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บทคัดยอ

จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้น
หินที่พบซากดึกดําบรรพ และสภาพแวดลอมบรรพกาลบริเวณภูนอย   
ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาชั้นหินที่ปรากฎซาก
ดึกดําบรรพ  อยูในชั้นหมวดหินภูกระดึง ซากดึกดําบรรพที่พบ
บริเวณหลุมขุดคน สวนใหญเปนกระดูกไดโนเสาร นอกจากนี้ยังพบ
กรามจระเข  ปลากระดูกแข็ง และฟนฉลามน้ําจืดไฮโบดอนท สภาพ
ของซากดึกดําบรรพที่พบอยูในสภาพดี และมีการวางตัวของชิ้น
ตัวอยางฟอสซิลไดโนเสารอยางตอเน่ือง  คาดวาในอดีตบริเวณน้ีเปนที่
ราบหรือคอนขางราบขนาดใหญ สองฝงแมนํ้าในฤดูนํ้าหลากน้ําจะ
ไหลลนสองฝง ตะกอนสวนหน่ึงจะสะสมอยูที่คันดินธรรมชาติ 
(natural levee) บางสวนจะไหลบาทวมลนคันดินออกไปสะสมตัวอยู 
ณ ที่ราบตะกอนน้ําพัดพา (alluvial plain) ในบางบริเวณหลังคันดิน
ธรรมชาติน้ีจะเปนที่ลุมนํ้าขัง อาจจะเปนบึง หรือทะเลสาบ ตะกอนที่
ตกจมสวนใหญจะปนตะกอนละเอียด ตกจมรวมกับพืชพันธุที่ข้ึน
บริเวณน้ัน และในบริเวณชันหินกรวดมนพบซากดึกดําบรรพที่มี
ขนาดเล็กและคอนขางแตกหัก ผุพัง พบรวมกับหินกรวดมนลักษณะ
ตะกอนกรวดมีการคัดขนาดไมคอยดี  แสดงใหเห็นสภาพแวดลอมใน
ขณะที่เกิดซากดึกดําบรรพ  นาจะเกิดในกระแสน้ําที่คอนขางรุนแรง
มากกวาบริเวณตะกอนหลุมขุดคน และนาจะมีความรุนแรงของ
กระแสน้ําในชวงส้ัน ๆ เทานั้นเน่ืองจากไมพบชั้นกรวดที่มีความหนา
มากนัก ทําใหซากดึกดําบรรพถูกกระแสน้ําพัดพามาทับถมใน
บริเวณน้ัน 

 
คําสําคัญ:   ซากดึกดําบรรพ สภาพแวดลอมบรรพกาล หมวดหินภู
กระดึง 
 
1. บทนํา 
              แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย บานโคกสนาม    
ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูในแนวเทือกเขาภู
พาน   มีลักษณะเปนเทือกเขาตอกันเปนแนว การวางตัวของแนวเขา
อยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต ยอดเขามีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 295 เมตรมีการคนพบไดโนเสารซอโรพอด  
คอยาว หางยาว ที่มีขนาดใหญที่สุดในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตซ่ึงโครงกระดูกของไดโนเสาร  ที่แหลงภูนอยยังมีความสมบูรณ และมี
การวางตัวของชิ้นตัวอยางฟอสซิลไดโนเสารอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ยัง
พบฟอซซิลปลากระดูกแข็ง กรา มจระเข และฟอสซิลของเตาอีกดวย 
ถัดไปจากชั้นที่คนพบกระดูก ไดโนเสารขนาดใหญและสัตวรวมยุครวม
ดวยน้ัน ยังพบฟอสซิลขนาดเล็กของสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
แทรกอยูในชั้นกรวดเปนจํานวนมาก 

ซ่ึงฟอซซิลขนาดเล็กเหลานี้จากการสํารวจเบ้ืองตนของผูวิจัยรวมกับ 
คณะสํารวจพบ ซากดึกดําบรรพของฉลามน้ําจืด ฟนจระเข ฟนปลาปอด 
และกระดองเตา จํานวนมาก (ภัทรวดี  วิไลพรม.  2552)  

