
ไมหินฯ จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง 

“ธรณีวิทยายุคควอเทอรนารีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

 

 

 

 

 
 
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

  
                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 1 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

สารจากไมหิน           

อธิการบดี ผศ.ดร. เศาวนิต  เศาณานนท สนับสนุนการ

ออกนอกระบบราชการของสถาบัน เพ่ือการบริหารงานท่ี

เปนอิสระ คลองตัวและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการ

เปดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

บรรพชีวินวิทยา  การจัดสรางศาลาท่ีประทับในสถาบัน 

การปรับปรุงนิทรรศการและภูมิทัศนของพิพิธภัณฑไม

กลายเปนหินฯ ดวยงบประมาณเกือบ 3 ลานบาท 

       ท้ังน้ีเพ่ือใหสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ เปนแหลง

เรียนรูทางดานบรรพชีวินวิทยาท่ีโดดเดนของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  ตอนรับการเปดประตูสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ป 2015 และตามโครงการในยุทธศาสตร

ท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ

เปนเลิศ 

 

 

      5  ธันวาคม  2555  เปนวโรกาสมหามงคลอีกครั้ง 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 85 พรรษา  ในฐานะท่ีสถาบันไดรับการกอตั้งเปน

สถาบันฯ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตเมื่อทรงเจริญพระชน 

มายุครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา  เมื่อ พ.ศ. 2542 ท้ังน้ี

ดวยพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และการเสนอพรอมผลักดัน

โครงการกอสรางศูนยวิจัยฯ      และพิพิธภัณฑไมกลาย  

เปนหิน  โดยอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ ทํา

ให 13 ปท่ีผานมา สถาบันไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาข้ึนโดยลําดับ  จากพ้ืนท่ี

หลุมบอกรวดลูกรัง – ปาเต็งรังเสื่อมโทรม 80.5 ไร  กลายเปนสถาบันและ

พิพิธภัณฑท่ีมีผูเยี่ยมชมปละกวา 200,000 คน เปนสถานท่ีประชุมวิชาการบรรพ

ชีวินวิทยาระดับโลก เมื่อป พ.ศ. 2554 ท่ีมีนักวิชาการจาก 28 ประเทศมารวม

ประชุมกวา 200 คน     

 

 

 

       ท้ังน้ีเพราะนโยบาย  

ของสภามหาวิทยาลัยและ                                                                 

        ผศ.ดร. ประเทอืง  จินตสกุล 

      ผอ.สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ 

 

 

เมื่อวันท่ี 19 - 21 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผานมา  

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา จัดโครงการสมัมนาทาง

วิชาการ  เรื่อง  “ธรณีวิทยายุคควอเทอรนาร ี

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หลักสูตรนานาชาติ  ณ หองประชุม 

ช้ัน 2 อาคารสิรินธร  สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  โดยมี รอง

ศาสตราจารย สะอาดศรี  คงนิล  รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา เปนประธานในพิธีเปด   

          การจัดอบรมในครั้งไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา

จากท้ังในประเทศและตางประเทศมาบรรยายและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานธรณีวิทยาในยุคยุคควอเทอรนารี โดยไดรับเกียรติจาก  

ศ.ดร. พอล  คารลิง  จากมหาวิทยาลัยเซาแธมปตัน  ประเทศอังกฤษ   

รศ.ดร. ปญญา จารุศิริ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.ดร. สัญญา  

สราภิมย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ ดร.วิฆเนศ  ทรง

ธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   บรรยายใหความรูในเรื่อง 

 ตางๆ เชน วิวัฒนาการทางเทคโทนิคยุคควอเทอรนารี   พัฒนาการ

ของตะพักตะกอนและสภาพภูมิอากาศของแมนํ้าโขงตลอดยุคควอ-

เทอรนารี การกําเนิดตะกอนยุคควอเทอรนารีในแองโคราช และการ

ประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกลสําหรับการศึกษาธรณีวิทยา

ยุคควอเทอรนารี  

 ท้ังน้ีในวันท่ี  20 - 21  พฤศจิกายน 2555 ยังจัดใหมีการ   

ศึกษาภาคสนามจากแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและ

จังหวัดชัยภูมิอีกดวย  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องของซากท่ีไมซํ้าซาก...............  

   แหลงดินเหนียวสรางสุสานกองทัพดินเผาจ๋ินซีฮองเต 

                                                  ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม 
 

 

          นักโบราณคดีจาก Chinese Academy of Science 

ไดนําช้ินตัวอยางดินเผาของกองทัพทหารและมาไปวิเคราะห

ทางเรณูวิทยา เพ่ือศึกษาองคประกอบของละอองเกสรของพืช

ในเน้ือของดินเผา โดย Ya-Qin Hu และคณะไดคนพบละออง

เกสรหลายชนิดจากหุนดินเผาของมา ท้ังหมดมาจากไมยืนตน 

เชน ละอองเกสรของสนไพน สลัดได หมอน และแปะกวย 

ขณะท่ีในหุนดินเผาของเหลาทหารน้ันพบละอองเกสรของพืช

ลมลุกจําพวกมัสตารดและกะหล่ําปลี ชิงเฮาหรือโกฐจุฬาลําพา 

ควินหวา บีทรูท ชารด และปวยเหล็ง  

 

