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บทคัดยอ 
  ชิ้นกระดูกของปลากระดูกแข็งที่พบในแหลงขุดคนซากดึกดํา
บรรพภูนอยพบในชั้นหินทรายแปง หินโคลนสีเขียวแกมเทา และหิน
โคลนสีมวงอมชมพูในบริเวณหลุมขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย ซ่ึงเปน
ชั้นเดียวกับที่ขุดพบซากกระดูกไดโนเสารจํานวนมากวางเรียงกระจัด
กระจายเปนชั้นหนา ของหมวดหินภูกระดึง อายุจูแรสสิกตอนปลายถึงครี
เทเซียสตอนตน ประมาณ 150 ลานป ในอําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 5  ชิ้น ถูกนํามาศึกษาบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก 
เพื่อระบุชิ้นกระดูกทั้งหมดที่ใชศึกษา  โดยอาศัยการเทียบเคียงกับหัว
ปลา Lepidotes buddhabutrensis  หมายเลขตัวอยาง K12-168   และ
ปลา Isanichthys palustris หมายเลขตัวอยาง K12-64  ซ่ึงเก็บรวบรวม
ไวที่ พิพิธภัณฑ สิรินธร พบวากระดูกที่ทําการศึกษาวิจัยเปนกระดูก
ประกอบบริเวณหัวของปลาประกอบดวย กระดูกบริเวณหนาผาก ไดแก 
กระดูก right parietal กระดูก right dermopteriotic โดยมีร้ิวประดับ
เดนชัด เปนรองลึกเรียงกระจายหนาแนนบนผิวกระดูกซ่ึงเปนลักษณะ
ทั่วไปของกระดูกสวน skull roof กระดูกสวนกระพุงแกม ไดแก กระดูก 
right opercular กระดูก right interopercle จากลักษณะของรูปทรงและ
รองลึกบริเวณขอบกระดูกซ่ึงเปนรองบริเวณรอยตอของกระดูกแสดง
ชัดเจนรวมทั้งการปรากฏริ้วประดับกระจายบนผิวของกระดูกเดนชัด และ
คอนขางหางเปนลักษณะบงชี้ และกระดูกชิ้นสุดทายเปนกระดูก left 
cleithrum จากลักษณะรูปทรงของกระดูกซ่ึงเปนตัวบงชี้ไดชัดเจน 
อยางไรก็ตามกระดูกทั้ง 5 ชิ้นไมไดมาจากชิ้นกระดูกของปลาตัวเดียวกัน 
 
1. บทนํา 

การกลายเปนซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตสวนใหญเปน
โครงสรางที่แข็งไดแก เศษฟน และกระดูกโครงราง (สํานักวิจัยซากดึกดํา
บรรพและพิพิธภัณฑธรณ,ี 2550) ซากดึกดําบรรพของปลากระดูกแข็งก็
เชนเดียวกัน ซ่ึงจากรายงานการศึกษาและคนพบปลากระดูกแข็งใน
ประเทศไทยในชวงมหายุคมีโซโซอิกที่เคยมีการศึกษามักพบในกลุมหิน
โคราช บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางบริเวณภาคใตของกลุม
หินตรัง, Trang Group ในหมวดหินคลองมีน, Khlong Min Formation 
และมหายุคซีโนโซอิกทางภาคเหนือของไทยชิ้นสวนของปลาที่พบเปน
ซากดึกดําบรรพจะเปนสวนที่แข็ง ซ่ึงจะปรากฏทั้งที่มีโครงสรางแข็ง
ภายนอก เชน เศษเกล็ด เศษฟน ครีบแข็ง กระดูกประกอบสวนหัว ไดแก
ปลากลุม Semionotiform ประกอบดวยปลา Lepidotes 
buddhabutrensis (Cavin et al. 2003, 2009; Deesri et al, 2009) ปลา 
Isanichthys palustris (Cavin and Suteethorn, 2006)   กลุม 
Halecomorph ไดแกปลา Siamamia naga (Cavin et al., 2007a) กลุม 
Sarcopterygian ประกอบดวยปลามีปอด Ceratodus (Martin and 
Ingavat, 1982) Ferganoceratodus martini (Cavin et al.2007b, 2009) 

