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ความยอ 
ที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศไทย มีลักษณะเปนพ้ืนที่ราบลุมต่ํา ในเขตภาคกลางที่ถูกลอมรอบดวยแนว
เทือกเขาทางดานตะวันตก ดานเหนือ และดานตะวันออก สวนทางดานใตนั้นเปนแนวชายฝงทะเลอาวไทย มี
ลักษณะเปนแองสะสมตะกอนที่มีตะกอนยุคควอเทอรนารีสะสมตัวเปนชั้นหนามากกวา 2,000 เมตร อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาในที่นี้จะจํากัดเฉพาะชั้นตะกอนดินเคลยกรุงเทพที่เปนดินเคลยทะเลเนื้อออนสีเทาเขมถึงสีดํา ที่ถูก
ขนาบดวยชั้นพีทบาง ๆ และชั้นตะกอนธารน้ําไหล ชั้นดินเคลยกรุงเทพน้ีมีความหนาประมาณ 25 เมตรบริเวณ
สวนกลางของแนวชายฝงทะเลปจจุบันและลีบบางไปหาขอบแองทางดานตะวันตก ดานเหนือ และดานตะวันออก 
กอใหเกิดชั้นดินเคลยสีเทาเขมที่มีรูปรางคลายครึ่งหนึ่งของรูปเลนส 
ในชั้นดินเคลยกรุงเทพพบเศษซากอินทรียที่หลากหลายท้ังซากสัตวมีกระดูกสันหลัง ซากสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ซาก
พืช และซากสาหรายจุลภาค ในการศึกษาในท่ีนี้ไดประยุกตใชเรณูวิทยาซึ่งไดพบทั้งซากละอองเรณู สปอร และ
รวมถึงไดอะตอมดวย ละอองเรณูและสปอรที่พบเปนของพืชหลากหลายกลุม เชน แสม ชะคราม วงศหูกวาง วงศกก 
วงศชมพู สนไพน วงศหญา วงศโกงกาง ลําพู-ลําแพน ตะบูน-ตะบัน ปรงทะเล เฟนวงศโชน และ ลําเท็ง นอกจากนี้
จากการวิเคราะหทางเรณูวิทยายังไดพบซากของไดอะตอมชายฝงทะเลดวย ไดแก Diploneis elliptica, 

Tryblionella cocconeiformis, Coscinodiscus radiatus, Nitzschia sp., Tryblionella cf. compressa, 

Coscinodiscus sp., Paralia sulcata, Actinocyclus sp., Triceratium reticulum, Surirella sp., Cocconeis 

costata, และ Thalassiosira sp. ดังนั้นตะกอนดินเคลยกรุงเทพจึงเกิดจากการตกสะสมตัวบริเวณเขตระหวางน้ํา
ขึ้นสูงสุดกับนํ้าลงต่ําสุด และบริเวณใตระดับน้ําลงต่ําสุดที่เปนสวนของแนวน้ําตื้น ภายใตสภาพแวดลอมแบบเขตรอนชืน้ 
ชั้นดินเคลยกรุงเทพถูกขนาบดวยชั้นพีทบางๆทั้งทางดานลางและทางดานบนซ่ึงพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่องจากการ
สะสมตัวของเศษซากอินทรียตามแนวชายฝง ชั้นพีทดานลางเกิดขึ้นในขณะที่เกิดการหนุนของนํ้าทะเลในชวงปลาย
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ของสมัยไพลสโตซีนจนถึงชวงตนของสมัยโฮโลซีน (ประมาณ 8,000-7,000 ปที่แลวมา) สวนชั้นพีทดานบนเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีน้ําทะเลถอยรนระหวางชวงตนสมัยโฮโลซีนจนมาถึงปจจุบัน การขยับของแนวปาชายเลนทั้งในชวงน้ําทะเล
หนุนและในชวงน้ําทะเลถอยรนน้ันถูกบันทึกไวในรูปของชั้นพีททั้งสองชั้นตามการเปล่ียนแปลงของระดับทะเล ชั้น
ดินเคลยเนื้อแนนมีเนื้อเปนจุดประสีน้ําตาลแดงที่รองรับชั้นพีทดานลางนั้นไมพบหลักฐานทางเรณูวิทยาใดๆ ขณะที่
ชั้นดินเคลยเน้ือทรายแปงสีเทาที่วางตัวปดทับชั้นพีทดานบนนั้นเกิดจากการตกสะสมตัวในระบบธารนํ้าไหลและ
ทะเลสาบตามการถอยรนของนํ้าทะเลโดยมีการพบซากเรณูสัณฐานของพืชบกรวมถึงพืชในหนองน้ําจืด ละอองเรณู
และสปอรที่พบไดแก กูดเขากวาง มะพราว กก ผักบุง เทียนน้ํา แพงพวย ตะแบก-อินทนิล หญา ผักแพว ธูปฤาษี บัว
สาย และ กระฉอดหนู  

