
การศึกษาความหลากหลายของซากดึกดําบรรพที่พบในหมวดหินเสาขัวแหลงขุดคนภูพอก จังหวัด
สกลนคร และสภาพแวดลอมโบราณยุคครีเตเชียสตอนตน 

 

ทวีทรัพย  โพธิสมภาร   
โรงเรียนบานหนองบัว  อ. ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ  

E-mail : Tpotisompan@gmail.com  
 

บทคัดยอ 
 จากการศึกษาความหลากหลายซากดึกดําบรรพของ
ส่ิงมีชีวิตที่พบบริเวณแหลงขุดคนภพูอก จากคลังตัวอยางพิพิธภณัฑ
สิรินธร (ป ค.ศ. 1997-2009) และจากการสํารวจภาคสนาม(ป ค.ศ. 
2010) พบซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิต 9 ชนิด  เปนสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง ไดแก หอยสองฝา (bivalve), สัตวมีกระดูกสันหลัง 
ไดแก สัตวเลื้อยคลานบินไดเทอรโรซอร (Pterosoar), ไดโนเสาร 
Siamosaurus suteethorni, ไดโนเสารกลุม Theropod, จระเข 
(Crocodile),ปลากระดูกเเข็ง Lepidotes ,ปลากระดูกเเข็ง Siamania 
naga,เตา(Turtle) ,ฉลามน้ําจืด Heteroptychodus Sterinmanni และ
พบกระดูกที่ไมสามารถจําแนกหรือระบุชนิดได(unknown)โดยซาก
ดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตที่พบบริเวณภูพอกสวนใหญเปนชิ้นสวนที่มี
ขนาดเล็ก ส่ิงมีชีวิตที่พบมากที่สุดบริเวณภูพอก ไดแก ปลาปลา
กระดูกเเข็ง Siamania naga  จากการศึกษาชั้นหินบริเวณแหลงขุด
คนภูพอก หมวดหินเสาขัว ยุคครีเตเชียสตอนตน  พบวาลักษณะ
เปนตะกอนน้ําจืดโบราณที่มีความละเอียดมาก พบหินทรายแปง 
(siltstone) สีนํ้าตาลแดง เปนสวนประกอบหลักแทรกสลับดวยชั้น
ของหินโคลน (mudstone) หินกรวดมน (conglomerate) ชั้นบางๆ  
และพบแคลกรีต (calcrete) แทรกอยูเปนจํานวนมากสภาพแวดลอม
บรรพกาลเปนแมนํ้า แบบโคงตวัด สายนํ้าไหลคดโคงอยางชาๆ นํ้า
คอนขางลึกและมีนํ้าไหลตลอดทั้งป  สภาพอากาศบรรพกาลเปน
แบบอบอุนหรือกึ่งแหงแลง   ซ่ึงสอดคลองกับซากดึกดําบรรพที่พบ
บริเวณแหลงสํารวจภูพ  ถาใชแหลงที่อยูอาศัยเปนเกณฑ พบวา
ส่ิงมีชีวิตที่พบสวนใหญเปนสัตวที่อาศัยอยูในนํ้า ไดแก ปลากระดูก
แข็งและปลากระดกูออน  หอยสองฝา  ซ่ึงมีขอจํากัดในการ
เคลื่อนยายแหลงทีอ่ยูอาศัย เปนอีกหลักฐานหนึ่งที่สามารถยืนยันวา
บริเวณภูพอกเปนแหลงนํ้ามากอน 
 
