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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีปนการศึกษาลักษณะและลาํดับชั้นหินบริเวณ
แหลงซากดึกดําบรรพภูปอ ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ ซ่ึงเปนแหลงที่มีการสํารวจพบซากดึกดําบรรพ โดยเฉพาะ
ไมกลายเปนหิน จากการสําสรวจลักษณะทางกายภาพของชั้นหิน
ของภูปอ ผูวิจัยสามารถแบงชั้นหินออกเปน 4 ชุดหิน คือชุดที่ 1 
ประกอบไปดวย หินทรายแปงสีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายแปง
หยาบ มีการคัดขนาดปานกลาง ความกลมมนปานกลาง ชุดที่ 2 
ประกอบไปดวย หินทรายสีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายเม็ดขนาด
กลาง การคัดขนาดปานกลาง ความกลมมนปานกลาง ชุดที่ 3 
ประกอบดวย หินทรายสีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายเม็ดละเอียด มี
การคัดขนาดปานกลาง ความกลมมนนอย โดยหินทั้ง 3 ชุด อยูใน
หมวดหินภูกระดึง ซ่ึงมีระดับความสูงตั้งแต 223 ถึง 282 เมตร จาก
ระดบัทะเล และชุดหินที่ 4 อยูในหมวดหินพระวิหาร ประกอบไปดวย 
หินทรายสีเหลืองปนขาว (สีหินผุ) ตะกอนขนาดทรายเม็ดขนาดกลาง 
มีการคัดขนาดดี ความกลมมนดี อยูในระดับความสูงตั้งแต 282 
เมตร ไปจนถึง ยอดซึ่งสูง 390 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ซ่ึงเม่ือดู
จากลักษณะของหนิดังกลาวจะแสดงใหเห็นวา หมวดหินภูกระดึงเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอนในแมนํ้าแบบโควตวัด (meandering 
river) สวนหมวดหินพระวิหารเกิดจากสะสมตัวของตะกอน แมนํ้า
ชนิด braided and occasional meandering river โดยตรงบริเวณที่
ทําการสํารวจอาจจะไมใชสันดอนทราย (Pointbar) ของแมนํ้า และ
ตะกอนสวนใหญเปนตะกอนทรายซึ่งทําใหเกิดการสะสมตัวของซาก
ดึกดําบรรพไดยากจึงทําใหไมสํารวจพบซากดึกดําบรรพในบริเวณน้ี  
 

คําสําคัญ: ตะกอน การคัดขนาด ความกลมมน รอยร้ิวคลื่น 
 
1. บทนํา 

การศึกษาซากดึกดําบรรพจะชวยใหเราไดรูถึงเร่ืองราว
ของสัตวโลกที่มีในยุคหลายลานปกอน และไดรูถึงความเกี่ยวของกัน
ของส่ิงมีชีวิตในยุคน้ันกับส่ิงมีชีวิตในยุคปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหเรา
สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนบนโลกในอนาคตได 
นอกจากนี้ซากดึกดําบรรพยังมีความสัมพันธกับหินชั้นหรือหิน
ตะกอน ซ่ึงเกิดจากการสะสมตัวเปนชั้นๆ ของตะกอนที่ผุพังมาจาก
หินที่เกิดกอนอยูแลว (กรมทรัพยากรธรณี. 2548) และตะกอนแต
และชั้นก็เกิดในยุคที่ตางกัน น่ันคือซากดึกดําบรรพที่พบในชั้นหิน
ตางกัน ก็จะเปนซากดึกดําบรรพที่เกิดข้ึนในยุคตางกันดวย ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการลําดับชั้นหิน เพื่อที่จะ
สามารถสํารวจหาแหลงซากดึกดําบรรพเบ้ืองตนไดเอง พรอมทั้งนํา
ความรูที่ไดไปจัดทําเปนส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได 

