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บทคัดยอ 

ในการศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของซากดึกดําบรรพปลา
กระดูกแข็ง จากแหลงขุดคนภูนอย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุพบ
เพียงตัวอยางเดียวและมีสภาพการอนุรักษเพียงพอที่จะศึกษาบรรยาย
ลักษณะเปรียบเทียบกับตัวอยางปลากระดูกแข็งจากแหลงภูนํ้าจ้ัน ฝงตัว
ในชั้นหินโคลนสีเขียวแกมเทาซึ่งวางตัวอยูใตชั้นหินที่มีการสะสมตัวของ
ซากกระดูกไดโนเสารจํานวนมากในบริเวณแหลงขุดคนภูนอย ซ่ึงจัดอยู
ในหมวดหินภูกระดึง อายุจูแรสสิกตอนปลายถึงตนยุคครีเทเซียส พบวา 
ตัวอยางปลาในแหลงภูนอยมีขนาดคอนขางใหญความยาวจากปลายสุด
ของขากรรไกรลางจนถึงครีบหาง 83.5 เซนติเมตร ลําตัวไดสัดสวนมี
ความลึกสุด 25 เซนติเมตร ความยาวของหัว 22.5 เซนติเมตร ความลึก
ของหัว 15.5 เซนติเมตร บริเวณสวนหัวจนถึงกลางลําตัวกระดูกเชื่อมตอ
เกือบสมบูรณ แตสวนกลางลําตัวไปจนถึงครีบหางแตกหักไมสมบูรณ 
กระดูกสวนหัวดานขวาสมบูรณยกเวนกระดูกบริเวณขากรรไกรลาง
แตกหักเสียหาย ปลายดานสุดบริเวณริมฝปากบนแตกหักเล็กนอยสวน
หัวดานซายที่กระดูกบางสวนเลื่อนหายไปทําใหเห็นกระดูกโครงสราง
ภายในกะโหลก บริเวณครีบอก ครีบทอง ครีบหลัง และครีบหางปรากฏ 
ยกเวนครีบกนที่หายไปรวมกับเกล็ดบริเวณทายลําตัวที่แตกหักเสียหาย 
เม่ือเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอยางจากแหลงภู
นอยกับปลา Lepidotes buddhabutrensis และปลา Isanichthys 
palustris จากแหลงภูนํ้าจ้ัน พบวาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของ
ตัวอยางจากแหลงภูนอยแสดงลักษณะรวมกันระหวาง  L. 
buddhabutrensis คือการมีรูของเสนประสาทบริเวณขากรรไกรลางเพียง
แถวเดียว การมีรูปแบบของกระดูกกระพุงแกมคลายกันและไมปรากฏริ้ว
ประดับหนาแนน การมีรูปทรงและตําแหนงของครีบบริเวณตาง ๆ 
ใกลเคียงกัน และแสดงลักษณะรวมกับปลามีความคลายคลึงกับปลา I. 
palustris คือการมีกระดูก angular ที่หนาและใหญ แถวของชุดกระดูก
เหนือเบาตาเปนแนวตรงและการมีกระดูก suborbital จํานวนมาก
ลอมรอบเบาตา และการมีขนาดของชุดกระดูกกระพุงแกมที่ใหญ กระดูก 
preopercle โคงตามแถวของกระดูก suborbital และปรากฏรูประสาท
เปนแถวตรงกลางกระดู ก  แต มีหลายลั กษณะที่ ไม เห มือนกับ 
L.buddhabutrensis  และ I. palustris เชนรูปแบบการวางตัวกระดูก 
maxilla และมีฟนแบบ crushing teeth ตลอดทั้งขากรรไกร การมีร้ิว
ประดับบริเวณสวน skull roof ที่แตกตางกับปลาในแหลงภูนํ้าจ้ัน จาก
หลายลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางระหวางปลาสองสายพันธุ แสดงวา
ตัวอยางปลากระดูกแข็งจากภูนอยเปนปลาชนิดใหม 
 