1. บทนํา  
 ซากดึกดําบรรพในประเทศไทยสวนมากจะพบในบริเวณ
ที่ราบสูงโคราชซึ่งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยบริเวณน้ีจะเปนกลุมหินที่สะสมตัวอยูเปนชั้นเรียกวากลุมหิน
โคราช ซ่ึงมีลักษณะเปนชั้นหินสีแดง ประกอบดวยดินทรายแข็ง หิน
ทราย หินโคลนและหินกรวดมน มีอายุตั้งแตยุคไทรแอสซิกตอน
ปลายถึงยุคครีเทเชียส – เทอรเชียรี  
 แหลงขุดคนภูพอก จังหวัดสกลนคร จัดอยูในหมวดหิน
เสาขัว ลักษณะการสะสมตัวประกอบดวยตะกอนน้ําจืดสีแดง โดยมี 
รายงานการขุดพบซากดึกดําบรรพหลายชนิดจากรายงานการวิจัย
ของศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (2551) พบซากดึกดํา 
บรรพ ฟนจระเข ฟนฉลามน้ําจืด เกล็ดปลา กระดูกไดโนเสาร      
ฟนเทอรโรซอร และไขของสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก เปนตน ซ่ึงจาก

การสํารวจพบวานักวิจัยสามารถพบซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสัน
หลังเพิ่มข้ึนทุกปทีมี่การสํารวจขุดคน  
 จากเหตุผลดังกลาวนี้ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึงความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพเหลานี้    ซ่ึงสามารถใชเปน
หลักฐานสําคัญที่จะเช่ือมโยงใหเราสามารถเขาใจระบบนิเวศวิทยา
โบราณ ตลอดจนทําใหเราสามารถศึกษาถึงประวัติความเปนไปของ
สภาพแวดลอมในบรรพกาล  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมทาง
ธรณีวิทยาในทองถ่ินและชุมชนได 

 
รูปที่ 1 สภาพภูมิศาสตร ที่ตั้งของพูพอก จ.สกลนคร 

(ที่มา: Lauprasert.K. et al., 2007) 

 
ธรณีวิทยาเบื้องตน 
 แหลงขุดคนภูพอกเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาภูพาน 
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  ลักษณะทางธรณีวทิยาอยูในกลุมหินโคราช หมวด
หินเสาขัว ยุคครีเตเชียสตอนตนลักษณะการสะสมตัวประกอบดวย
ตะกอนน้ําจืด สีแดงมีความหนาประมาณ 5-10 เมตร โดยบริเวณที่
สํารวจพบซากดึกดําบรรพเปนบริเวณพื้นที่ลาดเอียงขอบเทือกเขาภู
พาน   
 

 
รูปท่ี 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของแหลงสํารวจภูพอก 

  
ชั้นหินที่พบประกอบดวยหินทรายแปง (siltstone) สีนํ้าตาลแดง
เปนนสวนประกอบหลัก แทรกสลับดวยชั้นหินโคลน (mudstone) 
และชั้นหินกรวดมน(conglomerate)เปนชั้นบางๆ ตะกอนโบราณมี



 

ความละเอียด และพบแคลกรีต(calcrete) เปนจํานวนมากบริเวณ
พื้นผิว 
 
 

2. วิธีดําเนินการศึกษา 
      การศึกษาครั้งน้ีไดแบงข้ันตอนออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
การศึกษาซากดึกดําบรรพที่สํารวจพบบริเวณภูพอกจากคลังตัวอยาง
ภายในหองปฏิบัติการ ณ พิพิธภัณฑสิรินธร อ. สหัสขันธ จ.กาฬสินธ 
และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามบริเวณแหลงขุดคนพูพอก   
จํานวน 1 คร้ัง โดยการออกภาคสนามจะทําการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางทางธรณีวิทยา ศึกษาสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพที่ปรากฏในปจจุบัน โครงสรางทางธรณีวิทยา สังเกต
ชั้นหิน  ลักษณะเนื้อหินและดินแตละชั้น ลักษณะโครงสรางของ
ตะกอน และเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพที่พบบริเวณผิวดิน และ
นําไปจัดจําแนก วัดขนาด บันทึกภาพโดยใชกลองสเตอริโอไมโครส
โคป  
 