และกระดูกโครงรางแข็งภายใน ไดแกปลากลุม Teleost จําพวก
ปลา Cypriniformes (Roberts and Jumnongthai, 1999) 

จากการคนพบซากปลากระดูกแข็งที่มีสภาพการเก็บ
รักษาคอนขางดีเปนจํานวนมากในแหลงภูนํ้าจ้ัน ซ่ึงจัดเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพมากพอที่จะใชเปนตัวอยางอางอิงใน
การศึกษาเปรียบเทียบชิ้นกระดูกที่มีการขุดพบในแหลงภูนอย
ซ่ึงเปนแหลงขุดคนแหลงใหม เ น่ืองจากตัวอยางที่ ขุดพบ
สวนมากเปนชิ้นกระดูกเลื่อนหลุดไมเชื่อมตอกันวางกระจัด
กระจายคอนขางหนาแนน และแหลงภูนํ้าจ้ันและแหลงภูนอยยัง
มีลักษณะธรณีวิทยาใกลเคียงกันจัดอยูในหมวดหินเดียวกัน  
นาจะมีการวิวัฒนาการทางดานสัณฐานวิทยาภายนอกคลายคลึง
กัน จากเหตุผลดังกลาวผูวิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
โครงสรางกระดูกสวนหัวของปลากระดูกแข็งที่พบในแหลงขุดคน
ซากดึกดําบรรพภูนอย โดยใชซากปลากระดูกแข็งที่ มีการ
ศึ ก ษ า วิ จั ย  แ ล ะบ ร ร ย า ย ลั ก ษณะ แ ล ว  อย า ง ป ล า  L. 
buddhabutrensis และปลา I. palustris ที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เปนตัวอยางอางอิง เพื่อ
ระบุและจําแนกชิ้นกระดูกบริเวณหัวปลา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 วัสดุและอุปกรณ 

อุปกรณในภาคสนามซึ่งเปนเคร่ืองมือหนักในการเปด
หนาดิน ประกอบดวยจอบ พลั่ว คอนธรณี มีดสนาม ตลับเมตร 
กาว อุปกรณสําหรับเขาเฝอกประกอบดวย กระดาษ
อะลูมิเนียมฟลอยดกระสอบปาน เฝอกสําเร็จ ปูนปลาสเตอร 

อุปกรณในหองปฏบัิติการ ใชปากกาความดันลม 
(pneumatic airpen) และสกัด ในการสกัดเอาหินออกจากชิ้น
ตัวอยาง กาว นํ้ายารักษาสภาพตัวอยางเม่ือทําความสะอาดชิ้น
ตัวอยางแลวเสร็จ  

อุปกรณในการวาดภาพ ถายภาพดวยกลองดิจิตอล 
ใชปากกาหมึกซึมขนาด 0.2 mm กระดาษลอกลาย ไมบรรทัด 
 
2.2 วิธีการศึกษา 

ศึกษาชิ้นกระดูกของปลากระดูกแข็งในแหลงขุดคน
ซากดึกดําบรรพภูนอย  จังหวัดกาฬสินธุ เปนการศึกษาเชิง
บรรยายลักษณะตวัอยาง ผูวิจัยจึงตองทําการอนุรักษตัวอยางที่
ขุดพบในแหลงภูนอยดวยวิธีการสกัดดวยปากกาลม 
(pneumatic airpen) ถายรูปดวยกลองดิจิตอล และวาดรูปโดยใช
กระดาษลอกลายวาดลอกลายตามเสนกระดูกจากรูปที่ปร้ินท
และเพิ่มรายละเอียดบริเวณผิวกระดูกโดยใชเทคนิคดอทติ้ง 



(dotting) เพื่อใหเห็นขอบเขตและลักษณะกระดูกชัดเจนข้ึน จากนั้นทํา
การบรรยายลักษณะกระดูกและเทียบเคียงกับปลากระดูกแข็งในแหลงภู
นํ้าจ้ันชนิด L.buddhabutrensis และปลา I. palustris โดยตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีมีทั้งหมด 5 ชิ้น 
 
