
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับท่ี 11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

สำรจำกไม้หิน 
 เรายังมีการจัดสวนไม้กลายเป็นหิน
กลางแจ้งเพิ่มขึ้นอีกจุดด้วยค่ะ ตั้งอยู่บริเวณ  
ลานระหว่างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น 
หินกับอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ค่ะ ชื่อว่า “สวน อรุณ ตั้งพำณิชย์” ตั้ง
ช่ือเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงความเสียสละของคุณอรุณ ตั้งพาณิชย์ ซ่ึง
ได้มอบไม้กลายเป็นหินท่ีรวบรวมไว้ ให้มาจัดแสดงในบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี 
เน่ืองจากท่านเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ส่วนรวมและลูกหลานในท้องถิ่น เพราะ
จะได้เรียนรู้ ได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ ด้วยเป็นเครื่องชี้ประวัติศาสตร์ทาง
ธรรมชาติและป่าไม้ของโคราช ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์น่ันเอง 
...ใครมาเท่ียวพิพิธภัณฑ์ อย่าลืมแวะมาชมสวนกันนะคะ... 

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน  ลมเย็น
พัดฉิวๆ เป็นสัญญาณว่าหน้าหนาวมาถึง
อีกแล้วค่ะ  อากาศดีๆ แบบน้ี เหมาะกับ
การท ากิ จกรรมกลางแจ้ ง  หรื อกา ร
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตินะคะ พิพิธภัณฑ์
ของเราก็มีกิจกรรมดีๆ มาน าเสนอเพื่อรับ
ลมหนาวกันค่ะ  
 เริ่มกันท่ีโครงการขุดส ารวจไดโนเสาร์
ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  

ซ่ึงปีน้ีก็ด าเนินมาเป็นปีท่ี 6 แล้ว   ทีมงานจะประเดิมขุดพลิกหน้าดินท่ี
หลุมขุดค้นบ้านสะพานหิน ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน น้ีค่ะ  Khorat Fossil 
Museum News ขอรับรองว่าจะรายงานจากหลุมขุดค้นอย่างเข้มข้น 
ไม่ให้ตกหล่นกันเลยหล่ะค่ะ 

   
 

 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในฤดูกาลน้ีก็เหมาะกับการมาท่องเท่ียว
ท่ีสุดเลยเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะการชมสวนด้านนอกอาคารเพราะอากาศ
ก าลังสบาย  เดินชมสวนหรือน่ังพักผ่อนในสวนได้ตลอดท้ังวันค่ะ  
  
 

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินในประเทศ
ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหินของประเทศ
ไทยให้ถูกวิธี และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์ในท้องถิ่นและร่วมกัน
อนุรักษ์ให้อยู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน  
 การสัมมนาเริ่มต้นด้วยภาคบรรยายและทดลองปฏิบัติ ในวันท่ี 26 – 27 ธ.ค. 2556 ท่ีสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ และยังมีการลงมือปฏิบัติจริง โดยจะเดินทางไปปฏิบัติการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินท่ีอยู่
กลางแจ้งหรือในแหล่งค้นพบท่ีวนอุทยานไม้กลายเป็นหินบ้านตาก จังหวัดตาก ในระหว่างวันท่ี 28 – 31 
ธ.ค. 2556 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศกรีซ ฮังการี และจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมท่ี คุณภคภรณ์   
โทร. 044–370739-40, 088–5804689 หรือติดตามความคืบหน้าท่ี www.khoratfossil.org  
 
  
 

สัมมนำ กำรอนุรักษ์ไม้กลำยเป็นหินกลำงแจ้ง 

ดร.วิภำนุ  รักใหม่ 
รอง ผอ. ฝ่ำยสง่เสริมและ 

พฒันำพพิิธภณัฑ ์
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องของซากที่ไม่ซ ้าซาก...............  

แพนด้ำ... ก็เคยอยู่เมืองไทยมำก่อน 
 

                โดย ดร.วิภานุ รักใหม่ 
 

 
   
 
ประยรู 

 ทีน้ีก็มาถึงค าถามว่า แล้วท าไมตอนนี้จึงเหลือแพนด้าอยู่แต่
ในประเทศจีนหล่ะ... 

