยักชัดเจน     ดังภาพที่  4 

 
 

ภาพที่ 4 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Strophomenida 
  
 3) ลักษณะเปลือกที่ปรากฏเห็น beak โคง และงอ
งุมมาก ขอบเปลือกเปนแนวเสนตรง ปกกวาง เห็น costae ไม
ชัดเจน  มี growth line เปนรอยหยักชัดเจน ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Strophomenida 
 

2.2 อันดับ Rhynchonellida 
รูปรางของเปลือกคลายสามเหลี่ยม beak โคง และงอ

งุมมาก costae เห็นเสนในแนวรัศมีถ่ี ไมคอยชัด แตสังเกตเห็น        
ไมปรากฏ growth line ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Rhynchonellida 
 

2.3 อันดับ Orthida 
ลักษณะเปลือกเห็น costae ชัดเจน ปกกวางแบบ 

straight hinge line ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่  7 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Orthida 

immature region

mature region 



 2.4 อันดับ Spiriferida 
 ลักษณะเปลือกเห็น beak โคงและงองุมมาก ขอบฝาเปน
ปกกวางเกือบเปนเสนตรง sulcus เห็นไมชัดเจน พบ costae ชัดเจนและ
ถ่ีมาก ไมปรากฏ growth line ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่  8 ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดอับดับ Spiriferida 
 

3. ปะการัง 
ลักษณะของปะการังที่ปรากฏ มี corallite เปนแบบ solitary 

form มี corallite คอนขาวยาวเปนรูปกรวยคลายเขาสัตว (Horn- 
shaped) ดังภาพที่ 9 และสังเกตเห็น septa ในแนวรัศมี และตามแนว
ยาว ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะของปะการังรูปกรวยคลายเขาสัตว 
 

 
 
ภาพที่ 10 ลักษณะของปะการังรูปกรวยคลายเขาสัตว ตัดตามขวาง 
 

4. หอยฝาเดียว 
 หอยฝาเดียวที่พบมีรูปรางแตกตางกัน 3 แบบ ดังน้ี 

1) ลักษณะเปลือกหอยกนหอยขดเปนเกลียวเหมือนหอยเจดีย 
แบบ helicoids ไมปรากฏ Suture line ดังภาพที่  11 

 
 

ภาพที่ 11 ซากดึกดําบรรพหอยฝาเดียว ลักษณะขดเกลียวแบบ  
               helicoids 
 

2) ลักษณะเปลือกหอยกนหอยขดเปนเกลียวเหมือน
หอยเจดีย แบบ Planispiral ไมปรากฏ Suture line ดังภาพที่  
12 
 

 
 

ภาพที่ 12 ซากดึกดําบรรพหอยฝาเดียว ลักษณะขดเกลียวแบบ  
               Planoispiral ไมมีลายตามเปลือก 
 

3) ลักษณะเปลือกหอยกนหอยขดเปนเกลียวเหมือน
หอยเจดีย แบบ Planispiral ปรากฏ Suture line ตามยาว ดัง
ภาพที่  13 
 

 
 

ภาพที่ 13 ซากดึกดําบรรพหอยฝาเดียว ลักษณะขดเกลียวแบบ  
               Planoispiral มีลายตามยาว 
 

5. ไทรโลไบต 
 ลักษณะไทรโลไบตที่ปรากฏ มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ลักษณะของไทรโลไบตที่ปรากฏเปนสวนหาง 
(Pygidium) ไมพบสวนหัว และลําตัว  โดยทั้งสามพูมีขนาด
ใกลเคียงกัน และไมมีหนาม ดังภาพที่ 14 



 
 

ภาพที่ 14 ซากดึกดําบรรพไทรโลไบต 
 

2)  ลักษณะของไทรโลไบตที่ปรากฏเปนสวนหาง (Pygidium) 
ไมพบสวนหัว และลําตัว โดยทั้งสามพูมีขนาดตางกัน โดยที่บริเวณตรง
กลางมีขนาดเล็กกวาพูดานซาย และดานขวา       มีหนามปรากฏเห็น
ชัดเจน ดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที่ 15 ซากดึกดําบรรพไทรโลไบต 
 

