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ชวงเวลาของการชนกันระหวางแผนอินโดจีนกับแผน ซิบูมาสุ ยังหาขอสรุปไมได แต ยุ คไทรแอสสิก โมเดลของเมทคาฟ
ไดเปนแรงจูงใจใหกับนักวิจัย ศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคจู แ รสสิกตอนปลาย การอภิปรายผลสวนใหญเกี่ยวของกับ
สิ่งมีชีวิตบนภาคพื้นทวีป ปจจุบันยังคงใชขอมูลของสัตวโบราณเปนตัวศึกษา นอกจากนี้เรายังศึกษาฟอสซิลไมในกลุม
หินโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (อิสาน) จากการจัดจําแนกไมทําใหเราทราบถึงความสัมพันธในแผน
อินโดจีนโดยเฉพาะเวียดนาม ทราบวามีอายุอยูในชวงยุคจู แ รสสิกตอนกลางถึง ยุคครีเตเชี ยสตอนตน โดยพืชบางตัว
จัดเปนพืชเฉพาะถิ่นและสนับสนุนสมมุติ ฐานที่วาสิ่งมีชีวิตในพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดถูกแยกออกมาจากผืน
แผนดินใหญเอเชีย ไมวาจะเปนทางภูมิศาสตร (เชนทางทะเล) หรือทางนิเวศวิทยา (เชนทะเลทราย) ในชวงอายุจู แ รส
สิกตอนกลางถึงครี เตเชี ยสตอนตน ซึ่งตัวอยางไมเหลานี้มีความคลายคลึงกับไมที่ไดศึกษาวิจัย แลวทางตะวันออกเฉียง
ใตของมาเลเชีย อันอยูบนแผนทวีป อินโดจีน นอกจากนั้นเรายังไดศึกษาไมทางตอนใตของประเทศไทยในกลุมหินตรัง
หมวดหินคลองมีน หมวดหินลําทับ และหมวดหินสามจอม เปนการสะสมตะกอนบนภาคพื้นทวีปที่มีอายุระหวาง
จู แ รสสิกตอนกลางถึงครีเตเชียสตอนตน ไดแก พืชในสกุล อะกาโทซีลอน และ บราคีโอซีลอน ซึ่งมีความใกลเคียงกับ
ตัวอยางพืชจากกลุมหินโคราช ซึ่งมีเพียงพืชกลุมไซโลฟอรรา กับพืชสกุลโปโดคารโปซีลอน เทานั้นที่พบในตะกอน
สวนบนของกลุมหินโคราช โดยพืชที่พบยืนยันวาหมวดหินคลองมีนมีอายุจู แ รสสิกตอนกลางและคลายคลึงกับหมวดหิน
ภูกระดึงซึ่งมีอายุจู แ รสสิกตอนกลางถึงตอนปลาย และกอนสิ้นสุดยุคจู แ รสสิกเปนไปไดวาพื้นที่บริเวณเหลานี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบนภาคพื้นทวีป ตอมาแผน ซิบูมาสุ กับแผนอินโดจีนไดเกิดการชนกันขึ้น
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The timing of the Sibumasu-Indochina collision is still a matter of debate, and Metcalfe's Triassic
model is challenged by researchers who advocate a Late Jurassic event. Terrestrial biota are relevant to
this discussion, but up to now it is mainly their palaeozoological part which has been emphasised. We
sampled extensively fossil wood within the Khorat group in north-eastern Thailand (Isaan). The wood
systematics reveals strong relationships with Indochina, especially Vietnam, and suggests a Middle
Jurassic to Early Cretaceous age. The flora displays some endemism, a fact that is consistent with the
hypothesis that the South-east Asia continental biota was isolated, either geographically (e.g. by sea
sounds) or ecologically (e.g. by deserts) from mainland Asia from the Middle Jurassic up to the end of
the Early Cretaceous. These woods of Isaan are similar to those described from south-eastern
Malaysia, which also belongs to the Indosinian block. We sampled further in southern Thailand,
within the Trang Group, a set of Middle Jurassic to Late Cretaceous continental sediments. Wood was
collected within the Khlong Min, Lam Thap, and Sam Chon Formations. As in Isaan the genera
Agathoxylon and Brachyoxylon are highly dominant. The species come close to the ones documented
from the Khorat Group. Only in the topmost sediments, those of the Sam Chom Fm., did we find a
different xyloflora, with the genus Podocarpoxylon, mentioned for the first time in the Mesozoic of
South-east Asia. As the wood content of the basal formation, the supposedly Middle Jurassic Khlong
Min Formation, is similar to that of the Phu Kradung Formation, dated as Middle-Late Jurassic, it is
probable that these areas exchanged terrestrial biota before the end of the Jurassic, and thus that
Sibumasu and Indochina had already collided.
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อนุกรมวิธานออสตราคอดยุคเพอรเมียนจากพื้นที่บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ประเทศไทย มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
จัดแบงหมวดหมูและจําแนกชนิดฟอสซิลออสตราคอด
รวมไปถึงการแปลความหมายสภาพแวดลอมของการสะสม
ตะกอน โดยพิจารณาจากฟอสซิลออสตราคอด ตัวอยางหินปูนอายุเพอรเมียนตอนกลางจากหนาตัดศึกษาจํานวน 17
