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บทคัดยอ  

จากการศึกษาศักยภาพแหลงซากดึกดําบรรพภูเค็ง บาน
แสนสุข ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ พบซากดึกดํา
บรรพของสัตวมีกระดูกสันหลังจํานวน 404 ชิ้น และสามารถระบุได
วาเปนกระดูกของไดโนเสารจํานวน 19 ชิ้น และไดโนเสารพวกซอโร
พอด(sauropod) จํานวน 25 ชิ้น ในจํานวนนี้พบวาเปนกระดูกของ
ไดโนเสาร ที่ยังไมโตเต็มวัย จํานวน 3 ชิ้น ขณะที่ซากดึกดําบรรพ
สวนที่ เหลืออีก  373 ชิ้น  มีการแตกหักเปนชิ้น เล็ก  ๆ  (bone 
fragment) ไมสามารถระบุชนิดไดอยางละเอียด ดังน้ันบริเวณแหลง
ซากดึกดําบรรพน้ีจึงมีไดโนเสารพวก          ซอโรพอดชุกชุมมาก
ที่สุดและจากการศึกษาศักยภาพดานความสมบูรณของซากดึกดํา
บรรพ พบวาซากดึกดําบรรพมีแนวโนมผุกรอนและแตกหักมากขึ้น 
ในระยะเวลาการขุดคนหางกันเพียงประมาณสองปเทานั้น 

ดังน้ันแหลงขุดคนน้ีนับวาเปนอีกหน่ึงพื้นที่ของไดโนเสาร
ที่มีความสําคัญ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใหกับนักเรียน 
รวมท้ังชุมชนในเขตอําเภอทาคันโทได และตองรีบเขาไปขุดคน
ศึกษา กอนที่กระดูกจะถูกทําลายดังที่เคยเปนในชวงป พ.ศ. 2546 - 
พ.ศ. 2548 ที่ผานมา 
 

คําสําคัญ:   ศักยภาพ  ความหลากชนิด    
 
1. บทนํา 

       ซากดึกดําบรรพนับเปนทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่ มี
คุณคาและความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตรของโลก 
เน่ืองดวยเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโลก 
ทั้งในแงของสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ
บรรพกาล รวมถึงลักษณะการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงและปรากฏการณตางๆในอดีตเหลานั้นอาจสงผลถึง
ปจจุบันและอนาคตไดในที่สุด   
 จังหวัดกาฬสินธุอาจถือไดวาเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตองานดานบรรพชีวินวิทยา เน่ืองจากมีการคนพบ      ซาก
ดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลังเปนจํานวนมาก เชน การคนพบ
ซากไดโนเสารกินพืชที่สมบูรณที่สุดของประเทศไทย ที่บริเวณภูกุม
ขาว อําเภอสหัสขันธุ การคนพบรอยตีนไดโนเสาร บริเวณภูแฝก
อําเภอนาคู การคนพบกระดูกไดโนเสารซอโรพอด ฟนจระเข 
เกล็ดปลา และกระดองเตาบริเวณภูผาโง อําเภอ       กุฉินารายณ 
รวมถึงการคนพบซากดึกดําบรรพปลาเลปโดเทส (Lepidotes 
buddhabutrensis) ชนิดใหมของโลก ที่บริเวณภูนํ้าจ้ันใกลวัดพระ
พุทธบุตร อําเภอกุฉินารายณ และการคนพบ        ซากดึกดําบรรพ
ปลากระดูกออน จําพวกฉลามน้ําจืด ปลากระดูกแข็ง จําพวกปลาเลป
โดเทส เตา จระเข ไดโนเสารกินพืชขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ที่บริเวณภูนอย อําเภอคํามวง เม่ือชวงป พ.ศ. 
2551  
 อยางไรก็ตามในป 2548 ทีมวิจัยไทย-ฝร่ังเศส นําโดยดร. 
วราวุธ สุธีธร และ ดร. อีริค บุพโต ไดคนพบกระดูกไดโนเสารจํานวน
หน่ึงในบริเวณภูเค็ง  บานแสนสุข ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท แต
ไมไดมีการขุดคนหรือศึกษาเพิ่มเติมในชวงตอมา จึงถือ 
เปนแหลงซากดึกดําบรรพแหลงใหมยังไมเคยมีการศึกษาใน
รายละเอียดมากอน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  และทํา 
การประเมินศักยภาพของแหลงขุดคนดังกลาววามีความสมบูรณ
เพียงพอที่จะทําการขุดคนอยางเปนระบบตอไปหรือไม 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ  
  

      2.1 ตัวอยางซากดึกดําบรรพ 
           ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังที่พบในแหลงขุดคนภู
เค็ง ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงถูกเก็บรักษา
ไวที่พิพิธภัณฑสิรินธร และซากดึกดําบรรพที่ไดจากการออกสํารวจ
ภาคสนาม  
 