1. บทนํา 

 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการศึกษาดาน
ซากดึกดําบรรพทั้งในเร่ืองการศึกษาความหลากหลาย การมี
วิวัฒนาการ และเร่ืองสภาพแวดลอมระบบนิเวศ รวมถึงการ
กระจายตัวทางภูมิศาสตรโบราณของสิ่งมีชีวิตในอดีต จาก
รายงานการศึกษาและผลงานตีพิมพมีการศึกษาซากดึกดําบรรพ
ของสัตวมีกระดูกสันหลังในชวงมหายุคมีโซโซอิกโดยเฉพาะ
ไดโนเสาร จระเข เตา รวมทั้งซากของปลากระดูกแข็งเปนเวลา
มากกวา 25 ปแลว โดยพบซากดึกดําบรรพของปลากระดูกแข็ง
ถูกเก็บไวทั้งในแผนอนุทวีปอินโดจีนและแผนฉานไทย ทั้ง
ในชวงมหายุคมีโซโซอิก และมหายุคซีโนโซอิก ซ่ึงจากรายงาน
การคนพบในชวงมหายุคมีโซโซอิกที่เคยมีการศึกษาวิจัยมักพบ
ในกลุมหินโคราช และมหายุคซีโนโซอิกทางภาคเหนือของไทย
ชิ้นสวนของปลาที่พบเปนซากดึกดําบรรพจะเปนสวนที่แข็ง ซ่ึง
จะปรากฏทั้งที่มีโครงสรางแข็งภายนอก เชนเศษเกล็ด ฟน ครีบ
แข็ง และกระดูกโครงรางแข็งภายใน ไดแกปลากลุม 
Semionotiformes ประกอบดวยปลา Lepidotes 
buddhabutrensis (Cavin et al. 2003, 2009; Deesri et al., 
2009) ปลา Isanichthys palustris (Cavin and Suteethorn, 
2006) กลุมปลา Halecomorph ไดแกปลา Siamamia naga 
(Cavin et al., 2007a) กลุม Sarcopterygian ประกอบดวยปลา
มีปอด Ceratodus sp. (Martin and Ingavat, 1982) 
Ferganoceratodus martini (Cavin et al.  
2007b, 2009), กลุมปลา Teleost ไดแกปลา Cypriniformes 
(Roberts and Jumnongthai, 1999) 
       จากการขุดสํารวจซากดึกดําบรรพในแหลงภูนอยอําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ พบซากกระดูกของไดโนเสารเปนจํานวน
มากกระจายในหลุมขุดนอกจากนี้ยังพบซากกระดูกและกราม
ของจระเข กระดองเตา รวมทั้ง ยังพบตัวอยางปลากระดูกแข็งใน
แหลงภูนอย 1 ตัวอยางที่สมบูรณเพียงพอในการศึกษาวิจัย จึง
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของซากปลา
ที่พบในแหลงภูนอยโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา
ภายนอกกับปลากระดูกแข็งที่พบในแหลงภู นํ้าจ้ัน อ . กุฉิ
นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเหมือนหรือ
ค ว ามแตกต า ง ข อ งปล าก ร ะ ดู ก แ ข็ ง  ร วมถึ ง ลั กษณะ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศในอดีต ของแหลงภูนอยและ
แหลงภูนํ้าจ้ัน เพื่อที่จะเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนในการศึกษาซาก
ดึกดําบรรพปลากระดูกแข็งที่พบในหมวดหินภูกระดึงตอไป  
  

 
 



