
 

    

 
สารจากไมหิน 

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

ดร.รัตนาภรณ  หันตา 

ผูชวยผูอํานวยการฝายเครือขาย  

และโครงการไดโนเสาร 

 นิทรรศการไดโนเสารน้ีจะจัดแสดง

ระหวางวันท่ี 12 ก.ค.–14 ต.ค. 56 

หากทานใดมีโอกาสไดเดินทางไปเมือง 

ฟูกุอิ ประเทศญ่ีปุน ก็อยาลืมแวะไปชมไดโนเสารของไทยเราท่ีน่ันนะคะ 

 
 
 
 

       ขอสวัสดีแฟนจดหมายขาว Khorat 

Fossil Museum News ทุกทาน เม่ือวันท่ี 

12 กรกฎาคม 2556 ท่ีผานมาน้ี สถาบันวิจัย

ไมกลายเปนหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา รวมกับศูนยวิจัยและการศึกษา

บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทํากิจกรรมระดับนานาชาติ โดยเปนตัวแทน

ประ เทศไทยร วมกับประเทศญ่ี ปุน  จีน 

เกาหลี มองโกเลีย รัสเซีย รวมเปดตัวอยาง

เปนทางการในการกอต้ัง “สมาคมไดโนเสาร

แหงเอเชีย” (Asia Dinosaur Association) 

ณ เมืองฟูกุอิ ประเทศญ่ีปุน 

 ภารกิจของสมาคม  คือ  การใหความ 

รวมมือศึกษาวิจัยไดโนเสารในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงใหการสนับสนุน

นักวิจัยไดโนเสารรุนใหม และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับไดโนเสารสู

เยาวชนและบุคคลท่ีสนใจ หรือ ไดโนมาเนีย (Dinomania)  

 เน่ืองจากในปจจุบันพบวามีจํานวนสายพันธุไดโนเสารในเอเชีย

แซงหนาจํานวนท่ีพบจากทวีปอเมริกา ทําใหนักวิจัยจากหลายชาติหันมา

ใหความสนใจไดโนเสารในภูมิภาคเอเชียของเรามากยิ่งขึ้นตามไปดวย การ

กอต้ังสมาคมน้ีจะชวยสงเสริมความรวมมือดานการศึกษา คนควาและวิจัย

ไดโนเสารในภูมิภาคเอเชียใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และเช่ือวาประเทศไทยจะ

ไดรับประโยชนจากการเขารวมกอต้ังสมาคมน้ีไมนอยเลยทีเดียว  

 นอกจากน้ีฟอสซิลไดโนเสารโคราชยังโกอินเตอร โดยไดรับเชิญให

ไปจัดแสดง ณ นิทรรศการครบรอบการขุดสํารวจไดโนเสาร 25 ป ของ

พิพิธภัณฑไดโนเสารฟูกุอิ โดยเราไดจัดไดโนเสารปากเปด ราชสีมาซอรัส 

สุรนารีเอ และไดโนเสารกินเน้ืออัลโลซอรแหงเมืองโคราช นอกจากน้ียังมี

ฟอสซิลเตา จระเข และปลาเกล็ดแข็งเลปโดเทส ไปจัดแสดงรวมกับ

ไดโนเสารหลากชนิดจากประเทศจีน  

 
พิธีกอตั้งและเปดตัวอยางเปนทางการของ “สมาคมไดโนเสารเอเชีย” 

(Asia Dinosaur Association; ADA) 

 

 
ผูบริหารของสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ถายภาพรวมกับ นายทศพร นุชอนงค 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ ดร.วราวุธ สุธีธร ผอ.ศูนยวจิัยและการศึกษา 

บรรพชีวนิวทิยา ม.มหาสารคาม 

    
       หุนจําลองและกระดกูไดโนเสารอิกวัโนดอนตของโคราช รวมจัดแสดงในนทิรรศการครบรอบ              แสดงสภาพแวดลอมโบราณแหงเมืองโคราช เมื่อรอยกวาลานปกอน  
         การขุดสํารวจไดโนเสาร 25 ป ของพิพิธภัณฑไดโนเสารฟูกุอ ิณ เมอืงฟูกอุิ ประเทศญี่ปุน                                    ภาพวาดโดย มร. ทะคุม ิยามาโมะโตะ 



 เ ม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมา ผู เขียนได มีโอกาสไปเยือนพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาฮัมโบทล เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมนีคะ แมจะเปนชวงท่ี

พิพิธภัณฑปดบางสวนเพ่ือซอมแซมและขยายพ้ืนท่ี แตโชคดีมากคะ ท่ียัง

สามารถเขาชมฟอสซิลชื่อเสียงกองโลกท่ีต้ังใจไวจนได เลยนํามาเลาสูกันใน

คอลัมนเรื่องของซากท่ีไมซํ้าซากฉบับน้ีนะคะ 

 ทานผูอานคงเคยไดยินช่ืออารคีออบเทอริกซมาบางแลวใชม้ัยคะ  มัน

เปนฟอสซิลท่ีขุดพบจากชั้นหินปูน Solnhofen แควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี 

มีอายุอยูในยุคจูราสซิกตอนปลาย อารคีออบเทอริกซถูกอางถึงในหลายสถานะ 

เชน นกท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก หรือบรรพบุรุษทางวิวัฒนาการของนกปจจุบัน หรือ

