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บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา

ของซากดึกดําบรรพฟนฉลามน้ําจืดแตละชนิด ความหลากชนิดของปลา
ฉลามน้ําจืดที่พบ อธิบายลักษณะกลยุทธการกินอาหาร และสามารถ
อธิบายลักษณะอาหารของฉลามแตละชนิดที่พบในพื้นที่ทางนํ้าลน 
บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  โดย
การสํารวจและเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพฟนฉลามน้ําจืดจากบริเวณ
แหลงขุดคน ตัวอยางจากหองคลังพิพิธภัณฑสิรินธร  กรมทรัพยากร
ธรณี จังหวัดกาฬสินธุ และตัวอยางจากศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดวยการศึกษาในหองปฏิบัติการ 
โดยการศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอไมโครสโคป ผล
การศึกษาพบความหลากชนิดของฉลามน้ําจืดจํานวน 4 ชนิด คือ
Hybodus sp., Heteroptychodus steinmanni, Heteroptychodus sp. 
และชนิดที่ 4 ซ่ึงแตละชนิดมีรูปราง  และลักษณะที่แตกตางกันไป  โดย 
Heteroptychodus steinmanni และHeteroptychodus sp. เห็นขอบฟน
ชัดเจน  มีรองตามขวางพาดจากขอบฟน ลักษณะผิวฟนมีสันหลักทอด
ตามขวางตลอดตัวฟน ปรากฏริ้วฟนขนาดเล็กพาดระหวางสันฟน มีสัน
ยอยเล็กๆ ตั้งฉากกับสันหลัก  แสดงใหเห็นถึงลักษณะของฟนที่ใช
สําหรับบดอาหาร และจากลักษณะลวดลายและสันฟนที่หนาแนน 
อนุมานไดวาเปนการเพิ่มพื้นที่  และเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
อาหาร ซ่ึงเหมาะสําหรับใชกินสัตวนํ้าพวกที่มีเปลือกแข็ง เชน หอยสอง
ฝา หรือสัตวที่มีเปลือกแข็งหุมตัว สวนฟนของฉลามน้ําจืด Hybodus  
sp. ลักษณะฟนมีสวนของปลายแหลม มีสันฟนที่ชัดเจนบริเวณฐานฟน 
อนุมานไดวาเปนลักษณะของฟนตัดและฉีกอาหารได  ฟนลักษณะนี้จึง
เหมาะกับอาหารที่หลากหลายเชน  สัตวเล็กที่มีลําตัวออนนุม  หรือสัตว
ที่มีเปลือกแข็ง  และปลาฉลามน้ําจืดชนิดที่ 4 ลักษณะฟนมีทั้งที่ยอด
แหลมมน  สันฟนมีความคม  และนูนสูงชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฐานฟน
เปนส่ีเหลี่ยม  ฟนลักษณะนี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะของฟนที่ใชสําหรับ
บดอาหาร  และฉีกอาหาร  ซ่ึงอนุมานไดวา  ฟนที่มีลักษณะแบบนี้
เหมาะสําหรับใชกินสัตวที่มีเปลือกแข็ง และมีลําตัวออนนุมได  อยางไรก็
ตามฟนฉลามน้ําจืดชนิดน้ียังไมสามารถระบุไดวาเปนของฉลามชนิดใด 
ซ่ึงตองทําการศึกษาตอไป จากการคนพบซากดึกดําบรรพฉลามนํ้าจืด
ถึง  4 ชนิด ชี้ ให เห็นวา  บริเวณแหลงขุดคนเ ข่ือนลําปาวมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง  ทําใหฉลามน้ําจืดมีการปรับตัวใหเขากับ
อาหารที่หลากหลายซึ่งเปนการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ  จึงทําใหพบ
ฉลามน้ําจืดหลากหลายสายพันธุ 
 
คําสําคัญ:   ความหลากชนิด  ซากดึกดําบรรพ ฉลามน้ําจืด  
                แหลงขุดคนเข่ือนลําปาว   
 

