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หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีพันธกิจหลักด้านการวิจัยซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการวิจัย

ในหลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดนครราชสีมา อาทิ 

พ้ืนที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีการพบช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุคต่างๆ อ าเภอเมืองนครราชสีมาที่มีการ

รายงานการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งไดโนเสาร์ จระเข้ เต่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

การศึกษาซากดึกด าบรรพ์ในเขตพ้ืนที่บ้านโนนสาวเอ้  อ าเภอวังน้ าเขียว ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ของปลากระดูกแข็งที่

ประกอบด้วยส่วนของรอบพิมพ์ส่วนหัวและเกล็ดปลาฝังตัวในแผ่นหินทรายยุคจูแรสซิก หมวดหินภูกระดึง มีการ

ค้นพบโดยชาวบ้านในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2540 ต่อมามีการบริจาคตัวอย่างให้กับภาควิชาภูมิศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ

นครราชสีมาในขณะนั้น จากนั้นมีการเก็บรักษาตัวอย่าง ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯเพ่ือรอการศึกษาวิจัยและ

ในปี 2558 ดร.อุทุมพร ดีศรี ดร.ลิโอเนล คาวิน และ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ได้ร่วมกันศึกษาและพบว่าเป็น

ปลาน้ าจืดชนิดใหม่ของโลก  ตั้งชื่อว่า โคราชอิกธิส จิบบัส ในปี 2560 จากการค้นพบดังกล่าวท าให้ทราบว่าเป็น

ปลากลุ่มต้นๆ ของสายวิวัฒนาการในปลากลุ่ม lepisosteiformes และยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลาย

ของปลากลุ่มดังกล่าวในหมวดหินภูกระดึงของประเทศด้วย 

 เพ่ือเป็นการเผยแพร่การค้นพบปลาชนิดใหม่และท าให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในการ

ค้นพบ  การจัดงานแถลงข่าวการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ปลาชนิดใหม่ต่อสื่อมวลชน และจัดอบรมถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของสถาบัน  จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการ

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของสถาบัน จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง

ของการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิขาการ และ

งานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและมหาวิทยาลัยในการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาให้โดดเด่น 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันสู่สาธารณชนผ่านสื่อและนิทรรศการ 

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ปลาชนิดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และนักวิจัย 

 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและทราบถึงพันธกิจของหน่วยงาน 

 

 

 



2 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่  ๗ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ๗-๙ 
เมษายน 

๑๐-๑๔ 
เมษายน 

๑๗-๒๑ 
เมษายน 

๒๔-๒๘ 
เมษายน 

๑-๒ 
พฤษภาคม 

๓ 
พฤษภาคม 

๔-๑๒ 
พฤษภาคม 

๑๕-๓๑ 
พฤษภาคม 

๕.๑ ขออนุมัตโิครงการ         

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

        

๕.๓ ประชุมวางแผน 

ประสานงาน ก ากับและ

ติดตามการเตรยีมงาน 

        

๕.๔ การเตรียมงาน         
๕.๕ จดังานแถลงข่าว/จดั

อบรม 

        

๕.๖ ประเมินผลและ

สรุปผล 
        

  
 

ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูล 

1.  ผลงานวิจัยใหม่จะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และถูกน าไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงในหลายแหล่ง2 

2. เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และนักวิจัยของสถาบันได้รับความรู้เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ปลาชนิดใหม่และปลา

ในมหายุคมีโซโซอิกของประเทศไทยจากนักวิจัยที่ค้นพบ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการน าชม

และนิทรรศการ 

3. สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน มหาวิทยาลัยและจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา 
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การเผยแพร่ข้อมูล 

                          เปดิตัวฟอสซิลปลาโคราชยุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก  

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการจัดแถลงข่าว ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบ

บัส" โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 

นายสุเมธ  อ าภรณ์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ และดร.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษา

ฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมาและพบว่าเป็นปลาน้ าจืดสกุลใหม่และชนิด

ใหม่ของโลก ในยุคจูแรสซิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้น หรือประมาณ 150 ล้านปีก่อน ปลาชนิดนี้มีลักษณะ

เด่น คือ บริเวณหลังส่วนคอมีลักษณะเป็นโหนกชัดเจน 

 

 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ กล่าวถึงท่ีมาของฟอสซิลปลาว่า

พบในก้อนหินที่แตกออกเป็น 2 ซีกจากการขุดแหล่งน้ าใกล้น้ าตกถ้ าขุนโจรในเขตคุ้มบ้านท่าเรือของหมู่บ้านโนน

สาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา และชาวบ้าน น าโดย นายวิโรจน์ ปิ่นปก ได้น าก้อนหิน 2 ก้อน

ดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาลเจ้าพ่อน้ าตกถ้ าขุนโจรใกล้น้ าตกดังกล่าวด้วย จวบจนผูส้ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน าโดย

นายประวิทย์ สุดเนตร แจ้งข่าวไปที่หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาขณะนั้น คณาจารย์ใน

ภาควิชา คือ รศ.ประชา อินทร์แก้ว อาจารย์ณรงค์ ปรีชาญาณ  ผศ.ประมวล เหมพงศ์พันธุ์ และผศ.ดร.ประเทือง 

จินตสกุล พร้อมผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อน้ าตกถ้ าขุนโจร และพบกับนายวิโรจน์ ปิ่นปก เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้ยินการบอกเล่าถึงที่มาดังกล่าวแล้วข้างต้นและได้อนุเคราะห์มอบซากปลาให้กับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน าไปอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการสืบไป แต่ด้วยความขาด

แคลนนักวิจัยฟอสซิลปลา เวลาจึงล่วงเลยมาถึง 17 ปี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงได้เริ่มมีการศึกษา โดย ดร.

