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Application of Computed Tomography (CT) for preparation the Ornithopod
dinosaur fossil
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ในปี พ.ศ. มีการขุดค้นพบซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์กลุ่มออร์นิโธพอด จากแหล่งขุดค้นภูน้อย
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยูใ่ นหมวดหินภูกระดึง ซึง่ เป็นตัวอย่างทีย่ ากในการศึกษา เนื่องจากถูกปิดทับด้วย
ตะกอนและหินทีก่ าจัดออกได้ยาก ทาให้เห็นขอบเขตของกระดูกไม่ชดั เจน จึงเกิดเป็นจุดประสงค์ของ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ โดยประยุกต์ใช้วธิ กี ารการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer tomography, CT)
เป็นแนวทางอนุรกั ษ์ตวั อย่างทีม่ ขี อ้ จากัดในการอนุรกั ษ์ มีความเปราะบางและซับซ้อนมาก นอกจากนี้ยงั
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของไฟล์ภาพ CT ในการแยกความแตกต่างระหว่างกระดูกและตะกอน
โดยรอบ พร้อมทัง้ สร้างชิน้ งาน 3 มิติ
เริม่ ต้นด้วยการสแกนชิน้ ส่วนกระดูกด้วยเครือ่ ง CT scanner ข้อมูลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปแบบ
DICOM File จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพด้วย Segmentation tool ของโปรแกรม AMIRA แล้วทาการ
แปลผล เพื่อส่งออกไฟล์ในการสร้างรูปแบบ 3 มิติ (ข้อมูลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปแบบ WRL File ซึง่ ไม่สามารถ
ใช้งานได้กบั เครือ่ งสร้างต้นแบบรวดเร็วได้โดยตรง จึงต้องทาการแปลงให้เป็น STL File ขัน้ ตอนสุดท้าย
คือการสร้างโมเดล 3 มิติ ของไดโนเสาร์ออร์นิโธพอด ด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
จากการใช้วธิ กี าร CT จะเห็นได้ว่าเป็นวิธกี ารทีแ่ สดงผลข้อมูลภายในของซากดึกดาบรรพ์ท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความเสีย่ งของความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับซากดึกดาบรรพ์ อีกทัง้ ยังช่วยใน
การศึกษาตัวอย่าง โดยไม่ตอ้ งทาการอนุรกั ษ์ชน้ิ ตัวอย่างทัง้ หมด นอกจากนี้ภาพจาการ CT แสดงให้เห็น
ความแตกต่างทีช่ ดั เจนระหว่างกระดูกและตะกอนโดยรอบ ซึง่ เป็นประโยชน์ในเชิงอนุรกั ษ์ เชิงวิจยั และ
เชิงวิชาการ ให้นกั วิจยั สามารถศึกษาชิน้ ตัวอย่างได้โดยตรง อีกทัง้ ยังแสดงสภาพความสมบูรณ์ของ
ตัวอย่างว่ามีการแตกหัก หรือช่วยในการบอกตาแหน่งของกระดูกได้อกี ด้วย
คาสาคัญ: การตรวจเอกซเรย์ด้วยคอมพิ วเตอร์ , ไดโนเสาร์กลุ่มออร์นิโธพอด, การอนุรกั ษ์
ตัวอย่าง, แบบจาลอง 3 มิ ติ
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Abstract
The nearly complete skeletons of ornithopod dinosaur were found from Phu Noi
excavation site, Kalasin province in Phu Kradung formation. The skeletons were embedded in
matrix and hardly to be seen and determine the bones. Herein, this research used computed
tomography technique (CT) to identify of an unprepared the specimen and to investigate the
feasibility of virtually preparing the CT dataset to distinguish the fossilized bone from its
surrounding matrix and produce an actual three-dimensional (3D) model.
The block of specimen including matrix was scanned by computed tomography scanner.
The information are transformed into the set of image data in Digital Image and
Communications in Medical (DICOM file) Then, Image analysis was performed by using
segmentation tool of the AMIRA software and export WRL files to produce the 3D model
applying for the rapid prototyping (RP). Therefore, the WRL files must be converting to
stereolithography (STL file). Finally, the model 3D are made by 3D printer
CT images of the fossil clearly depict a fossilized bone embedded in sediment matrix. In
addition, much valuable information about the condition and integrity of the fossil has been
gained as well, especially concerning the multiple fractures and the major fracture zone dividing
the entire fossil.
Keywords: Computed tomography, Ornithopod dinosaur, Preparatory, 3D model