แมวาที่ราบลุมภาคกลางตอนลางจะพัฒนาขึ้นมาภายหลัง 8,000-7,000 ปที่แลว แตก็ไมพบหลักฐานการต้ังถิ่นฐาน
ของชุมชนมนุษยเลยจนกระท่ังประมาณ 2,000 ปที่แลวที่พบหลักฐานของชุมชนทวารวดีจากตามแนวชายฝงทะเลท่ี
มีอายุประมาณ 8,000-7,000 ปขึ้นไปบนผืนแผนดิน โดยในชวงเวลาดังกลาวน้ําทะเลไดถอยรนไปอยูใกลระดับ
ปจจุบันแลวและไดทิ้งไวเปนผืนแผนดินที่มีสภาพเปนพื้นที่ปาพุที่หนาแนนไปดวยพืชลมลุกจําพวกกกและธูปฤาษีโดย
ไมพบหลักฐานการต้ังถิ่นฐานของมนุษยเลย งานวิจัยชิ้นนี้พบวาหลักฐานจากซากละอองเรณูและสปอรรวมถึงได
อะตอมดวยน้ันเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญที่สามารถใชในการแยกแยะตะกอนธารน้ําไหลออกจากตะกอนทะเลได 
ทําใหสามารถศึกษาประวัติการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝงทะเลที่มีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับการต้ังถิ่นฐาน
ชุมชนมนุษย อยางไรก็ตาม การศึกษาอายุของชั้นพีททั้งสองอยางละเอียดถือเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหทราบถึงตําแหนง
และอายุของแนวชายฝงทะเลเพ่ือใหเขาใจถึงการพัฒนาของพ้ืนที่ราบลุมภาคกลางตอนลางและประวัติการต้ังถิ่นฐาน
ของผูคนในอดีต 
 

1.บทนํา 
พ้ืนที่ที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง (Sinsakul, 2000) เปนพ้ืนที่ราบกวางใหญมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 10,400 ตาราง
กิโลเมตร กวางท่ีสุดในแนวตะวันตก-ตะวันออกผานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดฉะเชิงเทราเปนระยะทางประมาณ 
180 กิโลเมตร ในแนวเหนือใตมีความลาดประมาณนอยกวา 4 เมตรตอระยะทาง 100 กิโลเมตร (Tanabe et al., 

2003) จากจังหวัดชัยนาทซ่ึงมีระดับพ้ืนท่ีประมาณ 15 เมตรเหนือระดับทะเล ลาดเอียงเทลงไปทางใตจนมีระดับ 2.5 

เมตรที่จังหวัดอยุธยา และลาดตํ่าลงเหลือระดับ 1.5 เมตรที่กรุงเทพมหานครตอเนื่องลงไปสูทะเลที่อาวไทยมี
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 200 กิโลเมตร รวมพ้ืนราบประมาณ 36,000 ตารางที่มีแนวเทือกเขาลอมรอบทางดาน
ตะวันตกและดานตะวันออก ดานเหนือมีลักษณะของภูเขาลูกโดดๆเรียงเปนแนว สวนทางดานใตติดทะเลอาวไทย จึง
มีลักษณะเปนแองที่ตอเน่ืองกับทะเล 
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รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งเมืองหลัก แมน้ําสายหลัก และตําแหนงบอดินที่ใชเก็บตัวอยางดินในการศึกษาทางเรณูวิทยา 

 

พ้ืนที่มีระบบระบายนํ้าดวยแมน้ําสายหลัก 4 สาย มีแมน้ําเจาพระยาท่ีรวมรับน้ําจากแมน้ําปงและแมน้ํานานที่ไหลมา
บรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค แลวไหลลงใตผากลางพ้ืนที่ผานจังหวัดอยุธยาและกรุงเทพมหานครและไหลลงทะเล
อาวไทยที่ปากนํ้าสมุทรปราการ ดานตะวันตกมีแมน้ําแมกลองที่รับน้ําจากแมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอยท่ีจังหวัด
กาญจนบรุี ไหลผานจังหวัดราชบุรี และไหลลงทะเลอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางแมน้ําแมกลองกับแมน้ํา
เจาพระยา มีแมน้ําทาจีนที่ไหลแยกออกจากแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดอุทัยธานี ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม แลวไหลลงทะเลอาวไทยทีจ่ังหวัดสมทุรสาคร สวนทางดานตะวันออกมีแมน้ําบางประกง
ซึ่งมีตนกําเนิดจากแมน้ํานครนายกกับแมน้ําปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดปราจีนบุรี ไหลผานจังหวัด
ฉะเชิงเทราแลวไหลลงทะเลอาวไทยท่ีอําเภอบางประกงของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปที่ 1) นอกจากแมน้ําสายหลักทั้งสี่
ดังกลาวแลวยังมีแมน้ําสายยอย ๆ อีกหลายสายประกอบกันเปนระบบทางน้ําของพ้ืนที่ที่ราบลุมภาคกลางตอนลางที่
กอใหเกิดน้ําเออลนฝงทวมพ้ืนที่กวางในชวงฤดูมรสุมของทุกปกอใหเกิดตะกอนน้ําทวมพอกพูนหนาขึ้นทุกปอยาง
ตอเนื่องกวา 1,000 ปมาแลว 
พ้ืนที่ราบลุมภาคกลางตอนลางนี้มีประวัติการกําเนิดยอนหลังไปหลายพันป โดยมีประวัติเคยอยูใตน้ําทะเลมากอน 
และเม่ือน้ําทะเลไดถอยรนออกไปผืนแผนดินก็โผลพนน้ําทะเลข้ึนมาเปนพ้ืนที่ราบลุมภาคกลางตอนลางที่กวางใหญที่
มนุษยไดเขาไปตั้งถิ่นฐาน ทั้งนี้ การปรากฏของผืนแผนดินกับการเขาครอบครองตั้งถิ่นฐานชุมชน มีบริบทตางวาระ
ตางสถานที่ที่นาสนใจ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดดึงศาสตรทางเรณูวิทยาเขามาประยุกตเพ่ือตอบประเด็นปญหาตางๆ อยาง
เปนวิทยาศาสตร  
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2. ผลงานวิจัยท่ีมีผูศึกษามากอน 
พ้ืนที่ที่ราบลุมภาคกลางตอนลางมีลักษณะเปนแองสะสมตะกอน เรียกวา แองเจาพระยาตอนลาง ถือเปนสวนหนึ่ง
ของไหลทวีปซุนดา (Sunda shelf) ซึ่งเปนผืนแผนดินที่จมตัวอยูใตทะเลตอเนื่องมาจากผืนแผนดินใหญของทวีป
เอเชียทางดานตะวันออกเฉียงใต ไหลทวีปนี้แผกระจายตัวกวางขวางครอบคลุมพ้ืนที่สวนของหมูเกาะซุนดาตั้งแต
บอรเนียว ชวา และสุมาตรา รวมไปถึงไหลทวีปน้ําตื้นของทะเลจีนใต ชายฝงทะเลกัมพูชา คาบสมุทรไทย -มาเลย 
สิงคโปร บอรเนียว ชายฝงทะเลอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ไหลทวีปนี้มีลักษณะเปนชั้นตะกอนหนาและมีความ
ลาดเอียงนอย (Hanebuth and Stattegger, 2004) โดยไดโผลใหเห็นในชวงยุคน้ําแข็งครั้งสุดทายเม่ือระดับทะเล
ลดต่ําลงไปอยูที่ระดับต่ํากวาระดับทะเลปจจุบันประมาณ 116 เมตร (Geyh et al., 1979; Hanebuth et al., 