ภูปอ ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ มีการ
สํารวจพบซากดึกดําบรรพ โดยเฉพาะไมกลายเปนหินจํานวนมาก 
(นายวิจิตร วิไลพรหม , 2549) ที่สามารถบอกอายุของชั้นหินหรือ
ตะกอน  ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดลําดับชั้นหินอีกทั้งยังเปนหลักฐาน
ใชอธิบายปรากฏการณทางธรณีวิทยา เชน การแยกตัวหรือเคลื่อน
ตัวของทวีปตาง ๆ ไดอีกดวย ดวยเหตุน้ีภูปอจึงจัดเปนแหลงสะสม
ซากดึกดําบรรพที่สําคัญ ที่ควรจะไดรับการศึกษาการลําดับชั้นหิน
อยางยิ่ง  
 
2. วิธีการศึกษา 
1. ออกสํารวจดูลักษณะชั้นหินของภูปอ ในบริเวณดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ของภูปอ โดยเดินสํารวจจากเชิงเขาจนถึงยอดเขา 
2. กําหนดจุดในการเก็บขอมูลลักษณะของหิน โดยแตละจุดที่ทําการ
เก็บขอมูลจะเปนบริเวณที่สังเกตุไดชัดวาชั้นหินเร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากชั้นลางที่เดินสํารวจข้ึนมา 
3. บันทึกขอมูลเบ้ืองตนในแตละจุดที่เลือก เชน พิกัด UTM ความสูง
จากระดับทะเลปานกลางของจดุที่ศึกษา สีของหิน ชนิดของหินที่พบ 
แนวการวางตัว และมุมเอียงเทของชั้นหิน รวมทั้งรอยรอยอื่นๆ เชน 
ซากดึกดําบรรพ รอยร้ิวคลื่น cross bedding เปนตน 
4. เก็บตัวอยางหินในแตละจุดมาทําการตรวจสอบ ในหองปฏิบัติการ 
เพื่อดู ขนาดตะกอน การคัดขนาด และความกลมมน ของตะกอนหิน 
5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อจัดลําดับชั้นหิน 
 
3. ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาจากการสํารวจภาคสนามทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของภูปอจํานวน 4 จุดโดยพิจารณาจากชั้นหินที่
เปลี่ยนแปลง และการศึกษาในหองปฏิบัติการ เปนดังน้ี 
 
จุดศึกษาที่ 1 
พิกัด UTM 48 Q 0361636 E / 1873622 N 
ความสูง 223 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง พบหินทรายแปง 
สีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายแปงหยาบ(Coarse Silt) การคัดขนาด
ปานกลาง(Moderately sorted)มีความกลมมนปานกลาง (Sub 
Rounded) ชั้นของหิน หนาไมเกิน 1 เซนติเมตร (lamina) โดยมีแนว
การวางตัว (strikes) และ มุมเอียงเท  
(dip) ของช้ันหิน เทากับ 2850/50 NE 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของตะกอนหินที่พบในจุดที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะเนื้อหินที่พบในจุดที่ 1 
 
จุดศึกษาที่ 2 
พิกัด UTM 48 Q 0361665 E / 1873588 N 
ความสูง 252 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
พบหินทรายสีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายเม็ดขนาดกลาง  
(Medium sand) การคัดขนาดปานกลาง มีความกลมมนปานกลาง 
โดยมีแนวการวางตัว และ มุมเอียงเท ของชั้นหิน เทากับ 2600/70  
NW  นอกจากนี้ยังพบแรควอตซ (quartz) และ เฟลดสปาร
(feldspar) เปนองคประกอบในเนื้อหิน และพบรอยร้ิวคลื่น (ripple 
mark) ที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ลักษณะของตะกอนหิน ที่พบในจุดที่ 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 4 ลักษณะของเนื้อหิน และ ร้ิวคลื่น ที่พบในจุดที่ 2 