บทนา
บรรพชีวนิ วิทยาเป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษาเกีย่ วกับ
สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ญ
ู พันธุไ์ ปแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากซากดึก
ดาบรรพ์ทถ่ี ูกเก็บรักษาไว้ภายใต้แผ่นเปลือกโลก ทา
ให้ซากดึกดาบรรพ์นนั ้ เป็ นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่
การกาเนิด และมีววิ ฒ
ั นาการ ของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เลยก็
ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาจากซากดึกดาบรรพ์ก็
ยังคงมีปญั หาและอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น การ
ค้นพบกระดูกทีเ่ หลือเพียงบางส่วนจากการสูญสลาย
ทางธรรมชาติ หรือเกิดความเสียหายในขัน้ ตอนการ
อนุรกั ษ์ตวั อย่าง (Preparation) เนื่องด้วยซากดึกดา
บรรพ์ถูกปิ ดทับด้วยตะกอน ขอบเขตของตัวอย่างจึงไม่
ชัดเจนอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการอนุรกั ษ์
นอกจากนี้การอนุรกั ษ์ตวั อย่างต้องใช้ความชานาญของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทาให้ใช้ระยะเวลานานในการทาการ
อนุรกั ษ์ และบางครัง้ ต้องการศึกษารายละเอียดภายใน
ของตัวอย่าง จึงจาเป็ นต้องตัดชิน้ ส่วนเพื่อทาการศึกษา
ซึง่ ทาให้เกิดการสูญเสียตัวอย่าง
ในปี 1979 Janensch และ Hennig นักบรรพ
ชีวนิ วิทยา ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์
คือ วิธกี ารตรวจเอกซเรย์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
(Computed tomography หรือ CT) ซึง่ วิธนี ้ไี ม่ทาให้
ชิน้ ตัวอย่างเกิดความเสียหาย เพราะเป็ นการใช้รงั สี
เอกซ์ฉายรอบตัวอย่าง แล้วทาการแปลผลเป็ นรูปภาพ
3 มิติ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 1 โดยสามารถช่วยอนุรกั ษ์
ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2
และตัวอย่างทีต่ อ้ งใช้ความชานาญอย่างมาก
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา มีการค้นพบ
กล่องสมองไดโนเสาร์ (Braincase) มากขึน้ แต่มขี อ้ มูล
รายละเอียดสมองน้อยมาก ซึง่ การศึกษาภายในของ
กล่องสมอง อาจต้องทาการผ่าชิน้ ตัวอย่างเพื่อทาการ
หล่อชิน้ จาลองทาแม่พมิ พ์ สร้างความเสียหายให้แก่
ตัวอย่าง ดังนัน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1998 จึงเริม่ ประยุกต์ใช้การ
ทา CT แล้วแปลข้อมูลสร้างเป็ นแบบจาลอง 3 มิติ ทา
ให้นกั บรรพชีวนิ นาวิธกี ารนี้มาประยุกต์ใช้กบั งาน
บรรพประสาทวิทยา (Palaeoneurology) อย่าง
แพร่หลาย 2-5 ดังนัน้ การอนุรกั ษ์โดยวิธกี ารนี้ช่วยให้
อนุรกั ษ์ตวั อย่างได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียตัวอย่าง และได้ขอ้ มูลครบถ้วน1-10