2000; Hesp et al., 1995) ไหลทวีปที่โผลพนระดับทะเลน้ีเกิดเปนผืนแผนดินกวางใหญ (Sunda Land) ตอ
เนื่องมาจากผืนแผนดินใหญเอเชียลงไปจนถึงบอรเนียว ชวา และสุมาตรา (Sathiamurthy and Voris, 2006)  

ชวงยุคน้ําแข็งครั้งสุดทาย (last glacial maximum) มาสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 21,000 ปที่แลว หลังจากนั้นระดับ
ทะเลไดเริ่มเพ่ิมระดับอยางชาๆจากระดับ 116 เมตรใตระดับทะเลปจจุบัน ดวยอัตราการเพ่ิมขึ้น 0.1 เมตร/100 ป 
และขึ้นมาที่ระดับ 114 เมตรใตระดับทะเลปจุจบันเม่ือ 19,000 ปที่แลว การเพ่ิมขึ้นดําเนินไปอยางตอเนื่องโดยมี
อัตราที่แปรเปล่ียนไปบาง จาก 10,000 ปที่แลวที่ระดับทะเลอยูที่ 51 เมตรใตระดับทะเลปจจุบันไปยืนอยูที่ระดับ
ปจจุบันเมื่อ 6,000 ปที่แลว และไดเพ่ิมข้ึนไปอยูที่ 5 เมตรเหนือระดับทะเลปจจุบันที่รูจักกันวา ระดับทะเลสูงสุด
กลางสมัยโฮโลซีน (mid-Holocene highstand) หลังจากน้ันระดับทะเลไดลดลงอยางตอเนื่องจนมาถึงระดับ
ปจจุบันเม่ือประมาณ 1,000 ปที่แลว (Sathiamurthy and Voris, 2006)  

สําหรับในพ้ืนที่แองเจาพระยาตอนลางนั้น ระดับทะเลสูงสุดกลางสมัยโฮโลซีนทําใหพ้ืนที่มีสภาพเปนทะเลต้ืนเปน
ลักษณะของอาวอยุธยาเมื่อประมาณ 8,000 ถึง 7,000 ปที่ผานมา หลังจากนั้นระดับทะเลไดถอยรนลงใตจนเกิดเปน
พ้ืนที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําที่พบเห็นในปจจุบัน (Rau and Nutalaya, 1983; Sinsakul, 2000; 
Woodroffe, 2000) ทั้งนี้ Tanabe et al. (2003) ไดศึกษาวิวัฒนาการของดินดอนสามเหล่ียมเจาพระยาแลวพบวา 
สามารถแบงชวงการสะสมตัวของตะกอนออกไดเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะระดับทะเลสูงสุดกลางสมัยโฮโลซีน แนวชายฝงอยูที่ประมาณ 20 กิโลเมตรทางตอนเหนือ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับทะเลอยูที่ประมาณ 2 – 4 เมตรเหนือระดับทะเลปจจุบัน พบสันทรายแนวหน่ึง
ยาวประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดจากกระแสนํ้าเลียบชายฝงที่นํา
ตะกอนทรายจากดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําแมกลองไปสะสมตัวเกิดเปนสันทรายนี้ 