ดังน้ันการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยา
บริเวณหลุมขุดคนภูนอย และในชั้นหินกรวดมนที่พบซากดึกดํา
บรรพขนาดเล็ก จะชวยใหเขาใจสภาพแวดลอมบรรพกาลในขณะ
เกิดซากดึกดําบรรพไดและยังชวยเติมเต็มขอมูลการวิจัยดานความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่พบแหลงขุดคนภูนอยใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน และเพื่อใหผูวิจัยเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูและนําไปบูรณา
การ ในการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของชั้นหินที่พบซากดึกดําบรรพในทองถ่ินตอไป   
 
2 ขอมูลแหลงขุดคน 
   แหลงขุดคนบริเวณภูนอย บานโคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 
ระวางอําเภอคํามวง (5742 IV)  พิกัด 0364062 E / 1872578 N   
   
 
 
 
 
 
 
 

   

รูปท่ี 1 สภาพแหลงภูนอย บานโคกสนาม ตําบลดินจี ่

อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
      3.1  ศึกษาคนควา เอกสารที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะขอมูล
เบ้ืองตนของพื้นที่ที่ศึกษา เชนพิกัด และลักษณะทางภูมิประเทศ 
รวบรวมรายงานการวิจัยลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณภูนอยบาน
โคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ   
     3.2  เก็บขอมูลจากภาคสนาม ไดแก 

   3.2.1 ขอมูลทางธรณีวิทยา โดยการวัดแนวการวางตัวของ
ชั้นหิน มุมเอียงเท ความหนาของชั้นหินและเก็บตัวอยางชั้นหินที่มี
การปรากฎของซากดึกดําบรรพ มาทําการวิเคราะหองคประกอบ



 
โครงสรางและลักษณะของตะกอนในหองปฏิบัติการของพิพิธภัณฑสิ
รินธร อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธ 
   3.2.2 ขอมูลทางบรรพชีวินวิทยา โดยสังเกตทิศทางการ
กระจายและแนวทางการวางตัวของซากดึกดําบรรพในหลุมขุดคน 
และสังเกตความสมบรูณของซากดึกดําบรรพที่พบ เพื่อนํามาใช
ประกอบการวิเคราะหหาสาเหตุและสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดซาก
ดึกดําบรรพ 
     3.2.3  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการออกภาคสนาม โดยแปรผล
สภาพแวดลอมบริเวณที่มีการปรากฎของซากดึกดําบรรพ จาก
ลักษณะของตะกอนและซากดึกดําบรรพที่พบ 
 
ผลการดําเนินงานวิจัย  
ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณแหลงขุดคน 

  ลักษณะทางธรณีวิทยาเปนภู เขาหินตะกอนที่ เกิดการ
ตกตะกอนบนบก  อยูในกลุมหินโคราช ชั้นหินในหลุมขุดคน อยูใน
หมวดหินภูกระดึง (ชาญน ฉายฉันท.  2552) ประกอบดวยชั้นหิน
ทรายแปง  สีมวงปนแดง  เน้ือละเอียดถึงละเอียดมากปนไมกา  การคัด
ขนาดดี  กึ่งกลมมนถึงความกลมมนดี หินทรายแปงสลับหินโคลน  สี
เทาแกมเขียว  เน้ือละเอียดถึงละเอียดมาก  สารเชื่อมประสานเปน
พวกแรแคลเซียมคารบอเนต  ชั้นหินเกิดจากการตกตะกอนบริเวณ
สองฝงของที่ราบลุมนํ้าทวมถึง  ซ่ึงเปนหมวดหินที่พบซากดึกดํา
บรรพ  ชั้นหินทั้งหมดเอียงเทประมาณ 10  องศา  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 หลุมขุดคนท่ีพบซากดึกดําบรรพ 

         นอกจากนั้นเม่ือทําการสํารวจในบนิเวณรองนํ้าตามลาดไหล
เขา พบวามีเศษหินกรวดมนเนื้อปูนวางตัวกระจัดกระจายอยูทั่วไป 
ภายในผิวของหินกรวดมนเนื้อปูนพบวามีซากดึกดําบรรพเกือบ

