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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดซากดึก
ดําบรรพ และจําแนกรูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคน
ภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา  

การเกิดซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนภูนอยพบในชั้นหิน
ตะกอนที่เกิดจากการทับถมกัน ประกอบดวยชั้นหินทรายเนื้อละเอียด 
แทรกกับหินโคลน มีชั้นถานเปนชั้นที่มีเศษซากพืชแทรกในชั้น ในชั้น
ของซากดึกดําบรรพเปนชั้นหินทรายและหินโคลนซึ่งประกอบไปดวย
แรในตระกูล ควอรตซ แคลไซต เหล็กออกไซด (ฮีมาไทตหรือเกอ
ไทต) ไพไรต และไมกา และมีชั้นหินกรวดมน อยูรอบๆ แหลงขุดคน
ที่ เปดเปนระบบ มีการสะสมตัวของซากดึกดําบรรพในสภาวะ
แวดลอมที่แตกตางกันสองลักษณะคือการสะสมของซากดึกดําบรรพ
ในแหลงนํ้าที่มีกระแสน้ําไมรุนแรงในสวนของช้ันหินทรายแทรกหิน
โคลน บริเวณหลุมขุดคนเปดอยางเปนระบบในปจจุบันและการสะสม
ของซากดึกดําบรรพในแหลงนํ้าที่มีกระแสน้ํารุนแรง ในสวนของช้ัน
หินกรวดมน บริเวณรอบๆ หลุมขุดคนเปดอยางเปนระบบ  

ซากดึกดําบรรพแหลงขุดคนภูนอยมีรูปแบบการเกิดซากดึก
ดําบรรพ 4 ลักษณะ ไดแก permineralization, replacement, 
carbonization และ Unaltered hard part 
 

คําสําคัญ : การเกิดซากดึกดําบรรพ เพอรมิเนอไรเซชัน คารบอนไน
เซชัน รีเพลคเมนต แหลงขุดคนภูนอย 
 
1. บทนํา 

ซากดึกดําบรรพ เปนสวนที่เหลือของส่ิงมีชีวิตที่ถูก
ธรรมชาติเก็บรักษาเอาไว อาจเปนสวนหน่ึงหรือเปนเพียงรองรอย
ของส่ิงมีชีวิตเหลือทิ้งไวขณะที่ยังมีชีวิตอยู ซ่ึงสวนใหญมักพบในหิน
ตะกอน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) ซากดึกดําบรรพเหลานี้จะถูกเก็บ
รักษา (Preservation) ไวตามธรรมชาติ 

การเกิดซากดึกดํ าบรรพปจ จัย ส่ิ งห น่ึงที่ สํ าคัญคือ 
สภาพแวดลอม ถาในสภาพแวดลอมในขณะน้ันมีความเหมาะสม เกิด
การทับถมลงในตัวกลางที่เหมาะสมอยางรวดเร็ว จะเปนการเก็บ
รักษารางของส่ิงมีชีวิตน้ันไวไดอยางสมบูรณ (สิน, 2546) โดยตะกอน
ที่มาปดทับจะเก็บรักษาสภาพซากสิ่งมีชีวิตเหลานั้นทันทีหรืออาจเกิด
ในระยะเวลาหลังจากสิ่งมีชีวิตเหลาน้ันตายไปไมนานนัก ซ่ึงตอมาได
กลายเปนหินโดยกระบวนการการเกิดซากดึกดําบรรพ (Fossilization 
Process) เกิดจากแรธาตุที่มากับตะกอนทางน้ําคอยๆ เขาไปแทนที่
โครงสรางเซลลเดิมของส่ิงมีชีวิต ตามแนวรอยแตกหรือตามชองวาง
ระหวางเซลลส่ิงมีชีวิตเร่ือยๆ จนกระทั่งโครงรางแข็งแกรงข้ึน จน
กลายเปนหินหรือกึ่งกลายเปนหิน (กรมทรัพยากรธรณีวิทยา, 2548) 

