
 

    

 

       จริงๆ แล้ว สถาบันมีการทํางานร่วมกับท้องถ่ินในตําบลท่าช้างผ่าน
การทําโครงการวิจัยด้านซากดึกดําบรรพ์มาตั้งแต่ปี 2538 แล้วค่ะ จาก
ผลการวิจัยทําให้หลายฝ่ายตระหนักร่วมกันว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่ง
ท่ีมีคุณค่า มีความสําคัญระดับโลกทีเดียว เพราะพบฟอสซิลช้างดึกดํา
บรรพ์ถึง 9 สกุลในแหล่งน้ี จาก 43 สกุลท่ีพบท้ังหมดท่ัวโลก นอกจากน้ัน
ก็ยังพบซากฟอสซิลสําคัญอื่นๆ อีกมากมาย เช่น บรรพบุรุษอุรังอุตัง สัตว์
คล้ายหมูและฮิปโปโปเตมัส ยีราฟคอส้ัน เต่า รวมท้ังแรดโบราณไร้นอ 
อเซราธีเรียม พอพันธ์ไน ท่ีเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมา 

       การค้นพบซากฟอสซิลมากมายหลากหลายชนิดท่ีกล่าวมา ทําให้
เกิดโครงการจัดสร้างอาคารแสดงซากกระดูกช้างโบราณข้ึนท่ีเทศบาล
ตําบลท่าช้างเมื่อปี 2547 โดยตั้งใจให้เป็นท่ีอนุรักษ์และจัดแสดงซาก
ฟอสซิลท่ีพบจากแหล่งต่างๆ ในพ้ืนท่ี  แต่ก็มีอุปสรรคค่ะ  เพราะประสบ 

สารจากไม้หิน 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 

        ส วั ส ดี ค่ ะ  ห ลั ง จ า ก ท่ี ท่ า น
ผู้อํานวยการได้เล่าถึงความร่วมมือกับ 
อบต.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในสารจากไม้หินฉบับ
ท่ีแล้ว ก็เลยอยากเล่าต่อว่า ความร่วมมือ
ระหว่างท้องถ่ินกับสถาบันน้ันไม่ได้มีแค่ท่ี
เดียวค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ลง
นามในบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU กับ
เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา เมื่อไม่นานมาน้ีเองค่ะ 

ดร.วิภานุ  รักใหม ่
รอง ผอ. ฝ่ายส่งเสริมและ 

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

ปัญหาขาดงบประมาณและผู้เช่ียวชาญ    
โครงการจึงไม่สามารถดําเนินไปได้อย่าง
ต่อเน่ือง  ซากฟอสซิลท่ีมีอยู่ก็เริ่มชํารุด 
เสียหาย   แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวการพบซากฟอสซิลใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ 
ในพ้ืนท่ีอยู่เรื่อยๆ และมีการนําออกไปขายทั้งในและนอกประเทศอยู่เรื่อยๆ 
เช่นกันค่ะ 
       จากปัญหาดังกล่าว ทําให้เกิดการปรึกษาหารือกัน และนําไปสู่การทําความ
ร่วมมือ เ พ่ือแก้ ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยในระยะเริ่มต้นท้ัง
สองหน่วยงานมีแผนว่าจะร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาอาคารจัดแสดงกระดูก
ช้างโบราณและส่งเสริมกิจกรรมในอาคารดังกล่าว เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
มาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ของท้องถ่ิน นอกจากน้ันยังจะร่วมมือกันใน
งานอนุรักษ์ สํารวจ วิจัย และบริการวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ในพ้ืนท่ีตําบล
ท่าช้างและพื้นท่ีใกล้เคียง 
       ผลจากความร่วมมือครั้งน้ีจะมีปรากฏอย่างไรบ้างน้ัน KHORAT FOSSIL 
MUSEUM NEWS จะนํามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อๆ ไปนะคะ 

       สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหนิฯ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในการเข้าร่วมประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ลง
สนามประกวดครั้งท่ี 8  ในปี 2553 ท่ีได้รับรางวัล “ดีเด่น” และครั้งท่ี 9 ประจําปี 2556 น้ี 
สถาบันก็ได้รับรางวัลท่ีสูงข้ึน คือรางวัล “ยอดเย่ียม” นับได้ว่าเป็นการรักษามาตรฐานและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
       เมื่อวันท่ี 27 กันยายน  ท่ีผ่านมา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ผศ.ดร. 
ประเทือง  จินตสกุล  ได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism 
Awards 2013) ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2556  ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ช้ัน 1 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   จาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ โดยมีผู้เข้ารับ
รางวัลการประกวดครั้งน้ีในประเภทต่างๆ จํานวนท้ังสิน 114 ผลงาน เป็นประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียว จํานวน 46 ผลงาน  โดยทางพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  เป็นหน่ึงในผลงานท่ีได้ 

ไม้หินคว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเย่ียม “กินรีทอง” 

    

  

           
    อาคารแสดงฟอสซิลกระดูกช้างโบราณ            การหารือเพื่อปรับปรุงการจัดแสดงฟอสซิล 

รับรางวัลยอดเย่ียม (กินรีทอง)  จากการประกวดประเภท
แหล่งท่องเท่ียวนันทนาการเพ่ือการเรียนรู้  ถือเป็นรางวัล
เชิดชูเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน อันบ่งบอก
ถึงศักยภาพในระดับสากล ท้ังยังสร้างความน่าเช่ือถือและ
เป็นหลั กประกัน คุณภาพด้ านการ ท่อง เ ท่ี ยว ให้ แก่
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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