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บทคัดยอ 

ไดโนเสารสกุลใหมชนิดใหมที่พบในประเทศไทยที่ มี
กระดูกแบบสัตวเลื้อยคลาน (Saurischians) กลุมซอโรพอดซึ่งกินพืช
เปนอาหาร  ไดแก  อิสานโนซอรัส  อรรถวิภัชน  และ ภูเวียงโก
ซอรัส  สิรินธรเน  และเทอโรพอดที่กินเน้ือเปนอาหาร ไดแก  สยาม
โมซอรัส  สุธีธรนี  และ  สยามโมไทรันนัส  อิสานเอนซิส  จาก
การศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของกระดูกไดโนเสารซอโรพอด 
และเทอโรพอดที่พบในประเทศไทย จากตัวอยางซากดึกดําบรรพที่
พิพิธภัณฑภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีสวน
ที่แตกตางกันคือ ฟน (Tooth) โดยฟนของไดโนเสารซอโรพอด จะมี
ลักษณะของฟนที่เรียวแหลม ไมมีรอยหยักบนฟน  สวนฟนของ
ไดโนเสารเทอโรพอดจะมีรอยหยักบนฟน กระดูกขาหลัง (Tibia) ของ
เทอโรพอดมีลักษณะกลวงดานใน และมีสันนูนดานบนของทอน
กระดูก ซอโรพอดไมมีลักษณะกลวงดานในเปนกระดูกตัน  กระดูก
สันหลังสวนทอง (dorsal vertebrae) บริเวณ centrum ของซอโร
พอดจะมีรอยบุมชัดเจน  เทอโรพอดไมมีรอยบุม  แตจะมีลักษณะที่
แข็งแรงกวา centrum ของซอโรพอดเปนแบบ opisthocoelous คือ
ผิวขอตอดานหนานูนออก แตดานหลังเวา กระดูกน้ิวเทาของเทอโร
พอดมีลักษณะเรียว ปลายดานหน่ึงมีรอยบุมที่ชัดเจน สวนซอโรพอด
ไมมีรอยบุม  จะมีลักษณะใหญตัน  กระดูกสะโพก (pelvic girdle) 
ของไดโนเสารทั้งสองกลุมเปนแบบ ซอริสเซีย ซ่ึงมีกระดูกสะโพก
แบบสัตวเลื้อยคลานเหมือนกัน แตซอโรพอด กระดูก ilium มี
ลักษณะคอนขางยาว และทํามุมตั้งฉากกับแผนกระดูกรูปรางคลาย
เห็ด สวนเทอโรพอด กระดูก ilium ในสวนปลายดานลางในสวนที่ตอ
กับ กระดูก pubis จะมีลักษณะโคง กระดูก pubis สวนปลายมี
ลักษณะคลายรองเทาบูท กระดูก ischium สวนปลายดานบนใหญ
กวาสวนปลายดานลาง กระดูกสันหลังสวนหาง (caudal vertebrae) 
ซอโรพอด ดานลาง centrum มีลักษณะโคง ดานบนพบ neural 
spine ทํามุมเฉียงข้ึนไปประมาณ 45 องศา สวนกลุมเทอโรพอด
ดานลาง centrum จะมีลักษณะโคง มีขนาดใหญ หนากวา centrum 
ของซอโรพอด เปนแบบที่ผิวขอตอดานหนาและดานหลังมีรูปรางเวา
คลายอานมา (heterocoelous centrum) สวนเทอโรพอด Centrum 
เปนแบบที่ผิวขอตอดานหนาและดานหลังแบนเรียบ (acoelous 
centrum) มีความหนา ลักษณะสัณฐานวิทยาของกระดูกไดโนเสารที่
แตกตางกัน จะเปนขอมูลบงชี้ถึงลักษณะรูปรางและการดํารงชีวิตที่
แตกตางกันของไดโนเสารที่สูญพันธุไปแลว 
 

คําสําคัญ:  กระดูก  ไดโนเสาร  ซอโรพอด เทอโรพอด 
 
 
 

