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เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการครุวิจัย - ซากดึกดําบรรพ 

บทที ่1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโลกของเราและธรณีวิทยาทั่วไป 
(Introduction to the Earth and General Geology) 

 วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องกําเนิดระบบสุริยะจักรวาล กําเนิดโลก และมาตรธรณีกาล อันเปนพ้ืนฐาน
เบ้ืองตนในการศึกษาธรณีวิทยา และโบราณชีววิทยาตอไป 
 2.เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประเทศไทยเบื้องตน สามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได 
 1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลกของเรา และมาตรธรณีกาล 
 (Introduction to the Earth, and Geologic Time Scale) 
 1.1.1 การกําเนิดระบบสุริยะจักรวาล (Origin of the universe and solar system) 
 ระบบสุริยะจักรวาล (solar system) ไดถือกําเนิดขึ้นมาทามกลางความมืดมิดของอวกาศ เมื่อมากกวา 5,000 
ลานปมาแลว นักวิทยาศาสตรทําการศึกษา และต้ังขอสมมติฐานไวหลายรูปแบบดวยกัน แตมีสมมติฐานหนึ่ง เปนท่ี
ยอมรับมากท่ีสุด คือ สมมติฐานเนบิวลา (Nebula Hypothesis) ซึ่งมีแนวความคิดวา โลกเกิดหลังจากดวงอาทิตย โดยมี
กลุมกาซ ฝุนละออง และสสารจํานวนมาก ท่ีเรียกวาเนบิวลา (Nebula) หมุนวนรอบตัวเองอยางชา ๆ เกิดแรงดึงดูดเอา
กาซสวนใหญคือ กาซไฮโดรเจน และกาซอื่น ๆ ฝุนละออง และรังสีตาง ๆ เขาสูศูนยกลาง นั่นคือแรงโนมถวง (gravity) 
เมื่อเวลาผานผันไป นับหลายพันลานป มวลสารนี้ก็ใหญขึ้นเรื่อย ๆ เปนจุดเริ่มตนของดวงอาทิตย รูปรางคลายลูกบอลยักษ 
สีแดง เหมือนหมอกเพลิงคือ สุริยะ (Solar) และ หมอกเพลิง (Nebula) แผขยายพลังงานความรอน แสงสวาง และแรง
ดึงดูดไปยังกลุมกาซ มวลสาร เปนรัศมีโดยรอบขนาดเสนผานศูนยกลางถึง 13 พันลานกิโลเมตร เปนรูปรางคลายจาน 2 ใบ 
ประกบกัน และบรรดากลุมกาซมวลสารเหลานี้ มีความหนาแนนมากขึ้น กอเกิดดาวเคราะหบริวาร 8 ดวง (รวมท้ังโลกของเรา) 
โคจรรอบดวงอาทิตย 
 1.1.2 ทฤษฎีการกําเนิดโลก (Theory of the origin of the Earth) 
 โลก (The Earth) ไดถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,600 ลานปมาแลวหลังจากการกอเกิดดวงอาทิตย โดยใน
ยุคแรกเริม่ประกอบดวยกลุมกาซ ฝุนละออง และแรธาตุรวมตัวกันมากขึน้เรื่อย ๆ ดวยแรงดึงดูด เกิดมีการอัดตัว หรือชนกนั 
ระหวางอนุภาค และสสารตาง ๆ อีกท้ังมีการสลายตัวของธาตุ กัมมันตรังสี กอเกิดความรอนท่ีสูงมาก จนกระท่ัง
สวนประกอบท่ีเปนนิกเกิล (Ni, Nickel) และเหล็ก (Fe, Iron) ซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในโลก (ประมาณ 1 ใน 3) หลอมละลาย 
รวมตัวเปนมวลสารขนาดใหญ และหนักจมตัวลงไปเกิดเปนแกนโลก (Core) สวนประกอบอื่นท่ีเบากวาก็จะลอยตัวอยู
ดานบนพ้ืนผิว และจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยและแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบดวงอาทิตยและหมุนรอบตัวเองของโลก 
มีผลใหหินหลอมเหลวภายในโลกถูกเหว่ียงไปกระจุกตรงกลางของทรงกลมซึ่งเปนแกนกลางโลก ทําใหโลกมีลักษณะปอง
ออกตรงกลางคลายผลสม และเมื่อประมาณ 4,000 ลานปมาแลว เปลือกโลก กอตัวขึ้นเปนชั้นหนา เร่ิมเกิดชั้นบรรยากาศ
และมหาสมุทร ตอมาเกิดผืนแผนทวีปขนาดใหญ (pangea) เมื่อประมาณ 3,800 ลานป ส่ิงมีชีวิตเริ่มแรกพวกเซลเดียวได
ถือกําเนิดขึ้น ถาเราผาโลกแบงออกเปนสองสวนเทากับครึ่งหนึ่ง หรือผาออกเปนส่ีสวนเทากับเศษหนึ่งในส่ีสวนของโลก 
เพ่ือดูองคประกอบของโลก จะเห็น โครงสรางของโลกตั้งแตชั้นในสุดออกมา ดังนี้ 
 - แกนโลก (Core) คือบริเวณแกนใจกลางของโลก ประกอบดวยธาตุเหล็ก และนิกเกิล แมวาบริเวณนี้จะมี
อุณหภูมิสูงมากถึง 3,700  ํC ดูเหมือนวาจะถูกหลอมเหลวหมด แตเนื่องจากมีแรงกดดันมหาศาล กดลง ณ จุดเดียวกัน
ตรงกลาง จึงทําใหธาตุเหลานี้คงสภาพกลายเปน ของแข็งอยูได และมีคุณสมบัติ เปน แกนแมเหล็กของโลกอีกดวย นี่คือ
สวนท่ีเรียกวา แกนโลกชั้นใน (Inner Core) ซึ่งอยูลึกลงไปจากจากใจกลางโลก 6,370-5,150 กิโลเมตรขึ้นมา สวนบริเวณ 
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 - แมนเทิล (Mantle) เปนชั้นท่ีมีความหนามากที่สุด และมีปริมาตรมากถึง 80% ของปริมาตรของโลกทั้งหมด 
อยูลึกจากระดับผิวโลกลงไป 75-2,890 กิโลเมตร แบงไดเปน 2 ชั้น ชั้นในสุด คือ แมนเทิลชั้นใน (Inner Mantle ) มี
ความหนา 2,490 กิโลเมตร ประกอบดวยธาตุ ซิลิคอน (Si, Silicon) แมกนีเซียม (Mg, Magnesium) และออกซิเจน (O, Oxygen) 
เปนสวนใหญ และสวนนอยท่ีเปน เหล็ก แคลเซียม (Ca, Calcium) และอะลูมีเนียม (Al, Aluminium) มีความรอนสูงมากท่ี
แผมาจากศูนยกลางโลก ทําใหหินหลอมเหลวเชนกันแตมีความแข็งสูง จึงทําใหมีสภาพเหนียวหนืดแตเคล่ือนท่ีไดซึ่งเรา
รูจักกันดี คือ แมกมา (Magma) และเวลาเกิดภูเขาไฟปะทุและระเบิดขึ้นมาเมื่อใด แมกมานี้ก็จะถูกพนไหลหลาก ออกมา
บนเปลือกโลก เรียกวา ลาวา (Lava) นั่นเอง สวน แมนเทิลชั้นนอก (Outer Mantle) มีความหนา ประมาณ 400 กิโลเมตร 
อยูใกลพ้ืนผิวโลก จึงคอนขางมีความแข็งมากกวาชั้นใน 
 - ชั้นเปลือกโลก (Crust) อยูชั้นนอกสุด เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 3,600 ลานปแลว มีการเปล่ียนแปลง และ
เคล่ือนท่ีอยูตลอดเวลา (Plate Tectonics) เปรียบเสมือนชั้นเปลือกโลกนี้ เคล่ือนลอยตัวอยูบนสายพาน ขนาดใหญ คือชั้น
แมนเทิลนั่นเอง มีท้ังการเคล่ือนท่ีเขาหากันและดันตัวกัน ผลักแยกออกจากกัน หรือเคล่ือนตัวมุดเขาขางใตของสายพาน
อีกชุดหนึ่ง ทําใหชั้นเปลือกโลกเกาบางบริเวณหลอมเหลว และ เกิดชั้นเปลือกโลกใหมขึ้นตลอดเวลา ชั้นเปลือกโลกมี
ความหนาตั้งแต 10-75 กิโลเมตร และมีความหนา เฉล่ียประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบดวยบริเวณ ผืนแผนดิน (Continent) 
วางตัวอยูบน แผนภาคพื้นทวีป (Continental Crust, Terrestrial crust) เปนท่ีท่ีเราอาศัยอยู มีความหนาเฉล่ีย 30-40 กิโลเมตร 
ไปจนถึงหนาท่ีสุด 75 กิโลเมตรบริเวณใตเทือกเขาหิมาลัย บริเวณแผนภาคสมุทรนี้ บางแหงมีอายุ เกาแกถึง 3,600 ลานป 
แตอายุไมนอยกวา 200 ลานป สวนบริเวณ ผืนแผนนํ้า (Ocean) วางตัวอยูบน แผนภาคพื้นสมุทร (Oceanic Crust) 
ครอบคลุมอาณาบริเวณ 75%ของชั้น เปลือกโลกท้ังหมด มีความหนาประมาณ 6-11 กิโลเมตร และมีอายุไมเกิน 200 ลานป 
แตก็มีการแบงชั้นของเปลือกโลกแยกยอยไปอีก ไดแก ชั้น Mesosphere เปนชั้นของแมนเทิล ซึ่งเรามีขอมูลนอยมาก
คาดวาเปนชั้นหินหนืดซึ่งเคล่ือนท่ีไมคอยล่ืนไหลสะดวกเทากับชั้น Asthenosphere ซึ่งวางตัวอยูดานบน และชั้น 
Asthenosphere นี้มีอุณหภูมิสูงมากถึง 1400  ํC ทําใหหินหลอมเหลว เคล่ือนท่ีไหลไปมาอยางชา ๆ เกิดเปนชั้นบาง ๆ 
ซึ่งหนาประมาณ 200 กิโลเมตร ลอยตัวอยูขางใต และชั้นLithosphere ซึ่งประกอบดวยชั้นเปลือกโลกและชั้นแข็งตอนบน
ของแมนเทิล มีความหนาเฉล่ียประมาณ100 กิโลเมตร โดยหนาตั้งแต 2-3 กิโลเมตรใตผืนแผนน้ํา ไปจนถึงหนา 300 กิโลเมตร 
ใตผืนแผนดินประกอบดวยแผนเปลือกโลกยอย (plate) ประมาณ 13 แผนดวยกัน เหนือขึ้นมาบริเวณพื้นผิวของชั้น
เปลือกโลกก็เปนสวนของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบนโลก เรียกวา Biosphere และชั้นบรรยากาศท่ีหอหุมโลกเอาไว เรียกวา 
Atmosphere 
 1.1.3 มาตรธรณีกาล (Geologic Time Scale) 
 มาตรธรณีกาล (Geologic time scale) คือการลําดับอายุทางธรณีวิทยา หรือธรณีกาล (Geological time) 
โดยเริ่มต้ังแตกําเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ลานปมาแลว จนกระท่ังถึงปจจุบันนี้ เพ่ือความสะดวก สามารถเขาใจได
ตรงกัน และเกิดประโยชนในการนําไปใชเทียบสัมพันธชั้นหิน หรือการลําดับชั้นหินของนักธรณีวิทยา นักโบราณชีววิทยา 
และนักวิทยาศาสตรสาขาอื่น โดยแบงออกเปนบรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) สมัย (Epoch) และชวงอายุ 
(Age) ตามลําดับ ดังแสดงในรูปของธรณีกาล และตารางธรณีกาล (Table of Geologic Time Scale)  
 1.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประเทศไทย 
 (Introduction to geology and geology of Thailand) 
 1.2.1 ธรณีวิทยาคืออะไร (what is geology?) 



 ธรณีวิทยา (Geology) เปนวิชาท่ีวาดวยศาสตรทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับโลก (Earth Sciences) นับตั้งแตกําเนิดโลก 
องคประกอบของโลก ปรากฏการณและการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวของกับโลกทั้งหมด ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับธรณีวิทยา และ
การนําวิชาธรณีวิทยาไปใชประโยชนดานการใชทรัพยากรธรณีอยางมีคุณคา รวมถึงการปองกันธรณีพิบัติภัยอันเกิด
เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย สาขาวิชาเกี่ยวกับธรณีวิทยา ไดแก ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) 
แรวิทยา (Mineralogy) ศิลาวิทยา (Lithology) ตะกอนวิทยา (Sedimentology) ศิลาวรรณนา (Petrology) ธรณีประวัติ 
(Historical Geology) ลําดับชั้นหินวิทยา (Stratigraphy) บรรพชีวินวิทยา (Palaeontology) หรือโบราณชีววิทยา 
(Palaeobiology) ชีวภูมิศาสตร (Biogeography) ภูมิศาสตรบรรพกาล (Palaeogeography) ภูมิอากาศบรรพกาล 
(Palaeoclimatology)ธรณีกาลวิทยา (Geochronology) นิเวศวิทยาโบราณ (Palaeoecology) ธรณีวิทยาโครงสราง 
(Structural Geology) ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) ธรณีวิทยาภาพถาย (Photogeology) ภาพถาย ดาวเทียม 
(Remote Sensing) เศรษฐธรณีวิทยา (Economic Geology) ธรณีเคมี (Geochemistry) ภูเขาไฟวิทยา (Volcanology) 
อุทกวิทยา (Hydrology) สมุทรวิทยา (Oceanography) อุทกธรณีเคมี (Hydrogeochemistry) ธรณีอุทกวิทยา 
(Geohydrology) ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonics) ธรณีฟสิกส (Geophysics) วิศวกรรมธรณี (Engineering Geology) 
ปโตรเลียมวิทยา (Petroleum Geology) ถานหินวิทยา (Coal Geology) ธรณีวิทยาส่ิงแวดลอมเพ่ือการวางแผน 
(Environmental Geology for Planning) ธรณีพิบัติภัย (Geological Hazards) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปธรณีกาลแสดงชวงเวลาตั้งแตกําเนิดโลก กําเนิดส่ิงมีชีวิตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน (ดัดแปลงจากUSGS Publication, 
Geologic Time และ IUGS, 2004) 
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 ตารางธรณีกาล Table of Geologic Time Scale (ดัดแปลงจาก Gradstein et al, IUGS, and USGS Publication, 2004) 

หมายเหต ุในปจจุบันเรียก เทอรเชียรี (Tertiary) วา พาลีโอจีน (Paleogene) และควอเทอรนาร ี(Quaternary) วา นีโอจนี (Neogene) 
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 1.2.2 ธรณีวิทยากับชีวิตประจําวัน (Geology and daily life) 
 ธรณีวิทยา สามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก ในดานงานวิชาการหลากหลายดานเพื่อการวางแผน
ใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา งานอุตสาหกรรม งานกอสราง และดานการทองเท่ียว ซึ่ง
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราท้ังโดยทางตรงและทางออม ไมมากก็นอย อยางใดอยางหน่ึงหลีกไมพน ยกตัวอยางเชน 
เราอยูในบานซึ่งประกอบดวยโครงสรางท่ีประกอบขึ้นจากสวนประกอบของแรเหล็กหิน กรวด ทราย ปูนซีเมนต และแรซิลิกา 
(Silica) หรือทรายแกวท่ีนําไปทํากระจก หลังคาบานบางหลังทําจากแรสังกะสี บางแหงเปนกระเบื้องจากดินเหนียวเผา 
และประตูหนาตางบางแหงเปนกรอบอลูมีเนียม เวลาเราต่ืนนอนขึ้นมาสวนใหญจากเสียงนาฬิกาปลุก หรือนาฬิกาขอมือ 
ซึ่งมีสวนประกอบของ แรควอรตซ (Quartz) หนาปดนาฬิกาทําจากกระจกหรือแกวมาจากทรายแกวหรือซิลิกา และตัวเรือนกับ
สายนาฬิกาทําจากไม เหล็กอลูมิเนียม หรือ สเตนเลส (Stainless steel) เงิน (Ag, Silver) ทองคํา (Au, Gold) เซรามิกส 
(Ceramics) หรือพลาสติกซึ่งเปนผลิตภัณฑจากปโตรเลียม จากนั้นเมื่อไปเขาหองน้ํา จะพบกับอางลางหนา และโถถาย
ปสสาวะ อุจจาระ ซึ่งทําดวยเซรามิกส เปนผลิตภัณฑจากแรเฟลดสปารและดินขาว (Ball Clay) เปดกอกน้ําซึ่งทําจากวัสดุ 
ตั้งแตสเตนเลส ทองเหลือง เงิน ไปจนถึงทองคํา หรือจากพลาสติก สวนแปรงสีฟนนั้นทํามาจากพลาสติกซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑปโตรเคมี และยาสีฟนสวนหนึ่งมาจากฟลูออไรด (F, Fluoride) ฝาและหลอดทําจากพลาสติกและอลูมีเนียม 
เมื่ออาบน้ําในบางบริเวณอาจใชน้ําบาดาล ซึ่งไดมาจากทรัพยากรน้ําบาดาล สวนในบางแหงใชน้ําประปาซึ่งเปนน้ําดิบท่ี
ผานกรรมวิธีใหสะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยใสคลอรีนซึ่งมาจากคลอไรด อาบน้ําเสร็จแลวก็เริ่มแตงตัว หวีผม ใสเส้ือผา 
ถุงนอง ถุงเทา รองเทา ส่ิงเหลาน้ีบางสวนเปนวัสดุหรือเสนใยสังเคราะหท่ีไดมาจากผลิตภัณฑปโตรเคมี เมื่อทาแปง 
สวนประกอบของ แปงทาหนาไดมาจากพวกแรทัลค (Talc) เมื่อแตงตัวเสร็จ ไดเวลารับประทานอาหารเชาของหลายทาน 
ภาชนะท่ีหุงตม และใสอาหารตาง ๆ ทํามาจากอลูมีเนียม สแตนเลส แกว เซรามิกส และพลาสติก กาซท่ีหุงตมอาหาร
ไดมาจาก พลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ(Fossil Fuels) บางแหงอาจใชเคร่ืองใชไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ักไฟ และขั้วเสียบ ทํา
มาจากทองแดง (Cu, Copper) และพลาสติก หลังอาหารเชา พรอมออกเดินทางไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือไปทํางาน 
บางทานอาจเดินทางโดยใชวิธีการเดินไปตามถนนบางแหงซึ่งลาดยางมะตอย อันเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
แตถนนบางแหงอาจเปนถนนคอนกรีต นั่นเปนผลมาจากผลิตภัณฑปูนซีเมนตและมีเหล็กเสริม หรือบางทานอาจนั่ง
รถยนต รถเมล รถไฟฟา ปนจักรยาน หรือขี่จักรยานยนต โดยยานพาหนะเหลานี้ผลิตมาจาก อุตสาหกรรมเหล็ก 
อลูมีเนียม และพลาสติก พลังงานที่ใชไดมาจากปโตรเลียมและกาซธรรมชาติจะเห็นวามนุษยเราเกี่ยวของกับธรณีวิทยา
และการนําทรัพยากรธรณีไปใชประโยชนอยางมากมาย ลองทบทวนดูวาในทุกวันนี้ พวกเราไดใชพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือเปลานอกจากน้ียังมีความรูทางธรณีวิทยาอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งทําการศึกษาถึง
สาเหตุและผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับมนุษย คือ ธรณีพิบัติภัย (Geological Hazards) ไดแก 
ปรากฏการณแผนดินไหว (Earthquake) ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic explosion) คล่ืนยักษสึนามิ (Tsunami) หลุบยุบ 
(Sink hole) โพรงถ้ําถลม (Collapsed Sink) น้ําปาหลากเฉียบพลัน (Sudden Flooding) แผนดินถลม (Landslide) หรือ
หินถลม (Rock fall) ซึ่งเปนเรื่องราวที่ขณะน้ี เรากําลังตื่นตัวและคอยติดตามขาวสารสังเกตการณ และ คอยเฝาระวัง  
ทางรัฐบาลไดจัดเตรียมหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเครือขายธรณีพิบัติภัย ทําการอบรม เพ่ือใหความรู 
ขอมูล ขาวสาร พรอมแจงเตือนภัย และใหการชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงที 
 1.2.3 ธรณีวิทยาประเทศไทย (Geology of Thailand) 
 ประเทศไทยประกอบดวยแผนเปลือกโลกขนาดเล็กหรือแผนอนุทวีป (Terrane, plate, craton, microcontinent, block) 
ซึ่งเปนแนวตะเข็บรอยตอธรณี (Suture) ระหวาง 2 แผนเปลือกโลกดวยกัน  ไดแก แผนเปลือกโลกฉาน-ไทย (Shan-Thai terrane) 
อยูทางทิศตะวันตก ซึ่งครอบคลุมบริเวณ ดานตะวันออกของประเทศพมา บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใตของ
ประเทศไทยรวมทั้งบริเวณ ประเทศมาเลเซีย และบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราประกอบดวยหินตั้งแตมหายุคพรีแคมเบรียน 
(Pre-Cambrian) มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era) มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era) และ มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era) 
สวนแผนเปลือกโลกอินโดจีน (Indochina terrane) อยูทางทิศตะวันออก ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออกของไทยบริเวณประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกมัพูชา (จาก ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 รูปแผนที่แสดงขอบเขตของแผนเปลือกโลกบริเวณประเทศไทย (จาก ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544) 
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 เน่ืองจากแผนเปลือกโลกขนาดใหญมีการเคล่ือนตัว (Plate Tectonics) อยูตลอดเวลา แผนเปลือกโลกขนาดเล็ก
ของประเทศไทยก็มีผลกระทบเชนกัน เกิดการเปล่ียนแปลงหลายครั้ง จากการศึกษาการเคล่ือนตัวของแผนเปลือกโลก
อินเดีย (Indian plate) เขามาชนกับแผนเปลือกโลก ยูเรเซีย (Eurasian plate) ชวงยุคเทอรเชียรี (Tertiary) สงผลใหตรง
บริเวณขอบรอยตะเข็บเชื่อมตอของ แผนเปลือกโลกฉาน-ไทยและแผนเปลือกโลกอินโดจีนมีการคดโคงตัวมากขึ้น เกิดชั้น
หินแนวคดโคงสุโขทัย (Sukhothai Fold Belt) และชั้นหินแนวคดโคงเลย-เพชรบูรณ (Loei-Petchabun Fold Belt) 
นอกจากนี้ยังพัฒนาเกิดเปนแนวรอยเล่ือนสําคัญ (Major Faults) หลายแนวดวยกัน (ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544) 
ไดแกแนวรอยเล่ือนตามแนวระดับ (Strike-slip Fault) ทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก เฉียงใต 
เชน กลุมรอยเล่ือน แมปง (Mae Ping Fault Zone) กลุมรอยเล่ือนดานเจดียสามองค (Three Pagoda Fault Zone) และ
ในแนวตะวันออก เฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต เชน กลุมรอยเล่ือนน้ําปาด (Nam Pat Fault Zone) กลุมรอยเล่ือนระนอง 
(Ranong Fault Zone) กลุมรอยเล่ือนคลองมะลุย (Klong Marui Fault Zone) เปนตน ประเทศไทยสามารถแบงตาม
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา ลักษณะสภาพภูมิประเทศ และ ภูมิสัณฐานออกเปน 8 ภูมิภาค (ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544) 
กลาวโดยภาพรวม ดังนี้ 
 - บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกตอนบน (Northern and Upper Western Regions) ประกอบดวย
เทือกเขาสูงสลับซับซอนมากมายตอเนื่องกัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต เกิด
ท่ีราบลุมระหวางหุบเขา เทือกเขาเหลานี้เปนตนกําเนิดแมน้ําสําคัญหลายสายไหลลงสูภาคกลาง และทางตอนใตของประเทศ อีก
ท้ังยังมีความสัมพันธทางธรณีวิทยาโครงสรางของประเทศไทย และธรณีสัณฐานตอเนื่องกับแนวเทือกเขาหิมาลัย 
 - บริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง (The Central Plain) ครอบคลุมบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ท้ังหมด และ
บริเวณที่ราบลุมจากแมน้ําทางภาคตะวันตก และภาคตะวันออกท่ีลอมรอบภาคกลางอีกดวย ประกอบดวยตะกอนทางน้ํา
ท่ีถูกพัดพามากับแมน้ําสายตาง ๆ จากทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก สะสมตัวบนพ้ืนท่ีซึ่งในอดีตอยู
ระดับตํ่ากวาน้ําทะเล สะสมตัวหนามากขึ้นจนกระทั่ง เหนือระดับน้ําทะเล เปนพ้ืนท่ีราบกวางใหญท่ีสุดในประเทศไทย มี
เนินเขาโดด ๆ อยูเปนหยอม ๆ 
 - บริเวณเทือกเขาเลย-เพชรบูรณ (Loei-Petchabun Ranges) เปนบริเวณแนวเทือกเขาคลุมพ้ืนท่ีเขตติดตอ 
จังหวัดเลย เพชรบูรณ และบางสวนของจังหวัดพิษณุโลกพิจิตร นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี และนครนายก มีเทือกเขา
วางตัวแนวเหนือ-ใตเปนสวนใหญ แบงเขตติดตอกับท่ีราบลุมภาคกลางดาน ตะวันตก และติดตอกับท่ีราบสูงโคราชดาน
ตะวันออกโดยเทือกเขาเพชรบูรณ ซึ่งเปนตนกําเนิดแมน้ํา ปาสัก เกิดท่ีราบลุมแบบตะพักลุมน้ําขนานตามแนวเทือกเขา 
 - บริเวณภาคตะวันออก (The Eastern Regions) ครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแตใตเทือกเขาเพชรบูรณและขอบท่ีราบ
สูงโคราชลงมาถึงขอบอาวไทยตรงภาคตะวันออก มีทิวเขาบรรทัดเปนแนว กั้นพรมแดนธรรมชาติระหวางไทย-กัมพูชา 
พ้ืนท่ีโดยสวนใหญเปนเทือกเขาและภูเขาสูงสลับกับพ้ืนท่ี ลอนลาดวางตัวในแนวเหนือ-ใต บางบริเวณเปนท่ีราบระหวาง
พ้ืนท่ีลอนลาดลงไปจนถึงบริเวณชายทะเล ซึ่งมีแนวภูเขาแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเลอาวไทยดานจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด 
 - บริเวณท่ีราบสูงโคราช (the Khorat Plateau) ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด ขอบตะวันตก 
แบงโดยเทือกเขาเพชรบูรณ ดานใตแบงโดยทิวเขาสันกําแพงและพนมดงรัก ถูกแบงเปนสองสวนโดยเทือกเขาภูพาน ออกเปน 
แองอุดร-สกลนคร แมน้ําสําคัญ คือ แมน้ําสงครามกับแมน้ําพุงไหลลงแมน้ําโขง และแองโคราช-อุบล แมน้ําสําคัญ คือ 
แมน้ํามูลกับแมน้ําชี ไหลลงสู แมน้ําโขงเชนเดียวกัน ท้ังสองแองมีพ้ืนท่ีเทือกเขาสวนใหญลักษณะโครงสรางชั้นหินโคงรูป
ประทุนฟูก (Anticlinorium) ตะพักลุมน้ํา พ้ืนท่ีราบน้ําทวมถึง และน้ําทวมไมถึง บริเวณกลางแองมีชั้นเกลือหินกระจายทั่วไป 
เปนสาเหตุของพ้ืนท่ีดินเค็มและน้ําเค็ม ตะกอนที่ราบลุมน้ําสวนใหญเปนกรวด ทราย ดินเหนียว และลูกรัง 
 - บริเวณภาคตะวันตกตอนลางและภาคใต (Lower Western and Southern Regions) ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตั้งแตบริเวณแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางภาคตะวันตกตอนลาง แบงเปนสองแนว แนวตะวันตกอยูประเทศพมาแนว
ตะวันออกคือเทือกเขาภูเก็ต และทิวเขานครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ-ใต เปนแนวพรมแดนธรรมชาติระหวางไทย
กับพมาลงไปจนถึงคาบสมุทรทางใตจรดแนวทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งวางตัวในแนวเกือบตะวันออก - ตะวันตกเปนพรมแดน
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 - บริเวณอาวไทย (The Gulf of Thailand) คือบริเวณทะเลดานตะวันออกของไทย เปดไปสูทะเลจีนใต มีเขต
ติดตอระหวางนานน้ําไทยกับประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีเขตนานน้ํา หางจากฝงทะเลของแตละ
ประเทศ 12 ไมลทะเล ลักษณะภูมิประเทศของทองทะเลอาวไทย ไมราบเรียบ ประกอบดวยสัน (Ridge) และแอง (Basin) มากมาย 
วางตัวในแนวเหนือ-ใต เปนแหลงกาซธรรมชาติ ท่ีสําคัญ อาวไทยดานตะวันออกประกอบดวยแองปตตานีและแองมาเลย 
ชั้นตะกอนที่สะสมตัว เปน ตะกอนพ้ืนทวีปอายุเทอรเชียรี สวนอาวไทยดานตะวันตก มีแองท่ีสําคัญ คือ แองชุมพรและ
แองสงขลา เปนแหลงปโตรเลียมท่ีสําคัญ 
 - บริเวณทะเลอันดามัน (the Andaman Sea) เปนแองท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของเปลือกโลก (Tectonic basin)  
มีลาดทวีป (Continental slope) นอกชายฝงแหลมไทยมาเลเซีย ในทะเลอันดามนั ประกอบดวยแองเทอรเชียรีท่ีสําคัญ 2 แอง 
คือ แองสิมิลัน อยูในบริเวณลึกนอยกวา 200 เมตร เกิดจากการเคล่ือนตัวแบบทวนเข็มนาฬิกา (Sinistral movement) 
ของเขตรอยเล่ือนระนอง (Ranong Fault Zone) และแองเมอรกุย (Mergui Basin) ซึ่งอยูในบริเวณทะเลลึกมากกวา 200 เมตร 
เปนแองชนิด Transtensional back-arc basin วางตัวในแนวเหนือใต ในลักษณะ Half-Graben ตะกอนที่ทับถมเปน
ตะกอนจากทะเล (Marine deposits) แตถาแบงตามอายุของชั้นหินแลว สามารถแบงไดตามแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย 
(Geological Map of Thailand) โดยประเทศไทยประกอบดวยชั้นหินรองรับโดยมีอายุตั้งแตชวงยุคพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian) 
มีอายุมากท่ีสุดวางตัวในระดับลางสุด เรียงลําดับสูงขึ้นมาจนถึงชัน้ตะกอนในยุคควอเตอรนาร ี (Quaternary) ซึ่งมีอายุออนสุด 
แสดงภาพรวมใหเห็นลักษณะการกระจายตัวของชั้นหินของ ประเทศไทยโดยใหสีและสัญลักษณแทนชวงอายุในแตละยุค
และมหายุคจากอายุแกท่ีสุดไปหาออนสุด 
 หินท่ีพบในชวงมหายุคพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian) หรือ หินมหายคุพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian rock) 
ซึ่งสวนใหญเปนหินแปรท่ีเกิดการแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional Metamorphism) เปนหินแปรเกรดสูง (High-Grade 
Metamorphism) พวกออรโธไนส (Ortho-Gneiss) เชน หินแอนนาเท็กไซต (Anatecite) หรือหินมิกมาไทต (Migmatite) 
และหินพาราไนส (Para-Gneiss) หินชีสต (Schist) หินแคลกซิลิเกต (Calc-Silicate) หินออน (Marble) พบบริเวณแนว
ขอบตะวันตกของแผนเปลือกโลกฉาน - ไทย เขตจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ตาก ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช 
และบริเวณภาคตะวันออก เขตจังหวัดชลบุรี 
 หินท่ีพบในชวงมหายุคพาลีโอโซอิกตอนตน (Early Paleozoic) หรือ หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนลาง
(Lower Paleozoic rock) เร่ิมตั้งแตยุคแคมเบรียน (Cambrian) จนถึงยุคดีโวเนียน (Devonian) ประกอบดวยหินทราย 
หินดินดาน หินคารบอเนต และหินแปรเกรดต่ํา ปรากฏเปนแนวยาวลงมาจากทางภาคเหนือตอนบนผานทาง ภาคตะวันตก 
จนถึงภาคใตและบริเวณภาคตะวันออกของไทย กลุมหินท่ีรูจัก กันดีในบริเวณภาคใต ไดแก กลุมหินตะรุเตา (Cambrian) 
กลุมหินปูน ทุงสง (Ordovician) กลุมหิน ตะนาวศรี(Silurian-Carboniferous) 
 หินท่ีพบในชวงมหายุคพาลีโอโซอิกตอนปลาย (Late Paleozoic) หรือ หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน
(Upper Paleozoic rock) พบแผกระจายตัวอยูเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยกเวนบริเวณที่ราบสูงโคราชเทานั้น 
โดยเริ่มจากยุคคารบอนิเฟอรัส (Carboniferous) ซึ่งสวนใหญเปนพวกหินทราย (Sandstone) หินดินดาน (Shale) และ
หินโคลนปนกรวด (Conglomeratic mudstone) พบหินเชิรต (Chert) และหินปูน (Limestone) อยูบาง จากนั้นในยุคเพอรเมียน 
(Permian) สวนใหญเปนพวกหินปูน พบหินดินดาน หินทราย และหินเชิรตบาง หินปูนยุคเพอรเมียนสามารถ แบงไดเปน 
2 กลุมดวยกัน ไดแก กลุมหินปูนราชบุรี (Ratburi Limestone) พบอยูทางดานตะวันตกของประเทศไทยรวมถงึภาคใตดวย 
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 หินท่ีพบในชวงมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic) หรือ หินมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic rock) เริ่มตั้งแต ยุคไทรแอสซิก 
(Triassic) มีการสะสมตัวของ หินดินดาน หินปูน และหินทราย ในสภาพแวดลอมภาคพ้ืนสมุทร (Marine environment) 
พบใน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก คือ กลุมหินลําปางนอกจากนี้ยังพบปรากฏบริเวณชายฝงทะเล ภาคตะวันออกและ
ภาคใต และบริเวณขอบที่ราบสูงโคราชบางสวน สวนหินในชวงยุคจูแรสซิก (Jurassic) ถึงยุคครีเทเชียส (Cretaceous) 
ประกอบดวยหินทรายหินทรายแปง หินดินดาน และหินกรวดมน (Conglomerate) โดยชั้นหินสวนใหญจะมีสีแดง บงชี้ถึง
สภาพแวดลอมแบบภาคพ้ืนทวีป (Non-marine environment) ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณที่ราบสูง โคราชท้ังหมด จึงเรียกวา
เปน กลุมหินโคราช (Khorat Group) นอกจากนั้นยังพบในบริเวณดานตะวันตกของภาคเหนือ และในบางพื้นท่ีของภาค
ตะวันตกตอนบน สวนทางภาคตะวันตกตอนลางและทางภาคใตเปนพวกหินปูน และหินดินดานยุคจูแรสซิก ซึ่งสะสมตัว
ในสภาพแวดลอมภาคพ้ืนสมุทร 
 หินท่ีพบในชวงมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic) หรือ หินมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic rock) เร่ิมต้ังแตยุคเทอรเชียรี 
(Tertiary or Palaeogene) ไปจนถึงยุคควอเตอรนารี (Quaternary or Neogene) ประกอบดวยหินท่ีสะสมตัวบนบกและ
ในทะเลลึกของแองท่ีจมตัวลงไป ในลักษณะของบล็อกกึ่งกราเบน (Half-Graben) ซึ่งวางตัวในแนวเหนือใต เปนผลจาก
อิทธิพลเมื่อครั้งท่ีเกิดการยกตัวของแผนดิน และเกิดรอยเล่ือนในชวงท่ีแผนเปลือกโลกอินเดียเคล่ือนตัวขึ้นมาชนกับแผน
เปลือกโลกยูเรเชีย เมื่อประมาณ 40-50 ลานปท่ีผานมา ในแองเทอรเชียรีประกอบดวยพวกหินทราย หินดินดาน และหิน
โคลน พบกระจายตัว อยูท้ังทางบกและในทะเล ประมาณ 60 แองดวยกัน เปนแหลงพลังงาน เชื้อเพลิงธรรมชาติท่ีสําคัญ 
ของประเทศ ไดแก ปโตรเลียม ถานหิน และกาซธรรมชาติ สวนตะกอนยุคควอเตอรนารีนั้นครอบคลุม พ้ืนท่ีประมาณ 1 
ใน 3 ของประเทศ สวนใหญเปนตะกอนซึ่งยังไมแข็งตัว กลายเปนหิน ประกอบดวย ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง ดินเหนียว 
ชั้นศิลาแลง และเศษหินท่ีผุพังมาจากหินเดิม เนื่องจาก การกัดกรอนทําลายและพัดพาทางธรณีวิทยา จากอิทธิพลของ
กระแสน้ําและกระแสลมทําใหเกิดการ สะสมตัวตามตะพักลุมน้ํา บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง บริเวณชายฝงทะเล และในทะเลสาบ 
 หินอัคนี (Igneous rocks) ในประเทศไทยพบหลายชนิด และหลายชวงอายุดวยกัน ตั้งแตมหายุค พาลีโอโซอิก 
จนถึงมหายุคซีโนโซอิก สามารถแบงออกไดเปน 3 แนว ไดแก แนวตะวันออก แนวตอน กลางและแนวตะวันตก 
ประกอบดวยหินแกรนิต (Granite) และหินภูเขาไฟเปนสวนใหญ โดยมีหินเมฟก (Mafic rock) และอัลตราเมฟกรวมอยูดวย 
โผลใหเห็นเปนบริเวณแคบ ๆ ตามแนวตะเข็บรอยตอธรณี ในเขตจังหวัดนาน อุตรดิตถ นครราชสีมา สระแกว ปราจีนบุรี 
และนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูป แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (จาก ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2542) 
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บทที ่2 ความรูเก่ียวกับโบราณชีววิทยาและไดโนเสาร 
(Introduction to Palaeobiology and Dinosaur) 