2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
       2.1 ตัวอยางท่ีใชศึกษา 
        ตัวอยางจากแหลงภูนอย 
 ตัวอยางปลากระดูกแข็งไดจากการสํารวจขุดคนซากดึกดํา
บรรพในแหลงภูนอยโดยตัวอยางที่ใชศึกษามีเพียงตัวอยางเดียวและมี
สภาพสมบูรณมากพอที่จะทําการศึกษาวิจัย 
          2.2  ลักษณะธรณีวิทยาของแหลงท่ีมีตัวอยางสะสม 
   ภูนอยตั้งอยูบริเวณ บานดินจ่ี ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบดวย ชั้นหินทราย สีมวง
แกมแดง สีนํ้าตาล สีเทาแกมเขียว ชั้นบางถึงบางมาก เม็ดละเอียดถึงปาน
กลาง การคัดขนาดดี หินทรายแปงสลับหินโคลน สีแดงแกมมวง สีนํ้าตาล
แกมแดง สีเทาแกมเขียว ชั้นบางมาก มีไมกาปน นอกจากนั้นยังพบชั้นเศษ
ไมหนาประมาณ 1 – 2 cm รวมกับแรไพไรต และพบมวลสารพอกเนื้อปูน 
จากลักษณะตะกอนจัดอยูในหมวดหินภูกระดึง อายุยุคจูแรสสิกกตอน
ปลายถึงตนยุคครีเทเซียสประมาณ 150 ลานป โดยชั้นหินที่มีตัวอยาง
ปลาสะสมเปนชั้นหินโคลนสีเขียวแกมเทาอยูวางอยูใตชั้นหินโคลน หิน
ทรายแปงซ่ึงมีการสะสมตัวของซากกระดูกไดโนเสารและสัตวมีกระดูกสัน
หลังอื่น เปนจํานวนมากวางกระจัดกระจายเปนชั้นหนา โดยชั้นหิน
ทั้งหมดเอียงเทประมาณ 10 องศา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
        2.3  เก็บตัวอยางในภาคสนาม 
             ศึกษาบริเวณที่นาจะพบซากดึกดําบรรพ  กําหนดจุดบริเวณที่
จะศึกษา  จากน้ันทําการเปดหนาดิน  เม่ือขุดพบชิ้นตัวอยาง ทําการ
ถายภาพทิศทางการวางตัว  จดบันทึกลักษณะโดยคราวๆ ของตัวอยางที่
พบและดําเนินการขุดลอมเพื่อเขาเฝอกตัวอยาง เพื่อเคลื่อนยายตัวอยาง
มาทําการอนุรักษที่หองปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสิรินธร 
         2.4   การอนุรักษตัวอยางในหองปฏิบัติการ 
                ข้ันตอนการอนุรักษตัวอยางในหองปฏิบัติการมีดังน้ี 
 1. เปดเผือกที่หุมตัวอยางออก โดยตองทําอยางระมัดระวัง
เพราะจะทําใหตัวอยางเสียหายได 
 2. ทําความสะอาดตัวอยางโดยใชปากกาความดันลม ถา
บริเวณสวนใดเกิดการชํารุดก็ใชกาวรอนติดไว ข้ันตอนน้ีตองทําดวย
ความระมัดระวัง เม่ือทําความสะอาดตัวอยางแลวเสร็จก็เคลือบนํ้ายา
รักษาสภาพ (Hardener;Polyvinyl acetate+ethanol 90% alcohol) ซ่ึงมี
คุณสมบัติเปนตัวทําแข็งและเปนกาวเพื่อปองกันตัวอยางผุพัง 
   
        2.5  ศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอยางแหลงภูนอย   
               การศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอยางจากแหลงภูนอย
มีข้ันตอนดังน้ี 
            1. ถายรูปตัวอยางที่ทําการอนุรักษแลวเสร็จ 
            2. นํารูปที่ไดมาวาดขอบเขตของกระดูกดวยกระดาษลอกลาย
เพื่อจะเห็นลักษณะสัณฐานวิทยาที่ชัดเจน 
            3. บรรยายและอธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของ
ตัวอยางโดยศึกษาและสังเกตลักษณะกระดูกตัวอยางจากภาพวาดและ
ตัวอยางจริง ซ่ึงจะบรรยายและอธิบายลักษณะกระดูกสวนหัว ฟน ลําตัว
และครีบสวนตาง ๆ แลวทําการบันทึกผล 
         2.6 เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาภายนอกของตวัอยางจากแหลง
ภูนอยกับแหลงภนู้ําจั้น 
             นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2.5 มาเปรียบเทียบกับสัณฐานวิทยา
ภายนอกของตัวอยางจากแหลงภูนอยกับตัวอยางจากแหลงภูนํ้าจ้ัน ซ่ึง

เปนปลากระดูกแข็งกลุมเซมิโอโนติดไดแก ปลา Lepidotes 
buddhabutrensis และปลา Isanichthys palustris โดยจะเทียบ
ลักษณะกระดูกสวนหัว ฟน เกล็ด ลําตัวและครีบสวนตาง ๆ แลว
ทําการบันทึกผล 
 
