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บทคัดยอ 

ซากดึกดําบรรพ  คือกุญแจสําคัญที่อธิบายเรื่องราวใน
อดีตไดเปนอยางดี การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาและการวาดแบบจําลองการจัดเรียงตัวของฟน
ฉลามสกุล ไทยโอดัส รุจาอี  ที่พบในแหลงขุดคนโคกผาสวม จังหวัด
อุบลราชธานี  วิธีการศึกษาวิจัยคือ สืบคนขอมูลจากเอกสารและ
ศึกษาตัวอยางภายในหองปฏิบัติการศูนยวิจัยพิพิธภัณฑสิรินธร และ
ตัวอยางจากภาคสนาม ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาพบฟนฉลามสกุล
ไทยโอดัส รุจาอี   พบวาตัวฟนขอนขางแบน  ไมมีรากฟน ซ่ึง
ประกอบดวยตัวฟนหลักและมีตัวฟนรองขนาบขางทั้งสองดาน เหนือ
ขอบฟนดานบนหรือมองจากดานบนของฟนจะมีรอยหยักคลายใบ
เลื่อยและขอนขางคม  ตัวฟนหลักตัวฟนรองมีความสูงใกลเคียงกัน  
แตตัวฟนหลักมีขนาดใหญกวา  ตัวฟนหลักมีลักษณะนูนเดนชัด
มากกวาฟนรอง ตัวอยางที่ศึกษาในพิพิธภัณฑสิรินธรเปนตัวอยางที่
มีรากฟนตัวฟนหลักแตกหัก  โดยเฉพาะสวนของตัวฟนหลักกับพบ
รากฟนติดกับฟนหลัก ตัวฟนสูง 5  มิลลิเมตร  ยาว 8 มิลลิเมตร 
สวนตัวฟนรองขอบฟนจะมีความคม  ที่เห็นไดเดนชัด ระหวางตัวฟน
กับรากฟนจะมีรองลึกใหเห็นชัดเจน  รองฟนจะมีความยาวตลอดตัว
ฟนรากฟนจะมีรูพรุนเล็กๆเต็มตลอดทั้งรากบริเวณสวนปลายของ
รากฟนจะมีขนาดใหญเปนแถวเรียงกันอยูและจะมีรูพรุนเล็กๆเรียง
ตัวเปนแถวซึ่งรูขนาดใหญที่เรียงกันอยูบนปลายฟนจะพบเฉพาะฟน
ฉลามน้ําจืดเทานั้นอาจเปนไปไดวารูที่พบเหลานี้มีวิวัฒนาการมาเพื่อ
ใชอาศัยอยูในนํ้าจืด เพื่อใหฟนเบา  เพราะวาฟนของฉลามมีเต็มปาก   
          จากลักษณะฟนที่อยูในคลังตัวอยางทั้งหมดที่ศึกษาจาก
แหลงขุดคนโคกผาสวม  พบวาฟนฉลามในฟนไทยโอดัส รุจาอี  มี
ลักษณะที่เหมือนกันทั้งปาก  จากหลักฐานดังกลาวนี้เองจึงสรุปไดวา  
ลักษณะฟนฉลามทั้งปากมีลักษณะเหมือนกันหมด และการเรียงตัว
ของฟนระหวางตัวฟนกับรากฟนจะมีลักษณะพิเศษที่เห็นไดชัดเจน
คือมีรองขนาดลึกข้ันระหวางตัวฟนกับรากฟน  รองฟนตัวน้ีจะเปน
ตัวเชื่อมของฟนซ่ีถัดไป  และจะเรียงตัวตามแนวยาวจากดานนอก
ปากสูดานในปาก  แตจากขอบปากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่งจะเรียง
ตัวตามแนวยาว  จากลักษณะของฟนที่เรียงตัวจากภายนอกปาก
จนถึงในปากโดยมีรองฟนเปนตัวยึดและจะเรียงเปนแนวจนเต็มปาก  
จะชวยในการยึดเพื่อชวยในการขบเคี้ยวอาหาร  เพราะรากฟนฉลาม
ไมแข็งแรง  ลักษณะฟนเม่ือมองจากดานบนก็จะเห็นเปนลักษณะ
ของใบเลื่อยของฟนไดชัดเจน  ถามองจากดานหนาฟนจะเห็นเปน
รองระหวางตัวฟนกับรากฟน  เพื่อจะใหฟนซ่ีตอไปมาตอเรียงตัว
ขนานกันไปได  และสวนดานขางของตัวฟนก็มีลักษณะยืนออก  
 