 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีความรูเกี่ยวกับโบราณชีววิทยาและสามารถบอกไดถึงประโยชนของการศึกษาโบราณชีววิทยา อีก
ท้ังสามารถนําเอาความรูท่ีไดไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได 
 2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ อีกท้ังยังสามารถจําแนกชนิด และประเภท
ของซากดึกดําบรรพในเบ้ืองตนได 
 3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนในเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร รวมถึงสัตวและพืชรวมสมัยไดโนเสาร 
 4. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของไดโนเสารและสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการสูญพันธุ ของ
ไดโนเสารได 
 5. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องไดโนเสารสามารถอธิบายหรือนําเสนอเรื่องราวของการคนพบไดโนเสารใน
ประเทศไทย พรอมท้ังสามารถอธิบายลักษณะและจําแนกความแตกตางของไดโนเสาร สัตวและพืชรวมสมัยในประเทศไทย ท่ี
พบแตละชนิดในประเทศไทยได 

 2.1 การศึกษาโบราณชีววิทยา (Studies in Palaeobiology) 
 2.1.1 โบราณชีววิทยา หรือ บรรพชีวินวิทยาคืออะไร (What are Palaeobiology and Palaeontology?) 
 โบราณชีววิทยา (Palaeobiology) หรือ บรรพชีวินวิทยา (Palaeontology) คือ เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง
ของวิชาธรณีวิทยา (Earth Sciences) ท่ีวาดวยการศึกษาธรรมชาติวิทยาและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณ เชน ศึกษาเกี่ยวกับ 
พืชโบราณ (Palaeobotany) ละอองเรณูวิทยา (Palynology) โบราณชีววิทยาสัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Palaeontology) 
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Palaeontology) จุลบรรพชีวินวิทยา (Micropalaeontology) และวิชาท่ีวาดวย
การศึกษารองรอยของส่ิงมีชีวิตโบราณ (Trace fossils หรือ Ichnology) ส่ิงมีชีวิตแรกเริ่มถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อกวา 3,800 ลานปมาแลว 
เร่ิมจากส่ิงมีชีวิตรูปแบบงาย ๆ เซลเดียว พวกแบคทีเรีย และตอมาเมื่อประมาณ 2,500 ลานป พวกสาหรายสีเขียวน้ําเงิน 
(blue-green algae) ซึ่งสามารถสังเคราะหแสงและเปนแหลงผลิตออกซิเจนแหลงแรกของโลกก็ไดถือกําเนิดขึ้นมา 
จากนั้นเมื่อประมาณ 542 ลานป ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดกําเนิดและมีวิวัฒนาการมากขึ้น จนเกิดเปนส่ิงมีชีวิตท่ีซับซอนมากขึ้น 
เปนสัตวและ พืชในทะเล ปลา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พืชและสัตวบก สัตวเล้ือยคลาน สัตวเล้ียงลูกดวยนม นก จนถึง
ส่ิงมีชีวิตปจจุบัน ตนตระกูลของมนุษยเริ่มปรากฏเมื่อประมาณ 5 ลานปมาแลว และมนุษยปจจุบันเริ่มปรากฏเมื่อ
ประมาณ 100,000 ปท่ีผานมา ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายเหลาน้ี เจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยูบนโลก จนกระท่ังสุดทายส่ิงมีชีวิต
เหลาน้ีก็ตายลงไปดวยปจจัยหลายสาเหตุดวยกัน จากนั้นซากส่ิงมีชีวิตเหลาน้ันไดถูกเก็บรักษาไวโดยชั้นตะกอนที่มาทับถม 
โดยธรรมชาติ (Preservation) ซึ่งในเวลาตอมาสารละลายแรธาตุท่ีถูกนํามากับชั้นตะกอนที่ถับถม เขาไปแทนที่ใน
โครงสรางเซลของส่ิงมีชีวิต (มีสองแบบ คือ การแทนที่ท่ีไมสมบูรณ คือเกิดการแทนที่เพียงบางสวนไมท้ังหมด และการ
แทนที่อยางสมบูรณ) จากน้ันเกิดกระบวนการทําใหซากส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีเกิดการแข็งตัวกลายเปนหิน (Diagenesis or 
Petrification or Silicification) กาลเวลาผานไปเนิ่นนานแสนนานจนกระทั่งถึงปจจุบัน นักบรรพชีวินวิทยา 
(Palaeontologist) ผูศึกษาธรรมชาติวิทยาและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแหงยุคโบราณยอนเปรียบเทียบกับยุคปจจุบัน ได
ทําการสํารวจพบและขุดคน ทําการอนุรักษ ศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตโบราณในแตละลําดับชั้นและแตละ
ชวงอายุของธรณีกาล (Biostratigraphy) ทําการศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน (Taxonomy หรือ Systematics) เปนการจัด
จําแนกและอธิบายส่ิงมีชีวิตอยางเปนระบบ การจําแนกกลุมส่ิงมีชีวิตตามวิวัฒนาการชาติพันธ (Phylogenetic 
classification) การศึกษาลักษณะรูปรางสัณฐานหรือสัณฐานวิทยา (Morphology) การศึกษาลักษณะโครงสรางของ
กระดูกสัตว (Osteology) หรือกายวิภาคของพืชโบราณ (Plant Anatomy) ทําใหสามารถจําลองเหตุการณในอดีตถึงการ
ดํารงชีวิตตั้งแตคร้ังยังมีชีวิตจนกระทั่งตายไป (Reconstruction of Palaeoenvironment) แลวถูกเก็บรักษาไวในชั้น
ตะกอนในรูปของซากดึกดําบรรพ ซึ่งในเวลาตอมาชั้นตะกอนเหลานี้ผานกระบวนการที่ทําใหแข็งตัวกลายเปนหิน
(Diagenesis) จากนั้นสามารถอธิบายถึงสาเหตุการตายและวิธีการเก็บรักษาสภาพไวจนกลายเปนซากดึกดําบรรพ หรือ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป แสดงภาพจําลองเหตุการณหลังการตาย (Taphonomy) ของส่ิงมีชิวิตกอนกลายมาเปนซากดึกดําบรรพ (After 
Fastovsky and Weishampel, 1996) 
 
 2.1.2 ประโยชนของการศึกษาโบราณชีววิทยาหรือบรรพชีวินวิทยา (Use of Palaeobiology or Palaeontology) 
 1. ทําใหเราทราบวา โลกของเรากําเนิดเมื่อประมาณ 4,600 ลานปมาแลว เรียนรูถึงองคประกอบและ          
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก จนกระท่ังเกิดมีส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยบนโลกนี้ขึ้นนับต้ังแต ส่ิงมีชีวิตแรกเริ่มเซลเดียวถือ
กําเนิดเมื่อประมาณ 3,600 ลานปมาแลว มีลักษณะรูปราง ลักษณะโครงสรางและการดํารงชีวิตเปนอยางไร ตอมา
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายเหลานี้ไดพัฒนาและมีวิวัฒนาการซับซอนขึ้นมาจนเปนส่ิงมีชีวิตในปจจุบัน 
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 2. ทําใหเราทราบวา การศึกษาโบราณชีววิทยาซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ ใชเปนหลักฐานใน
การศึกษาสภาพแวดลอมโบราณ ลักษณะการสะสมตัวของชั้นหิน สภาพภูมิศาสตรและสภาพภูมิอากาศบรรพกาล 
ลักษณะสภาพภูมิประเทศโบราณ เมื่อคร้ังท่ีซากดึกดําบรรพเหลานี้ยังมีชีวิตอยู เก็บเรื่องราวตางๆ ของโลกและส่ิงมีชีวิตเอาไว 
เปนสมุดบันทึกแผนดินและบันทึกประวัติศาสตรธรรมชาติเลมใหญของโลกที่รอคอยใหเราคนหา และคอยเปดพลิกอานดู
เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในแตละหนาของประวัติโลกของเรา ใหทราบถึงกําเนิดโลกและส่ิงมีชีวิต องคประกอบและ
ลักษณะโครงสรางของโลกและส่ิงมีชีวิต การดํารงอยู การเปล่ียนแปลงและสาเหต ุการพัฒนา และการส้ินสุด หมุนเวียนเปนวัฏจกัร 
ในแตละรอบของชวงวิวัฒนาการและในแตละชวงของกาลเวลา 
 3. ศึกษาซากดึกดําบรรพ เพ่ือ ใชเปนขอมูลหลักฐานอางอิงในการศึกษาหาความสัมพันธเปรียบเทียบระหวาง
ชั้นหินในบริเวณตางๆ (Geologic or lithologic and biostratigraphic correlation) โดยใชซากดึกดําบรรพดัชนี (Index fossil) 
เปนตัวบงชี้หาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตโบราณและธรณีวิทยาในตั้งแตสองบริเวณขึ้นไป นั่นคือถาพบซากดึกดําบรรพ
ชนิด (species) สกุล (genus) หรือกลุมเดียวกันแนนอนในชั้นหินตางบริเวณมากกวาหนึ่งแหงขึ้นไป แสดงวาในชั้นหินท่ี
พบซากดึกดําบรรพนั้นๆ มีสภาพแวดลอมและเกิดการตกสะสมตัว (Depositional settling) ของชั้นตะกอนในแองสะสมตัว
ในชวงเวลาเดียวกัน หรือมีอายุทางธรณีกาลเดียวกันถึงแมวาจะอยูตางท่ีกันก็ตาม ดวยเหตุนี้ทําใหนักธรณีวิทยาสามารถ
หาอายุเปรียบเทียบของชั้นหิน (Relative age)ในบริเวณตาง ๆ ได 
 4. ซากดึกดําบรรพบางชนิดมีปริมาณธาตุไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) สูง เมื่อการสะสมตัวเปนจํานวนมาก
เปนระยะเวลานานนับหลายลานป ประกอบดวยอุณหภูมิ ความรอน ความกดดันท่ีเหมาะสม ทําใหกอเกิดเปนแหลงตน
กําเนิดทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) เชน น้ํามัน (Petroleum) กาซธรรมชาติ (Gas) และหินน้ํามัน (Oil Shales) 
ใหนักธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสทําการศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะโครงสราง และปริมาณของซากดึกดําบรรพเหลานี้     
โดยรวมกับการใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกส และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยในการคนหาชั้นหินตะกอนที่มี
ลักษณะโครงสรางเปนแหลงสะสมตัวและกักเก็บเชื้อเพลิงธรรมชาติเหลานี้ 

 2.2 ซากดึกดําบรรพและกระบวนการเกิดเปนซากดึกดําบรรพ (Fossils and fossilization process) 
 2.2.1 ซากดึกดําบรรพคืออะไร (What is fossil?) 
 ซากดึกดําบรรพ หรือฟอสซิล (Fossils) หมายถึงซากของส่ิงมีชีวิตท่ีตายไปแลว หรือรองรอยตาง ๆ ท่ีเกิด
จากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต (Trace fossils or Ichnology) ท้ังพวกสัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมีกระดูกสันหลังและพืช 
ซึ่งถูกเก็บรักษา (Preservation) ไวตามธรรมชาติในชั้นตะกอนที่มาปดทับเก็บรักษาสภาพซากส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีทันที หรือ
เกิดในชวงระยะเวลาหลังจากส่ิงมีชีวิตเหลานั้นตายไปไมนานนัก โดยยังไมทันจะเนาเปอยผุพังไปเสียกอน ซึ่งในกาลตอมา   
ไดกลายเปนหินโดยกระบวนการทางธรรมชาต ิ (Fossilization process) โดยสารละลายแรธาตุท่ีมากับตะกอนทางน้ําคอย ๆ 
เขาไปแทนท่ีโครงสรางเซลเดิมของส่ิงมีชีวิตนั้น ตามแนวรอยแตก หรือตามชองวางระหวางเซลกระดูกและเซลพืชทีละนิดๆ 
จนกระทั่งมีโครงสรางแข็งแกรงขึ้นจนสามารถรับน้ําหนักของตะกอนที่มาทับถมตอมาจนกลายเปนหิน หรือสภาพกึ่งกลายเปนหิน 
เกิดเปนซากดึกดําบรรพขึ้นมา โดยกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นในชวงกอนระยะเวลาเริ่มตนของยุคประวัติศาสตร (Historic Age) 
 2.2.2 ซากดึกดําบรรพเกิดข้ึนไดอยางไร (How was fossil happened?) 
 สรรพส่ิงเมื่อถือกําเนิดหรือบังเกิดขึ้นมา ยอมมีความดํารงอยู เจริญเติบโตหรือวิวัฒนาการขึ้นไปจนถึงท่ีสุดแลว
คงสภาพ และจากนั้นก็คอย ๆ เส่ือมไปตามกาลเวลา แลวในท่ีสุดยอมมีความดับไปเปนธรรมชาติธรรมดาเปนเชนนั้นเอง 
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายก็เชนกันยอมไมพนกฎเกณฑดังกลาว ตามธรรมดาเมื่อชีวิตหนึ่งตายไปรางกายก็เนาเปอยผุพัง และยอย
สลายปนกับดินไป แตก็มีซากส่ิงมีชีวิตจํานวนหนึ่งถูกเก็บรักษาสภาพไวโดยธรรมชาติเหมือนเปนเหตุบังเอิญ แตแทจริงแลว 
เปนเหตุท่ีถึงพรอมของเหตุการณหลายอยางสอดคลองกัน ณ ชวงเวลานั้นพอดี มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถ
ชะลอหรือสกัดกั้นการเนาเปอยผุพังได อันประกอบดวยเหตุปจจัยดังตอไปนี้ 
 - ส่ิงมีชีวิตนั้นจะตองมีสวนประกอบที่เปนโครงรางแข็ง (Hard parts) เชนเปลือก กระดอง หรือกระดูกสันหลัง 
เปนสวนใหญ 
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 - สภาพส่ิงแวดลอมและอุณหภูมิเปนตัวชวยเก็บรักษาสภาพของซากส่ิงมีชีวิตเหลานั้น ท้ังนี้บริเวณท่ีจะสามารถ
เก็บรักษาสภาพไดดีนั้น จะตองเย็นจัด หรือแหงแลงมาก ซึ่งชวยชะลอหรือหยุดการทํางานของแบคทีเรียในการยอยสลาย
เน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต ในบางครั้งสามารถเก็บรักษาสภาพสวนท่ีเปนเนื้อเยื่อ (Soft parts) ไวได แตก็พบเพียงสวนนอย 
 - เมื่อส่ิงมีชีวิตตายลงไป จะตองถูกทับถมโดยตะกอนโดยทันทีอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถหลีกเล่ียงการรบกวน
จากสัตวกินซากและการเนาเปอยผุพังยอยสลายจากแบคทีเรียไปได หรือถูกรบกวนจากสัตวกินซากและถูกรบกวนจาก
แบคทีเรียนอยท่ีสุด หรืออยูในสภาพท่ีปลอดจากการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ท้ังนี้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณซึ่งถึงพรอม
ไดดังกลาวขางตนเหลานี้ มีเพียงหน่ึงในลานสวนเทานั้นท่ีจะเกิดและหลงเหลือเปนซากดึกดําบรรพใหเราไดคนพบและ
ทําการศึกษาถึงเรื่องราวของส่ิงมีชีวิตโบราณนั้นๆ 
 2.2.3 กระบวนการเกิดเปนซากดึกดําบรรพ (Processes of fossilization) 
ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตนทําใหสามารถจัดแบงซากดึกดําบรรพออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ดวยกัน ตามลักษณะการ
กลายเปนซากดึกดําบรรพ ดังนี้ 
 1. โครงรางออนไมเปลี่ยนแปลง (Unaltered soft parts) เกิดจากการท่ีซากส่ิงมีชีวิตท่ีถูกเก็บรักษาไวใน
สภาพที่เย็นจัด หรือแลงจัด ตายและถูกทับถมโดยเร็ว เชน ซากสมบูรณของชางแมมมัธ (Mammoths) พบในชั้นน้ําแข็ง 
ยุคไพลสโตซีน (Pleistocene) บริเวณแถบทุนดรา (Tundra) ของไซบีเรีย 
 2. โครงรางแข็งไมเปลี่ยนแปลง (Unaltered hard parts) เกิดในพวกสัตวไมมีกระดูกสันหลังเปนสวนใหญ 
หลังจากเนื้อเย่ือสวนอื่นจะเนาเปอยผุพังยอยสลายไป แตจะคงเหลือเพียงโครงรางแข็งเปลือกนอกไว เนื่องจากสวนประกอบ 
ของโครงรางเหลานี้เปนพวกแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) พวกcalcite, aragonite, แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate), 
ซิลิกา (silica) พวก non-crystalline, hydrated form opal, สารประกอบอินทรียเชิงซอน complex organic compounds 
(พวก chitin) หรือ combination ของทั้งหมด  
 3. โครงรางแข็งเปลี่ยนแปลง (Altered hard parts) เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากโครงรางเดิมนอยมากแตวา
เกิดการเปล่ียนแปลงของสวนประกอบทางกายภาพและทางเคมีอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยางดังตอไปนี้ 
 - Carbonized โดยกระบวนการ Carbonization เกิดการระเหยออกไปของพวกไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน เหลือแตพวกคารบอน 
 - Permineralized โดยกระบวนการ Permineralization หรือ Petrifaction มีสารละลายแรธาตุเขามาแทนท่ีใน
โครงสรางเซล (Cell structure) 
 - Recrystallized โดยกระบวนการ Recrystallization โดยโครงสรางเซลเดิมจะผุพังและสลายไปแลวแทนท่ี
ดวยสารละลายแรธาตุจากชั้นตะกอนที่ทับถม หรือธาตุองคประกอบของเดิมซึ่งหลอมรวมตัวกันตกเปนผลึกใหมท่ีมี
ลักษณะเรียงตอกัน (Mosaic) เกิดเปนลักษณะโครงขายเชื่อมโยงไปมาถึงกัน (Interlocking crystals) 
 - Dehydrated และ Crystallized เกิดการสูญเสียน้ําภายในโครงสรางของซากส่ิงมีชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนรูป
ไปเปนแรอีกพวกหนึ่ง เชน ลักษณะโครงสรางเดิมเปนพวก opal ซึ่งมีคุณสมบัติไมเสถียรเมื่อสูญเสียน้ํา จะเปล่ียนรูปไป
เปนพวก chalcedony และ quartz 
 - Replaced โดยกระบวนการ Replacement เกิดการแทนที่ในโครงสรางท้ังหมดของซากส่ิงมีชีวิต โดย
สารละลายน้ําแรตาง ๆ เชน เกิดการแทนที่โดยแรไพไรต แรฮีมาไทต และแรแคลไซต 
 4. รองรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณ (Trace fossils or Ichnology) คือรองรอยของพืชหรือสัตวโบราณ หรือผล
จากการกระทํา หรือพฤติกรรมของสัตวโบราณ จําแนกได ดังนี้ 
 - Mold or Mould คือ แมพิมพของรองรอยของสัตวหรือพืชโบราณที่ประทับเอาไวบนชั้นตะกอน ตอมาถูกทับถม 
โดยตะกอนอีกชุดหนึ่ง ทําใหเก็บรักษาสภาพรอยไวจนกระท่ังตะกอนเหลานี้แข็งตัวกลายเปนชั้นหิน มีสองรูปแบบดวยกัน 
คือ แมพิมพภายนอก (External Mold) และแมพิมพภายใน (Internal Mold) 
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 - Cast คือรูปหลอของรองรอยสัตวหรือพืชโบราณที่ประทับไวบนชั้นตะกอน แลวตอมาถูกทับถมโดยตะกอนอีก
ชุดหนึ่ง มีสารละลายแรธาตุเขาไปแทนท่ีในรอยน้ัน จนกระท่ังเกิดแข็งตัวเก็บรักษาไวในชั้นหินปกติจะเกิดคูกันกับ Mold 
ซึ่งจะเปนรอยประทับบนชั้นหินท่ีวางตัวขางใต สวน Cast จะเปนชั้นขางบนท่ีมาปดทับ 
 - Track, Trail คือ รอยท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของสัตว เชน รอยตีนไดโนเสาร สวน Boring, Burrow หรือ 
Tube เปนรอยรอยการขุดรูเพ่ือหาอาหาร เพ่ือเปนที่อยูอาศัย หรือเพ่ือหลบภัย ของตัวหนอน และสัตวโบราณอื่น ๆ 
 - Coprolites คือ ซากดึกดําบรรพของส่ิงขับถายของสัตว ชวยใหทราบถึงลักษณะรูปรางและขนาดของรูทวารหนัก 
ของสัตวโบราณ เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาถึงรูปรางลักษณะ รวมถึงอาหารของสัตวโบราณเหลานั้น ชวยในการ
จําลองสภาพแวดลอมโบราณไดดียิ่งขึ้น 
 - Impressions คอื ซากดึกดําบรรพท่ีเปนรอยกดของสวนผิวหนังหรือเปลือกของสัตวหรือรอยพิมพของพืชโบราณ 
 - Gastroliths คือ พวกกอนกรวดท่ีมีลักษณะคอนขางมน และเปนมันวาวเนื่องจากการถูกขัดสีเปนเวลานาน 
มักพบปรากฏอยูใกลบริเวณสวนทองของซากดึกดําบรรพพวกสัตวเล้ือยคลาน สวนใหญมักเปนพวกแร Quartz เรียกวา 
Gizzard stone พบมากชวงอายุมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era) เปนกอนกรวดท่ีสัตวเล้ือยคลาน เชน ไดโนเสาร กลืน
เขาไปเพ่ือชวยในการบดยอยอาหารในกระเพาะแลวถายออกมา 
 2.2.4 ซากดึกดําบรรพดัชนี (Index fossils) 
 ซากดึกดําบรรพดัชนี (Index fossils) หมายถึงซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตท่ีมีชวงอายุส้ัน ๆ พบกระจายอยู
ท่ัวทุกแหงในโลก ซึ่งมีลักษณะงายตอการจําแนก ใชเปนตัวกําหนดอายุของชั้นหินไดดีมาก โดยมีขอพิจารณาในการ
คัดเลือกอยู 2 ขอ ดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงมีชีวิตนั้นจะตองมีความแพรหลายในทางภูมิศาสตร เชน พบในทะเลทั่วโลก ซึ่งทําใหเปนท่ีมั่นใจวาซากดึกดําบรรพ 
ชนิดนี้สามารถพบไดท่ัวโลก 
 2. ส่ิงมีชีวิตนั้นจะตองมีอัตราการวิวัฒนาการสูง ดังนั้นหลังจากเวลาผานไปแลว 2-3 ลานปสามารถเรียกไดวา
เปนส่ิงมีชีวิตชนิดใหม (New species) 
 2.2.5 กลุมซากดึกดําบรรพ (Facies fossils) 
 กลุมซากดึกดําบรรพ (Facies fossils) เปนกลุมของซากดึกดําบรรพซึ่งเปนตัวบงชี้สภาพแวดลอมบรรพกาล
ซึ่งโดยทั่วไปแลวซากดึกดําบรรพพบเปนเด่ียว ๆ ไดยาก สวนใหญแลวมักจะพบเปนกลุม โดยลักษณะของซากดึกดําบรรพ ท่ี
พบโดยทั่วไปแบงเปน 2 แบบ ดังตอไปนี้ 
 1. Life assemblage หรือ Biocoenosis คือ ถาสังเกตพบวาซากดึกดําบรรพหรือกลุมของซากดึกดําบรรพท่ีพบนั้น 
ถูกเก็บรักษาไวในสภาพเดิมเหมือนคร้ังยังมีชีวิตอยู และสัมพันธกันกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนในบริเวณน้ัน เรียกวา Articulated นั่น
คือเมื่อส่ิงมชีีวิตตายไป ถูกรบกวนนอยท่ีสุด และไมถูกเคล่ือนยายไปไหนถามีก็นอยมากๆ คอืคงสภาพใกลเคียงกอนตาย
มากท่ีสุดนั่นเอง 
 2. Death assemblage หรือ Thanatacoenosis คือ การท่ีพบโครงกระดูก หรือโครงรางแข็งอยูกระจัดกระจาย 
บงชี้วาโครงรางเหลานี้เมื่อตายไป ณ ท่ีแหงหนึ่ง แลวถูกกระแสน้ําพัดพามาจากท่ีอื่น หรือจากสภาพแวดลอมอ่ืน มาตก
สะสมตัวแลวถูกตะกอนทางนํ้าปดทับถม ณ บริเวณนี้ หรือแมแตถูกกัดเซาะผุพังมาจากชั้นหินเดิมท่ีเก็บรักษาซากดึกดําบรรพ 
นั้นมาไวตรงบริเวณนี้ 

