
 

    

 

สารจากไม้หิน 

นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล 
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
    สวัสดีสมาชิก “Khorat Fossil Museum 
News” ทุกท่านค่ะ ด้วยงานประกันคุณภาพ 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีข่าวสารมาแจ้ง
ให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงการดําเนินงาน
ของการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ
รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2555 ท้ังน้ีสถาบันได้
รั บผิ ดชอบตั วบ่ ง ช้ี การประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน  ซ่ึงมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ 

     ช่วงท่ีผ่านมาสถาบันได้มีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครบ 5 ข้อ มาเป็นเวลา 2 ปีการ 
ศึกษา คือ      
     1) การมีจํานวนนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 200,000 คน/ปี ซ่ึงสถิติ
จํานวนนักท่องเท่ียวในรอบปีการศึกษา 2554 มีจํานวน 215,791 คน   
     2) การมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักวิจัยใน
สถาบัน ผลการดําเนินงานมีร้อยละ 71 ของนักวิจัยท้ังหมด  
     3) การมีผลงานด้านบรรพชีวินวิทยาตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554 สถาบันได้ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ จํานวน 
14 เรื่อง  
     4) สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และประเทศอื่นอย่างน้อย 3 เครือข่าย คือ ประเทศญี่ปุ่น  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
     5) การมีระบบฐานข้อมูลด้านบรรพชีวินวิทยาท่ีเช่ือมโยงกับเครือข่าย
คว ามร่ ว มมื อ ใ น ระดั บช า ติ และนานาช า ติ  ผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.khoratfossil.org  
      ในอนาคตทางสถาบันจะต้องเสนอปรับเกณฑ์มาตรฐานต่อทาง
มหาวิทยาลัย  เพื่ อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ เ ข้าสู่
มาตรฐานสากลต่อไป... 

สกอ. สมศ. และองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย ท้ังหมด 6 องค์ประกอบ 12 
ตัวบ่งช้ี  
 ในการดําเนินงานท่ีผ่านมา งานประกันคุณภาพได้จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนประจําปีการศึกษา  2555 ส่งทาง
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554 ท่ีผ่านมา สถาบันได้คะแนนจากการประเมินตนเอง 
เท่ากับ 4.20 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี นอกจากน้ีทางสถาบันได้
รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยในตัวบ่ง ช้ี ท่ี  5.2.5 
“สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับ
นานาชาติท่ีโดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (มรนม.1) นอกจากน้ีทาง
มหาวิทยาลัยยังได้กําหนดให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียนรู้ซากดึกดําบรรพ์ที่พิพธิภัณฑ์และหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ 

       เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2556 ท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการ
อบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก ารสร้ า ง
จิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรซาก 

ดึกดําบรรพ์ให้กับน้องๆ    จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตร        
ศาสตร์ พร้อมครอบครัว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง 
จินตสกุล ผู้อํานวยการ  เป็นประธานและให้เกียรติเป็นวิทยากรนํา
ชมพิพิธภัณฑ์ ท้ัง 3  อาคาร   
      การอบรมครั้งน้ีมีกิจกรรมให้เรียนรู้ 3  
ฐานกิจกรรมในบริเวณพื้นท่ีทะเลโบราณของ
พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ฐานมหัศจรรย์ใต้ทองทะเล  
ฐานฟู่ฟ่าท้าทดสอบ และฐานจิตรกรรมจาก
ธรรมชาติ 

นอกจากน้ีในช่วงบ่ายยังได้พาน้องๆ และครอบครัวไปเรียนรู้ในแหล่งขุด
สํารวจไดโนเสาร์บริเวณบ้านสะพานหิน ตําบลสุรนารี เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงใน
การทํางานภาคสนาม รวมท้ังเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้ทดลองขุดสํารวจด้วยตัวเอง
อีกด้วย  

การจัดอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความประทับใจ รู้สึกสนุกสนาน และเข้าใจเน้ือหาท่ีเป็นวิชาการได้ง่ายข้ึน  รวมท้ัง
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรซากดึกดําบรรพ์มากข้ึน  อันจะ
ก่อให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและซากดึกดําบรรพ์ท่ีมีอยู่
ภายในประเทศไทยสืบไป      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 ท่ีผานมา  สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดรับ
เกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

