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บทคัดยอ 
 การเปรียบเทียบลําดับชั้นหินบริเวณแหลงซากดึกดํา
บรรพโคกสนาม ภูนอย และภูปอ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ศึกษาจากขอ มูลหลักจากการสํ ารวจภาคสนามจากพื้ นที่ ที่
ทําการศึกษา คือ แหลงซากดึกดําบรรพโคกสนามจํานวน 9 จุด 
แหลงภูนอยจํานวน 6 จุด และแหลงภูปอจํานวน 4 จุด รวมจุดที่
ทําการศึกษาทั้งส้ิน 19 จุด และทําการเก็บตัวอยางจากทุกชั้นหิน
อางอิงเพื่อทําการศึกษาและจัดทํา Stratigraphy และ Correlation 
ของช้ันหินของแหลงที่ทําการศึกษา หมวดหินภูกระดึงในพื้นที่ศึกษา
โดยภาพรวมประกอบดวย 1) Sandstone grain size scale Medium 
sand 2) Mudstone 3) Conglomerate 4) Siltstone 5) Sandstone 

lenses in shale และ 6) Caliche′ สวนหมวดหิน พระวิหารในพื้นที่
ศึกษาโดยภาพรวมประกอบดวย Sandstone grain size scale Fine 
sand จากการเทียบสัมพันธ (correlation) ของแหลงโคกสนาม ภู
นอย และภูปอ พบวามีสวนที่สัมพันธกัน คือ Sandstone grain size 
scale Fine sand มีสีขาวแกมเทา, Sandstone grain size scale 
Medium sand มีสีมวงแกมแดง และ Mudstone ในชั้นหิน 
Sandstone grain size scale Medium sand ของแหลงโคกสนาม
และภูนอยจะมีการพบซากดึกดําบรรพ แตในแหลงภูปอไมมีการพบ 
แตในชั้นหิน Mudstone มีการพบทั้ง 3 แหลง ดังน้ันชั้นหินที่สามารถ
เปน Index beds คือ ชั้นหิน Mudstone แตพบวาชั้นหิน Mudstone 
ของแหลงภูนอยแหลงเดียวที่พบซากดึกดําบรรพ แตชั้นหินเดียวกัน
น้ีในแหลงโคกสนามและภูปอไมพบซากดึกดําบรรพ สาเหตุที่ไมมี
การพบซากดึกดําบรรพในทั้ง  2 แหลง อาจเปนเพราะเนื่องจากชั้น
หิน Mudstone ของท้ังสองแหลงเปนชั้นบาง ๆ สลับกับชั้นหิน 
Sandstone grain size scale Medium sand ไมไดเปนชั้นหนาแบบ
แหลงภูนอย  จึงทําใหไม มีการพบซากดึกดําบรรพ แตชั้นหิน 
Sandstone grain size scale Medium sand ของแหลงภูนอยและ
โคกสนามมีการพบซากดึกดําบรรพ แตในแหลงภูปอไมพบซากดึก
ดําบรรพ สาเหตุอันเน่ืองมาจากทั้ง 3 แหลงเกิดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนในแมนํ้าแบบโคงตวัด (Meandering river) ซ่ึงบริเวณของ
แหลงโคกสนามและภูนอยเปนบริเวณที่เกิดการสะสมของตะกอน 
สวนบริเวณภูปอเปนบริเวณที่ถูกกัดเซาะ  จึงเปนสาเหตุที่ทําให
บริเวณแหลงโคกสนามและภูนอยมีการพบซากดึกดําบรรพ แต
บริเวณภูปอจึงไมมีการพบ เพราะซากดึกดําบรรพถูกพัดพามาสะสม
ในบริเวณแหลงโคกสนามและภูนอย จึงทําใหพบซากดึกดําบรรพ
เฉพาะในแหลงทั้ง 2 เทานั้น 

 

คําสําคัญ :   ลําดับชั้นหิน หมวดหินภูกระดึง หมวดหินพระวิหาร 
 
 
 

