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 จดหมายข่าวฉบับนี้ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  เป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์  ท่ีทางสํานักงานผู้อํานวยการและงานประชาสัมพันธ์  นําโดย 
นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล   และนางสาวณัฐกฤตา   บุษรา   เป็น
ผู้ดําเนินการ  และในฐานะผู้อํานวยการซ่ึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งใน

การนําพาสถาบันไปสู่สากล  สําหรับช่วงเดือนท่ีผ่านมา คือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ เมืองหังโจว  
มณฑลเจ้อเจียง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เม่ือ 19 – 23 มิถุนายน 2555 เพ่ือร่วมประชุมก่อต้ังสมาคมไดโนเสาร์
เอเชีย (Asia Dinosaur Association หรือ ADA) กับผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์จาก 5 ประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย จีน 
ญี่ปุ่น รัสเซีย มองโกเลียและไทยนั้น 
 ผลการประชุม สรุปได้ว่า นายกสมาคมหรือ President (วาระ 4 ปี)  คือ Prof. Dong Zhiming ชาวจีนผู้
พบและวิจัยโครงกระดูกไดโนเสาร์มากท่ีสุดของโลก ตําแหน่งเลขานุการท่ัวไป  คือ Dr. Yoichi Azuma  ผู้อํานวย 

การพิเศษของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ  มือหนึ่งด้านไดโนเสาร์ของญ่ีปุ่น 
ส่วนรองนายกสมาคมมี 4 คนจาก 4 ประเทศ  โดยในส่วนของประเทศ
ไทย  ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อ  ดร.วราวุธ  สุธีธร  มือหนึ่งด้านไดโนเสาร์ของ
ไทยท่ีใครๆ  ในวงการรู้จักกันดี  ส่วนข้าพเจ้านั้น  ดร.วราวุธ  สุธีธร  
เสนอให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการในส่วนงานไดโนเสาร์ประเทศไทยของ
สมาคม  และงานสําคัญของสมาคมท่ีจะดําเนินการ คือ จัดงาน 1ST 
International  Symposium on Dinosaurs ในปี ค.ศ. 2013  โดย
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ  ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ  ต่อไปก็จะหมุน

จัดไปยังประเทศสมาชิกทุกๆ 2 ปี  โดยในปี 2015  อาจเป็นประเทศจีน  ส่วนในปี 2017 นั้น new generation ของประเทศไทยอาจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ก็ได้ 
 

  ไม้หินฯ จัดสัมมนา  ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เม่ือวันท่ี 8-9 กรกฎาคม 2555 ท่ีผ่าน
มา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ” ณ จังหวัดสมุทร 
สงคราม และศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
โ ด ย บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ไ ด้ ร่ ว ม แ ล ก เ ป ล่ี ย น
เ รียน รู้   ระดมความคิด เ ห็นในการจัด ทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมท้ังหาแนวทางพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ์และไดโนเสาร์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน การสัมมนาครั้งนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ของสถาบัน  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความสามัคคีในหน่วยงาน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
องค์กรให้ดีย่ิงข้ึน 

 ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 



ไม้หินฯ ร่วมกับ ร.ร.บญุวัฒนา จัดอบรมมัคคเุทศก์น้อย 
 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 ท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมกับโรงเรียนบุญ
วัฒนา จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 40 คน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ด้านหลักการมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูด มารยาท จรรยา 
บรรณ การใช้ภาษาอังกฤษในการนําชม และเรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ในท้องถ่ิน  

น้องๆ ยังได้ฝึกหัดเป็นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 
อาคาร จึงได้รับท้ังความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์ ความเพลิดเพลิน 
และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี ซ่ึงสามารถนําความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ ได้ทักษะภาษาอังกฤษและการพูด
ในท่ีชุมชน การพูดหน้าชั้นเรียน ได้ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ รวมท้ังได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ซากดึกดํา
บรรพ์มากย่ิงข้ึน       

 

                

