
ธรณปีระวตัิ  

             นักวทิยาศาสตร์เช่ือกนัว่า โลกของเรามอีายุประมาณ 4,600 ล้านปี
มาแล้ว โลกในอดตีทีเ่กดิขึน้มาในช่วงแรกๆ น้ันแตกต่างจากโลกทีเ่ราเห็นใน
ปัจจุบันนีอ้ย่างมาก พืน้ผวิโลกเมือ่เร่ิมแรกเตม็ไปด้วยภูเขาไฟที่พ่นแก๊สร้อน
จัด ฝุ่นต่างๆ และไอน า้น า้ขึน้สู่บรรยากาศ ต่อมาเมือ่ผวิโลกเยน็ลงจึงเกดิการ
แข็งตัวของหินและเกดิเปลอืกโลกขึน้แก๊สร้อนที่พ่นออกมาจะรวมกบัไอน า้ 
เมือ่เยน็ตวัลงจะกลายเป็นเมฆปกคลุมเหนือพืน้ผวิโลก ในระยะต่อมาฝนจะ
ตกลงมาสู่พืน้ผวิโลก แต่เน่ืองจากผงิโลกยงัมคีวามร้อนอยู่น า้ฝนจึงระเหย
กลายเป็นไอลอยขึน้ไปใหม่ พร้อมกบัเปลอืกโลกจะค่อยๆ เยน็ตวัลง เป็นเช่นนี้
อยู่หลายคร้ัง จนกระทัง่น า้ฝนไม่กลายเป็นไอแต่น า้ฝนจะขังอยู่บนพืน้ผวิโลก 
น่ีคอืจุดเร่ิมต้นของน า้ในทะเลและมหาสมุทร 
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     อายุทางธรณวีทิยา    โดยทัว่ไปอายุทางธรณวีทิยาแบ่งเป็น 2 แบบ คอื อายุเทยีบสัมพนัธ์  
และอายุสัมบูรณ์ ซ่ึงมวีธีิการศึกษาต่างกนั 

•  อายุเปรียบเทยีบ ( relative age)   เป็นอายุหินเปรียบเทียบซ่ึงบอกว่าหินชุดใดมี     
     อายุมากหรือน้อยกว่า กนั อายุเปรียบเทียบหาได้โดยอาศัยข้อมูลจากซากดกึด าบรรพ์ที่ทราบอายุ  
     ลกัษณะการล าดบัช้ันของหินชนิดต่างๆ และลกัษณะโครงสร้างทางธรณวีทิยาของหิน แล้วน ามา  
     เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาทางธรณวีทิยาที่เรียกว่า ธรณกีาล (geologic time) กจ็ะสามารถบอกอายุ   
     ของหินที่เราศึกษาได้ว่าเป็นหินในยุคไหน หรือช่วงอายุเท่าใด 

  •  อายุสัมบูรณ์ ( absolute age )  เป็นอายุของหินหรือซากดกึด าบรรพ์ ที่สามารถบอก  
        จ านวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน การหาอายุสัมบูรณ์ใช้วธีิค านวณจากคร่ึงชีวติของธาตุ    
        กมัมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในหิน หรือซากดกึด าบรรพ์ที่ต้องการศึกษา ธาตุกมัมันตรังสีที่นิยมน ามา  
        หาอายุสัมบูรณ์ได้แก่ ธาตุคาร์บอน-14  ธาตุโพแทสเซียม-40   ธาตุเรเดยีม-226   และธาตุ  
        ยูเรเนียม-238  เป็นต้น  การหาอายุสัมบูรณ์มักใช้กบัหินที่มีอายุมากเป็นแสนเป็นล้านปี เช่น   
        หินแกรนิตบริเวณฝ่ังตะวนัตกของเกาะภูเกต็ ซ่ึงเคยเป็นหินต้นก าเนิดแร่ดบุีก มีอายุสัมบูรณ์   
        ประมาณ 100 ล้านปี  ส่วนตะกอนและซากดกึด าบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่า 50,00 ปี มักจะใช้วธีิ  
        กมัมันตภาพรังสีคาร์บอน-14  เช่น  ซากหอยนางรมที่วดัเจดย์ีหอย อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวดั 
        ประทุมธานี มีอายุประมาณ 5,500 ปี 
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ตารางแสดงล าดบัอายุทางธรณวีทิยา (Geological time-scale) 

มหายุค ยุค สมัย อายุของแต่ละยุค 

ซิโนโซอกิ  
( cenozoic ) 