 มีข้อสันนิษฐานว่า แหล่งอาศัยของแพนด้านั้นสัมพันธ์กับ
อาหารของมัน ซึ่งเป็นต้นไผ่ชนิดพิเศษที่มีเฉพาะในเขตอากาศ
อบอุ่น มีอณุหภูมิเฉลี่ยต่ า  

 การพบฟอสซิลแพนด้าที่ชัยภูมิและแม่ฮ่องสอนของไทยก็ช้ี
ว่าในสมัยไพลสโตซีน ดินแดนแถบนี้มีอากาศหนาวเย็นกว่า
ปัจจุบันซึ่งเหมาะสมกับการเจริญของพืชอาหารของแพนด้า จน
เมื่อโลกอบอุ่นข้ึน แหล่งอาหารของแพนด้าในเขตบ้านเราก็ลดลง 
ท าให้พวกมันอพยพขึ้นไปทางเหนือ จนตอนนี้แพนด้าเหลือเพียง
แหล่งอาศัยในเขตตะวันตกของจีนเท่านั้น  

  

 
 คิดแล้วก็เสียดายนะคะ ที่ไม่มีแพนด้าหลงเหลืออยู่ในป่า
บ้านเราแล้ว... ก็หวังว่าป่าธรรมชาติในประเทศจีนซึ่งเป็น
ถิ่นอาศัยแหล่งสุดท้ายจะปกปักรักษาแพนด้าไว้ได้นะคะ  

 ถ้าท่านผู้อ่านสนใจเรื่องราวของฟอสซิลแพนด้าในประเทศ
ไทย ก็แวะมาชมได้ที่อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์และไดโนเสาร์ ทุกวัน (ยกเว้นวัน
จันทร์) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  

 

 

                            

 
 

 

 ถ้าเอ่ยถึงแพนด้า  คิดว่าทุกท่านก็คงนึกกริยาอาการที่น่ารักน่าชังของมันได้
นะคะ ตอนนี้แพนด้าเป็นขวัญใจมวลชนท่ัวโลกไปเรียบร้อยแล้ว สวนสัตว์ใหญ่ๆ ใน
โลกเกือบทุกแห่งก็มีแพนด้าไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือน  สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราก็ไม่
น้อยหน้าค่ะ  ได้รับมอบแพนด้ามาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะ
สัญลักษณ์แห่งสัมพันธ์และไมตรีระหว่างประเทศ  ส าคัญทีเดียวเชียวค่ะ... 

 แพนด้ามีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ailuropoda melaleuca ซึ่งเป็นสมาชิกตัว
หนึ่งในวงศ์หมี (URSIDAE) มีแหล่งอาศัยตามธรรมชาติเพียงในพ้ืนท่ีป่าของประเทศ
จีนเท่านั้น    แต่ท่านผู้อ่านเช่ือมั้ยคะ ว่าเมื่อนานมาแล้วแพนด้าก็เคยมีแหล่งอาศัย
ในประเทศไทยด้วย....   

 ที่พูดเช่นนี้ได้ เพราะนักบรรพชีวินวิทยามีหลักฐานยืนยันค่ะ มีการพบฟอสซิล
ฟันหน้าซี่หนึ่งของแพนด้าที่ถ้ าวิมานนาคินทร์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อศึกษาก็พบว่าเป็น
ฟันกรามล่างด้านขวาซี่ในสุด มันมีขนาดใหญ่ รูปร่างเกือบกลม ค่อนข้างแบน คล้าย
ฟอสซิลแพนด้าสมัยไพลสโตซีน หรือสมัยน้ าแข็ง (เมื่อ 1.8 ล้านปีก่อน) 

 

ปีท่ีหก... ของกำรตำมล่ำไดโนเสำร์ 

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ด าเนินโครงการขุดส ารวจซากดึกด าบรรพ์
ไดโนเสาร์  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกูอิ  จังหวัดฟูกูอิ  
ประเทศญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งปีนี้จะท าการขุด
ส ารวจไดโนเสาร์ ถึง 2 จังหวัดด้วยกัน เริ่มจากการขุดส ารวจที่จังหวัด
นครราชสีมาก่อน ในวันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านสะพานหิน ต าบล
สุรนารี  และเดินทางไปตามล่าหาซากไดโนเสาร์ต่อกันที่อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ  ในช่วงวันท่ี 4 - 14 ธันวาคม 2556 
 พื้นที่ขุดค้นทั้งสองจังหวัดนี้มีความโดดเด่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่
ที่ดีมาก เพราะเป็นบริเวณที่พบซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ไม่สามารถพบเห็น
กันได้ทั่วไป โดยที่จังหวัดนครราชสีมาได้พบอิกัวโนดอนต์สายพันธ์ุใหม่ ราชสีมา
ซอรัส สุรนารีเอ ขณะที่อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบรอยเท้า
ไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธ์ุ   
 

 
 

 
 

 นอกจากนี้ยังมีการค้นพบฟอสซิลแพนด้า
ที่ถ้ าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นฟอสซิลฟัน
กรามบน 2 ซี ่ฟันกรามล่างอีก 1 ซี ่และพบว่า
เป็นฟอสซิลแพนด้ายุคเดียวกันกับที่พบที่
จังหวัดชัยภูมิ  ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา 
เช่น พม่า เวียดนาม ก็มีรายงานการค้นพบ
ฟอสซิลแพนด้าเช่นกันค่ะ 

 ท่ีมำของข้อมูล: นิทรรศการแพนด้าและผองเพื่อน อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว พิพิธภณัฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพแ์ละไดโนเสาร์ ส.วจิัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

 


