
ธรณีประวัติ 
มาตราธรณีกาล(Geologic time scale)  

เวลาที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ  
 
1.เวลาสัมบูรณ (absolute time) หาไดจากอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี หรือ
ธาตุไอโซโทปซึ่งมีอะตอมของธาตุเดียวกัน แตมีจํานวนนิวตรอนในนิวเคลียสตางกัน ซึ่ง
เปนธาตุที่ไมมีเสถียรภาพ จะสลายตัวและปลอยอนุภาคออกมา เวลาที่ใชไปในการทําให
อะตอมของธาตุที่มีอยูเดิมสลายไปครึ่งหนึ่งเรียกวา "ครึ่งชีวิต" (half life) โดยธาตุสุดทาย
ที่เหลือจากการสลายตัวคือธาตุตะกั่ว เนื่องจากทราบอัตราการสลายตัวของธาตุที่แนนอน
ในแตละธาตุ นักวิทยาศาสตรจึงนํามาใชคํานวณหาอายุสัมบูรณของหินที่มีธาตุกัมมันตรังสี 
อายุที่ไดถือวาเปนเวลาสัมบูรณ ธาตุที่นิยมใชไดแก ยูเรเนียม ทอเรียม โพแทสเซียม และ
คารบอน ซึ่งมักพบในแรและหินมากนอยตางกัน จากงานวิจัยทําใหทราบคาเฉลี่ยของธาตุ
ไอโซโทปเหลานี้วาปกติมีปริมาณเทาใด  
 
คุณสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีที่เหมาะในการใชหาอายุจะตอง 
1. มีอัตราการสลายตัวที่สม่ําเสมอ 
2. มีครึ่งชีวิตที่นานพอสมควร 
3. ควรเปนธาตุที่พบทั่วไปในวัสดุที่เปนเปลือกโลก 
 
ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมใชหาอายุหิน มียูเรเนียม 238 ซึ่งมีครึ่งชีวิตถึง 4.51พันลานป ธาตุ
สุดทายที่ไดจากการสลายตัวคือตะกั่ว โพแทสเซียม 40 มีครึ่งชีวิต 1.31 พันลานป และ
พบมากในหินอัคนี  
 
กรณีตองการหาอายุซากพืช-สัตว นิยมใช คารบอน-14 ซึ่งมีครึ่งชีวิต 5568 ป สวนใหญใช
หาอายุวัตถุโบราณ ซึ่งมีอายุสูงสุดประมาณ 40,000 ป (ไมเกิน 100,000 ป) คารบอน-14 
ที่พบในธรรมชาติเกิดจากรังสีคอสมิกชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจน หลัง จากนั้นจะ
กลายเปนคารบอนไดออกไซดและเขาสูวงจรคารบอน ผูคนพบวิธีหาอายุแบบนี้คือ ดร.
ดับเบิลยู. เอฟ.ลิบบ ี 



 

นอกจากนีย้ังมีวิธีอื่นอีก เชน  
1.1 เทอรโมลูมิเนสเซนซ (thermoluminescence) เปนกระบวนการที่แรเมื่อถูกความ
รอนที่สูงกวา 400 องศาเซลเซียส จะเปลงแสงออกมา ซึ่งเปนสัดสวนกับพลังงานที่อยูใน
แรนั้น ๆ มักใชกับแรควอตซ และเฟลดสปาร เหมาะสําหรับการหาอายุในยุคควอเทอรนารี  



 

1.2 ภาวะแมเหล็กบรรพกาล (palaeomagnetism) ความเปนแมเหล็กอยางออนของ
หิน ซึ่งอาจมีต้ังแตตะกอนสะสมตัวหรือขณะหินหนืดกําลังแข็งตัว ในขณะที่เกิดเกิดสาร
แมเหล็กในเนื้อหินจะวางตัวตามทิศทางสนามแมโลกโลกในขณะ นั้น ดวยคุณสมบัติ
ดังกลาวจึงถูกนําไปใชหาทิศของขั้วแมเหล็กโลกในชวงเวลาตาง ๆ ของหิน และเปน
หลักฐานสาํคัญที่สนับสนุนทฤษฎีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทร  
   

 



1.3 การนับวงปตนไม (Tree ring) เปนที่ทราบวาวงปในตนไมสามารถบงบอกอัตราการ
เติบโตของตนไมใน แตละป รวมทั้งบงบอกสภาพแวดลอมทางภมูิอากาศในแตละปอีก
ดวย วงปคูหนึ่งประกอบดวยวงสีเขมและวงสีออน 1 คู  
   

 

 
2. เวลาเปรียบเทียบ (relative time) ไดจากการหาความสัมพันธและการเปรียบเทียบที่
เราใชกันในชีวิต ประจําวัน ซึ่งทางธรณีวิทยาคิดบนพื้นฐานที่วา  
 
