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บทคัดยอ  
        ปริศนาไดโนเสารที่ทิ้งไวเพียงรอยรอยบนแผนหินริมลําธาร
กลางวนอุทยานภูแฝก จ.กาฬสินธุ จะสามารถบอกเรื่องราวอะไร
เกี่ยวกับเจาของรอยน้ีไดบาง? การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรอยตีนดึกดําบรรพกับความยาว
ลําตัวของไดโนเสารที่ภูแฝก โดยหาความสัมพันธระหวางรอยตีน
ของสัตวปกในปจจุบันกับขนาดลําตัว  แลวนําความสัมพันธที่ไดไป
คํานวณหาขนาดลําตัวจากรอยตีนของไดโนเสารที่วนอุทยานภูแฝก  
เม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยู 
         ผลการวิจัยในกลุมตัวอยางสัตวปก ไดแก ลูกไก ไกชน นกยูง 
และ ไกงวง พบวาสัดสวนความยาวของตีน ความสูงจากสนตีนถึง
สะโพก และความยาวลําตัวมีความสัมพันธกัน ทั้งสัดสวนที่คงที่และ
สัดสวนที่แตกตางกันซ่ึงเกิดจากความแตกตางของวัยดวย และเม่ือ
นําความสัมพันธของสัดสวนของกลุมตัวอยาง เปรียบเทียบกับ
ไดโนเสารกลุมไทรันโนซอริเดพบวามีความใกลเคียงกัน 
         สรุปไดวาการศึกษาอัตราสวนในสัตวปจจุบันทําใหเราพบวา
ขนาดของรางกายแตละสวนมีความสัมพันธกันไมเพียงแตในสัตว
ชนิดเดียวกัน แตยังมีความสัมพันธในระดับตางชนิด รวมถึงสัตวที่
สูญพันธุไปนานมากแลวอยางไดโนเสาร อาจจะเปนไปไดวาสัดสวน
เหลานี้มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว ตัวอยางเชน ชวยใน
การสรางความสมดุลของรางกาย เพื่อความไดเปรียบในการเคลื่อนที่
ไดรวดเร็วข้ึน 
 

คําสําคัญ:   รอยตีน ซากดึกดําบรรพ   สัตวปก เทอโรพอด    
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1. บทนํา  
         รอยตีนไดโนเสารเปนซากดึกดําบรรพที่บอกถึงการปรากฏตัว
บนโลกของสัตวเลื้อยคลานโบราณที่เรียกวา ไดโนเสาร ไดพบแหลง
รอยตีนของสัตวในอดีตมากมายลวนแลวแตเปนส่ิงที่มีคา ซ่ึงรอยตีน
เปนส่ิงที่ทําใหเราทราบถึงรูปรางภายนอกของสัตว  ทําใหนักโบราณ
ชีววิทยาสามารถสรางภาพ ไดโนเสารเม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยูได  ซาก
ไดโนเสารที่พบสวนใหญมักเปนซากกระดูก  การสรางภาพจากโรง
กระดูกไมใชของงาย  ภาพที่สรางอาจผิดไปจากของจริงอยางสิ้นเชิง
ได  นอกจากนี้แลวรอยตีนยังเปนเคร่ืองชี้นําใหเราทราบถึงเร่ืองราว
ในอดีตของโลกเราอีกดวย 
          การศึกษารอยตีนในปจจุบันมีผูศึกษาหลายทาน อาทิเชน 
แม็กนีล  อเล็กซานเดอร ทัลบอรน  และเวด  โทนี  ทัลบอรน  แบค
เกอร เปนตน โดยมีการศึกษาและคํานวณความเร็ว ความสูงจากสน
เทาถึงสะโพกและทวงทาการเดินของไดโนเสารจากรอยตีน 

