
ศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะแผนฟนของปลาปอด 
ในแหลงภูนอยจังหวัดกาฬสินธุ และแหลงชองชาด จังหวัดอุดรธานี กับแหลงภูนํ้าจั้น จังหวัดกาฬสินธุ  

 
นายวิวัฒน ใจซ่ือ 

โรงเรียน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
Email:www.wivatjaizue@gmail.com 

 
 
บทคัดยอ 
  ชิ้นแผนฟนปลาปอดที่พบในแหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภู
นอยพบในชั้นหินกรวดมนฝงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาภูนอย 
ซ่ึงเปนชั้นหินของหมวดหินภูกระดึง ในอําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 1  ชิ้น และชิ้นแผนฟนปลาปอดที่พบในแหลงชองชาด อําเภออูบ
มุง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงพบในชั้นหินทรายแปง หินโคลนสีนํ้าตาลแดงที่มี
สภาพการผุพังสูงของหมวดหินภูกระดึง อายุจูแรสสิกตอนปลายถึงครี
เทเซียสตอนตน ประมาณ 150 ลานป จํานวน 1 ตัวอยาง ถูกนํามาศึกษา
บรรยายลักษณะและเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาภายนอกกับตัวอยาง
กระดูกแผนฟนปลาปอดที่มีสภาพการอนุรักษที่สมบูรณสูงในลักษณะที่
กระดูกแผนฟนยังเชื่อมตอกับกระดูกขากรรไกรบนซาย-ขวา และแผนฟน
บนกระดูกขากรรไกรลาง, ซาย ขวา ของแหลงภูนํ้าจ้ัน หมวดหินภูกระดึง 
ซ่ึงเก็บรวบรวมไวที่หองคลังตัวอยางตนแบบ พิพิธภัณฑ สิรินธร เพื่อ
ตรวจสอบความเหมือน-ตางระหวางกระดูกแผนฟนที่พบในพื้นที่ของ
หมวดหินภูกระดึง โดยใชตัวอยางปลาปอดที่ศึกษาบรรยายลักษณะระบุ
ชนิดแลวอยาง Ferganoceratodus martini ที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ันเปน
ตัวอยางอางอิง จากการศึกษาตรวจสอบ พบวาแผนฟนปลาปอดที่พบใน
แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอยเปนฟนปลาปอดที่อยูบนตําแหนง
ขากรรไกรบนขางขวา (right upper jaw toothplate) จากลักษณะที่
ปรากฏสันหลัก 5 แถวและมีรูปแบบของสัน การทํามุมระหวางสัน คลาย
กับฟนปลาปอดบนกระดูกขากรรไกรบนขางขวาของ F. Martini ในแหลง
ภูนํ้าจ้ัน และฟนปลาปอดที่พบในแหลงชองชาดเปนฟนปลาปอดที่อยูบน
ตําแหนงขากรรไกรลางซาย (left lower jaw toothplate) จากลักษณะที่
ปรากฏสันหลัก 4 แถวและมีรูปแบบของสัน การทํามุมระหวางสัน คลาย
กับฟนปลาปอดบนกระดูกขากรรไกรลางขางซายของ F. Martini ในแหลง
ภูนํ้าจ้ัน 
 
1. บทนํา 

การกลายเปนซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตสวนใหญเปน
โครงสรางที่แข็งไดแก เศษฟน และกระดูกโครงราง (สํานักวิจัยซากดึกดํา
บรรพและพิพิธภัณฑธรณี, 2550) ซากดึกดําบรรพของปลากระดูกแข็งก็
เชนเดียวกัน ซ่ึงจากรายงานการศึกษาและคนพบปลากระดูกแข็งใน
ประเทศไทยในชวงมหายุคมีโซโซอิกที่เคยมีการศึกษามักพบในกลุมหิน
โคราช บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหายุคซีโนโซอิกทาง
ภาคเหนือของไทยชิ้นสวนของปลาที่พบเปนซากดึกดําบรรพจะเปนสวน
ที่แข็ง ซ่ึงจะปรากฏทั้งที่มีโครงสรางแข็งภายนอก เชน เศษเกล็ด เศษฟน 
แผนฟน ครีบแข็ง กระดูกประกอบสวนหัว ไดแกปลากลุม 
Semionotiform ประกอบดวยปลา Lepidotes buddhabutrensis (Cavin 
et al. 2003, 2009; Deesri et al, 2009) ปลา Isanichthys palustris 