 
จุดศึกษาที่ 3 
พิกัด UTM 48 Q 0361657 E / 1873471 N 
ความสูง 282 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
พบหินทรายสีมวงแดง ตะกอนขนาดทรายเม็ดละเอียด (Find sand) 
การคัดขนาดปานกลาง มีความกลมมนนอย (Sub Angular) 
ชั้นของหินหนาประมาณ 30 เซนติเมตร (Medium bed) สลับกับชั้น
หินหนาประมาณ 1 เซนติเมตร (lamina) 
โดยมีแนวการวางตัว และ มุมเอียงเท ของช้ันหิน เทากับ  
2950/90  NE นอกจากนี้ยังพบแรควอตซ เฟลดสปาร และ ไบโอไทต 
(biotite) เปนองคประกอบในเน้ือหิน และพบรอยริ้วคลื่น  ที่แสดงทิศ
ทางการไหลของน้าํจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ลักษณะของตะกอนหิน ที่พบในจุดที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ลักษณะริ้วคลื่นที่พบในจุดที่ 3 
 
 

N 

N



จุดศึกษาที่ 4 
พิกัด UTM 48 Q 0361690 E / 1873399 N 
ความสูง 307 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
พบหินทราย(หินผุ)สีเหลืองปนขาวตะกอนขนาดทรายเม็ดขนาด
กลาง การคัดขนาดดี (well sorted) มีความกลมมนดี 
(roundness)โดยมีแนวการวางตัว และ มุมเอียงเท ของชั้นหิน 
เทากับ 2500/80  NW นอกจากนี้ยังพบแรควอตซ เฟลดสปาร เปน
องคประกอบในเน้ือหิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ลักษณะของตะกอนหิน ที่พบในจุดที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ลักษณะของหินที่พบในจุดที่ 4 
 
4. อภิปราย และสรุปผลการศึกษา 
4.1 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสํารวจลักษณะของหิน และชั้นหินบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของภูปอพบวาลกัษณะของหินที่ระดับความสูง 
223 เมตร  ไปจนถึงความสูง 282 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
ประกอบไปดวยหินทรายแปง หินทราย สีมวงปนแดง โดยสามารถ
แบงออกเปน 3 ชุดหิน ตามขนาดของตะกอน (ดังรูปที่ 5) คือ ชุดหิน
ชั้นลางสุดหนา16 เมตร เปนหินทรายแปงตะกอนขนาด ทรายแปง
หยาบ ชุดหินชั้นกลางหนา 13 เมตร เปนหินทราย ตะกอนขนาด
ทรายเม็ดขนาดกลาง และชุดหินชั้นบนสุดหนา 30 เมตร เปนหิน
ทราย ตะกอนขนาดทรายเม็ดละเอียด โดยหินทั้ง 3 ชุดหิน ตะกอนมี
การคัดขนาดปานกลาง และมีความกลมมนต่ําจนถึงปานกลาง ซ่ึง
จากลักษณะของตะกอนดังกลาวสอดคลองกับลักษณะตะกอนใน
หมวดหมวดหินภูกระดึง (กรมทรัพยากรธรณ.ี2550) ซ่ึงหมวดหินภู
กระดึงเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแมนํ้าแบบโคงตวัด 
(meandering river) ที่มีกระแสน้ํารุนแรงในรองนํ้า (กรมทรัพยากร

ธรณ.ี 2550) ความแรงของกระน้ําไมคงที่ จึงทําใหการคัดขนาดของ
ตะกอนไมอยูในระดับดี นอกจากนี้ขนาดของตะกอนจะสะทอนให
ทราบถึงความแรงของกระแสน้ําที่พัดพาตะกอนมา (กรมทรัพยากร
ธรณ.ี 2548) ลักษณะดังกลาวแสดงวาในอดีตกระแสน้ําตรงบริเวณน้ี
มีความแรงพอสมควร เพราะไมพบตะกอนที่มีขนาดเล็ก เชน หิน
โคลน (mud stone) และหินทรายแปงที่มีขนาดตะกอนเล็กกวาทราย
แปงหยาบ เปนตน 

