ท่องโลก

ดึกดำบรรพ์
เส้นทางชีวะ–ธรณี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตพญาไท

เส้นทางชีวะ-ธรณีแห่งนี้ จัดสร้างขึ้นในรูป

เส้นทางวิวัฒนาการของธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองจากของจริง และรูปจำลอง และเพื่อเป็นมุม
พักผ่อนหย่อนใจในสวนไม้ใหญ่กลางกรุงเทพฯ ของ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
พญาไท พื้ น ที่ จั ด แสดงเป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ยาว
ประมาณ 100 เมตร กว้างตั้งแต่ราว 3 ถึง 15 เมตร
โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามแนวยาว ที่มีระยะ
ทางโดยประมาณ สอดคล้องกับระยะเวลาตามช่วงอายุ
ทางธรณีกาล ตั้งแต่ยุคเก่าแก่ที่สุด เมื่อโลกของเราซึ่ง
ถือกำเนิดพร้อมระบบสุริยจักรวาลเมื่อประมาณ 4,600
ล้านปีที่แล้ว ผ่านมหายุคและยุคทางธรณีกาลต่างๆ
จนถึงปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้นี้ เป็นที่รวบรวมวัตถุธรณีประเภทหิน

แร่ ที่เป็นตัวอย่างมาตรฐานที่พบในประเทศไทย และ
ภูมิภาค โดยการจัดแสดงหินแบบฉบับที่พบในหินยุค
ต่างๆ รวมถึงรูปจำลองซากดึกดำบรรพ์ของพืชและ
สัตว์ในบรรพกาล นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงพันธุ์
ไม้เด่นๆ ที่พบในช่วงธรณีกาลหนึ่งๆ ที่ยังคงดำรงพันธุ์
อยู่จนถึงปัจจุบัน

ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตปรากฏบนพื้นโลกครั้งแรก

เมื่อราว 3,500 ล้านปีที่แล้ว ในช่วงแรกบรรยากาศของ
โลกเบาบาง ซึ่งเชื่อว่าประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น
มี เ ธน ไนโตรเจน และคาร์ บ อนไดออกไซด์ นั ก
วิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า สิ่งมีชีวิตน่าจะเกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในทะเล สร้างพลังงานจากอาหารที่ “กิน”
เข้าไป

หลายพันล้านปีต่อมาบรรยากาศของโลกจึงกลาย

เป็ น บรรยากาศที่ มี ก๊ า ซออกซิ เ จนซึ่ ง ได้ จ ากการ
สังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตพวกแบคทีเรีย ภูมิลักษณ์
ของพื้นผิวโลกส่วนหนึ่งถูกปรับแต่งจากการสะสมรวม
ตั ว กั น ของตะกอนและซากสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดต่ า งๆ
จำนวนนับไม่ถ้วนเกิดเป็นชั้นหิน เช่น การเกิดสโตรมา
โตไลต์ (stromatolite) จากการสะสมของแบคทีเรียสี
เขียวแกมน้ำเงิน
Stromatolite: www.cambridgecarbonates.com

ซากดึกดำบรรพ์ทำให้นักธรณีวิทยาสามารถเรียนรู้

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการสะสมตะกอนในอดีต
เปรียบเทียบลำดับชั้นหินที่กระจายตัวอยู่ในส่วนต่างๆ
ของโลก และเข้าใจกลไกการการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี (plates) ส่วนในทางชีววิทยา
นั้ น นั ก ชี ว วิ ท ยาได้ ใช้ ซ ากดึ ก ดำบรรพ์ ใ นการเรี ย นรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาล ซึ่งเป็นหลัก
ฐานตรงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในโลกของเรา
การศึ ก ษาชี วิ ต และพั ฒ นาการของชี วิ ต ดึ ก ดำบรรพ์
เรียกว่า บรรพชีวินวิทยา (palaeology) ที่มีพื้นฐาน
จากทั้งสองวิชาข้างต้น

ประเทศไทยในบรรพกาล
หินเก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีอายุเป็นพันๆล้านปี ส่วน

