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ค าน า  

ไม้กลายเป็นหินเป็นซากดึกด าบรรพ์พืชที่มีความส าคัญมาก เปรียบเสมือนหนังสือ
โบราณขนาดใหญ่   ที่บันทึกเรื่องราวความเป็นไปในแต่ละแห่งในโลกตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์บอกถึงความหลากหลายของพรรณพืชโบราณ สภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศสมัยบรรพกาล และเรื่องราวประวัติศาสตร์เชิ งอารยธรรมที่เชื่อมโยงถึง
ความส าคัญของซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหินกับวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นท าให้
หลายประเทศทั่วโลก  

 ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินรวมไปถึงฟอสซิล ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นส่งที่มี คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้เบื้องต้นในการอนุรักษ์และสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
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หลักการและเหตุผล 

ไม้กลายเป็นหินเป็นซากดึกด าบรรพ์พืชท่ีมีความส าคัญมาก เปรียบเสมือนหนังสือโบราณ
ขนาดใหญ่ท่ีบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในแต่ละแห่งในโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์บอกถึง
ความหลากหลายของพรรณพืชโบราณ สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศสมัยบรรพกาล และเรื่องราว
ประวัติศาสตร์เชิงอารยธรรมท่ีเชื่อมโยงถึงความส าคัญของซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหินกับ
วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นท าให้หลายประเทศท่ัวโลก ได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ(National Park) 
อุทยานธรณี (Geopark) อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Monument)และพิพิธภัณฑ์
(Museum)ในบริเวณท่ีพบซากดึกด าบรรพ์ต้นไม้โบราณ และ/หรือไม้กลายเป็นหินเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) และทางธรณี(Geotourism)   
ท่ีส าคัญในระดับสากลในปัจจุบันสถานท่ีค้นพบและอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินท่ีส าคัญมีหลายแห่ง 
เช่น อนุสรณ์สถานซากดึกด าบรรพ์แห่งชาติรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกา  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น
หินเลสวอสของประเทศกรีซ ตลอดจนวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
ของประเทศไทย ล้วนแต่ประสบปัญหาในการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง เนื่องจากสภาพ
อากาศท่ีร้อนจัด ฝนตกหนัก หรือหนาวจัด และความแตกต่างของสภาพอากาศในแต่ละฤดู หรือ
ในช่วงเวลากลางวันกับกลางคืน ส่งผลให้ไม้กลายเป็นหินผุพังแตกหัก และสลายกลายเป็นเศษหิน
เศษดินไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะไม้กลายเป็นหินในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อ าเภอบ้านตาก     
จังหวัดตากท่ีถือได้ว่ายาวท่ีสุดในโลก ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกด าบรรพ์พืชท้ังใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปว่ามีความโดดเด่นและส าคัญในระดับโลก อีกท้ังเป็นวนอุทยานไม้กลายเป็น
หินแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในสภาวะวิกฤตมากและบางท่อนไม่สามารถอนุรักษ์
ให้กลับมาเป็นอย่างเดิมได้ หากไม่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์อย่างถูกวิธีซากดึกด าบรรพ์เหล่านี้อาจ
เหลือไว้เพียงภาพและค าบอกเล่าส าหรับคนรุ่นหลัง และสถาบันวิจัยมีภารกิจส าคัญในการ
ศึกษาวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาและทรัพยากรธรณีตลอดจนส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึก -     
ด าบรรพ์  และให้บริการทางวิชาการ จึงเล็งเห็นว่าควรจัดสัมมนาด้านไม้กลายเป็นหินขึ้นโดย
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
อนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับซากดึกด าบรรพ์             
ไม้กลายเป็นหินของประเทศไทย  

ความหมายของซากดึกด าบรรพ์  
            ซากดึกด าบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในอดีตอันยาวนาน ซึ่ง
ถูกเก็บรักษาอยู่ในชั้นหินเปลือกโลกโดยวิธีทางธรรมชาติ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า fossil ซึ่งมี
รากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า fossus แปลว่า ถูกขุดขึ้นมา การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับซากดึกด าบรรพ์ เรียกว่าวิชาบรรพชีวินวิทยา (Paleontology) หรือ โบราณชีววิทยา 
(Paleobiology) และผู้ท่ีศึกษาด้านนี้ เรียกว่า นักบรรพชีวินวิทยา (Paleontologist) หรือ นัก
โบราณชีววิทยา (Paleobiologist) 
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ความหมายของการอนุรักษ์ 
            การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมากท่ีสุด
และใช้ได้เป็นเวลายาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสุดและ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย ฉะนั้นการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึง
การเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆแต่ต้องน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศ 