1. บทนํา 
 ไดโนเสารของไทยมีการคนพบในปลายยุคไทรแอสสิก  และ
ยุคครีเตเซียส  ไดโนเสารไทยสวนใหญพบที่ราบสูงภาคอีสาน  จาก
การรายงานการศึกษาการคนพบฟอสซิลไดโนเสารของประเทศไทย
คร้ังแรก  เร่ิมในป พ.ศ.2519  จากโครงการสํารวจแรยูเรเนียม  กรม
ทรัพยากรธรณี  ไดพบกระดูกของไดโนเสารซอโรพอดพวกกินพืช  
จากนั้นมาตั้งแต  พ.ศ.2520  จึงมีการรวมมือกันระหวางนักวิชาการ
ไทยกับฝร่ังเศสในการสํารวจซากดึกดําบรรพในประเทศไทย  จาก
การสํารวจทําใหพบซากดึกดําบรรพไดโนเสาร  16  ชนิด  และมีการ
รายงานเปนสกุลใหมและชนิดใหม  5  ชนิด  ไดแก  ภูเวียงโกซอรัส  
สิรินธรเน    สยามโมซอรัส  สุธีธรนี     สยามโมไทรันนัส  อิสานเอน
ซิส     ซิตตะโกซอรัส  สัตยารักษกิ และ อิสานโนซอรัส  อรรถวิภัชนชิ  
(วราวุธ  สุธีธร และคณะ. 2551: 210-220)  
 นักโบราณชีววิทยา แบงไดโนเสารออกเปน 2 กลุม โดยอาศัย
ความแตกตางของกระดูกสะโพก คือพวกซอริสเชียน (Saurischians)  
มีกระดูกสะโพกแบบสัตวเลื้อยคลาน  และพวกออรนิธิสเชียน 
(Ornithiscians)  มีกระดูกสะโพกแบบนก  ไดโนเสารสกุลใหมชนิด
ใหมที่พบในประเทศไทยที่มีกระดูกแบบสัตวเลื้อยคลาน ไดแก  
ไดโนเสารกลุมซอโรพอดซึ่งกินพืชเปนอาหารและกลุมเทอโรพอดที่
กินเน้ือเปนอาหาร ไดโนเสารกลุมซอโรพอดที่พบในประเทศไทย   
ไดแก  อิสานโนซอรัส  อรรถวิภัชน  และ ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน   
ไดโนเสารกลุมเทอโรพอดที่พบในประเทศไทย  ไดแก  สยามโม
ซอรัส   สุธีธรนี    และ   สยามโมไทรันนัส   อิสานเอนซิส  สวน
ไดโนเสาร  ที่พบในประเทศไทยที่มีกระดูกแบบนก  ไดแก ซิตตะโก
ซอรัส  สัตยารักษกิ   
 กระดูกและฟนคือสวนที่ขุดพบมากที่สุดเนื่องจากเปนสวนที่
แข็ง  ถาหากทรายและโคลนมาทับถมเร็วข้ึน กระดูกก็จะยังคงเรียง
รายตอกันในตําแหนงที่เคยเปนโครงราง หากการทับถมชา กระดูก
จะกระจายปะปนกัน ดังน้ันการขุดคนมักจะพบการกระจายของตัว
ของกระดูกและฟนเปนสวนมากกวาการจัดเรียงที่สวยงาม  ซ่ึงเปน
การยากสําหรับผูที่ไมเชี่ยวชาญที่จะบอกไดวากระดูกที่พบเปน
กระดูกสวนใดของไดโนเสาร  รวมทั้งไดโนเสารที่พบน้ันเปน
ไดโนเสารประเภทกินพืชหรือกินเน้ือเปนอาหาร 
 จากปญหาดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาและ
เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกระดูกไดโนเสารกลุมซอ
โรพอด  เทอโรพอด  ที่พบในเมืองไทย เพื่อศึกษาความแตกตางทาง
สัณฐานวิทยาของกระดูกไดโนเสารกลุมดังกลาว  และนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนตอไป 
 
 
 



2. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสัณฐานวิทยากระดูกของ
ไดโนเสารกลุมซอโรพอด  และเทอโรพอด  ที่พบในประเทศไทย  
 2.  จัดทําสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 กระดูกไดโนเสารซอโรพอด  เทอโรพอดที่พบในประเทศไทย 
ณ คลังเก็บตัวอยาง  พิพิธภัณฑสิรินธร  ตําบลโนนบุรี  อําเภอสหัส
ขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 1.3.1 ไดโนเสารซอโรพอด  หมายถึง  ไดโนเสารพวกซอริส
เชียน  (Saurischians)  มีกระดูกสะโพกแบบสัตวเลื้อยคลาน  กินพืช
เปนอาหาร   สกุลใหมชนิดใหมที่พบในประเทศไทย   ไดแก               
ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน    
 1.3.2  ไดโนเสารกลุมเทอโรพอด หมายถึง ไดโนเสารพวก
ซอริสเชียน  (Saurischians)  มีกระดูกสะโพกแบบสัตวเลื้อยคลาน  
กินเน้ือเปนอาหาร  สกุลใหมชนิดใหมที่พบในประเทศไทย  ไดแก   
สยามโมไทรันนัส  อิสานเอนซิส  
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 อุปกรณ 
 1.  ตัวอยางซากดึกดําบรรพ  ไดโนเสาร  ภูเวียงโกซอรัส                 
สิรินธรเน และสยามโมไทรันนัส  อิสานเอนซิส 
 2.  ไมบรรทัด 
 3.  สมุดสนาม 
 4.  กลองถายรูป 
 
2.2 วิธีการศึกษา 
 1.  ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกบัระบบกระดูก  และกําหนด
ขอบเขตการศึกษา 
 2.  ถายรูปกระดูกที่พบของตัวอยางซากดึกดําบรรพ  
ไดโนเสารซอโรพอด  และเทอโรพอด   ในหองปฏิบัติการ   
 3.  ศึกษาสัณฐานวิทยาของตัวอยางซากดึกดําบรรพ  ตามขอ  
2  โดยทําการศึกษาสัณฐานวิทยาทั่วไปจากการสังเกต 
 4.  เปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของกระดูกและฟน
ไดโนเสารซอโรพอดและเทอโรพอด  โดยใชกระดูกสวนเดียวกันมา
เปรียบเทียบกัน   
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสัณฐานวิทยากระดูกของไดโนเสารซอโรพอด 
และเทอโรพอดที่พบในประเทศไทย มีผลการศึกษาดังตารางที่ 1-6 
 

ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาของกระดูกสันหลังชวงทอง (dorsal 
vertebrae) 
ไดโนเสาร กระดูกสันหลังชวงทอง (dorsal vertebrae) 

ซอโรพอด 

 
 

Centrum เปนแบบ 
opisthocoelous ตรง
บริเวณ Centrum 
ดานขางจะพบรอยบุม
ชัดเจน 

เทอโรพอด 

 

  
 

ตรงบริเวณ Centrum 
จะไมพบรอยบุม และมี
ลักษณะโคงมากกวา
กลุมซอโรพอด 

ตารางที่ 2 แสดงสัณฐานวิทยาของกระดูกสันหลังสวนหาง (caudal 
vertebrae) 
 
ไดโนเสาร กระดูกสันหลังสวนหาง (caudal vertebrae) 

ซอโรพอด 

 

centrum เปนแบบ 
heterocoelous ดานบนพบ 
neural spine ทํามุมเฉียงข้ึน
ไปประมาณ 45 องศา  

เทอโรพอด 

   

centrum เปนแบบ acoelous  
ดานบนพบ neural spine 
เฉียงไปทางหาง  ขนาดใหญ 
มีความหนา 

 
ตารางที่ 3 แสดงสัณฐานวิทยาของกระดูกขาหลัง (Tibia) 
 
ไดโนเสาร กระดูกขาหลัง (Tibia) 

ซอโรพอด 
 

มีขนาดใหญ กระดูกตัน 

เทอโรพอด 
 

 

มีลักษณะเรียว ตรงกลาง
กระดูกจะกลวง กระดูกสวน
ตนขามีสันนูนข้ึน 

 
ตารางที่ 4 แสดงสัณฐานวิทยาของกระดูกน้ิวเทา 
 
ไดโนเสาร กระดูกน้ิวเทา 

ซอโรพอด 

                    มีขนาดใหญเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมไมมี
รอยบุม 

เทอโรพอด 
        

มีขนาดเล็กเรียว มี
รอยบุมตรงปลาย
ดานหน่ึงของกระดูก
น้ิวเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 แสดงสัณฐานวิทยาของกระดูกสะโพก (pelvic girdle) 