 

เ น่ืองจากแหลงขุดคนภูนอย  อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ เปนแหลงซากดึกดําบรรพแหงใหมถูกคนพบไดไมนาน มี
ความหลากหลายของชนิด (diversity) และความชุกชุม (abundance) 
ของซากดึกดําบรรพ แตยังไมมีการศึกษารูปแบบการเกิดซากดึกดํา
บรรพ จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการเกิดซาก
ดึกดําบรรพของซากดึกดําบรรพที่คนพบในแหลงซากดึกดําบรรพ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อเปนฐานขอมูลรูปแบบการเกิด
ซากดึกดําบรรพของแหลงดังกลาวตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
วสดุอุปกรณ 

การศึกษาครั้ ง น้ี มีเครื่องมือและอุปกรณที่ ใช สําหรับ
การศึกษาทั้งภาคสนามและในหองปฏิบัติการ (Laboratory) มี
ดังตอไปน้ี  

1. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) 
2. เครื่องวัดพิกัด จีพีเอส (Global Positioning System)  
3. อุปกรณเครื่องเขียน ไดแก สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา  
4. เข็มทิศ (Compass) 
5. คอนธรณี (Geological Hammer) 
6. แวนขยาย (Hand lens) 
7. ตลับเมตรและไมบรรทัด (Tape meter) 
8. กลองถายภาพ (Camera) 
9. กลอง Stereomicroscope  

 
3. วิธีการศึกษา 

มีลาํดับข้ันการดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ตลอดจนออกเก็บขอมูลภาคสนามของแหลงซากดึกดํา
บรรพภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวบรวมขอมูลเพื่อ
ศึกษาการเกิดซากดึกดําบรรพ การจําแนกการเกิดซากดึกบรรพและ
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเกิดซากดึกดําบรรพจากแหลงสะสมซาก
ดึกดําบรรพ โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยขอมูล
เชิงคุณภาพที่ ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามและขอมูลจาก
หองปฏิบัติการ ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม กระทําใน
ระหวางวันที่ 7 - 17 เมษายน 2551 โดยมีลําดับข้ันในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนดังน้ี  

1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
ซากดึกดําบรรพ 



2. เก็บขอมูลภาคสนามของแหลงซากดึกดําบรรพภูนอย 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ณ บริเวณหลุมขุดคน และ
รอบๆหลุมขุดคน ตลอดจนรอบภูนอย โดยการถายภาพ
และจดบันทึกรายละเอียดของซากดึกดําบรรพและ
สภาพแวดลอมของซากดึกดําบรรพ พรอมกับเก็บตัวอยาง 

3. นําตัวอย างที่ ไดจากภาคสนามมาทําการศึกษาใน
หองปฏิบัติการ 

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 

การวิเคราะหขอมูล  
กา รวิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากกา รศึ กษา ในครั้ ง น้ี

ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก ภาคสนามและ
หองปฏิบัติการ ตามหัวขอตางๆ ดังน้ี  

1. การเกิดซากดึกดําบรรพบริเวณของแหลงซากดึกดําบรรพ
ภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

2. การจําแนกการเกิดซากดึกดําบรรพ แหลงซากดึกดํา
บรรพภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

3. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเกิดซากดึกดําบรรพ แหลง
ซากดึกดําบรรพภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาการเกิดซากดึกดําบรรพ และจําแนกรูปแบบการ

เกิดซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัด

กาฬสินธุ ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสืบคนเอกสารและการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้งภาคสนามและหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดผลการศึกษา

ดังตอไปน้ี 

 

3.1  ศึกษาการเกิดซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนภูนอย       

อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การฝงตัวของซากดึกดําบรรพในชั้นหินแหลงขุดภูนอย      
อ.คํามวง  จ.กาฬสินธุ 

 