อุทุมพร ดีศรี ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล และดร.ลิโอเนล คาวิน ผู้เชี่ยวชาญฟอสซิลปลาจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นน าของโลกด้านบรรพชีวินวิทยา คือ Journal of 

Vertebrate Paleontology เมื่อปลายปี 2559 

     

 ดร.อุทุมพร ดีศรี กล่าวว่าปลาชนิดนี้เป็นปลากระดูกแข็งโบราณสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อว่า 

โคราชอิกธิส จิบบัส (Khoratichthys gibbus; โดย khorat=โคราช, ichthys=ปลากระดูกแข็ง, gibbus=โหนก) 

ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ขนาดรูปร่างยาว 36 ซม. กว้าง 12 ซม. หนา 8 ซม. บริเวณคอแสดงลักษณะเป็นโหนกชัดเจน 

จนเป็นที่มาของชื่อ "จิบบัส" ล าตัวปกคลุมด้วยเกล็ดรูปสี่เหลี่ยมและมีเกล็ดตรงสันกลางหลังที่ยาวแหลมคล้าย

หนาม มีกระดูกปิดส่วนแก้ม กระดูกท่ีล้อมรอบเบ้าตา มีน้อยชิ้น และกระดูกปิดเหงือกมีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยม 

 ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากระดูกแข็งที่มีก้านครีบในกลุ่มจิงกลีโมเดียน(กลุ่ม

ปลามีเกล็ดสี่เหลี่ยม) ทั้งหมด 25 สกุล พบว่า ปลาสกุลโคราชอิกธิส แสดงลักษณะพื้นฐานที่สุดของปลาในอันดับ 

เลปิซอสติฟอร์ม (Lepisosteiformes) หรืออันดับอัลลิเกเตอร์การ์ (ปลาปากจระเข้) นั่นแสดงว่าเป็นพวกปลากลุ่ม

แรกๆ สุด หรือมีวิวัฒนาการต่ าสุดในอันดับปลาดังกล่าว นอกจากนี้ ปลาโคราชอิกธิส ยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึง

ความหลากหลายของปลาจิงกลีโมเดียน ที่พบในหมวดหินภูกระดึงของไทยอีกด้วย และจากความหลากชนิดของ

ปลาจิงกลีโมเดียนดังกล่าวซึ่งพบในสภาพแวดล้อมน้ าจืดของช่วงเวลาตั้งแต่กลางยุคจูแรสซิกถึงต้นยุคครีเทเชียส

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการครอบครองพ้ืนที่แหล่งน้ าจืดของปลาเหล่านี้ได้เป็น

อย่างดีตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีการค้นพบฟอสซิลปลาจิงกลีโมเดียนในปลายยุคจูแรสซิกถึง

ต้นยุคครีเทเชียส ในหลายพ้ืนที่บริเวณท่ีราบสูงโคราช ชนิดแรกที่ค้นพบและตีพิมพ์โดย Cavin และคณะ ในปี 

2003 มาจากแหล่งภูน้ าจั้น หมวดหินภูกระดึง จังหวัดกาฬสินธุ์ เคยตั้งชื่อว่า “เลปิโดเทส” พุทธบุตรเอนซิส ซึ่ง

ต่อมาพบตัวอย่างที่สมบูรณ์มากข้ึน จึงท าการศึกษาใหม่โดย Cavin และคณะ ในปี 2013 และตั้งเป็นปลาสกุลใหม่

ว่า ไทยอิกธิส อีกชนิดต่อมา คือ อิสานอิกธิส พาลัสทริส พบในแหล่งเดียวกันกับไทยอิกธิส และอีกชนิดคือ อิสาน
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อิกธิส เลิศบุศย์ศรี พบในแหล่งภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาล าดับความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

พบว่า ทั้ง ไทยอิกธิส และ อิสานอิกธิส จัดเป็นพวก เลปิซอสติฟอร์ม พวกแรก ๆ (basal) แต่ โคราชอิกธิส นี้

ปรากฏล าดับความสัมพันธ์ที่บ่งบอกว่าเป็นพวกแรกสุด (basal most) ท าให้การค้นพบปลากระดูกแข็งโคราชครั้ง

นี้ เป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายพันธุ์ปลาน้ าจืดในอันดับเลปิซอสติฟอร์มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่

ภูมิภาคอ่ืนของโลก 

 นอกจากงานแถลงข่าวฟอสซิลพันธุ์ใหม่นี้แล้ว ยังมีนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ใน

อาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ และ

ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 นี้จะมีการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับปลาเมโซโซอิก ครั้งที่ 7 

(7th INTERNATIONAL MEETING ON MESOZOIC FISHES “Systematics and Paleobiogeographic 

Patterns”) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย ติดตามข่าวได้ที่เว็บไซต์ 

https://immf7.msu.ac.th/  

ภาพบรรยากาศ 
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