3. ผลการศึกษาวจิัย 
     3.1 สัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอยางจากภูนอย 
 ตัวอยางภูนอยที่ศึกษาเปนตัวอยางที่คอนขางใหญ
ความยาวจากปลายสุดของขากรรไกรลางจนถึงครีบหาง 83.5 
เซนติเมตร ลําตัวไดสัดสวนมีความลึกสุด 25 เซนติเมตร ซ่ึง
บริเวณสวนหัวจนถึงกลางลําตัวกระดูกเชื่อมตอเกือบสมบูรณ 
แตสวนกลางลําตัวไปจนถึงครีบหางแตกหักไมสมบูรณ โดยมี
ความยาวลําตัวยาวเปน 3.7 เทา ของความยาวหัว  4.9 เทา 
ของความลึกหัว ตําแหนงครีบทองและครีบหลัง ตั้งตรงขาม
เหลื่อมกันเล็กนอย  ปลาอยู ในลักษณะอาปากกวาง  โดย
ขากรรไกรบนและขากรรไกรลางปรากฏครบ และมีฟนแบบ 
crushing teeth ขนาดเล็กๆ กระจายเต็ม premaxilla (pmx) 
ปลายดานสุดบริเวณริมฝปากบน premaxilla (pmx) แตกหัก
เล็กนอยบริเวณ ขากรรไกรลาง maxilla (mx) ซีกดานขวา
แตกหักและชิ้นกระดูกหายไป ปรากฏเฉพาะซีกดานซายและมี
ฟนแบบ crushing teeth ขนาดเล็กๆ กระจายเปนแถวตามแนว
ขากรรไกร การกลายเปนซากดึกดําบรรพคอนขางดีโดยเฉพาะ
บริเวณหัวซีกดานขวา ในขณะที่ซีกหัวดานซายกระดูกบางสวน
เลื่อนหายไปทําใหเห็นกระดูกโครงสรางภายในกะโหลก ครีบอก 
ครีบทอง ครีบหลัง และครีบหางปรากฏ ยกเวนครีบกนที่หายไป
รวมกับเกล็ดบริ เวณทายลําตัวที่แตกหักเสียหายระหวาง
กระบวนการลอมเขาเฝอก เพื่อทําการอนุรักษ Skull roof 
(กระดูกหัวกะโหลกบริเวณหนาผาก)ประกอบดวย กระดูก
บริเวณหนาผาก (frontal, parietal) กระดูกรอบเบาตา 
(Circumorbital) กระดูกแกม (operculum series) และกระดูกฝา
ปดเหงือก (opercular bones) ซ่ึงมีร้ิวประดับลักษณะเปนตุมนูน
เล็กๆ กระจายบริเวณกระดูกหนาผากและกระดูกรอบเบาตา 
โดยเฉพาะกระดูกหนาผาก ร้ิวประดับกระจายอยางหนาแนน ซ่ึง
กระดูกบริเวณสวนหัว ไมปรากฏชั้นของ enamel เคลือบเลย 
ปลายสุดของสวนปากเสียหายเล็กนอย โดยเฉพาะสวนของ
ขากรรไกรลางที่แตกหักแตสามารถกําหนดขอบเขตของกระดูก
ไดบริเวณจมูก (snout) ส้ันคลายปลาเลปโดเทส กระดูกสวน
หนาผากคอนขางเรียบตรง กระดูก premaxilla ซาย-ขวา เก็บ
รักษาดี สวนปลายคอนขางบาง เม่ือเทียบกับปลา L. 
buddhabutrensis  
       กระดูก frontal (fr) มีความยาว 8 เซนติเมตร ปลาย
ดานหนากว าง  1 .5  เซนติ เมตร  ปลายดานหลังกว าง  3 
เซนติเมตร ทําใหกระดูกมีรูปรางคอนขางเปนรูปส่ีเหลี่ยมปลาย
ดานหนาแคบ โดยปลายขอบดานหนาเรียบและไมเปนสนตรง 
เน่ืองจากกระดูกเวาตรงกึ่งกลาง แบงครึ่งเทากัน โดยครึ่งบนของ
กระดูก frontal ยาวกวาครึ่งดานลาง และตรงกลางตําแหนงที่
กระดูกเวานั้นเกิดลักษณะเปนรองยาวไปจรดกับตรงกึ่งกลาง
กระดูกซ่ึงมีร้ิวประดับกระจายหนาแนน เสนขอบดานลางของ
กระดูก frontal โคงเล็กนอย ขอบสวนทายซึ่งติดกับกระดูก 