2.2 อุปกรณที่ใชในการศึกษา 
 2.2.1 อุปกรณที่ใชในการศึกษาภาคสนาม ประกอบดวย 

  - คอนธรณี กาวและ แฮนดเลนส 
  - พลั่ว 
  - กระสอบ 
  - ถุงพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยาง 
  - กลองดิจิตอล 
  - ปากกาและกระดาษสําหรับเขียนรายละเอียด 
  - เครื่องมือวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 

  2.2.2 อุปกรณที่ใชในการศึกษาในหองปฏิบัติการ 
      - กะละมัง 
      - กลองพลาสติกใสเก็บตัวอยาง  
      - กลองจุลทรรศนใชแสงแบบสเตอริโอ 
      - กลองดิจิตัล 
      - ปากกา  
      - เครื่องสกัดกระดูก(pneumatic air pen)  
 

     2.3 วิธีศึกษา 
 2.3.1. เทคนิคในภาคสนาม (Field Technique) 
   - สํารวจและเก็บขอมูลดานธรณีวิทยา เชน ที่ตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะตะกอน การวางตัวของชั้นหิน เปนตน 
   - เก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่
ศึกษา ตลอดจนบันทึกขอมูลที่จําเปน ไดแก ชื่อสถานที่ศึกษา วันที่
ศึกษาและผูเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพ  



 

2.3.2 เทคนิคในหองปฏิบัติการ (Laboratory Technique) 
   การอนุรักษตัวอยาง 

ข้ันตอนที่ 1 ลางตัวอยางดวยนํ้าสะอาด 
ข้ันตอนที่ 2 นําไปสกัดออกจากหินโดยใช 

เครื่องกรอกระดูก  
ข้ันตอนที่ 3 ระบุชนิดของตัวอยางโดย 

เปรียบเทียบกับซากดึกดําบรรพที่เก็บไวในคลังตัวอยางที่พิพิธภัณฑ
สิรินธร และขอมูลที่มีผูรายงานไวแลว 

2.3.3 ถายภาพตัวอยางที่ทําการอนุรักษสมบูรณแลวโดย 
ใชกลองดิจิตัล 

2.3.4. บรรยายและระบุชนิดตัวอยางที่พบ (Description 
and Identification)สังเกตและนําตัวอยางที่คนพบทั้งหมดไป
เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไดทําการศึกษาและระบุชนิดเรียบรอยแลว
จากพิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อทําการระบุชนิดของ
ตัวอยางที่คนพบ 
          2.3.5 ประเมินศักยภาพของแหลงขุดคน โดยพิจารณา
ศักยภาพดานอนุกรมวิธาน และความสมบูรณของซากดึกดําบรรพ 
ซ่ึงมีเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 
         ศักยภาพดานอนุกรมวิธาน พิจารณา 2 หัวขอ คือ 
 - ความหลากชนิด โดยนําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู
อยางงาย เกณฑที่ใชในการจัดระดับความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต 
แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 

จํานวนชนิด      ระดับความหลากชนิด 
      1      ความหลากชนิดต่ํา 
      2      ความหลากชนิดคอนขางต่ํา 
      3      ความหลากชนิดปานกลาง 
      4      ความหลากชนิดสูง 
      5 ชนิดข้ึนไป    ความหลากชนิดสูงมาก 
 
 - รอยละของความชุกชุม นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
ความชุกชุมของซากดึกดําบรรพที่พบ โดยคิดเปนรอยละของความ
ชุกชุม (relative abundance) ไดจากหลักการตอไปน้ี 
    
รอยละของความชุกชุม =                                          X100 
           
 

เกณฑในการจัดระดับความชุกชุมของฟอสซิล แบงออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 

    รอยละของความชุกชุม    ระดับความชุกชุม 
     นอยกวา 1        ชุกชุมนอยมาก 
     1 - 25            ชุกชุมนอย 
   26 - 59         ชุกชุมปานกลาง 
   60 - 79         ชุกชุมมาก 
   80 - 100         ความชุกชุมมากที่สุด 
 
  ศักยภาพดานความสมบูรณของซากดึกดําบรรพ  พิจารณา 2 
หัวขอ คือ 

 - การผุกรอนของซากดึกดําบรรพ โดยมีการพิจารณา
ระดับการผุกรอน 3 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ  การผุกรอนของซากดึกดําบรรพ 
   0      รูปรางสมบูรณ ผิวกระดูกถูกเก็บรักษาไว 
  อยางครบถวน 
   1  รูปรางสมบูรณ ผิวกระดูกมีการผุกรอน หรือ  
      รูปรางไมสมบูรณ แตผิวกระดูกถูกเก็บรักษาไว 
   2  รูปรางไมสมบูรณ ผิวกระดูกมีการผุกรอน 
 