ระยะที่ 2 ระยะน้ีอยูในชวงระยะเวลาระหวาง 7,000 – 3,000 ปมาแลว เกิดเปนหาดเลนกวางขวางจาก
ตะกอนดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้าแมกลองและแมน้ําเจาพระยาที่พัฒนายื่นออกไปจากสวนหัวของอาวอยุธยาลง
ไปทางตอนใต หาดเลนนี้ยื่นยาวไปทางตะวันออก ทําใหอาวอยุธยาแยกตัวออกจากอาวไทยเห็นไดอยางชัดเจน  

ระยะที่ 3 ระยะน้ีอยูในชวงระยะเวลาระหวาง 3,000 – 2,000 ปมาแลว ชวงนี้มีการตกสะสมตะกอนอยาง
รวดเร็วในอาวอยุธยาโดยตะกอนทะเลต้ืนและตะกอนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําและบริเวณชายฝงมีปาชายเลน
ปกคลุมกวางขวางในชวง 2,000 ปที่แลว การเติมของตะกอนเปนผลเน่ืองมาจากการงอกของพ้ืนที่ดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําที่สวนหัวของอาวอยุธยาและการแผขยายตัวของตะกอนเสนานิเวศน การงอกของตะกอนไป
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นอกชายฝงของตะกอนเสนานิเวศนยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องไปจนถึงเกิดดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา
ในระยะถัดไป (ระยะท่ี 4)  

ระยะท่ี 4 ระยะนี้อยูในชวงระยะเวลาระหวาง 2,000 ปจนถึงปจจุบัน ในระยะนี้มีการงอกของดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําตามแนวชายฝงอาวไทยอยางรวดเร็ว หลังจากที่อาวอยุธยาถูกตะกอนสะสมตัวจนเต็ม ตะกอน
จากแมน้ําตาง ๆ ถูกพัดพาโดยตรงไปสะสมตัวตามแนวชายฝงทะเลอาวไทยอยางรวดเร็วจนเกิดที่ราบลุมดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําในปจจุบัน  
ที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง พัฒนาข้ึนมาจากการถอยรนของนํ้าทะเลมาต้ังแต 8,000 – 7,000 ปที่แลวจนถึงปจจุบัน 
(Tanabe et al., 2003) พัฒนาข้ึนเปนพ้ืนที่ราบลุมกวางใหญ มีประวัติความเปนมาของการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมา
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ตอเนื่องมาจนถึงยุคประวัติศาสตร ตั้งแตสมัยทวารวดี ละโว อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร สมัยทวารวดีถือเปนยุคประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดในเขตท่ีราบลุมภาคกลางตอนลาง มีหลักฐานเปน
เมืองเกา และเครื่องมือเคร่ืองใชมนุษยโบราณที่มีความสัมพันธกับแนวชายฝงทะเลโบราณ (ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา 2523) 
ในปจจุบัน ตะกอนยุคควอเทอรนารีในแองเจาพระยาตอนลางมีความหนาไดมากถึง 2,000 เมตร จําแนกออกไดเปน 
2 กลุมใหญๆ คือ กลุมดานลางเปนตะกอนกรวดทรายขนาดตาง ๆ และดินเคลย มีความหนาไดมากถึง 2,000 เมตร 
โดยสวนดานบนสุดเปนดินเคลยเนื้อแนนมีสีเทาถึงสีน้ําตาลออน สวนใหญมีจุดประสีสมแดงและมีเม็ดเหล็กและ
แมงกานีส สวนใหญมีอายุอยูในชวงสมัยไพลสโตซีน  และกลุมดานบนเปนตะกอนดินเคลยทะเลสีเทาเขมถึงสีดําสลับ
ชั้นทรายและทรายแปง มีซากดึกดําบรรพทั้งพืชและสัตวมากมาย ที่เรียกกันวา ดินเคลยกรุงเทพ (Bangkok Clay) มี
ความหนามากท่ีสุดบริเวณกลางแองหนาประมาณ 25 เมตรแลวลีบบางไปทางขอบของแอง สวนใหญมีอายุอยูในชวง
สมัยโฮโลซีน (รูปที่ 2)  
 

 
รูปที่ 2 ภาพจําลองของพื้นที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง แสดงภาพตัดขวางการลําดับชั้นหิน 

 

3.วิธีการศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษา เปนแหลงบอดินที่มีการขุดดินเพ่ือใชเปนดินถมขายในเชิงพาณิชย สวนใหญเปนบอขนาดใหญและลึกที่
สามารถสังเกตเห็นรอยสัมผัสระหวางชั้นดินเคลยกรุงเทพกับชั้นตะกอนท่ีรองรับอยูดานลาง ได ดําเนินการเก็บ
ตัวอยางดินจากชั้นตะกอนดานลางขึ้นไปทางดานบนทุก ๆ ชวง 20 เซนติเมตร บอดินที่ใชศึกษาและเก็บตัวอยางดิน
อยูในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 
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ในการศึกษาทางเรณูวิทยา ดําเนินการท่ีหองปฏิบัติการจุลบรรพชีวินวิทยา สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและ
ทรัพยากรธรณี เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใชเทคนิคการละลายทางเคมี การเหวี่ยงแยก
สวน และการกรอง ตัวอยางดินประมาณ 10 กรัมจะทําการละลายเอาสารประกอบคารบอเนตออกไปดวยกรดเกลือ 
(HCl 10%) ละลายสารประกอบซิลิเกตดวยกรดกัดแกว (HF 49%) ละลายฮิวมิกดวยโปแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH 

