
 

    

 
สารจากไมหิน 

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

        สวัสดีครับ  ฉบับน้ีขอเลาขาวคราว

ความเคล่ือนไหวของสถาบันในรอบเดือนท่ี

ผานมา โดยในชวงตนเดือน  ทางสถาบัน

ดําเนินการปรับปรุงศาลาคลุมหลุมไม

กลายเปนหิน หลุมท่ี 4  ใหเปนศาลาเจา

พอไมกลายเปนหิน  “เทพพนม” ดวย  

เพราะไดรับการบริจาคไมกลายเปนหินจาก

ศาลเจ าพอ ดังกล าว โดยเจาของสวน

มะมวงท่ีบานหนองตะลุมปุก  ใกลทางแยก 

เขาเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  จํานวนทอนขนาดใหญราว 20 ตน  ซ่ึง

ด้ังเดิมก็ไปจากแหลงบานโกรกเดือนหา  ต้ังแตราวป พ.ศ. 2525  และ

วันท่ี 30 ก.ค. 2556 ท่ีจะถึงน้ี  เม่ือการปรับปรุงศาลาแลวเสร็จ  เจาของ 

คือ คุณทัศนาภรณ ศรีเสรีนุวัฒน และญาติ จะไปจัดงานทําบุญในบริเวณ

ศาลาดังกลาวดวย  ใครอยากรวมกิจกรรมหรือจะไปชมศาลาโฉมใหม  ก็

ขอเชิญนะครับ 

 สําหรับชวงปลายเดือน  เม่ือวันท่ี 21 มิ.ย. 2556 ท่ีผานมา  

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  และคณะอีก 2 คน   ไดมาเยี่ยมคณะ

ผูบริหารและนักวิจัยของสถาบัน  จากการพบปะและปรึกษาพูดคุยกัน  มี

ผลสรุปเปนความรวมมือ 4 เรื่องสําคัญ คือ  

     1) สถาบันจะรับเปนเจาภาพรวมกับกรมทรัพยากรธรณี  จัดประชุม

ทําแผนแมบทงานวิจัยแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพของ

ประเทศไทย  ครั้งท่ี 1 ประมาณวันท่ี 5–7 ส.ค. 2556  (สวนอีก 4 ครั้งจะ

ยายไปจัดท่ีภาคเหนือ  ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพฯ)   

 

 

 

“สตูลฟอสซิลเฟสติวัล” บริเวณพิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุงหวา โดย อบต. 

ทุงหวา จัดรวมกับจังหวัดและ อบจ. สตูล ในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน 

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3) สถาบันจะรวมจัดงานฟอสซิลเฟสติวัลกับกรมทรัพยากรธรณีท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี  ประมาณเดือนธันวาคม 2556 

     4) สถาบันจองคิวจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งท่ี 2  ท่ีจังหวัดนครราชสีมา

ในชวงประมาณเดือนมกราคม 2557  โดยเครือขายท่ีจัด 2 ครั้งท่ีสตูลและ

กาญจนบุรี  จะมารวมจัดดวย   

...... คิวงานยังมีอีกหลายรายการครับ  ขอบคุณครับท่ีติดตามถึงบรรทัดน้ี ..... 

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 
ผอ.สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ 

     2)  สถาบันจะรวมกับกรมทรัพยากร

ธรณีและเครือขายพิพิธภัณฑของกรมใน

ภูมิภาคตางๆ  สนับสนุนการจัดงาน 

 

    

 

 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  ไดรวมโครงการสงเสริมการขาย (Road Show) ขาม

ภูมิภาค (อีสาน – ภาคตะวันออก) กับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 

19 – 21 มิถุนายน 2556 ท่ีผานมา  โดยมีผูประกอบการทางดานการทองเท่ียวในเขตจังหวัด

นครราชสีมาไดเดินทางไปท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  เพ่ือนําเสนอสินคาทางการ

ทองเท่ียวและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น  

 การไปรวมงานในครั้งน้ีไดรับการตอบรับจากพ่ีนองชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัด

ระยองเปนอยางดี พรอมกับไดสรางความสัมพันธอันดีกับเครือขายการทองเท่ียวมากยิ่งขึ้นอีก

ดวย 

 
 

 

พิพิธภัณฑไมกลายเปนหนิ ออกงานโรดโชว 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรื่องของซาก ท่ีไมซํ้าซาก...............  

ชองวางแหงสายใย 
              โดย ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม 

 

 

   

 

 

               KHORAT FOSSIL MUSEUM NEWS                                 ปที่ 2 ฉบบัที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ผมพยายามคนหาคําภาษาไทยท่ีเปนความหมายของคําวา “missing link” 

จากหลายแหลงแตก็ไมโปรด ดวยพยายามจะคนหาคําท่ีไมเปนวิชาการนัก แถมยังจะเปน

คําท่ีดึงดูดโนมนาวใหหนุมสาวหันมาอานบทความน้ีดวย ผมก็เลยเลือกใชคําวา “ชองวาง

แหงสายใย” 

