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ไม้หินฯ จัดอบรมซากดึกดําบรรพ์สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในยุคควอเทอร์นารี คร้ังท่ี 2 

ในหัวข้อต่างๆ เ ช่น แหล่ง ท่ีพบซากดึกดําบรรพ์ 
ลักษณะฟัน กระดูก การเกิดและร่องรอย รวมถึงการ
ประยุกต์งานวิจัยด้านซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม โดยนําเอาซากฟอสซิลจริงมาประกอบการฝึก
ปฏิบัติการในครั้งน้ี  ทําให้เกิดความรู้และพัฒนาทักษะ
ข้ันพื้นฐานด้านซากดึกดําบรรพ์  สามารถนําไป
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังต่อ
ยอดการศึกษาในระดับสูงข้ึนได้อีกด้วย  

     

ช้ัน 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  โดยมี รองศาสตราจารย์ สะอาดศรี  คงนิล รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด 
 การจัดอบรมในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักวิจัย และมัคคุเทศก์ของสถาบัน 
รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป มีความรู้ความสามารถในการจําแนกกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคควอเทอร์นารี
ได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ นายชลวิทย์ ทอง  

 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน  2555 ท่ีผ่านมา   
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า  ได้ จั ดอบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง 
“การศึกษาและจําแนกซากดึกดําบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในยุคควอเทอร์นารี คร้ังท่ี 2”  ณ  ห้องประชุม 

เจริญชัยกิจ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
Dr. Arnaud  Filoux และนายอธิวัฒน์  วัฒนพิทักษ์สกุล  จาก
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พร้อมด้วย ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม และอาจารย์จรูญ ด้วงกระยอม  
จากสถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหนิฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ 

สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเต็มท่ี ฉะน้ันจึงมีเทศกาลร่ืนเริง
มากมายในฤดูน้ี เช่น งานลอยกระทง งานเทศกาลดนตรีท้าลมหนาว เรา
ชาวไม้หินก็มีกิจกรรมเริงร่าท้าลมหนาวเช่นกัน เรามีฤดูกาลสํารวจซาก
ไดโนเสาร์แห่งเมืองโคราช (บ้านเอง) ท่ีทําร่วมกับชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 
2550 จนถึงปัจจุบันในปี 2555 รวมระยะเวลากว่า 6 ปี ใน “โครงการขุด
สํารวจซากดึกดําบรรพ์ไดโนเสาร์ไทย-ญี่ปุ่น”  (Thailand-Japan 
Dinosaur Project; TJDP)          โดยความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

 

         

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                    

 

 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

ไดโนเสาร์ฟกููอิ (www.dinosaur.pref. 
fukui.jp) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อันดบั 1   
ของเอเชีย นําโดย ดร.โยอิชิ อะซูม่า กับสถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสมีา  นําโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล  
 ท่ีผ่านมาความร่วมมือของเราประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง  โดยได้ค้นพบ
ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลก   ช่ือว่า   ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ 
(Ratchasimasaurus suranareae)  เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่พันธุ์แรกท่ีพบใน
โคราช  จึงตั้งช่ือสกุลเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับจังหวัดนครราชสีมาและช่ือชนิดเพ่ือ
ถวายเป็นเกียรติแด่ท่านท้าวสุรนารี  หรือ “คุณหญิงโม”  ทําให้ทราบว่าภูมิภาค
อีสานใต้แห่งน้ีก็เป็นดินแดนไดโนเสาร์อีกแห่งของเมืองไทย และเร็วๆ น้ีเราก็จะมี
การตีพิมพ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีกหน่ึงชนิด ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงผลสําเร็จของ
ความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน   
 โดยปกติเราจะขุดสํารวจในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุก
ปี แต่ปีน้ีเราได้ขยับไปขุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และ
เรายังรับสมัครอาสาสมัครมาร่วมขุดสํารวจ  โปรดติดตามข่าวรับสมัครได้ใน
เว็บไซต์ของสถาบัน (www.khoratfossil.org)  มาช่วยกันตามล่าหาน้องไดโนแห่ง
เมืองโคราชด้วยกันนะคะ... 