1. บทนํา 
 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของ
ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเรียบ มีความสูง
ประมาณ 130 – 250 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2550 : 6) โครงสรางทางธรณีวิทยาสวนใหญรองรับ
ดวยหินอายุตั้งแตไทรแอสสิกจนถึงครีเทเชียส ในยุคจูแรสซิก 
(Jurassic Rocks) และ ยุคครีเทเชียส (Cretaceous Rocks) ซ่ึงเรียก
หินยุคน้ีวา กลุมหินโคราช (Khorat Group) เปนหินที่เกิดจากการ
สะสมตัวของตะกอนบนภาคพื้นทวีป (Continental Rocks) 
ประกอบดวยหินทราย (Sandstone) สีแดง เปนสวนใหญ และมี
หินดินดาน (Shale) หินกรวดมน (Conglomerate) และหินเกลือ 
(rock salt) แทรกอยู หมวดหินในกลุมหินโคราชที่มีความสําคัญ
ทางดานการศึกษาทางดานซากดึกดําบรรพจําพวกไดโนเสาร 
ประกอบดวย หมวดหินนํ้าพอง (Nam Pong Formation) หมวดหิน
หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung formation) หมวดหินเสาขัว (Sao 
Khua Formation) และหมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) 
ซ่ึงเปนหมวดหินที่เกิดข้ึนในยุคจูแรสซิก (Jurassic) ถึง ยุคครีเท
เชียส (Cretaceous) โดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ ที่มีศักยภาพใน
แหลซากดึกดําบรรพในชวงเวลาดังกลาว  

จากการเรียนรูและการออกภาคสนามเพื่อทําการศึกษาลักษณะ
ชั้นหิน และการสํารวจซากดึกดําบรรพ กับทางศูนยพี่เลี้ยงในชวง 
 
สัปดาหแรก ทําใหเกิดแนวคิดที่เกี่ยวกับการทําการลําดับชั้นหินใน
จังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะในชวงระหวางยุคจูแรสสิก ถึงครีเทเชียส 
จึงเลือกบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพบริเวณโคกสนาม ภูนอย และภู
ปอ ซ่ึงยังไมมีการศึกษาวิจัย เพื่อใหเกิดความเขาใจลําดับชั้นหินของ
บริเวณเหลานั้น และเปนขอมูลพื้นฐานนําไปประยุกตใชในส่ือ      
การเรียนการสอน 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการ 
2.1 วัสดุอุปกรณ 
 1) สมุดสนาม (Field book)  
 2) ดินสอ / ปากกา / ปากกาเคมี / ยางลบ / ไมบรรทัด
หรือไมโปรเทคเตอร 
 3) ตลับเมตร 
 4) กลองถายรูป 
 5) แผนที่ 
 6) เข็มทิศ 
 7) คอนธรณี 
 8) แปลง 
 9) ถุงเก็บตัวอยาง 



2.2 พื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษา 
 
2.3 วิธีดําเนินการ 
1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
 1) ศึกษาขอมูลทั่วไปจากแผนที่ดังน้ี 
  - แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 
ระวางอําเภอคํามวง (5742 IV) 
  - แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตราสวน   
1 : 50,000 ระวางอําเภอคํามวง (5742 IV) 
 2) ศึกษาขอมูลของหนวยหินจากแผนที่ธรณีวิทยา
ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000 ระวางอําเภอคํามวง (5742 IV) 
 3) กําหนดจุด / บริเวณที่จะศึกษา 
2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) สํารวจโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณที่เลือก 
- สังเกตชั้นหิน ดูลักษณะเนื้อหินและดินแตละ

ชั้น แลวจดบันทึก 
- สํารวจซากดึกดําบรรพที่พบในแตละชั้นหิน 

แลวจดบันทึก 
 2) ในการสํารวจโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณที่
เลือกในแตละจุด จดพิกัด ระดับความสูงและหาคา strike , dip 
direction และ dip angle แลวจดบันทึก 
 3) สํารวจเสนทางเดินเขาเพื่อหารอยตอของชั้นหินภู
กระดึงและชั้นหินพระวิหาร ของแหลงโคกสนาม ภูนอย และภูปอ จด
บันทึกคาพิกัด ณ บริเวณรอยตอที่สํารวจพบ หาคา strike , dip 
direction และ dip angle แลวจดบันทึก 
 4) เก็บตัวอยางของหินหรือดินและซากดึกดําบรรพ (ถา
พบ) ในแตละจุดที่ทําการสํารวจ 
3. ข้ันตอนวิเคราะหขอมูล 
 1) จัดทํา Stratigraphy ของแหลงโคกสนาม ภูนอยและภู
ปอ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของหิน ของบริเวณที่ศึกษา 
 2) จากสภาพทางธรณีวิทยา และสิ่งมีชีวิตสมัยบรรพกาล
ที่พบในแหลงที่ศึกษา นํามาแปลขอมูลสภาพแวดลอมบรรพกาลและ
หาความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในสิ่งแวดลอมสมัยบรรพกาล 
 3) นําคาพิกัดที่ได หาตําแหนงบนแผนที่ ภาคตัดขวาง
ตามเสนความสูงของเขาเพื่อหาลักษณะการวางตัวของช้ันหินและ
ลากความสัมพันธระหวางชั้นหินเดียวกันของแหลงโคกสนาม ภูนอย 
และภูปอเพื่ออธิบายลักษณะของเขาในยุคจูแรสสิกตอนปลาย – ยุคค