3. ผลการศึกษา 
การบรรยายลักษณะชิ้นฟอสซิลท่ีพบ     

 
 รูปที่ 1  กระดูกกระดูกชิ้นที่ 1 
 จากรูปลักษณะของกระดูกเปนรูปสามเหลี่ยมขอบโคงเล็กนอย 
มีขนาดดานลางยาว  6 cm.  ดานทายยาว 8 cm.  ดานหนายาว  7 cm.  
ผิวดานบนไมเรียบมีลักษณะเปนตุมนูนเปนแนวยาวหลายตุมกระจาย
หนาแนนที่บริเวณดานทาย โดยระดับของกระดูกมีหลายระดับไมเสมอ
กัน ฝงดานหนามีระดับต่ํากวาและมีผิวเรียบ ถัดเขามามีระดับสูงข้ึนมาแต
ยังมีระดับที่ต่ํากวาผิวดานบนในลักษณะคลายหักปลายทําใหมีรูปทรง
เปนทรงสามเหลี่ยม และมีผิวเปนตุมนูนเชนเดียวกับที่ผิวดานบน แตการ
กระจายของตุมไมหนาแนนเทา โดยขอบที่หักบริเวณปลายสวนหนามี
ความยาว 3 เซนติเมตร ระดับของกระดูกที่หักลงไมเสมอกันปรากฏ
ความลาดชันของผิวทั้งสองระดับ ซ่ึงการลาดเอียงของผิวฝงที่อยูดาน
ทายมักมีความสูงชันกวา สวนดานบนของกระดูกสวนหนามีลักษณะของ
การหักลงเปนรองเชนเดียวกัน แตผิวของสวนที่หักมีความเสมอตลอด
สวนที่หักและแสดงการกระจายของตุมบางเล็กนอย จากการเกิดรอง
บริเวณสวนหนาของกระดูกทําใหปรากฏสวนที่อยูสูงสุดเปนรูปทรงหา
เหลี่ยมที่มีขอบดานหนาสวนบนโคงเวามีผิวขรุขระลักษณะเปนตุมนูน
กระจายหนาแนนบริเวณตรงกลางของรูปทรงหาเหลีย่ม 
 

 
รูปที่2  กระดูกชิ้นที่ 2 
 จากรูปที่ 2 ชิ้นกระดูกแตกหักไมสมบูรณบริเวณตรงกลาง
สวนลาง และปลายสวนบนดานซายหักแตสามารถกําหนดรูปรางได 
ลักษณะของกระดูกเปนรูปทรงคลายกับพาราโบลาหงาย และมีขอบ
ดานบนเวาเขา มีขอบหยักหางไมสมํ่าเสมอตรงบริเวณครึ่งดานบน  
ขนาดความกวาง  5 cm. ความยาววัดจากจุดที่เวาลึกสุดไปยังขอบ
ดานลางที่กําหนดขอบเขตรูปรางประมาณ 5 cm  ผิวดานบนของกระดูก
แสดงสันเปนแนวยาว ขนานกับขอบดานหนาของพาราโบลา ทําใหเกิด
เปนรองลึกยาวคลายบูมเมอแรง ผิวเรียบ สวนทายนับจากสันยาวผิวไม
เรียบมีลักษณะขรุขระเปนตุมนูนกระจายอยูทั่วไปโดยเฉพาะครึ่งดานลาง
สวนหนา และผิวของกระดูกมีความลาดเอียงไปดานทาย ขอบของกระดูก