ควอเทอร์(Quatenary) โฮโลซีน(Holocene) 
ไพลสโตซีน(Pleistocene) 

0.01 

เทอร์เชียรี (Tertiary) ไพลโอซีน(Pliocene) 
ไมโอซีน(Miocene) 

โอลโิกซีน (Oligocene) 
อโีอซีน (Eocene) 

พาลโีอซีน (Palacene) 

65 

  มีโซโซอกิ 
( Mesozoic ) 

ครีเตเซียส (Cretaceous) 
จุแรสสิก (Jurassic) 
ไทรแอสสิก (Triassic) 

140 
195 
230 

พาลโีอโซอกิ 
 ( Paleozoic ) 

เปอร์เมียน (Permian) 
คาร์บอนอเฟอรัส (Carboniferous) 

ดีโวเนียน (Devonian) 
ไซลูเรียน (Silurian) 

ออร์โดวเซียน (Ordovician) 
แคมเบรียน (Cambrian) 

280 
345 
395 
435 
500 
570 

พรีแคมเบรียน 
( Precambrian) 

2,600 

ก าเนิด 
ของโลก 

4,600 
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ซากดกึด าบรรพ์กบัยุคต่างๆ ของโลกทางธรณีวทิยา  
ตารางแสดงซากดกึด าบรรพ์กบัยุคต่างๆ 

มหายุค ยุค สมัย 
จ านวนปี 
(ล้านปี) 

ซิโนโซอิก  
(cenozoic) 

ควอเทอร์
นารี 

โฮโลซีน 
ไพลสโตซีน 

0.01 
1.8 

- ยคุปัจจุบนั มนุษยปั์จจุบนั พืช และสตัว ์
- ยคุน ้ าแขง็ มนุษย ์สตัว ์พืชปัจจุบนั 

เทอร์เชียรี 65 - การแพร่กระจายของพืชดอก 
- การแพร่กระจายของสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม  
และนก 
- การแพร่กระจายของแมลง 

มีโซโซอิก 
(Mesozoic) 

ครีเตเซียส 140 - ไดโนเสาร์สูญพนัธ์ุตอนปลายยคุ 
- เร่ิมมีพืชดอกพวกแรก 
- เร่ิมมีสตัวพ์วกลิงและคนคลา้ยลิง 

จูแรสสิก 195 - ยคุของสตัวเ์ล้ือยคลานพวกไดโนเสาร์ 
- นกเร่ิมแรก 

ไทรแอสสิก 230 - เร่ิมแรกของสตัวเ์ล้ือยคลานพวกไดโนเสาร์ 
- สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเร่ิมแรก 4 



มหายุค ยุค สมัย 
จ านวนปี 
(ล้านปี) 

เปอร์เมยีน 280 - เกดิสัตว์เลือ้ยคลานขึน้จ านวนมาก ปะการังเกดิขึน้
มากมาย 

คาร์บอนิ
เฟอรัส 

345 - แมลงมปีีกชนิดแรก แมลงสาบ แมลงปอ 
- สัตว์เลือ้ยคลานเร่ิมแรก 
- พชืพวกเฟิร์นแพร่พนัธ์ุ 

ดีโวเนียน 395 - สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้เร่ิมแรก 
- ปลาบางชนิดขึน้บก 
- พชืพวกเฟิร์นแพร่พนัธ์ุ 

ไซลูเรียน 435 - พชืมท่ีอล าเลยีงเร่ิมแรกซ่ึงเป็นพชืบก พวกมอส และลิ
เวอร์ด 
- แมลงบางชนิดเกดิขึน้ 
- แมงมุม 
- ปลาชนิดเร่ิมแรก 

ออร์โดเชียน 500 - สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงักระจายพนัธ์ุอย่างรวดเร็ว 
- ปลาไม่มขีากรรไกร 

แคมเบรียน 570 - ปลาเร่ิมแรก 
- สัตว์มโีนโตคอร์ดเร่ิมแรก 
- สาหร่ายแพร่พนัธ์ุ 

  พาลโีอโซอกิ    

  ( Paleozoic )  
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พรีแคมเบรียน 
( Precambrian ) 

2,600 - สาหร่ายหลายเซลล์เร่ิมแรก 
- สัตว์หลายเซลล์เร่ิมแรก 
- แบคทเีรียไม่ใช้ออกซิเจน 