2.1 ชั้นหินที่อยูลางจะเกิดกอนชั้นหินที่วางทับอยู เรียกกฎนี้วา "กฎการลําดับชั้น" (Law 
of Super- position) ผูต้ังกฎนี้คือ นิโคลัส สตีโน (Nicolaus Steno) และ "การที่หินอัคนี
ที่แทรกตัดเขาไปในหินอีกชนิด หินอัคนีที่แทรกไปนี้จะมีอายุออนกวาหินที่ถูกตัด" เรียกกฎ
นี้วา "กฎความสัมพันธของการตัด" (Law of Cross-cutting Relationship)  
   



 

 
2.2 การเปรียบเทียบชั้นหิน (Correlation of Sedimentary Rocks) การแสดง
ความสัมพันธของลักษณะ ตําแหนง และการลําดับชั้นหินของธรณีวิทยาในที่ตาง ๆ กัน ทํา
ได 2 แบบ คือ  
2.2.1 การเปรียบเทียบชุดหินโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ เปนการเปรียบเทียบ
ตรงไปตรงมา โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของหินในแตละลําดับชั้นที่ตองการ
เปรียบเทียบ ดังรูป  
   

 

 
2.2.2 การเปรียบเทียบโดยอาศัยซากดึกดําบรรพ ทําไดโดยอาศัยซากดึกดําบรรพในแต



ละชั้นหินในลําดับชุดหินที่ตองการเปรียบ เทียบ โดยมีสมมุติฐานวาซากดึกดําบรรพดรรชนี
ที่อยูในชั้นหินบริเวณหนึ่ง สามารถเปรียบเทียบไดกับซากดึกดําบรรพดรรชนีที่อยูในชั้นหิน
อีกบริเวณหนึ่ง ถาเปนซากดึกดําบรรพดรรชนีชนิดเดียวกัน ชั้นหินทั้งสองบริเวณควรมีอายุ
การสะสมตัวในชวงอายุเดียวกัน  
   

 

แทงแหงธรณีวิทยา(The geologic column)  

นักธรณีวิทยาพบวาชวงตอเวลาแตละชวงจะมีการเปล่ียนแปลงอยางทันทีทันใด ลักษณะ
เชนนี้เรียกวา Break หรือ Gap จึงใชเปนขอบเขต (boundaries) ระหวางชั้นหินที่มีอายุ
ตางกัน  





 

ซากดึกดําบรรพ(Fossil)  

สิ่งมี ชีวิตในปจจบุันเมือ่ตายไปและฝง ไมถือวาเปนซากดึกดําบรรพ 
จะถือวาเปนซากดึกดําบรรพก็ตอ เมื่อไดถูกฝงตัวอยูในชวงกอน
ระยะเวลาเริ่มตนของประวัติศาสตร  
 
ซากดึกดําบรรพพบในหนิตะกอนเปนสวนใหญ บริเวณที่พบซากดึกดํา
บรรพ บอกใหทราบถึงสภาวะที่มันถูกทับถม โดยดูจากชนิดของซาก
ดึกดําบรรพ  
 



การที่ซากดึกดําบรรพคงสภาพใหเห็นนัน้ขึ้นกับ 
1. อุณหภูมิ ตองเยน็จดัหรือแหงแลง เพราะจะทําใหรอดพนจากการ
ทําลายของแบคทีเรยี 
2. ตองถูกทับถมโดยเร็วเพ่ือหลีกเลี่ยงจากการทําลายของแบคทีเรยี  
3. รองรอยของสัตว (traces of animals) 
 
ซากดึกดําบรรพที่พบแบงเปน 2 สวน คือ 
1. สวนที่แข็ง (Hard part) เชนเปลือกหอย, สวนโครง (skeleton) 
2. สวนที่เปนเนื้อ (Soft part) เชน เนือ้เยือ่ตางๆ 
 
ชนิดของการถูกเก็บรกัษาสภาพ  
1. Unaltered soft parts: เชน ซากชางแมมม็อท (mammoths) 
และแรดมีขน (rhinoceroses)  

 

 



2. Unaltered hard parts: สัตวไมมีกระดูกสันหลัง สวนทีแ่ข็งประกอบจาก calcium 
carbonate, calcium phosphate, silica, complex organic compounds หรือ 
combinations calcium carbonate รูปของแรแคลไซตหรืออะราโกไนต silica จะเปน
พวก non-crystalline, hydrated form (opal)  
 
2.1 พวก Unaltered hard parts แบงเปน  
 
2.1.1 Calcitic shells: พวก unaltered ที่เปนแรแคลไซตพบในหินมหายุคพาลีโอโซ
อิก มีโซโซอิก และซีโนโซอิก  
 
2.1.2 Aragonitic shells: สวนมากจะถูกรักษาสภาพในรูปของ Unaltered อายุมหายุค
ซีโนโซอิก ในหินดินเหนียว (clays) อายุมโีซโซอิกที่พบสมบูรณมีนอย ในมหายุคพาลีโอ
โซอิกพบนอยมากหรือไมมีเลย แรอะราโกไนตจะไมคงทนและจะละลายในสารละลายหรือ
จะตกผลึกใหมไปเปนแคลไซต  
 
2.1.3 Phosphatic shells: พวก unaltered phosphatic shell พวกนี้คงทนตอสารเคมี 
พบในหินที่มีชวงอายุต้ังแตแคมเบรียนจนถึงสมัยปจจุบัน  
 