5%) จากนั้นผานกระบวนการอะซิโตไลซีสเพ่ือละลายสารเมือกที่พอกเรณูสัณฐานออกไป แลวนําไปบรรจุขวดขนาด
เล็กที่แชอยูในแอลกอฮอลบิวทานอล สุดทาย จัดทําแผนสไลดถาวรโดยใชสารยูกิต (eukitt) เปนสารตัวกลางสําหรับ
ปดแผนกระจกสไลดเพ่ือใชศึกษาเรณูสัณฐานภายใตกลองจุลทรรศนและพิสูจนชนิดของเรณูสัณฐานตอไป 

4.ผลการศึกษา 
จากการศึกษาท้ังในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ พบวาพ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่ ประกอบดวยพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม พ้ืนที่จังหวัดนครนายก พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  มีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและองคประกอบทางเรณูวิทยาที่มีความเก่ียวของตอเนื่องกัน ที่สามารถเห็นความแปรผันและในแนวด่ิงได 
เรณูสัณฐานและไดอะตอมที่ตรวจพิสูจนไดมีความสัมพันธกันดี กลาวคือเปนหลักฐานที่สามารถวิเคราะหสภาพทาง
ภูมิศาสตรพืช ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมในการตกสะสมตัวของตะกอนไดดี (รูปที่ 3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5) โดย
สามารถกลาวแยกออกเปนแหลงๆ ไดดังนี้ 
บอดินอูทอง-บางกุง  
พ้ืนที่ศึกษาเปนบอดิน 2 แหง และหลุมเจาะเก็บตัวอยางดิน 1 หลุม โดยพ้ืนที่บอดินไดแก พ้ืนที่โครงการแกมลิงบึง
ลาดน้ําเตียน บานดอนกุม ตําบลกระจัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (14° 23’ 31.52”N/99° 55’ 55.76”E) 
และบอดินบานบางกุง ตําบลบางกุง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี (14° 27’ 33.58”N/100° 1’ 24.72”E) สวนหลุมเจา
สํารวจนั้นดําเนินการในเขตพ้ืนที่วัดมวง (DH27) ตําบลเจดีย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (14° 22’ 17”N/99° 
57’ 52.12”E) โดยพบวา ชั้นตะกอนจากบอดินบานบางกุงเปนบอดินขนาดใหญและลึกที่สามารถสังเกตเห็นการ
ลําดับชั้นตะกอนไดอยางชัดเจน ชั้นดานลางเปนดินเคลยแข็งสีน้ําตาลแกมเหลือง และมีชั้นตะกอนสีเทาถึงสีเทาเขม 
บางชวงมีลักษณะเปนจัดประสีน้ําตาลและสีแดงแกมเหลือง เนื้อดินถูกออกซิไดซ พบเรณูสัณฐานนอย โ ดยพบเรณู
สัณฐานของกูดน้ํา (Ceratopteris type) เทียนนา (Jussiaea type) ธูปฤาษี (Typha type) กก (Cyperaceae 

type) และมะพราว (Cocos type) นอกจากนี้ บริเวณสวนบนของชั้นตะกอนยังพบซากเปลือกหอยนํ้าจืดอีกดวย 
ดังนั้น ชั้นตะกอนดินเคลยสีเทานี้จึงเปนชั้นตะกอนที่เกิดจากการตกสะสมตะกอนในสภาพแวดลอมแบบหนองน้ําจดื  
ชั้นตะกอนบริเวณโครงการแกมลิงบึงลาดนํ้าเตียนนั้น เปนตะกอนดินเคลยสีเทา มีเศษซากอินทรียมากจําพวกราก
และลําตนของพืช และยังพบซากเปลือกหอยนํ้าจืดไดทั่วไป ไดแก หอยโขง (Pila sp.) หอยขม (Filopaludina sp.) 

หอยกาบ (Pseudodon sp.) และหอยไขปลา (Scabies sp.) สวนซากเรณูสัณฐานนั้น ประกอบดวยเรณูสัณฐานของ 
กูดน้ํา (Ceratopteris type) บัวสาย (Nymphaeae type) กก (Cyperaceae type) เทียนนา (Jussiaea type) 

แพงพวยนํ้า (Ludwigia type) ผักบุง (Ipomoea type) ผักไผ (Polygonum type) และตะแบก (Lagerstroemia 

type) ดังนั้นชั้นตะกอนที่โครงการแกงลิงบึงลาดน้ําเตียนจึงเกิดจากการตกสะสมตัวในสภาพแวดลอมแบบหนองนํ้า
จืด โดยเปรียบเทียบไดกับชั้นตะกอนสวนบนของบอดินบานบางกุง 
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สวนตะกอนจากหลุมเจาะจากวัดมวงนั้น เปนหลุมเจาะลึกประมาณ 3.6 เมตร แตขอมูลทางเรณูวิทยาที่ไดจะอยู
ระหวางความลึก 2.8 เมตร ถึง 3.6 เมตร โดยพบวา ตะกอนดินเคลยระหวางความลึก 3.6 เมตร ถึง 3.2 เมตร โดด
เดนดวยเรณูสัณฐานของกระฉอดหนู (Lygodium microphyllum type) และมีเรณูสัณฐานของลําพู (Sonneratia 

type) ปะปนอยูเล็กนอย สวนตะกอนดินเคลยระหวางความลึก 3.2 เมตร ถึง 2.8 เมตร จะโดดเดนดวยเรณูสัณฐาน
ของลําพู (Sonneratia type) และปรง (Acrostichum type) ทําใหกลาวไดวาตะกอนในชวงความลึกระหวาง 3.6 