แหลงขุดคนภูนอยพบซากดึกดําบรรพของสัตวหลายชนิด 

ทั้งซากดึกดําบรรพพืช และซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังตาง 

ๆ เชน ไม ไดโนเสาร จระเข เตา ปลากระดูกแข็ง และฉลามเปนตน 

ชิ้นสวนที่ถูกเก็บรักษาพบเฉพาะสวนแข็งของส่ิงมีชีวิต ไดแก สวนลํา

ตนของไม ฟน กระดูก กระดองและกระโหลก สวนที่เปนเน้ือเยื่อออน

นุมถูกยอยสลาย 

 

 
 

รูปท่ี 2 ชั้นหินที่มีการสะสมของซากดึกดําบรรพ 

 

จากขอมูลทางธรณีวิทยาของแหลงขุดคนภูนอยในชั้นที่

พบซากดึกดําบรรพเปนชั้นหินตะกอนที่เกิดจากการทับถมกัน 

ประกอบดวยชั้นหินทรายเนื้อละเอียด (Vary fine sand stone) แทรก

กับหินโคลน (Mud stone) มีชั้นถานเปนชั้นที่มีเศษซากพืชแทรกใน

ชั้นและมีชั้นหินกรวดมน (Conglomerate) อยูรอบๆ แหลงขุดคนที่

เปดเปนระบบ แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมของแหลงที่เกิดซากดึก

ดําบรรพที่เคยเปนแหลงนํ้ามากอน 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพตําแหนงของซากดึกดําบรรพในแหลงขุดคนภูนอย 
อ.คํามวง  จ.กาฬสินธุ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะการกระจายความ

หนาแนน และความตอเน่ืองของซากดึกดําบรรพ                   
(ขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2553) 

 

การกระจายและความหนาแนนของซากดึกดําบรรพใน

แหลงขุดขนคนเปดอยางเปนระบบมีการวางตัวของซากดึกดําบรรพที่

กระดูกสันหลังสวนหาง  

กระดูกขาหนา  



มีการวางตัวอยางตอเน่ือง ซากดึกดําบรรพที่มีความหนาแนน และ

สภาพคอนขางสมบูรณ  เชน กระดูกสันหลังสวนหาง และกระดูกขา

หนา ของไดโนเสารที่ตอเน่ืองกัน ดังภาพที่ 3 เปนตน และขนาด

ตะกอนที่เล็กและคัดขนาดดี แสดงถึงสภาพแวดลอมืที่กระแสน้ําไม

รุนแรงในบริเวณหลุมขุดคน ในสวนของช้ันหินกรวดมนพบตัวอยาง

แตกหักเปนสวนใหญ และการกระจายของซากดึกดําบรรพไม

ตอเน่ืองและขนาดตะกอนที่ใหญและเล็กปนกันแสดงถึงแรงกระทํา

ของนํ้ากอนเกิดเปนซากดึกดําบรรพรอบแหลงขุดคนอยางเปนระบบ 

แสดงถึงการสะสมตัวของซากดึกดําบรรพในสภาพแวดลอมที่

กระแสน้ํารุนแรง 

 

    
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงแรธาตที่อยูในตะกอนบริเวณหลุมขุดนภูนอยพบ แรค

วอรตและแคลไซต (A) เแรไพไรตและเหล็กออกไซด (B) และ       

แรไมกา (C) 

ในชั้นหินทรายและหินโคลนประกอบไปดวยแรธาตุที่

ละลายในน้ําใตดิน ไดแก ซิลิกา แคลเซียม- คารบอเนต ออกไซดของ

เหล็ก ซัลไฟดของเหล็ก (ดังภาพที่ 4) เปนตน ซ่ึงจะสังเกดไดจากแร

ในตระกูล ควอรตซ แคลไซต เหล็กออกไซด (ฮีมาไทตหรือเกอไทต) 

และแรไพไรต ตามลําดับ และยังมีแรไมกาซ่ึงมีความมันวาวมีทั้งสีดํา

และสีขาว 

 