ใน พ.ศ.2556 ศูนย์วจิ ยั และการศึกษาบรรพ
ชีวนิ วิทยา ได้คน้ พบหินก้อนหนึ่งจากแหล่งขุดค้นภู
น้อย ซึง่ มีโครงกระดูกของไดโนเสาร์ขนาดเล็กฝงั อยู่
ด้านใน จากกระบวนการอนุรกั ษ์เบือ้ งต้น เผยให้เห็น
โครงกระดูกของไดโนเสาร์ออร์นิโธพอดขนาดเล็ก เรียง
ตัวอย่างสมบูรณ์ตงั ้ แต่กระดูกคอจนถึงปลายหาง (ภาพ
ที่ 1) ถือได้ว่าเป็ นโครงกระดูกไดโนเสาร์ทม่ี คี วาม
สมบูรณ์มากทีส่ ดุ ชิน้ หนึ่งของประเทศไทย ทว่าขัน้ ตอน
ในการทาการอนุรกั ษ์ตวั อย่าง เพื่อนาตะกอนหินทีเ่ กาะ
อยู่รอบชิน้ กระดูกออกทาได้อยากมาก เพราะชิน้
ตัวอย่างมีขนาดเล็ก และมีโครงสร้างทีส่ ลับซับซ้อน
กระบวนการดังกล่าว อาจจะทาอันตรายชิน้ กระดูกได้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะประยุกต์ใช้วธิ กี าร
CT
เพื่อให้สามารถศึกษาสัณฐานวิทยาของกระดูก
ไดโนเสาร์ได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กบั ซากดึก
ดาบรรพ์โดยศึกษาประสิทธิภาพของไฟล์ภาพ CT ใน
การแยกความแตกต่างระหว่างกระดูกและตะกอน
โดยรอบ แล้วทาการสร้างชิน้ งาน 3 มิติ เพื่อใช้การ
จาแนกชนิดต่อไป

วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
1) ศึกษาตัวอย่างซากดึกดาบรรพ์ออร์นิโธพอด
(KS34-615, -616) จากศูนย์วจิ ยั และการศึกษาบรรพ
ชีวนิ วิทยา ทีท่ าการอนุรกั ษ์ไปบางส่วน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ไปทาการสแกนด้วยเครื่อง CT scan
TOSHIBA รุ่น Aquillion 64 ทีแ่ ผนกรังสีวทิ ยาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขนาดของ
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่ควรเกินความยาวของราง
เครื่อง CT scan) โดยตัวเครื่องใช้ขนาดแรงดันไฟ 120
กิโลโวลต์ และปริมาณไฟ 150 มิลลิแอมป์ พร้อม
กาหนดความหนาของภาพสไลด์ ( Slice thickness) 3
มิลลิเมตร แล้วนาออกภาพด้วยไฟล์ภาพทาง
การแพทย์ (DICOM) จานวน.157 ภาพ และขนาดของ
ไฟล์ภาพตัวอย่าง 512 X 512
2) นาภาพจากการสแกนมาแปลผล ด้วยโปรแกรม
E-film work station เวอร์ชนั 3.1.0 พร้อมปรับความ
แตกต่างระหว่างความหนาแน่น (Window width และ
Window level) เพื่อดูขอบเขตระหว่างเซลล์กระดูกและ
ตะกอน

Figure 1 Incomplete preparation of the Ornithopod dinosaur fossil from Phu Noi (KS34-615, -616)
3) ศึกษาลักษณะของซากดึกดาบรรพ์ ด้วยการตัด
ภาพตามระนาบของแกนทัง้ 3 (xy-yz-xz) แล้วกาหนด
รายละเอียดโครงสร้างภายในของซากดึกดาบรรพ์
(Labeling) ด้วยชุดคาสัง่ Segmentation tool ใน
โปรแกรม AMIRA โดยใช้เครื่องมือ Lasso tool, Brush
tool และ Magic wand
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างแบบจาลอง 3 มิติ ของ
ชิน้ ตัวอย่าง พร้อมทัง้ ปรับความคมชัด สีและแสงเงา
ของตัวอย่าง แล้วนาส่งเป็ นสกุลไฟล์ .wrl เพื่อสร้างและ
ปรับผิวแบบจาลอง
5) ปรับความหนา ขนาด สี และพืน้ ผิวภายนอก
(Surface) ของแบบจาจอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม
Rapidform XOS3TMSP1 แล้วส่งออกไฟล์ . stl เพื่อ
สร้างแบบจาลองด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Cute pro)
โดยเลือกไฟล์ ซึง่ มีสกุลเป็ น .stl ปรับขนาดงานให้พอดี
กับถาดรองรับ คลิกปุม่ Rotate geometry เพื่อปรับ
ทิศทางของงาน โดยป้อนค่าแกน (แกน X, แกน Y
และแกน Z) เลือก Build เพื่อดูการใช้วตั ถุดบิ และวัสดุ
ซับพอร์ท คลิก Start เพื่อสังให้
่ เครื่องสร้างต้นแบบ
10
รวดเร็วสร้างชิน้ งาน