 2.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไดโนเสาร (Introduction to dinosaur) 
 2.3.1 ไดโนเสารคืออะไร (What is dinosaur?) 
 ไดโนเสาร (dinosaur) โดยคํานิยามประกอบดวยรากศัพทจากภาษากรีก คือ deinos หมายถึง นากลัว
(terrible) และ sauros หมายถึง สัตวเล้ือยคลาน (lizard) ดังนั้น ไดโนเสาร (dinosaur) จึงหมายความวา สัตวเล้ือยคลาน
ท่ีนากลัว (terrible lizard) แตทวาไดโนเสารในทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) แลว หมายถึงสัตวเล้ือยคลานพวก ไดแอพซิด 
(diapsid) แบงโดยลักษณะของหัวกะโหลก คือมีลักษณะหัวกะโหลกสวนหลังของดวงตา ดานบนมีชองเปดเปนโพรงวงรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป แสดงลักษณะของหัวกะโหลกของสัตวเล้ือยคลาน (After Fastovsky and Weishampel, 1996)  
 
 ไดโนเสารเปนสัตวท่ีนาท่ึงและมีมนตเสนหของทั้งเด็กและผูใหญเสมอมา โดยมีประวัติการคนพบไดโนเสาร
เริ่มตนในประเทศอังกฤษเมื่อป ค.ศ. 1677 (พ.ศ. 2220 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช) โดยบาทหลวง 
โรเบิรต พล็อต (Reverend Robert Plott) ศาสตราจารยทางดานเคมีของมหาวิทยาลัยออกฟอรด (Oxford University) 
ทานไดเขียนหนังสือเรื่องประวัติศาสตรของแควนออกฟอรดเชียร (Oxfordshire) ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา (Natural History) 
โดยเนื้อความตอนหนึ่งไดกลาวถึง “…กระดูกขาของมนุษยหรืออยางนอยก็เปนของสัตวบางชนิด…” ไดมาจากเหมืองหิน
อายุจูแรสซิก ตอนกลางของเมืองคอรนวอล (Cornwall) ในแควนออกฟอรดเชียร ซึ่งแทจริงแลวเปนกระดูกสวนปลายของ
กระดูกขาหลังทอนบน (distal end of femur) ของไดโนเสาร ซึ่งอาจนับไดวาเปนบันทึกรองรอยของไดโนเสารท่ีปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรครั้งแรกของโลกตะวันตก (Delair and Sarjeant 1975; Norman 1991, 1994; Brett-Surrman 1997) และ
ประมาณอีกหนึ่งรอยกวาปตอมา ในป ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 2 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย) เจมส พารคินสัน (JamesParkinson) ไดเผยแพรชื่อของไดโนเสาร เมกะโลซอรัส 
(Megalosaurus) ขึ้นมาเปนคนแรก แตถึงกระนั้นก็ยังไมมีการอธิบายตัวอยางแตอยางใด (Norman 1994; Brett-Surrman 1997) 
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 รูป แสดงภาพท่ีเกี่ยวของกับการกําเนิดของคําวาไดโนเสาร a) แสดงลักษณะฟน ของ อิกัวโนดอน (Iguanodon tooth), 
b) รูปวาดจําลองลักษณะรูปรางของ อิกัวโนดอน แรกเริ่มวาดโดย นายแพทยกิเดียน แมนเทล (First reconstruction of 
the skeleton of Iguanodon by Gideon Mantell) โดยเขาใจผิดวากระดูกแกนเล็บท่ี พบเปนนอของอิกัวโนดอน และ c) 
แสดงกรามและฟน ของ เมกะโลซอรัส (Lower jaw of Megalosaurus) (After Colbert, 1968a,b) 
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นับจากนั้นมา ไดมีการสํารวจและศึกษาเรื่องราวของไดโนเสารและสัตวรวมสมัยไปท่ัวโลก แตกลุมศึกษาวิจัยหลักท่ี
ทําการศึกษาวิจัยไดโนเสารแบงไดเปนส่ีกลุมใหญ ไดแกทางอเมริกาและแคนาดา ทางยุโรปทางเอเชีย และทาง
ออสเตรเลีย ปจจุบันนี้ไดโนเสารจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน โดยแบงจากลักษณะของกลุมกระดูกสะโพก 
หรือ pelvic girdles ดังนี้รูป 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
รูป แสดงประเภทของไดโนเสารแบงตามลักษณะกลุมกระดูกสะโพก (Pelvic girdles) และลักษณะการวางตัวของกระดูก
ขาหลังไดโนเสาร: - a) กระดูกสะโพกแบบสัตวเล้ือยคลาน (the typical pelvic girdle of the suarischian, lateral view); 
b) กระดูกสะโพกแบบนก (the typical pelvic girdle of the ornithischian, lateral view); c) ลักษณะการวางตัวของ
กระดูกขาหลังไดโนเสาร (anterior view of the hindlimbs to show the fully upright posture of Tyrannosaurus), 
(Follow Benton, 1997: a, c after Osborn, 1916; b after Romer, 1956). 
 
 ไดโนเสาร 2 ประเภทใหญนี้ สามารถแบงออกเปน 2 อันดับ (Order) ไดแก 

 1. ไดโนเสารอันดับซอริสเชีย (Saurischian) มีกระดูกสะโพกแบบสัตวเล้ือยคลาน (lizard-hipped) โดยมี
กระดูกหัวหนาว (pubis) ชี้ไปทางดานหนา และ กระดูกเชิงกราน (ischium) ชี้ไปทางดานหลัง (รูป a)แบงเปนอันดับยอย 
(Suborder) ไดแก 
 1.1 เทอโรโพดา (Theropoda) เปนกลุมไดโนเสารท่ีรวมพวกที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตนกําเนิดนกไวดวย 
สวนใหญเปนไดโนเสารกินเนื้อ (Meat-eating or Carnivorous dinosaur) เกือบท้ังหมด มีบางพวกเปนไดโนเสารท่ีกินท้ัง
พืชและสัตว Omnivorous dinosaur และบางพวกคาดวาเปนไดโนเสารท่ีกินซากสัตวเปนอาหาร (Scavenging dinosaur) 
ไดโนเสารเหลาน้ีเดิน 2 ขาเปนสวนใหญ โครงสรางรางกายคลายนก มีฟนลักษณะปลายแหลมคม สันขอบฟนคลายใบ
เล่ือยทําหนาท่ีเหมือนมีดหั่นเนื้อ แบงออกเปนกลุมไดโนเสาร (After Weishampel, Dodson and Osmólska, 2004) ท่ี
รูจักกันดี (well-known taxa) เชน- เทอโรโพดา (Theropoda) 
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 - เซอราโตซอเรีย (Ceratosauria) 
  - ซีโลไฟซอยเดีย (Coelophysoidea) เชน ซินทารซัส (Syntarsus), ไดโลโฟซอรัส(Dilophosaurus), 
ซีโลไฟซิส (Coelophysis), โปรคอมพซอกนาธัส (Procompsognathus) 
  - นีโอเซอราโตซอเรีย (Neoceratosauria) เชน อีแลฟโฟซอรัส (Elaphosaurus), เซอราโตซอรัส 
(Ceratosaurus), คารโนทอรัส (Carnotaurus) 
 - เตตะเนอรี (Tetanurae) 
  - สไปโนซอรอยเดีย (Spinosauroidea) 
   - เมกะโลซอริดี (Megalosauridae) 
    - ยูสเตร็ปโตสปอนดิลลินี (Eustreptospondylinae) เชน ยูสเตร็ปโตสปอนดิลลัส 
(Eustreptospondylus), เพียตนิตสกีซอรัส (Piatnitskysaurus), อัฟโฟรเวเนเตอร (Afrovenator) 
    - เมกะโลซอรินี (Megalosaurinae) เชน เมกะโลซอรัส  Megalosaurus), พอยคีโลพลูรอน 
(Poikilopleuron), ทอรโวซอรัส (Torvosaurus) 
   - สไปโนซอริดี (Spinosauridae) 
    - บารีโอไนคิดี (Baryonychidae) เชน บารีโอนิกซ (Baryonyx) 
    - ซูโคไมมัส (Suchomimus) 
    - คริสตาตูซอรัส (Cristatusaurus) 
    - สไปโนซอริน ี(Spinosaurinae)* เชน สไปโนซอรัส (Spinosaurus), เออรริเทเทอร (Irritator) 
 * สยามโมซอรัส สุธีธรนี (Siamosaurus suteethorni) อยูในกลุม สไปโนซอริด โดยหลักฐาน พบเพียงฟนเทาน้ัน 
และขณะนั้นจัดใหอยูในกลุมยอย บารีโอไนคิด แตทวา เร็ว ๆ นี้ (พ.ศ. 2547) เราไดพบกระดูกสวนอื่น ๆ เพ่ิมเติมมากขึ้น 
จนกระท่ังสามารถจัดอยูในกลุมยอย สไปโนซอรีน ได 
 - ซีลูโรซอเรีย (Coelurosauria) 
  - คอมพซอกนาธิดี (Compsognathidae) เชน คอมพซอกนาธัส (Compsognathus), อริสโตซูคัส 
(Aristosuchus), ไซโนซอรอพเทอริกซ  (Sinosauropteryx) 
  - ไทรันโนซอรอยเดีย (Tyrannosauroidea) เชน ดริปโตซอรัส (Dryptosaurus), อีโอไทรันนัส (Eotyrannus) 
  - เทอริซิโนซอรอยเดีย (Therizinosauroidea) 
   - เทอรริซิโนซอริดี (Therizinosauridae) เชน เทอริซิโนซอรัส (Therizinosaurus), เออรลิโกซอรัส 
(Erlikosaurus), อีชาโนซอรัส (Eshanosaurus), เซกโนซอรัส (Segnosaurus) 
 - ไทรันโนซอริดี (Tyrannosauridae) 
  - อัลเบอรโตซอรินี (Albertosaurinae) เชน อัลเบอรโตซอรัส (Albertosaurus), กอรโกซอรัส (Gorgosaurus) 
  - ไทรันโนซอรินี (Tyrannosaurinae) เชน ดาสเพลโตซอรัส (Daspletosaurus), ทารโบซอรัส 
(Tarbosaurus), ไทรันโนซอรัส (Tyrannosaurus), นาโนไทรันนัส (Nanotyrannus) 
 - เอวิเทอโรโพดา (Avetheropoda) 
  - คารโนซอเรีย (Carnosauria) เชน โลรินฮาโนซอรัส (Lourinhanosaurus), โมโนโลโฟซอรัส 
(Monolophosaurus), ครีโอโลโฟซอรัส (Cryolophosaurus), ฟูกูอิแรพเตอร (Fukuiraptor), สยามโมไทรันนัส (Siamotyrannus)* 
 * Siamotyrannus isanensis gen.et.sp. nov. ในป ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) Buffetaut, Suteethorn และ Tong 
ไดจัดใหอยูใน สกุล (Family) ไทรนัโนซอริเด (Tyrannosauridae) (จาก Nature, 1996, v.381, p. 689-691) หลังจากนั้นป ค.ศ. 2001 
(พ.ศ. 2544) Holtz ไดจัดไวใหอยูในสกุล ไทรันโนซอริเด (Tyrannosauridae) (จาก Mesozoic Vertebrate Life, 2004, p. 64-83) 
ตอมาในป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) Rauhut (จาก Palaeontology, 2003, v. 46(5), p. 903-910 และจาก Palaeontological 
Association, London ในSpecial Papers in Palaeontology 69, p. 1-125) และในป ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) Holtz, Molnar 
and Currie (จาก The Dinosauria, 2004, p. 71-110) ไดจัดใหอยูในพวก เอวิเทอโรโพดา (Avetheropoda) 
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 - อัลโลซอรอยเดีย (Allosauroidea) 
  - ซินแรพเตอริดี (Sinraptoridae) เชน ซินแรพเตอร (Sinraptor), หยางชวนโนซอรัส (Yangchuanosaurus) 
 - อัลโลซอริดี (Allosauridae) เชน อัลโลซอรัส (Allosaurus) 
 - คารชาโรดอนโตซอริดี (Carcharodontosauridae) เชน อะโครแคนโธซอรัส (Acrocanthosaurus), คารชาโรดอนโตซอรัส 
(Carcharodontosaurus), ไจแกนโตซอรัส (Gigantosaurus), นีโอเวเนเตอร (Neovenator) 
 - แมนิแรพเทอริฟอเมส (Maniraptoriformes) 
  - ออรนิโธมิโมซอเรีย (Ornithomimosauria) เชน การูดิมิมัส (Garudimimus), เพลลิแกนมิมัส (Pelicanmimus), 
ฮารปมิมัส (Harpymimus) 
  - ออรนิโธมิมิดี (Ornithomimidae) เชน ออรนิโธมิมัส (Ornithomimus), กัลปลิมิมัส (Gallimimus), สตรูทธิโอมิมัส 
(Struthiomimus), อารคีนอรนิโธมิมัส (Archaeornithomimus), ไซนอรนิโธมิมัส (Sinornithomimus) 
  - โอวิแรพโทโรซอเรีย (Oviraptorosauria) เชน โอวิแรพเตอร (Oviraptor), คอรดพิเทอริกซ (Caudipteryx) 
   - เทอริซิโนซอรอยเดีย (Therizinosauroidea) เชน เทอริซิโนซอรัส  Therizinosaurus) 
  - พาเรวิซ (Paraves) 
  - อัลวาเรซซอริดี (Alvarezsauridae) ยกตัวอยางเชน อัลวาเรซซอรัส (Alvarezsaurus) 
  - ยูแมนิแรพโทรา (Eumaniraptora) 
   - ทรูโอดอนทิดี (Troodontidae) เชน ทรูโอดอน (Troodon), ซอรโรนิธอยดิส (Saurornithoides),  
ซินออรนิธอยดิส (Synornithoides) 
   - โดรเมโอซอริดี (Dromaeosauridae) เชน ไดโนไนคัส (Deinonychus), โดรเมโอซอรัส 
(Dromaeosaurus), เวโลซีแรพเตอร (Velociraptor), ไมโครแรพเตอร (Microraptor) 
  - เอเวียลี (Avialae) เชน อารคีออพเทอริกซ (Archaeopteryx), คอนฟูเชียสซอรนิส (Confuciusornis), 
โกบีเทอริกซ (Gobipteryx) 

 1.2 ซอโรโพโดมอรฟา (Sauropodomorpha) เปนไดโนเสารกินพืช (Plant-eating or Herbivorous dinosaur) 
ท้ังหมด มีท้ังเดิน 2 ขา และ 4 ขา ศีรษะขนาดเล็ก มีคอยาว หางยาว รูปรางใหญ ฟนเปนลักษณะคลายคราด หรือคลาย
ชอน ใชสําหรับเด็ดเก็บใบไม มีลักษณะของการบดเสียดสีเคี้ยวไปมาระหวางฟนกราม บน และฟนกรามลางบางเล็กนอย 
แตไมพบรองรอยการบดเคี้ยวมากมายเหมือนในพวกสัตวกีบ (ungulates) และสัตวเล้ียงลูกดวยนม (mammals) ท่ัวไป 
ฉะนั้นไดโนเสารจึงตองกลืนกอนกรวด (gastrolith) เพ่ือเขาไป บดยอยอาหารในกระเพาะ และมีแบคทีเรียในชองทองชวย
ยอยสลายอีกทีหนึ่ง แบงเปนอันดับแยกยอย ดังนี้ 
 1.2.1 โปรซอโรโพดา (Prosauropoda) เปนไดโนเสารขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ (ความยาว ประมาณ 2.5-10 เมตร) 
ปกติเดิน 2 ขา แตสามารถเดินไดท้ัง 2 หรือ 4 ขา หัวเล็ก คอยาว หางยาว เชน แมสโซสปอนดิลลัส (Massospondylus), 
เพลททีโอซอรัส (Plateosaurus), ลูเฟงโกซอรัส (Lufengosaurus), ริโอจาซอรัส (Riojasaurus) 
 1.2.2 ซอโรโพดา (Sauropoda) เปนไดโนเสารกินพืชขนาดใหญ เดิน 4 ขา คอยาว หางยาว มีความยาวมาก
ท่ีสุดถึง 35 เมตร และหนักมากท่ีสุดถึง 100 ตัน ไดแก  
 - ซอโรโพดา (Sauropoda) เชน อีสานโนซอรัส (Isanosaurus)*, โคตาซอรัส (Kotasaurus), วัลคาโนดอน (Vulcanodon) 
* อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ (Isanosaurus attaviachi) จัดอยูในกลุม ซอโรพอด พบหลักฐานกระดูกสวนตาง ๆ เชน 
กระดูกสันหลัง กระดูกขา และกระดูกสะบักไหล 
 - ยูซอโรโพดา (Eusauropoda) เชน มาเมนชีซอรัส (Mamenchisaurus), โอเหมซอรัส (Omeisaurus), ชูโนซอรัส 
(Shunosaurus), เซติโอซอรัส (Cetiosaurus) 
 - นีโอซอโรโพดา (Neosauropoda) 
  - ดิพโพลโดคอยเดีย (Dipplodocoidea) 
   - เนเมกโตซอริดี (Nemegtosauridae) เชน เนเมกโตซอรัส (Nemegtosaurus) 
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   - เรบบาชิซอริดี (Rebbachisauridae) เชน เรบบาชีซอรัส (Rebbachisaurus), 
   - ไดเครโอซอริดี (Dicraeosauridae) เชน ไดเครโอซอรัส (Dicraeosaurus) 
   - ดิพโพลโดซิดี (Dipplodocidae) เชน ดิพโพลโดคัส (Dipplodocus), อะแพทโตซอรัส 
(Apatosaurus), ไซสโมซอรัส (Seismosaurus), ซุปเปอรซอรัส (Supersaurus) 
 - มาโครนาเรีย (Macronaria) เชน แอตลาสซอรัส (Atlasaurus) 
 - คามาราซอโรมอรฟา (Camarasauromorpha) 
  - คามาราซอริดี (Camarasauridae) เชน คามาราซอรัส (Camarasaurus) 
 - ไททันโนซอรฟิอรมิส (Titanosauriformes) เชน เพโลโรซอรัส (Pelorosaurus) 
  - แบรคคิโอซอริดี (Brachiosauridae) เชน แบรคคิโอซอรัส (Brachiosaurus) 
 - ไททันโนซอเรีย (Titanosauria) เชน อียิปตโตซอรัส (Aegyptosaurus), ภูเวียงโกซอรัส (Phuwiangosaurus)*, 
ตั่งหวายโยซอรัส (Tangvayosaurus), ไททันโนซอรัส  (Titanosaurus) 
* ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) จัดอยูในกลุม ไททันโนซอริด พบชิ้นสวนของหัวกะโหลก
และฟน กระดูกของวัยผูใหญและวัยเด็ก 
 - ลิโธสโตรเทีย (Lithostrotia) เชน อลาโมซอรัส (Alamosaurus), แอมเพโลซอรัส (Ampelosaurus), แอนตารกโตซอรัส 
(Antarctosaurus) 
 - ซอลตาซอริดี (Saltasauridae) เชน ซอลตาซอรัส (Saltasaurus) 

 2. ไดโนเสารอันดับออรนิธิสเชีย (Ornithischian) มีลักษณะกระดูกสะโพกแบบนก (bird-hipped) คือ กระดูก
หัวหนาว (pubis) และกระดูกเชิงกราน (ischium) ชี้ไปขางหลังทางเดียวกัน (รูปb) เปนไดโนเสารกินพืชท้ังหมด แบงเปน
อันดับแยกยอย ดังนี้ 
 - เลโซโทซอรัส (Lesothosaurus) 
 - เจนาซอเรีย (Genasauria) 
  - ไทรีโอโฟรา (Thyreophora) 
   - สเตโกซอเรีย (Stegosauria) 
    - ฮัวหยางโกซอริดี (Huayangosauridae) เชน ฮัวหยางโกซอรัส (Huayangosaurus) 
    - สเตโกซอริดี (Stegosauridae) เชน สเตโกซอรัส (Stegosaurus), เคนโตรซอรัส 
(Kentrosaurus), ตัวเจียงโกซอรัส (Tuojiangosaurus) 
   - แองคีโลซอเรีย (Ankylosauria) 
    - แองคีโลซอริดี (Ankylosauridae) เชน มินมี (Minmi), โกบีซอรัส (Gobisaurus), 
ชาโมซอรัส (Shamosaurus) 
    - แองคีโลซอรินี (Ankylosaurinae) เชน ไซชาเนีย (Saichania), พีนาโคซอรัส 
(Pinacosaurus), แองคีโลซอรัส (Ankylosaurus) 
    - โนโดซอริดี (Nodosauridae)เชน ซอโรเพลตา (Sauropelta), เอ็ดมันโตเนีย (Edmontonia) 
    - โนโดซอริดี อินเซอรตี เซดีส (Nodosauridae incertae sedis) เชน สตรูทิโอซอรัส (Struthiosaurus) 
    - แองคีโลซอเรีย อินเซอรตี เซดีส (Ankylosauria incertae sedis) เชน ไฮลีโอซอรัส  
Hylaeosaurus), โพลาแคนทัส (Polacanthus) 
   - สคูทเทลโลซอรัส (Scutellosaurus) 
  - เซอราโพดา (Cerapoda) 
   - ออรนิโธโพดา (Ornithopoda) 
    - เฮทเทอโรดอนโตซอริด ี(Heterodontosauridae) เชน เอคไคโนดอน (Echinodon) 
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    - ยูออรนิโธโพดา (Euornithopoda) เชน ฮิปซิโลโฟดอน (Hypsilophodon), ยานดูซอรัส 
(Yandusaurus) 
    - อิกัวโนดอนเทีย (Iguanodontia) เชน ทีนอนโตซอรัส (Tenontosaurus), แรบโดดอน 
(Rhabdodon) 
    - ดรายโอมอรฟา (Dryomorpha) 
     - ดรายโอซอริด ี(Dryosauridae) เชน ดรายโอซอรสั (Dryosaurus), วาลโดซอรัส 
(Valdosaurus) 
    - แองคีโลพอลเล็กเซีย (Ankylopollexia) เชน แคมพโตซอรัส (Camptosaurus) 
    - อิกัวโนดอนทอยเดีย (Iguanodontoidea) เชน อิกัวโนดอน (Iguanodon), อูราโนซอรัส 
(Ouranosaurus), โปรแบคโตรซอรัส (Probactrosaurus) 
    - แฮดโดรซอริดี (Hadrosauridae) เชน แบคโตรซอรัส (Bactrosaurus), เทลมาโตซอรัส 
(Telmatosaurus) 
    - ยูแฮดโดรซอเรีย (Euhadrosauria) 
     - แฮดโดรซอรินี (Hadrosaurinae) เชน เอ็ดมันตันซอรัส (Edmontosaurus), 
แฮดโดรซอรัส (Hadrosaurus), ไมอาซอรา (Maiasaura), ชานตุงโกซอรัส (Shantungosaurus) 
    - แลมบีโอซอรินี (Lambeosaurinae) เชน โครีโธซอรัส (Corythosaurus), แลมบีโอซอรัส 
(Lambeosaurus), พาราซอโรโลฟส (Parasaurolophus), ซินเตาซอรัส (Tsintaosaurus) 
   - มารจิโนเซฟาเลีย (Marginocephalia) 
    - เซอราทอปเซีย (Ceratopsia) 
     - เซอราทอปเซีย (Ceratopsia) 
      - ซิตตะโกซอริดี (Psittacosauridae) เชน ซิตตะโกซอรัส (Psittacosaurus)* 
 * ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกี (Psittacosaurus sattayaraki) จดัอยูในกลุมยอย ซิตตะโกซอริด โดยพบหลักฐาน
เพียงกรามและฟนเทานั้น 
     - นีโอเซอราทอปเซีย (Neoceratopsia) เชน เจาหยางซอรัส (Chaoyangsaurus), 
โปรโตเซอราทอปส (Protoceratops) 
      - เซอราทอปซิดี (Ceratopsidae) 
       - เซนโตรซอรินี (Centrosaurinae) เชน สไตราโคซอรัส 
(Styracosaurus) 
       - แชสโมซอรินี (Chasmosaurinae) เชน แชสโมซอรัส 
(Chasmosaurus), เพนตะเซอราทอปส (Pentaceratops), ไตรเซอราทอปส (Triceratops) 
    - พาคีเซฟาโลซอเรีย (Pachycephalosauria) 
     - พาคีเซฟาโลซอเรีย (Pachycephalosauria) เชน สตีโนเพลลิกซ (Stenopelix) 
     - โกโยเซฟาลา (Goyocephala) เชน โกโยเซฟาลี (Goyocephale) 
     - โฮมาโลเซฟาลอยเดีย (Homalocephaloidea) เชน โฮมาโลเซฟาลี (Homalocephale) 
     - พาคีเซฟาโลซอริดี (Pachycephalosauridae) เชน พาคีเซฟาโลซอรัส 
Pachycephalosaurus), สเตโกซีราส (Stegoceras) 
 