ตัวอยาง ถูกนํามาสกัดดวยวิธีฮอทอะซิโตไลซิส พบวามีฟอสซิลออสตราคอดกวา 600 ตัวอยาง ทําการจําแนกชนิดโดย
ศึกษาสัณฐานของเปลือก ซึ่งจัดอยูใน 3 อันดับ 7 วงศ 8 สกุล และ 16 ชนิด และมี 9 ชนิดเปนชนิดใหม ไดแก
Sargentina n. sp.1, Sargentina n. sp.2, Geffenina n. sp., Jonesina n. sp., Reviya n. sp., Bairdia n. sp.1, Bairdia
n. sp. 2, Bairdia n. sp.3, และ Bairdiacypris n. sp. การแปลความหมายสภาพแวดลอมโบราณบริเวณพื้นที่ศึกษา
พิจารณาจากกลุมฟอสซิลออสตราคอด โดยการคํานวณรอยละของออสตราคอดในระดับวงศ ซึ่งโดยภาพรวมของหนา
ตัดศึกษา กลุมฟอสซิลออสตราคอดบงบอกการสะสมตัวในทะเลน้ําตื้น บริเวณชายฝงบนลาดทวีป นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงของกลุมฟอสซิลในแตละระดับชั้น แสดงใหเห็นการแปรผันของระดับน้ําทะเลในชวงเวลาของการสะสมตัว
Taxonomy of Permian Ostracodes from the Bung Sam Phan Area,
Phetchabun Province, Thailand
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The study of fossil ostracodes from the Bung Sam Phan area is aimed at the taxonomy of Permian
ostracodes in Thailand and paleoenvironment interpretation based on the identified ostracodes.
Limestone samples of Middle Permian age were collected and processed by hot acetolysis. More than
600 ostracodes were recovered. Taxonomic study was based on morphology of carapaces. They were
classified into 3 orders, 7 families, 8 genera, and 16 taxa, of which 9 taxa are new species. The new
species are Sargentina n. sp.1, Sargentina n. sp.2, Geffenina n. sp., Jonesina n. sp., Reviya n. sp.,
Bairdia n. sp.1, Bairdia n. sp. 2, Bairdia n. sp.3, and Bairdiacypris n. sp. Based on the composition of
the fossil ostracode assemblages at the superfamily level, interpretation of the paleoenvironment of the
study area was concluded as representing the shallow marine, near shore environment. The variation
of fossil ostracode assemblages from different layers suggested that the change of environments of
deposition was caused by sea level fluctuation.
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ปลาปอดชนิดใหม เฟอกาโนเซอราโตดัส วิจัย โดยอาศัยตัวอยางเพียงตัวอยางเดียวที่พบในชวงปลายยุคจู แรสสิก ถึงตน
ยุคครีเตเชี ยส จากแหลงภูน้ําจั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวยกระดูกสวน
คารวาเรียมที่คอนขางสมบูรณ เชื่อมติดกับ ขากรรไกรบน ขากรรไกรลาง รวมทั้งกระดูกที่ถัดจากสวนหัว (โพสคาร
เนี่ยล) ตัวอยางปลาปอดชนิดใหมนี้แสดงลักษณะที่ไมเคยคาดคิดและไมเคยปรากฏในปลาปอดของมหายุค มี โสโซอิก
ตัวอยางเชน ชิ้นสวนของปลายจมูกที่แข็ง ลักษณะโครงสรางขนาดเล็กของปลายจมูกที่แข็งสนับสนุนการอธิบายของเบ
มิสและนอรทคัท ที่กลาววาเนื้อเยื่อคอสมีนของปลาปอดมหายุค พาลีโอโซอิกเปนลักษณะโฮโมโลกัสเดียวกับเนื้อเยื่อ คิว
ทาเนียสของปลาปอดปจจุบันนีโอเซอราโตดัส จนกระทั่งปจจุบัน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโฮโมโลจี้ของการสรางกระดูก
สวน
จากการใชศั พ ทเฉพาะในการบรรยาย
คาลวาเรี่ยมระหวางปลาปอดกับปลาในกลุมซาคอปเทอรริเจียนยังไมชัดเจน
ลักษณะและอภิปรายผลการศึกษากะโหลกดานบนในปลากลุมดิปนอยดที่พบหลังยุคดีโวเนียน พบลักษณะนอยมากที่จะ
เราจึงเสนอสมมติฐาน
นําไปใชวิเคราะหลําดับวิวัฒนาการจึงไมสามารถอธิบายความสัมพันธทางวิวัฒนาการได
ความสัมพันธทางลําดับวิวัฒนาการของปลาที่พบหลังยุคดีโวเนียนโดยอาศัยลักษณะของกะโหลก ซึ่งลักษณะเดนของ
ปลาโบราณแสดงลักษณะไดโคโตมีระหวาง นีโอเซอราโตดัส และปลากลุมอื่นๆ ในมหายุค มี โสโซอิก รวมทั้ง เลปโดซิเร
นิด รูปแบบของการกระจายทางภูมิศาสตรแสดงใหเห็นถึงการมีวิวัฒนาการแบบไดเวอรเจน (vicariant event) ระหวาง
แผนทวีปลอเรเซีย และแผนทวีปกอนดวานาในปลายยุคไทรแอสสิกถึงตนยุคจู แ รสสิก และยังปรากฏวามีการเกิด
วิวัฒนาการรูปแบบเดียวกันนี้อีก ระหวางแผนทวีปแอฟริกาและแผนทวีปอเมริกาใตในเวลาตอมา
The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand:
A new Thai Mesozoic lungfish (Sarcopterygii, Dipnoi) with an insight into
Post-Palaeozoic dipnoan evolution
L. Cavin1, V. Suteethorn2, E. Buffetaut3 and H. Tong3
GIS PalSedCo, Musée des Dinosaures, 11260 Espéraza, France, 2Department of Mineral Resources,
Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand, 3 CNRS (UMR 5125, Paléoenvironnements et Paléobiosphère),
16 cour du Liégat, 75013 Paris, France
1