รีเทเชียสตอนตน ที่ถูกผลการกระทําของทางน้ําไปจนเกิดเปนเขา
โดดในปจจุบัน 
 4) สรางแบบจําลองสภาพแวดลอมบรรพกาลของแหลง
โคกสนาม ภูนอยและภูปอเพื่ออธิบายสภาพบรรพกาลยุคจูแรส
สิกตอนปลาย – ยุคครีเทเชียสตอนตน และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนจากยุคจูแรสสิกตอนปลาย – ยุคครีเทเชียสตอนตน 
 5) สรุปผลการศึกษาและประเมินผลการดําเนินงาน 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1 Stratigraphy ของแหลงโคกสนาม (จากการศึกษาทั้ง 9 จุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดง Stratigraphy ของแหลงโคกสนาม 
 
 จากการสํารวจภาคสนามของแหลงโคกสนาม ทั้ง 9 จุด 
พบวา หมวดหินภูกระดึงประกอบดวย 1) Sandstone grain size 
scale Medium sand 2) Mudstone 3) Conglomerate 4) Siltstone 

5) Sandstone lenses in shale และ 6) Caliche′ หมวดหินพระ
วิหารประกอบดวย Sandstone grain size scale Fine sand ซากดึก
ดําบรรพที่พบ ไดแก กระดูกเตา เศษกระดองเตา เกล็ดปลา หอย
สองฝา และ Petrified wood 
3.2 Stratigraphy ของแหลงภูนอย (จากการศึกษาทั้ง 6 จุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดง Stratigraphy ของแหลงภูนอย 
 

จากการสํารวจภาคสนามของแหลงภูนอย ทั้ง 6 จุด 
พบวา หมวดหินภูกระดึงประกอบดวย 1) Sandstone grain size 
scale Medium sand 2) Mudstone 3) Conglomerate 4) Siltstone 

และ 5) Caliche′ หมวดหินพระวิหารประกอบดวย Sandstone grain 
size scale Fine sand ซากดึกดําบรรพที่พบ ไดแก กระดูกเตา เศษ
กระดองเตา เกล็ดปลา กระดูกไดโนเสาร และ Petrified wood 
3.3 Stratigraphy ของแหลงภูปอ (จากการศึกษาทั้ง 4 จุด) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดง Stratigraphy ของแหลงภูปอ 
 

จากการสํารวจภาคสนามของแหลงภูปอ ทั้ง 4 จุด พบวา 
หมวดหินภูกระดึงประกอบดวย 1) Sandstone grain size scale 
Medium sand และ 2) Mudstone หมวดหินพระวิหารประกอบดวย 
Sandstone grain size scale Fine sand และไมพบซากดึกดําบรรพ 
3.4 การเทียบสัมพันธ (correlation) ของแหลงโคกสนาม ภูนอย และ
ภูปอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงการเทียบสัมพันธ (correlation) ของแหลงโคกสนาม  

ภูนอย และภูปอ 
 

จากการเทียบสัมพันธ (correlation) ของแหลงโคกสนาม 
ภูนอย และภูปอ พบวามีสวนที่สัมพันธกันดังน้ี คือ Sandstone grain 
size scale Fine sand มีสีขาวแกมเทา, Sandstone grain size 
scale Medium sand มีสีมวงแกมแดง และ Mudstone ในชั้นหิน 

Sandstone grain size scale Medium sand ของแหลงโคกสนาม
และภูนอยจะมีการพบซากดึกดําบรรพ แตในแหลงภูปอไมมีการพบ 
แตในชั้นหิน Mudstone มีการพบทั้ง 3 แหลง 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