parietal มีลักษณะเปนเสนซิกแซกไปมาโดยเห็นชัดเจนในซีกหัวขางซาย 
       กระดูก parietal (pa) มีรูปรางเปนส่ีเหลี่ยม ยาว 3.7 เซนติเมตร ลึก 
2.8 เซนติเมตร และผิวกระดูกมีร้ิวประดับเชนเดียวกับ frontal โดยร้ิว
ประดับคอนขางหนาแนนที่ดานทาย สวนดานหนาคอนขางจางลง เสน
ขอบดานซาย-ขวาของ parietal โคงมน 
       กระดูก Extrascapular (ext) มี 3 ชิ้น ชิ้นที่อยูตรงกลาง (median 
extrascapular) แตกหักสังเกตรูปรางไมชัดเจน ชิ้นที่อยูถัดมาดานลาง มี
รูปรางไมสมมาตร โดยขอบดานหนาปลายทํามุมในขณะที่ขอบดานซาย
โคงมน ความยาวของกระดูก 2.5 เซนติเมตร กวาง 4.0 เซนติเมตร    ผิว
มีร้ิวประดับกระจายหนาแนนคลายกับ frontal (f) และ parietal (pa) 
        กระดูก dermopteriotic (dpt) มี 2 ชิ้น สังเกตชัดเจนจากซีก
ดานซาย ซ่ึงกระดูกมีความยาว 3.4 เซนติเมตร  ความกวางไมสามารถ
วัดไดในดานซาย เน่ืองจากกระดูก parietal ขยายปดทับอยู  แตสามารถ
สังเกตเห็นชัดเจนจากซีกดานขวา มีความลึก 2 เซนติเมตร ผิวแสดงร้ิว
ประดับคอนขางบางมาก อีกชิ้นถัดมาดานบน ผิวกระดูกเรียบและปรากฏ
รองยาวตลอดกลางกระดูก โดยกระดูกมีรูปรางไมสมมาตร สวนดานหนา
ขยายยื่นลักษณะเปนติ่งเสนขอบสวนทายโคงหยัก 
          กระดูกแกมและกระดูกเบาตา (cheek and circumorbital) 
บริเวณปาก เบาตา และแกมปรากฏกระดูก infraorbital (io) ทั้งหมด 7 
ชิ้น ซ่ึงเห็นไดชัดในซีกดานขวา มีกระดูก supraorbital (so) 2 ชิ้น กระดูก 
dermosphenotic (dps)  มีเพียง 1 ชิ้น ปรากฏชัดเจนในซีกดานซาย และ
มี suborbital 5 ชิ้น ซ่ึงกระดูกรอบเบาตาเห็นชัดเจนในซีกดานขวา 
กระดูก infraorbital ชิ้นแรกขยายยาวไปจรดขอบของกระดูก maxilla 
(mx) และเลยไปจนไมสัมผัสกับแนวเบาตา กระดูก infraorbital ชิ้นที่ 3 
เล็กสุดเม่ือเทียบกับกระดูก infraorbital ทั้งหมด และขอบดานทายของ 
infraorbital ชิ้นที่ 3 อยูในแนวเดียวกันกับของดานทายของ supraorbital 
ชิ้นแรก มีกระดูก supraorbital 2 ชิ้น โดยชิ้นแรกมีขอบดานหนาเกือบ
จรด infraorbital ชิ้นแรก และมีความยาวเปน 1.5 เทาของดานกวาง 
กระดูก suborbital (sob) มี 5 ชิ้น ซ่ึงชิ้นที่ 2  มีขนาดใหญมากเมื่อเทียบ
กับ suborbital ทั้งหมด และมีรูปรางไมเปนเรขาคณิต คือ ปลายโคงนูน
ดานลางซึ่งปานกวาดานบนที่เปนเสนตรง ซ่ึงกระดูก suborbital  ทั้งหมด 
มีผิวเรียบไมปรากฏริ้วประดับ 
             กระดูกขากรรไกร (jaws) กระดูก maxilla (mx) ปรากฏทั้งสอง
ดานและคอนขางแข็งแรง โดยมีลักษณะยาวเรียวดานยาวยาวกวาดาน
กวาง 2.5 เทา และปรากฏฟนแบบ crushing teeth ซ่ึงปลายของฟน
ยังคงยอดแหลมคมกระจายตามเพดานปาก 
         กระดูกขากรรไกรลาง dentary (d) ปรากฏดานซาย และมีฟน
แบบ crushing teeth ขนาดเล็กๆ กระจายประมาณ 3 แถว ตลอดแนว
ขากรรไกรลาง กระดูก angular (ang) คอนขางใหญ และตําแหนง
ดานลางปรากฏรูขนาดเล็ก เปนแนวยาวจรดกระดูกขากรรไกรลาง ซ่ึง
นาจะเปนทางเขาของรูประสาทที่ตอกับกระดูกขากรรไกรลาง กระดูก 
surangular (sang) ปรากฏชัดทั้งสองดานโดยมีเสนขอบระหวาง angular 
และ surangular เปนรูปโคงซิกแซก 
Opercular series (กระดูกฝาปดเหงือก) 
          กระดูก opercular (op) ผิวเรียบไมปรากฏริ้วประดับ กระดูก 
preopercle (pop) มีขอบแขนแนวตั้ง เปนเสนขนาน ยาวไปจรดปลาย ซ่ึง
ถูกปดทับด วยกระดูก   dermopteriotic แตอย า งไรก็ตามกระดูก 
preopercle ทํามุมโคงเล็กนอยตามแนวกระดูก suborbital ปลาย
ดานหนาแคบแหลมคลายหนาม ตลอดแนว preopercle ปรากฏรูของ

