
 

    

 
สารจากไมหิน 

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

นักทองเที่ยวครบ 1 ลานคนแลว !!! ที่พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ 
 

        พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ชางดึกดําบรรพและไดโนเสาร ไดเปดใหบริการอยาง

เปนทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนินเปดอาคารพิพิธภัณฑ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2551 จํานวนผูมาเท่ียวชมไดเพ่ิมขึ้น

อยางตอเน่ือง  สถาบันมุงประชาสัมพันธใหการเท่ียวชมพิพิธภัณฑเปนท่ีรูจักในวงกวาง

มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมคนหานักทองเท่ียวคนท่ี 1 ลานขึ้น  

         

        เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เราก็คนพบผูเขาชม

พิพิธภัณฑคนท่ี 1 ลาน โดยผูโชคดีคือ ด.ญ.อรทัย พรมศักด์ิ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากโรงเรียนชุมชนหนองสังข  

อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ 
        สถาบันไดจัดมอบรางวัลพิเศษแกผูโชคดี  โดย นายสุวัจน 

ลิปตพัลลภ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให

เกียรติมอบรางวัลซ่ึงเปนเกียรติบัตรและบัตรสิทธิพิเศษ เขาชม

พิพิธภัณฑฟรี เปนเวลา 5 ป  แก ด.ญ.อรทัย พรมศักด์ิ และ

ครอบครัว รวมท้ังมอบเงินสดจํานวน 10,000 บาท แกโรงเรียน

ชุมชนหนองสังข เพ่ือเปนทุนสนับสนุนการศึกษา  

        ท้ังน้ีโดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ัง ผศ.ดร.ประเทือง 

จินตสกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  และ

เจาหนาท่ี รวมท้ังส่ือมวลชน รวมเปนสักขีพยานในการมอบ

รางวัลครั้งน้ีดวย   
 

 

 

นางปทมาภรณ  อําไพกูล 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

       สวัสดีทุกทานนะคะ เตรียมตัวรับมือกับ

อากาศรอนๆ แดดเปรี้ยงๆ ชวงเดือนเมษายน

กันบางหรือยังคะ เม่ือกลางเดือนเมษายนเวียน

มาอีกครั้ง  กถ็ึงเทศกาลวันส้ินปเกาขึ้นปใหมซ่ึง

ชาวไทยยึดถือสืบเน่ืองเปนประเพณีมาแต

โบราณ เม่ือวางจากการงานประจําก็มารวมกัน

ทําบุญและมีการละเลนสนุกสนานรื่นเริ ง

ร วมกันในแตละหมูบ าน  แมป จจุ บันทาง

ราชการไดประกาศให วันท่ี 31 ธันวาคม  เปน 

        วันสงกรานตมาถึงเม่ือไร คน

สมัยกอนจะทําความสะอาดบานเรือน   

ทําบุญทําทาน  สรงนํ้าพระ รดนํ้าขอ 

พรผูใหญ ซ่ึงเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบเนืองกันมานาน แตปจจุบัน

เราพบวาวันสงกรานตยุคใหมน้ี เนนท่ีการสาดนํ้าอยางสนุกสนาน ไมวาจะ

เปนการนํารถกระบะบรรทุกถังนํ้าออกมาตระเวนสาดกันไปตามทองถนน 

ตามจุดท่ีมีผูนิยมไปเลนสงกรานตกันมากๆ และนิยมยกเครื่องเสียงออกมา

เปดเพลงดังๆ เตนกันมันสๆ หรือการประแปงท่ีแกมสาวๆ เพ่ิมมากขึ้นทุก

ป ซ่ึงทําใหภาพลักษณของวันสงกรานตไมคอยดีนัก   

        พิพิธภัณฑอยากขอความรวมมือ พ่ีๆ นองๆ ชาวไทย ชวยกันรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการเลนนํ้าดวยความสุภาพและงดด่ืม

สุราขณะขับรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทองถนน และขอใหวันสงกรานตท่ีจะ

มาถึงเปนวันดีๆ เปนวันแหงความรักอีกหน่ึงวันนะคะ ใครท่ีอยูไกลจาก

ครอบครัวก็ขอใหมีโอกาสกลับบานเพ่ือรดนํ้าขอพรพอแมและญาติผูใหญ 

เพ่ือเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหม  วันสงกรานตยังเปนวันทําบุญสําคัญ

ครั้งหน่ึงของคนไทยพุทธ โดยเปนการทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกุศลใหแก

ผูท่ีลวงลับไปแลว พรอมกับสรงนํ้าพระสืบทอดพระพุทธศาสนาดวย 

        พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ จะปดใหบริการในชวงวันสงกรานต

เ พ่ือใหบุคลากรและเจาหนาท่ีไดกลับบานไปทํากิจกรรมตางๆ กับ

ครอบครัว ท้ังน้ีปดใหบริการต้ังแตวันท่ี 12-16 เมษายน 2556 

วันส้ินป และวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปเปนวันขึ้นปใหมแลวก็ตาม  ประเพณี

การทําบุญและการรื่นเริงในวันสงกรานตก็ยังคงมีอยูถึงปจจุบัน 

        วันมหาสงกรานต ป 2556 ตรงกับวันอาทิตยท่ี 14 เมษายน เวลา 1 

นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที ตรงกับเวลา 2 นาฬิกา 16 นาที 48 วินาที ตาม

เวลามาตรฐานประเทศไทย นางสงกรานตนามวาทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัด

ดอกทับทิม  อาภรณแกวปทมราช(ทับทิม)  ภักษาหารอุ ทุมพร  (ผล

มะเด่ือ) หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงสังข เสด็จไสยาสนหลับเนตร (นอน

หลับตา) มาเหนือหลังครุฑ    มีคําทํานายมาเลาใหฟงคราวๆ นะคะ ปน้ีศุกร

เปนอธิบดีฝน บันดาลใหฝนตก 600 หา ปริมาณฝนตนปมาก กลางปงาม แต

ปลายปนอย ขาวกลาในไรนาจะได 1 สวน เสีย 10 สวน โดยวันเถลิงศกตรง

กับวันอังคารท่ี 16 เมษายน เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที ตรงกับเวลา 

6 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที ตามมาตรฐานประเทศไทย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ทุกๆ ป  ท่ีบริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา    จะมีงานวันฉลองชัยของทาวสุรนารี 

เพ่ือเทิดทูนวีรกรรมวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและของชาวไทยท้ังประเทศ อีกท้ังยังหวังปลูก

จิตสํานึกเยาวชนใหตระหนักถึงความกลาหาญและเสียสละของทาน งานดังกลาวยังมุงสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น การทองเท่ียว การพัฒนาเมืองใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน ปจจุบันงานยาโมได

กลายเปนเทศกาลทองเท่ียวท่ีสําคัญของโคราชไปแลว โดยในปน้ี งานยาโมไดเริ่มต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม ถึง 

3 เมษายน 2556 รวมเวลา 12 วัน 12 คืนทีเดียว 

        พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินนําหุนจําลองไดโนเสารอิกัวโนดอนตสายพันธุใหม ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ 

ไดโนเสารกินเน้ืออัลโลซอร ไขไดโนเสาร ชางดึกดําบรรพ และฟอสซิลท่ีนาสนใจอื่นๆ ไปรวมจัดแสดง

นิทรรศการในงานยาโมปน้ีดวย  …พบกับความรูเรื่องซากดึกดําบรรพ สนุกสนานกับเกมส  พรอมลุนของ

รางวัลกลับบานไดทุกวัน ท่ีซุมของพิพิธภัณฑ (เยื้องซุมกาชาด) นะคะ... 