 

 

 

 

ความหมายของไม้กลายเป็นหิน 

ไม้กลายเป็นหิน (อังกฤษ: petrified wood) คือซากดึกด าบรรพ์ของพืชประเภทหนึ่ง 
เกิดขึ้นจากท่อนไม้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวดินในสภาพท่ีขาดออกซิเจนท าให้เนื้อไม้ไม่เน่าเปื่อย และถูก
ฝังแช่อยู่ในสารละลายซิลิก้าท่ีมีความเข้มข้นสูงเพียงพอ ในสภาพแวดล้อมท่ีท่อนไม้และสารละลาย
ซิลิกาได้สัมผัสกับออกซิเจนเป็นบางช่วงเวลาท าให้สารละลายซิลิกาตกตะกอนในรูปของซิลิกาเจล 
สะสมตัวแทนท่ีโมเลกุลของเนื้อไม้ (replacement) จนท าให้ท่อนไม้ท่ีเป็นเนื้อสารอินทรีย์
เปลี่ยนไปเป็นเน้ือหินซิลิกาแต่ยังคงรักษาโครงสร้างเนื้อไม้ดั้งเดิมเอาไว้ 

ด้วยระยะเวลานับเป็นหมื่นเป็นแสนปีหรือมากกว่านี้ ไม้กลายเป็นหินจะค่อยๆสูญเสียน้ าที
ละน้อยและค่อยๆพัฒนาเป็นโอปอลท่ีมีสีสันสวยงามได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับมลทินซึ่งเป็นแร่ธาตุท่ีปะปน
อยู่ในเน้ือของซิลิกาออกไซด์ ซึ่งแร่ธาตุต่างๆให้สีสันต่างๆกันไป เช่น 

 คาร์บอน ให้ สีด า 
 โคบอลต์ ให้ สีเขียว/น้ าเงิน 
 โครเมียม ให้ สีเขียว/น้ าเงิน 
 ทองแดง ให้ สีเขียว/น้ าเงิน 
 เหล็กออกไซด์ ให้ สีแดง/น้ าตาล/เหลือง 
 แมงกานีส ให้ สีชมพู/ส้ม 
 แมงกานีสออกไซด์ ให้ สีด า/เหลือง 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5
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การอนุรักษ์ไม้กลายเปน็หิน 

  การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  

          การจ าแนกและตรวจสอบคุณสมบัติของฟอสซิลทีจ่ะน ามาอนุรกัษ์ในการอนุรักษ์
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลของฟอสซิลนั้นๆ ก่อนและ เมื่อมีการ
จ าแนกฟอสซิลออกตามประเภทและคุณสมบัติของฟอสซิลนั้นๆ เพื่อตรวจสอบหา
สารเคมีที่มีอยู่ในฟอสซิลนั้นๆ ว่าจะเหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ท าความสะอาดและ
อุปกรณ์ชนิดใด 

 

 

 

 

 
 

  ขั้นตอนที่ 2  

ท าการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาวธิีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าที่ผิดวธิีและไม่เหมาะสมกับฟอสซิล ซึ่งอาจสร้าง
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ฟอสซิลได้ 

 

 

 

 

 



คู่มือการอนุรักษ์ไม้กลายเปน็หิน กลางแจ้ง   

.. 
ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินฯ 

7 

  ขั้นตอนที่ 3   

เมื่อได้วิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่2 เมื่อได้วิธีการและขั้นตอน
ดังกล่าวแล้วลงมอืปฏิบัติในการอนุรักษ์ มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

 3.1. การท าความสะอาด 

วัตถุประสงค์ของการท าความสะอาด เพื่อก าจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากฟอสซลิ 

เครื่องมือที่ใช้ท าความสะอาด ได้แก่ 

   มดีผ่าตดั /เข็มหมดุ /อุปกรณ์ทันตกรรม /ลวดชนิดต่างๆ /แก้ว /แปรงขน เป็นต้น 
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 ตามหลักการอนุรักษ์ มขีั้นตอนการท าความสะอาด 2 แบบคือ การใช้น้ าและ
การใช้สารเคมใีนการท าความสะอาด 
 