          Hu และคณะไดสรุปผลงานวิจัยน้ีวา หุนดินเผาของมา

รวมถึงสวนของขาท่ีเรียวยาวของมันท่ีงายตอการแตกหักจาก

การขนยายน้ันถูกสรางข้ึนจากโรงเผาท่ีไมไกลจากสุสานมาก

นัก ขณะท่ีหุนทหารน้ันปนจากดินเหนียวจากแหลงท่ีหางไกล

ออกไป  

          นับไดวา เรณูวิทยา (palynology) เปนศาสตรแขนง

หน่ึงท่ีมีความสําคัญโดดเดนไมเฉพาะเพ่ือการศึกษาทาง

โบราณคดีเทา น้ันแตรวมถึงทางดานธรณี วิทยาดวย ซึ่ ง

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดบรรจุวิชาเรณูวิทยาไวในราง

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบรรพชีวิน

วิทยาไวดวย อาจพรอมเปดสอนไดในปการศึกษา 2556 น้ี 

จริงๆ แลวเรณูวิทยาไมไดศึกษาเฉพาะละอองเกสรเทาน้ัน แต

ยังรวมถึง สปอร สาหรายเซลลเดียว  อารคิตารช ไดโนแฟก-

เจลเลตซีสต ไคตินโนซัว และอนุภาคของอินทรียวัตถุอ่ืนๆ ซึ่ง

มีประโยชนมากในการศึกษาสภาพแวดลอมบรรพกาล ประวัติ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอมของการตกสะสม

ตัวของตะกอนละอองเกสรของพืช จากเน้ือเศษช้ินสวน

ตัวอยางรูปปนดินเผา ทําใหทราบวารูปปนนักรบและรูปปนมา

น้ันปนจากดินเหนียวจากแหลงท่ีแตกตางกัน   
 

แหลงขอมูล 
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Wang Y-F. (2007) What can pollen grains from the Terracotta 
Army tell us? Journal of Archaeological Science 34(7): 
1153-1157. 

เมื่อตนเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมาน้ี ผมมีโอกาสไดไปสัมผัสกับแหลง

โบราณคดีท่ียิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูในตําบลหลินถง เมืองซีอาน มณฑลฉานซี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก

โลกทางวัฒนธรรม เมื่อป พ.ศ. 2530  แหลงโบราณคดีน้ีมีช่ือวา สุสานฉินสื่อหวง 

(Qin Shihuang Mausoleum) ซึ่งเปนสุสานของจักรพรรดิฉินท่ี 1 แหงราชวงศฉิน

ผูสรางกําแพงเมืองจีน หรือท่ีคนไทยรูจักกันในนามของ “จิ๋นซีฮองเต” สุสานแหงน้ี

สรางข้ึนในสมัยฉินสื่อหวง ใชระยะเวลากอสราง 38 ป คือระหวางป 246-208 กอน

คริสตกาล หรือประมาณ 2,200 กวาปมาแลว สุสานแหงน้ีมีเน้ือท่ีครอบคลุมท้ังสิ้น 

2,180 ตารางกิโลเมตร มีทําเลท่ีตั้งอยูอิงบริเวณเขาหลีซาน บริเวณดานหนาของ

สุสานหันไปทางแมนํ้าเวยเหอ โดยเฉพาะทางทิศใตของเขาหลีซานอุดมไปดวยสินแร

ทองคํา สวนทางทิศเหนือก็อุดมสมบูรณไปดวยแรหยก ดังน้ันฉินสื่อหวงจึงทรงเลือก

ชัยภูมิท่ีมีฮวงจุยอันดีเลิศน้ี เพ่ือเปนสุสานสําหรับฝงพระบรมศพของพระองคเอง โดย

มีสุสานกองทัพดินเผาอยูหางจากสุสานฉินสื่อหวงราว 1.5 กิโลเมตร ท้ังหมดถูกฝงอยู

ภายใตผืนแผนดินจีน พรอมกับพระบรมศพของฉินสื่อหวง (วิกิพีเดีย) 

ผมขอเขาสูประเด็นในสวนของสุสานกองทัพดินเผา (Qinshihuang Terra-

Cotta Army) ซึ่งคําวา terra-cotta น้ันเปนภาษาอิตาเลียน     หมายถึงดินเผา 

(baked earth) หรือมาจากภาษาลาตินหมายถึงเครื่องดินเผา (earthenware) 

สุสานกองทัพน้ีปนจากดินเหนียวเปนรูปหุนทหารและหุนมาขนาดเทาตัวจริงแลวเผา

และจัดเรียงเปนกองทัพ ซึ่งจนถึงปจจุบันไดขุดคนพบไปแลวจํานวน 8,099 ช้ิน และ

อยูระหวางการขุดคนเพ่ิมเติมตอไปอยางตอเน่ือง รูปปนกองทัพดินเผาเหลาน้ีถูก

สรางข้ึนเพ่ือพิทักษองคจักรพรรดิฉินสื่อหวงหลังการสวรรคต  ปญหาท่ีนักโบราณคดี

ใหความสนใจก็คือ ดินเหนียวท่ีใชในการปนน้ีมาจากก่ีแหลงและนํามาจากแหลง

ใดบาง 

 

พิพิธภัณฑกองทัพดินเผาฉินส่ือหวง 
อาคาร 1 จากจํานวน 3 อาคาร 
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