
 

       เทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิม
ฉลองปีใหม่ 2556 เพิ่งจะผ่านไปนะคะ หวังว่า
ความสุข ความสดช่ืน จะช่วยเติมพลังให้ทุกคนเพ่ือ
ร่วมสร้างสรรค์ภารกิจในปีต่อไปกันนะคะ               
       หลังเทศกาลปีใหม่ ชาวสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ    กําลังรอรับทีมขุดค้นไดโนเสาร์  
จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น ท่ีจะ
มาร่วมกับทีมวิจัยของสถาบันขุดสํารวจไดโนเสาร์
โคราชในปี 2556  โครงการน้ีเป็นความร่วมมือทาง 

วิชาการของท้ังสององค์กรอย่างต่อเน่ืองจนเข้าสูป่ีท่ี 5 แล้ว งานหนักแต่สนุกในภาคสนามกาํลงั
จะเร่ิมข้ึนอีกครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 11 มกราคม จนถึง 20 กุมภาพันธุ์ 2556 ท่ีหลุมขุดค้นบ้าน
สะพานหิน ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา ห่างจากพิพิธภัณฑ์ของเราไม่ถึงสี่กิโลเมตร  
 เมื่อปีท่ีผ่านมา ทีมนักวิจัยในโครงการน้ีเพ่ิงจะตีพิมพ์เพื่อรายงานการค้นพบ
ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธุ์ไทยตัวแรก ท่ีช่ือว่า ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ  ปีน้ีมาร่วมกันลุ้นนะ
คะ ว่าจะค้นพบไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ไหนเพ่ิมเติมข้ึนอีกบ้าง 

        ส่วนอีกหน่ึงโครงการ 
ท่ีจะขยับในเดือนแรกของปี 
เช่นกัน ก็คือโครงการจัด 
สร้างอุทยานไดโนเสาร์ หรือ  Dino Park ท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
ซ่ึงสถาบันได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครราชสีมาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้พัฒนาโครงการและได้รับ
การอนุมัติในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมนอก
สถานท่ี ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ท่ีผ่านมา   

 
        คณะทํางานจะจัดให้มีการประชุมระดมความคิด ระดม
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีในจังหวัดนครราชสีมา 
ในวันท่ี 18 มกราคม 2556  โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 
เป็นประธานในการประชุม 
        ความคืบหน้าของโครงการจะนํามาเล่าสู่กันฟังใน  
KHORAT FOSSIL MUSEUM NEWS ฉบับต่อๆ ไปนะคะ 

 

 
 

 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                       

       
 
 

 ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

สารจากไม้หิน 

 
                 ดร.วิภานุ  รักใหม่ 
รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

ไม้หินรายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) และโครงการ

จัดต้ังพ้ืนท่ีอุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร ์ต่อท่ีประชุมจังหวัดนครราชสีมา 

        เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 ท่ีผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุม
เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในโครงการท่ีผ่านมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
นอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 56 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
75,378,785,018 บาท  เพื่อเตรียมความพร้อม/ ซักซ้อมความเข้าใจในการ
จัดทํารายละเอียดโครงการและการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป  
        ในการประชุมครั้งน้ี สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในฐานะตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เสนอโครงการจัดตั้งอุทยานไดโนเสาร์ 
(Dino Park) วงเงินงบประมาณ 1,390,000,000 บาท และโครงการจัดตั้ง
พื้นท่ีอุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วงเงินงบประมาณ 
5,000,000 บาท ได้เข้าร่วมนําเสนอรายละเอียดโครงการและความคืบหน้า
ในการดําเนินงานด้วย 
        โครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) น้ัน   ได้แต่งตั้งคณะ 
ทํางาน รวมท้ังจัดเตรียมแบบแปลนของพ้ืนท่ีและอาคารในเบื้องต้นเป็นท่ีเรียบ 

 

ร้อยแล้ว ท้ังน้ีจะมีการประชุมเพ่ือระดมสมองในรายละเอียดของโครงการ และ
ระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา  ใน
วันท่ี 18 มกราคม 2556 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม    
        ส่วนโครงการจัดตั้งพื้นท่ีอุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแต่งตั้ง
คณะทํางาน จัดทํากรอบแผนแม่บทโครงการและรายละเอียดกิจกรรม/
งบประมาณของโครงการ 
        ความคืบหน้าในระยะต่อไปของทุกโครงการจะได้นําเสนอในท่ีประชุม
ติดตามความคืบหน้า ซ่ึงจังหวัดนครราชสีมาจะจัดข้ึนอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม 
2556  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 อิกัวโนดอนต์ เป็นไดโนเสาร์กลุ่มออนิโธพอด หรือ
เป็นไดโนเสาร์ท่ีมีสะโพกแบบนก กินพืชพวกเฟิร์นและหญ้า
หางม้าเป็นอาหาร ขาหน้าสั้นกว่าขาหลัง มักเดินสองเท้า
หรือเดินสี่เท้าเป็นคร้ังคราว  นิ้วมือและเท้ามี 5 นิ้ว สามารถ
งุ้มงอนิ้วเพ่ือจับกิ่งไม้ได้ และมีนิ้วโป้งขนาดใหญ่ท่ีสันนิษฐาน
ว่าอาจจะมีไว้เพ่ือเป็นอาวุธป้องกันตัว มีปลายปากคล้ายเป็ด 
และคาดว่าน่าจะมีลิ้นยาวตวัดอาหารเข้าปาก มีน้ําหนักอยู่
ราว 3.5 ตัน และมีความยาวลําตัวจากหัวถึงปลายหางราว 
10 เมตร ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง
ยุคจูแรสซิกตอนกลางถึงยุคครีเทเชียสตอนปลาย ในบริเวณ
ป่า (woodland) ของทวีปแอฟริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป 
เอเชีย และออสเตรเลีย  