 
1. บทนํา  
        ประเทศไทยมีการสํารวจขุดคน และศึกษาซากดึกดําบรรพมา
นานกวา 28 ป  โดยกรมทรัพยากรธรณีรวมกับนักวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการสํารวจชีววิทยาไทย-
ฝร่ังเศส ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางคณะขุดคนของสองประเทศใน
การศึกษาซากดึกดําบรรพ  และนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
งานดานบรรพชีวินวิทยาของประเทศไทย  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยนับเปนอีกแหลงหน่ึงที่มีการคนพบซาก
ดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตจํานวนมาก  โดยเฉพาะในบริเวณที่ราบสูง
โคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากเปน
กลุมหินโคราช (Khorat Group) ประกอบดวยชั้นหินตะกอนสีแดง ที่
เกิดจากการสะสมตัวบนบกในชวงเวลามหายุคมีโซโซอิก  และมีการ
ขุดคนพบซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลังเปนจํานวนมาก 
อาทิ แหลงขุดคนภูเวียง  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแกน แหลงขุดคนภูพอก 
จ.สกลนคร แหลงขุดคนโคกผาสวม จ.อุบลราชธานี แหลงขุดคนภู
พานทองจ.หนองบัวลําภู แหลงขุดคนหนองสูง จ.มุกดาหาร แหลงขุด
คนภูนํ้าจ้ัน จ.กาฬสินธุ แหลงขุดคนภูสิงห จ.กาฬสินธุ แหลงขุดคนภู
นอย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ  แหลงขุดคนเข่ือนลําปาว อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ  เปนตน 
 

เข่ือนลําปาว  เปนแหลงขุดคนที่เปนเข่ือนดินปดกั้นนํ้า
ปาวในอ.เมือง และปดกั้นหวยยางในเขตอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ  
เม่ือเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยาของหินในพื้นที่ดังกลาวแลว
พบวา มีความสัมพันธกับกลุมหินโคราชในหมวดหินโคกกรวด  ซ่ึง
เปนหมวดหินที่มีการสะสมของตะกอนโบราณ  มีความสัมพันธกับ
การเกิดซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตในยุคโบราณ จากรายงานการ
สํารวจวิ จัยพบซากดึกดําบรรพไดโนเสาร  และสัตว มีกระดูก 
สันหลังชนิดตางๆเปนจํานวนมาก ไดแก ฟนจระเข  ฟนไดโนเสาร
ประเภทกินเน้ือ และโดยเฉพาะอยางยิ่งพบฟนฉลามน้ําจืดจํานวน
มาก (กรมธรณีวิทยา, 2549) ซ่ึงในปจจุบันฉลามน้ําจืดไดสูญพันธุไป
แลวในอดีตเหลือเฉพาะซากดึกดําบรรพเทานั้นที่เปนหลักฐานใหเรา
ไดศึกษาวิจัย    
 ดังน้ันจากเหตุผลขางตน  จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษา
ความหลากชนิดของฉลามน้ําจืดในพื้นที่ทางน้ําลน บริเวณแหลงขุด
คนเข่ือนลําปาว  เพื่อใหทราบถึงลักษณะสัณฐานวิทยาของฟนฉลาม
นํ้าจืดแตละชนิด รวมถึงลักษณะการกินอาหารของฉลามน้ําจืด  ซ่ึง
จะสงผลใหเขาใจลักษณะของการเกิดซากดึกดํา-บรรพในพื้นที่
ดังกลาว  รวมถึงสามารถนําทักษะกระบวนการจากการศึกษาครั้งน้ี
มาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



  

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
  

2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
 เข่ือนลําปาวตั้งอยูหางจากภูกุมขาวไปทางทิศใตประมาณ 
20 กิ โ ล เ ม ต ร   อ ยู ใ น แ ผ น ที่ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ม า ต ร า ส ว น  
1 : 50,000 ระวางอําเภอหนองกุงศรี (5642 II) การเขาถึงพื้นที่โดย
ใชเสนทางหลวงหมายเลข 227 (กาฬสินธุ–สหัสขันธ–คํามวง –วัง
ส า มหมอ –พั ง โ ค น )  ก อ น ถึ ง ตั ว เ มื อ ง ก าฬสิ น ธุ ป ร ะ ม าณ  
18 กิโลเมตร  เลี้ยวขวาเขาสู เ ข่ือนลําปาว ระยะทางประมาณ  
10 กิโลเมตร  พื้นที่ศึกษาคือ บริเวณทางน้ําลนฝงตะวันตกของเข่ือน
ลํ า ป า ว  จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ   โ ด ย มี พิ กั ด ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร    
No 160 35’ 48.0’’   E0 1030 26’ 23.2’’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 วัสดุอุปกรณ 
 2.2.1 อุปกรณที่ใชในการศึกษาภาคสนาม  