ทั้งหมดซ่ึงประกอบดวย กระดูกไดโนเสารกินพืชพวกซอโรพอด ฟน
กรามของไดโนเสารกินเน้ือ  เกล็ดปลาโบราณ ฟนฉลามน้ําจืดหลาย
ชนิด ฟนกรามปลาปอด และกระดองเตา เปนลักษณะถูกพัดพามา
ฝงตัวอยูในชั้นหิน ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 สภาพลักษณะธรณีของชัน้หิน Conglomerates  
           
ขอมูลทางบรรพชีวินวิทยา 

การกระจายตัวของซากดึกดําบรรพ แหลงซากดึกดําบรรพ
ภูนอย บานโคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุเปน
แหลงที่กรมทรัพยากรธรณีวิทยา ไดขุดสํารวจมาตั้งแตเดือนส่ิงหา
คม จนถึงปจจุบัน (ภัทรวดี  วิไลพรม . 2552) ทําใหเกิดเปนหลุมขุด
คนข้ึน ในการศึกษาดานการกระจายตัวของตัวอยางซากดึกดําบรรพ 
เม่ือทําการสํารวจพนที่โดยรอบพบวาซากดึกดําบรรพสวนใหญ
กระจายตัวอยูตามไหลเขา ที่ระดับความสูง 233 ระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง  พบซากดึกดําบรรพฝงตัวอยูในชั้นหินทรายแปง สีมวงแดง 
แทรกหินดินดาน สีเทาแกมเขียว ประกอบดวยกระดูกไดโนเสารสวน
ขา กระดูกสวนสันหลัง กระดูกสวนคอ กระดูกสวนซ่ีโครง ฟน
ไดโนเสาร การวางตัวของกระดูกพบวามีลักษณะกระจัดกระจาย 
นอกจากนี้ยังพบ ซากดึกดําบรรพจระเข ฟนฉลาม  และปลากระดูก
แข็งรวมอยูดวย นอกจากนั้นยังพบชั้นพืชสีดําแทรกอยูในชั้นหิน
ทรายแปง และหินดินดานวางเปนชั้นบาง ๆ ในอดีตยุคจูแรสสิกตอน
ปลายในบริเวณน้ีเปนที่ราบ หรือคอนขางราบขนาดใหญ สองฝง
แมนํ้าในฤดูนํ้าหลากน้ําจะไหลลนสองฝง ตะกอนสวนหน่ึงจะสะสม
อยูที่คันดินธรรมชาติ (natural levee) บางสวนจะไหลบาทวมลนคัน
ดินออกไปสะสมตัวอยู ณ    ที่ราบตะกอนน้ําพัดพา (alluvial plain) 
ในบางบริเวณหลังคันดิน ธรรมชาติน้ีจะเปนที่ลุมนํ้าขัง อาจจะเปนบึง 
หรือทะเลสาบ ตะกอนที่ตกจมสวนใหญจะปนตะกอนละเอียด ตกจม
รวมกับพืชพันธุที่ข้ึนบริเวณน้ัน ทําใหซากดึกดําบรรพที่บางชิ้นที่
สะสมตัวในบริเวณดังกลาวถูกเก็บรักษาไดไมดี ตัวอยางซากดึกดํา
บรรพที่ขุดคนจึงมีลักษณะแตกหักเสียหาย การผุพังสูง  การวางตัว
ของตัวอยางซากดึกดําบรรพไมตอเน่ือง  

ในสวนของตัวอยางซากดึกดําบรรพที่พบในชั้นหินกรวด
มนเน้ือปูนหากเปนตัวอยางของกระดูกสัตวเลื่อยคลาน กระดองเตา 
เกล็ดปลาปอด และแผนเกล็ดของจระเข ซ่ึงถือเปนสวนของอวัยวะท่ี
ไมแข็งแรงจะมีสภาพแตกหัก และมีลักษณะการเกาะกลุมเปนกระจุก 
แตพวกฟนประกอบดวยฟนจระเข ฟนฉลาม และฟนไดโนเสารกิน
เน้ือยังคงสภาพสมบูรณเน่ืองจากมีความแข็งแกรงของตัวฟน และ
สารเคลือบฟนปองกันอีกชั้นหากไดรับการขุดคนอยางเปนระบบ 