 
ตารางที่ 6 แสดงสัณฐานวิทยาของฟน  (Tooth) 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากลักษณะสัณฐานวิทยาของไดโนเสารที่พบในประเทศไทย
จากกลุมตัวอยาง ณ พิพิธภัณฑ  สิรินธร  อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ  
พบวาไดโนเสารซอโรพอด และเทอโรพอด มีลักษณะโครงสราง      
ทางวิทยาที่แตกตางกันอยางชัดเจนดังน้ี 
 1.  ฟน  โดยฟนของซอโรพอดเปนฟนซ่ียาว เรียว คลายดินสอ 
มีไวกินพืช ใชเปนฟนครูด ดึงใบไม แตไมสามารถเคี้ยวได การวิจัย
ของนักวิจัยพบวาจะพบกอนหินในบริเวณชองทองของไดโนเสาร  
ซอโรพอด  คาดวานาจะถูกนําไปใชในการบดอาหารในทอง แต
ไดโนเสารเทอโรพอด ฟนมีลักษณะเปนแทงกรวย ปลายแหลม มีสัน
เล็ก ๆ เปนใบเลื่อย เปนฟนไวตัดและเฉือน เปนลักษณะสําคัญของ
ฟนไดโนเสารกลุมกินเน้ือเปนอาหาร   
 2.  สะโพกของไดโนเสารทั้งสองกลุมเปนแบบสัตวเลื้อยคลาน  
แตมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ กระดูก ilium ของซอโรพอด มี
ลักษณะคลายเห็ด และ pubis มีรูที่ดานบนสวนเทอโรพอด กระดูก 
ilium มีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม pubis มีลักษณะคลายรองเทา