คําสําคัญ  สัณฐานวิทยา ซากดึกดําบรรพ ฟนฉลามโคกผาสวม 

1. บทนํา 

       ซากดึกดําบรรพ หมายถึงซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตในอดีต
ที่ประทับอยูในหิน โดยเม่ือส่ิงมีชีวิตทั้งหลายตายลงในสภาพเเว
ดลอมที่เหมาะสม เม่ือมีตะกอนสะสมตัวปดทับและตอมากลายเปน
หิน ซากสิ่งมีชีวิตเหลานั้นก็จะกลายเปนซากดึกดําบรรพ (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2550) 
 ในประเทศไทยมีการคนพบซากดึกดําบรรพจํานวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
หรือบริเวณที่ราบสูงโคราช ซ่ึงมีอายุอยูในชวงมหายุคมีโสโซอิค เชน 
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร จระเข เตา ปลากระดูกแข็ง และฉลามน้ํา
จืดเปนตน (Buffeaut et al., 2008) 
 ซากดึกดําบรรพฉลามน้ําจืดในบริเวณที่ราบสูงโคราช
สามารถพบไดในหมวดหินที่มีอายุในชวงตอนปลายยุคจูแรสสิคถึงครี
เตเชียสตอนตน ซ่ึงพบในหมวดหินโคกกรวด หมวดหินเสาขัว และ
หมวดหินภูกระดึง บริเวณแหลงขุดคนโดกฝาสวมหมวดหินโคก
กรวด มีรายงานการคนพบฉลามน้ําจืดอยางนอย 6 ชนิด ไดแก 
hybodus  อยางนอย2 ชนิด,  Heteroptychodus, Khoratodus, 
Achorhizodus Thaiodus, ฉลามสองสกุลสุดทายพบเฉพาะใน 
ประเทศไทย และ การคนพฉลามนํ้าจืดThaiodus สามารถบงชี้อายุ
ของแหลงขุดคนน้ีสามาถเทียบเคียงไดจากการคนพบฉลามน้ําจืด 
Thaiodus ซ่ึงบงชี้วามีอายุอยูในชวงแอบเทียน-แอลเบียน (Cuny et 
al., 2008) 
 จากการคนพบซกดึกดําบรรพฉลามน้ําจืดเฉาพในสวนที่
เปนฟนจํานวนมากในแหลงขุดคนโคกฝาสวม โดยเฉพาะอยางยิ่งฟน
ฉลามน้ําจืด Thaiodus ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาของฟนฉลาม  และการวาดแบบจําลองการจัดเรียงตัวของฟน
ฉลาม ที่พบในแหลงขุดคนโคกฝาสวม  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให
เขาใจรูปแบบของการใชงานและการกินอาหารของฉลามชนิดน้ีมาก
ยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค   
1. เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของฟนฉลามที่พบใน

แหลงขุดคนโคกฝาสวม 
2. เพื่อวาดแบบจําลองโครงสรางของฟนฉลาม  ที่พบใน

แหลงขุดคนโคกฝาสวม 
3. เพื่อจัดทําสื่อการสอน  และนําไปประยุกตใชในชั้นเรียน 

 

 
 
 
 



ขอบเขตการศึกษา 
     ศึกษาตัวอยางฟนฉลามที่พบในแหลงขุดคนโคกผาสวม  ในคลัง
ตัวอยางของพิพิธภัณฑ  และทําการวาดแบบจําลองโครงสรางการ
จัดเรียงตัวของฟนฉลามที่พบ 
 
3. วิธีการศึกษา  

      การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของฟนฉลาม  และการวาด
แบบจําลองการจัดเรียงตัวของฟนฉลามที่พบในแหลงขุดคนโคกฝา
สวม อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการศึกษา
โดย   
 1. ศึกษาสัณฐานวิทยาของซากดึกดําบรรพฟนฉลาม 
Thaiodus ruchae ในคลังเก็บตัวอยาพิพิธภัณฑสิรินธร  กรม
ทรัพยากรธรณี จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชกลองจุลทรรศนใชแสง
แบบสเตอริโอไมโครสโคป เน่ืองจากฟนตัวอยางมีขนาดเล็ก  
  2. วาดภาพสัณฐานของซากดึกดําบรรพฟนฉลาม 
Thaiodus ruchae บันทึกขอมูล และรายละเอียดของซากดึกดําบรรพ
ฟนฉลาม Thaiodus ruchae เพื่อการวาดแบบจําลองการจัดเรียงตัว
ของฟนฉลาม 
    