 
คาดวาหลักฐานฟอสซิลจากภูนอยจะมีบทบาทสําคัญมากใน
การศึกษาวิวัฒนาการของสัตวยักษใน ยุคจูแรสสิก ประมาณ 150 -
180 ลานป และจะเปนกุญแจไขปริศนาการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก สภาพแวดลอม ที่จะชวยใหเราเขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
กําลังจะตองเผชิญในเวลาปจจุบันน้ี  
 
4. สรุป และอภิปรายผล   

จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นหินที่พบ
ซากดึกดําบรรพบริเวณภูนอยบานโคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ แสดงใหเห็นวาลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้น
หินมีอายุอยูในชวงมหายุคมีโซโซอิก ประกอบดวยหมวดหินกลุมหิน
โคราช 2 หมวดหิน คือ หมวดหินภูกระดึง หมวดหินพระวิหาร และ
ชั้นหินที่ปรากฎซากดึกดําบรรพ  พบวามีซากดึกดําบรรพอยูในชั้น
หมวดหินภูกระดึง และจากการศึกษาธรณีวิทยา 
และซากดึกดําบรรพในบริเวณภูนอยเกิดข้ึน  สรุปไดวา 

ตะกอนลักษณะที่ 1 ตะกอนหินทรายแปงเน้ือละเอียด ซ่ึง
ปรากฎบริเวณไหลเขาและเปนหลุมขุดคนในปจจุบัน (UTM Zone 
48 Q 0364472 E / 1872278 N) มีลักษณะเปนตะกอนหินทรายแปง 
สีแดงแกมมวงสลับกับหินดินดาน สีแกมเขียว ลักษณะเม็ดเปน
ตะกอนคอนขางละเอียดและมีการคัดขนาดคอนขางดี และจาก
การศึกษาการกระจายและทิศทางการวางตัวของซากดึกดําบรรพ 
รวมถึงลักษณะของซากดึกดําบรรพ  ซ่ึงมีการแตกหักเปนบางสวน 
แสดงถึงสภาพแวดลอมบรรพกาลในชวงเวลาที่เกิดซากดึกดําบรรพ
วา จากลักษณะตะกอนคอนขางละเอียดคัดขนาดเปนอยางดี นาจะ
เปนตะกอนที่อยูบริเวณปลายแมนํ้าหรือหางจากตนนํ้าคอนขางไกล 
กระแสนํ้าคอนขางนิ่งไหลไมแรงนักเพราะไมพบตะกอนหินกรวดใน
ลักษณะซากดึกดําบรรพในบริเวณพื้นที่การศึกษาแสดงใหวานา
กระจัดกระจายไมมีความตอเน่ือง แต 
เน่ืองจากกระแสน้ําที่ไมแรงมากนัก ทําใหลักษณะซากดึกดําบรรพ
ขนาดใหญหลายชิ้นยังคง ถูกเก็บรักษาเอาไวในสภาพที่ดีพอสมควร  
ดังรูปที่ 3 