6. ไครนอยด 
 ไ ค ร น อ ย ด ที่ ป ร า ก ฏ มี ลั ก ษณ ะ ข อ ง ลํ า ต น  (stem) 
ประกอบดวย columnals หลายแผนตอกันเปนสายยาว ตั้งแตขนาดใหญ
จะถึงขนาดเล็ก ดังภาพที่ 16 และภาพตัดตามขวางเห็นลักษณะ 
columnals ตรงกลางกลวง (axial canal) ไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 17 
ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 16 ซากดึกดําบรรพไครนอยด 
 

 
 

ภาพที่ 17 ซากดึกดําบรรพไครนอยด ตัดตามขวาง 

จากซากดึกดําบรรพที่ปรากฏในบริเวณน้ีพบวามี
จํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งส้ิน 6 ประเภท ไดแก ไบรโอซัว แบรคิโอพอด 
ปะการัง หอยฝาเดียว ไทรโลไบต และไครนอยด โดยพบแบรคิ
โอพอดเปนจํานวนมาก ไบรโอซัว และไครนอยด พบรองลงมา 
นอกนั้นพบบางประปรายไมมากนัก ตะกอนบริเวณนี้เปน
หินดินดาน (shale) อายุชวงยุคคารบอนิเฟอรัส สมัย 
Moscovain (Fontaine และคณะ, 1991) สีเทาเขียว เน้ือละเอียด 
เม็ดตะกอนละเอียดขนาด clay    บางบริเวณมีสีแดง ซ่ึงอาจเกิด
จากมีแรเหล็กทําปฏิกิริยากับหินดินดานจึงทําใหหินมีลักษณะ
เปนสีแดง แสดงลักษณะการแตกเปนกาบมีการผุผังสูง ขนาด
ความหนาของชั้นหินจะมีความหนาตั้งแตบางถึงหนา และพบ
ความหลากหลายของซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดจํานวนมาก 
ไบรโอซัว ไครนอยด ปะการัง และ      เมนทะเล สวนหอยฝา
เดียวพบในชั้นหินปูน แตไมพบไทรโลไบต 
 จากความหลากหลายของซากดึกดําบรรพที่พบ
บริเวณหวยนํ้าสวยภักดี พบวาเปนแหลงที่มีความสมบูรณโดด
เดนเปนพิ เศษ  อาจจัดอยู ใน รูปแบบ  Lagerstättern แบบ 
concentration deposits (Brenchley and Harper, 1998) 
เน่ืองจากการปรากฏซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดเปนจํานวน
มาก อาจเกิดจากการพัดพามารวมกันของเปลือกหอยเปน
จํานวนมาก หรือเปนแหลงที่อยูดั้งเดิมของส่ิงมีชีวิตเหลานี้  
 
 

 
 
ภาพที่  18 แสดงการชุมนุมของส่ิงมีชีวิตแบบ Lower Reef 
Slope  
               Brachiopod community 
ท่ีมา : McKerrow, W.S., 1978, p. 165 
 



 
 
ภาพที่ 19 แสดงการชุมนุมของส่ิงมีชีวิตแบบ Mud community 
ท่ีมา : McKerrow, W.S., 1978, p. 173 
 