2.1.4 Siliceous shells: สวนมากเปนพวก radiolarians และ sponge พบในหินอายุซี
โนโซอิก  
 
2.1.5 Organic compound เปน complex molecules ของ carbon, hydrogen, 
oxygen และธาตุอื่น ๆ พวกนี้คงทนตอการทําลายของแบคทีเรีย ดังนั้นจึงไมถูกทําลาย 
เชน graptolites  

 



2.2 พวก Altered hard parts: ซากดึกดําบรรพมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสรางเดิม 
วิธีการเหลานี้ไดแบงออกเปนชนิดตาง ๆ ดังนี้  

 
2.2.1 Carbonized: คือกระบวนการที่ซากสิ่งมีชีวิตสลายไปหมด เหลือแตธาตุคารบอน
ปรากฏอยูในหิน การเกิดซากดึกดําบรรพแบบนี้ เรียกวา Carbonization ซากดึกดําบรรพที่

ถูกเก็บรักษาโดยวิธีนี้ไดแก graptolites, ปลา หรือซากพืช  

   

 
2.2.2 Permineralized: สวนที่เปนของแข็งเปลี่ยนไปเรียก Permineralized 
กระบวนการเกิดเรียก Permi-neralization หรือ Petrifaction เปนกระบวนการที่เนื้อไม
กลายสภาพเปนหิน เนื่องจากสารละลายซิลิกาเขาไปแทนที่ทั้งหมด โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางและโครงสราง  
   

 



 
2.2.3 Recrystallized: โครงสรางภายในเปลือกบางชนิดเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
นี้เรียกวา การตกผลึกใหม (recrystallized) กระบวนการนี้เรียกวา Recrystallization  
   

 

 
2.2.4 Dehydrated and crystallized: สวนใหญของพวกที่มีโครงสรางที่ไมเปนผลึก
และใสเหมือนโอปอลเปนสารที่ถูกสรางโดย protozoan และ sponge  
   

 

 
2.2.5 Replaced: การที่เปลือกถูกละลายไป และในขณะเดียวกันก็เกิดการสะสมของแร
อื่น ๆ ในชองวาง ลักษณะนี้เรียกวา Replacement ซึ่งแบงออกเปน  
 



A. Pyritized fossils: สวนแข็งเดิมถูกแทนที่โดยแรไพไรต  
   

 

 
B. Hematitized fossil: สวนแข็งเดิมถูกแทนที่โดยแรเหล็ก  
   

 

 
C. Calcification: สวนแข็งเดิมถูกแทนที่โดยแรแคลไซท  
   



 

 
D. Dolomitization: สวนแข็งเดิมถูกแทนที่โดยแรโดโลไมท  
   

 

 
E. Silicification: สวนแข็งเดิมถูกแทนที่โดยแรซิลิกา  
   



 

3. รองรอยของสัตว (traces of animals):  
 
3.1 Mold: สวนที่แข็งถูกทับถมโดยตะกอน รอยพิมพของสวนแข็งที่ปรากฏในหินตะกอน
เรียก mold ซึ่งแบงเปน  
 
3.1.1 External mold: คือรอยพิมพดานนอกของสวนที่แข็ง  
3.1.2 Internal mold: คือรอยพิมพดานในของสวนที่แข็ง  
   

 

 
3.2 Cast: เมื่อ mold ถูกชะลางโดยสารละลายทําใหเกิดชองวาง ตอมาชองวางนี้ถูก
แทนที่โดยแรหรือสารอื่น เรียกสิ่งที่เกิดนี้วา Cast  
   



 

 
3.3 Tracks, Trails, Borings: พวก tracks, trails เปนพวกรองรอยของรอยเทา รอย
ลาก และสวนรางกายของสัตวที่ถูกเก็บรักษาไวในหินตะกอน สวน Burrow or Tube เปน
รองรอยของรูที่เกิดจากพวกตัวหนอนหรือสัตวอื่นๆ  
   

 

     

 
3.4 Coprolites: พวกซากดึกดําบรรพที่เกิดจากสิ่งขับถายของสัตวเรียก coprolites  
   



 

3.5 Impressions: พวกซากดึกดําบรรพที่เปนรอยกดของสวนที่เปนเนื้อของสัตว  
   

 

3.6 Gastrolites: เปนพวกกอนกรวดที่มันวาว เรียกวา Gizzard stones  
   



 

คําถามและแบบฝกหัด  

1. จงอธิบายถึงเวลาที่ใชในทางธรณีวิทยานับทางธรณีวิทยาวาไดมาอยางไร 
2. จงอธิบายถึงมหายุคตาง ๆในแทงธรณีกาล ไดมาอยางไร 
3. จงอธิบายเปรียบเทียบเหตุการณทางธรณีวิทยาระหวางมหายุคพรีแคมเบรียนกับมหายุค
มีโซโซอิคในดานชนิดของหินและสิ่งมีชีวิต 
4. จงอธิบายความสําคัญของการเกิดชนิดซากดึกดําบรรพชนิดตางๆ สัมพันธกับสภาวะ
แวดลอมอยางไร  

****************** 
 