ลางซายโคงนูน ขอบกระดูกดานลางขวาคอนขางตรง  สีกระดูก
กระดูกมีสีเทาเขม  

 
รูปที่ 3   กระดูกชิ้นที่ 3 
 จากรูปที่ 3  ชิ้นกระดูกแตกหักไมสมบูรณ โดยชิ้น
กระดูกมีดานยาวมากกวาดานกวาง เปน 3.3 เทา โดยสวนบนมี
ลักษณะเปนปลายแหลมและหักบริเวณปลายสุด วัดขนาดความ
ยาว  10.5 cm. สวนที่กวางสุดยาว  2.8 cm.  สวนปลายของ
กระดูกมีลักษณะเปนรองยาวและลาดเอียงลงดานหนา มีผิว
เรียบ สวนผิวดานบนมีลักษณะขรุขระ เปนตุมนูนกระจาย
หนาแนน  บริเวณดานบนของกระดูกหนามากเมื่อเทียบกับ
ดานลาง โดยมีความหนาเปน 10 เทา  สีกระดูกเปนสีเทาออน  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  กระดูกชิ้นที่ 4 
จากรูปที่ 4  กระดูกแตกหักไมสมบูรณ แตกหักเปนหลายทอน 
จากลักษณะที่พบชิ้นกระดูกมีขนาดใหญคลายรูปทรงสี่เหลี่ยม 
วัดขนาดดานยาว 11 cm. ดานกวาง  8 cm.  ขอบดานบนโคง
นูน ขอบดานลางไมเสมอ บางบริเวณเปนรอยหยักขนาดปาน
กลาง เห็นชัดเจนมีทั้งหมด  3 หยัก ขอบดานทายเรียบหนา โดย
มีความหนามากกวาขอบดานหนา หนาเปน 2 เทา ผิวกระดูก
ขรุขระเปนตุมนูน เฉพาะบริเวณดานหนาแลคอนขางหาง ผิว
ดานทายของกระดูกเรียบ มีสีเทาออน  

 
รูปที่ 5  กระดูกชิ้นที่ 5 



 จากรูปที่ 5 กระดูกมีรูปไมสมมาตร ปลายดานหน่ึงแบนนูน
เล็กนอย ขอบดานลางโคงนูน ขอบดานบนคอนขางเปนเสนตรง ทําใหมี
ขนาดใหญกวาปลายอีกดานหน่ึงซ่ึงมีลักษณะแคบยาวและโคงเขา โดย
ดานที่มีลักษณะแบนนูนคอนขางบางเมื่อเทียบกับดานที่ปลายโคงขนาด
เสมอกัน แตปรากฏการลาดเอียงเขาดานใน ผิวของกระดูกเรียบ สีของ
กระดูกมีสีเทาออน เม่ือวัดขนาดตามสวนโคงดานในยาว 11 cm. วัดตาม
สวนโคงดานนอกยาว  14 cm.  
 
4. อภิปรายและสรุปผล 
ผลการวิเคราะหเทียบเคียงชิ้นกระดูกจากแหลงภูนอยกับโครงสราง
กระดูกสวนหัวของปลา  L.buddhabutrensis กับปลา I. palustris 
จากแหลงภูน้ําจัน้ จ.กาฬสินธุ 