3.2 การจําแนกรูปแบบเกิดซากดึกดําบรรพ ในแหลงขุดคนภู

นอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการจําแนกรูปแบบการซากดึกดําบรรพที่พบใน

แหลงภูนอย อ.คํามวม จ.กาฬสินธุ (ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. .2553) 

 

ซากดึกดํา

บรรพ 

ลักษณะของซาก 

ดึกดําบรรพ 

รูปแบบการเกิด 

กระดูก

ไดโนเสาร 

 

กระดูกแข็ง ยังคงเห็น

เ ป น รู ป ร า ง ก ร ะ ดู ก

ชัดเจน กระดูกมีสี มีสี

ดํา เทาอมสีเขียว และ 

บางชิ้นสีเหลือง สีแดง

ขาวและเทา นอกจากนี้

บางชิ้น มีผลึกควอรต

เกิดข้ึนขางในกระดูก 

Permineralization 

Replacement 

 

ไมกลายเปน

ถาน 

เปนซากถานสีดําทั่วทั้ง
แผนมีสีสนิมเหล็กแทรก
อยูรอบขาง ผุกรอนงาย 

Carbonization 

ไมกลายเปน

หิน 

เปนซากทอนไมที่แข็ง  

มีสีนํ้าตาลแดงและสีนํ้า- 

ตาลเขม 

Permineralization 

ปลาเลปโดเทส หัวปลามีสีดํา รูปราง

ชัดเจน และเกล็ดปลามี

สีดํามันวาว  

Permineralization 

Unaltered hard 

part 

กระดองและ

กะโหลกเตา 

กระดองและกระโหลก

ของเตาโบราณ มีสี

นํ้าตาลแดง  

Permineralization 

กระดูกจระเข ซากกระดูกสันหลังแข็ง 

คงรูปรางชัดเจน เปน

หินสีเหลืองปนขาว 

 

Permineralization 

ฟน  สีดําหรือเขียวปนเทามัน

วาว มีอีนาเมลเคลือบ

ตัวฟน 

Unaltered hard 

part  

 

 

 

 

C 

ไมกา 

A 

แคลไซต 

ควอรต 

B 

ไพไรต 

ออกไซตของเหก็ก 



 

ซากดึกดําบรรพของกระดูกไดโนเสาร 
 

ซากดึกดําบรรพของกระดูกจระเข 
  

 

ซากดึกดําบรรพของเตา 
 

 
ซากดึกดําบรรพของปลา เลปโดเทส 

 

ซากดึกดําบรรพของไมกลายเปนหิน 
 

ภาพที่ 5 ซากดึกดําบรรพชนิดตาง ๆ ที่พบในแหลงขุดคนภูนอย    

อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ที่มีรูปแบบการเกิดแบบ Permineralization  

 
 

ภาพที่ 6 ซากดึกดําบรรพของไมที่พบในแหลงขุดคนภูนอย           
อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ที่มีรูปแบบการเกิดแบบ Carbonization 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ซากดึกดําบรรพของกระดูกไดโนเสารที่พบในแหลง       
ขุดคนภูนอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ที่มีรูปแบบการเกิดแบบ  
Replacement และ Permineralization 

 
ภาพที่ 8 ซากดึกดําบรรพของเกล็ดปลา เลปโดเทส ในแหลง        
ขุดคนภูนอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ที่การเกิดแบบ  Unaltered hard 
part 
 
หมายเหตุ : ภาพที่ 5-8  A คือ ภาพถายดวยกลองดิจิตอล และ  

                B คือภาพถายดวยกลองสเตอริโอไมโครสโคป 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 

4.1  สรุป 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดซากดึก

ดําบรรพ และจําแนกรูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพที่พบในแหลง
ขุดคนภูนอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