ไดโนเสารแมเปนสัตวเล้ือยคลาน แตวามีลักษณะการกาวเดินไมเหมือนสัตวเล้ือยคลานท่ัวไป โดยลักษณะการวางตัวของ
กระดูกขาเกือบเปนเสนตรงตั้งฉากกับพ้ืนเหมือนมนุษย และสัตวเล้ียงลูกดวยนม ฉะนั้นแนวทางการกาวเดินคอนขางจะ
เปนแนวเสนตรงไมกางขาออกแบบสัตวเล้ือยคลานพวกจระเข  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a     b 
 
 รูป แสดงลักษณะการวางตัวของกระดูกขาของสัตวมีกระดูกสันหลังชนิดตาง ๆ a) ในลักษณะยืนตั้งตรงเต็มท่ี 
(lateral views of hind limbs showing fully erect posture of four creatures), b) ลักษณะการเคล่ือนไหว (locomotion) 
ของไดโนเสาร (After Fastovsky and Weishampel, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        a         b        c  d  e  f        g 
 รูป แสดงแนวทางการเดินและรอยตีนของไดโนเสารชนิดตาง ๆ (Dinosaur footprints and trackways): - 
a) Iguanodon, b) Compsognathus, c) Tyrannosaurus rex, d) Hadrosaurus, e) Brachiosaurus, f) Triceratops,     
g) Ankylosaurus, not to scale. (ดัดแปลงจาก Gillette and Lockley, 1989) 

 2.3.2 ยุคไดโนเสาร (Dinosaur Age) 
 ยุคไดโนเสารจัดอยูในชวงมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไดโนเสารและสัตวรวมสมัย ได
กําเนิดขึ้นมา ดํารงชีวิต มีวิวัฒนาการ และสูญพันธุไปในที่สุด ยุคทองของไดโนเสารหรือยุคท่ีไดโนเสารครองโลกอยู 
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 2.3.2.1 ยุคไทรแอสซิก (Triassic period) 
 ชวงยุคไทรแอสซิก (Triassic) เปนยุคเริ่มตนของมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic) เร่ิมตนเมื่อ 251 ลานปมาแลว 
แตไดโนเสารท่ีเกาแกท่ีสุดถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 230-203 ลานปท่ีผานมา และเพ่ิมจํานวนมากขึ้นท้ังไดโนเสารกินพืช
ท่ีเกาแกท่ีสุด อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ (Isanosaurus attavipachi) ไดโนเสารกินเนื้อ (Theropod) นอกจากนั้นยังมี
พวกสัตวเล้ือยคลานชนิดอื่น เชน พวก ไฟโตซอร (phytosaur) สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา (amphibian) ไซโคลโตซอรัส (Cyclotosaurus) 
เตา โปรกาโนเชลิส รุจาอิ (Proganochelys ruchae) ตะพาบน้ํา สัตวน้ํา พวกปลาปอด (lungfish) และปลาพวกเซมิโอโนทิด 
(semioniotid) มีพืชน้ําและสัตวน้ําเล็ก ๆ มีแมน้ํา หนองน้ํา บึงน้ําจืด และชายน้ํา เต็มไปดวยดงเฟน (ferns) ไซโลตัม หรือ
หวายทะนอย (psilotums) หญาถอดปลอง (equisetum) สนหางมา หรือ แสหางมา (horsetails) ใกลเคียงเปนพวกปรง 
(cycads) สน (conifers) และแปะกวย (ginkgo) เปนแหลงอาหารสําคัญของพวกสัตวกนิพืช นอกจากนั้นยังมีสัตวรวมสมัย 
ไดแก พวกสัตวเล้ือยคลานคลายสัตวเล้ียงลูกดวยนม (mammal like reptile)และสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กไดปรากฏ
ขึ้น เชนเดียวกันกับพวกสัตวเล้ือยคลานบินได พวกเทอรโรซอร(Pterosaur) 
 2.3.2.2 ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) 
เร่ิมต้ังแต 200-145 ลานปท่ีผานมา สภาพแวดลอมโบราณในชวงยุคจูแรสซิกมีสภาพภูมิอากาศอบอุน เปนท่ีราบลุมแมน้ํา
กวางใหญ มีแมน้ําลําธารขนาดใหญ มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ มีไดโนเสารกินพืชขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ไดแกพวก ยูฮีโลโปดิด (Euhelopodid) สเตโกซอริด (Stegosaurid) ฮิปซีโลโฟดอนทิด (Hypsilophodontid) ไดโนเสารกินเนื้อ 
หากินตามชายน้ํา และสัตวรวมสมัย พวกจระเข ซูโนซูคัส ไทยแลนดดิคัส (Sunosuchus thailandicus) เตาโบราณ    
สยามโมเชลิส เพนนินซูลาริส (Siamochelys peninsularis) เตายักษ ตะพาบน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา (amphibian) ปลาปอด 
(lungfish) ปลา เลปโดเทส พุทธบุตรเอนซิส (Lepidotes buddhabutrensis) ปลากินเนื้อ อีสานอิกธิส พาลุสทริส 
(Isanichthys palustris) ฉลามน้ําจืด (Hybodont sharks) หอยสองฝา (bivalves) อาศัยอยูตามบริเวณหนองน้ํา ทะเลสาบ 
และในแมน้ําสายใหญ ในยุคนี้แมจะมีนกพวกแรกเริ่มเกิดขึ้นแลว แตในอากาศพวกสัตวเล้ือยคลานบินไดพวกเทอรโรซอร
ก็ยังครองความเปนใหญอยู 
 2.3.2.3 ยุคครีเทเชียส (Cretaceous period) 
เริ่มตนเมื่อ 145-65 ลานปมาแลว สภาพแวดลอมโบราณในชวงยุคครีเทเชียส สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนท่ีราบลุม
แมน้ําใหญ เปนแหลงอาศัยของไดโนเสารและสัตวดึกดําบรรพ ซึ่งเมื่อตายไปก็ถูกตะกอนจากแมน้ํากลบฝงและเก็บรักษา
ไวเปนซากดึกดําบรรพ โดยสัตวและพืชตลอดชวงยุคครีเทเชียสนั้นสวนใหญเปนไดโนเสารกินพืชหลายชนิด เชน         
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) ไดโนเสารปากนกแกว ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกิ 
(Psittacosaurus sattayaraki) อิกัวโนดอน (Iguanodon) ไดโนเสารคลายพวก แบรกคีโอซอริด (Brachiosaurid) และ 
ไดโนเสารกินเนื้อ (Theropod) ไดแก ไดโนเสารกินเนื้อขนาดใหญ สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส (Siamotyrannus isanesis) 
ไดโนเสารกินปลา สยามโมซอรัส สุธีธรนี (Siamosaurus suteethorni) ไดโนเสารนกกระจอกเทศ กินรีมิมัส (Ginnareemimus) 
และไดโนเสารตัวเทาไก คอมพซอกนาธัส (Compsognathus) รวมถึงไดโนเสารท่ีมีขนปกคลุมคลายนก (สันนิษฐานวาอาจ
มีวิวัฒนาการเปนตนกําเนิดของสายพันธุนก) โดยไดโนเสารเหลานี้จะหากินตามบริเวณชายน้ําอันอุดมสมบูรณดวยพืชพรรณไม
โไดแกสน ปรง แปะกวย เฟน เฟนตน และมีสัตวรวมสมัยอาศัยตามแหลงน้ํา ไดแก จระเข โกนิโอโฟลิส ภูเวียงเอนซิส 
(Goniopholis phuwiangensis) เตาโบราณ อีสานเนมิส ศรีสุขกี (Isanemys srisuki) เตา คิสซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส 
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 2.3.3 การสูญพันธุของไดโนเสาร (Dinosaur Extinction) 
 เมื่อประมาณ 65 ลานปมาแลว ไดโนเสาร สัตวเล้ือยคลานในทะเล และสัตวเล้ือยคลานบินไดพากันสูญพันธุไป
อยางส้ินเชิง เปนท่ีนาฉงน และนาสนใจย่ิงนักวาเปนเพราะสาเหตุใด นับจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมมีใครทราบถึงสาเหตุใด
แนนอน แตก็มีบางทฤษฎีเปนท่ียอมรับพอสมควรอยูบาง อันท่ีจริงแลวการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายไดเกิดขึ้นหลาย
คร้ังในหลายชวงอายุของธรณีกาล มีการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิตครั้งใหญ ๆ ไมกี่ครั้ง ดังรูป มีการสูญพันธุคร้ังยอยอยูหลายครั้ง 
และมีการสูญพันธุครั้งใหญในชวงส้ินสุดยุคออรโดวิเชียน (End-Ordovician) ชวงยุคดีโวเนียนตอนปลาย (Late Devonian) 
ชวงส้ินสุดยุคเพอรเมียน (End-Permian) ชวงส้ินสุดยุคไทรแอสซิก (End-Triassic) และชวงรอยตอระหวางยุคครีเทเชียส
และเทอรเชียรี (Cretaceous-Tertiary) ซึ่งทําใหไดโนเสารสูญพันธุไปหมด 
 ทฤษฎีการสูญพันธุของไดโนเสาร ทฤษฎีท่ีมีเหตุผลซึ่งเปนท่ียอมรับมีอยู 2 ทฤษฎีใหญดวยกัน ดังนี้ 
 - สาเหตุจากนอกโลก เชน อุกกาบาตขนาดใหญพุงชนโลก เชื่อวาเกิดขึ้นตอนปลายยุคครีเทเชียส มีอุกกาบาต
ขนาดใหญพุงชนโลกของเรา โดยผลของแรงกระทบรุนแรงมาก กอใหเกิดฝุนคละคลุง กระจายปกคลุมท้ังโลก กั้นมิให
แสงอาทิตยผาน นํามาซึ่งความมืดและหนาวเย็น สภาวะอากาศแปรปรวน บรรดาพืชพรรณพากันลมตายลงเพราะเปนพิษ
และขาดออกซิเจนในการสังเคราะหแสง บรรดาไดโนเสารซึ่งเปนสัตวใหญท่ีใชออกซิเจนในการหายใจมาก ไดโนเสารกินพืช 
ท่ีตองการกินพืชเปนปริมาณมาก ก็ทยอยลมตายลง จากนั้นไดโนเสารกินเนื้อก็คอยๆ ตายตามกันไปเพราะขาดออกซิเจน
และขาดอาหาร จนในที่สุดออกซิเจนเหลือนอยเต็มทีจนกระท่ังหมดไป ไดโนเสารขนาดเล็กและสัตวเล็กอื่นๆ ก็ตายตาม
ไปในท่ีสุด อาจมีหลงเหลืออยูบางเชน จําพวกสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก นก แมลงขนาดเล็ก และสัตวท่ีสามารถจําศีล
ไดเปนเวลานาน เชน เตา จระเข ปลาปอด พืชใบเล้ียงเดี่ยวบางชนิดท่ีเมล็ดหรือสปอรมีเปลือกแข็ง เชน เฟน ปรง เปง 
แปะกวย หวายทะนอย สน ปาลม แสหางมา กก และพืชดอก พวกแมกโนเลีย (Magnolia) จนกระท่ังผานพนชวงเวลา
วิกฤตอันยาวนานนั้นได จากนั้นส่ิงมีชีวิตท้ังหลายไดแกพวกสัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวเล้ือยคลานยุคใหม นก แมลง พืชใบ
เล้ียงเดี่ยว พืชดอก เร่ิมตนกอเกิดขึ้นและแพรขยายพันธุใหมในยุคเทอรเชียรี นอกจากนี้ยังพบชั้นดินท่ีสะสมตัวในชวง
ปลายยุคครีเทเชียสมีธาตุอิริเดียมเปนองคประกอบสูงมากเปนพิเศษ จึงมีความเชื่อในทฤษฎีนี้มากขึ้นวาธาตุนี้นาจะมา
จากอุกกาบาตขนาดใหญท่ีพุงเขาชนโลกในชวงปลายยุคครีเทเชียส โดยในบางบริเวณของเปลือกโลกพบเปนหลุมขนาด
ใหญ ลักษณะเหมือนถูกกระทบโดยมวลวัตถุขนาดใหญอยางรุนแรงเปนบริเวณกวาง 
 - สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของแผนเปลือกโลก เชน ภูเขาไฟระเบิด เชื่อวาในชวงยุคครีเทเชยีส ไดเกิด
ภูเขาไฟปะทุ และระเบิดเปนจํานวนมากมาย ในหลายบริเวณท่ัวโลก กอใหเกิดลาวาหลากเปนบริเวณกวางซึ่งเชื่อวาเปน
ประเทศอินเดียปจจุบันนี้ และฝุนกาซปกคลุมไปท่ัวโลก เต็มไปดวยกาซคารบอนไดออกไซด ในอากาศปริมาณมาก เกิด
ความรอนระอุสูง เกิดฝนกรด และเกิดการทําลายของชั้นโอโซนในบรรยากาศใหกลายเปนสภาวะเรือนกระจก พวกพืชพรรณ 
เปนพิษและขาดออกซิเจน ไดโนเสาร และสัตวรวมสมัยหลายชนิดไดพากันปวยและตายลงไปเปนจํานวนมากจนสูญพันธุ
ไปหมดในหลายสายพันธุ คงเหลือเพียงพืชใบเล้ียงเดี่ยวและพืชดอกบางชนิด นก แมลง สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก 
ปลาปอดและสัตวเล้ือยคลานเพียงบางชนิดเทาน้ันท่ีสามารถปรับตัวอยูรอด และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบันได พวกท่ี
เชื่อทฤษฏีนี้ไดใหเหตุผลในการพบธาตุอิริเดียมสูงมากในชั้นดินท่ีสะสมตัวชวงปลายยุคครีเทเชียสนี้วา ธาตุดังกลาวนี้มา
จากหินที่หลอมละลายใตโลกถูกพนขั้นมาเปนลาวาหลากและฝุนกาซจากภูเขาไฟที่ปะทุ ระเบิดออกมาอยางมากมาย
ลาสุดนี้ไดเกิดทฤษฎีใหมท่ีมีความนาเชื่อถือไดขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ เชื่อวาสาเหตุของการสูญพันธุครั้งใหญเกิดจาก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป แสดงชวงระยะเวลาการสูญพันธุครั้งใหญและครั้งยอยของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในชวงธรณีกาล (Adapted from 
Benton and Harper, 1997) ลูกศรขนาดใหญ แสดงถึงการสูญพันธุครั้งใหญ และลูกศรขนาดเล็ก แสดงถึงการสูญพันธุครั้งยอย 
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2.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไดโนเสารในประเทศไทย (Introduction to dinosaur in Thailand) 
 ประเทศไทยมีนักโบราณชีววิทยาผูท่ีมีความรูเฉพาะทาง และทําการศึกษาวิจัยดานไดโนเสารและสัตวรวมสมัย
โดยตรงอยางจริงจังนอยมาก โดยสวนใหญแลวผูท่ีเกี่ยวของกับงานดานโบราณชีววิทยามักจะเปนนักธรณีวิทยาท่ีทําการ
สํารวจธรณีวิทยาของประเทศไทย โดยเฉพาะธรณีวิทยาในชวงมหายุคมีโซโซอิกท่ีไดโนเสารเคยดํารงชีวิตและครองโลก
อยู ซึ่งนักธรณีวิทยาเหลานี้มีโอกาสสํารวจพบซากดึกดําบรรพเหลานี้มากท่ีสุดมิฉะนั้นก็จะเปนการคนพบโดยบังเอิญจาก
การกระทําของมนุษยหรือจากการกระทําโดยธรรมชาติ จากนั้นบุคคลท่ัวไปบังเอิญไปพบเห็นซากดึกดําบรรพเหลานี้ ใน
ท่ีนี้จะกลาวถึงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแหลงท่ีอยูของไดโนเสารในประเทศไทย และการศึกษาไดโนเสารของประเทศไทย
วามีประวัติความเปนมาอยางไร 
 2.4.1 แหลงท่ีอยูของไดโนเสารในประเทศไทย (Dinosaur localities in Thailand) 
 ในประเทศไทย เราพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารและสัตวรวมสมัย ซึ่งถูกเก็บรักษาสภาพไวในชั้นหินตะกอน
ของมหายุคมีโซโซอิก สามารถจําแนกชั้นหินเหลานี้ไดเปน 2 พวกใหญ ๆ ไดแก 
 ชั้นหินท่ีเกิดสะสมตัวบนภาคพื้นทวีป หรือบนแผนอนุทวีปอินโดจีน (Indochina plate) สวนใหญพบใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน กลุมหินโคราช (Khorat Group) เปนชั้นหินท่ีเกิดจากการสะสมตัวของกระแสลมพัดพา 
หรือตะกอนทางนํ้าท่ีเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากแมน้ํา หรือทะเลสาบ น้ํากรอย หรือบริเวณชายฝงแมน้ําโบราณ 
(Fluvial or Fluvio-lacustrine environment) รายละเอียดและขอมูลประกอบแสดงในรูป ซึ่งลักษณะภูมิประเทศปจจุบันนี้
อาจกลายเปนท่ีราบลุมแมน้ําคลายลักษณะสภาพ แวดลอมเดิม บางครั้งชั้นหินเดิมอาจถูกยกตัวขึ้นกลายเปนภูเขา หรือ
ถูกกัดกรอนกลายเปนท่ีราบ ซึ่งประกอบ ดวย หินดินดาน สีน้ําตาลแดงหรือสีเทาเขียว หินทรายแปง สีน้ําตาลแดง       
หินทราย สีเทาขาวหรือสีน้ําตาลแดง และหินกรวดมน สีน้ําตาลแดง หรือในบางคร้ังอาจกลายเปนทะเลทรายในบางพื้นท่ี 
(ในประเทศไทยยังไมพบ แตพบเพียงลักษณะของชั้นตะกอนโบราณที่เกิดจากการสะสมตัวของกระแสลม ในบางบริเวณท่ี
มีสภาพภูมิอากาศบรรพกาลรอนและกึ่งแหงแลง หรือ arid to semi-arid พบเปนชั้นหินทราย หินทรายแปง มีสีแดงเม็ด
ละเอียด ขนาดเม็ดตะกอนเทากัน วางตัวท้ังในแนวราบและเกิดชั้นเฉียงระดับ (crossbedding) เรียกวาตะกอนลมพัดพา 
หรือ loess) ท่ีเก็บรักษาซากดึกดําบรรพเหลานี้เอาไวรอคอยใหเราคนพบ หรือรอคอยใหนักธรณีวิทยาหรือนักโบราณชีววิทยา 
เขาไปสํารวจพบและทําการศึกษาวิจัย 
 ชั้นหินท่ีเกิดสะสมตัวในทะเลโบราณ หรือบนแผนอนุทวีปฉาน-ไทย (Shan-Thai plate) ปจจุบันชั้นหิน
เหลานั้นถูกกระบวนการทางธรรมชาติยกตัวขึ้น หรือถูกกัดกรอนไป และปรากฏใหเห็นซากดึกดําบรรพท่ีสะสมตัวในชั้น
หินตะกอนเหลานั้น ซึ่งพบหินเหลานี้ในบางพื้นท่ีทางภาคใตของประเทศไทย เชน หมวดหินคลองมีน (Klong Min Formation) 
ในกลุมหินตรัง (Trang Group) ซึ่งเปนบริเวณผืนแผนดินท่ีติดตอกับชายทะเลหรือน้ําทะเลทวมถึง พบไดโนเสารและสัตวรวมสมัย 
รวมท้ังพืชสมัยนั้นดวย สวนในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทย เชน กลุมหินลําปาง (Lampang Group) 
กลุมหินอุมผาง (Umphang Group) พบสัตวรวมสมัยในทะเลของมหายุคมีโซโซอิก และกลุมหินตะกอนสีแดง (red bed) 
ซึ่งเปนตะกอนที่สะสมตัวบนแผนดิน ปรากฏในบางบริเวณของบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก 
พบไดโนเสาร สัตวและพืชรวมสมัย ซากดึกดําบรรพไดโนเสารและสัตวรวมสมัยท่ีพบในประเทศไทยสวนใหญเปน
ไดโนเสารกินพืช พวกซอโรพอด (Sauropod) นอกนั้นก็เปนไดโนเสารกินเนื้อ (Theropod) ไดโนเสารกินพืชพวกออรนิธิสเชียน 
(Ornithischian dinosaur) สัตวเล้ือยคลานในทะเลพวกอิคธีโอซอร (Ichthyosaur) และสัตวเล้ือยคลานบินไดพวกเทอรโรซอร 
(Pterosaur) นอกจากนี้เรายังพบไขของไดโนเสาร และรอยตีนของไดโนเสาร (dinosaur tracks or dinosaur footprints) 
ท้ังของไดโนเสารชนิดกินพืชและชนิดกินเนื้อ  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป แหลงซากดึกดําบรรพไดโนเสารท่ีพบในประเทศไทย (พ.ศ. 2547)  
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 รูป แผนภูมิแสดงชวงอายุและซากดึกดําบรรพไดโนเสารและสัตวรวมสมัยท่ีพบในกลุมหินโคราชของประเทศไทย 
(ดัดแปลงจาก Cavin et.al, 2003) 
 