 จากภาพที่ 18 และภาพที่ 19 เปนการจําลองลักษณะ
ชุมชนของสิ่งมีชีวิตในชวงยุคคารบอนิเฟอรัส (McKerrow, 1978) โดย
ภาพที่ 18 เปนลักษณะของชุมชนแบบ Lower Reef Slope Brachiopod 
community ซ่ึงมีลักษณะเปนตะกอนทรายละเอียด พบซากดึกดําบรรพ 
แบรคิโอพอดโดดเดนหลายชนิด ไดแก productoids, spiriferoids, 
rhychonellids และ orthide และหอยสองฝาที่ปรากฏมากเชนกัน รวมถึง
ไครนอยด ไบรโอซัว ไทรโลไบต และปะการัง สวนภาพที่ 19 เปน
ลักษณะชุมชนแบบ Mud community ส่ิงมีชีวิตที่พบมักอยูในดินดาน
มากกวาหินปูน สวนใหญตกตะกอนในน้ําลึก เน่ืองจากกระแสน้ํานิ่ง และ
ตะกอนถูกรบกวนนอย ทําใหพบส่ิงมีชีวิตประเภทแบรคิโอพอด ปะการัง 
ไบรโอซัว ไครนอยด   ไทรโลไบต หอยสองฝานอยกวาชุมชนอื่นๆ 
 เม่ือทําการจัดกลุมชุมชนจากขอมูลแหลงหวยนํ้าสวย
ภักดีพบวา ตะกอนของชุมชนน้ีเปนหินดินดานซึ่งเปนหินโคลนประเภท
หน่ึง สวนส่ิงมีชีวิตที่มีความเดนในชุมชนน้ีคือ แบรคิโอพอด มีความ
คลายคลึงกับกลุมชุมชน Lower Reef Slope Brachiopod community 
(ภาพที่ 18) ในสวนของกลุมส่ิงมีชีวิตที่ปรากฏเปนแบบเดียวกัน คือ 
แบรคิโอพอด (ที่ปรากฏโดดเดนเปนพิเศษ) ไครนอยด ไบรโอซัว ไทรโล
ไบต และปะการัง และคลายคลึงกับกลุมชุมชน Mud community (ภาพที่ 
19) อีกดวย ในสวนของลักษณะตะกอนที่เปนโคลนสีคล้ํา และพบ
ส่ิงมีชีวิตประเภทแบรคิโอพอด ปะการัง         ไครนอยด และไทรโลไบต 
ทําใหผูวิจัยคาดการณวาระบบนิเวศแหลงหวยนํ้าสวยภักดี ควรมีลักษณะ
ที่เรียกวา Mud Brachiopod Community 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 การสํารวจและศึกษาความหลากหลายของซากดึกดําบรรพ
แหลงหวยนํ้าสวยภักดี บานวังเย็น อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สามารถ
สรุปรายละเอียดตางๆ ไดดังน้ี 

1. ความหลากหลายของซากดึกดําบรรพแหลงหวยนํ้า
สวยภักดี บานวังเย็น อําเภอนาดวง จังหวัดเลย มี 6 ประเภท 
คือ      ไบรโอซัว แบรคิโอพอด ปะการัง หอยฝาเดียว ไทรโล
ไบต และ     ไครนอยด 

2. ลักษณะแหล ง สํ ารวจ มี รูปแบบเปนแบบ  Mud 
Brachiopod Community 

3. แบรคิโอพอดเปนส่ิงมีชีวิตที่เดนในแหลงน้ี และมี
ความหลากหลายจัดได 4 อันดับ ไดแก Strophomenida, 
Spiriferida Rhynchonellida, Orthida  

4. ไบรโอซัวที่ปรากฏ มีความแตกตางกัน 2 ลักษณะ 
คือ รูปรางคลายพัด และคลายใบไม 

5. ปะการังที่ปรากฏมีเพียงลักษณะเดียว เปนแบบ 
Rugosa 

6. หอยฝาเดียว ที่ปรากฏมีความแตกตางกัน 3 ลักษณะ 
ไดแก ลักษณะเปลือกหอยขดเกลียวแบบ helicoids, ขดเกลียว
แบบ Planispiral ที่ไมมีลายตามเปลือก และขดเกลียวแบบ 
Planoispiral ที่มีลายตามยาว 

7. ไทรโลไบต ปรากฏ 2 ลักษณะ คือ สวนหางปรากฏ
หนาม และไมปรากฏหนาม 

8. ไครนอยดปรากฏเพียงลักษณะเดียว เปนสวนของลํา
ตนตอกันเปนสายยาว (crinoid stems) 
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