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บทคัดยอ 

จากผลการศึกษาสารประกอบกํามะถันมีผลตอการผุพัง
ของซากดึกดําบรรพจากแหลงบอทรายทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา พบวาซากดึกดําบรรพที่มีสารประกอบกํามะถันแทรก
อยูน้ันจะสงผลตอการผุพังทําใหสภาพของตัวอยางเกิดความเสียหาย
ในระดับตางกัน โดยชิ้นสวนที่มีความเสียหายมากที่สุดคือซากดึดํา
บรรพของกระดูกและไม สวนชิ้นที่ยังมีสภาพปกติมากที่สุดคือฟน
และงา ซ่ึงสาเหตุการผุพังเน่ืองจากสารประกอบกํามะถันทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน จนกระทั่งเกิดกรดซัลฟูริกซ่ึงเปนสาเหตุใหซากดึกดํา
บรรพ   

การอนุรักษซากดึกดําบรรพที่มีสารประกอบดังกลาวของ
พิพิธภัณฑสิรินธร คือการเคลืบดวย  hardener และมีการตรวจสอบ
และอนุรักษเปนระยะซึ่งปองกันไดในเบ้ืองตน แนวทางที่เหมาะสมใน
การอนุรักษน้ันจําเปนตองจัดเก็บซากดึกดําบรรพไมใหสัมผัสกับ
ออกซิเจน  และความชื้น เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 
คําสําคัญ :  การอนุรักษ  กํามะถัน  บอทรายทาชาง 
 
1. บทนํา 

การอนุรักษซากดึกดําบรรพเปนข้ันตอนสําคัญ ที่จะทําให
ซากดึกดําบรรพรักษาสภาพที่สมบูรณเพื่อเปนประโยชนตอการ
ศึกษาวิจัยและประโยชนตอสวนการจัดแสดง การอนุรักษซากดึกดํา
บรรพของส่ิงมีชีวิตแตละชนิด และแตละแหลงขุดคนจะมีวิธีการ
อนุรักษที่แตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะของซากดึกดําบรรพ รวมทั้ง
ชนิดของตะกอนที่ซากดึกดําบรรพสะสมตัวอยูดวย 

แหลงบอทรายทาชาง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา เปนตะกอนที่จัดอยูในยุคควอเทอรนารี โดยเปนดิน
ตะกอนทรายที่อุมนํ้าซ่ึงพังทลายไดงาย และมีสารกํามะถันแทรกอยู 
(วินัย. 2549) ซากดึกดําบรรพที่พบในบอทรายทาชางมีหลายกลุม 
เชน ซากดึกดําบรรพชางโบราณ สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) 
ชาง สเตโกดอน (Stegodon) เตา จระเข ตะโขง สัตวเทากีบ และ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม หลายชนิด (กรมทรัพยากรธรณี.  2550) 
นอกจากนั้นยังพบซากดึกดําบรรพไมกลายเปนถาน จากขอมูล
ดังกลาวนับวาบอทรายทาชาง เปนแหลงขุดคนที่มีความหลากหลาย
สูง  อยางไรก็ตามแหลง ขุดคนดังกลาวพบซากดึกดําบรรพ มี
สารประกอบกํามะถันแทรกอยู ซ่ึงสารประกอบกํามะถันมีผลตอการ
ผุพังของซากดึกดําบรรพ ดังน้ันการศึกษาผลของสารประกอบ
กํามะถันที่มีตอซากดึกดําบรรพที่พบในแหลงดังกลาว รวมทั้งวิธีการ
อนุรักษซากดึกดําบรรพ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการอนุรักษที่
เหมาะสมเพื่อคงสภาพซากดึกดําบรรพจึงเปนเร่ืองที่จําเปนอยางยิ่ง 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 2.1 อุปกรณและสารเคมี  
1. กระดาษ pH        2.  แปลงทาสีเบอร 2  
3. บีกเกอร            4.  หลอดทดลองขนาดกลาง 
5.   ไมบรรทัด            6.  กลองถายภาพดิจิตอล  
2.2 วิธีดําเนินการศึกษา 
1. สํารวจตัวอยางซากดึกดําบรรพจากแหลง 

บอทรายทาชางที่ จัดเก็บในหองคลังพิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัด
กาฬสินธุ 