ผลการทดลอง
ส่วนที่ 1 วิ ธีการ CT
ตัวอย่าง
KS34 – 615 และ 616 เป็ นกระดูก
ของไดโนเสาร์ออร์นิโธพอด อยู่ในช่วงปลายยุคจูแรส
สิก – ต้นยุคครีเทเชียสโครงกระดูกมีความกว้าง 24
เซนติเมตร ความยาว 33.5 เซนติเมตร ความหนา 4
เซนติเมตร เมื่อทาการอนุรกั ษ์ตวั อย่างเบือ้ งต้น พบว่า
มีกระดูก จานวน 52 ชิน้ ได้แก่ กระดูกสันหลังช่วงคอ,
หลังถึงหาง (Cervical, dorsal และ caudal
vertebrae), กระดูกซีโ่ ครง (Rib), กระดูกต้นขาข้าง
ซ้าย (Left femur), กระดูกหน้าแข้งซ้าย (Left tibiafibula), กระดูกข้อเท้าซ้าย (Left metatarsal) และ
กระดูกไหล่ซา้ ย (Left scapula) (ภาพที่1, 2) แต่เมื่อดู
ภาพจาลองจากการทา CT พบกระดูกทีฝ่ งั อยู่ใน
ตะกอน เพิม่ อีกจานวน 13 ชิน้ โดยวางตัวในตาแหน่ง
ทางด้านใต้ของกระดูกทีท่ าการอนุรกั ษ์เบือ้ งต้นแล้ว
โดยพบกระดูกหน้าแข้ง บริเวณด้านบน กระดูกต้นขา
และกระดูกซีโ่ ครงอีกทัง้ ยังพบกระดูกนิ้ว (Phalange)
ทางด้านล่างของกระดูกข้อเท้า (ภาพที่ 2)
ในการปรับภาพ CT ระหว่างกระดูกและ
ตะกอน เป็ นการปรับให้เห็นความคมชัดของ
องค์ประกอบโครงสร้างภายใน (Filigree structure) ซึง่

ต้องอาศัยค่าความแตกระหว่างความความหนาแน่น
ของกระดูกและสีเทากลาง โดยเมื่อตัง้ ค่าแบบ Bone
จะได้ค่า Window width และ Window level ตามแกน
Coronal มีค่าเท่ากับ 2500 และ 480 ตามลาดับ ซึง่
ภาพจะแสดงสีของกระดูกในเฉดสีขาว แยกความ
แตกต่างของกระดูกและตะกอนไม่ได้ (ภาพที่ 3A) เมื่อ
ปรับค่า Window width และ Window levelเป็ น 1040
และ 2640 HU ตามลาดับ ตามค่าของ Golder และ
Christian7 สามารถแยกความความแตกต่างระหว่าง
กระดูกและตะกอนได้แต่ขอบของกระดูกยังไม่ชดั เจน
(ภาพที่ 3B) แต่เมื่อปรับค่า Window width และ
Window level ให้เพิม่ ขึน้ เป็ น 3500 และ 3500
ตามลาดับ ทาให้ภาพทีไ่ ด้มคี วามคมชัดมากขึน้
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกระดูกและตะกอน
ได้ชดั เจนกว่าเดิม ดังภาพที่
3C โดยการปรับค่า
Window width มีผลให้คอนทราสต์ของภาพยาวขึน้
ส่วน Window level มีค่าเพิม่ มากขึน้ จะทาให้ความ
สว่างของภาพลดลง