 2.4.2 การศึกษาไดโนเสารในประเทศไทย (Dinosaur studies in Thailand) 
ในท่ีนี้ จะกลาวถึง ความเปนมาและประวัติการคนพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารและสัตวรวมสมัยท่ีเกี่ยวของ การ
วางรากฐานและพัฒนาการดานการศึกษาวิจัยไดโนเสารและสัตวรวมสมัยในประเทศไทย การสํารวจไดโนเสารจากใน
ภาคสนามถึงการศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ จนกระท่ังตอมามีการพัฒนาจัดสรางพิพิธภัณฑไดโนเสาร เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ เพ่ือการศึกษาวิจัย และเพ่ือจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรความรูไดจากงานวิจัยนั้นๆ โดย
เรียบเรียงใหมตามลําดับป พ.ศ. ท่ีพบ (จาก วราวุธ, 2542) และจากป พ.ศ. ท่ีตีพิมพรายงานการคนพบหรือปท่ีรายงาน
การวิจัยแลวเสร็จ นับตั้งแตป พ.ศ. 2521 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน รวมถึงประสบการณท่ีไดจากการทํางานของผูเรียบ
เรียง (เนนเฉพาะไดโนเสารแตอาจมีการกลาวถึงสัตวรวมสมัยของไดโนเสารบางเล็กนอย) เมื่อเทียบกับการศึกษาวิจัยและ
วิทยาการในดานไดโนเสารกับประเทศทางยุโรป อเมริกา แคนาดา จีน มองโกเลีย รัสเซีย และอินเดีย บานเรานับวายัง
หางไกลมาก แตทวา แมเราจะเริ่มทําการศึกษาภายหลังจากเขา แตวาปจจุบันนี้เราพบเจอไดโนเสารหลากหลายสกุลใหม
ชนิดใหมของโลกมากมาย และยังมีอีกหลายชนิดท่ีรอคอยใหเราสํารวจพบและทําการศึกษาวิจัย และงานดานศึกษาวิจัย
ไดโนเสารของบานเราก็มีพัฒนาการท่ีเติบโตเร็วมากเปนท่ียอมรับของนักวิทยาศาสตรดานนี้ท่ัวโลกเชนกัน ซึ่งอันท่ีจริง
แลว การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสารในประเทศไทยเริ่มตนมาเมื่อประมาณเกือบ 30 ปนี้เอง แมเราจะทราบวา
ประเทศไทยมีชั้นหินในชวงมหายุคมีโซโซอิก แตในอดีตกาลกอนหนานี้ก็มิไดพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารท่ีเปนชิ้นเปน
อัน ดวยพบเพียงรองรอยของเศษกระดูกเทานั้น เน่ืองจากเราไมรูจัก หรือยังไมมีความรูดานนี้เพียงพอตั้งแตป  
 พ.ศ. 2519 การสํารวจไดโนเสารท่ีเปนจุดเร่ิมตนการสํารวจไดโนเสารของประเทศไทยเริ่ม โดยนายสุธรรม 
แยมนิยม นักธรณีวิทยา จากโครงการสํารวจแรยูเรเนียม กรมทรัพยากรธรณี ไดพบกระดูกไดโนเสารเปนคร้ังแรกของ
ประเทศไทย ในบริเวณหวยประตูตีหมา เทือกภูเวียง หรือปจจุบันนี้คือ อุทยานแหงชาติภูเวียง (ประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2535) อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ตอมานักโบราณชีววิทยาชาวฝรั่งเศสไดทําการตรวจสอบ
กระดูกไดโนเสารขนาดกวางประมาณ 1 ฟุต พบวาเปนกระดูกไดโนเสารกินพืช พวกซอโรพอด เดินส่ีเทา คอยาว หางยาว   
ยาวประมาณ 15 เมตร ลักษณะคลายซอโรพอดจากทวีปอเมริกาเหนือ ยังไมสามารถจําแนกชนิดได (Ingavat and 
Taquet, 1978; Ingavat et al, 1978) ในชวงเวลานั้น คณะสํารวจธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรายงานการ
คนพบรองรอยของซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังพวกไดโนเสารและจระเขในหลายบริเวณในป  
 พ.ศ. 2521 นายวราวุธ สุธีธร และนายไพรัตน จรรยาหาญ พรอมคณะ สํารวจทําแผนท่ีธรณีวิทยาระวางจังหวัด
รอยเอ็ด รายงานวาพบกระดูกไดโนเสาร 3 ชิ้น เก็บรักษาไวโดยพระครูวิจิตรสหัสคุณเจาอาวาสวัดสักกะวัน อ. สหัสขันธ 
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 ป พ.ศ. 2524 นายเชิงชาย ไกรคง นักธรณีวิทยาจากหนวยสํารวจยูเรเนียม กรมทรัพยากรธรณี ไดนําคณะ
สํารวจโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศสขึ้นบนยอดภูประตูตีหมา สูงจากระดับน้ําทะเล 422 เมตร ในเขต อุทยานแหงชาติภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ไปยังจุดท่ีพบกระดูกขาของไดโนเสารขนาดใหญ ความยาวประมาณ 1 เมตร จากนั้นไดทําการสํารวจใน
บริเวณนั้นพบกระดูกขาอีกหนึ่งทอน รวมพบจํานวน 2 ทอน และยังพบฟนของไดโนเสาร รวมถึงฟนจระเข ฟนปลา    
เลปโดเทส และกระดองเตา (วราวุธ, 2542)  
 ป พ.ศ. 2525 ณ บริเวณเดียวกัน คณะสํารวจไดพบกระดูกซี่โครงชิ้นหนึ่งฝงอยูในหิน เมื่อทําการขุดขยายตอไป
ไดพบกระดูกไดโนเสารเรียงรายตอกันเปนจํานวนมาก นั่นคือหลุมขุดคนไดโนเสารหลุมท่ี 1 บริเวณภูประตูตีหมา อุทยาน
แหงชาติภูเวียง เปนหลุมขุดคนไดโนเสารแหงแรกในประเทศไทย และนับเปนการเปดศักราชของการสํารวจไดโนเสาร
ของประเทศไทย แหลงท่ีพบไดโนเสารนี้จัดอยูในชั้นหินของหมวดหินเสาขัว กลุมหินโคราช มีอายุประมาณ 130 ลานป 
นับจากนั้นคณะสํารวจโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศสก็กลับมาสํารวจ และเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพไดโนเสารท่ีโผลพน
ผิวดินมา เพ่ือนําไปทําการศึกษาวิจัยท่ีกรมทรัพยากรธรณีอีกหลายครั้ง (วราวุธ, 2542)  
 ในป พ.ศ. 2527 หลังจากผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแลวเสร็จ ซึ่งคณะสํารวจไดพบกระดูกไดโนเสารขนาดเล็ก  
2 ชิ้น มีลักษณะเปนรูกลวงคลายกระดูกไกหรือนก จากการตรวจสอบพบวาเปนกระดูกขาหลังทอนลางและขาหนาทอน
บนของไดโนเสารพวกซีลูโรซอร (Coelurosaur) มีลักษณะใกลเคียงกับ คอมพซอกนาธัส ลองกิเปส (Compsognathus longipes) 
ในแควนบาวาเรีย สหพันธรัฐเยอรมัน (Buffetaut and Ingavat, 1984) เปนไดโนเสารกินเนื้อจําพวกสัตวเล็ก ๆ ขณะนั้น
และแมลง เดินดวย 2 ขาหลัง ขนาดเล็กมาก ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร หนัก 3.5 กิโลกรัม โดยความยาวของหัว
ประมาณ 3 นิ้ว คอยาว สวนหางยาวกวาหัว คอ และลําตัวรวมกัน ปราดเปรียว วิ่งไดเร็ว พบในชั้นหินหมวดหินเสาขัว 
ยุคครีเทเชียสตอนตน ประมาณ 130 ลานป (วราวุธ, 2542) 
 ประมาณป พ.ศ. 2527 เจาหนาท่ีของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ซึ่งไดพบรอยตีนไดโนเสารบริเวณผาเตลิ่น 
บนยอดภูหลวง จ. เลย ขณะกําลังทําทางเดิน โดยเขาใจวาเปนรอยประหลาดปรากฏบนพื้นหินทราย และแจงทาง     
กรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบ พบวาเปนรอยตีนของไดโนเสารเทอโรพอดขนาดกลาง ประมาณ 15 รอย ประทับบน
แผนหินทราย พ้ืนท่ีประมาณ 8 ตารางเมตร บางรอยปรากฏรองซึ่งเกิดจากรอยเล็บครูดเปนทางยาว เกิดขณะไดโนเสาร
ยกเทากาวเดิน มี 3 นิ้ว ขนาดรอยกวางประมาณ 31 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร รอยตีนไดโนเสารเหลานี้ปรากฏใน
ชั้นหินทรายหมวดหินภูพาน ยุคครีเทเชียสตอนตน อายุประมาณ 120 ลานป จัดวาเปนรอยตีนไดโนเสารท่ีพบเปนครั้ง
แรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต* จากการศึกษาวิจัยรอยตีนซึ่งชัดเจนท่ีสุดคือรอยหมายเลข 4 และระยะกาวเดิน
สามารถคํานวณความสูงจากพ้ืนถึงสะโพกของไดโนเสารตัวนี้ 1.78 เมตร และความเร็วในการกาวเดินจากรอยหมายเลข 
3 และ 4 ซึ่งหางประมาณ 2.80 เมตร คํานวณความเร็วในการเดินได 8 กิโลเมตรตอชั่วโมง (Buffetaut et al, 1985a,b) 
เดินเปนกลุมไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงลักษณะนิสัยท่ีชอบอยูรวมกันเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือกันเปนทีมในการ 
ลาเหย่ือเปนอาหาร * เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพนัธ 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จ 
พระราชดําเนินทอดพระเนตรแหลงนี้ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่งตอคณะสํารวจไดโนเสาร (วราวุธ, 2542) 
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 นับต้ังแต ป พ.ศ. 2524 จนถึงประมาณป พ.ศ. 2529 คณะสํารวจพบชิ้นตัวอยางไดโนเสาร ฟนจระเข กระดอง
เตา เกล็ดปลา เลปโดเทส บริเวณยอดภูประตูตีหมา และในบรรดาฟนของไดโนเสารเทอโรพอดที่พบ มีจํานวนหนึ่งที่มี
ลักษณะแปลกไปจากไดโนเสารเทอโรพอดอื่น คือมีลักษณะเปนแทงกรวย ปลายแหลม มีสันและรองเล็ก ๆ เปนแนวยาว
โดยรอบจากปลายยอดถึงเกือบ ๆ โคนฟน จากผลการศึกษาวิจัยและเปรียบเทยีบกับลักษณะฟนท่ีพบในไดโนเสารชนิด
อื่นท่ัวโลก ในป พ.ศ. 2529 (Buffetaut and Ingavat, 1986) ไดจัดใหเปนไดโนเสารสกุลและชนิดใหม ชื่อ สยามโมซอรัส 
สุธีธรนี (Siamosaurus suteethorni) ตั้งเพ่ือเปนเกียรติแก นายวราวุธ สุธีธร ผูสํารวจพบฟนไดโนเสารชนิดนี้ ซึ่งครั้งแรก
จัดอยูในกลุมบารีโอไนคิดี (Baryonychidae) แตตอมาพบหลักฐานเพ่ิมเติมจึงไดจัดอยูในกลุม สไปโนซอริดี (Spinosauridae)   
กินปลาเปนอาหาร พบในชั้นหินหมวดหินเสาขัว อายุครีเทเชียสตอนตน ประมาณ 130 ลานป (วราวุธ, 2542) ซึ่งตอมา
พบฟนของไดโนเสารชนิดนี้ในอีกหลายบริเวณนอกจากนี้ในภาคอีสาน ไดแก จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี 
 ป พ.ศ. 2529 นายวราวุธ สุธีธร ไดรับทุนไปอบรมและดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 5 เดือน เรื่องการศึกษาวิจัย
ซากดึกดําบรรพ ฝกการขุดสํารวจซากดึกดําบรรพในภาคสนาม เรียนรูเทคนิคการอนุรักษซากดึกดําบรรพใน
หองปฏิบัติการ การเก็บรักษาตัวอยางในคลัง และการจัดแสดงนิทรรศการ เมื่อกลับมาแลวไดนําความรูท่ีไดรับ มาทําการ
ขุดสํารวจและอนุรักษไดโนเสารอยางเปนระบบนับตั้งแตนั้นมา พรอมกันนั้นก็เริ่มจัดวางรากฐานงานสํารวจโบราณ
ชีววิทยาและศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทยไปดวย (วราวุธ, 2542) 
 ป พ.ศ. 2530 เดือนมิถุนายน คณะสํารวจไดวางแผนและทําการขุดสํารวจไดโนเสารท่ีภูเวียงอยางเปนระบบ ใช
เวลาประมาณ 3 อาทิตย เปดพ้ืนท่ีบริเวณหลุมขุดคนท่ี 1 ภูประตูตีหมา กวางประมาณ 6 ตารางเมตร ลึกลงไปประมาณ 1 เมตร 
พบกระดูกไดโนเสารซอโรพอดขนาดใหญหลายชิ้น ประกอบดวยกระดูกขาทอนบน กระดูกขาทอนลาง กระดูกสะโพก กระดูกสะบัก 
กระดูกซี่โครง กระดูกคอ และกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันนี้ยังพบฟนของไดโนเสารกินเนื้อขนาดใหญ
มากกวา 10 ซี่ มีลักษณะแบน ปลายแหลมคม โคงงอเล็กนอย สันขอบดานขางเปนรอยหยักคลายใบเล่ือย ปนในกองกระดูก 
สันนิษฐานได 2 แบบวา ไดโนเสารกินเนื้ออาจฆาและกัดไดโนเสารกินพืชแลวฟนหลุดตกใกลๆ เหย่ือ หรือไดโนเสารกินเนื้อ   
นี้มากัดกินซากไดโนเสารกินพืชท่ีตายแลว จากนั้นก็ทําฟนหลุดตกใกลๆ ซากนั้น ตอมากระดูกบางสวนอยูกับท่ีและ
บางสวนอาจกระจัดกระจายแลวถูกตะกอนน้ําพามาทับถม แลวผานกระบวนการกลายเปนซากดึกดําบรรพ (Buffetaut and 
Suteethorn, 1989; วราวุธ, 2542) 
 ป พ.ศ. 2532 เดือนกันยายน คณะสํารวจไดทําการสํารวจเพ่ิมเติมในบริเวณหลุมขุดคนท่ี 2 ถํ้าเจีย*อยูทาง
ตอนเหนือของหลุมขุดคนท่ี 1 ประมาณ 500 เมตร พบกระดูกสันหลังสวนคอของไดโนเสารซอโรพอด เรียงรายตอกัน
จํานวน 6 ชิ้น ไมพบสวนของหัวกะโหลก คณะสํารวจไดสรางอาคารชั่วคราวปองกันการถูกทําลายโดยมิไดขุดขึ้นมาตาม
คํารองขอของทางจังหวัดและอุทยานแหงชาติ แตก็ไดทําการเขาฝอกกระดูกหุมดวยกระสอบปานชุบปูนปลาสเตอรเพ่ือ
ปองกันกระดูกแตกหักเสียหาย ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ทอดพระเนตรหลุมขุดคนแหงนี้ ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2532 หลังจากนั้นสมเด็จพระพ่ีนางเธอฯ กรมหลวงสงขลานครินทร 
ทรงเสด็จฯ ในวันท่ี 25 มีนาคม 2533 (วราวุธ, 2542) 
 * เปนท่ีนาเสียดายอยางย่ิงวา ในป 2536 อุทยานแหงชาติไดรับงบประมาณ 1.8 ลานบาทเพื่อกอสรางอาคาร
ครอบหลุม ท้ังนี้อาคารคลุมหลุมชั่วคราวไดถูกร้ือถอนออกไปขณะกอสราง มีผูบุกรุกทําลายกระดูกคอไดโนเสารภายใน
เฝอกหุม โดยเฝอกถูกงัดเปนผลใหกระดูกแตกหักเสียหาย และเคล่ือนยายไปจากตําแหนงเดิม ไมสามารถซอมแซมได 
ยากตอการเรียกขอมูลท่ีเกี่ยวของกลับคืนมา ท้ิงไวเพียงภาพถายวาคร้ังหนึ่งเคยมีขอมูลท่ีสําคัญทางโบราณชีววิทยา
เกี่ยวกับกระดูกคอไดโนเสารกินพืชท่ีสมบูรณ และยังไมทราบชนิดซึ่ง ณ ตอนนี้ไดสูญเสียไปแลว (วราวุธ, 2542) 
 ภายในปเดียวกัน (กันยายน 2532) คณะสํารวจไดโนเสารพบรองรอยของรอยตีนไดโนเสารหลายชนิด ประทับ
บนผิวหนาหินทราย บริเวณลานหินลาดปาชาด อุทยานแหงชาติภูเวียง ไดจดัใหเปนแหลงไดโนเสารท่ี 8 หินลาดปาชาด 
รอยตีนไดโนเสารท่ีพบมีจํานวน มากกวา 60 รอย แนวทางเดินหลายทิศทางบนหินทราย สีขาว เปนลานกวางประมาณ 
10 เมตร ยาว 25 เมตร ลาดเอียงเทเล็กนอยไปทางทิศใต อยูท่ีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 640 เมตร เกือบถึง
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 ในป พ.ศ. 2533 ชาวบานหนองคองพบกระดูกไดโนเสารหลายชิ้นวงตัวกระจัดกระจายเปนบริเวณกวาง 
ประมาณ 10 ตารางเมตร คณะสํารวจไดไปทําการสํารวจและขุดคนเพ่ิมเติม พรอมไดใหชื่อบริเวณนี้วาเปน หลุมขุดคนท่ี 4 
โนนสาวเอ บานหนองคอง* เปนเนินเต้ีย หางจากภูประตูตีหมาไปทางดานทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร พบกระดูก
เพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่ง เปนกระดูกของไดโนเสารซอโรพอดขนาดใหญ และกระดูกของไดโนเสารซอโรพอดวัยเยาว ซึ่ง
พบไดไมบอยนัก นอกจากนั้นพบเกล็ดปลา เลปโดเทส และ กระดองเตา (วราวุธ, 2542) 
 * นาสลดใจอยางย่ิงท่ีในเวลาตอมาพบวา หลุมขุดคนแหงนี้และบริเวณใกลเคียงถูกบุกรุกทําลายและลอบขุด
กระดูกไดโนเสารไปขายในชวงปลายป 2536 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทําใหเราสูญเสียขอมูลจํานวนมากมายเกี่ยวกับ   
ซากดึกดําบรรพไดโนเสารซอโรพอดเหลานี้อันประมาณคุณคามิไดไปอยางส้ินเชิง (วราวุธ, 2542) 
 ในป พ.ศ. 2534 คณะสํารวจทําการสํารวจพบหลุมขุดคนแหงใหม หลุมขุดคนท่ี 5 ซําหญาคา อยูทางใตของ    
ภูประตูตีหมาไปประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นไดทําการขุดคนในป 2535 และ 2536 พบกระดูกของไดโนเสารซอโรพอด
ท้ังขนาดใหญและวัยเยาว ในชวงป 2536 คณะสํารวจไดขุดพบกระดูกไดโนเสารซอโรพอดขนาดเล็กเปนของพวกวัยเด็ก 
พบปนกับกระดูกของพวกเทอโรพอด นับวาเปนขอมูลท่ีสําคัญอาจเปนสวนเติมเต็มสวนท่ีขาดหายไปของขอมูลไดโนเสาร
ไทยไดมากทีเดียว (วราวุธ, 2542) ภายในปเดียวกันนี้ ไดพบหลุมขุดคนเพ่ิมเติมอีก คือ หลุมขุดคนท่ี 6 ดงเค็ง อยูทางใต
ของภูโปงใหญทางใตของภูประตูตีหมาประมาณ 4 กิโลเมตร พบกระดูกไดโนเสารซอโรพอดหลายชิ้น และกระดูกจระเข
โบราณขนาดเล็กจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังสํารวจพบหลุมขุดคนท่ี 7 ภูนอย อยูทางใตของภูประตูตหีมาไป ประมาณ 7 กิโลเมตร 
พบกระดูกไดโนเสารหลายขนาดปะปนกัน ยังไมไดทําการขุดคนอยางเปนระบบ (วราวุธ, 2542) ในป 2534 นี้ หลังจากท่ี
คณะสํารวจไดโนเสารไดแวะเวียนไปทําการสํารวจรองรอยของซากดึกดําบรรพเพ่ิมเติม ท่ีภูผาโง อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ 
หลายคร้ังแลว เมื่อเดือนมกราคม ก็ไดพบกระดูกไดโนเสารกองใหญ ซึ่งชาวบานนาไครพบขณะกอสรางพระวิหารแลวเก็บ
กองไว สวนใหญเปนกระดูกสันหลัง กระดูกขา และเศษกระดูกแตกหักของไดโนเสารซอโรพอดขนาดใหญมากกวา 1 ตัว 
สะสมตัวในชั้นหินหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนตน ประมาณ 130 ลานป จึงไดทําการขุดทดสอบพบวามีชั้นกระดูก
ท่ีนาจะทําการขุดคนตอไป จากนั้นในเดือนมีนาคม-เมษายน คณะสํารวจไดกลับไปทําการขุดคนชั้นกระดูกไดโนเสารอยาง
เปนระบบเปดขยายออกไปกวางประมาณ 3 เมตร ยาว 20 เมตร ดานท่ีลึกสุดประมาณกวา 2 เมตร พบกระดูกขนาดใหญ
10 ชิ้น และเศษกระดูกจํานวนหนึ่ง ฟน ซี่ เกล็ดปลา และกระดองเตา บงชี้สภาพแวดลอมโบราณวาเปนแมน้ําหรือแหลง
น้ําท่ีมีสัตวหลายชนิดอาศัยอยู และไดโนเสารมาตายที่นี่หรือถูกพัดพามาสะสมตัวบริเวณชายฝง ในระหวางนั้นมีผูนํา
ตัวอยางจากแหลงท่ีพบใกลเคียง เปนฟนของไดโนเสารเทอโรพอดขนาดใหญ และกระดูกไดโนเสารพวกซอโรพอด 
ประกอบดวยกระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกซี่โครง สะสมตัวในชั้นกรวด อายุเดียวกันกับท่ีภูผาโง คณะสํารวจ
ไดทําการสํารวจเพิ่มเติมในแหลงดังกลาวพบ ฟนจระเข กระดองเตา และมูลสัตวโบราณ (วราวุธ, 2542) 
 ในป พ.ศ. 2534 ทางภาคใตของไทย ท่ีภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง ไดมีการคนพบชิ้นสวนของกระดูกสวนหัว 
กระดูกขาหนาขวา กระดูกขาหลังซาย และกระดูกสันหลังบางสวนของซากดึกดําบรรพสัตวเล้ือยคลานในทะเล อยูในชั้น
หินปูนโดโลไมต หมวดหินชัยบุรี อายุไทรแอสซิกตอนตน ประมาณ 200 ลานป จากการศึกษาวิจัยแลวเสร็จ (Mazin et al, 1991) 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมีผลการวิจัยตีพิมพออกมาถึง การคนพบไดโนเสารปากนกแกวชนิดใหมของโลก 
(Buffetaut and Suteethorn, 1989, 1992) ชื่อวา ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกี (Psittacosaurus sattayaraki) จากชั้นหิน
หมวดหินโคกกรวด บริเวณบานดงบังนอย จังหวัดชัยภูมิ ใหอายุครีเทเชียสตอนตน (Aptian-Albian) ประมาณ 100 ลานป 
โดยตั้งชื่อเพ่ือเปนเกียรติแกนายนเรศ สัตยารักษ ผูคนพบตัวอยางตนแบบของไดโนเสารชนิดนี้ ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวน
ของกระดูกกรามบน – ลางและฟน คลายกันกับไดโนเสารปากนกแกวท่ีพบในจีน และมองโกเลีย แตวามีขนาดเล็กกวา
และลักษณะบางอยางของหัวกะโหลกแตกตางออกไป จึงไดใชชื่อสกุลเดียวกัน แตตางชนิดกัน (วราวุธ, 2542) ไดโนเสาร
ปากนกแกว ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกี (Psittacosaurus sattayaraki Buffetaut and Suteethorn, 1992) อิงจากหลักฐาน
ของกรามและฟนท่ีพบ (วราวุธ, 2542, ภาพวาดโดย คุณากร วาณิชยวิรุฬห, 2538, not to scale) ภายในปเดียวกัน (พ.ศ. 2535) 
คณะสํารวจพบไดโนเสารโปรซอโรพอดครั้งแรก และเปนโปรซอโรพอด ท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยพบในชั้นหินทรายสีแดงของหมวดหินน้ําพอง ท่ี อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ จัดอยูในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย อายุ
ประมาณ 200 ลานป มีขนาดใหญ แข็งแรง โดยท่ัวไปแลว โปรซอโรพอดเปนไดโนเสารกินพืช ลักษณะฟนมีรอยหยัก
เหมือนเล่ือยอยางหยาบ คอยาว เทาหนาขนาด คอนขางเล็กกวาเทาหลัง มีเล็บแหลมคม   (Buffetaut et al, 1995; วราวุธ, 2542) 
ขณะเดียวกัน ในปนี้ (พ.ศ. 2535) ไดมีการคนพบรอยตีนไดโนเสารจากบริเวณ น้ําใสใหญ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.ปราจีนบุรี 
โดยกลุมสมาชิกชมรมนักนิยมธรรมชาติ จากการสํารวจคร้ังตอมาโดยนักธรณีวิทยา พบวาเปนรอยพิมพนูนของรอยตีน
ไดโนเสารบนผิวหนาหินทรายกอนใหญท่ีหลุดมาจากชั้นหินในบริเวณนั้น เปนรอยตีนของไดโนเสารเทอโรพอดขนาดใหญ 
อยูรอยเดียว ม ี 3 นิ้ว ขนาดกวาง 26 เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร และรอยตีนของไดโนเสารเทอโรพอดขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง พบประมาณ 7-8 รอย มี 3 นิ้ว กวาง 13.7 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ชั้นหินทรายท่ีพบรอยตีนเหลานี้
อยูในหมวดหินพระวิหาร ยุคครีเทเชียสตอนตน ประมาณ 140 ลานป (วราวุธ, 2542; Lockley et al, 2002) 
 ในป พ.ศ. 2536 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน คณะสํารวจไดทําการขุดสํารวจกระดูกไดโนเสารซอโรพอดที่ฝงตัว
อยูในชั้นหินทรายแข็ง ใกลกับท่ีทําการหนวยพิทักษอุทยานภูประตูตีหมา ภูเวียง พบเปนกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครง
หลายชิ้นของไดโนเสารกินพืชขนาดใหญ ใหชื่อแหลงนี้วา หลุมขุดคนท่ี 3 หวยประตูตีหมา (วราวุธ, 2542) ป พ.ศ. 2536 
เดือนสิงหาคม สองคนในคณะสํารวจไดโนเสารขณะนั้น คือ นายสมชัย เตรียมวิชานนท และนายปรีชา ซายหนองขาม ได
พบกระดูกสันหลังหลายชิ้นโผลขึ้นมาใหเห็นจากชั้นหินทรายสีแดงของหมวดหินเสาขัว บริเวณลานหินลาดยาว อยูทางทิศเหนือ 
ของหลุมขุดคนท่ี 2 ประมาณ 500 เมตร คณะสํารวจไดใหเปนหลุมขุดคนท่ี 9 หินลาดยาว และทําการขุดคนเพ่ิมเติม พบ
สวนของสะโพกดานซาย และกระดูกสวนหาง 13 ชิ้นเรียงรายตอกัน ชั้นหินทรายนี้แข็งมาก ทําการขุดคนเปนเวลาหลายเดือน  มี
กัลยาณมิตรมากมายมาชวยขุดอยางตอเนื่อง จากลักษณะกระดูกบอกไดวาเปนกระดูกของไดโนเสารเทอโรพอดขนาดใหญ ซึ่ง
แตกอนเราเคยพบแตฟนยังไมเคยพบกระดูก ดังนั้น คณะสํารวจไดโนเสารไทยฝรั่งเศสจึงไดเรงทําการศึกษาวิจัยใน
รายละเอียดจนแลวเสร็จเมื่อป 2539 พบวาไดโนเสารท่ีพบนี้มีลักษณะบางอยางเปนของกลุม ไทรันโนซอร และมีลักษณะ
ท่ีตางออกไปจัดเปนสกุลใหมและชนิดใหมของโลก ยาวประมาณ 6.5 เมตร  จึงใหชื่อวา สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส 
(Siamotyrannus isanensis) จัดวาเปนไดโนเสารไทรันแหงสยาม พบในผืนแผนดินอีสาน (Buffetaut et al, 1996) 
จากน้ันไดพบลักษณะของกระดูกและฟนในอีกหลายแหง ไดแก จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร หนองบัวลําภู 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี (วราวุธ, 2542) ป พ.ศ. 2536 วันท่ี 22 กันยายน ทางคณะสํารวจไดโนเสารไดรับแจงจาก 
นางสาวสุทธาสินี คลายสีเงิน นักเขียนอิสระ วาไดพบซากกระดูกไดโนเสารในเขตอุทยานแหงชาติภูเกาภูพานคํา อ.หนองวัวซอ 
จ.อุดรธานี เมื่อไปทําการตรวจสอบไดพบชิ้นสวนของกระดูกซ่ีโครงและกระดูกสันหลังของไดโนเสารซอโรพอด ฟนไดโนเสาร   
กินเน้ือพวกคารโนซอร และกระดองเตา  
 ในชวงป พ.ศ. 2536-2537 คณะสํารวจไดคนพบกระดูกของไดโนเสารออรนิโธมิโมซอร (Ornithomimosaur) 
บริเวณหลุมขุดคนท่ี 5 อุทยานแหงชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ตอมาไดทําการศึกษาวิจัยและใหชื่อสกุลอยางไมเปน
ทางการวา กินรีมิมัส (Ginnareemimus) โดยมีรายงานเบ้ืองตนกลาวถึงไดโนเสารสกุลนี้ตีพิมพในป พ.ศ. 2538 และ 
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 ป พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนชวงระยะเวลากวา 10 ป นับจากการเริ่มตนโครงการความรวมมือสํารวจโบราณชีววิทยา
ไทย-ฝรั่งเศส ไดมีการคนพบกระดูกไดโนเสารซอโรพอดจํานวนมากในหลายแหลง โดยเฉพาะกระดูกไดโนเสารท่ีไดจาก
หลุมขุดคนท่ี 1 อุทยานแหงชาติภูเวียงเปนสวนใหญ รวมกับกระดูกไดโนเสารซอโรพอดจากแหลงอื่นเพ่ิมเติมซึ่งมีจํานวน
มากเพียงพอตอการศึกษาคนควาวิจัยในรายละเอียด คณะสํารวจไดคัดเลือกนางสาววาเลอรี มารแตง นักศึกษาปริญญาเอก 
จากมหาวิทยาลัยปารีสท่ีหก เปนผูทําการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธหัวขอเร่ือง “ไดโนเสารซอโรพอด ยุคครีเทเชียสตอนตน 
ของประเทศไทย” มี ดร. อีริค บุฟโต และนายวราวุธ สุธีธร เปนอาจารยท่ีปรึกษา หลังจากการศึกษาวิจัยเสร็จส้ินเมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน 2537 พบวากระดูกเหลานี้จัดเปนกระดูกตนแบบของไดโนเสารซอโรพอดสกุลใหมและชนิดใหมของโลก 
ประกอบดวยกระดูกคอ กระดูกสะบัก กระดูกสันหลังสวนกลางลําตัว กระดูกซี่โครง กระดูกขาหนา กระดูกแขน กระดูกขา
หลัง กระดูกหนาแขง กระดูกนอง และกระดูกสะโพก (Martin et al, 1994) เปนไดโนเสารกินพืชขนาดกลาง คอยาว หางยาว 
เดินส่ีขา ยาวประมาณ 15 - 20 เมตร ผูทําการวิจัยไดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเปนชื่อไดโนเสาร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงไมขัดของ ดังนั้น จึงไดชื่อวา ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) พบในชั้นหิน
หมวดหินเสาขัว อยูในชวงครีเทเชียสตอนตน อายุประมาณ 130 ลานป (วราวุธ, 2542) ซึ่งในเวลาตอมาพบไดโนเสาร
ชนิดนี้ในอีกหลายแหงในภาคอีสาน ไดแก จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร และหนองบัวลําภู ภายในปเดียวกันนี้ 
(พ.ศ. 2537) เดือนกันยายน นายวราวุธ สุธีธร นางเยาวลักษณ ชัยมณี นายอัศนี มีสุข นายธีระพล วงศประยูร และคณะ 
จากกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งขณะนั้นไดออกไปทําการสํารวจซากดึกดําบรรพหอยที่พบในแหลงไดโนเสาร
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับแจงจากนายอนันต เกตุเอม และนายสุนทร ปญจสุธารส จากฝายพัฒนานํ้าบาดาล 3 
วามีการพบกระดูกไดโนเสารท่ีวัดสักกะวัน จึงไดไปทําการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2537 และผลการขุดทดสอบ
เบ้ืองตนในชวง 2 วันตอมา พบวาเปนแหลงสะสมตัวของกระดูกไดโนเสารท่ีนาสนใจมาก แตทวา ขณะนั้นเปนฤดูฝน ชั้น
หินอุมน้ํามาก ไมสะดวกและอาจทําใหกระดูกเสียหายหากขุดตอไป จึงไดทําการปดหลุมขุดคนชั่วคราวกอน หลังจากนั้น
ในเดือนพฤศจิกายน คณะสํารวจไดโนเสารไทย-ฝรั่งเศส ก็ไดกลับมาทําการขุดคนไดโนเสารตอจากเดิมอีกครั้ง อยางเปนระบบ 
โดยเริ่มขุดเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2537 จากท่ีคาดการณไววาจะขุดคนเสร็จส้ินภายในเวลา 1 เดือน แตปรากฏวา 
ยังคงพบกระดูกไดโนเสาร ฟน และสัตวรวมสมัย ไดแก ฟนจระเข เกล็ดปลา กระดองเตา หอยสองฝา และกอนกรวดใน
กระเพาะอาหารไดโนเสาร มากขึ้นเรื่อยๆ และเปดขยายหลุมกวางออกไปอีก เร่ิมแรกจากมีผาใบมุงเปนหลังคาปองกัน
แสงแดดและสายฝนขณะทําการขุดคน มีเชือกกั้นรอบแนวหลุมขุดคน ตอมามีผูคนมาเยี่ยมชมหลุมขุดคนมากขึ้นทุกวัน 
เมื่อวันหนึ่ง นางประพิศ สัมปตตะวนิช ผูตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้น พรอมดวยนายอนันต เกตุเอม หัวหนาฝาย
พัฒนาน้ําบาดาล 3 มาตรวจเย่ียมหลุมขุดคนไดโนเสาร จึงเห็นรวมกันวาควรมีอาคารโครงเหล็กมีหลังคาและลวดตาขาย
ลอมรอบพื้นท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร ดังนั้น ดวยความอนุเคราะหจากฝายพัฒนาน้ําบาดาล 3 ไดจัดสงเจาหนาท่ี 10 คน 
และอุปกรณ อาคารปองกันหลุมขุดคนก็แลวเสร็จภายในเวลา 10 วัน จากการทํางานอยางมีประสิทธิภาพย่ิง (วราวุธ, 2542) 
 ตลอดชวงป พ.ศ. 2538 ทางคณะสํารวจไดโนเสารไดรับการสนับสนุนจากทางกองชางและกองรังวัด กรมทรัพยากรธรณี 
จัดสงเจาหนาท่ีและเคร่ืองมือเจาะหินขนาดใหญเพ่ือทําการขุดรองน้ําปองกันน้ําใตดินทวมชั้นกระดูกและทํารังวัดทําแผนท่ี
บริเวณภูกุมขาว จ. กาฬสินธุ เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาภูกุมขาวตอไปในอนาคต (วราวุธ, 2542) คณะสํารวจไดทําการ
ขุดคนกระดูกไดโนเสารท่ีภูกุมขาวอยางตอเนื่องมาจนกระท่ัง เดือนตุลาคม 2538 พบกระดูกเพ่ิมเติมอีกหลายรอยชิ้น และ
ท่ีนาสนใจก็คือไดพบซากดึกดําบรรพของไดโนเสารซอโรพอด วางตัวเรียงรายตอกันเกือบสมบูรณท้ังตัวในลักษณะนอน
ควํ่าตายอยู และกระดกูหางมวนโคงพาดตวัดกลางหลัง กระดูกสวนอื่นยังอยูครบขาดเพียงแตกระดูกขาหนาขวา กระดูกคอ 
และสวนหัวท่ีหลุดหายไป อาจเนื่องจากกระแสนํ้าพัดพาไปไกลจากท่ีเดิมซึ่งตายและถูกทับถมอยู นับวาเปนโครงกระดูก
ไดโนเสารท่ีสมบูรณท่ีสุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต* เลยทีเดียว นอกจากนั้นยังพบสวนของหัวกะโหลกไดโนเสาร 
ซอโรพอดหลายช้ิน จากกระดูกท้ังหมดท่ีพบขณะนั้นประมาณกวา 630 ชิ้น จากไดโนเสารอยางนอย 6 ตัว พบวากระดูก
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 * ลาสุดนี้ ไดพบรอยตีนของไดโนเสารกินเนื้อเพ่ิมเติมโดยเจาหนาท่ีปาไมขณะลาดตระเวณในตอนกลางคืน พบ
ใกลจุดเดิมแตหางออกไปเล็กนอย แตไมสามารถเห็นรอยไดชัดเจนในเวลากลางวัน ตองใชไฟฉายชวยสองดูในเวลา
กลางคืน จึงจะเห็นรอยนูนและเวาลึกต่ําลงไปชัดเจนกวา และจากผลการศึกษาวิจัยของผูเชี่ยวชาญดานรอยตีนไดโนเสาร
จากฝรั่งเศสซึ่งแลวเสร็จในป 2545 วาไดพบรองรอยของรอยตีนไดโนเสารกินพืช 2 รอยมีขนาดใหญ และรอยจางๆ อีก 
สองรอย (ยาว 52 เซนติเมตร กวาง 40 เซนติเมตร) เดินตัดแนวทางเดินของรอยตีนไดโนเสารกินเนื้อ แมวาจะพบเพียง
รอยทางเดินรอยแรกรอยเดียว ไมเห็นชวงกาวเดินท่ีชัดเจนนั้น ก็จัดไดวาเปนรอยตีนไดโนเสารกินพืชท่ีพบคร้ังแรกของ
ประเทศไทย (Le Loeuff et al, 2002) หลังจากท่ีสวนใหญพบแตรอยตีนไดโนเสารกินเนื้อท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก
 ในชวง ป พ.ศ. 2539-2542 คณะสํารวจขุดคนไดโนเสาร ไดทําการสํารวจตรวจสอบแหลงไดโนเสารและสัตวรวมสมัย 
ท่ีนาสนใจซึ่งเปนการพบเปนครั้งแรกของประเทศไทย ไดแก การพบแหลงไดโนเสารกินพืชในชวงยุคไทรแอสซิก ใน
หมวดหินน้ําพอง อายุประมาณ 200 ลานป พบกระดูกทอนขา กระดูกสันหลัง และกระดูกสวนอื่น ๆ ท่ี จังหวัดชัยภูมิ พบ
ครั้งแรกโดยชาวบาน และคณะสํารวจไดโนเสารไดเขาไปทําการตรวจสอบพบวามีลักษณะตางไปจากไดโนเสาร กินพืช   
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ท่ีพบกอนหนาน้ันในหลายดาน จึงไดเก็บตัวอยางทั้งหมดมากทําการอนุรักษและศึกษาวิจัยใน
รายละเอียด เพ่ือใหทราบถึงลักษณะและชนิดของไดโนเสารท่ีพบใหมนี้ พรอมไดตั้งใหเปนไดโนเสารกินพืชสกุลใหมและ
ชนิดใหมของโลก วา อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ (Isanosaurus attavipachi) (Buffetaut et al, 2000, 2002b) 
นอกจากนั้นยังไดพบแหลงไดโนเสารใหมอายุจูแรสซิก อีกสองชนิดดวยกัน ในหมวดหินภูกระดึง อายุประมาณ 150 ลานป 
ไดแก การสํารวจพบชิ้นสวนกระดูกสันหลังของไดโนเสารพวก สเตโกซอริด (Stegosaurid) ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ (Buffetaut et al, 2001) 
ในเวลาตอมาไดทําการสํารวจพบกระดูกขาหลัง และกระดูกสันหลังของไดโนเสาร ฮิปซีโลโฟดอน (Hypsilophodon) ท่ี
จังหวัดมุกดาหาร (Buffetaut et al, 1997, 2003b) ตัวอยางที่พบในทั้งสองแหลงนี้ ทราบเพียงวาเปนสกุลใด แตยังไม
เพียงพอท่ีจะระบุแนชัดไดวาเปนชนิดไหน ตองพบหลักฐานเพ่ิมเติมมากกวานี้กอน นอกจากนี้ไดรับแจงจากเจาหนาท่ี
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 ป พ.ศ. 2541 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดรับงบประมาณ 68 ลานบาท โดยความรวมมือระหวางการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และจังหวัดขอนแกน เพ่ือสรางอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียงตกแตง
นิทรรศการหองหุนไดโนเสาร และถนนกันไฟปา ในบริเวณศูนยศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพไดโนเสารภูเวียงและอาคาร
คลุมหลุมขุดคน ในเขตอุทยานแหงชาติภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน 
 ป พ.ศ. 2542 กรมทรัพยากรธรณี ไดสรางอาคารถาวรคลุมหลุมขุดคนไดโนเสารภูกุมขาว อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ ขึ้น
แทนท่ีอาคารเดิมซึ่งลอมดวยลวดตาขาย ใชชื่อวา “อาคารพระญาณวิสาลเถร” ตามชื่อสมณศักด์ิใหม ของเจาอาวาสวัดสักกะวัน 
(พระครูวิจิตรสหัสคุณ) ผูคนพบกระดูกไดโนเสารภูกุมขาวเปนคนแรก โดยอาคารแหงนี้เปดเปนพิพิธภัณฑแหลงขุดคน
ไดโนเสารภูกุมขาว ในระหวางป พ.ศ. 2542-2543 กรมทรัพยากรธรณีไดรับจัดสรรงบประมาณ 2.3 ลานบาท สําหรับ
กอสรางโรงปฏิบัติงาน บานพัก และจัดจางปนหุนไดโนเสารขนาดเทาจริงเพ่ือจดัแสดงในอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง 
อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน  
 ป พ.ศ. 2543 เดือนกันยายน ไดมีการตีพิมพรายงานวิจัยไดโนเสารซอโรพอดที่เกาแกท่ีสุดของโลกเปน
ไดโนเสารสกุลใหมชนิดใหมของไทยและของโลก ชื่อวา อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ (Isanosaurus attavipachi) 
(Buffetaut et al, 2000, 2002b) พบท่ีบานโนนถาวร จ.ชัยภูมิ ในหนิทรายและหินโคลน หมวดหินน้าํพอง ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย 
(Late Norian or Rhaetian) ประมาณ 200 ลานป ตั้งชื่อเพ่ือเปนเกียรติแกนายปรชีา อรรถวิภัชน อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูซึ่งใหความสนใจและสนับสนุนงานดานไดโนเสารไทยตลอดมา ไดโนเสารชนิดใหม
นี้เปนไดโนเสารกินพืช พบโดยชาวบาน ซึ่งทางคณะสํารวจไดโนเสารไทย-ฝรั่งเศสเขาไปทําการตรวจสอบและเก็บ
ตัวอยางเพื่อทําการศึกษาวิจัยในรายละเอียด ซึ่งกระดูกตนแบบประกอบดวยกระดูกขาหลังซาย ยาว 76 เซนติเมตร 
กระดูกสะบักไหลดานขวา แผนกระดูกอกกระดูกสันหลัง ประมาณความยาวได 6.5 เมตร สันนิษฐานวายังโตไมเต็มท่ีนัก
ในชวงปลายป พ.ศ. 2543-2544 ไดมีการสํารวจพบไดโนเสารซอโรพอดและหอยสองฝาแหลงใหมในบริเวณ บานหวยเดื่อ 
ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู ยังมิไดทําการศึกษาวิจัยในรายละเอียด จากการตรวจสอบเบื้องตนของคณะสํารวจไดโนเสาร 
คาดวากระดูกไดโนเสารท่ีพบนาจะเปนไดโนเสารกินพืชชนิดเดียวกันกับไดโนเสารท่ีพบในจังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 
ในชั้นหินทรายหมวดินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนตน ประมาณ130 ลานป และในชวงตนป พ.ศ. 2544 กรมทรัพยากรธรณี
ไดจัดทีมสํารวจเขาไปทําการสํารวจขุดคนไดโนเสารเพ่ิมเติมอยางเปนระบบและทําการเขาเฝอกขนยายตัวอยางไปทําการ
อนุรักษ ท่ีศูนยวิจัยซากดึกดําบรรพไดโนเสารภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน เพ่ือเตรียมตัวอยางในการศึกษาวิจัยใน
รายละเอียดในขั้นตอไป พรอมนี้กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทํานิทรรศการเพ่ือจัดแสดงท่ีบริเวณพิพิธภัณฑแหลงโนนทัน   
จ. หนองบัวลําภู โดยงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. โนนทัน นอกจากนี้ในชวงป 2547-2549 ไดมีการพบกระดูก
ไดโนเสารเพ่ิมเติมจากการขุดเปดขยายถนนของกรมทางหลวงอีกจํานวนมาก กําลังอยูในระหวางการศึกษาวิจัยในรายละเอียด 
 ป พ.ศ. 2544 กรมทรัพยากรธรณีไดรับจัดสรรงบประมาณ 1.28 ลานบาท เพ่ือจัดทํานิทรรศการในอาคาร 
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน และในเดือนเมษายน ก็เร่ิมเปดใหประชาชนเขาชมนิทรรศการตาม
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 ป พ.ศ. 2545 เดือนสิงหาคม ไดมีการคนพบแหลงไดโนเสารซอโรพอดทางภาคเหนือเปนครั้งแรกบริเวณ อ.เชียงมวน 
จ.พะเยา เปนไดโนเสารท่ีพบแหลงแรกบนแผนอนุทวีปฉานไทย อายุประมาณชวงครีเทเชียสตอนตน เทียบเคียงไดกับ
หมวดหินเสาขัว ของกลุมหินโคราช และในปเดียวกัน เดือนธันวาคม ไดมีการคนพบแหลงไดโนเสารซอโรพอดแหลงใหม 
และยังพบฟนจระเข เกล็ดปลา กระดองเตา และหอยสองฝา ในบริเวณอุทยานแหงชาติปางสีดา อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
คณะสํารวจไดโนเสาร กรมทรัพยากรธรณี ไดไปทําการตรวจสอบและทําการสํารวจขุดคน เขาเฝอกขนยายตัวอยางเพื่อ
นํามาทําการอนุรักษยังหองปฏิบัติการ จากลักษณะรูปรางของกระดูกไดโนเสารท่ีพบจากท้ังสองแหลงนี้ คาดวานาจะเปน
ไดโนเสารกินพืชชนิดเดียวกันกับท่ีพบในจังหวัดขอนแกนและกาฬสินธุ ปจจุบันยังมิไดทําการศึกษาวิจัยในรายละเอียด 
ในปนี้ (พ.ศ. 2545) คณะสํารวจไดโนเสารไทย ไดทําการสํารวจขุดคนแหลงซากดึกดําบรรพปลาโบราณ แหลงภูน้ําจั้น  
วนอุทยานภูน้ําจั้น อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ อยางเปนระบบ ทําการขุดคนและเคล่ือนยายตัวอยางมาทําการอนุรักษท่ี
หองปฏิบัติการศูนยศึกษาวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว เพ่ือทําการศึกษาวิจัยในรายละเอยีดตอไป ภายในปเดียวกัน (พ.ศ. 2545) 
ทางคณะสํารวจไดโนเสาร กรมทรัพยากรธรณี ไดทําการสํารวจพบกระดูกขาหนาขนาดใหญของไดโนเสาร อีสานโนซอรัส 
อรรถวิภัชนชิ เพ่ิมเติม แหลงท่ีพบไมไกลจากแหลงแรก ท่ี จ. ชัยภูมิ ซึ่งเปนแหลงพบกระดูกตนแบบ พบในหินทรายและ
หินโคลน หมวดหินน้ําพอง ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย (Late Norian or Rhaetian) ประมาณ 200 ลานป โดยกระดูกขาหนา ท่ี
พบมีการศึกษาวิจัยซึ่งแลวเสร็จในป 2545 (Buffetaut et al, 2002a, b) วามีขนาดยาว 104 เซนติเมตร เกือบสมบูรณ 
สามารถประมาณความยาวของไดโนเสารชนิดนี้ได 12-15 เมตร และมีรายงานผลการวิจัยของเตาโบราณจาก จ.นครศรีธรรมราช 
ทางภาคใตของประเทศไทยแลวเสร็จ เปนเตาสกุลและชนิดใหมของโลก ชื่อวาสยามโมเชลิส เพนนินซูลาริส (Siamochelys peninsularis) 
(Tong et al., 2002) พบในหินทรายและหินโคลน หมวดหินคลองมีน ยุคจูแรสซิกตอนกลางถึงครีเทเชียสตอนตน 
ประมาณ 150 ลานป 
 ป พ.ศ. 2546 กรมทรัพยากรธรณีจัดแบงงบประมาณประจําปสวนหนึ่งจํานวน 0.14 ลานบาท เพ่ือบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
งานตกแตงและจดัทํานิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ป พ.ศ. 2546 เดือนกุมภาพันธ 
สํารวจพบกระดูกไดโนเสารทางภาคใต อ.คลองทอม จ.กระบ่ี ในชั้นหินทรายหมวดหินคลองมีน (Khlong Min Formation) 
เปนแหลงท่ีสองท่ีพบบริเวณแผนอนุทวีปฉาน-ไทย เพ่ิมอีกแหงหนึ่งนอกจากแหลงไดโนเสารเชียงมวน จังหวัดพะเยา แต
จัดวาเปนไดโนเสารท่ีเกาแกพวกแรกสุดท่ีพบบนแผนอนุทวีปฉาน-ไทย อายุประมาณชวงจูแรสซิกตอนกลางถึงครีเทเชียสตอนตน 
ซึ่งเปนเวลาท่ีทวีปบนโลกแยกออกจากกัน โดยพบเปนกระดูกสันหลังของไดโนเสารกินพืชขนาดใหญวงศยูฮีโลโปดิดี การ
คนพบนี้สนับสนุนความคิดเรื่องแผนฉาน-ไทย ชนกับแผนอินโดจีนและเชื่อมตอเปนผืนเดียวกับแผนดินใหญเอเชียตั้งแต
ชวงแรกของมหายุคมีโสโซอิกและนาจะกอนยุคจูแรสสิก (Buffetaut et al., 2002, 2003, 2005) ในปเดียวกัน (พ.ศ. 2546) 
เดือนมีนาคมและเมษายน ทางกรมทรัพยากรธรณีไดรับงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 0.264 ลานบาท 
สําหรับจัดทํานิทรรศการในพิพิธภัณฑไดโนเสารแหลงโนนทัน จ.หนองบัวลําภู และไดรับงบประมาณ จํานวน 0.834 ลาน
บาทจากจังหวัดขอนแกน ในโครงการตอนรับคณะผูเขาประชุม APEC 2003 เพ่ือตกแตงสถานที่ตอนรับคณะผูติดตาม
ผูเขารวมประชมุซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา ท่ีพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง จ. ขอนแกน ในชวงการประชุมระหวางวันท่ี 23 
พฤษภาคม ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2546 ประมาณตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะสํารวจไดโนเสารไดรับแจงจาก   
นายนเรศ สัตยารักษ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (ในขณะนั้น) วาพบรอยตีนไดโนเสารจํานวนมาก ในบอเหมือง
หินทรายของบริษัทสหรุงเรือง จํากัด ริมทางหลวงสายนครพนม-บานแพง หมายเลข 212 กม.ท่ี 257 อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม เมื่อเขาไปทําการตรวจสอบแหลง เปนเนินหินทรายเตี้ย ๆ สูงประมาณ เมตร จากระดับถนน บอเหมือง
กวางประมาณ 200 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 10 เมตร พบรอยตีนไดโนเสาร สามน้ิวคลายรอยตีนไก เห็นชัดเจนบน
ผิวหนาหินทราย สีน้ําตาลแดง หมวดหินโคกกรวด อายุประมาณ 100 ลานป ชวงยุคครีเทเชียสตอนปลาย ขณะสํารวจพบ
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 ป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน คณะสํารวจไดโนเสารไทยฝรั่งเศสไดมีรายงานผลการวิจัยปลาโบราณที่ภูน้ําจั้น ซึ่ง
สํารวจพบในเขตวนอุทยานภูน้ําจั้น อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ มาต้ังแตป 2545 โดยพระอาจารยศักดา ธมฺมรโต      
เจาอาวาสวัดปาพุทธบุตร จากการสํารวจวิจัยพบวาเปนเปนปลาชนิดใหมของโลก จึงใหชื่อวา เลปโดเทส พุทธบุตร เอนซิส 
(Lepidotes buddhabutrensis) (Cavin et al, 2003a, 2004, 2005; Cavin and Suteetnorn, 2006) ซึ่งขณะนี้พบมากกวา 200 ตัว 
ในจํานวนปลาท่ีพบในแหลงนี้สวนใหญเปนปลา เลปโดเทส แตก็พบปลาชนิดอ่ืนดวยไดแก ปลากินเนื้อ อีสานอิกธิส พาลุสทริส 
(Isanichthys palustris) (Cavin and Suteetnorn, 2006) และปลาปอด (Lungfish) 
 นอกจากนี้ยังพบรองรอยของไดโนเสารพวกสไปโนซอริด ในชั้นหินทรายหมวดหินโคกกรวดอายุครีเทเชียสตอนปลาย 
ประมาณ 100 ลานป ท่ีจังหวัดขอนแกน และไดโนเสารออรนิโธพอด ในชั้นหินทรายหมวดหินโคกกรวด จังหวัด
นครราชสีมา กําลังอยูในระหวางการสํารวจและศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในรายละเอียด 
 ป พ.ศ. 2547 กรมทรัพยากรธรณีไดรับจัดสรรงบประมาณ 198 ลานบาท เพ่ือพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสาร
ภูกุมขาว อ. สหัสขันธ จ. กาฬสินธุ ในระยะตน ในการปรับปรุงอาคารและทําการตกแตงภายใน ป พ.ศ. 2547-2548 มีผลงาน
การวิจัยและขอมูลเพ่ิมเติมของปลา เลปโดเทส จากแหลงปลาโบราณที่ภูน้ําจั้น จ.กาฬสินธุ และปลาชนิดอ่ืน พวกปลาปอด  
ปลากินเนื้อ (Cavin et al, 2004, 2005) นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยท่ีแลวเสร็จของเตาน้ําจืดโบราณชนิดใหมของโลก 
คิสซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) (Tong et al., 2005) บริเวณบานสะพานหิน จ.นครราชสีมา 
พบในชั้นหินทราย หมวดหินโคกกรวด ยุคครีเทเชียสตอนปลาย ประมาณ 100 ลานป  
 ในป พ.ศ. 2548 นี้ ไดมีรายงานการวิจัยของไขไดโนเสารจิ๋ว พบในหินทรายหมวดหินเสาขัว ประมาณ 130 ลานป ท่ี
จังหวัดสกลนคร (Buffetaut et al, 2005) ป พ.ศ. 2548 ประมาณเดือนกุมภาพันธ คณะสํารวจไดโนเสารไทยไดรับแจง
และไดทราบขาวจากหนังสือพิมพ จึงเขาไปทําการสํารวจ บริเวณอ.หนองสูง จ.มุกดาหาร สํารวจพบกระดูกสันหลัง
ไดโนเสารกินพืชขนาดใหญหลายชิ้น กระดองเตาขนาดใหญ 2 ตัว กระดูกขาของไดโนเสารกินเนื้อ ในชั้นหินทรายและ 
หินทรายแปง หมวดหินภูกระดึง ยุคจูแรสซิก ประมาณ 150 ลานป แหลงนี้กําลังอยูในระหวางการศึกษาวิจัยในขั้นรายละเอียด 
นอกจากนี้ไดมีการคนพบสัตวรวมสมัยไดโนเสาร ไดแก พวกจระเข และเตา ในชวงอายุเดียวกันในภาคอีสานหลายแหง 
กําลังอยูในระหวางการสํารวจและศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
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 ป พ.ศ. 2549 มีผลงานการวิจัยที่แลวเสร็จ ซึ่งไดเตาโบราณสกุลและชนิดใหมของโลก ชื่อวา อีสานเนมิส ศรีสุขกี 
(Isanemys srisuki) (Tong et al., 2006) บริเวณภูวัด จ. ขอนแกน พบในหินทราย หมวดหินเสาขัว ในยุคครีเทเชียสตอนตน 
ประมาณ 130 ลานป และพบปลากินเนื้อโบราณสกุลและชนิดใหมของโลกจากภูน้ําจั้น จ.กาฬสินธุ ชื่อวา อีสานอิกธิส พาลุสทริส 
(Isanichthys palustris) (Cavin & Suteethorn, 2006) นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยของฉลามน้ําจืดสกุลและชนิดใหม
ของโลก ชื่อวา อีสานโนดัส พลาเดชช ิ (Isanodus paladeji) (Cuny et al., 2004, 2006) ฉลามน้ําจืดชนิดใหมของโลก ชื่อวา 
ลอนชิเดียน โคราชเอนซิส (Lonchidion khoratensis) (Cuny et al., 2004, 2006) จากบริเวณภูพานทอง จ.หนองบัวลําภู 
ในชั้นหินทรายหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนตน ประมาณ 130 ลานป และทําการศึกษาวิจัยพบฉลามน้ําจืดชนิดใหม
ของโลกจากบริเวณโคกผาสวม จ.อุบลราชธานี ซึ่งทําการสํารวจและเก็บตัวอยางมาตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2539 โดยให
ชื่อวา อะโครไรโซดัส โคราชเอนซิส (Acrorhizodus khoratensis) (Cappetta et al., 2006) พบในหินทรายของหมวดหินโคกกรวด 
ยุคครีเทเชียสตอนปลาย ประมาณ 100 ลานป ในปเดียวกัน (พ.ศ. 2549) สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีไดรับแจง
จาก สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (สํานักงานเขตปาไมพิษณุโลกเดิม) วามีการสํารวจพบรอยตีนไดโนเสารโดยคณะ
เจาหนาท่ีประจําอุทยานแหงชาติ ภูหินรองกลา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย พบเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 ขณะตรวจพ้ืนท่ีปา 
พบเปนรอยตีนไดโนเสารบนผิวหนาหินทรายซึ่งเปนลานหินบริเวณหวยลําน้ําหมันแดง เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรธรณี  
เมื่อวันท่ี24 ธันวาคม 2549 นายพิสิทธิ์ ยวงเดชกลา และนางสาวธิดา แสนยะมูล พรอมผูเชี่ยวชาญเรื่องรอยตีนไดโนเสาร
จากฝรั่งเศส Dr. Jean Le Loeuff ไดเขาไปทําการตรวจสอบเบ้ืองตน ในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา บริเวณหวยหมันแดง 
ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย พบรอยตีนไดโนเสารมี 3 นิ้วปรากฏบนผิวหนาของหินทราย เน้ือละเอียด   
สีมวงแดง คาดวานาจะเปนหินทรายของหมวดหินเสาขัว อายุประมาณ 130 ลานป ในชวงยุคครีเทเชียสตอนตน ลําหวยท่ี
พบรอยตีนไดโนเสารมีน้ําไหลผานและมีตะกอนทางน้ําปดทับบนลานหินเปนชวงๆ จึงพบรอยตีนท่ีสามารถสังเกตไดเพียง 
10 รอย ใน 3 แนวทางเดิน เปนรอยตีนของไดโนเสารกินเนื้อขนาดใหญ ลักษณะคลายคลึงกันกับรอยตีนไดโนเสารบริเวณ
ผาเตล่ิน เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย รอยตีนกวางประมาณ 30 เซนติเมตรยาวประมาณ 40 เซนติเมตร 
ความยาวชวงกาวประมาณ 120-140 เซนติเมตร จากขอมูลเบ้ืองตนประมาณไดวาไดโนเสารเจาของรอยตีนนี้เปน
ไดโนเสารกินเนื้อ ขนาดกลาง ยาวประมาณ 5 เมตร และมคีวามสูงถึงสะโพก 1.8 เมตร ภายในป พ.ศ. 2549 กรมทรัพยากรธรณ ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 94.7 ลานบาท เพ่ือทําการจัดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูกุมขาว อ. สหัสขันธ จ. กาฬสินธุ 
และงบประมาณอีกประมาณ 80 ลานบาท ในงานปรับปรุงและพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง งานจัดแสดง
นิทรรศการ งานปรับปรุงโรงปฏิบัติงานพรอมครุภัณฑ และทําการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง 
อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน เพ่ือใหสามารถดําเนินการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ ซึ่งจะสามารถใชงานไดและเปดบริการ
อยางเต็มรูปแบบมากขึ้นกวาเดิม ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเปนอุทยานไดโนเสารภูเวียง เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูอยางครบวงจร 
ท้ังนิทรรศการภายใน นิทรรศการกลางแจง และการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางธรณีวิทยา ณ อุทยานแหงชาติภูเวียง 
ภายในป 2550-2551  
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บทท่ี 3 การสํารวจขุดคนและการอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสาร สัตว และพืชรวมสมัย (Investigation and 
reparation Techniques on Dinosaurand Associated fossils) 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในงานสํารวจและอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสาร อีกท้ังยังสามารถทําการสํารวจ
และอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยางเปนระบบ ซึ่งเปนอีกหนึ่งพลังของกัลยาณมิตรในงานดานโบราณชีววิทยาของ
ประเทศไทย สามารถชวยสํารวจและอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสาร สัตวและพืชรวมสมัยรวมทั้งยังเปนการสรางคนรุน
ใหมในงานดานโบราณชีววิทยาเพ่ิมขึ้น เปนการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยอีกแรงหนึ่งซึ่งสามารถนําความรูท่ีไดรับการ
ฝกฝนนี้ตอยอดสูงขึ้นไปอีก 