การท าความสะอาดแบบใช้น้ า 

 ในการท าความสะอาดแบบเปียกครั้งแรก สามารถใช้น้ าจากก๊อกได้ ถ้าน้ ามี
คุณภาพด ีแต่โดยทั่วไปควรใช้น้ าปราศจากไอออน  

 Deionized water (DI) หรือ น้้า DI เป็นน้้าที่ผ่านการกรองไอออนออก ด้วยชั้น
ตัวกรองเรซินซึ่งสามารถจับไอออนในน้้าได้ทั้งประจุบวก ( cation)และประจุลบ 
(anion) จึงท้าให้ได้น้้าที่ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่ และเป็นน้้าที่มีความบริสุทธิ์สูงอย่าง
แท้จริง เพราะโมเลกุลที่ เหลืออยู่จะมีเพียงโมเลกุลของน้้าH2O เท่านั้น ปัจจุบัน
วิธี deionization เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการท้าให้น้้าบริสุทธิ์ และยัง
สามารถน้าไปใช้ร่วมกับวิธีการท้าให้น้้าบริสุทธิ์วิธีอื่นๆ เช่น RO การกรองหรือการกลั่น
อีกด้วย ถึงแม้ว่าวิธี DI จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีข้อก้าจัดคือไม่สามารถกรอง
จุลินทรีย์ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีอื่นควบคู่กันไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deionized water (DI) 
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การท าความสะอาดแบบใช้สารเคม ี

 ในการท าความสะอาดแบบใช้สารเคมี ใช้ส าหรบัการก าจัดไลเคนส์และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก เศษดินที่แขง็และจับตัวเป็นแผ่นหรือเป็นก้อน และสารปลอมปนที่ติดอยู่ในรู
พรุนและผวิด้านในของฟอสซลิไม้กลายเป็นหินชนิดที่เป็นซิลิกา  

 

 

 

  

 

 

 3.2 การประกอบและการยึดติด 

 ในการประกอบและยึดติดของฟอสซิล นักอนรุกัษ์ จะต้องสามารถทนต่อสภาพ
อุณหภูมิกลางแจ้งได้ และจะตอ้งทนต่อความช้ืน เพราะความชื้นจะมผีลต่อกาวในการ
ประกอบและยึดติด และในการเลอืกใช้กาวจะต้องค านึงถึงน้ าหนักงานฟอสซลิ ใน
ขั้นตอนการใช้กาวจะต้องให้ฟอสซลิสะอาดและแห้ง จึงจะเหมาะสมในการประกอบ  

 
 

 

 

 

 

 

ไลเคนส ์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เศษดิน     สารปลอมปนที่ติดอยู่ในรูพรุน 
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วิธีที่ถูกต้องของการประยุกต์ใช้กาวคืออะไร 
         กาวที่แตกต่างกันเหมาะสมกับวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง เช่น 
พาราลอยด ์ อันดับแรก ทากาวบนช้ินงาน แล้วประกบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันให้เร็ว
ที่สุด ขยับออกเล็กน้อยแล้วกดให้แน่นอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

ความชื้นจะมีผลต่อกาวได้อย่างไร 
 เมื่อพาราลอยด์สมัผสักับน้ าจะเปลี่ยนเป็นสีขาว และชิ้นสว่นที่ติดกาวไว้จะหลุด
ออกจากนั้นน าสารละลายท าการอุดรอยแยกหลังจากการยึดเกาะ  

น้ าหนักของฟอสซิลที่จะน ามาตดิกาวควรหนักเท่าไร 
          การยึดเกาะสามารถรองรับน้ าหนักไดแ้ต่ไม่สามารถเปลี่ยนแกไ้ขกลับได้ ความ
เข้มข้นที่แตกต่างกันมีผลต่อคณุสมบัติที่แตกต่างกันและความเขม้ข้นของกาวขึ้นอยู่กับ
สมบัติทางเคมีกายภาพของวัสดุที่เป็นฟอสซิล 