นอกจากนี้การศึกษาซากดึกดาบรรพ์ดว้ ย
วิธกี าร CT ช่วยประเมินความเสียหายทีเ่ กิดต่อซากดึก
ดาบรรพ์ได้ โดยตัวอย่าง KS34 – 615 และ 616 ส่วน
ใหญ่มคี วามสมบูรณ์การวางตัวของกระดูกยังคงวาง
ตัวเชื่อมกัน (In situ) อาจเนื่องจากถูกปิ ดทับด้วย
ตะกอนหินโคลนทีม่ คี วามละเอียด แต่กระดูกบางส่วนก็
ได้รบั ความเสียหาย ได้แก่บริเวณปลายกระดูกข้อเท้าที่
ผิวกระดูกหลุด และมีรอยแตกขนาดใหญ่ , กระดูกสัน
หลังมีรอยแตกบริเวณ Neural spine และกระดูกโครา
คอยด์ทห่ี กั บริเวณด้านปลาย และเมื่อประยุกต์ใช้
วิธกี าร CT พบความเสียหายภายในของตัวกระดูก
ได้แก่ รอยแยกภายในกระดูกสันหลังระหว่าง Neural
spine และ centrum บางชิน้ โดย การไม่ตดิ กันของ
กระดูกสันหลังหลายชิน้ อาจบอกอายุของไดโนเสาร์
ออร์นิโธพอดว่า น่าจะเป็ นไดโนเสาร์ทก่ี ารเจริญเติบโต
อยู่ในช่วง Juvenile และพบรอยแตกบริเวณปลาย
กระดูกซีโ่ ครงด้านซ้ายอีกทัง้ ยังพบกระดูกต้นขาขวาที่
หลุดออกมาจากตาแหน่งของกระดูกส่วนใหญ่ เป็ นต้น
(ภาพที่ 2A, 4)

Figure.2 (A) Photograph shows no indication of
the presence of fossils within the slab. (B) CT
scan (magnified view), the femur, fibula-tibia, rib
appearance of the indentation on the right and
phalange below left metatarsal (black arrow)

Figure 3 (A), (B), (C) coronal reconstructions of
fossil with different window levels and widths. (A:
window level = 480, window width = 2500B:
window level = 2640, window width = 1040; C:
window level = 3500, window width = 3500)

ด้านขวา เนื่องจากมีการวางตัวของกระดูกมาทางด้าน
ขวาดังภาพที่ 2, 5

Figure 4 Coronal views of fossil. A, B (W:1000
L:4000) C, D (W:5000 L:3500) Recalibration of
brightness and contrast values further improves
differentiation between fossilized vertebral body
and its surrounding sediment matrix.
ส่วนที่ 2วิ ธีการ 3D modeling
ภาพที่ 5 แสดงความแตกต่างของชิน้ ตัวอย่างก่อนการ
อนุรกั ษ์อย่างสมบูรณ์ และแบบจาลองไดโนเสาร์ออร์
นิโธพอด ด้วยโปรแกรม Rapidform XOS3TMSP1
แล้วทาการขึน้ รูปชิน้ ตัวอย่างด้วยวัสดุโพลิเมอร์สขี าว
(ABS) โดยแบบจาลองแสดงให้เห็นถึงกระดูกหลายชิน้
ทีถ่ ูกปิ ดทับด้วยตะกอนหินโคลน เช่น กระดูกต้นขา
กระดูกหน้าแข้งและกระดูกซีโ่ ครง เป็ นต้น อีกทัง้ ยัง
แสดงความเสียหายของกระดูกทีไ่ ด้รบั จากแรงกดทับ
ของชัน้ ตะกอน ชิน้ งานกระดูกในงานวิจยั นี้ใช้เวลาใน
การพิมพ์แบบจาลอง 3D ประมาณ 5 ชัวโมง
่
(ข้อจากัด
ของเครื่องมือคือวัสดุทใ่ี ช้ในการขึน้ รูปเป็ นรูปแบบแท่ง
โพลิเมอร์ ซึง่ จะขึน้ รูปกระดูกทีม่ คี วามซับซ้อนไม่ค่อยดี
เท่าแบบโพลิเมอร์ทเ่ี ป็ นผง10)
อีกทัง้ การวางตัวของกระดูกสามารถอนุมาน
ได้ว่าไดโนเสาร์ออร์นิโธพอด น่าจะตายและถูกกลบฝงั
ในทันที และน่าจะนอนตายด้วยท่าทางทีต่ ะแคงมาทาง

Figure 5 Virtual 3D reconstructions of fossilized
after surrounding sediment matrix and protective
plaster have been digitally removed through
segmentation of CT dataset.

สรุปผลและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาตัวอย่างไดโนเสาร์ออร์นิโธ
พอด แล้วทาการปรับความคมชัดของภาพ ค่า
Window width และ Window level ทีเ่ หมาะสม 3500
และ 3500และค่าสูงสุด Hounfield number ซากดึกดา
บรรพ์ ประมาณ 31594 HU เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของ Bolliger และคณะ ทีศ่ กึ ษาซากดึกดา
บรรพ์จระเข้ (Mesosuchia) ด้วยวิธกี าร CT scan มีค่า
Hounfield number ประมาณ 11,000 – 16,000 และ
9000 –11,000 HU8 และในปี 2015 Smilg และคณะ 9
รายงานการศึกษาซากดึกดาบรรพ์
Hominin
กาหนดค่า Window width และ Window level
ประมาณ 300 - 1500 HU ซึง่ มีความสอดคล้องกัน
กล่าวคือการกาหนดค่า Window width และ Window
level มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ในซากดึกดาบรรพ์
เนื่องจากการมีการแทรกตัวของตะกอนและแร่ธาตุต่าง
ๆ ทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นโครงสร้างของ
องค์ประกอบภายในกระดูก จึงส่งผลต่อค่าความ
หนาแน่นภายในของซากดึกดาบรรพ์ดว้ ย โดยจากเดิม
ทีว่ ดั จากสิง่ มีชวี ติ ได้ ประมาณ +700 ถึง +3000 HU9
อีกทัง้ ในการกาหนดค่า Window width และ Window

level ควรปรับตามความเหมาะสมของตะกอนทีแ่ ทรก
เข้าไปในตัวซากดึกดาบรรพ์ หรือปรับค่าตามตาแหน่ง
และขนาดของภาพทีต่ อ้ งการศึกษา
วิธกี าร CT เป็ นวิธกี ารทีแ่ สดงผลข้อมูล
ภายในของซากดึกดาบรรพ์ทร่ี วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และแม่นยา ทัง้ ในเรื่องของรูปร่าง ขนาด และตาแหน่ง
การวางตัวในตะกอน โดยไม่ตอ้ งทาการอนุรกั ษ์
ตัวอย่างทัง้ หมด ซึง่ จะช่วยให้การอนุรกั ษ์ตวั อย่างง่าย
ขึน้ นอกจากนี้ภาพจากการทา CT แสดงให้เห็นความ
แตกต่างทีช่ ดั เจนระหว่างกระดูก และตะกอน โดยรอบ
สามารถบ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ และการเก็บ
รักษาตัวอย่างภายในตะกอน อาทิเช่น การแตกหัก
การหลุดร่อน หรือแสดงให้เห็นถึงรูปร่างทีผ่ ดิ ปกติของ
ตัวอย่างอันเกิดจากกระบวนการภายใต้แผ่นเปลือกโลก
และเมื่อสร้างแบบจาลอง
3 มิติ จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการอนุรกั ษ์ตวั อย่าง เนื่องจากสามารถ
ใช้ชน้ิ งานนัน้ ๆ เป็ นตัวแทนของซากดึกดาบรรพ์
ต้นแบบ ในการจัดแสดงหรือทาการศึกษาวิจยั อื่นๆ ได้
อีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีบทความวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้
วิธกี าร CT ในการวินิจฉัยโรคทีเ่ กิดกับสิง่ มีชวี ติ ในยุค
ดึกดาบรรพ์ ยกตัวอย่าง ในปี ค.ศ. 2015 Xing และ
คณะ พบโรค spondyloarthropathies ในกระดูกสัน
หลังของ Lufengosaurus huenei 11 หรือ ในปี ค.ศ.
2016 Dumbravă และคณะ รายงานว่าพบเนื้องอกที่
บริเวณกรามล่างของไดโนเสาร์ปากเป็ ด
Telmatosaurus transsylvanicus 12 หรือ ในปี ค.ศ.
2016 Odes และคณะ ตรวจพบมะเร็งในกระดูกนิ้วเท้า
มนุษย์โบราณ อายุ 1.7 ล้านปี 13
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