We describe a new species of lungfish of Ferganoceratodus based on a single specimen discovered in
the Late Jurassic – Early Cretaceous of the Phu Nam Jun locality, north-eastern Thailand. The material
comprises an almost complete calvarium with associated upper and lower jaw, as well as some
postcranial remains. The new species shows characters unexpected and/or unknown in other Mesozoic
lungfishes, such as pieces of a “hard snout”. The microstructure of the “hard snout” provides support
to Bemis and Northcutt’s interpretation of the cosmine tissue of Palaeozoic lungfishes as homologous
to the complex cutaneous vasculature of the living Neoceratodus. Because the homologies of the
ossifications of the calvarium among lungfishes and among piscian sarcopterygians are hitherto
unsatisfactorily understood, we use a topological nomenclature in the description of the specimen and
in the discussion of post-Devonian dipnoans skull roof characters. We define a few characters for the
cladistic analysis only, but these are regarded as assumption-free. We propose a hypothesis of
phylogenetic relationships for most of the Post-Devonian forms known by skull remains. The main
feature is the ancient dichotomy between the Neoceratodus lineage and most of the other Mesozoic
forms, including the Lepidosirenids. The palaeobiogeographical pattern shows a series of vicariant
events between Laurasia and Gondwana in the Late Triassic – Early Jurassic, then a vicariant event
between Africa and South America.
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เตาอิสานเนมิส ศรีสุขกี เปน เตา สกุลใหมและชนิดใหม ในวงศใหญ ทรีโอนิโคอิด วงศอะโดซิดี จากการศึกษาดวยการ
อธิบายลักษณะสัณฐานของฟอสซิล กระดอง
ที่ขุดพบในหมวดหินเสาขัว
ยุคครีเตเชี ยสตอนตน
ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดย อิสานเนมิส ศรีสุขกี แสดงลักษณะรวมที่พัฒนาแลวกับวงศอะโดซิดี คือการมีรูขนาด
เล็กประดับที่ผิวของกระดอง. ชุดของแผนกระดองหลัง (6 neural series) 6 แผนไมสมบูรณ และคูทายตรงดานขาง
บรรจบกันตรงกลาง. แผนกระดองรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กเปน ซูปพราพิกอล ชิ้นแรก (1st suprapygal) กระดองทอง
สวนหนาปลายกุดเปนเสนตรงจรดขอบ จึงพิจารณาไดวา มีความสัมพันธใกลชิด กับ เตาชนิดอื่นในวงศ อะโดซิดี สูตร
กระดองหลังเปน 4>6> 6>6>6>5(7) ขอบกระดองสวนคอใหญและกวางมากกวาดานยาว แตไมขยายเขาดานในสวน
ขอบกระดองอก จากการแสดงลักษณะรวมกันระหวางวงศอะโดซิดี้ และวงศหนานซียุงเคลิด สนับสนุนวาเปนกลุมที่มี
บรรพบุรุษรวมกันระหวางวงศใหญ ทรีโอนิโคอิด คือการปรากฏซูปพราพิกอล (suprapygal) สองชิ้น ชิ้นแรกขนาดเล็ก
และชิ้นที่สองขนาดใหญกวา มี เอนโตพลาสตรอน (entoplastron) ขนาดใหญดานกวางยาวกวาดานยาวตั้งอยูที่สวนทาย
โดยขอบของกระดองสวนทายอยูในแนวเดียวกับ แอดซิลารี นอตช (axillary notch) ที่อยูระหวางรองขาหนาและ
กระดองอก
The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand: Isanemys, a new adocid turtle
from the Sao Khua Formation (Early Cretaceous) of the Khorat Plateau,
northeastern Thailand
H. Tong1, E. Buffetaut1and V. Suteethorn2
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Lie´gat, 75013 Paris, France
2
Bureau of Geological Survey, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand
1