 - การแตกหักของซากดึกดําบรรพ  โดยมีเกณฑ
พิจารณารอยละการแตกหักเม่ือเทียบกับขนาดกระดูกเริ่มตน 
ที่สมบูรณ แบงออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ  การแตกหักของซากดึกดําบรรพ  
   0  กระดูกที่สมบูรณ หรือมีการแตกหักนอยกวา 
  รอยละ 25 
   1  มีการแตกหักรอยละ 26 - 50 
   2  มีการแตกหักรอยละ 51 - 75 
   3  มีการแตกหักมากกวารอยละ 75 หรือไมสามารถ 
  ระบุชนิดของกระดูกไดเลย 
  
 2.3.6 อภิปราย และสรุปผลการศึกษา (Discussion and  
conclusion)วิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา เพื่อประเมินศักยภาพ 
ของแหลงขุดคน บริเวณภูเค็ง ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ 
 
3. ผลการทดลอง   
 

    3.1 ความหลากชนิด  
          จากการศึกษาตัวอยางซากดกึดําบรรพ 404 ชิ้น สามารถ
ระบุไดวาเปนกระดูกไดโนเสาร 19 ชิ้น และไดโนเสารพวก       ซอ
โรพอด 25 ชิ้น ในจํานวนนี้พบวาเปนกระดูกของไดโนเสาร ที่ยังไม
โตเต็มวัย จํานวน 3 ชิ้น (ภาพที่1) ขณะที่อีก 373 ชิ้น ไมสามารถ
ระบุไดเน่ืองจากกระดูกมีการแตกหักเปนชิ้นเล็ก ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่1 แสดงกระดูกไดโนเสารที่ยังไมโตเต็มวัยในการศึกษา 
 
 

จํานวนชิ้นของฟอสซิลที่พบ 

จํานวนชิ้นของฟอสซิลทั้งหมด 



 

3.2 ความชุกชุม 
        ไดโนเสารมีรอยละของความชุกชุม 4.67  ไดโนเสารพวก 
ซอโรพอดมีรอยละของความชุกชุม 6.14 และอารโคซอร มีรอยละ
ของความชุกชุม 89.19 ซ่ึงถือวามีความชุกชุมอยูในระดับมากที่สุด 
 
3.3 ความผุกรอน 
       จากการศึกษาระดับความผุกรอนของซากดึกดําบรรพจากการ
ออกภาคสนามแตละครั้ง ไดผลการศึกษาดังน้ี 
 
  แผนภูมิ 1-4 แสดงจํานวนซากดึกดําบรรพจําแนกตาม 
                       ระดับความผุกรอน 
             
 
 
 
 
 

   19 กรกฏาคม 2546           22 กรกฏาคม 2546 
 
 
 
 
 
   2 มีนาคม 2548                10 มีนาคม 2548 
 

   รูปรางสมบูรณและผิวไมผุกรอน 
     รูปรางผุกรอนแตผิวสมบูรณ/ รูปรางสมบูรณแตผิวผุกรอน 
     รูปรางไมสมบูรณและผิวผุกรอน 
  

แผนภูม9ิ แสดงระดับความผุกรอนระหวางการสํารวจ 
                               ป พ.ศ. 2546-2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ความแตกหัก 
      จากการศึกษาระดับความผุกรอนของซากดึกดําบรรพจากการ
ออกภาคสนามแตละครั้ง ไดผลการศึกษาดังน้ี 
 

 

แผนภูมิ 5- 8 แสดงจํานวนของซากดึกดําบรรพจําแนกตาม 
ระดับความแตกหัก 

              
 
 
 
 19 กรกฎาคม 2546                      22 กรกฎาคม 2546 
 
 
 
 
 
   2 มีนาคม 2548                         10 มีนาคม 2548 
 
            สมบูรณหรือแตกหักนอยกวารอยละ 25 
           แตกหักรอยละ 26 - 50 
           แตกหักรอยละ 51 - 75 
           แตกหักมากกวารอยละ 75 หรือไมสามารถระบุชนิดได 
 
 
 