1)  คอนธรณ ี
2)  สกัด 
3)  แปรงปด 
4)  แฮนดเลนส 
5)  กลองดิจิตอล 
6)  ปากกา สมุดจด และกระดาษสําหรับวาดภาพ 
7)  เครื่องมือวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 

 2.2.2 อุปกรณที่ใชในการศึกษาในหองปฏิบัติการ 
                     1)  กลองพลาสติกใสเก็บตัวอยาง  

2)  พูกันสําหรับเข่ียตัวอยาง 
3)  ปากคบีตัวอยาง 
4)  กลองจุลทรรศนใชแสงสเตอริโอไมโครสโคป 
5)  กลองดิจิตอล 
6)  ปากกา  และกระดาษสําหรับวาดภาพ 

 

2.3 วิธีการศึกษา 
การศึกษาความหลากชนิดของฉลามน้ําจืดที่พบในพื้นที่

ทางน้ําลน แหลงขุดคนเข่ือนลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ไดดําเนิน 
การศึกษาโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 2.3.1  ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน  โดยคนควาจากเอกสาร  
งานวิจัย  และบทความที่เกี่ยวของ  เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ซากดึกดําบรรพ ฉลามน้ําจืด และการจําแนกประเภทฉลามน้ําจืด 

2.3.2  กําหนดขอบเขตของการศึกษา  เพื่อวางกรอบของ
การศึกษาวิจัย  โดยการวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตของการศึกษาคือ ศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟนฉลามนํ้าจืดที่พบในพื้นที่ทางน้ําลน 
บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  คลังเก็บตัวอยางพิพิธภัณฑสิรินธร  
กรมทรัพยากรธรณี จ.กาฬสินธุ และตัวอยางจากศูนยวิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อจําแนก
ชนิด  ลักษณะ  และกลยุทธในการกินอาหาร   

2.3.3 ศึกษาตัวอยางจากการออกภาคสนามในบริเวณ
พื้นที่ทางน้ําลน บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  จ.กาฬสินธุ  โดย
การสํารวจ และเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพฟนฉลามน้ําจืดจาก
บริเวณแหลงขุดคน เพื่อนํามาดําเนินการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา  และจําแนกชนิดของฉลามน้ําจืด 

2.3.4  ศึกษาสัณฐานวิทยาของซากดึกดําบรรพฟนฉลาม
นํ้าจืดในคลังเก็บตัวอยางพิพิธภัณฑสิรินธร  กรมทรัพยากรธรณี 
จังหวัดกาฬสินธุ และตัวอยางจากศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยศึกษาภายใตกลอง
จุลทรรศนสเตอริโอไมโครสโคป เพื่อใหเห็นรูปรางและลักษณะได
ชัดเจน  เน่ืองจากตัวอยางมีขนาดเล็ก 

2.3.5  วาดภาพสัณฐานของซากดึกดําบรรพฟนฉลามนํ้า
จืดดวยเทคนิคการ dotting 

2.3.6  บันทึกขอมูล  และรายละเอียดของฟนฉลาม 
นํ้าจืด  เพื่อจําแนกชนิด  ลักษณะ  และกลยุทธในการกนิอาหาร   

2.3.7 วิเคราะหผลการศึกษา  เปรียบเทียบผลการศึกษา
กับงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และสรุปรายงานผลการศึกษาวจัิย 

2.3.8  เขียนรายงานการวิจัย  และบทความทางวิชาการ  
เพื่อเผยแพรขอมูลและองคความรูที่ได  รวมถึงการนําไปประยุกตใช
ในการสรางสื่อการเรียนการสอนตอไป 
 

3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล) 
 