(Cavin and Suteethorn, 2006)   กลุม Halecomorph ไดแก
ปลา Siamamia naga (Cavin et al., 2007a) กลุม 
Sarcopterygian ประกอบดวยปลา มีปอด Ceratodus (Martin 
and Ingavat, 1982) Ferganoceratodus martini (Cavin et 
al.2007b, 2009) และกระดูกโครงรางแข็งภายใน ไดแกปลากลุม 
Teleost จําพวกปลา Cypriniformes (Roberts and 
Jumnongthai, 1999) 

จากการคนพบแผนฟนปลาปอดที่ มีสภาพตัวฟน
คอนขางสมบูรณในแหลงภูนอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ และการ
คนพบแผนฟนปลาปอดในแหลงชองชาด อ.อูบมุง จ.อุดรธานี 
ซ่ึงทั้งสองแหลงที่ มีการคนพบแผนฟนปลาปอดมีลักษณะ
แตกตางกันเห็นไดชัด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแผนฟนที่
พบในสองแหลงดังกลาวโดยอาศัยการเปรียบเทียบกับตัวอยาง
แผนฟนที่มีสภาพการอนุรักษที่สมบูรณสูงอยางปลาปอด F. 
Martini ซ่ึงมีแผนฟนเชื่อมตอกับกระดูกขากรรไกรบนซาย-ขวา 
และช้ินของแผนฟนที่ตอกับกระดูกขากรรไกรลางซาย-ขวา ใน
แหลงภู นํ้า จ้ัน นอกจากนี้ทั้ งสามแหลงที่ มีตัวอยางศึกษา
เปรียบเทียบยังมีลักษณะธรณีวิทยาใกลเคียงกันจัดอยูในหมวด
หินเดียวกัน  นาจะมีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาภายนอกของ
แผนฟนคลายคลึงกัน  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 วัสดุและอุปกรณ 

อุปกรณในหองปฏบัิติการ ใชปากกาความดันลม 
(pneumatic airpen) ในการสกัดเอาหินออกจากชิ้นตัวอยาง โดย
การสกัดภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง  

อุปกรณในการวาดภาพ ถายภาพดวยกลองดิจิตอล 
ใชปากกาหมึกซึมขนาด 0.2 mm กระดาษลอกลาย ไมบรรทัด 
2.2 วิธีการศึกษา 

การศึกษาแผนฟนของปลาปอดครั้งน้ีเปนการศึกษา
เชิงบรรยายลักษณะตัวอยาง ผูวิ จัยจึงตองทําการอนุ รักษ
ตัวอยางดวยวิธีการสกัดดวยปากกาลม (pneumatic airpen) 
เพื่อเอาเศษหินที่ปดทับตัวอยางออก จากนั้นทําการถายรูปดวย
กลองดิจิตอล และวาดรูปโดยใชกระดาษลอกลายวาดลอกลาย
ตามเสนกระดูกจากรูปที่ปร้ินทและเพิ่มรายละเอียดบริเวณผิว
กระดูกโดยใชเทคนิคดอทติ้ง (dotting) เพื่อใหเห็นขอบเขตและ
ลักษณะกระดูกชัดเจนขึ้น จากนั้นทําการบรรยายลักษณะแผน
ฟนและเทียบเคียงกับแผนฟนปลาปอดในแหลงภูนํ้าจ้ันชนิด F. 
Martini โดยตัวอยางที่ ใชในการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีมี
ทั้งหมด 2 ชิ้น และตัวอยางที่ใชอางอิงเปรียบเทียบเก็บรวบรวม



ไวในหองคลังตัวอยางตนแบบ พิพิธภัณฑสิรินธร อ. สหัสขันธ จ. 
กาฬสินธุ 
3. ผลการศึกษา 
ลักษณะฟนปลาปอดที่พบในแหลงภูนอย จ. กาฬสินธุ  

 
  

 
 
      
 

รูปที่ 1  แผนฟนจากแหลงภูนอย 
  
จากรูปตัวอยางที่พบเปนเศษแผนฟนมีความสมบูรณคอนขางมาก 

ซ่ึงตัวอยางมีขนาดความยาว  2 เซนติ เมตร  มีความกวาง  1 .30 
เซนติเมตร ลักษณะฟนมีสัน (Ridges) เดนจํานวน 5 สัน เกิดรองระหวาง
สันจํานวน 4 รอง ขอบดานที่ติดกับริมฝปาก (Buccal margin) เปนรอย
หยักลึก ตลอดแนวตามรอง (Furrows) ทั้ง 4 รอง โดยเฉพาะรองที่สาม
กับรองที่ส่ีตามลําดับ และขอบดานที่ติดกับลิ้น (Lingual margin) 
คอนขางเรียบตรง 