          จากความสําคัญของรอยตีนไดโนเสารดังกลาวจะทําใหเรา
เขาใจเรื่องราวของไดโนเสารมากยิ่งข้ึน  แตยังไมมีขอมูลการ
เปรียบเทียบรอยตีนไดโนเสารกับสัตวปกปจ จุ บัน   เพื่ อหา
ความสัมพันธระหวางรอยตีนกับความยาวของลําตัวของไดโนเสาร  
หากนําขอมูลรอยตีนสัตวปกในปจจุบันมาเปรียบเทียบนาจะทําใหได
คาคงที่เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางภาพไดโนเสารเม่ือคร้ังยังมี
ชีวิตอยูได 
        รอยตีนไดโนเสาร ไดแกรอยตีนไดโนเสารที่สูญพันธุไปแลว
หลายชนิดที่ศาสตรดานบรรพชีวินวิทยาไดจัดหมวดหมูใหอยูใน
หมวดของสัตวประเภทที่มีกระดูกสันหลัง ที่เรียกวา ไดโนซอเรีย 
(Dinosauria) หรืออีกนัยหน่ึง  รอยตีนไดโนเสารเปนรอยจากการ
เหยียบย่ําของตีนไดโนเสาร  และไมใชสัตวอื่นที่เขาใจผิดวาเปน
ไดโนเสาร 
       รอยตีนและแนวรอยตีนแตละลักษณะใหขอมูลที่บอกใหทราบ
ถึงขนาดและลักษณะการเคลื่อนไหวของไดโนเสารได   รอยตีน
หลายๆ รอยท่ีปะกอบกันเปนแนวรอยตีน (หรือที่เรียกวา แนวทาง
เดิน) จะบงบอกลักษณะการเคลื่อนไหวจากการกาวเทาตอเน่ืองกัน
หลายๆ กาวของไดโนเสาร  แนวรอยตีนจะเปนภาพการเคลื่อนไหว
ของไดโนเสารที่สมบูรณกวารอยตีนเดี่ยวๆ  และชวยใหเห็นทวงทา  
การยางกาว และอัตราความเร็วไดอยางครบถวน รอยตีนเดี่ยวจึง
เปรียบไดกับภาพนิ่ง สวนแนวรอยตีนก็เปรียบเหมือนภาพยนตรหรือ
ภาพชุด แนวรอยตีนจะชวยใหทราบทันทีวาเจาของรอยตีนน้ันเปน
สัตวขนาดใหญหรือเล็ก และเดินดวยสองตีน หรือส่ีตีน   โดยทั่วไป
ไดโนเสารบางประเภท เชน เทอโรพอดที่กินเน้ือ และออรนิโธพอด 
เปนไดโนเสารที่เดิน 2 ตีน ในขณะที่บรอนโตซอรและไดเสารพวกที่มี
แผงเกราะ มีเกล็ดแข็งและมีเขา เปนไดโนเสารที่เดินส่ีตีน ไดโนเสาร
สวนใหญจะมีเทาหนาเล็กกวาเทาหลังมาก  
         ดังน้ันในการศึกษารอยตีนตองทําความเขาใจส่ิงตางๆ อีก
มาก นอกเหนือจากรูปทรงสัณฐาน การวัดแนวรอยตีนที่ยังมีสภาพดี 
หรือการนับรอยน้ิวตีนและการจัดทํารายการรูปรางนิ้วตีน สวนของ
รอยตีนหรือรอยทางเดินอาจพบวามีรูปทรงไมชัดเจนเหมือนภาพท่ี
อยูในตําราเรียน  การไดมีโอกาสพินิจพิเคราะห เก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐานที่พบจริงในทุกสภาพทุกลักษณะที่ปรากฏจะสามารถทําให
เรารูขอมูลเกี่ยวกับรองรอยน้ันได 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

1. อุปกรณวิจัย 
        สมุดสนาม ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมโปรเทคเตอร 
กลองถายรูป  แผนที่ เข็มทิศ  คอนธรณ ี สกัด  มีดแซะ 
แปรง  ถุงเก็บตัวอยาง  ปากกาเคม ี ตลับเมตร  คร่ึงวงกลม          
เวอรเนียรคาลิปเปอร 