ใหญ่เป็นหินฐานทวีปเก่า เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย
อัฟริกา อินเดีย และรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งไม่ปรากฏใน
พื้นที่ประเทศไทย และแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้
เกิดขึ้นในช่วงหลัง สภาพธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อม
บรรพกาลของไทยในแต่ละช่วงอายุทางธรณีกาลกล่าว
โดยย่อได้ดังนี้

พรีแคมเบรียน

มหายุค

ก่อน 542 ล้านปีที่แล้ว

กลุ่มหินที่มักพบอยู่ล่างสุดเป็นพวกหินแปร พบได้

ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช และ
เนื่ อ งจากหิ น เดิ ม ถู ก แปรสภาพอย่ า งสิ้ น เชิ ง จึ ง ไม่
ปรากฏร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ใดๆ

พาเลโอโซอิกหรือมหายุคเก่า

มหายุค

542 – 250 ล้านปีที่แล้ว

มหายุ ค นี้ แ บ่ ง ได้ เ ป็ น 6 ยุ ค คื อ แคมเบรี ย น
ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน เดโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส
และเพอร์เมียน

ช่วงมหายุคนี้ พบหินตะกอนและซากดึกดำบรรพ์ที่

บ่ ง บอกการเป็ น ทะเลน้ ำ ตื้ น เช่ น หิ น ทรายยุ ค แคม
เบรียนที่เกาะตะรุเตา ซึ่งมีซากไทรโลไบต์ (trilobite)
หิ น ปู น สลั บ ดิ น ชั้ น บาง จากยุ ค ออร์ โ ดวิ เชี ย นที่ ทุ่ ง สง
เขื่อนศรีนครินทร์ มีซากดึกดำบรรพ์พวกหอยงวงช้าง
(nautiloid) หอยฝาเดียว (gastropod) และพลับพลึง
ทะเล (crinoid) และหินดินดานยุคเดโวเนียนซึ่งพบ
ซากแกรบโตไลต์ (graptolite) ที่ อ.ฝาง เป็นต้น

โดยมีบางพื้นที่ในบางยุคเป็นทะเลลึก และทะเลน้ำแข็ง
มี หิ น อั ค นี เ กิ ด ขึ้ น บ้ า ง แต่ ไ ม่ ก ว้ า งขวางนั ก พบ
หินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หินปูนชั้นบาง
หินปูนชั้นหนา และหินเชิร์ต

หินปูนชั้นบาง ชุดทุ่งสง ยุคออร์โดวิเชียน

ป่าโบราณในยุคคาร์บอนิเฟอรัส เป็นป่าดิบร้อนชื้น มี

พรุและหนองบึงทั่วไป หลากหลายไปด้วยเฟิน ปรง
และพืชพวกสน รวมทั้งบรรพบุรุษของพวกสร้อยนาง
กรอง-ช้องนางคลี่ (clubmoss) เช่น เลปิโดเดนดรอน
(lepidodendron) ซึ่ ง พบเป็ น ซากดึ ก ดำบรรพ์ ที่ มี
ขนาดใหญ่โตมาก คาดว่าสูงกว่า 40 เมตร พืชปริมาณ
มากทับถมกั น และกลายเป็นเชื้อเพลิงพวกน้ำมันดิบ
และก๊าซธรรมชาติ

ในราว 250 ล้านปีที่แล้ว ก่อนสิ้นยุคเพอร์เมียน ได้

เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
โลก ถือเป็นการสิ้นสุดมหายุคพาเลโซอิก เมื่อสิ่งมีชีวิต
ร้อยละ 99 สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ โดยมีหลักฐานคือการแผ่
กระจายตัวของหินภูเขาไฟปริมาณมากในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะแถบไซบี เรี ย ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามหนากว่ า
3,000 เมตร ครอบคลุมพื้นที่นับล้านๆ ตารางกิโลเมตร
สำหรับในประเทศไทยก็พบไม่น้อยในภาคเหนือ ตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง

มีโซโซอิกหรือมหายุคกลาง

มหายุค

250 – 65 ล้านปีที่แล้ว

ในช่วงมหายุคนี้ ซีกตะวันตกของประเทศไทยยังคง

เป็นทะเลน้ำตื้น มีการสะสมตัวของหินปูนและหินตะ
กอนอื่นๆ จากยุคไทรแอสซิก ต่อเนื่องถึงยุคจูแรสซิก
เช่น หินปูน หินดินดาน ที่ลำปาง ตาก ซึ่งในหินกลุ่มนี้
พบซากดึ ก ดำบรรพ์ จ ำนวนมาก เช่ น หอยตะเกี ย ง
(brachio pod) และแอมโมนอยด์ (ammonoid) ส่วน
ซีกตะวันออกของประเทศเป็นแผ่นดิน มีการสะสมตัว
ของตะกอนแม่น้ำ เป็นพวกหินทราย และหินดินดาน
และพบซากไดโนเสาร์ จระเข้ เต่า ปลาน้ำจืด ไม้กลาย
เป็นหิน ฯลฯ ในหินชั้นต่างๆ ที่พบในมหายุคนี้

ในยุคนี้ พบหินอัคนีประเภทหินแกรนิต แทรกขึ้นมา

เป็นแนวยาวเหนือ–ใต้ ตลอดมหายุคเป็นสามแนว คือ
แนวตะวันออก (เลย–เพชรบูรณ์–สระแก้ว–จันทบุรี)
แนวกลาง
(สะเมิ ง –ขุ น ตาล–บ้ า นไร่ – ชะอำ–
สุ ร าษฎร์ ธ านี – นครศรี ธ รรมราช) และแนวตะวั น ตก
(แม่ฮ่องสอน–กาญจนบุรี–ราชบุรี–ระนอง–ภูเก็ต) หิน
เหล่านี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกิดแร่โลหะต่างๆ
เช่น ทองคำ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทังสเตน
และแร่อโลหะ เช่น ฟลูออไรต์ แบไรต์ และเฟลด์สปาร์
ในประเทศไทย

ซีโนโซอิกหรือมหายุคใหม่

มหายุค

65 ล้านปีที่แล้วถึงปัจจุบัน

มหายุคนี้ แบ่งเป็นสองยุค คือ ยุคเทอร์เชียรี (65
– 2.5 ล้านปีที่แล้ว) และยุคควอเทอร์นารี (2.5 ล้านปี
ที่แล้ว ถึงปัจจุบัน)

ยุคเทอร์เชียรี่เป็นยุคที่มีการสะสมตัวของแอ่งตะกอน

น้ ำ จื ด ระหว่ า งภู เขา ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเคลื่ อ นตั ว ขึ้ น
เหนือของแผ่นธรณีอินเดีย– ออสเตรเลีย ชนกับแผ่น
ธรณียูเรเซีย ทำให้เกิดรอยเลื่อน รอยแตกหัก เกิดแนว
สันเขา ภูเขาและแอ่งต่างๆ ในแอ่งมีการสะสมตะกอน
และซากพื ช ซากสั ต ว์ ม ากมาย ทำให้ เ กิ ด ถ่ า นหิ น
น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และดินเหนียวบอลเคลย์

ต่อมาในปลายยุคเทอร์เชียรี ต่อเลยเข้ายุคควอเทอร์

นารี ถึงประมาณ 5 แสนปีที่แล้ว มีการระเบิดของ
ภู เขาไฟ ตามแนวรอยแตกลึ ก ลงไปจากพื้ น ผิ ว โลก
ลาวาเหลวแทรกดันขึ้นมาแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์ใน
หลายพื้นที่ เช่น ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์
ลพบุรี บุรรี มั ย์ อุบลราชธานี และนครราชสีมา หินบะซอลต์
บางแห่ ง ให้ แร่ พ ลอยไพลิ น และพลอยทั บ ทิ ม เช่ น ที่
อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี และ
อ. บ่อไร่ จ. ตราด ก่อนยุคนี้เล็กน้อย มีการขุดค้นพบ
บรรพบุรุษของมนุษย์ และพบซากดึกดำบรรพ์ เช่น
หอยต่างๆ แมมมอธ เต่า แพนด้า ปลา ฯลฯ มหายุคนี้
พื ช ดอกเป็ น พื ช เด่ น ของโลก โดยพื ช วงศ์ ห ญ้ า และ
วงศ์ทานตะวันเป็น 2 วงศ์ที่มีสมาชิกมากที่สุด

จัดทำข้อมูลโดย ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ร่วมกับ สาขาวิชาธรณี
ศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และ
วิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
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