สันทั้ง 5 เร่ิมกระจายออกจากจุดเดียวกันตรงตําแหนงทายสุดของ
ขอบดาน Lingual บริเวณ Interdental margin ซ่ึงสันทั้ง 5 ทํามุมตอกัน
ไมสมํ่าเสมอ โดยระหวางสันที่หน่ึงกับสันที่สองและสันที่สองกับสันที่สาม
จะทํามุมตอกันประมาณ 15 องศา แตสันที่สามกับสันที่ส่ีทํามุมประมาณ 
30 องศา และสันที่ส่ีกับสันที่หาทํามุมตอกัน 45 องศา สันที่หน่ึงกับสันที่
สองมีความยาว 1.80 เซนติเมตร สันที่สองมีความยาว 1.50 เซนติเมตร 
สันที่ ส่ี มีความยาว  1 เซนติ เมตรและสันสุดทายมีความยาว  0.7 
เซนติเมตร  

ขอบฟนดาน Lingual มีความหนาประมาณ 0.40 เซนติเมตร 
ขอบดาน Buccal มีความหนา 0.30 เซนติเมตร ผิวฟนเรียบ เม่ือสอง
ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง จะปรากฏมีรูขนาดเล็กกระจาย
ตัวอยางสม่ําเสมอตลอดทั้ง ผิวไปจนถึงขอบดาน Lingual 
 
ลักษณะฟนปลาปอดที่พบในแหลงชองชาด จ.อุดรธานี     
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  แผนฟนจากแหลงชองชาด 

  
ตัวอยางที่พบเปนเศษแผนฟนแตกหักไมสมบูรณ บริเวณปลายสุด

ของแผนฟน แตยังสามารถกําหนดขอบเขตของแผนฟนโดยรอบได 
ตัวอยางมีขนาด 1.70 เซนติเมตร ความหนา 0.8 เซนติเมตร ลักษณะฟน
มีสัน (Ridges) จํานวน 4 สัน เน่ืองจากตัวอยางแตกหักจึงสามารถเห็น
สันเพียง 3 สัน ขอบฟนดาน Buccal เปนรอยยักทั้ง 3 รองและขอบดานที่
ติดกับลิ้น (Lingual margin) เรียบตรง แตบริเวณ Interdental margin 

ขยายยืนออกมาจนเลยขอบดาน Lingual และเปนตําแหนงที่สัน
แตละสันเร่ิมกระจายออก โดยสันที่หน่ึงกับสันที่สองทํามุมตอกัน
ประมาณ 15 องศา สันที่สองและสันที่สามทํามุมตอกันประมาณ 
30 องศา สันที่หน่ึงมีความยาว 1.60 เซนติเมตร สันที่สองมี
ความยาว 1.40 เซนติเมตร และสันที่สามมีความยาว 1.10 
เซนติเมตร ขอบฟนดาน Lingual มีความหนาประมาณ 0.80 
เซนติเมตร ขอบดาน Buccal มีความหนา 0.70 เซนติเมตร ผิว
ฟนไมเรียบ และปรากฏรูขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้ง ผิวไปจนถึงขอบดาน Lingual 
 
4. อภิปรายและสรุปผล 
ผลการวิเคราะหเทียบเคียงแผนฟนจากแหลงภูนอยกับ F. 
Martini จากแหลงภูน้ําจั้น จ.กาฬสินธุ 