กระท่ังสัตวท่ีกําลังเปล่ียนผานจากไดโนเสารเทอโรพอดไปเปนนก เปนตน   

 ในบรรดาตัวอยางฟอสซิลอารคีออบเทอริกซท่ีรูจักกัน 10 ชิ้นตัวอยางซ่ึง

กระจายอยูตามพิพิธภัณฑตางๆ น้ัน ช้ินตัวอยางท่ีจัดแสดงอยูท่ีเบอรลินถือวา

เปนชิ้นท่ีสมบูรณและสวยงามท่ีสุดก็วาได เพราะปรากฏลักษณะของขนชัดเจน 

อีกท้ังกะโหลกก็อยูในสภาพสมบูรณ  

 ฟอสซิลชิ้นน้ีถูกคนพบเม่ือ

ป ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417)  ท่ี 

Blumenberg ประเทศ

เยอรมนี โดยชาวนาชื่อ Jacob 

Niemeyer   อีก 2 ปตอมา 

เขาไดขายเพ่ือเอาเงินไปซ้ือวัว

ตัวหน่ึง ในราคาประมาณ 150 

มารคเยอรมัน แลวมันก็ถูกขาย

ตอไปใหกับ Ernst Häberlein 

แหงพาเพนเฮม ในราคา 2,000 

มารคเยอรมัน  

 ในท่ีสุด นักอุตสาหกรรมผู

มีชื่อเสียง Werner Von Siemens (ผูกอต้ังบริษัท siemens) ก็ไดซ้ือใหกับ

พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยแหงเบอรลินในราคา 20,000 มารคเยอรมัน ซ่ึง

ตอมา รัฐปรัสเซีย (ในขณะน้ัน) ก็ไดจายเงินคืนใหกับเขาเปน 2 งวด ในป ค.ศ. 

1881 และ 1882 (พ.ศ. 2424, 2425)   

 ฟอสซิลชิ้นน้ีก็ไดรับการศึกษาโดย Wilhelm Dames ในป ค.ศ.1897 

(พ.ศ. 2440) และต้ังชื่อวา Archaeopteryx siemensii  โดยชื่อคําหลังไดต้ัง

เพ่ือเปนเกียรติตามชื่อของ W. Von Siemens อยางไรก็ตาม ปจจุบันการวิจัย

เปรียบเทียบจากท้ัง 10 ชิ้นตัวอยาง เห็นวาตัวอยางท่ีเบอรลิน (Archaeopteryx 

siemensii) นาจะเปนตัวท่ีอายุนอยของ Archaeopteryx lithographica ซ่ึง

เปนชนิดเดียวกับตัวอยางท่ีลอนดอน ท่ีฮารเล็ม และตัวอยางท่ีเปนเพียงขน 

 หลังจากระหกระเหินอยูหลายสิบป ในท่ีสุดฟอสซิลลํ้าคาชิ้นน้ีก็ไดรับ

การดูแลอยางดีและจัดแสดงอยูท่ีเบอรลินจนถึงปจจุบัน ใครมีโอกาสผานไป ก็

อยาลืมแวะไปชมนะคะ  

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม: http://en.wikipedia.org/wiki/Specimens_of_Archaeopteryx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เร่ืองของซาก ท่ีไมซํ้าซาก...........  

        อารคีออบเทอริกซแหงเบอรลิน 
              โดย ดร.วิภานุ รักใหม 

 

 

   

 

 

     KHORAT FOSSIL MUSEUM NEWS                                                     ปที่ 2 ฉบับที ่8 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

 

  

  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีผานมา สถาบันวิจัยไมกลายเปน

หินฯ ไดจัดโครงการอบรมจํานวน  2  โครงการ ไดแก โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการคายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร เม่ือ 6 ก.ค. 2556 และ โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแรและหินในทองถิ่น เม่ือ 26 ก.ค. 2556  

ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนปากชอง  และโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

 การจัดโครงการอบรมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดเพ่ิมพูน

ความรูและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวของกับกระบวนการทางธรณีวิทยา พรอมกับรูจักและสามารถจําแนกแร

และหินประเภทตางๆ ได  รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความตระหนักในคุณคาและ

ความสําคัญของซากดึกดําบรรพอีกดวย 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาไดดียิ่งขึ้นและไดปฏิบัติการ

อยางท่ัวถึงและสนุกสนาน จึงไดแบงกิจกรรมเปนฐานปฏิบัติการตางๆ เชน 

ฐานแร ฐานวัฏจักรหิน ฐานหินอัคนี ฐานหินตะกอน ฐานหินแปร ฐานการเกิด

ฟอสซิลแบบแทนท่ีดวยแรธาตุ ฐานย่ํารอยไดโนเสาร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ส ถ า บั น วิ จั ย ไ ม ก ล า ย เ ป น หิ น แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ณี  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ขอเชญิรวมกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2  ตอน ปฏิบัติการมหัศจรรย

ทางวิทยาศาสตร  ในวันท่ี 16-18  สิงหาคม 2556  ณ  ศูนยบริการ

นักทองเท่ียว สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  กิจกรรมครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อเปนการ

เพ่ิมพูนความรูทางวิทยาศาสตรผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และเปนการ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ระหวางการรอรอบเขาชมพิพิธภัณฑทั้งสาม

อาคาร 

นองๆ นักเรียน และผูสนใจ ท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของเราในชวง

สัปดาหวันวิทยาศาสตร อยาลืมแวะไปรวมกิจกรรมกับเรานะคะ 

 

  

  

  
 
 

ไมหินฯ เรงเสริมความรูทางดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนไทย 

ไมหินฯ ขอเชิญรวมกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Specimens_of_Archaeopteryx
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