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บทคัดยอ 
จาการศึกษาความหลากหลายของซากดึกดําบรรพในแหลง

ขุดคนภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนบริเวณที่มีการขุดคน
อยางเปนระบบ พบซากดึกดําบรรพ 2 กลุมหลัก คือ ซากดึกดําบรรพ
ของพืช และซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลัง ซากดึกดําบรรพ
ของพืช พบลําตนของไมกลายเปนถาน ในขณะที่ซากดึกดําบรรพของ
สัตวมีกระดูกสันหลัง ชิ้นสวนที่พบ ไดแก กระดูกสวนตางๆ  ฟน เกล็ด 
เงี่ยง และกะโหลก สามารถจัดจําแนกไดเปน ซากดึกดําบรรพปลากระดูก
ออน ปลากระดูกแข็ง เตา จระเข ไดโนเสารซอโรพอด และไดโนเสารเทอ
โรพอด  จากผลการศึกษาเบื้องตนแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของแหลงขุด
คนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การขุดคนอยางเปนระบบของ
แหลงดังกลาว ทําใหพบซากดึกดําบรรพเปนจํานวนมาก มีความสมบูรณ
และมีความตอเน่ือง ทําใหบริเวณดังกลาวเหมาะสมที่จะใชเปนแหลงการ
เรียนรูเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไดเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ : ความหลากหลาย ซากดึกดําบรรพ แหลงขุดคนภูนอย 
 
1. บทนํา 
  จังหวัดกาฬสินธุมีแหลงที่พบซากดึกดําบรรพเปนจํานวนมาก 
เน่ืองจากมีการกระจายตัวของกลุมหินโคราช ซ่ึงมีรายงานการคนพบซาก
ดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายทั้งพืช สัตวมีกระดูกสันหลัง สัตว
ไมมีกระดูกสันหลังและรองรอยสัตวดึกดําบรรพเปนจํานวนมาก เชน  
ไดโนเสาร ภูเวียงโกซอรัส   สิรินธรเน (กรมทรัพยากรธรณี. 2550) เตา 
จระเข ฉลาม ปลากระดูกแข็ง และรองรอยรูหนอนชอนไช เปนตน 
ตัวอยางซากดึกดําบรรพ เชน     หมวดหินเสาขัวพบไดโนเสารกินพืชที่
สมบูรณที่สุดในประเทศไทย  ภูเวียงโกซอรัส   สิรินธรเน (กรมทรัพยากร
ธรณี. 2550) หมวดหินภูกระดึงพบ ซากดึกดําบรรพของปลากระดูกแข็ง 
เลปโดเทส พุทธบุตรเอนซิส  (Cavin, 2003) และ ปลาปอด ฟอรกาโน
เซอราโตดัส มาตินี (Cavin, 2007) เปนตน 

ในป 2551 มีการรายงานการคนพบซากดึกดําบรรพแหงใหม
ในจังหวัดกาฬสินธุในหมวดหินภูกระดึง คือ แหลงขุดคนภูนอย อําเภอคํา
มวง ซ่ึงเปนแหลงขุดคนที่มีการขุดอยางเปนระบบในป 2552 จนถึง
ปจจุบัน โดยความรวมมือระหวางทีมไทย-ฝร่ังเศส(www.dinjee.org/Use 
Files/File/09345.doc) ขอมูลซากดึกดําบรรพที่คนพบมีมากกวา 270 ชิ้น 
(ขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2553) และไดมีการจัดทําผัง และมีการ
อนุรักษซากดึกดําบรรพทั้ งในภาคสนามและหองปฏิบัติการของ
พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ ผลการขุดคนที่เปนระบบที่แหลงขุดคนภู
นอยนับเปนแหลงที่นาสนใจและในขณะเดียวกันแหลงดังกลาวมีแนวโนม
ที่จะถูกผลักดันใหเปนแหลงขุดคนเชิงทองเที่ยวของจังหวัด จึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความหลากหลายของซากดึกดําบรรพใน

แหลงขุดคนแหลงดังกลาว เพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอน
ประกอบรายวิชาชีววิทยา เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งน้ีเพื่อกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาและหวงแหนซากดึกดํา
บรรพ 
 
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  ซากดึกดําบรรพที่พบในชั้นที่ขุดคนอยางเปนระบบใน
ป 2553 ของแหลงขุดคนภูนอย ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ ดังภาพที่ 1 

 

 

                     
                      

       

 

รูปท่ี 1 ซากดึกดําบรรพในแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬสินธุ 

2. วิธีดําเนินการศึกษา 

1. สํารวจและเก็บขอมูลซากดึกดําบรรพที่พบใน
ภาคสนามแหลงขุดคนภูนอย และขอมูลในหองปฏิบัติการ
พิพิธภัณฑสิรินธร โดยใชขอมูลแผนผังกระดูก และขอมูลบันทึก
ในภาคสนามประกอบ 

3. เลือกตัวแทนซากดึกดําบรรพเพื่อใชในการศึกษา 
  4. ถายภาพ วัดขนาด และบรรยายลักษณะซากดึก
ดําบรรพที่เปนตัวแทน 