ก าเนิด 
ของโลก 

4,600 - ไซยาโนแบคทเีรียทีสั่งเคราะห์ด้วยแสงได้เกดิขึน้เป็น
คร้ังแรก 

มหายุค ยุค สมัย 
จ านวนปี 
(ล้านปี) 

รูปแสดง ซากหอยนางรมที่สะสมอยู่กบัดนิเหนียว และบางส่วนที่ถูกขุดขึน้มาไว้บนพืน้ 
 ส าหรับน าไปสร้างเจดย์ี  ที่วดัเจดย์ีหอย  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จงัหวดัประทุมธานี 

6 



ซากดึกด าบรรพ์ 
 ในอดตีเมือ่พชืและสัตว์ตายไป จุลนิทรีย์ในดนิจะเป็นผู้ย่อยสลายซากพชืและซากสัตว์ ให้

เปลีย่นเป็นแร่ธาตุเพือ่เป็นอาหารของพชืต่อไป ซ่ึงอาจไม่เหลอืแม้แต่ส่วนทีแ่ขง็ทีสุ่ดคอื  แก่นไม้หรือกระดูก 
ถ้าพชืหรือสัตว์ทีต่ายทบัถมกนัในทีช้ื่นแฉะหรือในน า้ โดยทบัถมกนัในโคลนก้นบ่อจะท าให้การย่อยสลาย
เป็นไปอย่างช้าๆ โอกาสทีธ่าตุต่างๆ ทีม่อียู่ในโคลนและในน า้จะแทรกซึมเข้าไปในซากพชืและสัตว์มมีากขึน้ 
ท าให้บางส่วนของพชืและสัตว์น้ันกลายเป็นหินเรียกว่า ซากดกึด าบรรพ์ (Fossil) 

              ซากดกึด าบรรพ์  คอื  ซากและร่องรอยของส่ิงมีชีวติทั้งพชื และสัตว์ ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน  เมื่อตายลง
ซากกถู็กทับถมและฝังตวัอยู่ในช้ันหินตะกอน นักธรณวีทิยา ใช้ซากดกึด าบรรพ์เป็นหลกัฐานบอกกล่าวถงึประวตัคิวามเป็นมา
ของพืน้ที่ต่างๆ ซ่ึงสามาถบอกถงึสภาพแวดล้อมในอดตีว่าเป็นบก หรือในทะเล เป็นต้น นอกจากน้ันซากดกึด าบรรพ์ยงั
สามารถบอกช่วงอายุของหินชนิดอืน่ที่เกดิอยู่ร่วมกบัหินตะกอนเหล่าน้ันได้ด้วย 

                  ซากดกึด าบรรพ์ดชันี ( index fossil )  เป็นซากดกึด าบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน เน่ืองจากเป็นซากดกึ       
ด าบรรพ์ที่มีววิฒันาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเด่นชัด  และปรากฏให้
เห็นเพยีงช่วงอายุหน่ึงกสู็ญพนัธ์ุไป  ได้แก่  ไทรโลไบต์  แกรพโตไลต์  ฟิวซูลนิิด  เป็นต้น  การพบซากดกึด าบรรพ์ไทโลไบต์ใน
หินทรายแดงที่เกาะตะรูเตา จงัหวดัสตูล ท าให้นักธรณวีทิยาบอกได้ว่าหินทรายแดงน้ันเป็นหินที่มีอายุประมาณ 570-505 ล้านปี 
หรือการค้นพบซากดกึด าบรรพ์ฟิวซูลนิิดในหินปูนที่บริเวณจงัหวดัสระบุรี กท็ าให้นักธรณวีทิยาบอกได้ว่าหินปูนน้ันเป็นหินที่
มีอายุประมาณ 286-245 ล้านปี เป็นต้น 
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การเกดิซากดกึด าบรรพ์ มี 4 แบบ  
        •  แบบที ่1  แบบแร่ธาตุซึมเขา้ไปในกระดูกเม่ือส่ิงมีชีวติตายไป ส่วนท่ีเป็นเน้ือและหนงัจะถูกยอ่ยสลาย
โดยจุลินทรียต่์างๆ จนท าใหเ้หลือแต่โครงกระดูกและฟัน ต่อมาน ้าจะพดัพาโคลนตมและตะกอนมาทบัถม
โครงกระดูกและฟันเหล่านั้น เม่ือเวลาผา่นไปตะกอนทบัถมมากข้ึนๆ แร่ธาตุจะซึมเขา้ไปในโครงกระดูกและ
ฟันทีละนอ้ยจนแขง็กลายเป็นหิน  ในขณะเดียวกนัเม่ือเวลาผา่นไปนานเขา้ตะกอนกจ็ะทบัถมกนัหนาข้ึน
เน่ืองจากกระแสน ้าหรือกระแสลมพดัพาตะกอนมาซ่ึงจะเกิดซ ้ าซอ้นเช่นน้ีต่อเน่ืองไปจนกลายเป็นหินตะกอน 
โดยจะมีลกัษณะเป็นชั้นๆ  มีความหนาแตกต่างกนัไปข้ึนกบัปริมาณของตะกอนท่ีมาทบัถมและช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั ต่อมาเน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวของชั้นเปลือกโลกท าใหช้ั้นหินตะกอนถูกยกตวัข้ึนและ
กระบวนการกดัเซาะท าใหเ้กิดการพงัทลายของหินตะกอน ซากดึกด าบรรพเ์หล่านั้นจึงโผล่ออกมาท าใหเ้รา
สามารถคน้พบและศึกษาต่อไปได ้