แหลงขุดคนภูนอยมีการสะสมตัวของซากดึกดําบรรพใน
สภาวะแวดลอมที่แตกตางกันสองลักษณะคือการสะสมของซากดึกดํา
บรรพในแหลงนํ้าที่มีกระแสน้ําไมรุนแรงในบริเวณหลุมขุดคนใน
ปจจุบันและการสะสมของซากดึกดําบรรพในแหลงนํ้าที่มีกระแสน้ํา
รุนแรง ในสวนของชั้นหินกรวดมนซึ่ง ซ่ีงสังเกตไดจากลักษณะของ
ตะกอนและการกระจายตัวของซากดึกดําบรรพ 

การเกิดซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนภูนอย อ.คํามวง        
จ.กาฬสินธุ มีรูปแบบการเกิดซากดึกดําบรรพอยูส่ีลักษณะ ไดแก 
perimineralization, replacement, carbonization และ Unaltered 
hard part 

1. perimineralization (ภาพที่ 5) เปนกระบวนการ
กลายเปนหินซ่ึงเกิดจากการเติมเต็มของสารละลายแรธาตุเขาใน
ชองวางภายในเซลล ทําใหคงสภาพของโครงรางเดิมไว ซากดึกดํา
บรรพที่เกิดกระบวนการนี้ไดแก กระดูกไดโนเสาร กระดูกจระเข 
กระดองและกระโหลกเตา ปลา Lepidotes  และไมกลายเปนหิน 

2. Replacement  (ภาพที่ 7) เปนกระบวนการกลายแร
หรือหินซ่ึงเกิดจากการแทนที่แบบโมเลกุลตอโมเลกุลของแรธาตุ เชน 
สารซิลิกาในรูปของแรควอตซแทนที่แคลไซต ซากดึกดําบรรพที่เกิด
กระบวนการนี้ไดแก กระดูกไดโนเสาร 

 

A B 

A B 

B A 

B A 

B A 

A B 

A A 

B A 



3. Carbonization  (ภาพที่ 6) เปนกระบวนการกลายเปน
ถานซึ่งเกิดจากสารอินทรียไดรับความรอนและความดันสูงภายใตชั้น
หินทําใหคารบอน เชน ไมกลายเปนถาน เม่ือนําไปสองใตกลองสเต
อริโอ พบวามีเน้ือไมเปนผงสีดําเน้ือละเอียด มีความมันวาวสะทอน
แสง  

4. Unaltered hard part (ภาพที่ 8) เปนกระบวนการเก็บ
รักษาซากนั้นใหคงเดิมไม มีการเปลี่ยนแปลง เชน เกล็ดปลา        
เลปโดเทส  

4.2  อภิปรายผล 
จากการศึกษาการเกิดซากดึกดําบรรพจากขอมูลจาก

ภาคสนาม หองปฏิบัติการและเอกสาร ของซากดึกดําบรรพแหลงขุด
คนภูนอย อ. จ.กาฬสินธุนาจะมีการเกิดดังน้ี 

1. จากหลักฐานการกระจายตัวของซากดึกดําบรรพและ
ขนาดตะกอนเมื่อสัตวหรือพืชตายลงซากอาจถูกกระแสน้ําพัดพามา
บริเวณหลุมขุดคนเปดอยางเปนระบบ แลวถูกทับถมดวยดินตะกอน
โดยซากไมถูกรบกวนหรือถูกรบกวนนอย จากแบคทีเรีย หนอน 
แมลง แตเน้ือเยื่อสวนที่ออนจะถูกยอยสลาย เหลือแตสวนแข็ง เชน 
กระดูก ฟน กระดอง กระโหลก และเกล็ด 