ผลการวิจัย 

      ผลจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟนฉลาม
สกุล Thaiodus และการวาดแบบจําลองการจัดเรียงตัวของฟนฉลาม
ที่พบในแหลงขุดคนโคกผาสวม  อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี ในคลังเก็บตัวอยางพิพิธภัณฑสิรินธร กรมทรัพยากร
ธรณี จังหวัดกาฬสินธุ หมายเลขตัวอยาง TF 2582.2  ซ่ึงเปน
ตัวอยางตนแบบ ซ่ึงวัดความยาวได 2.5 เซนติเมตร สูงจากตัวฟนถึง
ปลายฟน 1 เซนติเมตร ไมมีรากฟน ตัวฟนขอนขางแบน ประกอบ
ไปดวยตัวฟนหลัก ( Crown ) และมีตัวฟนรองขนาบขางทั้ง 2 ดาน 
เหนือของฟนดานบนมีรอยหยักคลายใบเลื่อยขอนขางจะคมเพื่อ
เอาไวบดอาหาร  ตังฟนรองความสูงใกลเคียงกับตัวฟนหลัก แตตัว
ฟนหลักจะมีขนาดใหญกวา ตัวฟนหลักจะมีลักษณะนูนเดนชัด
มากกวาตัวฟนรอง ตัวฟนดานที่ติดกับลิ้นมีความลาดเอียงมากกวา
ดานที่ติดริมฝปาก  
ดังภาพที่ 1 
 
       ____________  1 cm 

 
 
รูปท่ี 1 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของฟนฉลามสกุล Thaiodus  
จากแหลงขุดคนโคกผาสวม scale bar 1 cm 

 

       ____________ 1 cm 
 

รูปท่ี 2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของฟนฉลามสกุล Thaiodus  ที่มี
รากฟนติดอยู  scale bar 1 cm 

 
        ตัวอยางที่มีรากฟนตัวฟนหลักแตกหักแตกับพบรากฟนติดกับ
ฟนหลัก  ตัวฟนสูง 5 มิลลิเมตรยาว 8 มิลลิเมตร สวนตัวฟนรองขอบ
ฟนจะมีความคมที่เห็นเดนชัด ตัวฟนรองมีลักษณะหยกัเปนใบเลื่อย
ระหวางตัวฟนกับรากฟนจะมีรองลึกใหเห็นชัดเจน รองจะมีความยาว
ตลอดทั้งตัวฟน รากฟนจะมีรูพรุนเล็กๆกระจายเต็มตลอดทั้งราก  
บริเวณสวนปลายของรากฟนจะมีขนาดรูพรุนขนาดใหญเปนแถว
เรียงกันอยูและจะมีรูพรุนเล็กๆเรียนตัวกันเปนแถว ซ่ึงรูขนาดใหญที่
เรียงกันอยูบนปลายรากฟนจะพบเฉพาะฟนฉลามน้ําจืดเทานั้น 
อาจจะเปนไปไดวารูขนาดใหญที่พบเหลานี้มีวิวัฒนาการมาเพื่อใช
อาศัยอยูในนํ้าจืด  ดังภาพที่ 2 
 จากลักษณะฟนที่อยูในคลังตัวอยางทั้งหมดที่ศึกษาจาก
แหลงโคกผาสวม  พบวาฟนของฉลามThaiodus ruchse  จะมี
ลักษณะสัณฐานวทิยาที่เหมือนกันทั้งหมด  จากหลักฐานดังกลาวนี้
เองจึงสัณนิฐานไดวาลักษณะฟนทั้งปากมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด
หรือฟนเปนแบบ Homodont หมายถึงรูปแบบฟนที่ฟนจะมีลักษณะ
ฟนเหมือนกันทั้งปาก ดังรูป 
 
      _____  1 cm 

 
 