กระดูกชิ้นที่ 1 คือชิ้นกระดูก right parietal จากการปรากฏริ้ว
ประดับบนผิวของกระดูก ซ่ึงมีลักษณะเปนรอยตะปุมตะปานูนคลายตุม
เล็กกระจายหนาแนนเม่ือสังเกตและเทียบเคียงกับหัวปลาทั้งกับ 
L.buddhabutrensis และปลา I. palustris พบวาเปนกระดูกซ่ึงอยูดานบน
บริเวณ skull roof  และบริเวณ skull roof จะมีกระดูกหลายชิ้นตอกัน 
โดยผิวของกระดูกทุกชิ้นจะมีร้ิวประดับกระจายไดแก กระดูก frontal 
กระดูก parietal กระดูก dermopteriotic กระดูกextrascapular และ
กระดูก postemperal แตจากที่มีวัดขนาด รูปทรงและชิ้นกระดูกมีรองลึก 
บริเวณสวนหนาซ่ึงเปนสวนที่จะถูกกระดูกอีกชิ้นซอนทับปดตรงบริเวณที่
เปนรองลึก ชิ้นกระดูกที่ 1 ที่ใชศึกษาจึงเปน กระดูกสวนหัวบริเวณ
หนาผากสวนทาย คือกระดูก parietal ดานขวา และรองลึกดานหนาจึง
เปนรองลึกสําหรับ ใหกระดูก parietal ดานซายปดทับเพื่อใหกระดูกชิด
กันและมีรูปทรงของกระดูกเปนรูปส่ีเหลี่ยมที่มีผิวขรุขระเปนตุมนูน
กระจายหนาแนน   
 กระดูกชิ้นที่ 2 คือชิ้นกระดูก right interopercleลักษณะ
กระดูกเปนทรงสามเหลี่ยมซ่ึงมีสันเปนแนวยาวขนานกับแนวของขอบ
กระดูกสวนบน จากสันซ่ึงเปนแนวยาวเปนสวนแบงทําใหเกิดรองลึก
ดานบน ซ่ึงเปนรองสําหรับใหกระดูกชิ้นดานบนปดทับเพื่อใหกระดกูชิด
กัน และจากผิวของกระดูกขรุขระ มีตุมนูนเปนร้ิวประดับกระจายไม
หนาแนนและพบเฉพาะบริเวณสวนดานหนาของกระดูก รวมถึงผิวของ
กระดูกไมเสมอกันเกิดเปนลักษณะลาดเอียงลง และมีปลายดานทาย
แหลม จากการเทียบเคียงกับหัวปลาที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน ทั้ง2 ชนิดแลว 
พบวาทั้งรูปทรงของกระดูก และการมีร้ิวประดับกระจายคอนขางบางนั้น 
มีลักษณะใกลเคียงกับกระดูกหัวบริเวณกระพุงแกม (operculum series) 
ซ่ึงเปนชิ้นกระดูก interopercle ดานขวา และรองลึกที่อยูดานบนเปนสวน
ที่ตองถูกปดทับดวยกระดูก preopercle   
 กระดูกชิ้นที่ 3 คือชิ้นกระดูก right dermpoteriotic จากการ
ปรากฏผิวซ่ึงมีร้ิวประดับกระจายอยูทั่วไปแตคอนขางหางและไมเดนชัด 
รวมทั้งชิ้นกระดูกมีรูปทรงแคบยาวในลักษณะรูปส่ีเหลีย่มที่มีรองลึก
บริเวณสวนหนาของกระดูก โดยรองที่ปรากฏคอนขางสั้น เม่ือทําการ
เทียบดูกับปลา L. buddhabutrensis ในแหลงภูนํ้าจ้ัน พบวา มีกระดูกที่
อยูบริเวณลอมรอบเบาตา และกระดูกบริเวณแกมที่จะปรากฏลักษณะ
ของร้ิวประดับกระจายหางและไมเดนชัด ซ่ึงเม่ือเทียบขนาดและการ
กระจายของริ้วประดับพบวาเปนลักษณะของกระดูกที่อยูชิดกับกระดูก 
Parietal ดานลาง และเน่ืองจากมีรองลึกและแคบยาวตลอดแนวกระดูกที่
บริเวณสวนหนาของกระดูกซ่ึงเปนสวนที่ตองถูกปดทับโดยกระดูก 