         •  แบบที ่2  แบบแร่ธาตุซึมเขา้ไปแทนท่ีโพรงท่ีเคยเป็นกระดูกหรือเป็นรอยเทา้เม่ือสตัวต์ายไปส่วนท่ีเป็น  
 เน้ือหนงัเน่าเป่ือยเหลือแต่กระดูก ต่อมากระดูกถูกทบัถมดว้ยตะกอนหรือโคลนตม เม่ือเวลาผา่นไปตะกอน  
 และโคลนตมกลายเป็นชั้นหินกระดูกผพุงัสลายตวัไปหมด เหลือแต่โพรงวา่งๆ รูปร่างเหมือนกระดูกฝังอยูใ่น  
 ชั้นหินท่ีแขง็ตวันั้น  แร่ธาตุจากบริเวณรอบๆ แทรกตวัเขา้ไปในโพรง ซ่ึงเปรียบเสมือนแม่พิมพจ์นเตม็ 
 กลายเป็นรูปหล่อท่ีเหมือนกระดูกตน้แบบ 
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                  •   แบบที ่3   แบบท่ีเกิดจากน ้ายางของตน้สนไหลมาห่อหุม้ตวัแมลงแลว้แขง็ตวัเป็นกอ้นอ าพนั 
ท าใหส้ามารถมองเห็นแมลงอยูภ่ายใน 
 เป็นการเกิดซากดึกด าบรรพข์องส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณตน้ไม ้เช่น แมงมุม ยงุ 
รวมถึงเศษใบไม ้จะถูกเกบ็รักษาโดยยางไมข้องตน้ไมน้ั้น เช่น ยางสนจะไหลมาห่อหุม้ตวัแมลงและแขง็ตวั
คลา้ยกบัหินโดยมีซากแมลงอยูภ่ายใน เรียกวา่ อ  าพนั ซ่ึงมีลกัษณะโปร่งแสง สามารถมองเห็นส่ิงมีชีวติท่ีอยู่
ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน 
  •  แบบที ่ 4    แบบถูกควบคุมโดยระดบัอุณหภูมิของพื้นท่ีในพื้นท่ีบางแห่ง เช่น แถบใกลข้ั้ว
โลก  เป็นพื้นท่ีท่ีอากาศหนาวเยน็ตลอดเวลา ซากสตัวบ์างชนิด เช่น ชา้งโบราณ ( Mammoth ) ถูกฝังอยูใ่ต้
ดินท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ จึงสามารถรักษาส่วนท่ีเป็นเน้ือหนงัของส่ิงมีชีวติใหค้งอยูไ่ดโ้ดยไม่เน่า
เป่ือย 
  
                  ซากดกึด าบรรพทั้ง 4 แบบทีถู่กค้นพบน้ันมจี านวนมากมายหลายชนิดและหลายประเภทตั้งแต่
ส่ิงมชีีวติเซลล์เดยีวทีม่ขีนาดเลก็มากไปจนถึงโครงกระดูกไดโนเสาร์ทีห่นักหลายสิบตัน และมคีวามยาว
เป็นสิบๆ เมตร         
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ซากดกึด าบรรพ์ทีพ่บในประเทศไทย 
        ในดนิแดนของประเทศไทยน้ัน มรีายงานการค้นพบซากดกึด าบรรพ์อยู่แทบทุกภาค โดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารค้นพบซากดกึด าบรรพ์ของไดโนเสาร์ทีจ่ังหวดัขอนแก่น   จังหวดักาฬสินธ์ุ 
เป็นต้น   นอกจากนีซ้ากดกึด าบรรพ์ทีพ่บมทีั้งทีเ่ป็นพชืและสัตว์ตั้งแต่ไม้กลายเป็นหินซากสัตว์และมนุษย์ 
บางชนิด  เป็นสายพนัธ์ุดั้งเดมิ แต่บางชนิดกเ็ป็นสายพนัธ์ุใหม่ทีเ่พิง่ค้นพบเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 