  การศึกษาความหลากชนิดของฉลามน้ําจืดบริเวณแหลง
ขุดคนเข่ือนลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ โดยการออกสํารวจ ขุดคน
ภาคสนามเพื่อหาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟนฉลามน้ําจืด ตัวอยาง
จากคลังเก็บตัวอยางพิพิธภัณฑสิรินธร  กรมทรัพยากรธรณีจังหวัด
กาฬสินธุ และตัวอยางจากศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบซากดึกดําบรรพฟนฉลามตางๆ ดังน้ี 
 

 1. ตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 1 
ลักษณะตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดที่พบ  เปนชิ้นไมสมบูรณ 

มีความสูงจากฐานฟนถึงยอดฟนประมาณ 3.5 มิลลิเมตร มีสีนํ้าตาล
เขม ตัวฟนมีรูปรางคลายกรวย โดยยอดฟนจะโคงจากดานนอก ที่
เปนดานติดกับริมฝปาก (labial) เขาหาดานใน ที่เปนดานติดกับลิ้น 
(linglual) บริเวณยอดของฟนไมสมบูรณ  และมีลักษณะที่คอนขาง
มน เม่ือสังเกตจากดานขางจะปรากฏสันฟนขนาดเล็กเปนเสนตรง
พาดอยูบนตัวฟนขนานกันไปจากบริเวณฐานฟนไปจนเกือบถึงยอด
ฟน(basal-apical) ซ่ึงมีลักษณะคอนขางเรียบ  สวนปลายของฟนบ่ิน
เล็กนอย และไมพบสวนของรากฟน ดังภาพที่ 1  



  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 1 ที่พบในพื้นที่ทางน้ําลน   
             บริเวณแหลงขุดคนลําปาว (Scale bar : 1 mm) 

อภิปรายผล 
จากลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟน

ฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 1 ที่ผูวิจัยไดศึกษา  มีลักษณะสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Gilles  Cuny และคณะ(2003)  ที่ไดศึกษาฟนของ
ฉลามไฮโบดอนท  ซ่ึงมีลักษณะแบนทางดานขาง  มีสัน  รองฟน
ปรากฏในแนวทางดานขางทั้งสองขาง  โดยสันฟนจะเจริญต้ังแตฐาน
ฟนไปจนเกือบถึงยอดฟน   และสอดคลองกับงานวิ จัยของ  
ชลิดา  เหลาจุมพล(2552) ไดอธิบายฟนของฉลามไฮโบดอนทที่พบ
บริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใตของเกาะกูด จังหวัดตราด ซ่ึงมี
รูปรางคลายกรวย  ยอดจะโคงจากดานนอกที่ เปนดานติดกับ 
ริมฝปาก (labial) เขาหาดานใน ที่ เปนดานติดกับลิ้น (linglual)  
บริเวณดานขาง(leteral) พบสัน(rigdes) ซ่ึงเปนลายนูนโคงยาวขนาน
กันไปหลายๆ เสนจากยอดไปจนถึงบริเวณใกลกับฐานฟน และจะ
พบสันหลัก (carina) เปนลายนูนคอนขางสูงและมีระยะหางจากสันที่
อยูขางๆ ทั้ง 2 ดาน ดังน้ันจึงสามารถบอกไดวา ตัวอยางที่พบเปน
ฟนฉลามน้ําจืด Hybodus sp. 

 

2. ตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 2 
ลักษณะตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดที่พบ เปนชิ้นไมสมบูรณมี

การแตกหักบริเวณดานขาง ขนาดของฟนกวาง 6 มม.ยาว 7.8  มม. 
มีสีนํ้าตาลเขม  ผิวมันวาว มีรองขวางตามขอบฟน ลักษณะผิวมีสัน
หลัก(Main ridges) เปนสันตามยาว(longitudinal ridges) ทอดตาม
แนวยาวตลอดตัวฟน  ปรากฏทั้งหมดประมาณ 12 สัน ปรากฏรอง
ฟนขนาดเล็ก  และชัดเจนพาดระหวางสันฟน มีลักษณะสันเล็กๆที่ตั้ง
ฉากกับสันหลัก(perpendicular ridges)  และมีพื้นที่บริเวณขอบของ
ตัวฟน (marginal area)  บริเวณกลางของตัวฟนจะนูนข้ึนสูง
ประมาณ  1.5 มิลลิเมตร  และไมพบสวนของรากฟน  ดังภาพที่ 2  