 

ดร.รัตนาภรณ์  หนัตา 
หวัหน้ากลุม่งานวิจยั 

        
            ข อ ส วั ส ดี ส ม า ชิ ก   
“Khorat Fossil Museum News” 
ทุกท่านค่ะ เดือนน้ีก็ถือได้ว่าเป็นช่วง
ปลายฝนต้นหนาวกันแล้ว สําหรับคนท่ี
ชอบสายฝนก็คงไม่อยากให้ฤดน้ีูผ่านพ้น
ไป คงต้องรีบเก็บเกี่ยวบรรยากาศความ
ชุ่มฉ่ํากันไว้นะคะ ส่วนคนไหนท่ีชอบ
อากาศหนาวคงเตรียมตัวต้อนรับสาย
ลมหนาวท่ีจะพัดพาจากทางเหนือมา
เยือนให้เราหนาวเหน็บ  แต่อย่างไรก็
ตามหน้าหนาวน่ีเองเป็นฤดูกาลท่ีเรา



เรือ่งของซากทีไ่มซ้ําซาก... 
 เร่ืองของตัวเลขกับสัตว์โลก (ตอนที่ 2) 

 
ไม้หินจัดทาํพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อการเรียนรู้ 

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้พัฒนา
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ซ่ึง
เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
และเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์ โดยผู้สนใจ
สามารถชมพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 อาคารคือ พิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ และส่วนอื่นๆ เช่น ฟอสซิล 360 องศา 
ฟอสซิล 3 มิติ รวมท้ังสามารถร่วมเล่นเกมสนุกๆ ได้

อีกด้วย การจําลองบรรยากาศเสมือนจริงใน
พิพิธภัณฑ์จะทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนมาเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถชมผ่าน
ทาง www.khoratfossil.org/academy/ 

ท้ัง น้ีสถาบันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการ พัฒนา เว็ บ ไซต์ จ าก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

         

 

 
 

                                                          โดย อาจารย์จรูญ  ด้วงกระยอม 
 

ฉบับท่ีแล้วกระผมท้ิงท้ายไว้ท่ีความใหญ่โตมโหฬารของเจ้าวาฬสีนํ้า
เงิน กับไดโนเสาร์ตัวมหึมา คราวน้ีขอย้อนกลับมาท่ีปัจจุบันกาลอีกครั้งหน่ึง เรา
ทราบแล้วว่าสัตว์โลกท่ีใหญ่ท่ีสุด ณ บัดนาว คือเจ้าวาฬสีนํ้าเงิน ซ่ึงดํารงชีพใน
มหาสมุทรสุดลูกตา แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะพื้นปฐพี  มีใครหนอท่ีครองความ
ย่ิงใหญ่... เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าช้างน่ีเองครับ พอพูดถึงช้างทุกท่านก็คง
ต้องร้องอ๋อ แต่หลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจนักว่าช้างใดใหญ่สุด คําตอบ คือ ช้าง
แอฟริกาครับ โดยช้างแอฟริกาน้ันสูงใหญ่ประมาณ 3.2 - 4 เมตร หนักราวๆ 6 
ตัน (เฉลี่ยประมาณ 4.9 ตัน และหนักสุดได้ถึง 12.4 ตัน) ขณะท่ีช้างเอเชียเราสูง
ใหญ่สุดได้ประมาณ 3.4 เมตร หนักราวๆ 5 ตัน และพอพูดถึงเรื่องช้างท่านผู้อ่าน
หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันเราหลงเหลือช้างบนโลกอยู่เพียง 2 สกุล
เท่าน้ันนะครับ คือช้างแอฟริกาในสกุล Loxodonta และช้างเอเชียในสกุล 
Elephas และที่น่าสนใจในสถิติก็คือ ช้างในอดีตมีถึง 43  สกุล 174 ชนิด (มัน
หายไปไหนกันหมดครับ) นอกจากน้ันในบรรดา 43 สกุล ยังมีบางชนิดอย่างเจ้า 
Mammuthus sungari (ช้าง
แมมมอธซุงการิ) ท่ีสูงใหญ่ได้ถึง 
5.3 เมตร (สูงประมาณใต้ราว
สะพานลอยท่ีเราเดินข้ามกัน) 
ซ่ึงถือเป็นสถิติความใหญ่โตสุด
ของเหล่าสัตว์งวงท้ังปวงด้วย 
 ความใหญ่โตแม้จะ
ทําให้ได้เปรียบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความปลอดภัยจากเหล่านักล่า  แต่ก็
เป็นข้อด้อยอย่างมากสําหรับการดํารงชีวิตให้อยู่รอดเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร
ท่ีมีจํากัดและถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกมนุษย์รุกล้ํามากข้ึน แม้กระทั่งสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้พืชพรรณท่ีเป็นแหล่งอาหารลดน้อยลง ทําให้ปริมาณ
สัตว์ใหญ่อย่างช้าง มีจํานวนน้อยลงด้วย จากสถิติในปี พ.ศ. 2550 พบว่าช้างป่า
แอฟริกาท่ัวโลกมี จํานวน 470,000 - 690,000 ตัว ส่วนช้างเอเชียมีจํานวน 
60,000 ตัว คิดเป็นหน่ึงในสิบของประชากรช้างแอฟริกา โดยแยกเป็นช้างป่า
ประมาณ 41,410 - 52,345 ตัว และช้างเลี้ยงประมาณ 14,500 - 15,300 เชือก 