         ซากดกึด าบรรพ์ของไครนอยด์ที่พบในหิน แอนดไีซต์ ซ่ึงเป็นหินภูเขาไฟที่เขาชนโถ  
จงัหวดัเพชรบูรณ์  ไครนอยด์เป็นสัตว์ทะเล  ที่มีลกัษณะคล้ายต้นไม้ ส่วนที่เห็นเป็นสีขาวในภาพ   

เป็นส่วนล าต้นทั้งด้านตดัตามยาว และตดัขวาง (ที่มีรูตรงกลาง) อายุประมาณ 250 ล้านปี 
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ซากดกึด าบรรพ์ทีพ่บในภาคเหนือ 
 ล าดบั

ที ่
ส่ิงทีพ่บ สถานทีพ่บ ยุค/อายุ หมายเหตุ 

1 กรามชา้งมาสโตดอน 
(Mastodon) 

อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู 
อ าเภอแม่เมาะ 
จงัหวดัล าปาง 

ไมโอซีน 17-15 
ลา้นปี 

ชา้งโบราณมีงา 4 งา งา 2 อนัท่ีอยู่
กรามบนเหมือนชา้งปัจจุบนั ส่วน
อีก 2 อนัอยูท่ี่กรามล่าง 

2 กะโหลกศรีษะแรด จงัหวดัพะเยาว ์ ไมโอซีน 16-15 
ลา้นปีมาแลว้ 

เป็นแรดในตระกลูแกนคา
ทอเรียม ซ่ึงเป็นตน้ตระกลูของ
แรดปัจจุบนัท่ีอาศยัอยูใ่นแถบ
เอเซียใต ้

3 ฟันกรามล่างของลิง บา้นสนักลาง  
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยาะ 

ไมโอซีน 16  
ลา้นปีมาแลว้ 

เป็นลิงในตระกลู Dendropithecus 
ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุมนุษย ์

4 ซากไดโนเสาร์ซอโรพอด อ าเภอน ้ าหนาว 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ไทรแอสสิก 
ตอนปลาย 200 
ลา้นปีมาแลว้ 

พบเฉพาะกระดูกบางส่วน 

5 ซากจระเขโ้นซูคสัไทย
แลนดิคสั 

อ าเภอน ้ าหนาว 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จูแรสสิกตอนตน้ 
190 ลา้นปีมาแลว้ 

พบกระดูกขากรรไกรล่างยาวถึง 
114 เซนติเมตร 
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ซากดกึด าบรรพ์ทีพ่บในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ล าดบัที ่ ส่ิงทีพ่บ สถานทีพ่บ ยุค/อายุ หมายเหตุ 

1 รอยเทา้ไดโนเสาร์ 
Carnosaur 15 รอย 

ภูหลวง 
จงัหวดัเลย 

ครีเตเซียส 140 
ลา้นปีมาแลว้ 

2 กระดูกสนัหลงักระดูกสะโพก
และกระดูกหางของไดโนเสาร์
กินเน้ือขนาดใหญ่ในวงศไ์ทรัน
โนซิริดี (Tryrannosauridae) 

หินลาดยาว 
อ าเภอภูเวียง 
จงัหวดัของแก่น 

ครีเตเซียส 130 
ลา้นปีมาแลว้ 

เป็นไดโนเสาร์ตระกลูใหม่ของ
ไทย จึงไดช่ื้อวา่สยามโมไทรันนสั 
อิสานเอนซิส  (Siamotyrannus 
isanensis) 

3 กระดูกไดโนเสาร์กินพืช 
ซอโรพอด (Sauropod) 

ภูประตูตีหมา 
อ าเภอภูเวียง 
จงัหวดัของแก่น 

จูแรสสิก 160 
ลา้นปีมาแลว้ 

เป็นไดโนเสาร์ตระกลูใหม่จึงได้
ช่ือวา่ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 
(phuwiango saurus sirindthornae) 

