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        สวัสดีคะ ทานผูอาน Khorat Fossil 

Museum News ทุกทาน  ขาวนายินดี เรื่อง

การมียอดนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

ถึงหลักหน่ึงลานคน  เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผาน

มา ถือเปนหลักหมายสําคัญของความสําเร็จใน

การใหบริ การของ พิ พิธภัณฑ เลยก็ ว า ได    

นับเปนความภาคภูมิใจ ท่ีพิพิธภัณฑไดรับ

ความสนใจมาเยี่ยมชมอยางคึกคัก ต้ังแตเริ่ม 

เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือตุลาคม ป 2551 มาจนถึงปจจุบัน 

กลาวไดวาพิพิธภัณฑไดถูกปกหมุดลงในแผนท่ีการทองเท่ียวของจังหวัด

นครราชสีมาเรียบรอยแลว 

        แตขณะเดียวกัน การกาวมาถึงหลักหมายท่ีวาน้ี  ในอีกนัยยะหน่ึง 

ก็อาจเปนการกระตุนเตือนวา...  เราไดกาวผานระยะเปดตัวในฐานะ

แหลงเรียนรูนองใหมมาแลว  หรือจะพูดวาเรากาวผานระยะต้ังไขมาแลว

ก็วาได...  แลวกาวตอจากน้ีจะเปนอยางไร?  โจทยสําหรับแหลงทองเท่ียว

หนาเกามักจะยากกวาแหลงทองเท่ียวเปดตัวใหม ในยุคท่ีนักทองเท่ียวมัก

ตามกันไปเท่ียวสถานท่ีใหมๆ อาจทําใหเราไมเปนตัวเลือกท่ีนาสนใจนัก 

ความเงียบเหงาท้ิงรางของพิพิธภัณฑหลายๆ แหง เปนบทเรียนท่ีเรา

มองขามไมไดเลยทีเดียว  

        นักพิพิธภัณฑมีชื่อเสียงหลายทาน ไดเคยต้ังคําถามวา ควรหรือไม

ท่ีเราจะเครงครัดกับภาพลักษณพิพิธภัณฑ วาเปนสถานท่ีเงียบสงบ 

ปราศจากเสียงเจี๊ยวจาวของเด็กๆ  ...หรือจริงๆ แลว เสียงน่ันแหละ คือ

เสียงท่ีแสดงถึงความ ‘มีชีวิต’ ของพิพิธภัณฑยุคใหม  

        แนวคิดขางตน อาจชวยเราตอบโจทย วาจะทําอยางไร ให

พิพิธภัณฑยังคงเปนแหลงเรียนรู ท่ีอยูในใจของทุกคน โดยเฉพาะในกลุม 

 

 

ปรุงนิทรรศการใหสมบูรณขึ้นและเพ่ิมนิทรรศการเรื่องใหมๆ แลว การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑรูปแบบตางๆ เปนประเด็นท่ีตองให

ความสําคัญอยางยิ่ง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาท่ีมีชื่อเสียงสวนใหญในโลก 

มักสรางความเพลิดเพลิน โดยมีกิจกรรมเรียนรูใหเด็กๆ อยางมากมาย

หลากหลายรูปแบบ 

 

  

 

 

 

 

 

        อยางไรก็ตาม การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑของเรา ก็

ยังตองคํานึงถึงขอจํากัดมากมาย ไมวาจะเปนสถานท่ี งบประมาณ หรือ

กระท่ังบุคลากร แตความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีน่ันคะ แลวจะ

มาเลาใหฟงกันนะคะ วาเราสามารถสรางสรรคกิจกรรมเรียนรูอะไรไดบาง  

        อยางไรก็ตาม เรามีโครงการท่ีกําลังพัฒนา และสามารถตอบโจทย

การเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานไดอยางแนนอนโครงการหน่ึง ก็คือ 

การพยายามจัดต้ังอุทยานไดโนเสาร หรือ Dino Park ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา

จะประสบความสําเร็จ มาชวยกันเอาใจชวยนะคะ 

ดร.วิภานุ รักใหม 
รอง ผอ. ฝายสงเสริมและ 

พฒันาพพิิธภณัฑ 

และเยาวชน ซ่ึงน่ันคือตองเปน ‘แหลง

เรียนรู ...อยางมีความสุข สนุกสนาน’ 

กาวตอไปของพิพิธภัณฑ นอกจากปรับ 

      
 

 
 

        สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ รวมกับ วนอุทยานไมกลายเปนหินบาน

ตาก จังหวัดตาก รวมมือกันอนุรักษไมกลายเปนหินท่ีพบท่ีจังหวัดตาก ซ่ึงเปน

ทรัพยากรซากดึกดําบรรพท่ีมีความสําคัญมาก ท้ังในดานวิชาการและการ

ทองเท่ียว โดยมีความยาวมาก จนโดดเดนเปนระดับโลกทีเดียว  

        ปจจุบันไมกลายเปนหินสวนใหญไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศใน

ประเทศไทยท่ีรอนจัดในฤดูรอน และฝนตกหนักในฤดูฝน มีผลตอการคง

สภาพของไมกลายเปนหิน หากไมไดรับการอนุรักษอยางถูกวิธี อาจทําใหไม

กลายเปนหินคอยๆ ผุพัง และแตกสลายลงไปทีละนอยจนกระท่ังกลายเปน

เศษหิน และเหลือไวเพียงภาพถายใหคนรุนหลังเทาน้ัน       

ไมหินฯ  รวมอนุรักษไมกลายเปนหินบานตาก 

        สถาบันไดสงบุคลากรท่ีมีความรูดานไมกลายเปนหินและดานธรณีวิทยา เขาสํารวจพ้ืนท่ีในวันท่ี 24 – 26 เมษายน 2556 ท่ีผานมา พรอมกับ

ประสานงานแลกเปล่ียนความรูกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เพ่ือใหคําแนะนําและชวยเหลือดานการอนุรักษไมกลายเปนหินตอไป  
 



เกือบสมบูรณของฮิปโป จากบอทรายในตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา จาก
การศึกษาเบื้องตนพบวาเปนพวก ฮิปโปดึกดําบรรพ สกุล 
เฮกซะโปรโตดอน (Hexaprotodon) มีลักษณะเดนที่
กรามมีฟนตัดจํานวนรวมขางซายและขวาทั้งหมด 6 ซี่ 
สวนฮิปโปปจจุบันมีจํานวนรวม 4 ซี่

            

ฟอสซิลกรามลางฮิปโปจากบอทรายทาชาง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

   กอนหนานี้มีการคนพบฟอสซิลสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมขนาดใหญ อาทิเชน ชางมาสโตดอน เสือดาว 
แรด ควายปา ฯลฯ จากแหลงบอทรายทาชาง เมื่อเทียบ
กับยักษใหญแหงปาแอฟริกาแลว โคราชในอดีตก็เปน
ดินแดนบิ๊กไฟวเชนกัน ขาดก็แตเพียงเจาสิงโต ซึ่งอาจจะ
รอคอยการคนพบในเร็ววัน และเชื่อวาเราก็นาจะมี 
Dangerous 7 ของเมืองไทยเชนกัน 

ดวยการคนพบฟอสซิลฮิปโปชิ้นนี้ ทําใหทราบ
วา ในอดีตปาบริเวณตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมานั้น มีปาไมที่อุดมสมบูรณ
เปนแหลงอาหารของสัตวปา และยังมีทุงหญาขึ้นปกคลุม
อีกทั้งยังมีแมน้ําที่คาดวาเปนแมน้ํามูนในอดีตที่ลําน้ํา
กวางใหญ ใสสะอาด ใหเจาฮิปโปและผองเพื่อนไดอาศัย
อยูมาอยางยาวนาน

โครงกระดูกฮิปโปปจจุบันตําแหนงสีแดง คือฟอสซิลขากรรไกรลาง

ที่พบจากบอทรายในพื้นที่ตําบลทาชาง

  เรื่องของซากที่ไมซ้ําซาก...............         

ฮิปโปโคราช
      โดย ดร.รัตนาภรณ  หันตา

ขอสวัสดีแฟนคอลัมนเรื่องของซากที่ไมซ้ําซากทุกทานคะ ฉบับนี้มา
พบกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตัวอวนกลมขนาดใหญ ซึ่งก็คือ เจาฮิปโปนั่นเอง 
เคยเชื่อกันวาฮิปโปอยูในตระกูลเดียวกับหมู แตปจจุบันนี้พบวาญาติสนิท
ที่สุดของมันคือปลาวาฬ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมบนบกที่ใหญที่สุดอันดับ 3 รอง
จากชางและแรด ในปจจุบันพบฮิปโปอาศัยอยูตามธรรมชาติในทวีปแอฟริกา 
และเหลืออยู เพียง 2 สายพันธุ  ไดแก  ฮิปโปยักษ (Hippopotamus 
amphibius) มักอาศัยอยูใกลแหลงน้ํา ตามแมน้ํากวางสายใหญที่มีน้ําใส
สะอาด และสายพันธุที่ 2 คือ ฮิปโปแคระ (Choeropsis liberiensis) ซึ่ง
อาศัยอยูในพื้นที่ปาทึบทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา จึงยากตอการ
พบเห็นและไมรูจักนิสัยใจคอของเจาฮิปโปแคระนี้มากนักเมื่อเทียบกับเจา
ฮิปโปยักษ

แมวาฮิปโปจะไมไดจัดรวมไวในกลุมสัตวหายักษใหญแหงปา
แอฟริกา หรือเปนที่รูจักกันดีในชื่อ บิ๊กไฟว (Big Five) ที่ประกอบดวย 
ชาง เสือดาว สิงโต ควายปา และแรด แตก็ไดรวมไวใน “สัตวยักษอันตราย
ทั้งเจ็ด” หรือ แดนเจอรัสเซเวน (Dangerous 7) ที่รวมเอาจระเขและฮิปโป
เขาไวดวยกัน

ที่มาภาพ: http://centerforinternationalsportbusiness.blogspot.com/2010/06/
south-africas-big-five.html

ในเมืองไทยมีบันทึก การพบซากโครงกระดูกฮิปโปจากแมน้ํา
เจาพระยา ในเขตจังหวัดนครสวรรค  ทําใหทราบวา ในอดีตเมืองไทยเรามี
ฮิปโปอาศัยอยู และไดสูญพันธุไปไมนานนัก  และแทบไมนาเชื่อวาฮิปโปเคย
อยูในเมืองไทยมาแลวเมื่อกวา 10 ลานปกอน จากการพบฟอสซิลกรามลาง
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