บูท  และกระดูก pubis และ ischium มีลักษณะแตกตางกันมากโดย
ซอโรพอดจะมีขนาดใหญกวา อาจเนื่องจากเปนการเพิ่มพื้นที่ให
กลามเน้ือมาเกาะ สวนเทอโรพอดมีขนาดเล็กวาอาจเปนเพราะ
ลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากไดโนเสารประเภทนี้
กินเน้ือเปนอาหาร ตองใชกําลังในการไลลา  การที่มีกระดูกที่เล็กกวา   
จะทําใหการเคลื่อนที่รวดเร็วข้ึน และกระดูกสวนน้ีเปนกระดูกที่สราง
สมดุลเน่ืองจากเปนไดโนเสารที่มีหัวใหญ และกรามที่แข็งแรง แตคอ
ส้ัน เพราะฉะนั้นจะตองใชกระดูกบริเวณน้ีและกระดูกสันหลังสวน
หางในการทําใหสมดุล   
 3. กระดูกสันหลังสวนทอง (dorsal vertebrae)  ของไดโนเสาร
ซอโรพอดมีรอยบุม รอยเวาเปนจํานวนมาก อาจเนื่องจากเปนการทํา
ใหนํ้าหนักกระดูกลดลง  แตเปนการเพิ่มพื้นที่ในการรองรับกลามเน้ือ
มากข้ึน เพราะไดโนเสารกลุมน้ีมีขนาดใหญ  แตกระดูกสันหลังสวน
ทองของไดโนเสารเทอโรพอดจะไมมีรอยบุม ซ่ึงมีขนาดใหญและ
แข็งแรงกวา Centrum ของซอโรพอดเปนแบบ opisthocoelous คือ
ผิวขอตอดานหนานูนออก แตดานหลังเวา จึงทําใหขอตอเปนแบบหัว
สวมเบาเชนเดียวกับนก 
 4. กระดูกสันหลังสวนหาง (caudal vertebrae) ของไดโนเสาร
เทอโรพอดมีลักษณะใหญและแข็งแรงกวา อาจเปนเพราะบริเวณ
สวนหางตองเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อสรางสมดุลใหกับรางกายเวลา
วิ่งเพื่อไลลาเหยื่อ centrum ของซอโรพอด เปนแบบที่ผิวขอตอ
ดานหนาและดานหลังมีรูปรางเวาคลายอานมา (heterocoelous 
centrum) สวนเทอโรพอด centrum เปนแบบที่ผิวขอตอดานหนา
และดานหลังแบนเรียบ (acoelous centrum) มีความหนา ซ่ึงเหมาะ
สําหรับรับและกระจายแรงกดภายในกระดูกสันหลัง 
 5. กระดูกขาหลังสวน tibia ของไดโนเสารซอโรพอดมีขนาด
ใหญกวา และตัน อาจเนื่องมาจากตองรับนํ้าหนักตัวที่มากของ
ไดโนเสารกลุมน้ี  สวนไดโนเสารเทอโรพอดจะมีลักษณะเรียว  
แข็งแรง แตกลวง อาจเนื่องมาจากตองการลดน้ําหนักของกระดูก  
เพื่อสรางความปราดเปรียวในการวิ่ง 
 6. กระดูกสวนน้ิวเทาของไดโนเสารซอโรพอดมีลักษณะรูปทรง
ขนาดใหญ ตัน สวนเทอโรพอดมีลักษณะเล็กเรียว มีรอยบุมตรง
ปลายดานหนึ่ง  อาจเนื่องมาจากเปนสวนของขอตอน้ิวที่ตองการลด
แรงเสียดทานระหวางการเคลื่อนที่เพื่อทําใหมีการเคลื่อนที่ที่เร็วข้ึน 
 อยางไรก็ตามตัวอยางที่นํามาศึกษาในครั้งน้ีมีจํานวนจํากัด  
การศึกษาเปรียบเทียบจึงทําไดบางสวนเทานั้น  ซ่ึงไดขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ ยวกับไดโนเสารทั้ งสองกลุมที่พบในประเทศไทยเทานั้น             
การคนพบซากดึกดําบรรพที่สมบูรณจะทําใหการเปรียบเทียบ
ลักษณะสัณฐานวิทยาของไดโนเสารทั้งสองกลุมชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
สามารถนําขอมูลไปใชอธิบายพฤติกรรม หรือโครงสรางของสัตวที่
สูญพันธุไปแลวไดใกลเคียงมากยิ่งข้ึน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดโนเสารกลุมซอโรพอด  
และเทอโรพอด ที่เกิดตางยุคกัน   
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาควรมีจํานวนมากพอที่จะใชใน
การศึกษา  เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองและนาเชื่อถือมากขึ้น 
 
 

ไดโนเสาร กระดูกสะโพก (pelvic girdle) 

ซอโรพอด 

 

กระดูก ilium มีรูปโคงมนคลายเห็ด 
และสวนที่ตอกับ pubis ทํามุมตั้ง
ฉากกับแผนกระดูก ilium กระดูก 
pubis บริเวณสวนปลายจะพบรู 
(obturator foramen) กระดูก 
ischium มีลักษณะคลายกระดูก 
pubis  แตจะไมมีรู   

เทอโรพอด 

 

กระดูก ilium มีรูปทรงเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมสวนปลายดานลางในสวน
ที่ตอกับ กระดูก pubis จะมี
ลักษณะโคง กระดูก pubis สวน
ปลายมีลักษณะคลายรองเทาบูท 
กระดูก ischium สวนปลายดานบน
ใหญกวาสวนปลายดานลาง 

ไดโนเสาร ฟน  (Tooth) 

ซอโรพอด 

 

 
 

มีลักษณะเรียวยาว คลายดินสอ 
ปลายเรยีวแหลมเล็กนอย รอบ  
ฟนไมมีรอยหยัก ฟนมีลักษณะ
เรียบ ลื่น เปนลักษณะฟนครูด  

เทอโรพอด 

 มีลักษณะเปนแทงกรวย ปลาย
แหลม มีสันเล็ก ๆ แบบใบเลื่อย 
ยาวตลอดฟนเปนลักษณะฟนตัด
และเฉือน ดานหนาและดานหลัง
ของฟนโคง นูนสวนกลาง และ
เรียวเล็กไปดานขางของฟน 
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