4 ฟันของ Carnosaur  ซ่ึงเป็น
ไดโนเสาร์กินเน้ือขนาดใหญ่ 

ภูประตีหมา 
อ าเภอภูเวียง 
จงัหวดัขอนแก่น 

จูแรสสิก 160 
ลา้นปีมาแลว้ 

5 กระดูกขาหลงัท่อนล่างและขา
หนา้สท่อนบนของไดโนเสาร์
คอมพซ์อกนาธสั
(Comsognathus) เป็นไดโนเสาร์
ขนาดเลก็ตวัเท่าไก่ 

ภูประตีหมา 
อ าเภอภูเวียง 
จงัหวดัขอนแก่น 

จูแรสสิก 160  
ลา้นปีมาแลว้ 
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ล าดบัที ่ ส่ิงทีพ่บ สถานทีพ่บ ยุค/อายุ หมายเหตุ 

6 ซากดึกด าบรรพ์ของหมีแพนด้า หมาป่า 
ไฮยนีา และลงิอุรังอุตัง 

ถ า้วมิานนาคินทร์ 
อ าเภอคอนสาร 
จังหวดัชัยภูม ิ

350,000 ปี 
มาแล้ว 

7 สุสานช้างโบราณนับพนัตัวประกอบด้วย
ช้าง 4 ตระกูล คือ กอมโฟธีเรียม  
สเตโกโลโฟดอน   ไดโนธีเรียม 
สเตโกดอน 

ริมฝ่ังแม่น า้มูล 
อ าเภอเฉลมิพระเกยีติ  
จังหวดันครราชสีมา 

24-13 ล้านปีมาแล้ว 
25-5 ล้านปีมาแล้ว 
2.5-1.7 ล้านปีมาแล้ว 
5-0.01 ล้านปีมาแล้ว 

8 ฟันของปลา 2 ชนิด คือเดลโทดัส 
(Deltodus) 
คลาโดดัส(Cladodus) 

บ้านนาเจริญ 
จังหวดัอุดรธานี 

เปอร์เมียน 
250-230 ล้านปีมาแล้ว 

9 กระดองเต่าชนิด Prroganochelys ruchae บ้านสวนสวรรค์ 
อ าเภอสีชมพู 
จังหวดัขอนแก่น 

ไทรแอสสิก 220 ล้าน
ปีมาแล้ว 

10 กรามล่างของจระเข้น า้จืดขนาดใหญ่ 
Sunosuchus thailandicus 

จังหวดัหนองบัวล าภู จูแรสสิก 200ล้านปี
มาแล้ว 

11 ไม้กลายเป็นหิน ประกอบด้วยพชืใบเลีย้ง
เดี่ยวใบเลีย้วคู่ เฟิร์น 

จังหวดันครราชสีมา จูแรสสิก 200 ล้านปี
มาแล้ว 

พบในหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอ
ด่านขขุนทด อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเล
สอ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ อ าเภอห้วยแถลง 
อ าเภอชุมพวง 
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ซากดกึด าบรรพ์ทีพ่บในภาคใต้ 
ล าดบัที่ ส่ิงที่พบ สถานที่พบ ยุค/อายุ หมายเหตุ 

1 ซากของเสือเขีย้วดาบแรด 
สมเสร็จ กระจง หนู บ่าง และ
ฮิปโปโปเตมสั 

แอ่งทีต่ะกอน 
ทบัถมกนัใน 
จังหวดักระบี่ 

เทอร์เชียรี  
63-13 ล้านปีมาแล้ว 

ฉิปโปโปเตมสั เป็นตระกูลใหม่ของไทย จึง
ได้ช่ือว่า สยามโมเทเรียม กระบี่เอนซี 
(Siamotherium krabiense) 

2 ซากของลงิชนิดหน่ึง เหมอืงถ่านหิน
ลกิไนต์  ของ กฟผ. 
จังหวดักระบี่ 

อโีอซีน 40-30 ล้านปี
มาแล้ว 

เป็นลงิตระกูลใหม่ของโลกให้ช่ือว่าสยาม
โมพเิทคสั อโีอเอนซีส 
(siamopithecus eoensis) 