 โดย  วิภานุ รักใหม่ 
 เม่ือนักวิชาการบอกว่าลูกหลานท่ีเหลืออยู่ของไดโนเสาร์...คือ 
สัตว์กลุ่มนก ซ่ึงหมายถึงกลุ่มสัตว์ปีก (Aves) รวมพวกเป็ด ไก่ ห่าน 
นกกระจอกเทศ และนกเพนกวินด้วย บางท่านอาจจะเชื่อคร่ึงไม่เชื่อครึ่ง 
นกท่ีไม่น่ากลัวเลยซักนิด จะเป็นญาติกับไดโนเสาร์ได้อย่างไร... ถ้าจะลอง
มองหาลักษณะของไดโนเสาร์ซ่ึงยังตกค้างหลงเหลืออยู่บ้างในลูกหลาน
กลุ่มนก อาจจะลองดูท่ีไก่ เราจะเห็นว่าบริเวณช่วงขาและเท้าของไก่ยังมี
ผิวหนังเป็นเกล็ดเหมือนสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ยัง
เคยพบไก่บางตัวมีตุ่มฟันปรากฏให้เห็น นั่นเพราะยีนฟันด้ังเดิมยุคท่ียังเป็น
ไดโนเสาร์ยังซ่อนอยู่ในไก่ เพียงแต่ยีนเหล่านั้นถูกกดทับไว้ด้วยกลไก
วิวัฒนาการในระยะเวลาหลายสิบล้านปีท่ีผ่านมา 
 การศึกษาฟอสซิลมีบทบาทสําคัญในการไขข้อข้องใจนี้ ฟอสซิล 
จํานวนมากชี้ว่านกมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มเทอโรพอด 
ตัวอย่างเด่นชัดก็คือ การค้นพบซากอาร์คีออปเทอริกซ์ (Archaeopteryx) 
ท่ีแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เม่ือปี ค.ศ. 1861 มีอายุอยู่ในยุคจูแรส
ซิก ครองตําแหน่งนกตัวแรกบนโลกมาอย่างยาวนาน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
เป็นบรรพบุรุษทางวิวัฒนาการของนกท้ังปวง สิ่งท่ีทําให้เชื่อเช่นนั้น เพราะ
มันมีลักษณะผสมผสานของท้ังนกและไดโนเสาร์เทอโรพอด ลักษณะท่ี
เหมือนนก เช่น มีขนปกคลุมตัว มีปีก มีกระดูกรูปสองง่ามท่ีหน้าอก เนื้อ
กระดูกกลวงเบา ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีเหมือนไดโนเสาร์แต่ไม่เหมือน
นกปัจจุบัน เช่น มีสามเล็บย่ืนออกมาจากอุ้งมือ มีฟัน และมีกระดูกหาง
ยาว เป็นต้น 

  

นก... เป็นลูกหลานของไดโนเสาร์จริงหรือ!!...? 

 หลังจากนั้นก็มีการค้นพบฟอสซิลอีกจํานวนมากท่ีเป็นหลักฐาน
ยืนยันถึงความเชื่อมโยงระหว่างไดโนเสาร์กับนก แต่หากจะให้สรุปว่านก
ตัวแรกคือตัวใด หรือเส้นแบ่งระหว่างไดโนเสาร์ท่ีคล้ายนกกับนกท่ีแท้จริง
อยู่ท่ีไหน ก็ยังเป็นข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน 
 การถกเถียงล่าสุดเกิดเม่ือมีการค้นพบซากเซียวทิงเจีย เซ็งจิ 
(Xiaotingia zhengi) ขนาดเท่าไก่ จากยุคจูแรสซิก ท่ีแคว้นเหลียวหนิง 
ทางตะวันตกของประเทศจีน ในปี 2011 ถือเป็นการค้นพบท่ีสะเทือน
ตําแหน่งนกตัวแรกบนโลกของอาร์คีออปเทอริกซ์ทีเดียว เพราะนักวิจัยชี้
ว่า เซียวทิงเจีย เซ็งจิ มีลักษณะใกล้เคียงกับอาร์คีออปเทอริกซ์ มาก และ
ควรจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือเป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดกลุ่มท่ี
เรียกว่า ไดโนนิโคซอร์   (Deinonychosaurs) เพราะนอกจากลักษณะมี 

 
ขนและลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมือนกันมากแล้ว ท้ัง เซียวทิงเจีย เซ็งจิ และอาร์
คีออปเทอริกซ์ มีโพรงขนาดใหญ่อยู่บนกะโหลกหน้าดวงตา ซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของไดโนเสาร์กลุ่มไดโนนิโคซอร์  โดยท่ีไม่ปรากฏลักษณะ
นี้ในนกกลุ่มใดๆ เลย ดังนั้น เซียวทิงเจีย เซ็งจิ จึงถูกจัดให้เป็นคนละกลุ่ม
กับนกปัจจุบัน คําถามท่ีตามมาก็คือ... ถ้าเซียวทิงเจีย เซ็งจิ ยังไม่ถือว่า
เป็นนกแล้ว อาร์คีออปเทอริกซ์ จะยังถือเป็นนกอยู่อีกหรือไม่ ...รวมท้ังจะ
ยังครองตําแหน่งนกตัวแรกบนโลกได้อยู่อีกหรือเปล่า...  
 แม้คําตอบว่านกตัวแรกคือตัวใด... เกิดข้ึนเม่ือไหร่... ยังคงไม่
แจ่มชัดและยังรอหลักฐานใหม่ๆ มาเพ่ิมเติม แต่หลักฐานท่ีมีก็ชัดเจน
พอจะยอมรับกันแล้วว่า นกเป็นลูกหลานท่ีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์
จริงๆ ถึงขนาดยอมรับกันโดยท่ัวไปแล้วด้วยซํ้าว่า... นกถือเป็นไดโนเสาร์
กลุ่มหนึ่ง 

เรื่องของซากท่ีไม่ซ้ําซาก…     

ภาพจําลอง 
Xiaotingia zhengi 
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