 3.1 การสํารวจไดโนเสารอยางเปนระบบ (Systematic Excavation) 
 3.1.1 เคร่ืองมือและอุปกรณในการสํารวจไดโนเสาร (Equipment and Tools needed for Dinosaur Expedition) 
 เครื่องมือและอุปกรณในการสํารวจไดโนเสาร (Equipment and Tools needed for Dinosaur Expedition) อยางนอย 
ท่ีนักโบราณชีววิทยาและทีมงานสํารวจโบราณชีววิทยาจะตองมี ดังตอไปนี้ 
 1. ฆอนธรณีวิทยา (Geological hammer) เปนเคร่ืองมือประจําตัวนักธรณีวิทยา ใชสําหรับทุบหิน ขุดทดสอบ
ชั้นดิน เพ่ือทําการตรวจสอบทางธรณีวิทยาเบ้ืองตนในภาคสนาม 
 2. แวนขยาย (Hand lens) หรือ แวนขยายท่ีใชดูพระเคร่ือง ใชสองรายละเอียดของเม็ดตะกอน หรือซากดึกดําบรรพขนาดเล็ก  
 3. แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา(Topographic map and geologic map) มาตราสวนตางๆ ชวยใน
การวางแผนเสนทางสํารวจธรณีวิทยาและโบราณชีววิทยา เพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของตัวเองและแนวเสนทางท่ีตองการ
จะไปทําการสํารวจ อาจมีซองพลาสติกแบบมีซิปรูดปดไวใสแผนที่ (ถามี) 
 4. เข็มทิศ (Compass) หรือ เครื่องบอกพิกัดดวยดาวเทียม (GPS) 
 5. ปากกา ดินสอ ยางลบ และเคร่ืองเขียนอ่ืน ๆ (Stationery) 
 6. สมุดสนาม หรือสมุดบันทึก (Field note or notebook) 
 7. ปากกาเขียนตัวอยาง (Marking pen) 
 8. มาตราสวน (Scales) เชน แถบมาตราสวน ไมบรรทัด ตลับเมตร (measure scale) 
 9. กลองถายรูป (Camera) 
 10. กลองสองทางไกล (binocular or spyglass) (ถามี) 
 11. ลวด หรือเชือก พรอมเสา (Rope and marker points) เพ่ือเปนหมุดหลักในการตีกริดเก็บขอมูลภาพราง
(sketch) ของซากดึกดําบรรพ และบริเวณแหลงขุดคน 
 12. วิทยุส่ือสาร หรือโทรศัพทมือถือ หรือนกหวีด (Wireless or Mobile phone or whisper) เพ่ือสงสัญญาณขอ
ความชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ไรสัญญาณโทรศัพท (ถามี) 
 13. กรดไฮโดรคลอริคเจือจาง (HCL) เพ่ือทดสอบหินปูน 
 14. มีดแซะหิน (Knife) 
 15. มีดพกสนามสารพัดประโยชน (Field knife) (ถามี) 
 16. ถุงผา หรือถุงพลาสติกขนาดตาง ๆ เพ่ือเก็บตัวอยาง (Sample bags or Plastic bags) 
 17. กลองพลาสติกขนาดตาง ๆ เพ่ือเก็บตัวอยาง (Plastic boxes) 
 18. แปรงทาสี (ขนาด 1.5”, 2”, 4”) ใชปดฝุน(Brushes) 
 19. หมวกนิรภัย (Hard hat)เอาไวปองกันศีรษะจากหินหรือวัตถุหลนจากท่ีสูง เชน เวลาสํารวจไดโนเสารบริเวณ
หนาผาริมชายฝงทะเล หรือชะงอนเขา ภูเขา หรือในเหมือง (ถามี) 
 20. เส้ือติดแถบสะทอนแสง เพ่ือความปลอดภัยเวลาทํางานสํารวจไดโนเสารในเหมือง จะไดมองเห็นในระยะไกล (ถามี) 
 21. รองเทายางหุมขอ สําหรับเวลาเดินสํารวจในบริเวณที่เปนโคลน หรือท่ีชื้นแฉะ (ถามี) 
 22. ส่ิว หรือ สกัด (Chisels) 