เสนประสาทตลอดแนวหลายรู และผิวของ preopercle เรียบไม
ปรากฏริ้วประดับ 
         กระดูก opercular ดานกวางลึกกวาดานยาวและมีเสน
ขอบดานทายโคง ผิวของกระดูก opercular เรียบไมปรากฏริ้ว
ประดับ มีรูปทรงเปนส่ีเหลี่ยม ดานบนแคบกวาดานลาง 
         กระดูก subopercle (sop) คอนขางใหญใกลเคียงกับ 
opercle มีรูปเปนส่ีเหลี่ยมปลายดานลางแคบ โดยขอบดานบนที่
ติดกับกระดูก opercle เปนรองตื้นๆ ในแนวเสนตรง และผิว
กระดูก subopercle (sop)  เรียบคลายกับ opercle  
         กระดูก interopercle (iop) เจริญดี ขยายภายใตขอบ
ดานลางของกระดูก preopercle (pop)  มีลักษณะคลายรูปสาม
แหลี่ยม ขอบดานทายเปนเสนตรง ขอบดานลางโคงเล็กนอย 
Hyoid arch  
         กระดูก Hyoid arch ปรากฏชัดเจนในซีกดานซาย
เน่ืองจากกระดูก opercular series เลื่อนหายไปทําใหเห็น 
ceratohyoid  ชัดเจนทั้ง anterior ceratohyal และ posterior  
ceratohyal ที่ซ่ึงมี branchiostegal rays ติดเชื่อมอยูทั้งหมด 6 
ชิ้น โดยมี branchiostegal rays มีขนาดใหญข้ึนตามลําดับ 
Pectoral girdle and fin  
          กระดูก Postemporal (ptt) มีปรากฏทั้งสองดาน และมี
รูปทรงคลายรูปหัวใจ คือขอบดานลางที่ติดกับกระดูก opercle 
เ ว าลึ กแบ งครึ่ งกลางพอดี  และ มีปลายที่ ติ ดกับกระดูก 
extrascapular (ext) และฝงที่ติดกับเกล็ดแถวแรกแหลม ผิวมีร้ิว
ประดับแตคอนขางบางมาก กวาสวนอื่นๆ บริเวณ skull roof  
          กระดูก supracleithrum (scl) เห็นชัดที่ฝงดานขวา 
คอนขางยาวเรียวขยายตามแนวของกระดูก opercle โดยปลาย
ขอบดานลางตั้งอยูกึ่งกลางกระดูก opercle และขยายยาวอยู
ภายใตกระดูก postemporal (ptt)  กระดูก postcleithrum (pcl) 
เห็นชัดที่ฝงดานขวาคอนขางยาวเรียว เร่ิมจากกึ่งกลางกระดูก 
opercle ไปจนถึงกึ่งกลางกระดูก subopercle โดยปลายสุด
ดานหนาปดทับสวนปลายของกระดูกจรด cleithrum และปรากฏ 
enamel เล็กนอย อยูสวนปลายดานหลัง ซ่ึงกระดูก cleithrum 
คอนขางยาวโคงขนานไปกับ subopercle และ interopercle 
ยาวจรดกระดูก ceratohyoid   
ดังภาพที่ 3.1 ก-ข 
บริเวณครีบอก Pectoral fin  พบวามีกานครีบทั้งหมด 9 แถว 
vertebrae (กระดูกแกนกลาง) ไมปรากฏกระดูกแกนกลาง 
เน่ืองจากมีเกล็ดแข็งปดทับอยู 
           Pelvic girdle and fins (ครีบทอง) ครีบทองตั้งอยู
บริเวณกลางลําตัว และเน่ืองจากตัวอยางแตกหักไมสมบูรณ จึง
ไมสามารถกําหนดขอบเขตของครีบทองทั้งหมดได จากลักษณะ
ที่พบสามารถนับ Pelvic rays ที่เห็นชัดมีทั้งหมด 4 แถว  
fringing fulcra มี 4 ชิ้น basal fulcra มี 3 ชิ้น  
Dorsal and anal fins (ครีบหลังและครีบกน) 
            ตําแหนงครีบหลังหางจากปลายดานหนาบริเวณกระดูก 
dentary ประมาณ 51 เซนติเมตร ซ่ึงวัดระยะหางจาก basal 
fulcra ของครีบทองถึง basal fulcra ของครีบหลังยาวหาง
ประมาณ  7  เซนติเมตร ครีบหลังแตกหักไมสมบูรณ แตก็
สามารถสังเกตไดประกอบดวย basal fulcra 3 แถว และมี 