2. เก็บขอมูลโดยการสังเกตสภาพซากดึกดําบรรพ จัด
จําแนกระดับความเสียหายของซากดึกดําบรรพ และนําสารประกอบ
กํามะถันมาทดสอบคุณสมบัติทางเคมีเบ้ืองตน  

3. เก็บขอมูลการอนุรักษซากดึกดําบรรพของแหลงขุดคนทา
ชาง จ.นคราชสีมา 

 
3.  ผลการศึกษา 

จากการสํารวจดึกดําบรรพจากแหลงบอทราย ทาชาง อ.
เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา ที่จัดเก็บในพิพิธภัณฑสิรินธร จ.
กาฬสินธุ (ภาพที่ 1) พบตัวอยาง จํานวน  91 ชิ้น ประกอบดวยฟน 
จํานวน 12 ชิ้น กระดูก จํานวน 54 ชิ้น ฟนและขากรรไกร  จํานวน  
23  ชิ้น  งา จํานวน 1 ชิ้นและซากดึกดําบรรพไมจํานวน 1 ชิ้น  ผู
ศึกษาไดเก็บขอมูลจากลักษณะภายนอกของซากดึกดําบรรพ
ดังกลาว โดยการสังเกตลักษณะตาง ๆ ไดแก ผิวของซากดึกดํา
บรรพ กลิ่น ลักษณะการผุพัง สภาพตัวอยาง และถาดที่จัดเก็บซาก
ดึกดําบรรพ  พบวาซากดึกดําบรรพสวนใหญมีของแข็งสีเหลืองเกาะ
อยูบริเวณรอบ ๆ  ผิว  ตัวอยางมีกลิ่นฉุน และมีการผุพังเกิดข้ึน  
โดยสังเกตไดจากลักษณะของรอยแตกตามชิ้นตัวอยาง รอยแตกที่
เกิดข้ึนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ และตามรอยแตกมักพบผงสีขาว-
เหลือง เกิดข้ึนนอกจากนั้นยังพบผงดังกลาวแทรกอยูภายในเนื้อของ
ตัวอยาง ในบริเวณดังกลาวพบวาซากดึกดําบรรพผุพังโดยทําลาย
เน้ือตัวอยางจนปน และทําใหแตกหลุดออกจากชิ้นเดิม นอกจากนั้น
ยังพบผงสีขาว-เหลืองบนถาดที่ใสตัวอยาง และภายในตูที่จัดเก็บ
ตัวอยางพบวามีสนิมเกิดข้ึน (ภาพที่ 2) อยางไรก็ตามสภาพการผุพัง
ของแตละตัวอยางแตกตางกัน ผูศึกษาจึงไดจัดจําแนกระดับสภาพ
ความเสียหายออกเปนสามระดับโดยแตละระดับมีเกณฑดังตารางที่ 
1 และสรุปจํานวนซากดึกดําบรรพตามระดับความเสียหาย ดังตาราง
ที่ 2 

 
 
 
 



ภาพที่ 1 ซากดึกดําบรรพจากแหลงบอทรายทาชางที่จัดเก็บใน
พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ 

ตารางท่ี 1 เกณฑการจําแนกสภาพความเสียหายของ 
ซากดึกดําบรรพ 

ระดับ ความหมาย ลักษณะความเสียหาย 

0 สภาพปกติ 

-  มีผงสีเหลืองเกาะหรือแทรกอยู
นอย หรือไมมี 
-  มีรูปรางของซากดึกดําบรรพที่
เหมือนเดิม 
- ไมมีรอยการแตกราวของซากดึก
ดําบรรพ 
- ไมมีผงสีขาวเกาะ/แทรกบริเวณ
ผิว/ภายในซากดึกดําบรรพ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

1 เร่ิมมีการผุพัง 

- มีผงสีเหลืองเกาะหรือแทรกอยู 
- รูปรางซากดึกดําบรรพ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย 
- เร่ิมมีรอยแตกราวที่สังเกตเห็นได 
- มีผงสีขาวเกาะบริเวณรอยแตก
เพียงเล็กนอย 

2 
 ผุพังอยาง   
 รุนแรง 

 