A new genus and species of trionychoid turtle of the family Adocidae, Isanemys srisuki n. g. n. sp.,
from the Early Cretaceous Sao Khua Formation of the Khorat Plateau, northeastern Thailand, is
described on the basis of shells. Isanemys srisuki presents the following adocid synapomorphies:
punctated ornamentation on shell surface, incomplete neural series of six neurals, posterior pairs of
costals meeting on the midline, very reduced and triangular first suprapygal; plastron with anterior
lobe truncated and straight front margin. It is considered as the sister taxon of all other adocids in
having the neural formula of 4>6>6>6>6>5(7), a larger and wider than long cervical scute and a
longer and not medially expanded pectoral scute. The following shell features shared by adocids and
nanhsiungchelyids provide support for them forming a monophyletic group among trionychoids: two
suprapygals present, the first being small and the second much larger; a large, wider than long and
posteriorly placed entoplastron, with the posterior end reaching the level of the axillary notch; a
posteriorly located humeropectoral sulcus, lying posterior to the axillary notch, at least laterally.

106

รวมเลมบทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ : การประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 9
10-13 ตุลาคม 2548 โรงแรมโซฟเทล ราชาออคิด จ.ขอนแกน

วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย:
แรกพบ ฟอสซิลนกจากมหายุคครีเตเชียสตอนตนของประเทศไทย
Eric Buffetaut1, Gareth Dyke2, วราวุธ สุธีธร3 และ Haiyan Tong1
1
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Lie′gat, 75013 Paris, France
2
Department of Zoology, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland
3
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