  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ศึกษารอยตีนไดโนเสาร  ที่วนอุทยานภูแฝก  อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ  
        กําหนดจุดบริเวณที่จะศึกษา  ที่ตั้งของแหลงรอยเทา  ขอมูล
ทางธรณีวิทยา  และอายุของช้ันหินที่รอยเทาปรากฏอยู 
     - สังเกตชั้นหิน ดูลักษณะเนื้อหินและดินแตละชั้น จดบันทึก 
     - สํารวจรอยตีนและแนวทางเดินที่พบในแตละชั้นหิน  
วัดความกวางของรอยเทา  วัดขนาดของกาว  วัดมุมกาวเดิน นับ
จํานวนรอยเทา  วัดทิศทางการเดิน   
2)  ศึกษาขนาดรอยตีนของสัตวปกในปจจุบันซ่ึงประกอบดวย     ไก
ชน  นกยูง  ไกงวง และลูกไก  โดยมีวิธีการทดลองดังน้ี 
         นําสัตวปกที่ศึกษามาทําการวัดความกวางและความยาวรอย
ตีน  วัดความสูงของจากสนตีนถึงสะโพก วัดความยาวลําตัวจาก
ปลายจะงอยปากถงึโคนหาง วัดความยาวจากจะงอยปากถึงสะโพก 
วัดความยาวจากโคนหางถึงสะโพก วัดความยาวจากตนคอถึง
สะโพก โดยใชตลับเมตร บันทึกผล 
          ทําซ้ํา 20 ซํ้า ในตัวอยางลูกไก และไกชนเพื่อหาคาเฉลี่ย
ของตัวแปรที่ศึกษา  และคํานวณหาสัดสวนระหวางขนาดรอยตีนกับ
ความยาวลําตัว และนําคาที่ไดไปพลอตกราฟหาคาการกระจายของ
ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ 
3) การศึกษารอยตีนและขนาดของเทอโรพอดในพิพิธภัณฑสิรินธร
อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงไดแก ไทรันโนซอรัส กอรโก
ซอรัส  อัลเบอรโตซอรัส และสตรูซิโอมิมัส โดยมีวิธีการทดลองดังน้ี 
       วัดความสูงจากสนตีนถึงสะโพก   วัดขนาดความยาวและความ
กวางของตีน วัดความยาวลําตัวจากปลายจมูกถึงปลายหาง วัดความ
ยาวจากปากถึงสะโพก วัดความยาวจากสะโพกถึงปลายหาง วัด
ความยาวจากโคนหางถึงสะโพก  วัดความยาวจากตนคอถึงสะโพก  
        นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับสัตวปกคํานวณหาสดัสวน
ระหวางความยาวลําตัวจากขนาดของตีน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

- สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาเฉลีย่ การ
คํานวณหาอัตราสวน   

- นําขอมูลที่ไดมาพลอตกราฟดูการกระจายตัวของขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
1. หาความสัมพันธระหวาง ขนาดรอยตีนลูกไก ไกชน  ไกงวง และ
นกยูง กับขนาดลําตัว   
    นําขนาดลําตัวที่วัดไดหารดวยความยาวรอยตีนของแตละชนิด 
เพื่อหาสัดสวนกับชนิดของสัตวปก นําคาที่ไดไปพลอตกราฟดูการ
กระจายตัวของขอมูล 
2. หาความสัมพันธระหวาง ขนาดรอยตีนของไดโนเสารกลุมคารโน
ซอร กับขนาดลําตัว   
    นําขนาดลําตัวที่วัดไดหารดวยความยาวรอยตีนของแตละชนิด 
เพื่อหาสัดสวนระหวางไดโนเสารกลุมเทอโรพอด  เพื่อเปรียบเทียบ
กับรอยเทาที่ภูแฝกซ่ึงเปนกลุมเทอโรพอด  นําขอมูลที่ไดพลอต 
กราฟดูการกระจายตัวของขอมูล 
3. หาความสัมพันธระหวาง ขนาดรอยตีนของไดโนเสารกลุมเทอรโร
ซอร  ลูกไก  ไกชน  ไกงวง และนกยูงกับขนาดลําตัว   

       นําขนาดลําตัวที่วัดไดหารดวยความยาวรอยตีนของไดโนเสาร
กลุมเทอโรพอด ลูกไก ไกชน  ไกงวง และนกยูง เพื่อหาสัดสวน  นํา
ขอมูลที่ไดไปพลอตกราฟดูการกระจายตัวของขอมูล 
4. คํานวณหานาดลําตัวจากรอยเทาของไดโนเสารที่ภูแฝก  อําเภอ
นาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  โดยเปรียบเทียบกับสัตวปกและไดโนเสาร
กลุมเทอโรซอร 
 

3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)  
1. ตารางแสดงอัตราสวนระหวางความยาวของตีนกับ ความสูง  
สะโพกถึงตนคอ  สะโพกถึงปาก  ปากถึงปลายหาง  และสะโพกถึงอี
เลี่ยม(ไดโนเสาร)และสะโพกถึงปลายหาง(สัตวปก) 