- มีผงสีเหลืองเกาะหรือแทรกอยู 
- รูปรางซากดึกดําบรรพ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 
- มีรอยแตกราวของซากดึกดําบรรพ
ที่เห็นไดอยางชัดเจน 
- มีผงสีขาวเกาะบริเวณรอยแตกราว
ของซากดึกดําบรรพ 
- เกิดการผุพังของซากดึกดําบรรพ
โดยเนื้อซากดึกดําบรรพปน หรือมี
บางสวนหลุดจากชิ้นเดิม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

   ภาพที่ 2 เปรียบเทียบสภาพภายในของตูจัดเก็บซากดึกดําบรรพ 
โดยตูจัดเก็บซากดึกดําบรรพทั่วไป (ซาย)  และตูเก็บซากดึกดํา
บรรพจากบอทรายทาชาง (ขวา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3  แสดงภาพลักษณะการจําแนกระดับสภาพความ 
เสียหายของซากดกึดําบรรพตามเกณฑที่กําหนด 
การตรวจสอบผงสีขาว-เหลืองที่ไดจากซากดึกดําบรรพที่

ผุพัง โดยนําผงสีขาวที่พบในตัวอยางที่ผุพังมาทดสอบคุณสมบัติทาง
เคมีเบ้ืองตนไดแก คุณสมบัติความเปนกรด-เบส และการละลายน้ํา 
พบวามีฤทธิ์เปนกรด  การละลายน้ําไดของเหลวขุน  มีตะกอนสีดํา 
ดังภาพที่  4 

 
 การอนุรักษซากดึกดําบรรพที่มีกํามะถันแทรกอยูของ
แหลงบอทรายทาชาง จ.นครราชสีมาของหองปฏิบัติการพิพิธภัณฑสิ
รินธร  ทําการอนุรักษโดยทาน้ํายารักษาสภาพ(Hardener) เปนระยะ 
ๆ ตามสภาพของซากดึกดําบรรพ ถาพบการผุพังก็ทําความสะอาด
ซากดึกดําบรรพแลวเคลือบดวยนํ้ายารักษาสภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4  แสดงการทดสอบสภาพกรด – เบส ดวยกระดาษ pH  
(ซาย)  และทดสอบการละลายน้ํา  (ขวา)  
 
ตารางท่ี  3  สรุปการจําแนกจํานวนของซากดึกดําบรรพตามเกณฑ  
แหลงบอทรายทาชาง   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

ความเสียหายระดับ 0 

ความเสียหายระดับ 1 

ความเสียหายระดับ 2 



จํานวน (ชิ้น) ระดับสภาพ
ความ
เสียหาย ฟน 

ฟนและ
ขากรรไกร 

กระดูก งา ไม 

0 
1 
2 

 8 
3 
1 

 9 
9 
5 

27 
13 
14 

1 
- 
- 

- 
- 
1 

รวม 12 23 54 1 1 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสารประกอบกํามะถันที่มีผลตอซากดึก
ดําบรรพของแหลงบอทรายทาชาง จ. นครราชสีมา พบความ
เสียหายที่เกิดข้ึนเปน 3 ระดับ ซ่ึงสังเกตไดจากลักษณะของผิว
ตัวอยาง กลิ่น รอยแตกราว  
ผงสีขาว-เหลืองและเน้ือของตัวอยางปนและหลุดจากชิ้นเดิม ซ่ึงทํา
ใหตัวอยางเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยชิ้นสวนของซากดึกดําบรรพที่
ทําการศึกษาพบวามีระดับความเสียหายที่เกิดข้ึนแตกตางกัน ซ่ึง
ชิ้นสวนซากดึกดําบรรพที่มีการผุฟงมากที่สุดคือซากดึกดําบรรพของ
กระดูกและไม รองลงมาคือ ฟนและขากรรไกร สวนซากดึกดําบรรพ
ที่มีการผุพังนอยที่สุดคือ ฟนและงา 
 การอนุรักษซากดึกดําบรรพของแหลงบอทรายทาชางมี
การอนุรักษโดยทาน้ํายารักษาสภาพกอนทําการจัดเก็บ และมีการ
ตรวจสอบสภาพเปนระยะเพื่อทําการอนุรักษซํ้า 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 สาเหตุของการผุพั งของซากดึกดํ าบรรพ เกิดจาก
สารประกอบกํามะถัน [ไพไรต (FeS2)] เกิดปฏิกิริยาทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน เม่ือมีออกซิเจนได  เฟอรัสซัลเฟต  (FeSO4)   และกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2) และถามีออกซิเจนและความชื้น
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะไดเฟอรัสซัลเฟต  (FeSO4)  และกรดซัล
ฟูขริก (H2SO4)  กรดที่ไดจะกัดกรอนซากดึกดําบรรพทําใหผุพัง  
สวนเฟอรัสซัลเฟต  (FeSO4)  ซ่ึงมีความหนาแนนมากกวาซากดึก
ดําบรรพจะขยายตัวทําใหซากดึกดําบรรพเกิดรอยแตกราว และ
สงผลทําใหออกซิเจนแทรกตัวเขาไปในซากดึกดําบรรพไดอยาง
สมํ่าเสมอทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดอยางตอเน่ือง (Speight 
J.G,  1994)     ดังสมการ 
    FeS2(s) + 3O2(g)   ---------->    FeSO4(l) + SO2(g) 
   FeS2(s) + 3.5O2(g) + H2O(l) ---> FeSO4(l) + H2SO4(l) 
 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนนอกจากเกิดกับซากดึกดําบรรพแลวมีผลตอตู
ที่ใชจัดเก็บซากดึกดําบรรพ   

ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวอยางมีระดับความเสียหายที่
แตกตางกันทั้งน้ีอาจขึ้นอยูกับสภาพของตัวอยางเดิม และปริมาณ
ของสารประกอบกํามะถันที่เกาะหรือแทรกตัวอยูในซากดึกดําบรรพ 

ฟนมีสภาพการผุพังนอยที่ สุดเม่ือเทียบกับสวนของ
กระดูกทั้งน้ีเน่ืองจากฟนมีองคประกอบที่มีโครงสรางแข็งแรงกวา
กระดูก 

การอนุรักษเพียงการใชนํ้ายารักษาสภาพอาจปองกันการ
ออกซิเดชันไดบางสวนแตก็ไมสามารถรักษาสภาพของตัวอยางให
คงที่ได สังเกตจากสภาพระดับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวอยางที่
จัดเก็บ 

แนวทางการอนุรักษซากดึกดําบรรพที่มีสารประกอบ
กํ ามะถัน  ควรปองกันไม ให มีการ เกิ ดการออกซิ เดชันของ
สารประกอบกํามะถัน ซ่ึงสามารถทําไดโดยควบคุมการจัดเก็บให
ปราศจากออกซิเจน หรือระบบสูญญากาศ และปราศจากความชื้น 
อยางไรก็ตามยังมีวิธีการกําจัดกํามะถันโดยใชทั้งวิธีทางกายภาพ วิธี
น้ีคาใชจายต่ําแตประสิทธิภาพต่ําเชนกัน วิธีชีวภาพ และเคมีของ
ลิกไนต มีประสิทธิภาพสูง แตมีคาใชจายคอนขางสูงซ่ึงไมคุมคา 
(Eliot. 1978) อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวไมไดศึกษาการกําจัดโดยตรง
ในซากดึกบรรพแตศึกษาในลิกไนต 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แผนภาพอธิบายการผุพังของซากดึกดําบรรพที่มี
สารประกอบกํามะถันแทรกและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยาง
ตอเน่ือง 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรติดตามตรวจสอบ 
ระยะเวลาของการผุพัง 

2. ควรเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับซากดึกดํา 
บรรพที่พบสารประกอบกํามะถันในแหลงอื่น ๆ  

3. ควรมีการศึกษาวธิีการอนุรักษจาก 
พิพิธภัณฑแหลงอื่นหรืเพื่อหาแนวทางอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ 
ยังไมมีการกําจัดสารประกอบกํามะถันจากซากดึกดําบรรพโดยตรง  
จึงควรที่จะทําการศึกษาตอไป 
 

ซากดึกดําบรรพที่มี
กํามะถันแทรกในรูปไพไรต 
(คราบสีเหลือง) และรอย

เกิดปฏิกิริยาออกซเิดชัน 

แทรกตัวเขาไปภายใน
ซากดึกดําบรรพและ
กรดกัดกรอน

ซากดึกดําบรรพเกิดรอย
แตกราวเพิ่มข้ึน และเกิด
การผพังเปนบริเวณกวาง 
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