     แผนภูมิ10 แสดงระดับความผุกรอนระหวางการสํารวจ 

ป พ.ศ. 2546-2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุป และอภิปรายผล  
 จากการศึกษาศักยภาพแหลงซากดึกดําบรรพ บริเวณ ภู
เค็ง บานแสนสุข ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ พบ
ซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลังจํานวน 404 ชิ้น    ซากดึก
ดําบรรพสวนที่เหลืออีก 373 ชิ้น มีการแตกหักเปนชิ้นเล็กๆ (bone 
fragment) ไมสามารถระบุชนิดไดอยางละเอียด  
 จากการศึกษาศักยภาพดานความสมบูรณของซากดึก
ดําบรรพ ไมพบซากดึกดําบรรพในระดับ 0 ซ่ึงเปนระดับที่กระดูกมี
รูปรางสมบูรณและผิวกระดูกถูกเก็บรักษาไวอยางครบถวน จาก
การศึกษาความผุกรอนพบซากดึกดําบรรพมีความผุกรอนในระดับ 1 
รอยละ  25.80 และระดับ 2 รอยละ 74.20 โดยเม่ือสังเกตจากซาก
ดึกดําบรรพทั้งหมดพบวา การผุกรอนระดับ 1 มีแนวโนมลดจํานวน
ลง ขณะที่การผุกรอนระดับ 2 ที่มีแนวโนมสูงข้ึน (แผนภูมิที่ 9) 
การศึกษาการแตกหักพบวา มีการแตกหักในระดับ 1 รอยละ 0.98 
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ระดับ 2 รอยละ 13.02 และระดับ 3 รอยละ 86.00 แสดงใหเห็นวา
ซากดึกดําบรรพในการศึกษาครั้งน้ีโดยสวนใหญมีสภาพไมสมบูรณ
หรือแตกหักมากกวารอยละ 25 นอกจากนี้เม่ือนําซากดึกดําบรรพที่
พบในแตละครั้งไปเปรียบเทียบกันจะเห็นวา การแตกหักระดับ 1 มี
แนวโนมที่จะลดลงอยางรวดเร็ว ขณะที่การแตกหัก ระดับ 2 และ 
ระดับ 3 มีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาซากดึกดํา
บรรพในการศึกษามีแนวโนมที่จะแตกหักเพิ่มมากข้ึนเ ร่ือยๆ 
(แผนภูมิที่ 10) แมจากผลการศึกษาศักยภาพของแหลงซากดึกดํา
บรรพภูเค็ง อ. ทาคันโท จ.กาฬสินธุ จะพบวาแหลงซากดึกดําบรรพ
ดังกลาวมีศักยภาพต่ําทั้งทางดานอนุกรมวิธาน และความสมบูรณ
ของซากดึกดําบรรพ  แตจากการศึกษาครั้งน้ีทําใหพบขอเท็จจริงที่
นาสนใจ 2 ประการกลาวคือ ประการแรกพบวา ชวงระยะเวลาเพียง 
2 ป อาจสงผลทําใหความสมบูรณของซากดึกดําบรรพลดลงอยาง
เห็นไดชัด นอกจากนี้ยังทําใหทราบวา แมวาซากดึกดําบรรพสวน
ใหญที่พบในการศึกษาจะมีลักษณะไมสมบูรณแตก็มีการปรากฏของ
ซากดึกดําบรรพไดโนเสารกินพืช (sauropod) อยางนอย 3 ตัว โดย
ไดโนเสารทั้ง 3 ตัว เปนไดโนเสารที่ยังไมโตเต็มวัยและมีขนาดตัวที่
แตกตางกัน ดังน้ันจึงอาจนับวาเปนแหลงศึกษาพัฒนาการของ
ไดโนเสารที่สําคัญอีกแหลงหน่ึง สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน ใหกับนักเรียน รวมทั้งชุมชนในเขตอําเภอทาคันโทและตอง
รีบเขาไปขุดคนศึกษา กอนที่กระดูกจะถูกทําลายดังที่เคยเปนในชวง
ป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548 ที่ผานมา 
          
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

1. เวลาในการศึกษาวิจัยคอนขางนอย จึงมีขอจํากัดใน
ดานของการหาขอมูลจากชาวบานและการเก็บตัวอยาง   

2. ควรมีการศึกษาซ้ําโดยใหมีเวลาในการศึกษาอยาง
เพียงพอเพื่อใหไดขอมูลที่ใชในการวิเคราะหที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาและอธิบายลักษณะของซากดึกดํา
บรรพที่พบเพื่อใชเปนฐานขอมูลและใชประโยชนในการจําแนก และ
ระบุ ซากดึกดําบรรพในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิ จัยน้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัย จาก
โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ขอขอบคุณ ดร. วราวุธ สธีธร ผูอํานวยการสวนวิจัยซากดึกดําบรรพ
และพิพิธภัณฑธรณีวิทยา ที่ใหความรูและคํานะนํา ขอขอบคุณ 
นางสาวชลิดา เหลาจุมพล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย นางสาวกมล
ลักษณ วงษโก ดร. สุรเวช สุธีธร นายอธิวัฒน วัฒนะพิทักษสกุล 
และคณะนักวิจัยศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว ทุกทาน ที่ใหความ
ชวยเหลือจนโครงการวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบคุณ นายคําปุน ภูเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนทาคัน
โทวิทยาคาร ที่ใหการสนับสนุนเขารวมโครงการ 

ขอขอบคุณเพื่อนครูในโครงการครุวิจัย-ซากดึกดําบรรพ 
รุนที่ 5 ทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือจนงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี  
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