สัดสวนที่ศึกษา 

ตัวอยางที่ศึกษา H/L NL/L MT/L M/L T/L 

ลูกไก 1.80 2.28 3.62 2.78 1.00 

ไกชน 2.69 2.14 4.67 3.65 1.02 

นกยูง 3.95 2.05 4.49 3.47 1.02 

ไกงวง 3.89 1.90 4.75 2.90 1.00 

ไทรันโนซอรัส  3.32 3.00 12.90 5.34 0.79 

กอรโกซอรัส 3.63 2.86 13.30 5.55 0.70 

อัลเบอรโตซอรัส 3.36 1.98 9.50 4.06 0.60 

สตรูซิโอไมมัส         5.70 3.63 16.48 7.36 0.97 

เฉลี่ย 3.54 2.48 8.71 4.39 0.89 

 
H    =  ความสูงจากสนตีนถึงสะโพก(เซนติเมตร) 
NL  = ตนคอถึงสะโพก (เซนติเมตร) 
MT  = จะงอยปากถึงปลายหาง(เซนติเมตร) 
M   = จะงอยปากถึงสะโพก(เซนติเมตร) 
T    =  สะโพกถึงอีเลี่ยม(ไดโนเสาร)และสะโพกถึงปลายหาง(สัตวปก) 
NH  =  ความยาวจากคอถึงหัว (เซนติเมตร) 
TL   =  ความยาวจากสะโพกถึงปลายหาง (เซนติเมตร) 
W   =  ความกวาง 
L    =  ความยาว 

กราฟแสดงการกระจายของขอมูลสัดสวนระหวางความยาวของตีน
กับความสูง  สะโพกถึงตนคอ  สะโพกถึงปาก  ปากถึงปลายหาง  
และสะโพกถึงอีเลีย่ม(ไดโนเสาร)และสะโพกถึงปลายหาง(สัตวปก) 
ของ ลูกไก  ไกชน  ไกงวง  นกยูง อัลเบอรโตซอรัส  กอรโกซอรัส  
สตรูซิโอมิมัส และไทรันโนซอรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การคํานวณหาความสูงเทียบกับสมการของทัลบอรน 
 

 
 
 
 
2. การคํานวณหาความยาวลําตัวของไดโนเสารจากรอยที่พบ ที่วน
อุทยานภูแฝก  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงมีความยาวของ
รอยตีน (L) โดยเฉลี่ยประมาณ  42.18  เซนติเมตร   จากการ
คํานวณสรุปไดวา 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
  1.จากการศึกษาขนาดของตีนและลําตัวของสัตวปก จํานวน 4 ชนิด 
ไดแก  ลูกไก  ไกชน  ไกงวง และ  โครงกระดูกนกยูง  สรุปผล
การศึกษาไดดังน้ี 
       ความยาวของตีน (สนตีนถึงปลายเล็บ : L )  มีใกลเคียงกับ
ความกวางของตีน(ปลายเล็บทางขวาถึงปลายเล็บทางซาย : W ) 
ความยาวจากสะโพกถึงปลายหาง ( T ) มีคาใกลเคียงกับความยาว
ของตีน (L) ความยาวจากสะโพกถึงตนคอ( NL) มีคาประมาณ
เทากับความยาวของตีนคูณดวย 2 (Lx 2)  ดังน้ันความยาวลําตัว
(BL) มีคาเทากับ ความยาวจากสะโพกถึงปลายหาง รวมกับ ความ
ยาวจากสะโพกถึงตนคอ  เขียนเปนสมการได  คือ BL   = T + NL
หรือ BL = T + ( L x 2 )    =   L   +  (L x 2 ) 
       สัตวที่นํามาศึกษามีอัตราสวนระหวาง NL/L ใกลเคียงกัน คือ
ประมาณ 2  สัตวที่นํามาศึกษามีอัตราสวนระหวาง T/L ใกลเคียงกัน 
คือประมาณ  1  จากตัวอยางที่ นํามาศึกษาลูกไก  และไกชน
ความสัมพันธที่ไดจะแตกตางกันตามวัยดวย โดยมีคา 3 คา ที่แสดง
ถึงความแตกตาง ไดแก H/L , MT/L และ M/L 
2. จากการศึกษาไดเสารกลุมเทอโรพอดที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสิ
รินธร  จังหวัดกาฬสินธุ 
        ไดโนเสารที่ทําการศึกษา ซ่ึงไดแก ไทรันโนซอรัส  กอรโก
ซอรัส  และอัลเบอรโตซอรัส จัดอยูในวงศเดียวกัน คือ วงศไทรันโน
ซอริเด มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สวน สตรูซิโอมิมัส จัดอยูในวงศออ
นิโธมิโมซอเรีย ซ่ึงไดโนเสารทั้งสองวงศน้ีมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาตางกัน เปนผลใหสัดสวนที่ไดมีความแตกตางจากกลุมที่ศึกษา 
และเม่ือนําความสัมพันธของสัดสวนของกลุมตัวอยาง (ไกชน นกยูง 
ไกงวง) เปรียบเทียบกับไดโนเสารกลุมไทรันโนซอริเดพบวามีความ
ใกลเคียงกัน 
3. ผลการคํานวณหาสัดสวนและความสูงจากรอยตีนที่ภูแฝกโดยใช
สัดสวนที่ไดจากตัวอยางที่ศึกษา 
ไดโนเสารตัวน้ีมีความสูงประมาณ  146.36  เซนติเมตร  ความยาว
จากตนคอถึงสะโพก  ประมาณ 97.86  เซนติเมตร  ความยาวจาก
สะโพกถึงปลายกระดูกอีเลี่ยม  ประมาณ  36.27  เซนติเมตร 
ความยาวจากตนคอถึงปาก  ประมาณ  99.97  เซนติเมตร 
และความยาวจากสะโพกถึ งปลายหาง  ประมาณ   263.48  
เซนติเมตร 
 