ขอสังเกตอีกอยางหน่ึงคือ การสํารวจลักษณะหินในครั้งน้ี
ไมพบซากดึกดําบรรพเลย ทั้งที่ภูปอเปนแหลงที่มีการพบไม
กลายเปนหินจํานวนมาก (นายวิจิตร วิไลพรหม , 2549) ซ่ึงอาจจะ
เปนเพราะวาในบริเวณที่มีการสํารวจไมใชบริเวณที่เปนสันดอนทราย
(Pointbar) ซ่ึงกระแสน้ํามีความเร็วนอย และนาจะเปนที่ที่มีการสะสม
ของตะกอนที่มีขนาดเล็ก และซากดึกดําบรรพไดดี 
 สวนลักษณะของหินตั้งแตบริเวณที่สูงเกิน 282 เมตร ข้ึน
ไปถึงยอดเขา หรือระดับความสูง 390 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 
เปนชุดหินที่ 4 ตอเน่ืองจากหมูหินในหมวดหินภูกระดึง ซ่ึงประกอบ
ไปดวยหินทรายสีเหลืองปนขาว (ซ่ึงสีที่ปรากฏเปนสีหนิผุ) มีการคัด
ขนาดดีและมีความกลมมนปานกลาง ซ่ึงเปนลักษณะเดนของหมวด
หินพระวิหาร ซ่ึงเกิดจากการสะสมตัวและตกตะกอนจากแมนํ้าชนิด 
braided and occasional meandering river ซ่ึงมีความเร็วของ
กระแสน้ําคงที่ (กรมทรัพยากรธรณี. 2550) 
 
4.2 สรุปผลการศึกษา 

จากการสําสรวจลักษณะทางกายภาพของชั้นหินบริเวณ
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแหลงซากดึกดําบรรพไมกลายเปน
หินภูปอ ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัย
สามารถแบงชั้นหินออกเปน หมวดหินภูกระดึงอยูที่ระดับความสูง
ตั้งแต 223 ถึง 282 เมตร จากระดับทะเลและหมวดหินพระวิหารใน
ระดับความสูงตั้งแต 282 เมตร ไปจนถึง ยอดซึ่งสูง 390 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล  
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ระดับความสูงเหนือทะเลปานกลาง (เมตร) 

พระวิหาร 
ภูกระดึง 

Medium sand 

 Fine sand 

Coarse silt 

Ripple mark 
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รูปที่ 9 แทงลําดับชุดหิน แสดงลักษณะชุดหิน ชนิดหิน และความ
หนาของชุดหิน ของภูปอ 

 
5. ขอเสนอแนะ 
         1. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามมีนอยเกินไปทําให 
ไมได เก็บขอมูลในบริเวณใกลเคียงเพื่อมาเปรียบเทียบกันซ่ึงนาจะ
ทํา 
ใหการวิเคราะหผลมีความสมบูรณมากขึ้น 
        2. ตัวอยางหินที่เก็บมาควรนํามาวิเคราะหใหละเอียดยิ่งข้ึน 
เชน การทดสอบดวยสารเคมี 
 
 กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ในโครงการครุวิจัยซากดึกดําบรรพ รุน5 
ขอขอบคุณศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว อําเภอสหสัขันธจังหวัด
กาฬสินธุ ที่ใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน ขอขอบคุณคณะผูรวม
โครงการ นักวิจัยพี่เลี้ยง และนองนักศึกษาทุกคนทีใ่หคําปรึกษา
ความชวยเหลือ ขอขอบคุณ ดร.วราวุธ สุธีธรผูเชี่ยวชาญดาน
ธรณีวิทยา และซากดึกดําบรรพ ที่ปรึกษาอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 
และนักวิจัยพี่เลี้ยง นายอธิวัตน พัฒนพิทักษสกุล นางสาวกมล
ลักษณ วงษโก และนางสาววิไลลักษณ นาคศร ี ที่ใหความรู 
คําแนะนําและความชวยเหลืออยางด ี ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณ
ถูกตองครบถวน 
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