
 

    

 
สารจากไม้หิน 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

        สวัสดีครับ  สารจากไม้หินฉบับน้ี  
ใคร่ขอกล่าวถึงความร่วมมือหรือ MOU 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  กับ 
อบต. ทุ่งหว้า  อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล  ซ่ึงเป็น
เครือข่ายด้านฟอสซิลแห่งเดียวในภาคใต้
ของสถาบัน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2553  
        พื้นท่ี อบต.ทุ่งหว้า และ อบต.ละงู 
ท่ีอยู่ติดต่อกัน   เป็นพื้นท่ีท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน   

ประเทศไทย ด้านฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในมหายุคพาลีโอโซอิก  
เพราะพบฟอสซิลและหินครบท้ัง 6 ยุคของมหายุคดังกล่าว  นอกจากน้ี  
ยังพบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยนํ้าแข็งไพลสโตซีน จําพวกช้างดึก
ดําบรรพ์สเตโกดอน เอลิฟาส  และแรดดึกดําบรรพ์ ในถํ้าเลท่ีมีนํ้าทะเล
เข้า-ออก ความยาวประมาณ 3 กม. ด้วย  
        ด้วยความโดดเด่นดังกล่าว ทําให้ อบต .  ทุ่งหว้า  จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ข้ึนเป็นแห่งแรกของภาคใต้  และโรงเรียน
กําแพงวิทยา อ.ละงู ก็ได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านฟอสซิลท่ีสําคัญของภาคใต้ ทําให้กรมทรัพยากรธรณีเห็นว่า  
จังหวัดสตูลน่าจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศท่ีมีโอกาสและศักยภาพสูง
ในการพัฒนาจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี  หรือ Geopark  ในระดับโลกตาม
แนวทางของยูเนสโกได้  เพราะเงื่อนไขท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ ชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งอันควรอนุรักษ์ทาง
ธรณีวิทยา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 

เฟสติวัล (Satun Fossil Festival) ย่ิงใหญ่ระดับประเทศท่ีภาคใต้   
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ท่ีเป็นเครือข่ายฟอสซิลและมี MOU กับ อบต.
ทุ่งหว้า  ก็คงต้องจัดหนัก...ชุดนิทรรศการอันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันไป
ร่วมงานด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 
             โอกาสน้ีจึงขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์งานถึงผู้สนใจและหน่วยงาน
ต่างๆ  โดยเฉพาะโรงเรียน  อบต./เทศบาล  ให้เดินทางไปทัศนศึกษา  ดูงาน
การบริหารทรัพยากรฟอสซิลของ อบต. และโรงเรียนของภาคใต้ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งอนุรักษ์ธรณีต่างๆ  รวมท้ังท่องเท่ียวถ้ํา  ถํ้าเล  หาดทราย  
ฝั่งทะเล  ป่าโกงกาง  ภูเขา  หรือใครจะไปเที่ยวต่อท่ีเกาะตะรุเตา  อันเป็น
มรดกอาเซียน  หรือท่ีเกาะอาดัง  หลีเป๊ะ  แดนชาวเล ปะการังสวย  นํ้าทะเล
ใส  หาดทรายขาว  ชิมอาหารสดๆ  พวกหอย ปู ปลา แมงดาทะเล   ก็ขอเชิญ
และคอยติดตามข่าวคราวนะครับ 

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 
ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

        เดือนพฤศจิกายนปีน้ี  อบต.ทุ่งหว้า
และเครือข่าย  ร่วมกับจังหวัดสตูลและกรม
ทรัพยากรธรณี   จะจัดงานสตูลฟอสซิล 

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้เข้าร่วมโครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green and Clean City)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
จังหวัดนครราชสีมา ผลการพิจารณาปรากฎว่า สถาบันผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสะอาดระดับ “ดีเย่ียม”  จังหวัดจึงได้เชิญผู้อํานวยการรับ
มอบโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์   
ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมสีมาธานี  จ.นครราชสีมา  ในวันท่ี 3 
กันยายน 2556  ทีผ่านมา   

นับเป็นข่าวท่ีน่ายินดีและภาคภูมิใจของทุกคน ท่ีร่วมกันดูแล
รักษาให้พิพิ ธ ภัณฑ์มีมาตรฐานท่ีดี ในหลายๆ  ด้าน  เราพร้อมรับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านค่ะ 

ไม้หินคว้ารางวัลความสะอาด ระดับ “ดีเย่ียม” 

              

    



        สวัสดีคะแฟนคอลัมนซากท่ีไมซํ้าซากทุกทาน ทานผูอานเคยสงสัยม้ัยคะ 
วาในยุคท่ีไดโนเสารครองโลกน้ัน สัตวท่ีอยูรวมยุคกับมันเปนสัตวกลุมไหนกันบาง 
...จระเข เปนหน่ึงในน้ันคะ แตมันไมไดสูญพันธุไปพรอมกับไดโนเสารเพราะดาว
เคราะหนอยพุงชนโลกเม่ือ 65 ลานปท่ีแลว ลูกหลานของจระเขยังคงมีชีวิตรอด
และสืบทอดเผาพันธุมาจนถึงทุกวันน้ี  โดยปจจุบันมีสัตวจําพวกจระเขอาศัยอยู
บนโลกเพียง 3 วงศ คือ จระเข ตะโขง และสุดทายคืออัลลิเกเตอรและเคแมนคะ 

