
 

 

 

 

 
 
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

  
                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลปรากฏวาผูเขารวมประชุมจากทุกภาคสวนเห็นดวยกับ

โครงการ  เน่ืองจากจะเปนแหลงดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางสู

โคราชมากขึ้น นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแผนการเปดประเทศสู

ประชาคมอาเซียน อีกท้ังโครงการดานคมนาคมท่ีจะเกิดในจังหวัด

นครราชสีมาในอนาคต  เชน รถไฟความเร็วสูง  มอเตอรเวย    จะ

หนุนเสริมโครงการอุทยานไดโนเสารใหโดดเดน เดินทางสะดวก และ 

 

มือดานการวิจัยท้ังในระดับประเทศและนานาชาติจึงเปนส่ิงจําเปน ซ่ึงเราก็ไดดําเนินงานมา

กอนแลว เราไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจกับพิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟูกูอิ 

ประเทศญ่ีปุนในระยะท่ี 2 ครบรอบหน่ึงปแลว และมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง ท้ังการ

ขุดคนไดโนเสารรวมกันเม่ือตนป 2555 และชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2556  น้ี       

ก็กําลังสํารวจขุดคนไดโนเสารกันอยางเขมขนท่ีบานสะพานหิน โดยพิพิธภัณฑไดโนเสาร

สะหวันนะเขต สปป. ลาว  ก็ไดสงนักวิจัยมารวมงานในครั้งน้ีดวยระหวางวันท่ี 1-7 

กุมภาพันธ ตามท่ีไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจรวมกันเม่ือหลายปกอน นอกจากน้ีแลว  

ดร.รัตนาภรณ หันตา นักวิจัยของเรายังไดมีโอกาสเดินทางไปประเทศญ่ีปุนเพ่ือรวมวิจัย

ไดโนเสารกับนักวิจัยชาวญ่ีปุนดวย  โดยนอกจากจะไดผลงานรวมกันแลวยังถือเปนการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันฯ ไปพรอมๆ กันดวย   

 เครือขายความรวมมือถือเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดพลังมหัศจรรยมาก  ท่ีผานมา

เรามีกิจกรรมท่ีหลากหลายกับหลายสถาบัน  เชน การรวมกันจัดสัมมนากับนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันดานซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูก

สันหลัง    การรวมกันจัดสัมมนากับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาแธมปตัน  ประเทศอังกฤษ 

 
                                                             

 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

และมหาวิทยาลัย 

        ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม   
รอง ผอ.ฝายวิจัยและบรกิารวชิาการ 
 
 

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

สารจากไมหิน           

เทคโนโลยีสุรนาร ีท่ีเนน 

การสํารวจและศึกษาวิจัยดานธรณีวิทยายุคควอเทอรนารี เม่ือ

ปลายป 2555 ซ่ึง Prof. Dr. Paul Carling จากมหาวิทยาลัย

เซาแธมปตันจะเดินทางมาสํารวจเพ่ิมเติมระหวางวันท่ี 18 - 22 

กุมภาพันธน้ี และจะยังคงความเปนเครือขายความรวมมืออยาง

ตอเน่ืองตอไป  

 ในปงบประมาณ 2556 น้ี ผมเองก็ไดรับเชิญใหเขา

รวมโครงการวิจัยซากดึกดําบรรพในพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง

ตอนลางกับกรมทรัพยากรธรณี ดวยเงินอุดหนุนจากกองทุน

คุมครองซากดึกดําบรรพ นอกจากน้ี Dr. Bérénice Bellina-

Pryce จาก Centre de le Recherche Scientifique (CNRS) 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็ไดเชิญใหผมเขารวมโครงการวิจัยทาง

โบราณคดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ท้ัง 2 โครงการน้ีจะตองใช

ห ลักฐานทาง เรณู วิทยา  ซ่ึ งขณะ น้ีสถาบันฯก็ ได พัฒนา

หองปฏิบัติการเรณูวิทยาเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงถือเปนโอกาสท่ี

ดีเยี่ยมท่ีสถาบันฯ จะกาวไปสูการมีเครือขายดานการวิจัยกับ

นานาประเทศอยางกวางขวางตอไป ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตร

บรรพชีวินวิทยาท่ีจะเปดรับในเร็ววันน้ีจะไดมีโอกาสไดเรียนรู

จากนักวิจัยมืออาชีพจากหลายประเทศท่ัวโลกตอไป 

        ชวงหน่ึงปท่ีผานมา มีส่ิงใหมๆ ดีๆ เกิดขึ้นกับ

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ มากมาย เรากําลังพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยาขึ้นมา ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมุง

ผลิตนักวิจัยดานบรรพชีวินวิทยาโดยเนนความเปน

นานาชาติ ซ่ึงในระดับเริ่มตนไดมุงเนนไปท่ีการรองรับ

การเขาเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนกอนท่ีจะขยายให

กวางขวางตอไปในอนาคต   ดังน้ัน เครือขายความรวม 

มรนม. เสนอผุดโครงการไดโนพารค (Dino Park)  

ใหญสุดในอาเซียน 

 
เม่ือวันท่ี  18 มกราคม 2556  ท่ีผานมา ไดมีการจัดประชุมระดมสมอง

โครงการอุทยานไดโนเสารขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ฯพณฯ สุวัจน  

ลิปตพัลลภ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปนประธาน และ ผศ.ดร.

ประเทือง  จินตสกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ เปนผูรายงานความ

เปนมาของโครงการ พรอมนําเสนอรูปแบบการจัดต้ังอุทยานไดโนเสารตอท่ีประชุม  

เปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวมากยิ่งขึ้น เม่ือเปนโครงการท่ี

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดมหาศาล ท่ีประชุมจึงเสนอแนะให

จัดหาพ้ืนท่ีขนาดใหญกวาแผนการเดิมท่ีนําเสนอ โดยเห็นวาควร

มีพ้ืนท่ีมากเปนรอยๆ ไร  

 ทุกภาคสวนยินดีสนับสนุนใหโครงการน้ีเกิดขึ้น      

ส่ิงสําคัญท่ีจะผลักดันใหโครงการประสบความสําเร็จและไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณ  คือชาวโคราชตองแสดงออกหรือ 

พูดเปนเสียงเดียวกัน  ใหเห็นวาเปนกระแสความตองการ

รวมกันของคนโคราชอยางแทจริง 



         ปจจุบันพบฟอสซิลของอิกัวโนดอนตชนิดใหมของโลกในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมาแลว อยางนอย 3 ชนิด  สองชนิดแรกไดรับการต้ังชื่อและตีพิมพ

เผยแพรแลว สวนชนิดท่ีสามอยูระหวางการตีพิมพเผยแพร  

 ฉบับท่ีแลวเราไดทําความรูจักกับอิกัวโนดอนตโคราชไปแลวหน่ึงชนิด น่ัน

คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ ฉบับน้ีอยากแนะนําอิกัวโนดอนตโคราชอีกชนิดหน่ึงท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวเชนกัน น่ันคือ สยามโมดอน น่ิมงามมิ  (Siamodon 

nimngami)  โดยฟอสซิลของ สยามโมดอน น่ิมงามมิ  ถูกพบท่ีบานสะพานหิน     

ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา โดยพบช้ินสวนท่ีเปนกระดูกขากรรไกรบนดานซาย 

และพบฟนบนขากรรไกร 1 ซ่ี รวมท้ังพบกระดูกดานทายทอยดวย ขากรรไกรท่ีพบ

เปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว มียอดสามเหล่ียมไมสูงนัก ความยาวดานหนากับดานหลัง

สามเหล่ียมเกือบเทาๆ กัน และมีสวนยื่นของกระดูกโหนกแกมเปนแถบแบน 

ลักษณะขากรรไกรบนของ สยามโมดอน น่ิมงามมิ  มีความคลายคลึงกับขากรรไกร

บนของไดโนเสาร โปรแบคโตรซอรัส (Probactrosaurus) จากประเทศจีน มากท่ีสุด 

โดยพิจารณาจากลักษณะท่ีมีสวนยื่นของกระดูกโหนกแกมท่ีเปนแถบแบนเหมือนๆ 

กัน 

 ฟอสซิลของอิกัวโนดอนตโคราชชนิดน้ีพบในชั้นหิน

กรวดมนปนปูนของหมวดหินโคกกรวด   ซ่ึงมีอายุอยูในยุคครีเท-

เชียสตอนตนหรือประมาณ 100 ลานปท่ีแลว  

 ชื่อ สยามโมดอน น่ิมงามมิ น้ัน ชื่อสกุล “สยามโมดอน” 