2. ซากในชั้นดินทับถมกันมากเขา ชั้นดินกลายสภาพเปนชั้น
หินโดยการถูกบีบอัดกันจนแนนแข็ง โดยมีแรตางๆ ที่พบในชั้นดินที่
ศึกษา เชน แรในตระกูล ควอรตซ แคลไซต เหล็กออกไซด (ฮีมาไทต
หรือเกอไทต) ไพไรต และไมกา เขาไปในชองวางของเซลลของซาก
ดึกดําบรรพน้ัน ทําใหซากที่อยูในชั้นดินจะเปลี่ยนสภาพไปเปนหิน
หรือคลายหิน เรียกกระบวนการนี้วา Permineralization  ซากใหมที่
ไดรับการกลบฝงอยูในชั้นดินชั้นบนนานเขาจะกลายสภาพเปนหิน
เหมือนดังที่เคยเกิดข้ึนกับซากในหินชั้นลาง 

3. กรณีที่แรที่อยูในซากนั้นถูกละลายออกไปแลวมีแรชนิด
ใหมเขามาแทนที่ เราเรียกกระบวนการนี้วา replacement  จาก
การศึกษาพบวาซากดึกดําบรรพสามารถเกิดสองกระบวนการในซาก
ดึกดําบรรพชิ้นเดียวกันได เน่ืองจากสภาวะแวดลอมซากดึกดําบรรพ
ซ่ึงประกอบดวยแรตางๆ ภายในชั้นหินที่ปดทับหลายชั้น ประกอบกับ
ใชเวลานาน ทําใหแรธาตุสามารถเขาไปในชองวางของเซลลกระดูก
น้ันและเม่ือแรชนิดน้ันละลายออกไปแรชนิดอื่นเขามาแทนที่ 

4. ซากในชั้นดินทับถมกันมากเขา ชั้นดินกลายสภาพเปนชั้น
หินโดยการถูกบีบอัดกันจนแนนแข็ง ทําใหมีความดันสูง ประกอบกับ
อุณภูมิสูงภายในชั้นหินน้ัน ทําใหซากที่อยูในชั้นดินเกิดการเปลี่ยน
สภาพไปเปนถาน  เรียกกระบวนการนี้วา Carbonization ซ่ึง
กระบวนการนี้ตองไมมีออกซิเจนเขาไป 

5. ซากดึกดําบรรพของเกล็ดปลา ฟน มีสวนที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะสวนของอีนาเมลสามารถคงรูปอยูไดนานโดยไม
ถูกยอยสลาย 

 
5.  ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาการเกิดซากดึกดําบรรพในแหลงขุดคนพบซากดึกดํา
บรรพอื่นๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาเปรียบเทียบกัน 
2.  ควรมีการศึกษาแรธาตุที่เปนองคประกอบของซากดึกดําบรรพ
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม 

3. ควรสรางสื่อการเรียนหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดซากดึกดํา
บรรพ เชน สรางเปนการตูน แอนนิเมชั้นเพื่อเสริมแรงจูงใจใหกับ
นักเรียนไดเกิดการเรียนรูในส่ิงใหมๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดียิ่ง
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัย ขอขอบคุณผูอํานวยการพิพิธภัณฑสิริธรที่อํานวยความ
สะดวกใหสถานที่ วิ จัยและอุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใชต างๆ 
ขอขอบคุณ ดร.วรวุธ สุธีธร หัวหนาสถานีวิจัยภูกุมขาว ที่ไดให
คําแนะนําในการปรับปรุงการศึกษาวิจัยใหเปนงานวิจัยที่สมบูรณ
ยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ คุณวิไลลักษณ นาคศรี ที่ไดใหคําแนะนําและ
ขอคิดเห็น ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการทําใหวิจัยครั้งน้ี ใหเปนงานวิจัยที่
มีความสมบูรณยิ่งข้ึนดวยความดูแลเปนอยางดี ผูวิจัยในฐานะลูก
ศิษยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอกราบขอบคุณเหนือส่ิงอื่น
ใดสําหรับ คุณกมลลักษณ วงษโก  ที่คอยเปนกําลังใจในการศึกษา
และดูแลความเปนอยู รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆ ที่ไดสนับสนุน 
และใหความชวยเหลือดวยดีตลอดระยะเวลาในการวิจัย 
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