 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่  2  แสดงฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 2 ที่พบในพื้นที่ทาง 
            นํ้าลน บริเวณแหลงขุดคนลําปาว (Scale bar : 1 mm) 

อภิปรายผล 
 

จากลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟน
ฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 2 ที่ผูวิจัยไดศึกษา  มีลักษณะสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาดา  คําหา(2549) ที่ไดศึกษาฟนของฉลามน้ําจืด 

Heteroptychodus steinmanni  ที่พบในหมวดหินโคกกรวด บริเวณ
โคกผาสวม อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี  ซ่ึงมีสันฟนลักษณะเปน
เสนขนานมีขนาดตัวฟนใหญ  มีรองฟนวางตัวตามแนวยาว  ฟนมี
รูปรางไมสมมาตร  มีสวนที่นูนออกมาโดยไมอยูในตําแหนงตรงกลาง
ของตัวฟน  และGilles  Cuny(2003) อธิบายวาฟนฉลามน้ําจืด
โบราณมี 4 สวน คือ parasymphyseal teeth, anterior teeth, lateral 
teeth,  posterior teeth โดย anterior teeth  จะมีลักษณะนูนข้ึน
บริเวณตรงกลางของตัวฟนแตไมสูงมาก  ดังน้ันจึงสามารถบอกไดวา  
ตัวอย างฟนฉลามน้ํ า จืดชนิดที่  2 ที่พบเปนฟนฉลามน้ํ า จืด 
Heteroptychodus  steinmanni  และเปนตําแหนง anterior teeth   

 

3. ตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 3 
ลักษณะตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดที่พบ  ขนาดของฟนกวาง 

7.5 มม. ยาว 6  มม. มีสีนํ้าตาลเขม ผิวมันวาว ตัวฟนคอน ขางแบน 
มีรองตามขวางพาดจากขอบฟน เห็นขอบฟนชัดเจน  ลักษณะผิวฟน
มีสันหลัก (Mian ridges) เปนสันตามขวาง (transverse ridges)ทอด
ตามขวางตลอดตัวฟน ปรากฏทั้งหมดประมาณ 14 สัน และมี
ลักษณะสันเล็กๆที่ตั้งฉากกับสันหลัก(perpendicular ridges) พาด
ระหวางสันฟน และสันหลักแตละสันถูกเชื่อมดวยสันยอย ทําใหแตละ
สนตอกันอยางชัดเจน ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 3 ที่พบในพื้นที่ทางน้ําลน   
            บริเวณแหลงขุดคนลําปาว (Scale bar : 1 mm) 
 

อภิปรายผล 
จากลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟน

ฉลามน้ําจืดลักษณะที่ 3 ที่ผูวิจัยไดศึกษา  มีลักษณะคลายกับฟน
ฉลามน้ําจืด Heteroptychodus steinmanni (Gilles Cuny และคณะ, 
2003) ซ่ึงลักษณะผิวมีสันหลัก(Main ridges) เปนสันตามยาว
(longitudinal ridges) ทอดตามแนวยาวตลอดตัวฟน ปรากฏมี
ลักษณะสันเล็กๆที่ตั้งฉากกับสันหลัก(perpendicular ridges) มีรอง
ฟนพาดระหวางสันฟนวางตัวตามแนวยาว  ฟนมีรูปรางไมสมมาตร  
แตมีลักษณะที่แตกตางกับ H. steinmanni คือมีสันหลัก(Main 
ridges) เปนสันตามขวาง(transverse ridges)พาดตามขวางจากขอบ
ฟนไปตลอดตัวฟนซ่ึงเปนรูปแบบที่ไมเคยพบมากอนใน H. 
steinmanni ซ่ึงเปนลักษณะที่ขัดแยงกับลักษณะของ 
 H. steinmanni ที่เคยพบ ดังน้ันจึงสามารถบอกไดวา  ตัวอยางฟน
ฉลามน้ําจืดลักษณะที่ 3 ที่พบอาจเปนฟนฉลามน้ําจืดชนิดใหม ซ่ึงผู
ศึกษาจึงใหเปน Heteroptychodus sp. 