 23. ฆอนปอนด (Big hammer) หรือ ฆอนธรรมดา (Hammer) 
 24. ถุงมือผาอยางหนา ชวยปองกันเจ็บมือเวลาใชฆอนปอนดทุบหรือสกัดหินขนาดใหญ (ถามี) 
 25. แวนตาปองกันเศษหินจากการสกัดหรือทุบหินกระเด็นเขาตา (goggles) (ถามี) 
 26. ชะแลง (Lever) สําหรับงัดพลิกกลับเฝอกขนาดใหญ 
 27. ปุงกี๋ (Plastic or weaving-bamboo basket) 
 28. พล่ัว (Shovel) จอบ (Changkol or hoe) เสียม (Spade) 
 29. รถเข็น (Push-cart or wheel-barrow) 
 30. น้ํายาเชื่อมประสาน เพ่ือทําใหตัวอยางแข็งแรง (Hardener) 
 31. กาวชนิดตาง ๆ เชน กาวตราชาง (Super glue) 
 32. เฝอกสําเร็จ (Ready plaster jacket) และ/หรือ กระสอบปาน หรือกระสอบขาวสาร (Gunny bag or burlap) 
เพ่ือทําเฝอกหุมตัวอยางในการเคล่ือนยายจากภาคสนามสูหองปฏิบัติการ กระดาษทิชชู หรือกระดาษฟอยล (Tissue or foil) 
เพ่ือการเขาเฝอกตัวอยาง 
 33. ตะแกรงรอน (Sieves) ขนาดความถ่ีหางตาง ๆ ใชรอนคัดขนาดตัวอยาง 
 34. ถังพลาสติก กะละมังพลาสติก (Plastic tub) เพ่ือใชผสมปูนปลาสเตอรในการเขาเฝอกหรือแชตัวอยางในน้ํา 
กอนทําการรอนเปยกเพ่ือคัดขนาดของตัวอยางซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  
 35. ปูนปลาสเตอร (Plaster gypsum) (รูปท่ี 26n, 26p) และ น้ําเปลา (Water) เพ่ือผสมปูนปลาสเตอรหรือเพ่ือ
รอนตัวอยางเปยก 
 36. ไมหนาสาม (wood) เพ่ือใชดามและเปนฐานรองรับน้ําหนักเฝอกขนาดใหญ 
 37. กระเปา หรือเปสะพาย หรือเปสนาม (rucksack or knapsack or haversack or backpack) ท่ีมีความ
แข็งแรงพอสมควร และสามารถกันน้ําไดในระดับหนึ่ง 
 38. อุปกรณชวยปฐมพยาบาลเบื้องตน (First aid kit) 
 39. อาหารวางและน้ําด่ืมสะอาด (Snack and drinking water) หรือ อาหารกลางวัน (Lunch box or lunch pack)    
เผื่อบางสถานท่ีท่ีตองทําการสํารวจหางไกลแหลงชุมชน และใชเวลาในการสํารวจนานกวาท่ีประมาณการไว 
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รูป เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในงานสํารวจขุดคนทางโบราณชีววิทยา  
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 3.1.2 วิธีการขุดสํารวจไดโนเสารอยางเปนระบบ (Systematics on Dinosaur Excavation) 
 การสํารวจคนหาซากดึกดําบรรพ 
 หลังจากทําความเขาใจถึงกําเนิดโลก กําเนิดส่ิงมีชีวิต การเกิดซากดึกดําบรรพแลว จากนั้นตองทําความรูจักและ
เขาใจถึง ธรณีกาล ตารางธรณีกาล ลักษณะธรณีวิทยาประเทศไทย แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยและแผนที่ภูมิประเทศ 
เพ่ือท่ีจะสามารถบอกไดวา เราควรจะหาซากดึกดําบรรพแตละชนิดไดท่ีไหนบางสวนใหญแลวซากดึกดําบรรพท้ังหลาย
ถูกเก็บรักษาไวในชั้นหินตะกอน ฉะนั้นในการสํารวจธรณีวิทยาท่ัวไป และการสํารวจโบราณชีววิทยาซ่ึงมุงเนนการสํารวจ
และเก็บซากดึกดําบรรพเพ่ือการศึกษาวิจัยนั้น เราตองกําหนดวัตถุประสงคกอนวา เรากําลังจะเสาะหาซากดึกดําบรรพอะไร ก็
ตองยอนศึกษาไปวา ส่ิงมีชีวิตนั้นเคยดํารงชีวิตอยูในชวงเวลาใดของธรณีกาล เปนสัตวท่ีอาศัยอยูบนผืนแผนดิน หรือใน
ทองทะเล แลวในประเทศไทย มีชั้นหินชวงอายุนั้น พบท่ีบริเวณใดบาง จากนั้นก็เตรียมงานในรายละเอียดขั้นตอไป โดย
เตรียมศึกษาคนควาขอมูลและรายงานการสํารวจท่ีเคยทํามาแลวในบริเวณนั้น วางแผนงานการสํารวจกอนท่ีจะออกทํา
การสํารวจในภาคสนามเมื่อใกลเขตภูมิประเทศท่ีตองการสํารวจ ควรบันทึกภาพในระยะไกลในมุมมองกวาง ครอบคลุม
บริเวณนั้นๆ กอน และคอยถายในระยะใกลเขาไปเปนระยะๆ จนถึงจุดท่ีตองการทําการสํารวจ และวัดพิกัดตําแหนงแตละ
บริเวณโดยใชแผนที่ประกอบกับ GPS และการศึกษาขอมูลรายงานการสํารวจท่ีเคยทํามาแลวหรือศึกษาแผนท่ีธรณีวิทยา 
และแผนที่ภูมิประเทศ ก็สามารถกําหนดไดในเบื้องตนวา ซากดึกดําบรรพท่ีเราตองการสํารวจเปนจําพวกใด และพบใน
ชั้นตะกอนแบบใด โดยสวนมาก เราจะสังเกตสภาพทั่วไปของบริเวณโดยรอบพื้นท่ีศึกษา สภาพทางกายภาพของชั้นหินท่ีโผล 
องคประกอบ สี ขนาด รูปรางและลักษณะเม็ดตะกอนทิศทางการวางตัว ฯลฯ และสภาพของซากดึกดําบรรพท่ีปรากฏ 
โผลพนมาใหเราเห็น โดยจากการสังเกต จดบันทึกขอมูล และบันทึกภาพหรือสเกตซภาพ หรือทําแผนผังแสดงการ
กระจายตัววัดทิศทางและระดับการวางตัวของซากดึกดําบรรพท่ีพบในชั้นหิน นอกจากนี้ใหสังเกตวามีซากดึกดําบรรพท่ี
ไมเขาพวกแปลกปลอมมาหรือไม สังเกตลักษณะทางกายภาพของซากดึกดําบรรพ สี ขนาด รูปราง ชนิด องคประกอบ 
โครงสราง การวางตัว ความสมบูรณหรือการเก็บรักษาสภาพเดิมของซากดึกดําบรรพเปนอยางไร สังเกตวามีรองรอยการ
เปนโรค รองรอยการสึกกรอน หรือถูกรบกวนจากส่ิงมีชีวิตอื่น หรือจากกระบวนการทางธรรมชาติอื่นหรือไมขอมูลเหลาน้ี
สามารถบงชี้สภาพการตกสะสมตัวของเม็ดตะกอน สภาพแวดลอมโบราณ สภาพภูมิอากาศบรรพกาล ไปจนถึงพฤติกรรม
ของส่ิงมีชีวิตโบราณ สาเหตุการตาย กระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นหลังการตาย และถูกตะกอนทับถมเก็บรักษาสภาพไว 
และผานกระบวนการกลายเปนซากดึกดําบรรพท่ีกลาวขางตนนี้เปนการสังเกตและจดบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของดวยตาเปลา
และแวนขยาย หรือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก คุณสมบัติทางฟสิกส และทางเคมีเบ้ืองตนในภาคสนามเทาน้ัน 
ตอไปเปนการวิเคราะหและตัดสินใจท่ีจะเลือกเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปทําการศึกษาวิจัยในรายละเอียดตอไป โดยพิจารณา
วาตัวอยางท่ีพบนั้นมีความนาสนใจมากเพียงใด เปนซากดึกดําบรรพพวกใด พืช ละอองเรณูโบราณ หรือสัตวมีกระดูกสัน
หลัง หรือสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือรองรอยของพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต พิจารณาวาเราพบซากดึกดําบรรพปรากฏใน
สถานท่ีและสภาพแวดลอมแบบใด อาทิเชน ในหินปูน หินดินดาน หินทรายหรือหินทรายแปง ในบริเวณ ขางถนน       
ริมแมน้ําหรือริมทะเล บนภูเขา เชิงเขา หรือหนาผา ในเหมืองหิน เหมืองถานหินหรือบอทราย และซากดึกดําบรรพท่ีพบ
นั้นถูกเก็บรักษาไวในหินชนิดใด มีคุณสมบัติเฉพาะอยางไร จากนั้นทําการเลือกจุดเก็บตัวอยางที่ดีท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได 
ก็ตองมีการปฏิบัติการเพ่ือใหไดมาซึ่งตัวอยางท่ีสมบูรณหรือใหมีสภาพเดิมเหมือนขณะพบตัวอยางใหมากท่ีสุดดวยวิธี
แตกตางกันไปการขุดสํารวจซากดึกดําบรรพแตละชนิด ถาเปนการสํารวจเพ่ือเก็บตัวอยางที่โผลพนจากผิวดินหรือลึกลง
ไปไมมากนัก ก็ทําการขุดลอมหรือสกัด แลวเขาเฝอกปูนพลาสเตอร หรือใชวัสดุกันกระแทกหอหุม แลวเก็บใสถุงตัวอยาง 
กลองใสตัวอยางหรือลังพลาสติกตอไปตามความเหมาะสมของประเภทตัวอยาง วาแตกหักเสียหายงายหรือแข็งแรง
หรือไม แตถาจะทําการขุดสํารวจและเปดชั้นท่ีสํารวจพบซากดึกดําบรรพท่ีพบเปนแนวตอเนื่องนั้น จะตองทําการวางแผน 
และสํารวจขอบเขตและการกระจายตัวของชั้นซากดึกดําบรรพ แลวทําแผนผัง วัดระยะและบันทึกความกวาง ยาว ลึก 
หรือระดับของตําแหนงซากดึกดําบรรพท่ีพบ ตําแหนงท่ีพบตามพิกัดภูมิศาสตร ขนาดและทิศทางการวางตัวโดยละเอียด 
ทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวของท้ังทางดานธรณีวิทยาและโบราณชีววิทยา เพ่ือเปนขอเท็จจริง และขอมูล
เบ้ืองตนอันเปนประโยชนตอการสํารวจในรายละเอียดตอไป 
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 วิธีการเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพเพ่ือนําไปทําการตรวจสอบและศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ แบงประเภท
ของตัวอยางซากดึกดําบรรพออกเปน ตัวอยางซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ (Macro vertebrate fossil) 
และตัวอยางซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก (Micro vertebrate fossil) ตัวอยางพืชดึกดําบรรพ (Plant fossil) 
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการสวนใหญจะคลายกันในหลักการแตวาเคร่ืองมือและสารเคมีท่ีใชจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิด 
ขนาดและปริมาณของซากดึกดําบรรพนั้นๆ รวมทั้งสถานที่ในการเก็บรักษาตัวอยางท่ีเก็บมาจากภาคสนาม ตองเลือกใช
วัสดุใหเหมาะสมกับระยะเวลาและระยะทางในการเคลื่อนยายตัวอยางจากภาคสนามมายังหองปฏิบัติการ 
 3.2 การอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยางเปนระบบ  (Systematics on dinosaur preparation) 
 การอนุรักษและเตรียมตัวอยางซากดึกดําบรรพในหองปฏิบัติการ มีท้ังการเตรียมตัวอยางทางเคมีดวยการใชสารเคมี 
ไดแก การละลายดวยกรดอะซีติก หรือกรดน้ําสมสายชูอยางออน กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ ฯลฯ และทางฟสิกส 
ดวยการใชใบเล่ือยตัดหิน ใชปากกาสกัดหิน (pneumatic pen) หรือเคร่ืองพนทราย ดวยแรงลมจากปมลม หรือการใชเข็ม
และมีดผาตัด คอยกระเทาะเอาเศษดินเศษหินออกจากชิ้นสวนของซากดึกดําบรรพ หรือใชวิธีการรอนตะกอนชั้นดินหรือ
ชั้นทรายท่ีเก็บมา ตากใหแหง แชน้ําไวใหดินเปยกยุยชุมน้ํา และนําไปรอนผานตะแกรงรอนผานน้ํา ตะแกรงรอน (sieve) 
มี 2 ขนาด คือหยาบกับละเอียด จากนั้นนําตะกอนที่รอนผานตะแกรงทั้งสองแบบไปตากใหแหง สุดทายนําตะกอนท่ีไดไป
คัดแยกซากดึกดําบรรพผานกลองจุลทรรศนขยายกําลังสูง ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและประเภทของซากดึกดําบรรพวาเปน 
สัตวมีกระดูกสันหลังขนาดใหญหรือเล็ก และถูกเก็บรักษาไวในหินประเภทใด หินทราย หินโคลน หรือหินดินดาน หรือ 
หินกรวดมนเนื้อปูน หรือหินโคลนเนื้อปูน หรือหินทรายเนื้อปูน ฉะนั้นจะตองเลือกใชเครื่องมือและสารเคมีท่ีเหมาะสมดวย 
เมื่อไดชิ้นตัวอยางท่ีผานการเตรียมเรียบรอย ก็ทําความสะอาดดวยลกอฮอลบริสุทธิ์ และทําการรักษาสภาพซากดึกดําบรรพ 
สัตวมีกระดูกสันหลังดวยการทานํ้ายาฮารดเดนเนอร (Hardener) ซึ่งเปนสวนผสมของเม็ดพลาสติก Rhodopas กับ
สารละลายอัลกอฮอล ในอัตราสวนที่เหมาะสม ไมเหนียวขน และไมเจือจางเกินไปทาใหน้ํายาซมึลงไปในผิวของซากดึกดําบรรพ   
ใหมากท่ีสุด ปลอยใหแหงและทาซ้ําอีกประมาณสามคร้ังกอนนําเขาสูระบบการจัดเก็บตัวอยาง ตัวอยางบางชิ้นอาจ
ตองการเจาะเอาเนื้อตัวอยาง หรือตัดเอาบางสวนไปทําเปนแผนหินบาง เพ่ือนําไปทําการศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนกําลังสูง 
ศึกษาในรายละเอียดโครงสรางของเซลกระดูก เพ่ือบงบอกถึงชนิด ประเภท อายุหรือวัย หรือสภาพแวดลอมขณะซากดึกดําบรรพ 
นั้นยังมีชีวิตอยู ในขณะเดียวกันบางตัวอยางอาจตองการนําไปทําการศึกษาดูรายละเอียดดวยเคร่ืองสแกนกําลังสูง (SEM) เชน 
ฟน หรือ รองรอยถูกกัด (bite marks) เกิดกอนท่ีจะตาย (pre-mortem) รองรอยจากแบคทีเรีย (bacteria) หรือรองรอย
จากการถูกกัดแทะหรือกัดกินเนื้อกระดูก (bioerosion) ภายหลังจากท่ีตายแลว (post-mortem) เมื่อไดตัวอยางท่ีทําการ
เตรียมตัวอยาง ก็สามารถทําการศึกษาและอธิบายตัวอยางซากดึกดําบรรพไดอยางถูกตองอยางเปนระบบ ทําการเก็บ
ขอมูลและจดบันทึกขอมูลพรอมท้ังรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย จากนั้นทํา
การจัดเก็บและจัดระเบียบระบบขอมูลท่ีไดนํามาทําทะเบียนซากดึกดําบรรพ จัดเก็บซากดึกดําบรรพและขอมูลสารสนเทศ
ซากดึกดําบรรพอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกตอการสืบคนขอมูล และยังเปนการเตรียมขอมูลในเบ้ืองตนกอนการ
ศึกษาวิจัยในรายละเอียดอ่ืนๆ เฉพาะดานตอไป 
 เคร่ืองมือและอุปกรณในการอนุรักษซากดึกดําบรรพไดโนเสาร  
 (Equipment and Tools needed for Dinosaur Preparation) 
 1. กลองพลาสติกขนาดตาง ๆ เพ่ือเก็บตัวอยาง 
 2. แปรงทาสี ขนาด 1.5”, 2”, 4” )ใชปดฝุน 
 3. ปากกาสกัดหิน (pneumatic pen) 
 4. แวนตาปองกันเศษหิน (goggles) 
 5. หนากากกันฝุน (mask) 
 6. ท่ีครอบหูปองกันเสียงดัง 
 7. ถุงผาใสทรายไวรองชิ้นตัวอยางระหวางการอนุรักษ 
 8. โคมไฟ 
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 9. สารละลายอัลกอฮอล เพ่ือทําความสะอาดตัวอยางกอนทาน้ํายาเชื่อมประสานวันละ 1 รอบ เปนเวลา 3 วัน 
เพ่ือรักษาสภาพตัวอยางใหคงสภาพดีนับหลายสิบป) กระทําหลังจากทําการอนุรักษตัวอยาง โดยสกัดแยกเศษหิน เศษดิน 
ออกจากตัวอยางเรียบรอยแลว 
 10. น้ํายาเชื่อมประสาน เพ่ือทําใหตัวอยางแข็งแรง (Hardener) 
 11. กาวชนิดตาง ๆ เชน กาวตราชาง 
 12. กรดอะซีติกเจือจางหรือกรดน้ําสมสายชู (Acetic acid) กรดฟอรมิก (Formic acid) กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric) 
เพ่ือละลายหินปูนหรือหินท่ีมีสวนประกอบของคารบอเนตปนอยูออกไป แยกเอาซากดึกดําบรรพขนาดเล็กท้ังมีกระดูกสันหลัง 
และไมมีกระดูกสันหลังบางชนิดออกมา 
 13. ตะแกรงรอน ขนาดความถ่ีหางตาง ๆ ใชรอนคัดขนาดตัวอยาง 
 14. กะละมัง เพ่ือใชผสมปูนปลาสเตอร หรือ เพ่ือแชตัวอยางกอนทําการรอนคัดขนาดของตัวอยางซากดึกดําบรรพ 
สัตวมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
 15. ผาใบพลาสติก เอาไวรองตากตะกอนที่ผานการรอนเปยกใหแหง 
 16. มีดแซะหิน มีดผาตัด เครื่องมือทําฟนของทันตแพทย 
 17. สกัด 
 18. ปากกา ดินสอ และเคร่ืองเขียนอ่ืน ๆ 
 19. ยางลบ 
 20. กระดาษราง กระดาษไขลอกลาย กระดาษสเก็ตช สมุดสนาม หรือสมุดบันทึก 
 21. ปากกาเขียนตัวอยาง 
 22. มาตราสวน (scales) เชน ไมบรรทัด 
 23. กลองถายรูป 
 24. โตะปฏิบัตงิาน โตะหรือแทนและชั้นวางเพ่ือจัดเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพ ตูเหล็กหรือไมมีล้ินชักเพ่ือการ
จัดเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพหลายขนาด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการครุวิจัย – ซากดึกดําบรรพ 2552 46

บทท่ี 4 การอธิบายตัวอยาง การบันทึกขอมูล ฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูลและการศึกษาวิจัยไดโนเสารอยางเปนระบบ 
(Dinosaur Osteological Description,Data Recording, Database, Cataloguing System and Dinosaur Research) 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถทําการอธิบายตัวอยางซากดึกดําบรรพไดโนเสาร สัตวและพืชรวมสมัยไดอยางถูกตอง อยางเปนระบบ 
สามารถทําการเก็บขอมูลและจดบันทึกขอมูลไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถทําการจัดระบบขอมูล
ไดโนเสาร และสามารถเขาใจและเตรียมขอมูลในเบ้ืองตนกอนทําการศึกษาวิจัยได 
 4.1 การอธิบายตัวอยางไดโนเสาร (Dinosaur Osteological Description) 
 กอนจะทําการอธิบายตัวอยางของซากดึกดําบรรพจําพวกตางๆ ใหจินตนาการหรือนึกภาพส่ิงมีชีวิตนั้นขณะยัง
มีชีวิต และทําการแบงสวนของรางกายไมวาจะเดินสองขาหรือส่ีขา ในมุมมองตาง ๆ ดังนี้เมื่อทําการแบงสมมาตรของ
รางกายในมุมมองหนาตรง (Frontal view) จะไดลักษณะสมมาตรอยู 2 ลักษณะ ไดแก 
 1. สมมาตรแบบรัศมี (Radial symmetry) ซึ่งจะมีแกนกลางอยูตรงจุดศูนยกลาง (Central axis) และจากรัศมีถึง
จุดศูนยกลางแบงรางกายออกเปนสวน  ๆละเทากัน ถาแบงครึ่งก็จะเปนสมมาตรแบบสองดานเทากันหรือแบบกระจกเงาดวยพรอมกัน 
 2. สมมาตรแบบสองดานเทากัน หรือสมมาตรแบบกระจกเงา (Bilateral symmetry) คือเปนกระจกเงาซึ่งกันและกนั 
มีระนาบที่แบงสวนรางกายออกเปนสองสวนเทากัน และเปนกระจกเงาซึ่งกันและกัน (Midsagittal plane) และมีระนาบ
คูขนาน (Parasagittal plane) แบงสวนของรางกายในแนวระนาบคูขนานกันและถาทําการแบงสวนรางกายในมุมมอง
ทางดานขางลําตัว (Lateral view) ในสองแนวระนาบคือ ในแนวตั้ง (Vertical plane) กับแนวนอน (Horizontal plane) จะ
แบงสวนรางกายเปนมุมมองตางๆ ดังนี้ 
 1. พวกท่ีเดินสองขา หัวต้ังตรงบนบา เชน มนุษย ลิง เรียกมุมมองตาง ๆ ดังนี้ ดานหัวหรือศีรษะ (head) ท่ีมอง
ตรงไปขางหนา เรียก superior หรือ cranial view และดานเทา (foot) เรียกวา inferior หรือ caudal view ดานหนา หรือ
ดานทอง เรียกวา anterior หรือ ventral view สวนดานหลัง เรียกวา posterior หรือ dorsal view 
 2. พวกเดินส่ีขา หรือเดินสองขาแตหัวย่ืนไปขางหนา เชน สัตวเล้ือยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
และสัตวปก จะเรียกดานหัวหรือศีรษะ (head) ท่ีมองตรงไปขางหนา วาanterior หรือ cranial หรือ rostral view สวนดาน
ปลายหาง (tail) เรียกวา posterior หรือ caudal view และดานทอง เรียกวา ventral view สวนทางดานหลัง เรียกวา 
dorsal view หลังจากเขาใจการแบงสวนของรางกายในมุมมองตาง ๆ สามมิติแลว การอธิบายตัวอยางของไดโนเสารจะ
แบงโครงสรางรางกายออกเปน 3 สวนดวยกัน และอธิบายรายละเอียดในอวัยวะสวนนั้น ๆ เปนไปตาม ลําดับ ดังนี้ 
 1. สวนของหัวกะโหลก (Elements of the skull) 
 2. สวนโครงสรางแกนกลางลําตัว (Axial Skeleton) 
 3. สวนโครงสรางรยางค (Appendicular Skeleton) 
 การอธิบายตัวอยางซากดึกดําบรรพ เริ่มตนดวยการอธิบายสวนของหัวกะโหลก ไดแก ชิ้นสวนตางๆ ของหัวกะโหลก 
ฟนและกรามบนลาง ไลเรียงมายังสวนของกระดูกแกนกลางลําตัว เร่ิมจากกระดูกกานสมอง (brain case) ท่ีตอเชื่อม
ระหวางหัวกับกระดูกสันหลัง จากกระดูกคอ (cervical vertebra และcervical rib) กระดูกสันหลัง (dorsal vertebra และ 
dorsal rib) กระดูกสันหลังสวนสะโพก (sacral vertebra) กระดูกสะโพก (ilium) กระดูกหัวหนาว (pubis) กระดูกเชิงกราน 
(ischium) และกระดูกหาง (caudal vertebra) จากนั้นก็ เปนสวนของโครงสรางรยางค ไดแก กระดูกอก (sternum plate) 
สะบักไหล (scapula และ coracoid) แขน (fore limb) ขา (hind limb) นอกจากจะรูจักชิ้นสวนตางๆ ของรางกายไดโนเสาร 
ยังตองจดจําตําแหนงตางๆ เรียกวาอยางไรเพราะทั้งหมดนี้จะใชชวยในการสังเกตและเปรียบเทียบกับตัวอยางอื่น ในกลุม
เดียวกันหรือตางชนิดกัน จะตองอาศัยการฝกฝน อานและสังเกตใหมาก พรอมกับท้ังฝกหัดอธิบายชิ้นตัวอยางดวยตัวเอง
ท้ังในเอกสารประกอบนี้ท้ังหมดและชิ้นตัวอยางที่ให จะเกิดความชํานาญ และรูทักษะในการวิเคราะหตัวอยางมากขึ้น   
อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญ ตองเรียนรูภาษา รากภาษา กรีก ละติน และคําคุณศัพท ความหมาย คําเอกพจน และพหูพจน 
ท้ังหมดนี้จะชวยใหเราจดจําลักษณะของซากดึกดําบรรพแตละชนิด สามารถแยกแยะและกําหนดความเหมือน ความ
แตกตางได และยังชวยใหเราสามารถทําการวิจัยแลวเสนอชื่อซากดึกดําบรรพชนิดนั้นๆ วาเปนสกุลหรือชนิดใหมได 