fringing 2 แถว มี 6 rays ที่เห็นชัด อยางไรก็ตามจากกานครีบที่คอนขาง
ใหญและหนาคาดวาครีบหลังนาจะปานและยาว ครีบกนไมปรากฏ 
เน่ืองจากเสียหายระหวางการเขาลอมเฝอกเพื่ออนุรักษ 
         Caudal fin (ครีบหาง)  ครีบหางมีใหสังเกตไดเฉพาะตําแหนง 
เน่ืองจากตัวอยางแตกหักพบเฉพาะสวนปลายบน (dorsalmost) ทําให
กําหนดขอบเขตครีบหางไดยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1   ก. แสดงโครงสรางของหัวปลาจาก 

         แหลงภูนอยซีกดานขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Squamation (ลําตัว) ลําตัวปกคลุมดวยเกล็ดแบบกานอยด (ganiod 
scales) ผิวเรียบ ซ่ึงบริเวณชิดกับหัวตรงกลางลําตัวเกล็ดเกล็ดมีรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 1.5 x 1.5 เซนติเมตร และเร่ิมเปลี่ยนเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนม
เปยกปูน ที่มีดานยาวยาวกวาดานกวาง ขนาด 1.5 x 1.0 เซนติเมตร 
ตรงบริเวณลําตัวดานบนชิดกับขอบหลัง โดยที่บริเวณทอง เกล็ดมีขนาด
เล็กเปลี่ยนเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน  
ที่มีดานยาวยาวเทากับดานกวาง ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร เกล็ดบริเวณ
ทายลําตัวใกลกับครีบหาง มีขนาดเล็ก และเกล็ดบริเวณกลางหลังปรากฏ
ปลายแหลม (median spine) คลายหนามชัดเจน แตไมสามารถนับ
จํานวนเกล็ดไดครบ เพราะตัวอยางแตกหักหลายสวนจํานวนเกล็ดที่
สามารถนับได คือแถวตามขวางลําตัวจากแถวหนาครีบทองข้ึนไปถึงฝง
ดานหลังลําตัวเทากับ 20 เกล็ด เสนประสาทขางลําตัวปรากฏเปนรูบน
เกล็ดตลอดแถวที่10 นับจากเกล็ดสวนหลังลงมา ดัง รูปที่ 2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ข. แสดงโครงสรางของหัวปลาจากแหลงภูนอย 
    ซีกดานซาย 
 
 
 
 

4. สรุป และอภิปรายผล    
 
 

          ตัวอยางฟอสซิลปลาภูนอยที่ศึกษามีขนาดคอนขางใหญ 
ซ่ึงบริเวณสวนหัวจนถึงกลางลําตัวกระดูกเชื่อมตอเกือบสมบูรณ 
แตสวนกลางลําตัวไปจนถึงครีบหางแตกหักไมสมบูรณ ปลาย
ดานสุดบริเวณริมฝปากบนแตหักนิดหนอยโดยเฉพาะบริเวณ 
ขากรรไกรลางซีกดานขวาหายไป การกลายเปนซากดึกดําบรรพ
คอนขางดีโดยเฉพาะบริเวณหัว ยกเวนซีกหัวดานซายที่กระดูก
บางสวนเลื่อนหายไปทําใหเห็นกระดูกโครงสรางภายในกะโหลก 
ครีบอก ครีบทอง ครีบหลัง และครีบหางปรากฏ ยกเวนครีบกน
ที่หายไปรวมกับเกล็ดบริเวณทายลําตัวที่แตกหักเสียหาย โดยมี
ความยาวลําตัวยาวเปน 3.7 เทา ของความยาวหัว  4.9 เทา 
ของความลึกหัว ปลาอยูในลักษณะอาปากกวาง 

      จากการเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของ
ตัวอยางจากแหลงภูนอยกับฟอสซิลปลา L. buddhabutrensis 
กับ 
 I. palustris จากแหลงภูนํ้าจ้ัน พบวาลักษณะสัณฐานวิทยา
ภายนอกของตัวอยางจากแหลงภูนอย ไมเหมือนกับ L. 
buddhabutrensis   กับ I. palustris ตัวอยางจากภูนอยจึงเปน
ปลาชนิดใหมที่ไมเคยพบในแหลงภูนํ้าจ่ัน ซ่ึงลักษณะที่แตกตาง
มีดังน้ี 
       ลักษณะ dentary (d) เม่ือเทียบกับปลา L. 
buddhabutrensis  พบวากระดูก dentary รูของเสนประสาท 
เปนแถวเดียวคลายคลึงกัน และมีเสนขอบ ระหวาง angular 
และ surangular เปนรูปโคงซิกแซกคลายรูปตัว Z เม่ือเทียบกับ 
I. palustris พบวามีความแตกตางในสวนที่ปรากฏรูประสาท
บริเวณกระดูก dentary มี 2 แถวชัดเจน  
เสนแบงระหวาง angular กับ surangular ไมชัดเจนเนื่องจากถูก
ปดทับดวยกระดูก maxilla แตมีลักษณะ ของกระดูก angular 
หนาใหญคลายคลึงกัน 