จากลักษณะของแผนฟนปรากฏสันหลัก 5 สัน 
ชัดเจน โดยสันทั้ง 5 เ ร่ิมกระจายออกจากจุดเดียวกันตรง
ตําแหนงทายสุดของขอบดาน Lingual บริเวณ Interdental 
margin ซ่ึงสันทั้ง 5 ทํามุมตอกันไมสมํ่าเสมอ โดยระหวางสันที่
หน่ึงกับสันที่สองและสันที่สองทํามุมแคบประมาณ 15 องศา และ
มีความยาวของสันทั้งสองเทากันประมาณ 1.80 เซนติเมตร สัน
ที่สองและสันที่สามคอนขางมีปลายขนานแตทํามุมตอกันแคบ
เชนเดียวกับสันที่หน่ึงกับสันที่สองคือประมาณ 15 องศา แตสัน
ที่สามกับสันที่ส่ีทํามุมประมาณ 30 องศา และสันที่ส่ีกับสันที่หา
ทํามุมกวางประมาณ 45 องศา นอกจากนี้สันทั้งหาสันยังแสดง
ลักษณะลาดลงดานหนา สวนที่สูงที่สุดของแผนฟนคือตําแหนง 
Interdental margin ความยาวของสันที่สองถึงสันที่หามีความ
ยาวลดหลั่นลงเปนระดับเทากันทําใหเกิดความหางระหวางรอง
สันกวางข้ึน ตามลําดับดังน้ี  1.8, 1.5, 1.0, 0.7 เซนติเมตร และ
สันที่หาทํามุมตั้งฉากกับสันที่หน่ึง ขอบฟนดาน Lingual เปน
เสนตรงหนาเมื่อเทียบกับขอบดาน Buccal ซ่ึงหยักเวาลึกตาม
รองระหวางสันทั้งหา ผิวของแผนฟนเรียบ แตเม่ือสองภายใต
กลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง ปรากฏลักษณะของรูขนาดเล็ก
กระจายตัวอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งผิวไปจนถึงขอบดาน Lingual 
เม่ือเทียบกับฟนปลาปอดในแหลงภูนํ้าจ้ัน พบวา แผนฟนปลา
ปอดที่เชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกรบนดานขวา (right upper 
jaw tooth plate) ในแหลงภูนํ้าจ้ันแสดงสันหลักจํานวน 5 สัน
เชนเดียวกัน แตสันทั้ง 5 สันคอนขางแหลมคมและเกิดรองลึก
มากกวาเม่ือเทียบกับแผนฟนที่พบในภูนอย และสันทั้ง 5 เร่ิม
กระจายออกจากจุดเดียวกันตรงตําแหนงทายสุดของขอบดาน 
Lingual บริเวณ interdental margin และทํามุมตอกันไม
สมํ่าเสมอ โดยสันที่หน่ึงและสันที่สองอยูชิดกันและทํามุมแคบ
ประมาณ 15 องศาทําใหความยาวระหวางสองสันใกลเคียงกัน
ประมาณ 2.0 และ1.9 เซนติเมตร  แตระหวางสันที่สองกับสันที่
สามเริ่มกวางข้ึนประมาณ 20 องศา ระหวางสันที่สามกับสันที่ส่ี
ทํามุมกวางมากข้ึนประมาณ 45 องศา ระหวางสันที่ส่ีกับสันที่หา
ทํามุมตอกันประมาณ 30 องศา และระหวางสันที่หน่ึงกับสันที่หา
ทํามุมตั้งฉากกัน นอกจากนี้ยังพบลักษณะที่แตกตางกันระหวาง
ฟนทั้งสองแหลงอีกคือสันฟนของปลาปอดในแหลงภูนํ้าจ้ัน ชี้
สูงข้ึนไปทางขอบดาน buccal ซ่ึงเปนขอบปลายหยัก ทําให
ความหนาระหวางขอบดาน lingual และดาน buccal มีความ



หนาเทากันแตที่มีลักษณะเหมือนกันของทั้งสองแหลงคือการมีขอบฟน
ดาน Lingual เปนเสนตรงและมีมุมตั้งฉากระหวางสันที่หน่ึงกับสันที่หา  
ผลการวิเคราะหเทียบเคียงแผนฟนจากแหลงชองชาดกับ F. 
Martini จากแหลงภูน้ําจัน้ จ.กาฬสินธุ 