(Thailand Tourism Awards) ครั้งท่ี 9 ประจําป 2556   นําโดย   ผูชวยศาสตราจารย
สุรเชษฎ  เชษฐมาส และคณะ ไดเขาตรวจประเมินพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ  โดยมี 

นางปทมาภรณ  อําไพกูล หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และคณะ ใหการตอนรับพรอม
กับนําเสนอขอมูลตางๆ ตามเกณฑการประเมินแหลงทองเท่ียว  โดยมีมัคคุเทศกนําชม
พิพิธภัณฑท้ังภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดกลาวชื่นชม
พรอมเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการจัดการพิพิธภัณฑ เพ่ือใหกาวไปสูการเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น  

อันท่ีจริงฉบับน้ีผมต้ังใจจะเขียนเรื่องของชางฝากทานผูอาน แตพออยูในขั้นตอนการ
สืบคนขอมูลก็ปวดหัวไมนอย อานขอมูลของชางตัวน้ันตัวน้ีหลายตัวเขาก็ชักงงแฮะ! เลยคิด
วา ขนาดเราอยูกับซากมานานก็ยังงง แลวคนท่ีเรียนคนละสายก็คงจะปวดหัวกับการจําชื่อ
ศัพทแสงตางๆ เกี่ยวกับซากไมนอย วาแลวก็เลยคิดได หากรูความหมายของคํา ก็อาจจะ
ชวยใหจดจําไดงายขึ้นไมมากก็นอย แตกอนท่ีจะไปวาถึงเรื่องชื่อของชางดึกดําบรรพ ผมจะ
ขอแนะนําหลักการต้ังชื่อส่ิงมีชีวิตทางวิทยาศาสตรกันกอน ถือเปนการปูพ้ืนฐานนะครับ 
อา!!สําหรับทานท่ีเรียนมาทางสายวิทยาศาสตรก็คงจะเขาใจเปนอยางดี แตทานท่ีไมไดเรียน
มาทางสายน้ีก็อาจจะไมเขาใจ ดังน้ัน ผมจะขอเลาใหฟงอยางคราวๆ ละกันครับ  

การต้ังชื่อส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตวทางวิทยาศาสตรน้ัน จริงๆ เริ่มตนมาต้ังแตป ค.ศ 
1623 โดยพ่ีนองชาวสวิส นามวา กาสปาร โบแอง (Gaspard Bauhin) และชอง โบ

แอง (Jean Bauhin) ซ่ึงกําหนดใหช่ือวิทยาศาสตรของส่ิงมีชีวิตประกอบดวย 2 สวน โดย
สวนแรก คือชื่อของ "จีนัส  (Genus หรือ Generic name หรือชื่อสกุลน่ันเอง)"    และ
สวนท่ีสองคือชื่อ  "ระบุสปชีส (Specific name)" และเรียกการต้ังชื่อท่ีประกอบดวยชื่อ 2 

สวนน้ีวา "การต้ังชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature) แตการต้ังชื่อวิทยาศาสตร
กลับเริ่มใชกันอยางแพรหลายหลังจากท่ี คารล ลินเนียส นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดน ได
พิมพผลงานเรื่อง Species Plantarum ในป ค.ศ.1753 และ Systema Naturae ในป 
ค.ศ. 1758 เผยแพร (หลังพ่ีนองตระกูลโบแองต้ัง 130 ป) และเปนท่ียอมรับกันมากในหมู
นักวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 โดยการต้ังชื่อวิทยาศาสตรมีกฎเกณฑการต้ังคือ 1) ชื่อพืชและสัตวตองแยกกันอยาง
ชัดเจน 2) มีชื่อท่ีถูกตองเพียงชื่อเดียวเทาน้ัน 3) เปนภาษาละติน เน่ืองจากเปนภาษาท่ีไมมี
การเปล่ียนแปลงของคํา 4) การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ตองแตกตางจากคําอื่น คือ เขียนเปน
ตัวเอน, ตัวหนา, ขีดเสนใต เชน Homo sapiens (ชื่อของคนเราน่ีเองครับ) 5) จะใชชื่อ 
Genus หรือ species ซํ้ากันไมได 6) ประกอบดวยคํา 2 คําเสมอ คือ ในสวนคําแรกเปน 
ชื่อสกุล (Genus) จะเขียนตัวอักษรแรกเปนตัวพิมพใหญ ในสวนคําหลังเปนชื่อระบุสปชีส 
(Species) เปนตัวพิมพเล็กหมด เปนคําเดียวหรือคําผสม 7) ช่ือผูต้ัง นําดวยตัวใหญ ไว
ดานหลัง เชน Carirosquilla thailandensis Naiyanetr, 1992 ในท่ีน้ี Carirosquilla 

