
 

    

 

เจ้อเจียง  แล้วน่ังรถต่อไปอีกถึงเมืองฉางโจว  มณฑลเจียงซู เพื่อศึกษาดู
งานและพบคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเจ้อเจียง 
และอุทยานไดโนเสาร์จีนเมืองฉางโจว มีประเด็นหรือข้อมูลท่ีน่าสนใจมา
เล่าสู่กันฟังดังน้ีครับ   

  

 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเจ้อเจียง มีพื้นท่ีใช้สอย 
26,000 ตร.ม. ลงทุนก่อสร้างโดยภาครัฐของมณฑล ใช้งบประมาณราว 
650 ล้านบาท งบประมาณในการตกแต่งภายในหรือจัดนิทรรศการอีก 
550 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตัวอย่างพืช สัตว์และฟอสซิล) และได้
งบประมาณในการบริหารจากรัฐบาลกลางอีก 150 ล้านบาทต่อปี มี
บุคลากรประจํา 70 คน ลูกจ้างรายเดือน 100 คน มีนักท่องเท่ียวมา
เย่ียมชมมากกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี  

 ในการบริหารพิพิธภัณฑ์น้ันจะมีการเซ็นสัญญากับรัฐบาลกลางทุก
ปี โดยต้องปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของพิพิธภัณฑ์ท่ีรัฐอนุมัติ
งบประมาณให้ และต้องมีจํานวนนักท่องเท่ียวไม่ต่ํ ากว่าจํานวน
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนด้วย  

สารจากไม้หิน 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 12 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

 สวัสดีครับ สารไม้หินฉบับน้ี มีเรื่อง
ไดโนพาร์คจากแดนมังกรมาเล่าสู่กันฟัง 
คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาและช่างภาพ จํานวน 
22 คน โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นาย
พงษ์ศิริ กุสุมภ์ นําทีมบินลัดฟ้าจากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิถึงเมืองเซ่ียงไฮ้ 
แล้วน่ังรถต่อไปยังเมืองหางโจว  มณฑล 

 อุทยานไดโนเสาร์จีนเมืองฉางโจว มี
พื้นท่ีราว 170 ไร่ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ท่ีลงทุนโดยภาครัฐ และอุทยาน 
แบบสวนสนุกท่ีลงทุนโดยบริษัทหลงเฉิง ซ่ึงมีเครื่องเล่นหลายสิบชนิด โรง
ภาพยนตร์หลายมิติหลายแบบ รวมทั้งขบวนพาเหรด ซ่ึงเกือบท้ังหมดเกี่ยวข้อง
กับไดโนเสาร์  

 อุทยานแห่งน้ีจัดเป็นอุทยานไดโนเสาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน ลงทุนในช่วงเวลา 
14 ปี ใช้งบประมาณไปประมาณ 7,500 ล้านบาท สําหรับราคาค่าเข้าชมน้ัน 
ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 500 บาท โดยสามารถชมหรือเล่นได้ตลอดท้ังวัน  

 ปีท่ีผ่านมามผีู้เข้าชมกว่า 3 ล้านคน ทํากาํไรได้กวา่ 300 ลา้นบาท จดัเป็น
อุทยานท่ีมีรายไดม้ากเป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และภายในปี 
2558 อุทยานมีแผนการสรา้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านจําหน่ายของแบรนด์
เนม ฯลฯ ภายในพื้นท่ีอุทยาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

   
 

 
 นับเป็นความสําเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจ โดยปัจจัยความสําเร็จของอุทยานน้ัน 
เช่ือว่าเกิดจากทีมบริหารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางด้านธุรกิจแบบสวนสนุก หรือ Theme Park  

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 
ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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