 
และอาจมีอีกราว 1,000 เชือก ท่ีอยู่กระจัดกระจายไปตามสวนสัตว์ท่ัวโลก แม้
ปัจจุบันท่ีหลายหน่วยงานพยายามอย่างย่ิงในการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่อย่างช้างหรือ
แม้แต่วาฬสีนํ้าเงิน  ทําให้ปริมาณช้างแอฟริกามีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีตั้งแต่กลาง
คริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา แต่ช้างไทยกลับมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ จาก
การท่ีมนุษย์ได้รุกล้ําถ่ินท่ีอยู่อาศัยของช้าง ทําให้มีช้างป่าเหลืออยู่เพียง 2,800 ตัว 
และช้างเลี้ยงเพียง 1,200 เชือกเท่าน้ัน และเมื่อพิจารณาตัวเลขท้ังหมดแล้ว ถือ
ว่าน่าเป็นห่วงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมาก  
 จากวิกฤติดังกล่าวทําให้กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide Fund For 
Nature, WWF International) ได้ประกาศให้มีวันช้างโลกข้ึน เพื่อยํ้าเตือนให้
ผู้คนได้ตระหนักถึงเจ้าสัตว์ใหญ่แห่งไพรพงและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ รวมท้ัง
ร่วมกันแก้ไขปัญหาคาใจระหว่างช้างกับคน จนเกิดการเข่นฆ่า โดยยึดเอาวันท่ี 12 
สิงหาคมของทุกปีเป็นวันช้างโลก   เอ๊ะ!! ตัวเลขวันท่ีน้ีคุ้นๆ   แฮ่ะ..ใช่แล้วครับ 
วันแม่ของไทยเราน่ีเอง หรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระราชินีของปวงชนชาวไทยน่ันเอง เหตุผลท่ีใช้วันน้ีก็
เน่ืองจากพระองค์ท่านทรงตระหนักถึงปัญหาของช้าง ท้ังช้างป่าและช้างบ้านหรือ
ช้างท่ีเดินตามท้องถนน และได้มีพระราชดําริให้คืนช้างสู่ป่า จนก่อเกิดมูลนิธิคืน
ช้างสู่ธรรมชาติข้ึน และได้ผลสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ช้างท่ีกลับเข้าสู่ป่ามีความสุข
และตกลูกให้เห็นเป็นขวัญตา  WWF จึงไม่รอช้าก่อตั้งวันช้างโลกเพื่อเชิดชูพระ
เกียรติแด่พระองค์ท่านในบัดดล เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม ท่ีผ่านมาน่ีเอง และ
เรื่องราวท่ีเล่าขาน ก็คือ สถิติท่ีได้จดจารไว้ในโลกอย่างน่าฉงน รอผู้คนค้นพบและ
ลบสถิติ แต่ท่ีจะยังคงอยู่ก็คือพระบารมีของพระราชินีไทย ท่ีมีพระเมตตาต่อสัตว์
โลก ให้คนท้ังโลกได้รับรู้พระเมตตาของพระองค์ท่านไปตราบนานแสนนาน 
 ฉบับน้ีเน้ือท่ีมีจํากัด ขอลากันไปก่อน ครั้งต่อไปข้าพเจ้าจะขอเล่าเรื่อง
ช้างต่อให้จุใจ (คนเขียน) นะคร้าบบบ....ฮ่าๆๆ 
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