parietal ที่วางชดิอยูดานบน กระดูกชิ้นที่ศึกษาจึงเปนกระดูก 
Dermopterotic  ดานขวา  

กระดูกชิ้นที่ 4 คือชิ้นกระดูก right opercular
เน่ืองจากตัวอยางแตกหักหลุดแยกออกเปนหลายชิ้น จึงทําให
รายละเอียดบริเวณผิวกระดูกคอนขางยากและไมชัดเจน แตจาก
ขนาดและรูปทรงที่มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนาดใหญและได
สัดสวน รวมท้ังการที่ชิ้นกระดูกมีขอบดานทายสวนลางเปน
หนามแหลมมีรอยหยัก และบริเวณสวนหนาดานลางปรากฏ
ลักษณะคลายรองที่เปนรอยตอ (suture) กับกระดูกที่วางตัวอยู
ชิดดานลาง รวมท้ังชิ้นกระดูกโดยรวมมผิีวคอนขางเรียบไมมีร้ิว
ประดับ เม่ือเทียบกับปลาในแหลงภนํู้าจ้ัน L. buddhabutrensis 
พบวากระดูกที่มีขนาดใหญและมีรูปทรงเปนทรงสี่เหลีย่มขอบ
กระดูกโคงเล็กนอยเปนกระดูก opercular และเม่ือเทียบกับปลา 
I. palustris พบวากระดูก opercular ของ I. palustris มีขอบ
กระดูกดานลางหยกัชัดเจน ซ่ึงกระดูกชิ้นที่ศึกษามีลักษณะคลาย
กับกระดูก opercular ที่พบทั้ง L. buddhabutrensis และ I. 
palustris จึงเปนกระดูก Opercular  และการมีลักษณะคลายรอง
ที่เปนรอยตอวางอยูสวนหนาดานลางจึงเปนลักษณะบงชี้วา
กระดูกชิ้นดังกลาวเปน opercular ดานขวา  
 กระดูกชิ้นที่ 5 คือชิ้นกระดูก left cleithrumลักษณะ
ชิ้นกระดูกมีรูปทรงไมสมมาตรชัดเจน โดยสวนลางมีรูปรางคลาย
สามเหลี่ยมและมีความนูนเล็กนอยสวนปลายดานบนของกระดูก
มีการเจริญโคงเวาสูงและขนาดของแขนที่โคงเวามีปลายแหลม
แคบชี้ข้ึนเปนลักษณะซึ่งไมคอยปรากฏใหเห็นบอย แตผูวิจัย
พบวา เปนลักษณะที่คลายกับปลา L. buddhabutrensis 
หมายเลข K12-168 คือเปนสวนของกระดูก Cleithrum ดานขวา
ที่ชิ้นกระดูกหลาย ๆ ชิ้นที่ปดทับกระดูกชิ้นน้ีเลื่อนหลุดหายไป
หมดทําใหเห็นรูปทรงและรายละเอยีดของกระดูกชัดเจน ทําให
สามารถทราบไดวากระดูกชิ้นที่ศึกษาเปนกระดูก cleithrum 
ดานซาย 
 จากการวิเคราะหลกัษณะชิ้นกระดูก ที่พบในแหลงภู
นอย  ตําบลดินจ่ี  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  5 
ชิ้น เทียบกับปลา L. buddhabutrensis หมายเลขตัวอยาง  K12-
168  และปลา I. palustris หมายเลขตัวอยาง K12-64  ที่เก็บ
รวบรวมไวในพิพิธภัณฑสิรินธร  อําเภอสหัสขันธ จังหวัด
กาฬสินธุ   พบวากระดูกที่ใชศึกษาทั้งหมดเปนกระดูกสวนหัว 
และมีลักษณะกระดูกใกลเคียงกับปลาที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน แต
กระดูกมีขนาดแตกตางอยางมาก ดงัน้ี กระดูก right parietal ที่
พบคอนขางมีขนาดใหญคือมีขนาดความยาว 7 ซม. กวาง 4 
ซม. เม่ือเทียบกับ  I. palustris ซ่ึงมีขนาด ยาว 4.5 ซม. กวาง 3 
ซม. ดังน้ันนาจะเปนปลาที่มีขนาดใหญมาก รวมถึงรูปแบบของ
ร้ิวประดับที่พบก็แตกตางกันมากเม่ือเทียบกับทั้ง L. 
buddhabutrensis ซ่ึงมีตุมประดับกระจายเฉพาะบริเวณตรง
กลางกระดูก สวนหนาของกระดูกเรียบ ในขณะที่ I. palustris มี
ร้ิวประดับบริเวณ parietal กระจายออกจากตรงกลางเปนรัศมี 
และกระจายทั่วผิวกระดูก แตลักษณะริ้วประดับของกระดูกปลาที่
พบในแหลงภูนอยเปนตุมนูนยาวตลอดผิวกระดูกและริ้วประดับ
ที่ปรากฏคอนขางหนา แนนเดนชัดเปนรองยาว รวมทั้งการมี
ขนาดของกระดูกที่ใหญกวาเม่ือเทียบกับกระดูก parietal ของ