        ตัวตอไปเปนชางตัวใหญท่ียืนจังกา มีงาเฉพาะดานลาง

และโคงงอลงมา เราเลยต้ังชื่อใหมันวาชางงาจอบ สวนชื่อเสียง

เรียงนามเจาตัวน้ีจริง ๆ คือ ไดโนธีเรียม (Deinotherium) มา

จากการผสมคําวา Deinos ซ่ึงหลายทานแปลวา นาสะพรึงกลัว 

(terrible) เน่ืองจากการคนพบโครงกระดูกเจาตัวน้ีสูงใหญราว

ทองสะพานลอย บวกกับคําวา therion และคําตอทาย –ium 

ดังน้ัน ไดโนธีเรียม จึงหมายถึง สัตวปาท่ีนาสะพรึงกลัว  

        แตครั้งหน่ึงผมไดมีโอกาสไปท่ีประเทศกรีซ และไดพูดคุย

กับเจาของภาษา เขาบอกผมวา จริง ๆ คําวาไดโน (deinos) มี

หลายความหมาย เชน มีความยิ่งใหญ มีกําลังมาก มีความ

แข็งแรง (powerful) มีความมหัศจรรย นาพิศวง (wondrous) 

มีอํานาจ นาเกรงขาม (potent) มีความนากลัว (terrible) แต

พอคนไทยเราพูดถึง ไดโนเสาร มักจะแปลวา “สัตวเล้ือยคลานท่ี

นาสะพรึงกลัว” ซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษในคําวา terrible 

ท้ังน้ีเจาของภาษากรีกยืนยันวา จริงๆ แลวคําวา deinos มี

ความหมายในทางบวกมากกวาทางลบ เพราะหากพูดถึงคํา ๆ น้ี 

คนกรีกเองจะเขาใจไปในทางปกปอง หรือเปนผูปองกัน ผูท่ีนา

เกรงขาม มากกวาความหมายท่ีวา นาสะพรึงกลัว ดังน้ัน ถาจะ

ใหผมนิยามความหมายของเจาไดโนธีเรียมใหม ผมจะบอกวา 

เปนสัตวปาท่ีนาเกรงขามครับ... 

        เขียนมาไดสามตัวก็ตองลากันแลวละครับ เอาเปนวาฉบับ

หนาฟาใหม ผมจะมาเลาตอตัวท่ีเหลือ แมรูปปนจริงจะไมเหลือ 

แตก็จะเติมสวนท่ีคางใหเต็มกระบวนความ..เจอกันใหมครับผม… 
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    เรื่องของซากท่ีไมซํ้าซาก...............  

           “ชางดกึดําบรรพไทย” กับความหมายของช่ือ 
 

                    โดย อาจารยจรูญ  ดวงกระยอม 

   

 

 

ยกขบวนไดโนเสารจากพิพิธภัณฑ รวมงานยาโม ป 2556 
 

   
รูปปนชางมีริธีเรียม ชางกอมโฟธีเรียม และชางไดโนธีเรียม  

ในสวนหิน ม.ราชภัฏนครราชสีมา  
 
 

        มาตามสัญญานะครับวาฉบับน้ีจะนําเรื่องชื่อของชางดึกดําบรรพในสวนหินราชภัฎมา

ฝากทานผูอาน หลังจากท่ีฉบับกอนผมไดปูพ้ืนฐานเรื่องการต้ังช่ือทางวิทยาศาสตรกัน

มาแลว ทานท่ีเพ่ิงจะหยิบ Khorat Fossil Museum News มาอานครั้งแรก ก็อาจจะ

ติดตามขอมูลดังกลาวไดในฉบับท่ีแลวครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกวานะครับ..  

        สําหรับรูปปนชางภายในสวนหินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีอยูท้ังหมด 

10 ตัวดวยกัน เรามาวาต้ังแตเจาตัวเล็กสุดเลยละกัน สําหรับเจาน่ีคนท่ัวไปอาจจะมองเห็น

เปนลูกชาง แตความจริงแลว เคาเคยถูกขึ้นบัญชีชี้วาเปนตนตระกูลของสัตวงวงท้ังปวง นาม

วา มีริธีเรียม ตัวขนาดเทาหมูเขื่อง กอนท่ีจะถูกเจาอีริธีเรียม (Eritherium) ตัวเทากระตาย

โคนบัลลังกลายเปนบรรพบุรุษของเหลาสัตวงวงแทน ..เจามีริธีเรียม เขียนเปนภาษาอังกฤษ

วา Moeritherium มาจากการผสมคํา คือ Moeris เปนช่ือของทะเลสาบในแองสะสม

ตะกอน Al Fayyum ประเทศอียิปต กับคําวา therion และคําตอทาย –ium ท่ีหมายถึง 

wild beast หรือสัตวปา ดังน้ัน ชื่อสกุลของ Moeritherium คือสัตวปาหรือสัตวเล้ียงลูก

ดวยนมจาก Moeris น่ันเอง แตเจาน่ีไมพบในบานเรานะครับ 

        ตัวตอไป ท่ียืนจังกายกขาหนาชูงวงหาว เออ!! ชูงวงเดนเปนสงา มี 4 งา ท่ีงอกจาก

ขากรรไกรบนและลาง เจาน่ีมีชื่อสุดเกวา กอมโฟธีเรียม เขียนเปนภาษาอังกฤษวา 

Gomphotherium มาจากการผสมคําวา Gomphos ท่ีแปลวา เชื่อมตอ (joint) กับคําวา 

therion และคําตอทาย –ium ดังน้ัน Gomphotherium จึงหมายถึง สัตวท่ีมีลักษณะ

บางอยางท่ีเปนรอยเชื่อมตอ (Welded Beast) การต้ังชื่อเจาน่ีมาจากลักษณะของงาซ่ึงคู

บนโคงงอลงมาจนชิดติดกับคูลาง เม่ือใชงานจะเกิดการเสียดสีจนงาท้ังคูบนและลางสึกไป

พรอมๆ กัน อีกท้ังหากพิจารณาจากลักษณะฟนท่ีเปนปุมคลายเตานม (แบบกรวย) แบบปุม

ใหญๆ ซ่ึงถือเปนรูปแบบฟนแบบด้ังเดิม และฟนท่ีมีพัฒนาการโดยการแบงปุมฟนใหมากขึ้น 

ซ่ึงเปนลักษณะของสัตวงวงกลุมใหม ดังน้ันกอมโฟธีเรียมจึงถือเปนรอยเชื่อมตอระหวางสัตว

งวงกลุมด้ังเดิม (ปุมฟนใหญมีไมกี่ปุม) และกลุมใหม (ปุมฟนแบงยอยเล็กๆ หลายปุม) ซ่ึง

เรียกสัตวงวงท่ีมีลักษณะฟนคลายกอมโฟธีเรียมน้ีวา พวกกอมโฟแธร (Gomphothere)  

        นอกจากน้ัน ในชวงประมาณ 18 ลานปกอน (กลางสมัยไมโอซีน)  แผนเปลือกโลก

แอฟริกามาชนและเชื่อมตอกับแผนยูเรเชีย  ทําใหทองทะเลกลับกลายเปนผืนดินเชื่อมตอ

กัน  เกิดการอพยพยายถิ่นของสัตวนอยใหญ  โดยเฉพาะกอมโฟธีเรียม จนเรียกขานสถานท่ี

เชื่อมตอน้ีวา “สะพานแผนดินกอมโฟธีเรียม” (Gomphotherium landbridge) ดังน้ัน ชื่อ 

กอมโฟธีเรียม ท่ีหมายถึงรองรอยการเชื่อมตอ จึงเปนอะไรท่ีเหมาะสมท่ีสูดดดด น่ันเอง.. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Deinotherium
http://de.wikipedia.org/wiki/Gomphotherium
http://en.wikipedia.org/wiki/Moeritherium
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Fayyum
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