 

H/L NL/L MT/L   M/L   T/L 

  รอยตีนท่ีภูแฝก 



  

อภิปรายผล 
        คาความสูงของไดโนเสารภูแฝกที่ไดจากคํานวณในการวิจัย
คร้ังน้ี (146.36 เซนติเมตร) แตกตางจากคาที่ไดจากการคํานวณโดย
ใชสมการของทัลบอรน (203.56 เซนติเมตร) เน่ืองจากสมการ
ของทัลบอรนใชกับไดโนเสารกลุมคารโนซอร  สวนผูศึกษาไดใช
ไดโนเสารกลุมไทรันโนซอร จึงอาจทําใหคาที่ไดมีความแตกตางกัน 
ดังเห็นไดจากคาสัดสวนจากการวัด สตรูซิโอมิมัส ซ่ึงเปนไดโนเสาร
ในวงศออนิโธมิโมซอเรีย ทั้งน้ีเราไมสามารถทราบไดวาไดโนเสารภู
แฝกจัดอยูในวงศใด เพราะขอมูลจากรอยเทาเพียงอยางเดียวไม
สามารถใชในการจําแนกชนิดข้ันสูงได 
        การศึกษาอัตราสวนในสัตวปจจุบันทําใหเราพบวาขนาดของ
รางกายแตละสวนมีความสัมพันธกันไมเพียงแตในสัตวชนิดเดียวกัน 
แตยังมีความสัมพันธในระดับตางชนิด รวมถึงสัตวที่สูญพันธุไปนาน
มากแลวอยางไดโนเสาร อาจจะเปนไปไดวาสัดสวนเหลานี้ มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว ตัวอยางเชน ชวยในการสราง
ความสมดุลของรางกาย เพื่อความไดเปรียบในการเคลื่อนที่ได
รวดเร็วข้ึน 
        จากคํากลาวที่วาปจจุบันเปนกุญแจไขไปสูอนาคต การศึกษา
สัตวในปจจุบันที่ถูกคัดเลือกมาอยางดีแลวโดยธรรมชาติเพื่อการอยู
รอด รวมทั้งพฤติกรรมการอยูรวมกันเปนฝูง  การหากิน  ดังน้ันสัตว
ในปจจุบันจึงเปนกุญแจที่จะไขคําตอบในอดีต ดังเชน รอยตีนของ
ไดโนเสารที่พบสามารถอธิบายไดดวยรอยตีนของสัตวในปจจุบัน  
 