เปนการนําเสนอการคนพบครั้งแรกของฟอสซิลนกจากมหายุคมีโสโซอิกของประเทศไทย โดยตัวอยางที่พบใหมนี้เปน
สวนปลายของกระดูกตนขาซาย จากหมวดหินเสาขัว ยุคครีเตเชียสตอนตน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย แสดงหลักฐานของนกขนาดกลางที่พบเปนซากดึกดําบรรพในชั้นหินอันเกิดสะสมตัวบนแผนดิน และยังเปนครั้ง
แรกที่พบนกจากมหายุคมีโสโซอิกของแผนดินตะวันออกเฉียงใต
The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand: first record of a fossil bird
from the Early Cretaceous of Thailand
E. Buffetaut1, G. Dyke2, V. Suteethorn3 and H. Tong1
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Lie´gat, 75013 Paris, France
2
Department of Zoology, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland
3
Bureau of Geological Survey, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand
1

We present the first known occurrence of a Mesozoic fossil bird from Thailand. The new specimen is
the distal end of a left humerus, from the early Cretaceous Sao Khua Formation in the Northeast of the
country, and testifies to the presence of a medium sized avian in these non-marine strata. This is also
the first Mesozoic bird known from the whole of Southeast Asia.
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วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย
กลุมของไดโนเสารจากหมวดหินโคกกรวดของไทยกับความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิด
ขึ้นในยุคครีเตเชี ยสตอนตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Eric Buffetaut 1 และ วราวุธ สุธีธร2
1
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Lie′gat, 75013 Paris, France
2
สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400

การสํารวจขุดคนไดโนเสารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเร็วๆ นี้ชวยใหเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลุมไดโนเสาร
ในหมวดหินโคกกรวด อายุสมัยแอบเทียนซึ่งกําหนดดวยฟอสซิลฟน ฉลามและละอองเรณูพืชโบราณ บางกลุมมีลักษณะ
คลายกับกลุมไดโนเสารที่รูจักกันดีในหมวดหินเสาขัวซึ่งแกกวา ตัวอยางเชน ไดโนเสารกินพืชที่คลาย ภูเวียงโกซอรัส
และสไปโนซอร (บางทีอาจเปน สยามโมซอรัส) อีกตัวอยางเปน ไดโนเสารกินพืชที่มีลักษณะฟนกวางซึ่งพบในหมวดหิน
เสาขัว แต ไมพบในหมวดหินโคกกรวดเลย สวนไดโนเสารที่พบในหมวดหินโคกกรวดแตไมพบในหมวดหินเสาขัวเลย
ไดแก ซิตตะโกซอรัส และกลุมอิกัวโนดอน ที่พัฒนาแลวคลายกัน อัลติไรนัส กลุม ของไดโนเสารในหมวดหินโคกกรวด
เหลานี้ รวมทั้งที่พบในประเทศลาวดวยนาจะเปนผลมาจากการกระจายตัว ของกลุมสิ่งมีชีวิต ที่เพิ่งจะเขา มายังบริเวณ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึง ไมพบปรากฏในชวงแรกๆ ของยุคครีเตเชี ยส
The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand: The dinosaur assemblage
from the Khok Kruat Formation of Thailand: continuity and change in
the Early Cretaceous of SE Asia
E. Buffetaut1and V. Suteethorn2
Centre National de la Recherche Scientifique, 16 cour du Lie´gat, 75013 Paris, France
2
Bureau of Geological Survey, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand
1

Recent discoveries in northeastern Thailand are providing a better picture of the dinosaur assemblage
from the Khok Kruat Formation (dated as Aptian on the basis of sharks and palynomorphs). Some
elements are reminiscent of the better known fauna from the older Sao Khua Formation; they include
a Phuwiangosaurus-like sauropod and a spinosaur (probably Siamosaurus). Broad-toothed
sauropods, which are known from the Sao Khua Formation, have not been found in the Khok Kruat
Formation. Dinosaurs present in the Khok Kruat Formation but so far absent from the Sao Khua
Formation include Psittacosaurus and an advanced iguanodontian reminiscent of Altirhinus. The
Khok Kruat assemblage, which also occurs in Laos, may be the result of a dispersal event that
introduced into Southeast Asia faunal elements which apparently were not present there during
earlier stages of the Cretaceous.
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