
     ช่วงน้ีโรงเรียนปิดเทอมกันแล้ว น้องๆ ท่ีมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์
เป็นคณะใหญ่ๆ ก็บางตาลง แต่ท่ีมาเป็นครอบครัวกลับคึกคัก
ขึ้น สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวปีน้ี มีมากถึง 207,951 คนเลย
ทีเดียว และเป็นปีท่ีสามแล้วท่ีพิพิธภัณฑ์ของเราได้ต้อนรับผู้มา
เยี่ยมชมมากถึงหลักสองแสนคนต่อปี นับเป็นความภาคภูมิใจ
ของพิพิธภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีวัฒนธรรม
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้หยั่งรากลึกและหนักแน่นมากขึ้นใน
สังคมของเรา 
     เพื่อให้สมคุณค่าท่ีผู้ชมสอง

แสนคนมาเยี่ยมเยียน     ปีท่ีผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้ผลิตภาพยนตร์ 
แอนิเมชั่นสามมิติเรื่องใหม่ ช้างแปดสกุลท่ีสูญพันธุ์ไปแล้ว ท้ิงไว้แต่
เพียงซากมากมายท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้
กลับมาปรากฏตัว มีเน้ือหนังมังสา เดินเหินไปมา หาอาหารและส่ง
เสียงร้องไล่ผู้รุกรานให้เราได้ชมใน วีดีทัศน์ช้างดึกด าบรรพ์โคราช 
        ขณะเดียวกันเพ่ือตอบค าถามท่ีว่า     ...มีแพนด้าในเมืองไทย 
หรือไม?่...  นิทรรศการแพนด้าและผองเพื่อน   ก็ได้จัดขึ้นท่ีอาคาร 
ต้อนรับนักท่องเท่ียว   น าเสนอหลักฐานใหน้้องๆ  ได้แปลกใจว่าใน 
อดีตเมื่อประมาณล้านกว่าปีก่อน แพนด้าได้เคยอาศัยอยู่ในถ้ าของจังหวัดชัยภูมิ  แม้ว่าปัจจุบัน
จะไม่มีแพนด้าในธรรมชาติบ้านเราอีกแล้วก็ตาม 
        พิพิธภัณฑ์ก าเนิดขึ้นในโลกและคงอยู่กับสังคมประเทศต่างๆ มายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้ว 
และแทบไม่มีประเทศไหนท่ีไม่มีพิพิธภัณฑ์  หากถามว่าพิพิธภัณฑ์ท าหน้าท่ีอะไร    ตอบได้ไม่ยาก 

ว่ า เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้    
เป็นแหล่งท่องเท่ียว และ
เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย   
แต่การท าให้พิพิธภัณฑ์ประสบความส าเร็จในการเป็นท้ังสาม
แหล่งที่กล่าวมาแล้ว นับว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว 

 ...ท าอย่างไรให้เขาก้าวเท้าออกประตูไปโดยรู้อะไรบางอย่างมากขึน้
กว่าตอนที่ย่างเท้าเข้าประตูมา... 

...ท าอย่างไรให้เขาประทับใจ รื่นรมย์ ไม่เบ่ือหน่าย และอยากมาอกี... 

...ท าอย่างไรให้มีชีวิตชีวา แปลกใหม่ ไม่คร่ าครึหรือดรูกร้าง... 
....ฯลฯ... 

        พิพิธภัณฑ์จึงไม่อาจหยุดน่ิง ...ยังคงต้องตอบโจทย์ยากๆ 
เหล่าน้ัน ...ยังคงต้องพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้
ใหม่ๆ ออกมาต้อนรับผู้เยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลา  
        ปีต่อไปพิพิธภัณฑ์ของเรามีแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมการ
จัดแสดงนิทรรศการไม้กลายเป็นหินและนิทรรศการไดโนเสาร์  
การขยายร้านขายของท่ีระลึก การจัดสรรพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียว
ส าหรับน่ังรอหรือน่ังพักผ่อนอย่างเป็นสัดส่วนและสะดวกสบาย
มากขึ้น ฯลฯ  
        ท้ังนี้และท้ังนั้นก็เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสามารถก้าวเคียง
คู่ไปกับมหาวิทยาลัยและสนับสนุนเป้าหมายการเป็นสังคมอุดม
ปัญญาของประเทศเรา 
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สารจากไมห้นิ 

 
ดร.วิภานุ รักใหม ่

รอง ผอ. ฝ่ายส่งเสริม 
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

 

 
 

  

  
 

        สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีก าหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ใน
วันท่ี 19 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาจากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาในยุคควอเทอร์
นารี   พร้อมกันน้ี ในวันท่ี 20 – 21 พ.ย. 2555 ยังจัดให้มีการศึกษาภาคสนามจาก
แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

วิทยากรภาคบรรยายในวันท่ี 19 พ.ย. 2555 มีดังต่อไปน้ี 
 ศ.ดร. พอล คาร์ลิง          มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ 
 รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผศ.ดร. สัญญา สราภิรมย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผู้ สน ใจสามารถดู รายละ เอี ยดและดาว น์ โหลดใบสมั คร ได้ ท่ี 
www.khoratfossil.org     หรือติดต่อ ท่ี   คุณนุชนารถ จันทร์พิ ทักษ์     
โทร. 044-370739 ถึง 40  

  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ...รับจ านวนจ ากัด ...กรณุาส ารองที่นั่งล่วงหน้า ด่วน!! 
 