ยกตัวอยาง คําท่ีเปนเอกพจน และพหูพจน เชน 
    เอกพจน    พหูพจน 
 กระดูกสันหลัง   vertebra    vertebrae 
 กระดูกสะโพก   ilium     ilia 
 กระดูกสะบักไหล   scapula     scapulae 
 กระดูกขาหลังทอนบน  femur     femora 
 กระดูกขาหนาทอนบน  humerus    humeri 
นอกจากนี้ คําคุณศัพทท่ีใชขยายใหรูตําแหนง เชน ดานขางชิดริมฝปาก (labial view) ดานขางติดล้ิน (lingual view) 
proximally อยูคอนไปทางปลายดานบน สวน distally จะอยูคอนไปทางปลายดานลาง และ คําคุณศัพทผสมกัน เชน 
dorsolaterally เปนตําแหนงหรือมุมมองไปทางดานหลังแตคอนไปทางดานขางมากกวา และ anterolateral จะอยูระหวาง
ดานหนาและดานขาง แลวตองดูอีกวาประมาณกี่องศามากหรือนอยหรือกึ่งกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป แสดงสวนประกอบตาง ๆ ของโครงกระดูกไดโนเสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป แสดงการวัดขนาดเพ่ือเก็บขอมูลและรายละเอียดของโครงกระดูกไดโนเสารเพ่ือการศึกษาวิจัย a: scapula 
and coracoid, b: humerus, c: ilium, d: ischium, e: pubis, f: femur, Wp: maximum width of proximal end, Wd, maximum width 
of distal end, Mw: minimum width of shaft, L: greatest length and all measurements are in millimetres (From Galton, 1974) 
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 รูป แสดงเทคนิคการวาดรูปเพ่ือแสดงรายละเอียดของโครงกระดูกไดโนเสารแตละชิ้นท่ีศึกษา A, C, E: ใช
เทคนิค dot และ dot ผสมลายเสนกับแรเงา; B, D, F: ใชเทคนิคลายเสน และแรเงา (From Chase, 1979) 
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Elements of the skull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป แสดงลักษณะหัวกะโหลกของไดโนเสารกินเนื้อแบบตาง ๆ a: Ornitholestes, b: Oviraptor, c: Albertosaurus,    
d: Tyrannosaurus, e: Saurornithoides, f: Gallimimus, g: Dromiceiomimus, h: Deinonychus and i: Velociraptor 
From Fastovsky and Weishampel, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป แสดงลักษณะหัวกะโหลกของไดโนเสารกินพืชพวกซอริสเชียนแบบตาง ๆ a: Shunosaurus, b: Brachiosaurus,    
c: Camarasaurus, d: Diplodocus and e: Nemegtosaurus (From Fastovsky and Weishampel, 1996). 
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 รูป แสดงลักษณะหัวกะโหลกของไดโนเสารกินพืชพวกออรนิธิสเชียนแบบตางๆ a: Iguanodon atherfieldensis;   
b: Iguanodon bernissartensis; c: Camptosaurus dispar; d: Ouranosaurus nigeriensis; e: Hypsilophodon foxii and 
f: Edmontosaurus saskatchewanensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป แสดงลักษณะฟนและการสึกบริเวณตัวฟนของ คามาราซอรัส แกรนดิส (Camarasaurus grandis) อางอิง
ตัวอยาง YPM 1905 ใน A) ภาพจากดานขางชิดริมฝปาก (labial view), B) ภาพจาก ดานขางติดล้ิน (lingual view), C) 
ภาพจากดานหัว (anterior view), และ D) ภาพจากสวนปลายยอดฟน (apical view) แทงมาตราสวน = 1 ซม. (From 
Wilson and Sereno, 1998) 
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Axial Skeleton 
Cervical Vertebrae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสันหลังสวนคอทอนท่ี 8 และกระดูกเชื่อมตอซี่โครง (Eighth cervical vertebra and coossified rib) 
ของ อะแพทโตซอรัส เอ็กเซลซัส (Apatosaurus excelsus) YPM 1980 ใน A) ภาพจาก ดานขาง (lateral view) และ B) 
ภาพจากดานหัว (anterior view) แทงมาตราสวน = 10 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสันหลังสวนคอทอนท่ี 5 (Fifth cervical vertebra) ของ คามาราซอรัส แกรนดิส (Camarasaurus grandis) 
อางอิงตัวอยาง YPM 1905 ใน A) ภาพจากดานขาง (lateral view), B) ภาพจาก ดานหาง (posterior view), C) ภาพจาก
ดานทอง (ventral view), D) ภาพจากดานหัว (anterior view), และ E) ภาพจากดานหาง (posterior view) แทงมาตราสวน       
= 10 ซม. (From Ostrom and McIntosh,1966) 
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Dorsal vertebrae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสันหลังบริเวณตอนกลาง (Mid dorsal vertebra) ของ คามาราซอรัส แกรนดิส (Camarasaurus grandis) ใน 
A) ภาพจากดานขาง (lateral view), B) ภาพจากดานหัว (anterior view) และC) ภาพจาก ดานหาง (posterior view) 
แทงมาตราสวน = 10 ซม (From Ostrom and McIntosh, 1966) 
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Sacral Vertebrae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสันหลังทอนปลายสุด และกระดูกกระเบนเหน็บ หรือกระดูกสันหลังสวนสะโพก (posterior most 
dorsal and sacral vertebrae) ทอนท่ี 1-5 ของ อะแพตโตซอรัส เอ็กเซลซัส (Apatosaurus excelsus) อางอิงตัวอยาง 
YPM 1980 ในภาพจากดานทอง (ventral view) แทงมาตราสวน = 30 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 27) 
Ilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสะโพก (Ilia) และกระดกูกระเบนเหน็บ หรือ กระดูกสันหลังสวนสะโพก (Sacrum) ของ คามาราซอรัส แกรนดสิ 
(Camarasaurus grandis) อางอิงตัวอยาง YPM 1900 ใน ภาพจากดานหัว (anterior view) แทงมาตราสวน = 30 ซม. 
(From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 89) 
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Ilium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสะโพก (ภาพกลับดาน) (Reversed right ilium) ของ คามาราซอรัส แกรนดิส (Camarasaurus grandis) 
อางอิงตัวอยาง YPM 1901 ใน A) ภาพจากดานขาง (lateral view) และ B) ภาพจากดานทอง (ventral view) แทงมาตรา
สวน = 30 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 65) 
 
Pubis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกหัวหนาว (ภาพกลับดาน) (Reversed right pubis) ของ คามาราซอรัส เลนตัส (Camarasaurus lentus) อางอิง
ตัวอยาง YPM 1910 ใน A) ภาพดานหนาคอนขางไปทางดานขางลําตัว (anterolateral view) และ B) ภาพดานหาง คอนขางไป
ทางดานในลําตวั (posteromedial view) แทงตัวอยาง = 10 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 70) 
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Ischium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกเชิงกราน (ภาพกลับดาน) (Reversed right ischium) ของ คามาราซอรัส แกรนดิส (Camarasaurus grandis) 
อางอิงตัวอยาง YPM 1905 ใน A) ภาพจากดานทองคอนขางไปทางดานขาง (ventrolateral), B) ภาพจากดานหาง
คอนขางไปทางดานหลังและดานขางเล็กนอย (oblique or posterodorsal and somewhat lateral), และ C) ภาพจากสวน
ปลายดานลาง (distal view) แทงมาตราสวน = 10 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 68) 
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Caudal Vertebrae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป กระดูกสันหลังสวนหางสวนปลาย (Distal caudal vertebra) ของ ดิพโพลโดคัส ลองกัส (Diplodocus longus) อางอิง
ตัวอยาง YPM 1878 ใน ภาพจากดานขาง (lateral view) แทงมาตราสวน = 10 ซม. (From Ostrom and McIntosh, 1966: pl. 36) 
1966: pl. 36) 
 4.2 การบันทึกขอมูล (Dinosaur Data Recording) 
 ในภาคสนาม มองภาพรวมโดยรอบ สังเกตและบันทึกรายละเอียดของซากดึกดําบรรพท่ีเห็นตามความเปนจริง 
อาจทําการวาดรูป หรือเสก็ตชภาพบริเวณสถานที่ท่ีพบ และลักษณะซากดึกดําบรรพท่ีสังเกตได พรอมคําอธิบายถึง
ลักษณะนั้น ๆ และอาจบันทึกภาพดวยกลองถายรูปหรือวีดิโอเปนระยะๆ การบันทึกขอมูลในภาคสนาม ตองบันทึกขอมูล 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ขอเท็จจริงท่ีสังเกตไดตามจริงขณะนั้น พรอมบันทึกวันท่ีทําการสํารวจหรือคนพบ รายชื่อผูทําการ
สํารวจพบ ทีมสํารวจ ผูแนะนําหรือผูท่ีพามายังแหลงท่ีสํารวจพบหรือแหลงขุดคน สวนความคิดเห็นสวนตัวนั้น สามารถ
บันทึกไดเชนกัน แตควรจะอยูในสวนหมายเหตุเพ่ิมเติมขอมูลชั้นหิน ชนิดหินท่ีพบ สี ขนาด รูปราง องคประกอบ ขนาด
เม็ดตะกอน ทิศทางการวางตัว ความหนา ตําแหนงและการลําดับชั้นหิน อายุ (ถาทราบ) ฯลฯ ขอมูลชั้นหิน ประเภทของ
ซากดึกดําบรรพ การเก็บรักษาเปนซากดึกดําบรรพ สี ขนาดและรูปราง ระดับ และทิศทางการวางตัว ความสมบูรณ 
ลักษณะการกระจายตัว ฯลฯ ขอมูลท่ีเกี่ยวของ ลักษณะสภาพแวดลอมและขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ รายงาน
แหลงท่ีพบซากดึกดําบรรพนั้นใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือจะไดทําการสํารวจตรวจสอบในรายละเอียดตอไป 
 ในหองปฏิบัติการ 
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ขอมูลชั้นหิน ทําการศึกษาและบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาศิลาวรรณนาของแผนหินบาง การศึกษาตะกอนวิทยา 
และการศึกษาองคประกอบทางเคมีของแรและหิน ขอมูลซากดึกดําบรรพ ทําการศึกษาและบันทึกขอมูล รายละเอียดใน
มุมมองตาง ๆ ของตัวอยางซากดึกดําบรรพแตละชิ้น บันทึกและวาดรูปสเกตซ และทําการบันทึกภาพโดยกลองถายรูป
หรือวีดิโอ ในแตละขั้นตอนของการเตรียมตัวอยางทําการบันทึกขอมูลทางมิติตาง ๆ ของซากดึกดําบรรพ ไดแก ขนาด
ความกวาง ความยาว ความหนา ความสูงน้ําหนักหรือปริมาตร ทิศทางการวางตัวของโครงสรางแตละสวนของชิ้น
ตัวอยาง ความสมบูรณของตัวอยาง การผุพัง การสึกกรอน หรือการศึกษาและบันทึกรายละเอียดของแผนหินบางท้ังใน
ภาคตัดขวางและตามแนวยาวของในบางชิ้นตัวอยางสามารถบงบอกถึงลักษณะทางโครงสรางเซล ประมาณชวงอายุของ
ตัวอยางซากดึกดําบรรพ หรือแมกระท่ังสภาพแวดลอมท่ีซากดึกดําบรรพนั้นเคยดํารงชีวิตอยูขอมูลท่ีเกี่ยวของทําการ
บันทึกรายชื่อผูทําการเตรียมตัวอยาง วัสดุ สารเคมี อุปกรณ เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเตรียมตัวอยาง วันท่ีเร่ิมทํา
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 4.3 ฐานขอมูล และการจัดระบบขอมูลไดโนเสาร  (Dinosaur Database and Cataloguing System) 
 ทําการจัดระเบียบขอมูลพ้ืนฐานขและขอมูลเฉพาะของซากดึกดําบรรพไดโนเสาร รวมถึงสัตวและพืชรวมสมัย
จัดระบบชิ้นตัวอยางเปนหมวดหมูในชั้นเก็บตัวอยาง ตูเก็บตัวอยาง หรือหองเก็บตัวอยาง และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับชิ้นตัวอยางนั้นบันทึกท้ังในกระดาษและคอมพิวเตอร เพ่ือจะไดนําไปเขาระบบฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน ท้ังนี้รูปแบบ
การอางอิงและการจัดเก็บตัวอยางสวนใหญ อิงตามนโยบายการจัดเก็บตัวอยาง (วราวุธ, 2532) และ/หรือจัดทําขึ้นใหม
ตามความเหมาะสมของแตละประเภทและขอมูลเฉพาะดานของแตละชนิดของตัวอยาง จัดเก็บโดยใชโปรแกรม Microsoft 
Word, Excel, Access และโปรแกรมจัดการรูปภาพ Photoshop หรือ Illustrator แลวคอยจัดการท้ังระบบโดยใช
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลท่ีซับซอนและใหญขึ้น รวมถึงการใช ArcView, ArcInfo, MapInfo ชวยในเรื่องระบบขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งปจจุบันนี้ศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว พิพิธภัณฑสิรินธร กรมทรัพยากรธรณี ไดจัดทําและ
จัดจางทําฐานขอมูลและพัฒนารูปแบบฐานขอมูล และแบบฟอรมการนําเขาขอมูล ซึ่งสามารถใชงานไดดีระดบัหนึ่ง ตอง
ใชระยะเวลาในการนําเขาและปรับปรุงฐานขอมูลใหใชงานไดเต็มรูปแบบอยางเปนระบบและเปนสากล  
 4.4 การศึกษาวิจัย (Research) 
 ศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตโบราณในแตละลําดับชั้นหิน ในแตละชวงอายุของธรณีกาล มีการศึกษา
ในรายละเอียดในหลายดานดวยกัน อาทิเชน ทําการศึกษาเกี่ยวกับ อนุกรมวิธาน ลักษณะรูปรางสัณฐานลักษณะ
โครงสรางทางกายวิภาคของสัตวและพืชโบราณ และการจําลองเหตุการณเพ่ืออธิบายถึงการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตใน
อดีต ตั้งแตลักษณะการดํารงชีวิตจนกระทั่ง สาเหตุการตาย และถูกเก็บรักษาไวในชั้นตะกอนผานกระบวนการที่ทําให
กลายเปนซากดึกดําบรรพ จนกกระท่ังตอมามีการกระทําโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษยทําใหชั้นหินท่ีเก็บรักษาซากดึกดํา
บรรพถูกกัดกรอนเปดออกมาใหเห็น หรือถูกแรงกระทําจากกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกใหยกตัวโผลพน
ขึ้นมาใหเราสํารวจพบ การสรางแบบจําลองชวงเวลาการดํารงสายพันธุ และการกระจายตัวในแตละสายวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต การวิเคราะหลําดับสายวิวัฒนาการและการสรางแบบจําลองตนไมแหงวิวัฒนาการขึ้นมา การศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบรรพกาลลักษณะสภาพแวดลอมโบราณ นิเวศวิทยาโบราณ ชีวภูมิศาสตรโบราณ 
และภูมิศาสตรบรรพกาล และสามารถสรางแบบจําลองลักษณะสภาพแวดลอมโบราณ หรือลักษณะโครงสรางรูปราง
ส่ิงมีชีวิตนั้นขณะยังมีชีวิตขึ้นมา 
 การศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพ (Fossil Studies and Research) 
เปนการศึกษาวิจัยในรายละเอียดในแตละชนิดและประเภทของซากดึกดําบรรพ และเมื่อทําการศึกษาวิจัยนั้นแลวเสร็จจะ
สามารถหาคําตอบดังตอไปนี้ไดวา 
 1. ซากดึกดําบรรพท่ีทําการศึกษาเปนพวกใด บอกไดละเอียดถึงระดับไหน เราไดขอมูลท่ีเกี่ยวของอะไรบาง
What kind of fossil? ซากของส่ิงมีชีวิต Body fossil:  
 - สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invert.) 
 - สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vert.) 
 - พืช (Botany)/ละอองเรณู (Palynology) 
 - รองรอยของพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต Trace fossil (Ichnology) 
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 2. ซากดึกดําบรรพเหลาน้ีถูกเก็บรักษาไวอยางไรและตั้งแตเมื่อใด โดยกระบวนการใด มีหลักฐานอะไรบงบอก
How? When? What process? What evidences found?  
 Preservation/Fossilization process:  
  - Chemical: diagenesis, fossilization 
  - Biological: bioerosion 
  - Physical: geologic settling, compaction, weathering, erosion, abrasion 
 Evidence or occurrence of fossil remains:  
  – Sedimentology 
  – Lithostratigraphy and Biostratigraphy 
  – Geomorphology 
  – Petrology 
  – Taphonomy 
 3. เราพบหรือจะสามารถหาซากดึกดําบรรพเหลานี้ไดท่ีไหนอีกบาง Where this fossil found? Can find this 
fossil anywhere else? 
 4. เมื่อเราพบซากดึกดําบรรพแลว ควรทําอยางไร How to? 
 5. จะศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพดานใด ๆ ตองทําอยางไร What should do? 
 6. ศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพเพ่ืออะไร ทําไม Research for what? Why? 
 การศึกษาวิจัยข้ันพื้นฐาน (Basic): - 
 การสํารวจภาคสนาม (Field Investigation) เปนกระบวนการใหไดมาซึ่งตัวอยางในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย
วิธีการและขั้นตอนตางกันไปในแตละชนิดหรือประเภทของซากดึกดําบรรพ การเตรียมตัวอยาง (Fossil Preparation) 
เปนกระบวนการเตรียมตัวอยางดวยกระบวนการและ เครื่องมือตางๆ ใหไดตัวอยางท่ีพรอมจะทําการศึกษาใน
รายละเอียดการวิเคราะห และจําแนกตัวอยาง (Fossil Studies and Identification) เปนการวิเคราะห ศึกษา และจัด
จําแนกตัวอยางแตละชนิด แตละกลุม เพ่ือทําการศึกษาวิจัยเฉพาะดานในรายละเอียดการจัดเก็บตัวอยางอยางเปนระบบ 
(Fossil Collection/Fossil Cataloguing) เปนการจัดเก็บตัวอยางที่ทําการศึกษาและขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหสามารถทําการสืบคนและศึกษาวิจัยตอเนื่องได 
 การศึกษาวิจัยในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับงานโบราณชีววิทยา ประกอบดวยสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 Taxonomically oriented studies 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดแบงกลุมส่ิงมีชีวิตท่ีแตกตางกัน 
 Morphology 
 สัณฐานวิทยา (Morphology) เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับรูปรางลักษณะโครงสราง รูปพรรณสัณฐานท่ัวไป ของ
ส่ิงมีชีวิต เพ่ือตรวจสอบโครงสราง ระบบตาง ๆ ของรางกายทั้งหมด เชน กลามเนื้อ หรือกระดูก 
 Physiology 
 สรีรวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายส่ิงมีชีวิต ซึ่งสัมพันธกันกับสัณฐานวิทยา 
(Morphology) 
 Systematics 
 เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับการจําแนกและอธิบายพืชหรือสัตวแตละชนิดโดยแบงออกเปนกลุม ๆ อยางเปนระบบ 
 Cladistics 
 เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับหลักการจําแนกเพื่อจําลองโครงสรางลําดับชั้นของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ โดยใชหลักฐานและทฤษฎี
ทางวิวัฒนาการและชีววิทยาเปรียบเทียบ 
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 Osteology 
 เปนวิชาท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระดูกตาง ๆ ของรางกายสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 Comparative Anatomy 
 เปนวิชาท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบของส่ิงมีชีวิต 
 Ontogeny 
 เปนวิชาท่ีทําการศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวออนและวัยเยาวของสัตว 
 Histology 
 เปนวิชาทําการตรวจสอบเนื้อเย่ือของพืชและสัตว หรือกลุมของเซลคลาย ๆ กันซึ่งมีสวนสัมพันธสําหรับแสดง
หนาท่ีการทํางานรวมกันของสวนตาง ๆ ของ ส่ิงมีชีวิต ภายใตกลองจุลทรรศน เชน ศึกษาโครงสรางและการทํางานของ
เซลกระดูก หรืออัตราการเจริญเติบโตของเซลกระดูกในไดโนเสารแตละสวนของรางกายหรือในแตละชนิด เรียกวา Bone 
Histology ถาเปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการที่ชวยบงชี้สาเหตุและการเกิดของโรค เรียกวา Biopsy และการศึกษา
การเปล่ียนแปลงของเนื้อเยื่อถึงสาเหตุท่ีนําไปสูการตายของส่ิงมีชีวิต เรียกวา Autopsy 
 Phylogenetic 
 เปนวชิาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประวัติการวิวัฒนาการและพัฒนาการของกลุมสัตวตาง ๆ 
 Taphonomy 
 เปนวิชาท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธของกระบวนการที่ทําใหพืชและสัตวกลายเปนซากดึกดําบรรพ 
 Biomechanics 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบและกลไกการทํางานของจิตใจและรางกายของส่ิงมีชีวิต 
 Ichnology and Locomotion 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับรองรอยหรือพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตซึ่งปรากฏเปนซากดึกดําบรรพในชั้นหิน และศึกษา
ลักษณะการเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิตโบราณขณะยังมีชีวิตอยู 
 Petrology and Mineralogy 
 ศิลาวรรณนาวิทยาและแรวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและแรงกระทําตอรูปรางของพ้ืนผิวเปลือก
โลกภายนอก รวมถึงวิชาท่ีวาดวยลักษณะโครงสราง รูปรางและองคประกอบของแรธาตุภายในผานกลองจุลทรรศน 
 Sedimentology 
 ตะกอนวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการตกสะสมตัวของตะกอนและตนกําเนิดของตะกอนตางๆ ท้ังจาก
ตะกอนโบราณและปจจุบัน ทําการศึกษารวมถึงกระบวนการตกสะสมตัวของตะกอนในทองทะเลและบนผืนแผนดินท่ีเกิด
จากการสะสมตัวของสัตว พืช แรธาตุตาง ๆ บนพ้ืนผิวเปลือกโลก ซึ่งวิวัฒนาการผานกาลเวลาและสถานท่ี 
 Historical geology 
 ธรณีประวัติ เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ กําเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตผานหวงกาลเวลา ซึ่งโยงใย
นําไปสูการสํารวจธรณีวิทยาและการศึกษาดาน Palaeontology, Stratigraphy, Palaeogeography, และ Geochronology. 
 Geophysics 
 ธรณีฟสิกส เปนวิชาท่ีใชฟสิกสมาประยุกตใชกับงานธรณีวิทยาท่ีศึกษาเกี่ยวกับโลกและปรากฏการณตางๆ ท่ี
เกี่ยวของและสัมพันธกับภายในโลกและภายนอกโลก เชน สนามแมเหล็กโลก การไหลถายความรอนคล่ืน แผนดินไหว 
และแรงโนมถวงของโลก และการแผขยายรังสีคอสมิก และพายุสุริยะ 
 Geochemistry 
 ธรณีเคมี เปนวิชาท่ีนําวิชาเคมีพ้ืนฐานและมาประยุกตใชในงานธรณีวิทยา และเทคนิคตาง ๆ เพ่ือทําความเขาใจ
ในเรื่ององคประกอบทางเคมีของธาตุท้ังหลาย และการกระจายตัวของแรธาตุเหลานี้ในชั้นเปลือกโลก แมนเทิล และแกนโลก 
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 Biostratigraphy and biostratigraphic correlation 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประโยชนและคุณสมบัติของซากดึกดําบรรพแตละชนิดของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกเก็บรักษาไวใน
ชั้นหินซึ่งปรากฏในชวงเวลาท่ีจํากัด โดยใหมีอายุเทียบเทากับความลึกหรือความหนาของชั้นหินท่ีเก็บรักษาซากน้ันเอาไว 
 Palaeomagnetism 
 สนามแมเหล็กบรรพกาล เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของการวางตัวและทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
สนามแมเหล็กโลก รวมถึงความเขมหรือความแรงของสนามแมเหล็กขณะหินกอตัวขึ้น ปกติเราจะสามารถวัดความเขมได
เบาบางเทานั้น 
 Palaeoecology 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสภาพนิเวศวิทยาโบราณ ความสัมพันธระหวางพืชพรรณและสัตวโบราณกับ
สภาพแวดลอมท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นอาศัยอยู ท้ังทางกายภาพ และทางชีวภาพ 
 Palaeoclimatology 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโบราณ และการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเปลือกโลกท่ีสงผล
กระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต นํามาเปรียบเทียบกับปจจุบัน และสามารถทํานายสภาพภูมิอากาศท่ี
คาดวานาจะเปนในอนาคต 
 Palaeontography 
 เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอธิบายซากดึกดําบรรพพืชและสัตวอยางเปนระบบ 
 Palaeobiogeography 
เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของส่ิงมีชีวิตบรรพกาล สัมพันธใกลชิดกันกับสภาพนิเวศโบราณและการอิบาย
ลักษณะตามอนุกรมวิธาน 
 Reconstruction/Palaeo-Art 
เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ การใชงานดานศิลปะเขามาชวยในการศึกษาดานโบราณชีววิทยา ชวยนักโบราณชีววิทยาสราง
ภาพจําลองลักษณะรูปรางของส่ิงมีชีวิต และสภาพแวดลอมโบราณ รวมถึงการสรางหุนจําลองรูปราง 
และการเคล่ือนไหวเหมือนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