 5. ขอเสนอแนะ  
        1. จากการศึกษาขนาดของตีนสัตวปกพบวามีความสัมพันธ
กับความยาวลําตัวของสัตวน้ัน  แตยังมีสัตวปกอีกจํานวนมากที่ยัง
ไมไดศึกษาและมีหลายวยัมาเปรียบเทียบกัน  ผูวิจัยตอไปควรจะ
ศึกษาสัตวปกแตละวัยและหลายๆ ชนิด เพื่อนํามาเปรียบเทียบหา
ความสัมพันธระหวางขนาดของตีนกับความยาวลําตัว 
        2. ความสัมพันธน้ีใชไดกับคารโนซอร ซ่ึงเราไมรูวารอยตีนอยู
ในวงศไหน เพราะจากขอมูลที่ไดพบวาความแตกตางของวงศ ก็มีผล
ทําใหสัดสวนแตกตางกันดวย 
        3. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมไดโนเสารในกลุมสตรูซิโอมิมัส 
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคลายนกกระจอกเทศ  และมีการคนพบรอยเทาที่ 
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
        4. เน่ืองจากมีขอจํากัดดานจํานวนของกลุมตัวอยาง ผู
ศึกษาวิจัยตอไปควรศึกษาสัตวปกชนิดอื่นอื่นเพิ่มเติมใหมากยิ่งข้ึน
กวานี้เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนที่ได 
        5. จากการศึกษาพบวาวยัของสัตวก็มีสัดสวนแตกตางกันไป
ตามวัยดวย  ดังน้ันผูศึกษาวิจัยตอไปควรศึกษาวัยของสัตวปกชนิด
อื่นดวยวาจะมีสัดสวนที่แตกตางกันเหมือนไกหรือไม 
        6. จากการศึกษาขนาดของตีนสัตวปก สามารถนําไปใชพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการคํานวณ และสรางลักษณะความ
เปนคนชางสังเกต ปลูกฝงคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตรใหแก
นักเรียนได 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
         ขาพเจามีความเชื่อเสมอวาการที่คนเราจะประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต  ในการทํางาน   ทุกอยางมักมีคนอื่นมากมายเขา
มาเกี่ ยวของและอยู เ บ้ืองหลังความสํา เร็จ น้ัน  หาใชประสบ
ความสําเร็จดวยตนเองเพียงลําพังไม   
        ความสําเร็จในครั้ ง น้ีขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ไดใหโอกาสในการไดมีประสบการณใน
การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยทําใหเกิดความรูและแนวคิดตางๆ 
มากมายในการนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับเน้ือหาหลักสูตร
วิทยาศาสตร สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดเปน
อยางดี  ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.วราวุธ  สุธีธร  ผูเชี่ยวชาญ
กรมทรัพยากรธรณี หัวหนาโครงการครุวิจัยศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุม
ขาว กรมทรัพยากรธรณี จ.กาฬสินธุ ที่คอยใหคําแนะนํา คอยเปนที่
ปรึกษาอยางเปนกัลยณมิตร  และขอบคุณ ดร.สุรเวช สุธีธร อาจารย
ที่ปรึกษางานวิจัยที่คอยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาคอยแกไข
ปรับปรุงจนงานวิจัยชิ้นน้ีสําเร็จลุลวงลงได และพี่เลี้ยงประจําศูนยทุก
ทานที่ไมไดเอยนามขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ีดวย 
        และที่สําคัญที่จะลืมเสียมิได คือ ผูที่ใหความอนุเคราะหไกเปน
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยซ่ึงอาจกลาวไดวางานวิจัยชิ้นน้ีจะสําเร็จ
ลุลวงมิไดเลยหากขาดทานเหลานี้ ไดแก นางพินยา  ประกอบเลิศ  
นายขัน  นาถมทอง  นายใบ  สุริยะ  นายเหลือ      บริเดช   นาย
จันทร  ประกอบเลิศ  นายบุญเลิศ  โชติวิเชียร  และ ส.อ.ชูชาติ  
แสนเพชร  เจาของลูกไก  ไกชน และไกงวง ขอขอบพระคุณในน้ําใจ
อันดีของทุกทานที่กลาวมา 
        ขอขอบพระคุณเจาของผลงานวิจัยที่ขาพเจาไดอาศัยขอมูล
ความรูซ่ึงที่ทานไดอุตสาหมานะพยายามสรางเอาไว  นํามาใชอางอิง
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
        คุณประโยชนที่จะพึงมีบางจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ถามี
ขอผิดพลาดทานผูอานก็คงจะไดนําไปเปนบทเรียน  หรือถามีขอ
คนพบที่ดีก็หวังวาจะเปนประโยชนแกผูไดศึกษาคนควาบางไมมากก็
นอย 
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