เมตรถึง 2.8 เมตรนั้น ตกสะสมตัวในชวงที่น้ําทะเลหนุนเขาหาแผนดิน และยังกลาวไดวาพ้ืนที่ระหวางบอดินทั้งสอง
บอกับหลุมเจาะสํารวจเปนแนวชายฝงทะเลในชวงที่มีการหนุนของนํ้าทะเลสูงสุด 
 

 
รูปที่ 3 เรณูสัณฐาน A-C: Acrostichum type; D-E: Ceratopteris type; F: Gleicheniaceae type; G-L: Lygodium type M:  

        Stenochlaena palustris type; N-O: Pinus type; P: Avicennia type.  
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รูปที่ 4 เรณูสัณฐาน A: Barringtonia type; B: Cyperaceae type; C: Ipomoea type; D-E: Jussiaea type; F-G: Lagerstroemia type; H: Ludwigia type; J-N :    

           Rhizophoraceae type; O-S: Sonneratia type; T: Suaeda maritina type; U: Typha type; V: Xylocarpus type. 

บอดินดอนตูม 
พ้ืนที่ศึกษาอยูทางดานใตของบานหัวถนน ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (13° 55’ 03”N/100° 
07’ 11”E) เปนบอดินขนาดใหญและลึก บริเวณตําแหนงที่เก็บตัวอยางเปนพ้ืนที่ที่กําลังมีการขุดตักดิน ตะกอนเปน
ตะกอนดินเคลยสีดําโดยไมพบชั้นตะกอนที่มีลักษณะท่ีแตกตางออกไปรองรับ ชั้นตะกอนทั้งหมดมีองคประกอบทาง
เรณูวิทยาที่โดดเดนไปดวยเรณูสัณฐานของพืชในวงศโกงกาง (Rhizophoraceae type) ลําพู-ลําแพน (Sonneratia 

type) และปรงทะเล (Acrostichum type) ดังนั้น ชั้นตะกอนสีดําในบอดินดอนตูมนี้จึงเกิดจากการตกสะสมตะกอน
ในสภาพแวดลอมชายฝงทะเลบริเวณใกลแนวปาชายเลน 
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รูปที่ 5 ไดอะตอม A: Triceratium reticulum; B: Coscinodiscus radiatus; C: Coscinodiscus sp.; D: Nitzschia cf. 

compressa; E: Surirella sp.; F: Cocconeis costata; G: Diploneis elliptica; H: Nitzschia sp.; J: Cyclotella striata; K: 

Paralia sulcata; L: Melosira sulcata; M: Actinocyclus sp.   

บอดินคลองสิบสี่ 
พ้ืนที่ศึกษาเปนบอดินอยูทางดานตะวันออกของคลองสิบสี่ อยูในเขตตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
(14° 00’ 40”N/100° 55’ 30”E) เปนพ้ืนที่ที่เปนบอดินขนาดใหญและลึกประมาณ 27 เมตร บริเวณผนังบอ
โดยรอบสังเกตเห็นการลําดับชั้นตะกอนไดอยางชัดเจน ดานลางเปนชั้นตะกอนดินเคลยเนื้อแนน (stiff clay) สี
เหลืองสม ถัดขึ้นไปเปนชั้นดินเคลยเนื้อออนสีเทาเขม ดานลางสุดของช้ันดินสีเทาเขมนี้เปนชั้นพีทบางๆบางแหงมีเศษ
ทอนไมกลายเปนถาน ตรวจสอบอายุโดยวิธีคารบอนสิบสี่ ได 7,050 – 7,620 ป ถัดขึ้นไปจากชั้นพีทประมาณ 3 
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เมตร พบชั้นเศษเปลือกหอยรวมกันอยางหนาแนนเปนชั้นบางๆแผกระจายกวางไปทั่วพ้ืนที่บอ บางบริเวณพบซาก
เปลือกหอยในวงศหอยพิม (Pholadidae) ที่มีลักษณะเปลือกหอยยาวเรียววางตัวในแนวต้ัง โดยดานหนาของเปลือก
หอยชี้ลงดานลางและชี้สวนหลังขึ้นไปท่ีแสดงวาเปนเปลือกหอยที่ดํารงชีวิตและตายอยูที่เดิมในรูซึ่งเปนที่อยูอาศัย 
ทั้งนี้ไดนําเศษเปลือกหอยดังกลาวไปตรวจสอบหาอายุดวยวิธีคารบอนสิบสี่ พบวาไดอายุ 5,050 ป (Songtham et al., 2007)  