3. ผลการศึกษา 
ลักษณะทางธรณวีิทยา 
       ชั้นหินที่พบเปนหินทรายแปง (siltstone) ที่มีขนาดเล็กละเอียด
ปกคลุมเปนบริเวณกวาง หนาประมาณ 5-10 เมตร วางตัวอยูใต
หมวดหินพูพาน โดยพบขอบรอยตอระหวางหมวดหินภูพานและ
หมวดหินเสาขัว พื้นผิวที่พบมีสีแดงเปนบริเวณที่สํารวจพบวามีการ
พังทลายโดยธรรมชาติซีกหน่ึงของภูเขาลงมาจนถึงบริเวณที่ศึกษา
ความสูงประมาณ 10 เมตร และพบรองรอยการกัดเซาะของน้ํา   
 

การกระจายตัวของซากดึกดําบรรพ   
        ฟอสซิสที่สํารวจพบจะวางตัวกระจัดกระจายบนบริเวณพื้นผิว      
ฟอสซิสที่สํารวจพบไดแก เกล็ดปลา กระดูกปลา ชิ้นสวนกระดูกฟน
เข  ฟอซซิลหอยสองฝา (bivalve) ในหินชั้นหินกรวดมน
(conglomerate)  ซ่ึงนํากลับมา จัดจําแนก(Identified) ณ 
หองปฏิบัติการเพื่อศึกษาและเก็บรักษาตัวอยางไวในคลังตอไป  
  
ผลการสํารวจและการจัดจําแนกฟอสซิล (fossil) บริเวณภูพอก 
จ.สกลนคร 
 จากการสํารวจบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณภูพอก  พบซาก
ดึกดําบรรพประกอบไปดวย  ปลากระดูกแข็ง (Siamania naga)
จํานวน 39 ชิ้น ฟนจระเข (Crocodile) จํานวน 3 ชิ้น หอยสองฝา
(bivalve) สวนลําตัวที่เปลือกสวน นอกสลายออกไปหมดแลวจํานวน 
5 ชิ้น โดยพบและชิ้นสวนของกระดูกที่ไมสามารถระบุชนิดได
(unknown) 30 ชิ้น 

 

การศึกษาความหลากหลายและจํานวนของซากดึกดําบรรพ
ของส่ิงมีชีวิตท่ีไดทําการศึกษาจากคลังเก็บตัวอยางพิพิธภัณฑ
สิรินธร(ป ค.ศ.1997-2009) และจากการสํารวจภาคสนาม  
(ป ค.ศ.  2010)     
         พบวาบริ เวณแหลงสํารวจภูพอกมีซากดึกดําบรรพของ
ส่ิงมีชีวิตที่สามารถจําแนกไดทั้งหมด 9 ชนิด (ดังภาพประกอบแผนที่
1 ) ไดแก สัตวเลื้อยคลานบินไดเทอรโรซอร (Pterosoar), ไดโนเสาร 
Siamosaurus, ไดโนเสารกลุม Theropod, จระเข (Crocodile) , เตา 