5. จัดจําแนกชนิดของซากดึกดําบรรพที่พบ โดย
เปรียบเทียบกับซากดึกดําบรรพที่จัดเก็บในคลังตัวอยางของ
พิพิธภัณฑสิรินธร และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 



ผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม และขอมูลประกอบ

จากบันทึกซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนภูนอยที่ขุดคนอยางเปนระบบ 
พบซากดึกดําบรรพในชั้นหิน จํานวน 270 ชิ้น (ขอมูล ณ วันที่ 17 
เ ม ษ า ย น   2553)  ซ่ึ ง เ ป น ตั ว อ ย า ง ห ม า ย เ ล ข  
KS-34 51 ถึง KS-34 270 สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแก ซากดึก
ดําบรรพพืชและซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลัง 

1. ซากดึกดําบรรพพืช (รูปท่ี 2) 
               ชิ้นสวนที่พบ: ลําตน 

ลักษณะ: ซากดึกดําบรรพมีสีดํา และปรากฏลักษณะของเนื้อ
ไม และเปราะแตกงาย 
  
2. ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลัง     
              ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่พบ ไดแก ฉลาม ปลา 
Lepidotes เตา จระเข ไดโนเสารซอโรพอดและเทอโรพอด 
 
  2.1 ฉลามไฮโบดอนท (Hybodus sp.) (รูปท่ี 3) 
 ชิ้นสวนที่พบ: ฟน เกล็ด และเงี่ยงดานหนาของครีบหลัง  
 ลักษณะ: ตัวฟนเปนรูปสามเหลี่ยมสูง ไมพบรากฟนตัวฟนมี 
enamel เคลือบ ผิวฟนพบสันสลับกับรองมีลักษณะเปนเสนตรง ยาวไม
ถึงสวนปลาย  เงี่ยงดานหนาของครีบหลังมีสันสลับกับรองยาวตลอดแนว
ของเงี่ยง และตอนปลายของเงี่ยงดานหลังมีปุมเรียงขนานกัน 2 แถว  
สวนเกล็ดมีขนาดเล็กมาก มีลักษณะคลายฟน ลักษณะของสันเกล็ดจะ
เอียง และมีสันยอยแผเปนรัศมีไปถึงฐาน และฐานคอนขางกลม 
 2.2  ปลา Lepidotes sp. (รูปท่ี 4) 
 ชิ้นสวนที่พบ : เกล็ด และตัวสมบูรณ (อยูระหวางการอนุรักษ) 
 ลักษณะ: เกล็ดเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน สีดํามันวาว มีอี
นาเมลเคลือบดานนอก 
 2.3 ซากดึกดําบรรพเตา (รูปท่ี 5) 
 ชิ้นสวนที่พบ : ไดแก กะโหลก และกระดอง  
 ลักษณะ : กะโหลกคอนขางสมบูรณ ไมพบชองเปดบริเวณ
ขมับ กระดองที่พบประกอบดวยสองสวนคือกระดองหลังและกระดองทอง 
กระดองหลังดานหนาพบรองรอยตอระหวางแผนเกล็ด และรอยตอ
ระหวางกระดูกกระดอง    
 2.4  ซากดึกดําบรรพจระเข (รูปท่ี 6) 
                 ชิ้นสวนที่พบ : ไดแก กระดูกสันหลัง กะโหลก และฟน 
                 ลักษณะ : กระดูกแกนกลางมีดานหนาและดานหลังเปนแบบ
เวาทั้งสองขาง (amphiceolous vertebra) สวน neural spine ยาวกวา
กระดูกแกนกลาง ลักษณะของหัวดานบนศีรษะมีชองเปดขนาดใหญ และ
มีขากรรไกรยาว สวนฟนเปนรูปกรวย และมีสันสลับกับรองยาวตลอดตัว
ฟน 
                2.5 ไดโนเสารเทอโรพอด (รูปท่ี 7) 
  ชิ้นสวนที่พบ: กระดูกสวนตาง ๆ และฟน 
                ลักษณะ: ฟนแบนดานขาง ผิวเรียบ มีอีนาเมลเคลือบขอบของ
สันฟนพบรอยหยกัคลายใบเลื่อย 

2.6 ไดโนเสารซอโรพอด (รูปท่ี 7) 

ชิ้นสวนที่พบ: กระดูกสวนตาง ๆ ฟน 

ลักษณะ: ฟนมีรูปรางคลายชอน มีอีนาเมลเคลือบตัว
ฟน ปลายฟนทู ผิวฟนบางสวนมีลักษณะขรุขระ 