thailandensis คือ Species ของส่ิงมีชีวิต โดย Carirosquilla คือ สวนของ Genus และ 
thailandensis คือ สวนของ specific สวน Naiyanetr คือชื่อผูต้ัง และ 1992 คือปท่ีต้ัง 
 

หลักการต้ังชื่อ คือ ต้ังตามสถานท่ีพบ เชน ชื่อชาง 
Stegodon orientalis (oriental = ภูมิภาคเอเชีย) ต้ังเปน
เกียรติใหบุคคลท่ีนับถือ เชน ชื่อปูราชินี Thaiphusa sirikit  ต้ัง
เปนเกียรติใหคนท่ีพบหรือต้ังตามขนาดตัวอยาง เชน ชื่อปลา
บึก Pangasianodon gigas (gigas แปลวา ใหญ) และต้ังตาม
ลักษณะ เชน ชื่อปู Podophthalmus vigil (vigil แปลวา ยาม, 

เฝายาม) เพราะเปนปูท่ีมีลักษณะตาเปดออกเหมือนเฝายามอยู
ตลอดเวลา 

การต้ังชื่อทางวิทยาศาสตรยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีก
เยอะนะครับ โดยเฉพาะการใชคําตอทาย เชน ถาเปนการต้ังชื่อ
สัตวระดับวงศ (Family) ใหใชคําตอทายดวย –idae ออกเสียง
วา “อิดี”  ชื่อสกุลตอทายดวย  “-ius”  “-us” “-um” “-ia” 

“-ium” หรือ “-a”  เปนตน  การต้ังชื่อชนิดใชคําตอทายดวย  

"-ides" และ "-oides" การต้ังชื่อเปนเกียรติบุคคล ถาเปนผูชาย
คนเดียวตอทายดวย "i" ออกเสียงวา “ไอ” ผูชายหลายคนหรือ
ชื่อสกุลท่ีหมายรวมถึงผูชายและผูหญิงลงทายดวย "-orum" 
ผูหญิงคนเดียวลงทายดวย "-ae" ออกเสียงวา “อี” ถาจะทําให
ชื่อท่ีต้ังเพ่ือเปนเกียรติเปนคําคุณศัพทเพศชาย ใหตอทายดวย  

"-ianus"  เพศหญิงใหตอทายดวย  "-iana"    และถาไมมีเพศให
ตอทายดวย  "-ianum"  เปนตน  

เขียนมาถึงตรงน้ี เน้ือท่ีก็หมดซะแลว ฉบับหนามาวากัน
ตอเรื่องชื่อของชางในสวนหินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นะครับผม....บายบาย.... 
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    เรื่องของซากท่ีไมซํ้าซาก...............  

           ชื่อน้ันสําคัญไฉน 
 

              โดย อาจารยจรูญ  ดวงกระยอม 
 

 

   

 

 

ไมหินลงสนามประกวด 
รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ป 2556 

 

สําหรับการประกวดครั้งน้ี พิพิธภัณฑลงสนามในฐานะแหลง
ทองเท่ียวนันทนาการเพ่ือการเรียนรู ซ่ึงทางพิพิธภัณฑเคยไดรับ
รางวัล “ดีเดน” ในการประกวดมาแลวเม่ือป 2553 ในปน้ีทาง
สถาบันจึงขอกําลังใจและแรงเชียรจากทุกทาน  มารวมกันเอาใจ
ชวยใหประสบความสําเร็จไดรับรางวัลอันทรงเกียรติอีกครั้ง  เพ่ือ
เปนเกียรติและเปนชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา
ของเรา  
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