แผนฟนปลาปอดที่พบในแหลงชองชาด ปรากฏลักษณะฟนมีสันหลัก
จํานวน 4 สัน เน่ืองจากตัวอยางแตกหักสวนปลายจึงสามารถเห็นสัน
เพียง 3 สัน แผนฟนมีขนาด 1.70 เซนติเมตร ความหนา 0.8 เซนติเมตร 
ขอบฟนดาน Buccal เปนรอยยักทั้ง 3 รองและขอบดานที่ติดกับลิ้น 
(Lingual margin) เรียบตรง แตบริเวณ Interdental margin ขยายยืน
ออกมาจนเลยขอบดาน Lingual ซ่ึงเปนตําแหนงที่แตละสันเร่ิมกระจาย
ออก โดยสันที่หน่ึงกับสันที่สองทํามุมตอกันประมาณ 15 องศา สันที่สอง
และสันที่สามทํามุมตอกันประมาณ 30 องศาสันที่หน่ึงมีความยาว 1.60 
เซนติเมตร สันที่สองมีความยาว 1.40 เซนติเมตร และสันที่สามมีความ
ยาว 1.10 เซนติเมตร ขอบฟนดาน Lingual มีความหนาประมาณ 0.60 
เซนติเมตร ขอบดาน Buccal มีความหนา 0.40 เซนติเมตร ผิวฟนไม
เรียบ แตปรากฏรูขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งผิว ไป
จนถึงขอบดาน Lingual เม่ือเทียบกับฟนปลาปอดในแหลงภูนํ้าจ้ัน พบวา 
ฟนปลาปอดที่เชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกรลาง ( lower jaw tooth 
plate) แสดงสันหลักจํานวนสี่สันเชนเดียวกันและสันทั้ง 4 เร่ิมกระจาย
ออกจากจุดเดียวกันตรงตําแหนงทายสุดของขอบดาน Lingual บริเวณ
ตําแหนง Interdental margin ซ่ึงสันทั้ง 4 ทํามุมตอกันใกลเคียงกัน โดย
ระหวางสันที่หน่ึงกับสันที่สองและระหวางสันที่สองกับสันที่สามทํามุมตอ
กันประมาณ 30 องศาเทากัน และระหวางสันที่สามกับสันที่ส่ีทํามุมตอกัน
ประมาณ 40 องศา เม่ือทําการวัดขนาดพบวาสันที่หน่ึงมีความยาว
ประมาณ 1.40 เซนติเมตร สันที่สองมีความยาว 1.60 เซนติเมตร สันที่
สามมีความยาวประมาณ 1.20 เซนติเมตร และสันที่ สีมีความยาว
ประมาณ 1.10 เซนติเมตร ความกวางระหวางสันทั้งส่ีสันประมาณ 1.60 
เซนติเมตร ขอบดานที่ติดกับลิ้น (Lingual margin) เปนแนวตรง แตผิว
ขรุขระ และมีความหนาประมาณ 0.60 เซนติเมตร ขอบดาน Buccal เวา
ลึกตลอดตามรองระหวางสันทั้งสามและมีความหนาประมาณ 0.40 
เซนติเมตร ผิวฟนเรียบ เม่ือสองภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง จะ
ปรากฏมีรูขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอตลอดทั้ง ผิวไปจนถึงขอบ
ดาน Lingual ซ่ึงจากลักษณะที่กลาวมาแสดงวาฟนจากแหลงชองชาด
เปนฟนที่อยูบริเวณขากรรไกรลาง แตพบวามีความแตกตางกันกับฟนบน
ขากรรไกรลาง ที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน คือการมีมุมระหวางสันที่หน่ึงกับสัน
ที่สองคอนขางแคบกวา และมีรูปแบบของมุมระหวางสันทั้ง ส่ีที่ไม
คลายกัน แตอยางไรก็ตามจากตัวอยางฟนของขากรรไกรลางขางซายที่
เหลืออีกชิ้นในแหลงภูนํ้าจ้ัน ซ่ึงเปนชิ้นที่ไมสมบูรณกลับมีลักษณะของมุม
ระหวางสันทั้งส่ีและ ลักษณะโดยรวมคลายกันกับฟนที่พบในแหลงชอง
ชาด 
 
สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบสามารถสรุปไดวาตัวอยางฟนที่พบใน
แหลงชองชาดซึ่งมีสันหลักเพียง 4 สัน มีความคลายคลึงกับฟนปลาปอด
ที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน ซ่ึงเปนฟนของกระดูกขากรรไกรลางซาย (left 
lower jaw toothplate) และตัวอยางฟนปลาปอดที่พบในแหลงภูนอยซ่ึงมี
สันหลักจํานวน 5 สันมีความคลายคลึงกับตัวอยางฟนปลาปอดที่พบใน
แหลงภูนํ้าจ้ัน ซ่ึงเปนแผนฟนของกระดูกขากรรไกรบนดานขวา (right 

upper jaw toothplate) ดังที่ไดกลาวในรายละเอียดของลักษณะ
ที่เปรียบเทียบมาขางตน 

 
5. ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ระยะเวลาในการทําวิจัยนอยเกินไปควรมีเวลา
ใน 

การศึกษาและเก็บขอมูลนานกวานี้เน่ืองจากผูวิจัยคอนขางใหม
กับเร่ืองของซากดึกดําบรรพและสัณฐานวิทยาของกระดูกสัตวมี
กระดูกสันหลัง 

2. ควรใชตัวอยางในการทําการศึกษาเปรียบเทียบ
มากกวานี้ 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาฉบับ
ภาษ 
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