รูปท่ี 2 ลักษณะตัวอยางปลาจากภูนอย 

 



         ลักษณะของ opercular series เม่ือเทียบกับ L. buddhabutrensis  
พบวามีกระดูกลอมรอบเบาตาเพียงแถวเดียวซ่ึงบริเวณผิวของกระดูก 
preopercle ของ L. buddhabutrensis  เรียบแตปรากฏรูซ่ึงเปนรูของ
เสนประสาทคอนขางใหญตลอดแนวดานลางของแกนแนวนอนเพ่ือไป
บรรจบกับรูประสาทที่ขากรร- ไกรลาง และเม่ือเทียบกับ I. palustris 
พบวามีกระดูกลอมรอบเบาตาที่ซับซอนมากปรากฏเปนสองแถว 
          ลักษณะของ frontal  ตัวอยางจากภูนอยจะไมปรากฏริ้วประดับ
หนาแนนเทากัน I. Palustris กับL. buddhabutrensis  กระดูก 
extrascapular ของปลาในแหลงภูนอยมี 3 ชิ้น โดยมีชิ้นที่อยูตรงกลาง
บริเวณหนาผากสวนทายซึ่งปดทับบนเกล็ดสองแถวแรกลักษณะคลาย
หลังคา มีความคลายคลึงกับปลา L. buddhabutrensis  ในขณะที่ I. 
palustris ไมปรากฏลักษณะดังกลาว 
           ลักษณะของ teeth  L. buddhabutrensis  มีฟนบนกระดูก 
maxilla เปนแทงแหลมปลายโคงลงเล็กนอย และมีฟนบนกระดูก 
premaxilla เปนแทงแหลมขนาดไมเทากัน ฟนที่พบบนขากรรไกรลางมี
ลักษณะวางตัวเปนแนวเดียวกับกระดูก dentary แตยอดปลายแหลมหัก
ตั้งฉาก สวนปลา I. palustris ฟนที่พบบนกระดูก dentary เปนแทงแหลม
คอนขางแข็งแรง 
            ลักษณะของ cleithrum เม่ือเทียบกับ L. buddhabutrensis  
พบวามีลักษณะเปนกระดูกเรียวยาวมี enamel เล็กนอย เคลือบบริเวณ
ฐานรองรับครีบอก postcleithrum ประกอบดวยกระดูกหลายชิ้น เรียงตอ
กัน อยูดานทายของสวนหัว กระดูกทุกชิ้นมี enamel เคลือบ 
supracleithrum วางชิดอยูกับ postemporal (ptt)  และ  extrascapular 
ผิวไมมี enamel เคลือบ และเม่ือเทียบกับ I. palustris พบวา 
supracleithrum ผิวไมเรียบ มี enamel เคลือบ สําหรับ cleithrum ไม
สามารถสังเกตไดจากชิ้นตัวอยาง แตจากการศึกษาภาพจําลอง (Cavin 
and Suteethorn, 2006) พบวา cleithrum คอนขางยาวโคงตามกระดูก 
opercular series  
       ลักษณะของ Squamation ลักษณะลําตัวของตัวอยางจากภูนอยได
สัดสวนคลายกับ L. buddhabutrensis  และลักษณะของเกล็ดเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนคลายกับ L. buddhabutrensis  และ 
 I. palustris ตําแหนงของครีบไมเหมือนกับตําแหนงของครีบของทั้ง L. 
buddhabutrensis  และ I. palustris 
       ลักษณะของ circumorbital ผิวของกระดูกทุกชิ้นที่อยูลอมรอบเบา
ตาของปลา I. palustris มีร้ิวประดับกระจายอยูทุกชิ้นและคอนขาง
หนาแนน เดนชัด ในขณะที่ปลา L. buddhabutrensis  คอนขางบางจน
เกือบมีผิวเรียบ แตตัวอยางที่ภูนอยมีร้ิวประดับเชนชัดเฉพาะบริเวณ
กระดูก ลอมรอบเบาตาแถวบน และกระดูก infraorbital ทุกชิ้น 
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