3 ซากดึกด าบรรพ์ชองหอยขม บ้านแหลมโพธิ์ 
อ าเภอเมอืง 
จังหวดักระบี่ 

ครีเตเซียส 15 ล้านปี
มาแล้ว 

เดิมบริเวณนีเ้ป็นหนองน า้จืดมาก่อนใน
ช่วงหน่ึงของยุคนี ้ต้นไม้หลายชนิดมาตาย
ทบัถมกนัเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ต้นไม้
กลายเป็นหินต่อมามหีอยขมเข้ามาอาศัยอยู่
และแพร่พนัธ์ุจนมเีป็นล้านๆ ตัว   ระยะ
ต่อมาเปลอืกโลกเกดิการเปลีย่นแปลงผนืดิน
จมลงใต้ระดับน า้ทะเลท าให้หอยขมตาย
หมด หินปูนจากน า้ทะเลเข้ามาประสาน
หอยเหล่านีใ้ห้ติดกนัเป็นพดื หลงัจากน้ัน
แผ่นดินถูกยกขึน้ บริเวณนีจ้ึงถูกยกขึน้มา
อยู่บนบกอย่างทีเ่ห็นทุกวนันี ้เรียกสถานทีนี่้
ว่า  สุสานหอยล้านปี 
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ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์  

                 ซากดกึด าบรรพ์แสดงถึงความเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าทางววิฒันาการของส่ิงมชีีวติ
ตามล าดบัอายุของโลก ซ่ึงท าให้เราทราบถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติกบัสภาพแวดล้อมในอดตีโดยการ
ล าดบัช้ันหินทีม่อียู่ในพืน้ทีน้ั่น 
 นอกจากน้ันซากดกึด าบรรพ์ยงัท าให้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์การด ารงชีพของส่ิงมชีีวติแต่ละชนิด 
(species) ท าให้สามารถทีจ่ะส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขความรู้และทฤษฎตีลอดจนการท าความเข้าใจด้าน
ววิฒันาการของส่ิงมชีีวติกบัส่ิงแวดล้อมทั้งทีสู่ญพนัธ์ุไปแล้ว และทีย่งัด ารงพนัธ์ุต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั 
 ซากดกึด าบรรพ์เป็นประโยชน์อย่างมากมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเหมอืนลายแทงใน
การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลยีม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 
                  ซากดกึด าบรรพ์เป็นประโยชน์อย่างมากต่องานวชิาการธรณวีทิยา 
 นอกจากจะบอกอายุของหินทีพ่บซากเหล่าน้ันแล้วยงัเป็นหลกัฐาน ยนืยนัถึงการแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณภีาค (plate tectonic) ของประเทศทีต่ัวเราอาศัยอยู่ด้วย 
ประการสุดท้ายทีอ่ยากจะช้ีแนะคอืการใช้ข้อมูลซากดกึด าบรรพ์ในการประเมนิปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของยุคสมยันี ้ตามกระบวนการน าอดตีมารับใช้ปัจจุบนั  
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ช้ันหินและอายุของช้ันหิน  
           หินเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของเปลือกโลก เน่ืองจากภยัใตช้ั้นแมนเทิลจะมี        หิน
หลอมละลายหรือท่ีเรียนวา่  หินหนืด  ซ่ึงหินหลอมละลายน้ีจะถูกดนัข้ึนมาท่ีผวิโลกแลว้   
เยน็ตวักลายเป็นหินอคันี   จากนั้นหินอคันีจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นหินตะกอนเน่ืองจาก
การสึกร่อนจากสาเหตุต่างๆ หากไดรั้บความร้อนและความกดดนัมากๆ กจ็ะกลายเป็นหินแปร 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในลกัษณะหมุนเวยีนกบัไปน้ี  เรียกวา่  วฏัจักรของหิน  

การล าดบัช้ันหิน 
              หินท่ีประกอบกนัเป็นเทือกเขา ภูเขา เนินเขา ท่ีราบสูงและอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของเปลือกโลกนั้น จะเกิดการพงัทลายเน่ืองจากอุณหภูมิสูงสุด และต ่าสุดในรอบหน่ึงวนั   
ซ่ึงจะมีผลต่อการขยายตวัและหดตวัของหินชั้นบนสุดจนท าใหหิ้นแตกร้าว   เม่ือระยะ
เวลานานเขา้กจ็ะแตกออกเป็นช้ินเลก็ๆ 
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ภาพแสดง ลกัษณะการล าดบัช้ันของหินตะกอนจากช้ันล่าง (อายุมาก) ไปช้ันบน (อายุน้อย)  
ของช้ันหินทรายแป้ง   ช้ันหินทรายสลบัหินดนิดาน   และหินทราย 
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             ในสภาพปกติช้ันหินตะกอนทีอ่ยู่ด้านล่างจะสะสมตัวก่อน มอีายุมากกว่าช้ันหิน
ตะกอนทีว่างทบัอยู่ช้ันบน  ดงัภาพด้านล่างต่อไปนี ้ หินดนิดานเป็นหินทีม่อีายุมากทีสุ่ด   
หินปูนเกดิสะสมก่อนหินกรวดมน   และหินทรายมอีายุน้อยทีสุ่ด 
 