1. ชั้นหินที่พบในแหลงที่ศึกษา ไดแก Sandstone grain 
size scale Fine sand มีสีขาวแกมเทา, Sandstone grain size 
scale Medium sand มีสีมวงแกมแดง, Mudstone, Conglomerate, 

Siltstone, Sandstone lenses in shale และ Caliche′ แตชั้นหินที่
พบทั้ง 3 แหลงที่ศึกษา คือ Sandstone grain size scale Fine sand 
มีสีขาวแกมเทา, Sandstone grain size scale Medium sand มีสี
มวงแกมแดง และ Mudstone 
 2. จากการศึกษาลักษณะสีของชั้นหินสามารถแบงชั้นหิน
ได 2 หมวดใหญ คือ หมวดหินภูกระดึง    (สีมวงแกมแดง) และ
หมวดหินพระวิหาร (สีขาวแกมเทา) 
 3. ซากดึกดําบรรพที่พบ ไดแก ไมกลายเปนหิน เกล็ดปลา 
กระดูกเตา เศษกระดองเตา กระดูกไดโนเสาร และหอยสองฝา ซ่ึง
แหลงที่พบซากดึกดําบรรพจะมีที่แหลงโคกสนาม (พบไมกลายเปน
หิน เกล็ดปลา กระดูกเตา เศษกระดองเตา และหอยสองฝา) และ
แหลงภูนอย (ไมกลายเปนหิน กระดูกไดโนเสาร ปลา และเตา) แต
ชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพของท้ัง 2 แหลงตางกัน กลาวคือ แหลง
โคกสนามจะพบในชั้นหิน Sandstone grain size scale Medium 
sand และแหลงภูนอยจะพบในชั้นหิน Sandstone grain size scale 
Medium sand กับชั้นหิน Mudstone 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

1. จากการศึกษาพบวาชั้นหินที่สามารถเปน Index beds 
คือ ชั้นหิน Mudstone เน่ืองจาก ชั้นหินน้ีสามารถพบไดทั้ง 3 แหลงที่
ทําการศึกษา 
 2. จากการศึกษาพบวาชั้นหิน Mudstone ของแหลงภู
นอยแหลงเดียวที่พบซากดึกดําบรรพ แตชั้นหินเดียวกันน้ีในแหลง
โคกสนามและภูปอไมพบซากดึกดําบรรพ สาเหตุที่ไมมีการพบซาก
ดึกดําบรรพในทั้ง  2 แหลง อาจเปนเพราะเน่ืองจากชั้นหิน 
Mudstone ของ ท้ั งสองแหล ง เป นชั้ นบาง  ๆ  สลับกับชั้ นหิ น 
Sandstone grain size scale Medium sand ไมไดเปนชั้นหนาแบบ
แหลงภูนอย จึงทําใหไมมีการพบซาก ดึกดําบรรพ 
 3. ชั้นหิน Sandstone grain size scale Medium sand 
ของแหลงภูนอยและโคกสนามมีการพบซากดึกดําบรรพ แตในแหลง
ภูปอไมพบซากดึกดําบรรพ สาเหตุอันเน่ืองมาจากทั้ง 3 แหลงเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอนในแมนํ้าแบบโคงตวัด (Meandering 
river) ซ่ึงบริเวณของแหลงโคกสนามและภูนอยเปนบริเวณที่เกิดการ
สะสมของตะกอน สวนบริเวณภูปอเปนบริเวณที่ถูกกัดเซาะ จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหบริเวณแหลงโคกสนามและภูนอยมีการพบซากดึกดํา
บรรพ แตบริเวณภูปอจึงไมมีการพบ เพราะซากดึกดําบรรพถูกพัด
พามาสะสมในบริเวณแหลงโคกสนามและภูนอย จึงทําใหพบซากดึก
ดําบรรพเฉพาะในแหลงทั้ง 2 เทานั้น 
 
 
 



5. ขอเสนอแนะ 
1. เปนแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบลําดับชั้นหินของ

แหลงอื่น ๆ 
 2. เปนแนวทางในการศึกษาเรื่องลําดับชั้นหินของหมวด
หินตาง ๆ ของกลุมหินตาง ๆ 
 3. ในการศึกษาเรื่องลําดับชั้นหินอาจศึกษาดวยวิธีการ
ลําดับชั้นหินตามชีวภาพ (Biosteatigraphy) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
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