 
 สําหรับอิกัวโนดอนต์โคราชหรือ ราชสีมาซอรัส จัด
อยู่ในกลุ่มอิกัวโนดอนต์ ท่ีมี รูปร่างขากรรไกรคล้ายกับ 
Iguanodon bernissartensis ซ่ึงพบที่เบลเยียม และ 
Ouranosaurus nigeriensis ซ่ึงพบท่ีไนเจอร์ โดยมี
ขากรรไกรเป็นแนวตรง ร่องฟันโค้งตามรูปฟัน และโคน
ขากรรไกรชี้ไปด้านหลัง ลักษณะท่ีโดดเด่นก็คือ ขากรรไกร
เรียวยาวมีความยาวมากกว่าความสูงถึง 6 เท่า ซ่ึงในสาย
พันธ์ุ อ่ืนๆ อยู่ท่ี 3-5 เท่า   ดังนั้น ราชสีมาซอรัส  จึง
เป็นอิกัวโนดอนต์สายพันธ์ุใหม่ของโลกและเป็นสายพันธ์ุแรก
ของเมืองไทย  

      
 เม่ืออ่านจากชื่อแล้วคงจะเดาได้ไม่ยากว่าอิกัวโนดอนต์พันธ์ุไทยตัวแรกนั้น
ถูกค้นพบท่ีใด (ลองเดากันดูสิคะ) ...ถูกต้องค่ะ!!... ไดโนเสาร์ตัวนี้พบท่ีจังหวัด
นครราชสีมา มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า อิกัวโนดอนต์โคราช    ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือ  
ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (ชื่อตัวแรกเป็นชื่อสกุล ส่วนชื่อท่ีสองเป็นชื่อชนิด) แปลว่า 
กิ้งก่าแห่งเมืองนครราชสีมา  โดยชื่อชนิดถูกต้ังข้ึนเพ่ือถวายเป็นเกียรติแด่ ท่านท้าว
สุรนารี หรือ คุณย่าโม น่ันเอง  ส่วนคําว่า อิกัวโนดอนต์ หมายถึง กลุ่มไดโนเสาร์
สกุลอิกัวโนดอนและสกุลอ่ืนๆ ท่ีคล้ายสกุลอิกัวโนดอน เช่น อูราโนซอรัส, โปรแบค
โตรซอรัส, ราชสีมาซอรัส ฯลฯ 

 ก่อนอ่ืนเรามาทําความรู้จักกับเจ้าอิกัวโนดอนต์กันก่อนนะคะ ว่าเขาถือ
กําเนิดข้ึนเม่ือใด และในโลกน้ีพบได้ท่ีไหนบ้าง  ซากอิกัวโนดอนต์ถูกค้นพบโดย
บังเอิญในปี ค.ศ. 1822 เม่ือนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อ กีเดียน แมนเทล 
(Gideon Mantell) เดินไปสะดุดเข้ากับซากฟันสัตว์เลื้อยคลานกินพืช ขณะเดินเล่น
ริมชายหาด ณ เมืองซัซเซก (Sussex) เดิมทีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฟันของจระเข้ยักษ์ 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1825 กีเดียน แมนเทล ก็ได้ต้ังชื่อให้ว่า อิกัวโนดอน (Iguanodon) 
ท่ีแปลว่า มีฟันคล้ายอิกัวน่า  
 อิกัวโนดอน ถือเป็นไดโนเสาร์ 1 ใน 3 สกุลแรกท่ีถูกต้ังชื่อและจัดแสดงต่อ
สาธารณชนเป็นคร้ังแรกร่วมกับ Megalosaurus  และ Hylaeosaurus หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชชนิดแรกท่ีถูกต้ังชื่อข้ึน และมีการฉลองความสําเร็จแห่งการ 
ค้นพบ  โดยจัดงานเลี้ยงภายในหุ่นจําลองอิกัวโนดอนต์ตัวแรกของโลก    
ปัจจุบันซากฟันอิกัวโนดอนนี้ได้จัดแสดงอยู่ ณ พระราชวัง Crystal  
Palace ประเทศอังกฤษ 

 

เรื่องของซากที่ไม่ซํ้าซาก...............  
     อิกัวโนดอนต์พนัธุ์ไทยตัวแรก ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ 

โดย ดร.รัตนาภรณ์  หันตา 

ภาพจาก http://illustratorpod.co.uk/?portfolio=iguanodon-dinner-2 
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