 
 

ล าดบัของช้ันหินจากหินทีม่อีายุมากซ่ึงอยู่ด้านล่างขั้นไปสู่หินอายุน้อยทีอ่ยู่ด้านบน 
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ภาพแสดง ช้ันหินทราย  สลบัหินดนิดาน  และหินปูนทีม่มุีมเทชันมาก   และถูกบบีอดัเป็น 
รอยโค้งรูปประทุนหงาย   หินทีอ่ยู่ตรงกลางของรอยโค้ง (ก) จะมอีายุอ่อนทีสุ่ด   

( ภาพจากสถานทีริ่มถนนสายบ้านราหุล-ชัยภูม ิจังหวดัเพชรบูรณ์ ) 
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ภาพแสดง การเปลีย่นแปลงของช้ันหินเน่ืองมาจากกระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
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                     ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์ยอมรับกนัวา่ โลกของเรามีอายปุระมาณ 4,600 ลา้นปี โดยศึกษาและ
ค านวณจากอายขุองชั้นหิน ดงัน้ี 
   หลงัจากการปะทุของภูเขาไฟ ลาวาซ่ึงเป็นหินหลอมละลายจะไหลออกมาแขง็ตวักลายเป็นหินท่ี
พื้นผิวโลก ในหินท่ีแขง็ตวันั้นนอกจากจะมีแร่ธาตุต่างๆเป็นส่วนประกอบแลว้ยงัมีธาตุกมัมนัตรังสีบางอยา่ง
ปะปนอยูด่ว้ย  ในการหาอายขุองหิน นกัวิทยาศาสตร์สามารถค านวณจากอตัราส่วนระหวา่งปริมาณของธาตุ
กมัมนัตรังสีกบัปริมาณสารท่ีแปรสภาพไปท่ีมีอยูใ่นหินนั้น ยิง่หินมีอายมุากข้ึนธาตุกมัมนัตรังสีท่ีมีอยูจ่ะยิง่
นอ้ยลง ส่วนสารท่ีแปรสภาพไปจะมีเพิ่มข้ึน 
  การตรวจสอบอายขุองหินตวัอยา่งอาจจะมีวิธีตรวจสอบไดห้ลายวิธี เช่น ค านวณจากการสะลายตวั
ของธาตุยเูรเนียม เม่ือปล่อยกมัมนัตรังสีออกไปแลว้จะเปล่ียนสภาพไปเป็นสารตะกัว่มีคร่ึงชีวิต เท่ากบั 4,500 
ลา้นปี นัน่คือธาตุยเูรเนียมท่ีมีอยูใ่นหินถา้เปล่ียนไปเป็นสารตะกัว่คร่ึงหน่ึงจะเหลือยเูรเนียมอยูเ่พียงคร่ึงหน่ึง 
แสดงวา่ธาตุยเูรเนียมอยูม่าแลว้ 4,500 ลา้นปี 
  นอกจากยเูรเนียมแลว้ นกัวิทยาศาสตร์ยงัสามารถค านวณจากการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสี
อ่ืนๆ อีก เช่นโพแทสเซียม-40 มีคร่ึงชีวิตประมาณ 11,900 ปี  ในการค านวณอายขุองชั้นหินท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุด 
ปรากฏวา่มีอายปุระมาณ 4,500 ลา้นปี มีการสันนิฐานกนัวา่คงไม่ใช่อายขุองโลก เพราะขณะท่ีโลกเกิดข้ึนใหม่
อุณหภูมิยงัร้อนจดัอยู ่หินคงเกิดข้ึนหลงัจากท่ีโลกเยน็ตวัลงแลว้ ซ่ึงคาดวา่โลกมีอายปุระมาณ 4,600-4,700 ลา้น
ปีมาแลว้ 

การศึกษาอายุของหิน  
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