ตะกอนลักษณะที่ 2 ที่มีปรากฎของซากดึกดําบรรพ  คือ 
ตะกอนกรวดมน (Conglomerate)  ซ่ึงมีการคัดขนาดไมคอยดี ไม
ปรากฎชั้นหินที่แทจริง แตพบหินลักษณะดังกลาวหลนกระจัด
กระจายอยูตามรองนํ้า และไหลเขา โดยซากดึกดําบรรพที่พบ
ตะกอนหินกรวดมนเปนซากดึกดําบรรพที่มีขนาดเล็ก เชน ฟนฉลาม 
ฟนจระเข เกล็ดจระเข เกล็ดปลาโบราณ เกล็ดปลาปอด กระดองเตา 
และเศษกระดูกชิ้นเล็กๆ ที่แตกหักเสียหายจนไมสามารถระบุไดวา
เปนกระดูกชิ้นสวนใดของซากดึกดําบรรพ จากลักษณะตะกอนกรวด
มีการคัดขนาดไมคอยดี และซากดึกดําบรรพที่ มีการแตกหนัก
เสียหายอยางรุนแรง ยกเวนสวนกระดูกและเกล็ดที่คอนขางแข็งแรง
น้ัน แสดงใหเห็นสภาพแวดลอมในขณะที่เกิดซากดึกดําบรรพ  ผูวิจัย
วิเคราะหวานาจะเกิดในกระแสน้ําที่คอนขางรุนแรงมากกวาบริเวณ
ตะกอนหลุมขุดคน และนาจะมีความรุนแรงของกระแสน้ําในชวงส้ัน 
ๆ เทานั้นเน่ืองจากไมพบชั้นกรวดที่มีความหนามากนัก ทําใหซาก
ดึกดําบรรพถูกกระแสน้ําพัดพามาทับถมในบริเวณดังกลาว และ
นาจะเกิดในกระแสน้ําที่คอนขางรุนแรงมากกวาบริเวณตะกอนหลุม
ขุดคน แตจะมีความรุนแรงของกระแสน้ําในชวงส้ัน ๆ เทานั้น

เน่ืองจากไมพบชั้นกรวดที่มีความหนามากนัก ทําใหซากดึกดําบรรพ
ถูกกระแสน้ําพัดพามาทับถมในบริเวณดังกลาวดังรูปที่ 4 

การศึกษาเพื่อการเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีของชั้น
หินที่พบซากดึกดําบรรพชวยใหสามารถเรียนรูเร่ือง วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต มีการสูญพันธและมีการเกิดทดแทนของสิ่งมีชีวิตซ่ึงซากดึก
ดําบรรพก็ยังชวยบอกเลาประวัติความเปนมาของอดีต ทําใหทราบ
เหตุการณที่ผานมาอีกทั้งยังสามารถบอกอายุของช้ันหิน บอกลําดับ
ชั้นหิน เทียบเคียงอายุชุดหิน บอกถิ่นกําเนิดและวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต บอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศในอดีต และยัง
บอกใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ของเปลือกโลก ฉะน้ันจึงเปนสาระ
การเรียนที่ควรศึกษาในลําดับตอๆ ไป  
        
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบซากดึกดําบรรพท่ีพบในแหลง 
ขุดคนภูนอย 

ซากดึกดําบรรพ 
หลุมขุดคน 

ซากดึกดําบรรพ 
ในชั้นหินกรวดมน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 การจําลองสภาพแวดลอมโบราณบริเวณหลมุขุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
รูปท่ี 4  การจําลองสภาพแวดลอมโบราณและการตกจมของ
ตะกอนบริเวณชั้นหินกรวดมน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นหิน
ที่พบซากดึกดําบรรพบริเวณภูนอย บานโคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  สําเร็จไดสมบูรณ  ผูวิ จัยขอขอบคุณ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ ใหทุนสนับสนุนการวิ จัย 
ขอขอบคุณผูประสานงานโครงการสวนกลาง ร.ศ ไพโรจน คีรีรัตน 
ขอบคุณ  ดร.วราวุธ สุธีธร หัวหนาโครงการครุวิจัยซากดึกดําบรรพ
ภูกุมขาว ผอ.มานพ รักษาสกุลวงค ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสิรินธร  
นักวิจัยทุกทาน โดยเฉพาะ คุณสุชาดา  คําหา ที่ปรึกษางานวิจัย 
และเจาหนาที่พิพิธภัณฑสิรินธรกรมทรัพยากรธรณี ที่ใหความ
ชวยเหลือจนงานวิจัยประสบความสําเร็จ   

ผูวิจัยขอขอบคุณตนสังกัดที่อนุญาตใหครูไดมาเรียนรูสู
การปฏิบัติในชั้นเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผอ. สัญชัย ฝาหละเหย็บ 
ผูอํานวยการโรงเรียนผังปาลม ๑ และคณะครูทุกทานที่ใหการ
สนับสนุบ 

ทายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทั้งครอบครัวที่
เสียสละประโยชนและความสุขเพื่อใหโอกาสในการศึกษาเรียนรูแก
วิจัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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