(Turtle) , ฉลามน้ําจืด  Heteroptychodus Sterinmanni, ปลากระดูก
เเข็ง Lepidotes , ปลากระดูกเเข็ง Siamania naga, หอยสองฝา 
(bivalve) และชิ้นสวนของกระดูกที่จัดจําแนกไมได  คือ กลุม
ส่ิงมีชีวิต Unknown ระบุไดเพียงวาเปนชิ้นสวนของสัตวมีกระดูกสัน
หลัง  จากการสํารวจภาคสนามพบสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมจากตัวอยางที่
เก็บรักษาไวในคลังภายในพิพิธภัณฑสิรินธร ไดแก หอยสองฝา
(bivalve) โดยขุดพบในชั้นหินกรวดมน(conglomerate)ที่แทรกสลับ
อยูกับชั้นหินทรายแปง(siltstone) 
  ส่ิงมีชีวิตที่พบชิ้นสวนมากที่สุดไดแก ปลากระดูกแข็ง 
Siamania naga ที่สามารถจําแนกประเภทไดถึง 17 สวน จํานวน 
2,988 ชิ้น   จากตารางที่ 2 สามารถนํามาเปรียบเทียบสัดสวนของ
จํานวนซากดึกดําบรรพแตละชนิด โดยใชสถิติอยางงาย คารอยละ  
คาที่นํามาคิดเปนการนับจํานวนชิ้นสวนของซากดึกดําบรรพที่มี
ลักษณะ คอนขางสมบูรณ และไมนําชิ้นสวนกระดูกแตกหัก (bone 
fragment) มาคํานวณ  โดยไดรวมซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตที่ไม
สามารถจําแนกไดไวในกลุมเดียวกัน (unknown) นําเสนอในรูปแบบ
กราฟวงกลมไดดังน้ี  

 
กราฟที่ 1 แสดงชนิดและสัดสวน คารอยละ ของฟอสซิสที่สาํรวจพบบริเวณ   
ภูพอก  จ. สกลนคร(ป 1997-2010) 

 จากกราฟวงกลมที่ 1 ซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตที่พบ
เรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปนอยไดแก ปลากระดูกแข็ง Siamania 
naga พบจํานวน 2988 ชิ้น คิดเปน 91 %, จระเข (Crocodile) พบ
จํานวน 105 ชิ้น   คิดเปน 3 %, เตา (Turtle) พบจํานวน 101 ชิ้น 
คิดเปน 3 %, Siamosaurus พบจํานวน 22 ชิ้น คิดเปน 1 %, 
Theropod พบจํานวน 21 ชิ้น คิดเปน 1 %   สวนกลุมของเทอรโร
ซอร สัตวเลื้อยคลานบินได (Pterosoar),หอยสองฝา (bivalve) ,ปลา
กระดูกเเข็ง Lepidotes ,ปลาฉลามน้ําจืด  Heteroptychodus 
Sterinmanni พบจํานวน 15 , 5 , 3 และ 2 ชิ้น ตามลําดับคิดเปน 
0% และ unknownพบจํานวน 31 ชิ้นคิดเปน 1 %, 
 

4.  สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณแหลงขุดคน
ภูพอก  จ. สกลนคร    ชั้นหินประกอบดวยหินทรายแปง(siltstone) 
สีนํ้าตาลแดง  เม็ดตะกอนมีขนาดเล็กละเอียด      บางชั้นมีหินโคลน 
(mudstone) และมีหินกรวดมน (congromerate) แทรกสลับเปนชั้น
บางๆ และพบ calcrete บริเวณพื้นผิวเปนจํานวนมาก และในบริเวณ
ระดับที่สูงกวาพบหินหมวดภูพาน และพบรอยเชื่อมตอระหวางหมวด
หินภูพานและหมวดหินเสาขัว และจากการศึกษาความหลากหลาย



 

ของซากดึกดําบรรพสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณภูพอก จากคลังตัวอยาง
พิพิธภัณฑสิรินธร และจากการสํารวจภาคสนาม พบซากดึกดําบรรพ
ของส่ิงมีชีวิตทั้งหมด 9  ไดแก หอยสองฝา (bivalve), เทอรโรซอร 
สัตวเลื้อยคลานบินได (Pterosoar), ไดโนเสาร Siamosaurus,   พบ
ไดจากตะกอนน้ํา จืดหมวด หินเสาขัว ยุคตรี เทเชียสตอนตน   
สามารถจําแนกหมวดหมูอยางงายได ดังแผนผังที่ 1 
 ดังน้ันสภาพแวดลอมบรรพกาลของบริเวณแหลงสํารวจภู
พอก อ.เตางอย จ. สกลนคร มีลักษณะสภาวะแวดลอมเปนแหลงนํ้า 
โดยเปนแม นํ้าแบบโคงตวัดทําให เกิดการสะสมตัวของและ
ตกตะกอนนที่มีขนาดละเอียด และมีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุน 
หรือกึ่งแหงแลง เน่ืองจากพบหินที่มีนํ้าตาลคอนขางแดง และพบแค
ลกรีต (calcrete)  กระจายบนพื้นผิวจํานวนมาก ซ่ึงเกิดจากการ
ตกตะกอนในสภาวะภูมิอากาศโบราณเปนแ     บบกึ่งแหงแลง 
 ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณภูพอกในบรรพกาล เปน
แมนํ้าที่มีอายุมาก(old stream) และเปนแมนํ้าโคงตวัด   จึงทําให
ตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เชน ตะกอนทราย ตะกอนดิน ถูก
กระแสน้ําพัดพามาและเกิดการตกตะกอน เน่ืองจากชั้นหินที่พบเปน
หินทรายแปง(siltstone) เปนสวนใหญถึงแมจะพบชั้นหินโคลน
(mudstone)และหินกรวดมน(conglomerate) แทรกสลับเล็กนอยและ
ไมมีการแบงชั้น(bed) อยางชัดเจน และบริเวณน้ีเปนแมนํ้าที่ 
มีความลึก  โดยพิจารณาจากหินกรวดมน(conglomerate)ที่พบเม็ด
กรวดที่อยูในชั้นหินอยูหางกัน เม่ือทดสอบดวยการทุบเบาๆ  
จะแตกหักไดงายและพบวามีหินทรายแปง(siltstone)และหินโคลน
(mudstone) เปนตัวเชื่อมประสานกรวดแตละกอน โดยกอนกรวดมี
ลักษณะคอนขางกลมมน มีขนาดเล็ก  กระแสน้ําที่พัดพาจีงไมแรงนัก  
และเปนแมนํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดทั้งป   
 ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณแหลงสํารวจภูพอกไดใชแหลง
นํ้าในการดํารงชีวิต เปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงหาอาหาร   เม่ือตาย
ลงซากของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ก็ไดถูกพัดพามาตามกระแสน้ํา และถูก
ทับถมกลายเปนซากดึกดําบรรพโดยกระบวนการทางธรรมชาติ  
โดยเก็บบันทึกหลักฐานผานกาลเวลานับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน     
จากบริเวณที่เคยเปนแมนํ้าโบราณที่ทับถมอยูใตพื้นธรณี หลายลาน
ป เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของแผนเปลือกโลก (plate tectonic) 
ยกตัวสูงกลายเปนภูเขาและเกิดกระบวนการกัดเซาะโดยน้ําฝน ทํา
ใหชั้นของหินทรายแปง(conglomerate)เกิดการพังทลายลงมา จึง
ปรากฎรองรอยของสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอมบรรพกาลในหมวดหิน
เสาขัวที่มีอายุในชวง ครีเตเชียสตอนตน ดังที่พบเห็นบริเวณภูพอก
ในปจจุบัน 

                                                                                

ซากดึกดําบรรพบริเวณ
ภูพอก จ.สกลนคร

ไมมกีระดูกสันหลัง

มกีระดูกสันหลัง

Bivalve

ปลา

สัตวเลื้อยคลาน

turtle

ไดโนเสารกนิสัตว

ปลากระดูกออน

ปลากระดูกแข็ง
Siamania naga

H.Sterinmanni

Crocodile

Lepidotes

Pterosaur Siamosaurus

Theropod
Unknown  

แผนผังที ่1 แสดงการจัดหมวดหมูอยางงายของซากดึกดําบรรพของสิ่งมชีีวิตทีพ่บบรเิวณภูพอก จ. สกลนคร
ขอมลูจากคลังตัวอยาง พิพิธภัณฑสิรนิธร(1997-2009) และการสํารวจภาคสนาม (2010)