รูปท่ี 3  แสดงการจัดเรียงตัวของฟนฉลามสกุล  Thaiodus ruchae 
    
        จากการสังเกตพบวาระหวางตัวฟนกับรากฟนจะมีลักษณะ
พิเศษที่เห็นไดชัดเจน คือ มีรองขนาดลึกข้ันระหวางตัวฟนกับรากฟน 
จึงสัณนิฐานไดวา  รองฟนจะเปนตัวเชื่อมของฟนซ่ีถัดไปซึ่งจะมีการ
เรียงตัวเปนแนวยาวดังภาพที่ 4A สวนของฟนจากดานนอกปากสู
ดานใน จะเรียงตัวดังภาพ B คือจะแสดงลักษณะของฟนที่เรียงตัว
จากภายนอกปากจนถึงในปากโดยมีรองฟนเปนตัวยึด  และจะเรียง
เปนแนวจนเต็มปากชวยในการยึดฟนเพราะรากของฟนไมแข็งแรง  
ลักษณะฟนเม่ือมองจากดานบนฟนก็จะมองเห็นลักษณะของใบเลื่อย
ของฟนชัดเจน และถามองจากดานหนาฟนก็จะเห็นเปนรองระหวาง
ตัวฟนกับรากฟนชัดเจนเพื่อจะใหฟนซ่ีตอไปมาตอเรียงตัวขนานกัน 
ดังภาพ ที่ 4 B    



 
 
                 A                        B 
รูปพที่ 4   ภาพ A:  แสดงลักษณะของรองฟนที่คั่นระหวางตัว     
                       ฟนกับรากฟนเม่ือมองจากดานขาง 
                  B:  แสดงการทํางานของรองฟน เม่ือฟนจัดเรียง 
                      ตัวบนกราม 
 
4. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบและเขาใจถึงการจัดเรียงตัว
ของฟนฉลามสกุลไทยโอดัส รุจาอี ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ฟน
ของไทยโอดัส รุจาอี  ซ่ึงฟนจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งปาก มองจาก
ดานบนฟนจะเห็นเปนรอยหยักคลายใบเลื่อย จะประกอบดวยฟน
หลักและมีตัวฟนรองขนาบทั้งสองดาน  ตัวฟนหลักตัวฟนรองความ
สูงใกลเคียงกันแตตัวฟนหลักมีขนาดใหญกวา  ตัวฟนหลักมีลักษณะ
นูนเดนชัดมากกวาฟนรอง ระหวางตัวฟนกับรากฟนจะมีรองลึก รอง
ลึกของฟนจะเปนตัวเชื่อมของฟนซ่ีถัดไปและเรียงตัวตามแนวยาว
ฟนมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งปาก  เม่ือฟนฉลามซี่ใดหักซ่ีตอไปท่ีอยู
ถัดไปจะเคลื่อนมาแทนที่ประมาณ 5-7วัน ฉลามจะสรางฟนไดตลอด
ชีวิตไมมีวันหมด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณโครงการครุวิจัย  (สกว.)  ที่ใหโอกาสครูทั่ว
ประเทศเขารวมศึกษากระบวนการทําวิจัยในครั้งน้ี นายณรงค 
รัตนมาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงปรือพิทยาคม ที่ใหการสนับสนุน
ตอผูวิจัยในการเขารวมโครงการครุวิจัย ดร.วราวุธ  สุธีธร หัวหนา
โครงการครุวิจัย นายมานพ  รักษาสกุลวงศ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ
สิรินธร  ที่ใหความอนุเคราะหดานสถานที่  และใหความรูดาน
วิชาการผูเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพฉลามนํ้าจืด ดร.คมศร  
เลาหประเสริฐ  นางสาวสุชาดา  คําหา  นักวิจัยที่ปรึกษา  ที่ให
คําแนะนําแนวทางการดําเนินการวิจัย  และตรวจแกไขขอบกพรอง
ของงานวิจัยชิ้นน้ี  คณะวิทยากร  พี่เลี้ยง ทีมงานศูนยวิจัยภูกุมขาว  
พิพิธภัณฑสิรินธรทุกทาน  รวมทั้งคณะครูที่เขารวมโครงการครุวิจัย 
– ซากดึกดําบรรพรุนที่ 5 ทุกทาน ที่ใหความดูแลเอาใจใสและเปน
กําลังใจตอผูวิจัย จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี 
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