ซากดึกดําบรรพไดโนเสารนอกจากฟนแลวยังพบ
ชิ้นสวนของกระดูกตาง ๆ เปนจํานวนมากกวา 138 ชิ้น ชิ้นสวน
ที่พบ เชน กระดูกสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกสะบัก กระดูกขา
หนา กระดูกสะโพก กระดูกกน กระดูกหนาแขง กระดูกน้ิว 
กระดูกสวนใหญอยูในระหวางข้ันตอนการอนุรักษ ตัวอยาง
บางสวนอยูในภาคสนาม ดังรูปที่ 8 และอยูระหวางการอนุรักษ
ในหองปฏิบัติการ ดังตัวอยางรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ซากดึกดําบรรพไม จากแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ซากดึกดําบรรพฉลาม จากแหลงขุดคนภูนอย จ.
กาฬสินธุโดยภาพบนคือ ฟน (ซาย) และเกล็ด (ขวา) และภาพ

ลางคือเงี่ยงดานหนาของครีบหลัง 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ซากดึกดําบรรพปลา Lepidotes จากแหลงขุดคนภูนอย     
จ.กาฬสินธุ 

 

 

ปลา Lepidotes (ซาย)   
เกล็ดปลา (บน) 



 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ซากดึกดําบรรพเตา จากแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬสินธุกะโหลก
ติดอยูบนกระดองหลังเตา (ซาย) และกระดองทองเตา (ขวา) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 กระดูกสันหลังของซากดึกดําบรรพจระเข                            
จากแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ฟนไดโนเสารซอโรพอด (บน) และฟนเทอโรพอด(ลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ซากดึกดําบรรพในภาคสนามแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬ
สินธุ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 ซากดึกดําบรรพในภาคสนามแหลงขุดคนภูนอย จ.
กาฬสินธุ 

4. สรุปและอภิปรายผล 

ซากดึกดําบรรพที่พบในแหลงขุดคนภูนอยสามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ซากดึกดําบรรพพืชและซาก
ดึกดําของสัตวมีกระดูกสันหลัง  

ซากดึกดําบรรพของพืช พบสวนของลําตน มีสีดํา พบ
ลักษณะเปนร้ิวของเน้ือไม 

  ซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลัง สามารถแบง
เปนไดเปน ไดแก 

 1. ฉลามไฮโบดอนท ชิ้นสวนที่พบไดแก ฟน เกล็ด และ
เงี่ยงดานหนาของครีบหลัง  

 2. ปลาเลปโดเทส ชิ้นสวนที่พบไดแก เกล็ดและตัวที่
สมบูรณ 

3. ซากดึกดําบรรพของเตา ชิ้นสวนที่พบ ไดแก 
กะโหลก และกระดอง 

ผิวฟนมีลักษณะขรุขระ 

ผิวฟนเรียบและมีรอยหยักคลายใบเลื่อย 

กระดูกซี่โครง กระดูกหาง 

กระดูกสะบัก กระดูกสะโพก 



 4. ซากดึกดําบรรพของจระเข ชิ้นสวนที่พบ ไดแก กะโหลก ฟน
และกระดูกสันหลัง 

 5. ซากดึกดําบรรพของไดโนเสาร   ชิ้นสวนที่พบ ไดแก ฟน และ
กระดูกสวนสวนตางๆ ของรางกาย การจัดจําแนกใชลักษณะของฟน 
สามารถแบงไดโนเสารออกเปน 2 ชนิด คือ ไดโนเสารซอโรพอด และ
ไดโนเสารเทอโรพอด 

จากการศึกษาความหลากหลายของซากดึกดําบรรพในแหลง
ขุดคนภูนอยที่มีการขุดคนอยางเปนระบบทําใหพบความหลากหลายของ
ซากดึกดําบรรพหลายกลุมซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของรัตนพร  
พันธะลี (2552) และชาญน  ฉายฉันท (2552) อยางไรก็ตามการศึกษา
คร้ังน้ีพบซากดึกดําบรรพจํานวนเพิ่มมากข้ึน และชิ้นสวนของซากดึกดํา
บรรพมีความสมบูรณและตอเน่ืองทําใหขอมูลที่ไดเติมเต็มขอมูลในแหลง
ภูนอยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

5. ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการศึกษาสัณฐานวิทยาของซากดึกดําบรรพ 
 2. ควรมีการศึกษาซากดึกดําบรรพขนาดเล็กจากตะกอนใน
แหลงขุดคน 

3. เพิ่มเวลาในการทําวิจัย 

กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานการวิ จัยฉบับน้ีได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว 
พิพิธภัณฑสิรินธร กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม   อ . ส หั ส ขั น ธ  จ . ก า ฬ สิ น ธุ  
  ขอขอบคุณ อาจารย ดร.วราวุธ  สุธีธร ผูอํานวยการสํานักงาน
วิจัยซากดึกดําบรรพและพิพิธภัณฑธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และ
นางสาววิไลลักษณ นาคศรี  ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ไดชวยใหคําแนะนํา
ในกระบวนการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบ
แกไขรายงานวิจัยตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัยน้ีดวย 

ขอบคุณเจ าหน าที่ ของศู นย วิ จั ย ไดโน เสารภู กุ มข า ว 
ทุกทาน เพื่อนครูในโครงการครุวิจัย-ซากดึกดําบรรพ รุนที่ 5 ทุกคน ที่
คอยใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจเปนอยางดี ซ่ึงมีสวนอยางยิ่งที่ทํา
ใหงานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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