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง  “ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 



 

 
 
                       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ตัวอยา่งภาพฟอสซิลที่ได้จากการสแกนภาพ 3 มิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณสมบัติ 3 ประการ คือ  
 ลกัษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  
 ลักษณะเชิงพื้นที่ของวัตถุบนผิวโลก  
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา  

ในศาสตร์ด้านการรับรู้ระยะไกลก็มีการประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องกับงานซากดึกด าบรรพ์   เช่น  การส ารวจ      
ภูมิประเทศของแหล่งขุดค้นด้วย  LIDAR (Light 
Detection and Ranging) การส ารวจรังวัดด้วยภาพ 
(Photogrammetry) รวมไปถึงการใช้เครื่องมือในการ
สแกนซากดึกด าบรรพ์เพื่อสร้างเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ (3D 
Laser Scan) เมื่อจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบใน
คอมพิวเตอร์แล้ว  สามารถน ามาวิเคราะห์ประมวลและ
สร้างการจ าลองแบบ (Simulation) วัตถหุรือปรากฏการณ์
ที่สนใจได้ 

 จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถเข้าใจโลกในอดีตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจใช้เป็นบทเรียนที่จะสอนเราว่าควรจะด าเนินชีวิตอยู่
อย่างไรบนโลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  

  
 

ในโลกแห่งความจริง (Real world) ทั้งโลกในอดีต โลกปัจจุบัน และโลก
ในอนาคตที่ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ยังมิอาจรู้ได้  มนุษย์ในปัจจุบันยังคงท าได้
แคเ่พียงการส ารวจ การตรวจวัด และเก็บข้อมูล สรรพสิ่งต่างๆ บนโลก  ทั้งที่เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ ดับไปแล้วในอดีต และที่ก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ก็มีความพยายาม
ที่จะน าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสร้างแบบจ าลอง เพื่อจะ
คาดการณ์อนาคต ซึ่งความถูกต้องนั้นก็ยังจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบความรู้และข้อมูลที่มี
เล็กนอ้ย 

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญอย่างมาก คือ ข้อมูล ซึ่งในการเก็บ
ข้อมูลสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกก็มีมาตรวัดกันอยู่ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่จะ
วัดอย่างไรให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งกระท าได้ยาก 
เช่น หากเราจะตรวจวัดรูปร่างของมนุษย์ การวัดที่เราคุ้นเคย ได้แก่ ส่วนสูง รอบเอว 
น้ าหนัก เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้อธิบายรูปร่างของมนุษย์แต่ละคนได้ 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับที่ต้องการ   อย่างไรก็ตาม งานแต่ละด้านก็มี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดแตกต่างกันไป  ท าให้เทคโนโลยีการ
ส ารวจ การตรวจวัด ในเกือบทุกศาสตร์มีแนวโน้มที่มุ่งเน้นการตรวจวัดที่มีความ
ถูกต้องแม่นย าสูง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คลี่คลายปริศนา
ต่างๆ ท่ียังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลอย่างหยาบในอดีต  

ศาสตร์ด้านการรับรู้จากระยะไกล (remote sensing) เป็นศาสตร์และ
ศิลปะในการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ และปรากฏการณ์ จากเครื่องรับรู้ 
(sensor) โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมาย ทั้งนี้อาศัยพลังงานของคลื่น
แมเ่หลก็ไฟฟ้า (electromagnetic energy) เป็นสื่อในการได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งอาศัย 

 

ตัวอยา่ง LIDAR ที่ใช้ในการส ารวจแหล่งฟอสซิล Joggins Fossil Cliffs UNESCO World Heritage Site 
ที่มา : http://jogginsfossilcliffs.blogspot.com/2011/05/lidar-at-joggins-fossil-cliffs-unesco.html 

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

แบบจ ำลอง 3 มิติฟอสซิลด้วยคอมพิวเตอร ์  

                                      อาจารย์ธราพงษ์   เพ็ชรประยูร 
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ที่มา HTTP://WWW.LASERDESIGN.COM/PROJECT_NEWS/315/ 
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