ปลา I. palustris แสดงวากระดูก right parietal ที่พบในแหลงภูนอยไมใช
ชนิดเดียวกับที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน  กระดูก right interopercle 
ที่พบในแหลงภูนอยแตกหักสวนปลายดานทายแตสามารถกําหนด
ขอบเขตของกระดูกได และเม่ือเทียบกับ I. palustris  พบวามีขนาด
ใกลเคียงกัน และมีร้ิวประดับกระจายหนาแนนบริเวณสวนทายดานลาง
เชนกัน จากลักษณะขางตนชิ้นกระดูก left interopercle ที่พบในแหลงภู
นอยคลายคลึงกับกระดูก left interopercle ของปลา I. palustris ที่พบใน
แหลงภูนํ้าจ้ัน  
กระดูก right dermopteriotic ที่พบในแหลงภูนอยเม่ือเทียบกบ L. 
buddhabutrensis พบวากระดูกมีขนาดยาวกวาเปน  2 เทา และเม่ือ
เทียบกับ I. palustris พบวามีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งการมีร้ิวประดับ
ซ่ึงพบกระจายคอนขางบางคลายกันอีกดวย จากลักษณะที่กลาวมา 
กระดูก right dermopteriotic ที่พบในแหลงภูนอยมีความคลายคลึงกับ
กระดูก right dermopteriotic ของปลา I. palustris ที่พบในแหลงภูนํ้าจ้ัน 
 กระดูก right opercular ที่พบในแหลงภูนอยแตกหักหลายชิ้น
แตสามารถเห็นเคาโครงกระดูกไดชัดเจนกําหนดขอบเขตของกระดูกได 
จากขนาดและรูปทรงที่มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนาดใหญและได
สัดสวน รวมทั้งการที่ชิ้นกระดูกมีขอบดานทายสวนลางเปนหนามแหลมมี
รอยหยัก และบริเวณสวนหนาดานลางปรากฏลักษณะคลายรองที่เปน
รอยตอ (suture) กับกระดูกที่วางตัวอยูชิดดานลาง รวมทั้งชิ้นกระดูก
โดยรวมมีผิวคอนขางเรียบไมมีร้ิวประดับ เม่ือเทียบกับปลาในแหลงภูนํ้า
จ้ัน L. buddhabutrensis ซ่ึงมีขอบกระดูกเรียบทุกดานและขอบลางของ 
L. buddhabutrensis โคงในขณะที่ขอบลางของชิ้นกระดูกที่พบในภูนอย
คอนขางตรง และมีรอยหยักดานทายคลายกับ I. palustris  ซ่ึงมีขอบ
กระดูกดานลางหยกัชัดเจน แต กระดูก opercle ของ I. palustris ปรากฏ
ร้ิวประดับกระจายตัวหนาแนนและชัดเปนรองลึกในขณะที่กระดูกที่พบใน
แหลงภูนอยกลับมีผิวของ opercular ที่เรียบคลายกับ L. 
buddhabutrensis จากลักษณะที่กลาวมาขางตนแสดงวาตัวอยางกระดกู 
opercular ที่พบในแหลงภูนอยไมใชชนิดเดียวกันกับที่พบในแหลงภูนํ้า
จ้ัน กระดูก left cleithrum ที่พบในแหลงภูนอยมีรูปทรงไมสมมาตร
ชัดเจน โดยสวนลางมีรูปรางคลายสามเหลี่ยมและมีความนูนเล็ก นอย
สวนปลายดานบนของกระดูกมีการเจริญโคงเวาสูงและขนาดของแขนที่
โคงเวามีปลายแหลมแคบชี้ข้ึนพบวามีลักษณะคลายกับปลา L. 
buddhabutrensis แตอยางไรก็ตามกระดูก cleithrum สวนใหญมัก
ปรากฏ enamel เคลือบเล็กนอยบริเวณสวนรองรับครีบอก 
 
5. ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ระยะเวลาในการทําวิจัยนอยเกินไปควรมีเวลาใน 
การศึกษาและเก็บขอมูลนานกวานี้เน่ืองจากผูวิจัยคอนขางใหมกับเร่ือง
ของซากดึกดําบรรพและสัณฐานวิทยาของกระดูกสัตวมีกระดูกสันหลัง 

2. ตัวอยางที่ใชในการศึกษาควรมีสภาพของการ 
อนุรักษในสนามที่สมบูรณ  

3. ตัวอยางที่ขุดพบในแหลงภูนอยยงัรอการศึกษาวิจัย 
อีกมาก 

4. การที่จะทราบรูปทรงของกระดูกโดยรวม หรือทราบ 
สวนที่เปนรองลึกเพื่อใหกระดูกอีกชิ้นถัดไปปดทับน้ัน เปนโอกาสที่นอย
มากที่จะพบในตัวอยางปลา เน่ืองจากลักษณะดังกลาวถูกปดทับดวยชิ้นที่
อยูใกลเคียง ดังน้ันจําเปนอยางมากที่กระดูกชิ้นที่อยูถัดไปตองมีการ
เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนตําแหนงไป จึงจะทําใหทราบลักษณะและรูปทรง

โดยรวมของกระดูกได ซ่ึงจากตัวอยางที่เก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑยงัมีไมมากพอ 

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาฉบับ
ภาษ 

ไทยยังมีนอยมาก 
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