แปลวา ฟนแหงสยาม สวนชื่อเฉพาะชนิด “น่ิมงามมิ” ต้ังเพ่ือเปน

เกียรติแกคุณวิทยา น่ิมงาม ผูคนพบฟอสซิลดังกลาว 
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    เร่ืองของซากท่ีไมซํ้าซาก...............  

   อิกัวโนดอนตโคราชชนิดพันธุใหม:  สยามโมดอน น่ิมงามมิ 

           โดย ดร.วิภานุ  รักใหม 

 

 

เร่ิมแลว...โครงการขุดสํารวจไดโนเสารโคราช 

 ในชวงต้ังแตวันท่ี 14 มกราคม – 14 กุมภาพันธน้ี ถาทานใดผานไป

บริเวณไรขาวโพดในเขตทายบานสะพานหิน ต.สุนารี อ.เมืองนครราชสีมา  แลวเห็น

รถขุดกําลังตักดิน ยกหิน เห็นคนกลุมใหญกําลังสาละวนขุดดิน ขุดหิน วัดหิน และ

ชวยกันทุบหินเสียงโปกเปกตลอดท้ังวัน ก็อยาไดแปลกใจวาเขากําลังทําอะไรกัน 

เพราะน่ันคือการทํางานของนักวิจัยไทย-ญ่ีปุน ในโครงการขุดสํารวจไดโนเสารโคราช 

ซ่ึงเปนความรวมมือกันระหวางสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ กับพิพิธภัณฑไดโนเสาร

ฟูกูอิ ประเทศญ่ีปุนน่ันเอง  

ในชวงสัปดาหแรกของการทํางานเปนการขุดเปดหนาดินใหถึงชั้นหิน

ทรายซ่ึงวางตัวเปนรูปรางเหมือนเกาะใตดิน เดิมทีแลวหินทรายเหลาน้ันเคยเชื่อมตอ

เปนแผนเดียวกันแตถูกกัดเซาะผานกาลเวลาจนเปนรองลึกแยกมันออกเปนสวนๆ 

จนเม่ือมาขุดเจอในปจจุบันจึงดูเหมือนเปนเกาะของกอนหินขนาดใหญ  

 

หลังจากขุดเปดหนาดินแลว ทีมงานก็สํารวจหาชิ้นสวน

ส่ิงมีชีวิตซ่ึงฝงตัวอยูในหินเหลาน้ัน จากน้ันก็เริ่มแยกหินใหแตกออก

จากหินกอนใหญเปนกอนเล็กลงเรื่อยๆ เพ่ือมองหาฟอสซิล

ไดโนเสารและสัตวรวมยุคเม่ือประมาณ 100 ลานปท่ีแลว ท้ัง

เครื่องจักร และแรงคนถูกระดมมาเพ่ือการน้ี เครื่องมือ อุปกรณได

ถูกใชเพ่ือทุบแยกหิน ท้ังเล่ือยไฟฟา คอนทุบหินใหญและคอนทุบ

หินเล็ก ฯลฯ จากหินกอนใหญๆ กอนแลวกอนเลา ถูกแยกยอยให

เล็กลงเรื่อยๆ และชิ้นสวนกระดูก ฟน เกล็ด กระดอง ฯลฯ ก็คอยๆ 

เปดเผยตัวออกมา เสียงฮือฮา ต่ืนเตนก็จะดังขึ้นเม่ือพบชิ้นสวน

สําคัญ ทุกคนก็กําลังลุนวาส้ินสุดการขุดสํารวจประจําปน้ี เราจะ

สามารถรายงานการคนพบชนิดพันธุอะไรเพ่ิมขึ้นอีกบาง... 
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