ชาลส โรเบิรต ดารวิน ผูเขียนหนังสือเรื่อง ตนกําเนิดส่ิงมีชีวิตโดยการคัดเลือก

ของธรรมชาติ (Origin of Species by Means of Natural Selection) และไดรับการ

ตีพิมพในป ค.ศ. 1859 ไดพลิกโลกพลิกสวรรคคัดคานคัมภีรอันศักด์ิสิทธ์ิ (Holy Bible) ท่ี

ไดรับการเชื่อถือกันมาหลายพันปโดยชาวยิวและตอเน่ืองมาจนถึงชาวคริสตและชาวมุสลิม 

จนถึงปจจุบัน โดยชาลส ดารวิน ไดเสนอวา

ส่ิงมีชีวิตมีการวิวัฒนาการจากชนิดหน่ึงไปเปนอีก

ชนิดหน่ึง (speciation) อยางตอเน่ืองจาก

เริ่มแรกจนถึงปจจุ บันโดยการคัดเลือกของ

ธรรมชาติ แถมชาลส ดารวิน ยังเสนอดวยซํ้าไป

วา “มนุษยมีวิวัฒนาการมาจากลิง” ฟงแลวขน

หัวลุกครับ 

ในการจะสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ

ของชาลส ดารวิน น้ัน จําเปนจะตองเรียงลําดับ

สายวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตตางๆ ใหได ซ่ึงในยุค

สมัยของชาลส ดารวินน้ันไดมีการกลาวขานกัน

อยางกวางขวางวาไดโนเสารไดวิวัฒนาการไปเปน

นกแตก็มีผูคัดคานอยางกวางขวางเชนกัน สองป

ถัดมาไดมีการคนพบซากดึกดําบรรพของสัตว

ประหลาดท่ีสมบูรณชิ้นหน่ึงท่ีเหมืองหินแหงหน่ึง

ในเยอรมนีซ่ึงมีลักษณะท่ีก้ํากึ่งระหวางไดโนเสาร

กับนกพอดี จนมีการกลาวหากันวาเปนการสราง 

หลักฐานเท็จเพ่ือสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส ดารวิน โดยพยายามสรางหลักฐาน

เพ่ือเติมเต็มชองวางแหงสายใย    อยางไรก็ตามซากดึกดําบรรพชิ้นน้ี ก็ไดรับการต้ังชื่อวา 

อารคีออฟเทอริกซ (Archaeopteryx lithographica) 

จนถึ งปจจุ บันทฤษฎี วิ วัฒนาการถูกยอมรับกันอยาง

กวางขวางและถูกบรรจุไวในบทเรียนทางชีววิทยาระดับ

ตางๆ 

แตส่ิงหน่ึงท่ีนักวิทยาศาสตรไดพยายามคนหา

ชองวางแหงสายใยกันอยางเอาเปนเอาตายก็คือ ชองวาง

สายใยระหวางอนินทรียสารกับอินทรียสารกันมาชานาน 

เพ่ือท่ีจะอุดชองวางระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตใหได  

จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยอีโมรี ในสหรัฐอเมริกา  

ไดมีการคนพบวาโมเลกุลอยางงายของสารเปปไตดสามารถ

พัฒนากอใหเกิดแผนเน้ือเยื่อคูขึ้นได โดยนักวิทยาศาสตร

สามารถแสดงใหเห็นกระบวนการดังกลาวไดอยางสมเวลา

จริง (real time) ดวย และแผนเน้ือเยื่อคูจากสารเปปไทด

ดังกลาวอาจพัฒนาไปเปนสารเชิงซอนมากขึ้นก็ไดอยางเชน 

โปรตีน งานวิจัยดังกลาวถือวาเปนการวิจัยวิวัฒนาการทาง 

เคมี (chemical evolution) ท่ีอาจถือได

ว า เ ป น ก า ร อุ ด ช อ ง ว า ง ส า ย ใ ย แ ห ง

วิวัฒนาการจากส่ิงไมมีชีวิตไปเปนส่ิงมีชีวิต

ก็ได 

 ถึงจุดน้ี ผมมีคําถามสวนตัวครับวา 

แลวการวิวัฒนาการจากส่ิงไมมีชีวิตไปเปน

ส่ิงมีชีวิตน้ัน ตลอด 4.5 พันลานปท่ีผานมา

น้ันมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือ มันจะ

เกิดขึ้นเปนสิบ เปนรอย เปนพัน หรือมาก

ครั้งกวาน้ีไมไดหรือ น่ีอาจถือเปนชองวาง

แหงสายใยอันใหมก็ไดครับ 
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ทีมาภาพ: www.mhhe.com/biosci/esp/ 
2001_saladin/folder_structure/le/m1/s3/ 

 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดดําเนินการปรับปรุง และตกแตงหองโถงภายในอาคารสิรินธร 

ชั้น 1  และเปดใหบริการเปนหองรับรองนักทองเท่ียวใหมีความเพลิดเพลินขณะรอรอบเขาชม ซ่ึงภายใน

หองจะมีการจัดกิจกรรมและบริการตางๆ  เชน มุมกาแฟและเครื่องด่ืม มุมเด็ก มุมนันทนาการ มุม

นิทรรศการหมุนเวียนและอื่นๆ อีกมากมาย เชิญใชบริการไดต้ังแตบัดน้ีนะคะ... 

เปิดให้บริการแล้ว!!  

ห้องรับรองนักท่องเท่ียว 
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