จากการวิเคราะหทางเรณูวิทยาที่ไดจากชั้นตะกอนสีเหลืองสมไมพบเรณูสัณฐานใดๆ สวนในชั้นตะกอนสีเทาเขมที่
วางตัวอยูดานบนพบเรณูสัณฐานที่มีความเดนชัดถึงชุมชนพืชโบราณที่ประกอบไปดวยเรณูสัณฐานของลําเท็ง 
(Stenochaena palustris type) กูดน้ํา (Ceratopteris type) ปรง (Acrostichum type) แสม (Avicennia 

type) ชะคราม (Suaeda maritina type) ตะบูน-ตะบัน (Xylocarpus type) วงศโกงกาง (Rhizophoraceae 

type) ลําพู-ลําแพน (Sonneratia type) (Punwong, 2007) จากหลักฐานท้ังจากพีท เปลือกหอย และเรณูวิทยา 
กลาวไดวาชั้นตะกอนสีเทาเขมนี้ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอมแบบชายฝงทะเลใกลแนวปาชายเลน 

บอดินบางน้ําเปรี้ยว 
พ้ืนที่ศึกษาเปนบอดินในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูติดทางรถไฟสายตะวันออก  (13° 51’ 
42.63”N/101° 06’ 27.34”E) เปนบอดินขนาดเล็กที่มีน้ําทวมขัง ผนังบอเห็นเปนดินเคลยสีดํามีเศษเปลือกหอย
ทะเลวงศหอยพิม (Pholadidae) ซากเรณูสัณฐานที่พบโดดเดนไปดวยของพืชในวงศโกงกาง (Rhizophoraceae 
type) โดยมีของตนแสม (Avicennia type) ปะปนอยูเล็กนอย แมวาจะพบซากเรณูสัณฐานไดโดยทั่วไปแตพบวามี
ความหลากหลายทางชีวภาพตํ่า ทั้งนี้กลับพบวามีซากไดอะตอมในรูปของซากโครงสรางซิลิกา (hydrate silica) อยู
อยางหนาแนนและหลากหลายสายพันธุ ซากไดอะตอมสวนหนึ่งไดรับการศึกษาและตรวจพิสูจนชนิดแลว ไดแก 
Triceratium reticulum, Coscinodiscus sp., Nitzschia sp., Surirella sp., Tryblionella cocconeiformis, 

Diploneis elliptica และ Paralia sulcata โดยพบวาทั้งหมดลวนเปนไดอะตอมที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเล 
(coastal diatom) จึงกลาวไดวาพ้ืนที่แหลงเคยเปนพ้ืนที่นอกชายฝงทะเลท่ีอยูไมไกลมากนักจากแนวปาชายเลนท่ี
หนาแนนไปดวยพันธุไมวงศโกงกางและแสม 

บอดินทาขาม 
พ้ืนที่ศึกษาเปนบอดินขนาดใหญที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนบอกักเก็บน้ําเพ่ือใชผลิตนํ้าประปาเพ่ือสงเปนน้ําอุปโภค
ใหกับชุมชน ตั้งอยูบริเวณบานทาขาม ตําบลทาขาม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (13° 33’ 20.63”N/101° 11’ 
22.58”E) ผนังบอเปนดินเคลยสีดําพบซากเรณูสัณฐานจําพวกวงศโกงกาง (Rhizophoraceae type) ลําพู-ลําแพน 
(Sonneratia type) ชะคราม (Suaeda maritina type) ลําเท็ง (Stenochaena palustris type) กก 
(Cyperaceae type) ปรง (Acrostichum type) ตะบูน-ตะบัน (Xylocarpus type) และยังพบสาหรายน้ําจืด 
Botryococcus braunii ดังนั้นพ้ืนที่จึงตั้งอยูบริเวณเขตรอยตอระหวางชายฝงทะเลกับพ้ืนที่บก ที่อาจเปนบริเวณ
ปากแมน้ําที่ไหลลงสูทะเล พบพันธุไมปาชายเลยอยางโกงกาง ลําพู ลําแพน ตะบูน และตะบัน แตก็พบพืชที่
เจริญเติบโตหลังปาชายเลน เชน ปรง และลําเท็ง และสาหรายเซลลเดียวอยาง Botryococcus braunii ที่เปน
หลักฐานที่ดีวาเปนสาหรายที่ลองลอยมาตามแมน้ํามาสะสมตัวบริเวณชายฝงทะเล  
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4.สรุปและขอเสนอแนะ 
แองเจาพระยาตอนลาง เปนแองสะสมตะกอนท่ีมีการลําดับชั้นตะกอนที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนดานบนซึ่งเปนดินเคลยสีเทาเขมถึงสีดําเนื้อออนที่เกิดจากการสะสมตัวบริเวณชายฝงทะเล 
(ดินเคลยกรุงเทพ) และมีชั้นตะกอนบกปดทับอยูดานบน 

การเกิดของชั้นดินเคลยกรุงเทพ เนื่องมาจากการหนุนของนํ้าทะเลตลอดชวงปลายของสมัยไพลสโตซีนตอเนื่องจนถึง
ชวงตนของสมัยโฮโลซีน (ประมาณ 8,000 – 7,000 ป) ที่น้ําทะเลไดทวมพ้ืนที่ราบลุมภาคกลางตอนลางโดยมีระดับ
ทะเลสูงกวาระดับปจจุบันประมาณ 4-5 เมตร ทําใหเกิดอาวกวางใหญ (อาวอยุธยา) ล้ําลึกเขาไปในแผนดินโดยมีแนว
ชายฝงพาดผานในเขตจังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อางทอง สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี โดยตลอดการหนุนของน้ําทะเลในชวงเวลาดังกลาวแนวชายฝงเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นไปทางแนวขอบแอง
ปจจุบัน โดยตลอดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงแนวปาชายเลนไดเปลี่ยนแปลงตามไปดวยและไดทิ้งเศษซากอินทรีย
ของปาชายเลนจนพัฒนาเปนแผนชั้นพีท (basal peat) แทรกอยูระหวางชั้นดินเคลยเนื้อแนนสีน้ําตาลออนที่รองรับ
อยูดานลางกับชั้นดินเคลยเนื้อออนสีเทาเขมสะสมตัวในทะเล (ดินเคลยกรุงเทพ) ที่ปดทับอยูดานบนอยางตอเนื่อง
ตามการหนุนของนํ้าทะเล 