กาวและการเชือ่มต่อ 
อะครีลิคเรซิน  
ความเขม้ข้นของพาราลอยด์ บี 67 หรือ บี 72  
(เอทลิ เมตะไซเลท) ในสารละลายอะซโีตน นิยมใช้แทนกาว คือ  
ความเขม้ข้นระหว่าง 20% – 60% โดยน้ าหนกั 
อีพ็อกซี เรซิน อะรัลไดท์ แรปิด (อพี็อกซีเรซิน)  
เหมาะส าหรับวัตถุหนัก  
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วิธิติดกาว 
1. ก่อนที่จะติด จะต้องท าความสะอาด 
ผิวสัมผัสด้วยสารเคม ี 

 
 
 

 

 

2. หลังจากนี้ ทาสารละลายพาราลอย์ บี 67  
บริเวณผิวที่ต้องการติดกาว  

 

 

 

 

 

3. หลังจากนี้ ทาอะรัลไดท์ แรปิด อิพอ็กซิเรซิน  
หรือประกอบช้ินงานเขา้ด้วยกันแล้ว หลังจากนี้  
ทาสารละลายพาราลอย ์บี 67  
บริเวณผิวที่ต้องการติดกาว  
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การยึดติดด้วย Cements ซีเมนต ์

เมื่อขนาดและน้ าหนักของชิ้นงานมากเกินกว่าทีจ่ะติดกาวได้  สามารถใช้ปูนซีเมนต์ 
กับปูนขาว ทรายซิลิกา น้ าปราศจากไอออน และสีแทนได ้ 

 แต่มีข้อขดัแย้งอยู่ท่ี เมื่อซีเมนต์เทไปแล้วแกไ้ขกลับให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และ
ไม่ปลอดภัยส าหรับฟอสซิล  
     ดังนั้น เพื่อให้ช้ินงานสามารถแก้ไขได้ จึงนิยมทาสารละลายพาราลอย์ บี 67 
บนผิวแต่ละด้านของช้ินก่อนเทปูนเชื่อมระหวา่งช้ินงานอีกครั้ง 

 

 3.3 FILLING   การอุด 
เพื่อป้องกันไม่ให้คราบสกปรกและวัชพืชไปขึ้นอยู่ตามรอยแยก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 และป้องกันการแตก  
—   
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       สารละลายพาราลอยด์ บี 67 ความเข้มข้น 2.5% - 30% โดยน้ าหนัก จะถูก
ฉีดเข้าไปบริเวณผิวช้ินงานที่แตก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซิลิกาอาจมีหลายสี เนือ่งจากมีการเติมสีเขา้ไปเพื่อให้กลมกลืนกับสีของฟอสซลิ 
จ าเป็นต้องท าการทดสอบตัวอย่าง เพือ่ช่วยในการตัดสินใจชนิดและสารละลายที่จะใช้
กับวัตถุน้ัน  
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 3.4 การเคลือบป้องกันน้ า 
ในกรณีที่ชิ้นงานยังมีการผุพังขึ้นเรื่อยๆ หรอืมรีอยแตกและรูจ านวนมาก ควร

สเปรย์หรอืเทสารที่ใช้บนผิวชิ้นงาน โรโดซิล อาร์ซี 70 สามารถเจือจางได้ด้วยไวทส์ปิริต 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพรนุของฟอสซิล  

 
 

—   
—   
—   
 

 

สรุปการอนุรักษ์ คือ 

 การอนุรักษ์เป็นกระบวนการท างานที่ซับซ้อน 
 จ าเป็นต้องรอบคอบในการตัดสินใจอิงจากการทดลองและการวิเคราะห์  
 งานอนุรักษ์ที่ท าโดยนกัอนุรักษ์ที่ไม่มีประสบการณ์  
 การเลือกใช้วัสดุโดยไมท่ าการทดสอบว่าเหมาะกับชิ้นงานหรือไม่  
 การเลือกใช้วัสดุทีไ่ม่สามารถกลับคืนสภาพได ้และการอนุรักษ์โดยไมม่กีาร

วิเคราะห์ตัวอย่างที่ตอ้งการ   
 
     อนุรักษ ์ได้รับการพสิูจน์แล้ววา่ ก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมากต่อวัตถุชิ้นงาน  

 การอนุรักษ์มคี่าใช้จ่ายสูง  
 ต้องใช้เวลานาน  
 การอนุรักษ์ที่ท าอย่างถกูต้อง  ในทันทีและอยา่งสม่ าเสมอ หลังจากการขุดพบ

ฟอสซลิจะช่วยประหยัดเงินและรักษาฟอสซลิให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 
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การอนุรักษ ์

ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 