 

 

 
 
 
  
         

 

        มารูจักประวัติของจระเขกันสักหนอยนะคะ สัตวกลุมจระเขเปนสัตวเล้ือย 

คลานท่ีมีบรรพบุรุษรวมกับเทอโรซอร ไดโนเสารและนก บรรพบุรุษท่ีวาน้ันเปน
สัตวกลุมท่ีเรียกวาอารโคซอร (Archosaurs) ซ่ึงกําเนิดขึ้นมาบนโลกต้ังแตยุค
เพอรเมียนตอนปลาย (ประมาณ 250 ลานปกอน)  หลังจากน้ันไดแยกแขนง
วิวัฒนาการออกเปน 2 สาย ในยุคจูแรสซิกตอนปลาย (ประมาณ 220 ลานป
กอน) โดยสายหน่ึงเปนสัตวกลุมจระเข สวนอีกสายเปนไดโนเสารและนกคะ  

        สัตวกลุมจระเขในยุคโบราณไมไดมีลักษณะเหมือนปจจุบันไปเสียท้ังหมด
นะคะ มันมีขนาดและรูปรางหลากหลายกวาคะ บางชนิดก็เดินดวย 2 ขา บาง
ชนิดเดิน 4 ขา บางชนิดขายาวเพรียวลมจนสามารถว่ิงควบไดเลยทีเดียว บาง
ชนิดกินพืช บางชนิดมีขนาดใหญจนลาไดโนเสารมากนิเปนอาหารได      

        ความสามารถในหลายลักษณะของเผาพันธุจระเขยุคโบราณ ทําใหมัน
แพรกระจายสายพันธุครอบครองพ้ืนท่ีไดกวางขวางในยุคครีเทเชียสซ่ึงเริ่มเม่ือ
ราว 145 ลานปกอน หลังจากน้ันมันยังสามารถเอาตัวรอดจากมหันตภัยท่ีทําให
ไดโนเสารสูญพันธุไปจากโลก 

        เปนท่ีนาภาคภูมิใจนะคะ วาในพ้ืนท่ีโคราชของเรา ก็พบหลักฐานความ
รุงโรจนของจระเขยุคโบราณดวย เพราะเราพบฟอสซิลกะโหลกของจระเขยุค 

ครีเทเชียสตอนปลาย (เม่ือราว 100 ลานปกอน) จากพ้ืนท่ีบานสะพานหิน     

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วินิจฉัยไดวาเปนจระเขนํ้าจืด ขนาดเล็ก หัว
แบน ลําตัวยาวไมเกิน 1.5 เมตร จากลักษณะฟนชี้วานาจะกินสัตวนํ้าขนาดเล็ก
เปนอาหาร  

        จระเขโบราณจากโคราชตัวน้ีไดรับการต้ังชื่อโดย ดร.คมศร เลาหประเสริฐ 
จากมหา วิทยา ลัยมหาสารคาม ใหชื่ อ ว า  โคราโตซูคั ส  จินตสกุลไล 

(Khoratosuchus jintasakuli)  โดย Khorat คือ สถานท่ีพบฟอสซิล และ 

suchus แปลวา จระเข สวน Jintasakuli ต้ังเพ่ือเปนเกียรติแก ผศ.ดร.
ประเทือง จินตสกลุ ผูพบฟอสซิลชิ้นน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

      จระเขโบราณ  โคราโตซูคัส จินตสกุลไล 
              โดย ดร.วิภานุ รักใหม 

 

 

   

 

 

 
 

         

        เมื่อวันที่ 16-18  สิงหาคม  2556 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  ไดจัด
กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2 ตอน ปฏิบัติการมหัศจรรยทางวิทยาศาสตร 
ขึ้น ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยวของพิพิธภัณฑ  โดยมีกิจกรรม เชน ปฏิบัติการ
แบบจําลองการเกิดไมกลายเปนหิน และกิจกรรมนันทนาการการตอจกิซอฟอสซิล
เพื่อลุนรับของรางวัล เปนตน    

        การจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การเพิ่มพูนความรูเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร  รวมทั้งเพื่อใหเกิดการใชเวลาวางอยางมีประโยชน  ระหวางรอรอบ
เขาชมพิพิธภัณฑของนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้พบวากิจกรรมดังกลาว
ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ไมหินฯ จัดสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2 

 
                                                                     

จระเข: ฟนลางสวนใหญ
แตไมทั้งหมดมองเห็นไดใน

เวลาปดปาก 

ตะโขง: จมูกยาวและเรียวมาก 
เวลาปดปากจะมองเห็นฟนถ่ีๆ 

จํานวนมาก 

อัลลิเกเตอรและเคแมน: 

สวนใหญมองไมเห็นฟน
ลางเม่ือปดปากลง 

 

 

 
กะโหลกของ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล 

 
ภาพจาํลองของ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล 

วาดภาพโดย ดร.ชวลิต วิทยานนท  
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