เมื่อประมาณ 8,000-7,000 ปที่แลว ระดับน้ําทะเลไดขึ้นสูงสุดไปอยูที่ระดับประมาณ 4-5 เมตรเหนือระดับทะเล
ปจจุบัน  หลังจากนั้นระดับทะเลไดคอยๆถอนรนลงทําใหแนวชายฝงทะเลเปลี่ยนแปลงลงไปและแนวปาชายเลนก็
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน ตลอดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลตามการลดลงของระดับทะเลไดเกิดการ
สะสมตัวของชั้นพีทอีกชั้นแทรกอยูระหวางชั้นดินเคลยกรุงเทพที่รองรับอยูดานลางกับชั้นตะกอนบกที่ปดทับอยู
ดานบนตอเนื่องจนระดับทะเลมาอยูในระดับปจจุบัน (รูปที่ 6)  
 

 
 

รูปที่ 6 ภาพตัดขวางแนวเหนือ-ใต แสดงการลําดับช้ันตะกอน โดยช้ันดินเคลยเนื้อแนนที่วางตัวอยูบนหินดานเกิดขึ้นในชวงสมัยไพล
โตซีนในขณะที่เปนผืนแผนดินพรอมระบบทางนํ้า การหนุนของน้ําทะเลอยางตอเนื่องในชวงปลายของสมัยไพลสโตซีนจนถึงประมาณ 
8,000-7,000 ปกอนไดกอใหเกิดการสะสมตัวของช้ันพีทและมีช้ันดินเคลยเนื้อออน (ตะกอนทะเล) ปดทับ จากประมาณ 8,000-

7,000 ปกอนจนถึงปจจุบันนํ้าทะเลไดถอยรนเกิดช้ันพีทปดทับช้ันดินเคลยเนื้อออน และมีตะกอนธารน้ําไหล/ตะกอนทะเลสาบปดทับ
ดานบน ซึ่งพัฒนาเปนท่ีราบลุมภาคกลางตอนลาง 
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ตลอดการลดลงของระดับน้ําทะเลต้ังแต 8,000-7,000 ปที่แลวจนถึงราว 2,000 ปที่แลวน้ําทะเลไดถอยรนลงไปจน
ใกลเคียงกับระดับน้ําทะเลปจจุบัน มนุษยสมัยทวารวดีไดเริ่มสรางบานเมืองขึ้นกินเนื้อที่กวางขวางตั้งแตแนวชายฝง
ทะเลท่ีมีอายุ 8,000-7,000 ปขึ้นไปบนผืนแผนดิน ทั้งนี้ เปนที่แนชัดวา ผืนแผนดินระหวางแนวชายฝงทะเลท่ีมีอายุ 
8,000-7,000 ป กับแนวชายฝงทะเลท่ีมีอายุประมาณ 2,000 ป ซึ่งเปนผืนแผนดินที่น้ําทะเลเหือดแหงไปหมดแลว
กลับไมพบหลักฐานใดๆที่เก่ียวของกับผูคนสมัยทวารวดีเลย ซึ่งมีความเปนไปไดวา ผืนแผนดินดังกลาวมีลักษณะเปน
ดินออนมีหนองน้ําทวมขังเปนหยอมๆ บางก็เปนพ้ืนที่ปาชุมน้ํา มีพืชใบเลี้ยงเดียวขึ้นเปนกออยางหนาแนน เนื่องจาก
เคยอยูใตทะเลมากอน ซึ่งผูคนในสมัยทวาราวดีไดหลีกเลี่ยงในการใชตั้งถิ่นฐานชุมชน ดวยพ้ืนที่เหนือแนวชายฝง
ทะเลอายุ 7,000-8,000 ปมีความเหมาะสมมากกวา จึงพบวาเมืองเกาสมัยทวารวดีที่พบในปจจุบัน เชน เมืองคูบัว 
เมืองนครปฐม เมืองอูทอง เมืองขีดขิน เมืองอูตะเภา เมืองดงละคร เมืองศรีมโหสถ เมืองพระรถ เมืองพญาเร และ
เมืองศรีพะโล ซึ่งลวนแลวแตตั้งอยูเหนือและใกลแนวชายฝงทะเลอายุ 7,000-8,000 ปทั้งสิ้น โดยที่ในสมัยทวารวดี
นั้น แนวชายฝงทะเลไดอยูใกลกับแนวชายฝงทะเลปจจุบันแลว   
 

6.กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยซากดึกดําบรรพในชั้นตะกอนของแองเจาพระยาตอนลาง 
ดําเนินงานโดยสํานักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 (ปทุมธานี) กรมทรัพยากรธรณี โดยคณะวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการดังกลาวดวย และมีสวนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน คณะวิจัยตองขอขอบพระคุณเปน
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