 
4. ตัวอยางฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 4 
จากลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟน

ฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 4 มีจํานวน 4 ชิ้นตัวอยาง ลักษณะของผิวฟนมี

ภาพ ก ตัวอยางที่ 1 apical view ภาพ ข ตัวอยางที่ 1 apical view 

ภาพ ก ตัวอยางที่ 1 apical view ภาพ ข ตัวอยางที่ 1 apical view 

ภาพ ก ตัวอยางที่ 1 apical view ภาพ ข ตัวอยางที่ 1 apical view 



  

ผิวมันวาว  เห็นขอบฟนชัดเจน  เม่ือมองจากดานบนมีรูปรางเปน
ฐานสี่เหลี่ยม เม่ือมองทางดานขางมีรูปรางเปนสามเหลี่ยมเตี้ย 
ลักษณะตัวฟนปรากฏสี 2 สี  โดยที่ฐานฟนเปนสีนํ้าตาลเขม  และ
ปลายฟนเปนสีนํ้าตาลออน ปลายของฟนมียอดแหลมมน มีสันฟน
คลายกับตัววี mesio-distal จํานวน 3 สัน ระหวางสันหลักมีสันยอยๆ 
ซ่ึงตั้งฉากกับสันหลักอยู  และไมพบสวนของรากฟน  ดังภาพที่ 4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงฟนฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 4 ที่พบในพื้นที่ทางน้ําลน   
            บริเวณแหลงขุดคนลําปาว (Scale bar : 1 mm) 

อภิปรายผล 
จากลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางซากดึกดําบรรพฟน

ฉลามน้ําจืดรูปแบบที่ 4 ทั้งส่ีชิ้นตัวอยางที่ ผูวิ จัยไดศึกษา  เม่ือ
พิจารณายอดฟน  พบวามีสันฟนคลายกับตัววีเปนแนวยาว mesio-
distal จํานวน 3 สัน ระหวางสันหลักมีสันยอยๆ ซ่ึงตั้งฉากกับสัน
หลักอยู ซ่ึงคลายกับฉลามน้ําจืด Isanodus paladeji แตเม่ือมอง
ดานบนจะเห็นฐานมีรูปรางเปนส่ีเหลี่ยมซ่ึงคลายกับฉลามนํ้าจืด 
Heteroptychodus steinmanni แตเม่ือเปรียบเทียบกับชนิดอื่นๆแลว

ลักษณะสัณฐานวิทยาไมเหมือนกับชนิดใดเลย  เปนไปไดวานาจะ
เปนอีกชนิดหน่ึงที่พบในพื้นที่ทางน้ําลน  บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลํา
ปาว  ดังน้ันจึงตองทําการศึกษาตอไป 
 

การเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา (Comparison) 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของ 

ฉลามน้ําจืดที่พบ  บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของฉลามน้ําจืดที่พบ  บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบฟนฉลามน้ําจืดที่แตกตางกันไป 4 แบบ  
ดังน้ันแสดงใหเห็นวา  บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาวมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง  ทําใหฉลามน้ําจืดมีการปรับตัวใหเขากับ
อาหารที่หลากหลายซึ่งเปนการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ  จึงทําให
พบฉลามน้ําจืดหลากหลายสายพันธุ 

 

4. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสัณฐานวิทยาซากดึกดําบรรพฉลามน้ําจืด
ในพื้นที่ทางน้ําลน  บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ  ในหมวดหินโคกกรวด พบความหลากชนิดของ
ฉลามน้ําจืดจํานวน 4 ชนิด  คือ Hybodus  sp., Heteroptychodus 
steinmanni, Heteroptychodus sp. และชนิดที่ 4  โดยลักษณะฟน
ของ Heteroptychodus steinmanni เห็นขอบฟนชัดเจน  มีลักษณะ
ผิวมันวาวเปนสันตามแนวยาว  ปรากฏร้ิวฟนขนาดเล็กพาดระหวาง
สันฟน มีรองฟนวางตัวตามแนวยาว มีสันยอยเล็กๆ ตั้งฉากกับสัน
หลัก  ฟนไมแหลมคม และลักษณะฟนของ Heteroptychodus sp.
ขอบฟนชัดเจน  มีลักษณะผิวมันวาว ตัวฟนคอนขางแบน มีรองตาม
ขวางพาดจากขอบฟน เห็นขอบฟนชัดเจน  ลักษณะผิวฟนมีสันหลัก 
(longitudinal crest) ทอดตามขวางตลอดตัวฟน ปรากฏริ้วฟนขนาด
เล็กพาดระหวางสันฟน มีสันยอยเล็กๆ ตั้งฉากกับสันหลัก  ฟนไม
แหลมคม แตเห็นลวดลายและสันฟนชัดเจน จากลักษณะสัณฐาน
วิทยาเหลานี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะของฟนที่ใชสําหรับบดอาหาร 
และจากลักษณะลวดลายและสันฟนที่หนาแนน อนุมานไดวาเปนการ
เพิ่มพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารหรือเหยื่อ  ซ่ึง
ฟนที่มีลักษณะแบบนี้เหมาะสําหรับใชกินสัตวนํ้าพวกที่มีเปลือกแข็ง 
เชน หอยสองฝา หรือสัตวที่มีเปลือกแข็งหุมตัว  สวนฟนของฉลาม
นํ้าจืด Hybodus  sp. ลักษณะฟนมีสวนของปลายแหลม มีสันฟนที่
ชัดเจนบริเวณฐานฟน อนุมานไดวาเปนลักษณะของฟนตัดและฉีก

ภาพ ก ตัวอยางที่ 1 apical view ภาพ ข ตัวอยางที่ 1 apical view 

ภาพ ข ตัวอยางที่ 2 apical view 

ภาพ ข ตัวอยางที่ 3 apical view 

ภาพ ข ตัวอยางที่ 4 apical view 

ภาพ ก ตัวอยางที่ 2 apical view 

ภาพ ก ตัวอยางที่ 3 apical view 

ภาพ ก ตัวอยางที่ 4 apical view 



  

อาหารได  ฟนลักษณะน้ีจึงเหมาะกับอาหารที่หลากหลายเชน  สัตว
เล็กที่มีลําตัวออนนุม  หรือสัตวที่มีเปลือกแข็ง  และฉลามน้ําจืดชนิด
ที่ 4 ลักษณะฟนมีทั้งที่ยอดแหลมมน  สันฟนมีความคม  และนูนสูง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฐานฟนเปนส่ีเหลี่ยม  ฟนลักษณะนี้แสดงให
เห็นถึงลักษณะของฟนที่ใชสําหรับบดอาหาร  และฉีกอาหาร  ซ่ึง
อนุมานไดวา  ฟนที่มีลักษณะแบบนี้เหมาะสําหรับใชกินสัตวที่มี
เปลือกแข็ง  และสัตวที่มีโครงรางที่คอนขางแข็งแรงข้ึน อยางไรก็
ตามฟนฉลามน้ําจืดชนิดน้ีก็ยังไมสามารถระบุไดวาเปนของฉลาม
ชนิดใด  ซ่ึงตองทําการศึกษาตอไป 

ดังน้ันลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟนฉลามน้ําจืด  
บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาว  สามารถจําแนกความหลากชนิด
ของฉลามน้ําจืดไดมากกวาหน่ึงชนิด   และชี้ใหเห็นวาใหเห็นวา  
บริเวณแหลงขุดคนเข่ือนลําปาวมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
ทําใหฉลามน้ําจืดมีการปรับตัวใหเขากับอาหารที่หลากหลายซึ่งเปน
การปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ  จึงทําใหพบฉลามน้ําจืดหลากหลาย
สายพันธุ 
 

5. ขอเสนอแนะ  
1. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัดทําใหการเก็บขอมูล

ภาคสนามไมครอบคลุมพื้นที่ และการศึกษาคนควาขอมูลใน
หองปฏิบัติการมีนอย ทําใหผลการวิเคราะหยังไมชัดเจน 

2. การสํารวจ  และศึกษาซากดึกดําบรรพฟนฉลามน้ําจืด
ในบริเวณทางน้ําลน  ฝงตะวันตกของเขื่อนลําปาว ยังไมมีรายงาน
หรือผลงานทางวิชาการที่เพียงพอ ทําใหไมมีขอมูลสนับสนุนหรือ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งน้ี 
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