หมายเหต ุUnknown  พบเพียงช้ินสวนของกระดูกไมสามารถจําแนกและระบุไดวาเปนส่ิงมีชี วิตชนิดใด  
แผนผังที่ 1 แสดงการจัดหมวดหมูอยางงายของซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิต
ที่พบบริเวณภูพอก จ. สกลนคร  ขอมูลจากคลังตัวอยาง พิพิธภัณฑสิรินธร
(1997-2009) และการสํารวจภาคสนาม (2010) 

 

 ซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตที่พบบริเวณภูพอกสวนเปน
ชิ้นสวนที่มีขนาดเล็ก โดยส่ิงมีชีวิตที่พบมากที่สุดบริเวณภูพอก 
ไดแก ปลาปลากระดูกเเข็ง Siamania naga 
 
 

5. ขอเสนอแนะ 
การนําแนวคิด ขอมูล และกระบวนการจากรายงานวิจัยฉบับน้ีไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับเปลี่ยนใหมีความ
เหมาะสมกับการ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามระดับ
ความพรอมของผูเรียน โดยปรับเปลี่ยนเน้ือหาและกระบวนการ 
ความยากงายได เชน วิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถม เร่ือง การ
สํารวจสภาพแวดลอมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
สวนหยอม วิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง
ศึกษาการเกิดทรัพยากรน้ํามันในทองถ่ินและเร่ืองตามรอยหินศิลา
แลงในอุทยาประวตัิศาสตรศรีเทพ วิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เร่ือง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต เปนตน 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ี ไดรับการสนับสนุนจากองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) รวมกับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโครงการครุวิจัย – ซากดึกดํา
บรรพ ที่ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการทําวิจัย รวมกับ
ศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว กรมทรัพยากรธรณี อําเภอสหัสขันธ 
จังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบพระคุณ ดร.วราวุธ สุธีธร คณะวิทยากร 
และเจาหนาที่ของศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาวทุกทานที่ไดใหขอมูล
ความรู เอื้อเฟออุปกรณ สถานที่ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการ
ศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพ  

 ขอขอบคุณ คุณสุชาดา คําหา นักวิจัยและนิสิตปริญญา
เอก สาขาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาให
คําแนะนํา   ตลอดจนพิจารณาแกไขขอบกพรองและขอคิดเห็นตางๆ
ของการวิจัยมาโดยตลอด คุณพลาเดช ศรีสุข ผูเชี่ยวชาญ ดานบรรพ
ชีวินวิทยา ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่กรุณาสละเวลาใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนทําใหวิจัย
ฉบับบน้ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน    ขอบคุณนักศึกษา นิสิตฝกงานจาก
สถาบันตางๆคณะครูโครงการครุวิจัย 5 ที่คอยสนับสนุนใหความชวย 
เหลือและกําลังใจทําใหงานวิจัยฉบับบน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอ 
ขอบคุณนายพีระพงษ พลอยเปลีย่นแสง ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
หนองบัว ตลอดจนคณะครูโรงเรียนบานหนองบัว ต. นาสนุน         
อ.ศรีเทพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ที่ใหการ
สนับสนุนเขารวมวิจัยในครั้งน้ี  
 
เอกสารอางอิง 
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ภาพประกอบแผนท่ี  1 

 

• A ฟนเทอรโรซอร (Pterosoar) 

• B ฟนไดโนเสาร Siamosaurus  

• 1-2 C ฟนไดโนเสารกลุม Theropod, 

• 1-2 D ฟนจระเข (Crocodile)  

• E กระดองเตา (Turtle) , 

• F ฟนฉลามน้ําจืด   
Heteroptychodus Sterinmanni 

• G ฟนปลากระดูกเเข็ง Lepidotes  

• 1-4 H ปลากระดูกเเข็ง Siamania naga  

• I หอยสองฝา (bivalve) 
 

 
 
 
 


