ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
สวั ส ดี ค รั บ สารจากไม้ หิ น ฉบั บ นี้
ใคร่ ข อกล่ า วถึ ง ความร่ ว มมื อ หรื อ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น ฯ กั บ
อบต. ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเป็น
เครือข่ายด้านฟอสซิลแห่งเดียวในภาคใต้
ของสถาบัน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2553
พื้นที่ อบต.ทุ่งหว้า และ อบต.ละงู
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่อยู่ติดต่อกัน เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดใน
ประเทศไทย ด้านฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในมหายุคพาลีโอโซอิก
เพราะพบฟอสซิลและหินครบทั้ง 6 ยุคของมหายุคดังกล่าว นอกจากนี้
ยังพบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยน้ําแข็งไพลสโตซีน จําพวกช้างดึก
ดําบรรพ์สเตโกดอน เอลิฟาส และแรดดึกดําบรรพ์ ในถ้ําเลที่มีน้ําทะเล
เข้า-ออก ความยาวประมาณ 3 กม. ด้วย
ด้ ว ยความโดดเด่ น ดั ง กล่ า ว ทํ า ให้ อบต. ทุ่ ง หว้ า จั ด สร้ า ง
พิพิธ ภัณ ฑ์ช้า งดึ กดํา บรรพ์ขึ้ นเป็นแห่ง แรกของภาคใต้ และโรงเรีย น
กําแพงวิทยา อ.ละงู ก็ได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านฟอสซิลที่สําคัญของภาคใต้ ทําให้กรมทรัพยากรธรณีเห็นว่า
จังหวัดสตูลน่าจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพสูง
ในการพัฒนาจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี หรือ Geopark ในระดับโลกตาม
แนวทางของยูเนสโกได้ เพราะเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ชุมชน
ท้องถิ่นมี ส่ว นร่ว มในการอนุรัก ษ์และพัฒนาแหล่ง อันควรอนุรัก ษ์ทาง
ธรณีวิทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ไม้หินคว้ารางวัลความสะอาด ระดับ “ดีเยีย่ ม”
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้เข้าร่วมโครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green and Clean City) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
จังหวัดนครราชสีมา ผลการพิจารณาปรากฎว่า สถาบันผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสะอาดระดับ “ดีเยี่ยม” จังหวัดจึงได้เชิญผู้อํานวยการรับ
มอบโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 3
กันยายน 2556 ทีผ่านมา
นับเป็นข่าวที่น่ายินดีและภาคภูมิใจของทุกคน ที่ร่วมกันดูแล
รั ก ษาให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ม าตรฐานที่ ดี ใ นหลายๆ ด้ า น เราพร้ อ มรั บ
นักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ

เดือนพฤศจิกายนปีนี้ อบต.ทุ่งหว้า
สารจากไม้หิน
และเครือข่าย ร่วมกับจังหวัดสตูลและกรม
ทรัพยากรธรณี จะจัดงานสตูลฟอสซิล
เฟสติวัล (Satun Fossil Festival) ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่ภาคใต้
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่เป็นเครือข่ายฟอสซิลและมี MOU กับ อบต.
ทุ่งหว้า ก็คงต้องจัดหนัก...ชุดนิทรรศการอันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันไป
ร่วมงานด้วย

โอกาสนี้จึงขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์งานถึงผู้สนใจและหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียน อบต./เทศบาล ให้เดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน
การบริหารทรัพยากรฟอสซิลของ อบต. และโรงเรียนของภาคใต้ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งอนุรักษ์ธรณีต่างๆ รวมทั้งท่องเที่ยวถ้ํา ถ้ําเล หาดทราย
ฝั่งทะเล ป่าโกงกาง ภูเขา หรือใครจะไปเที่ยวต่อที่เกาะตะรุเตา อันเป็น
มรดกอาเซียน หรือที่เกาะอาดัง หลีเป๊ะ แดนชาวเล ปะการังสวย น้ําทะเล
ใส หาดทรายขาว ชิมอาหารสดๆ พวกหอย ปู ปลา แมงดาทะเล ก็ขอเชิญ
และคอยติดตามข่าวคราวนะครับ

เรื่องของซาก ที่ไมซ้ําซาก...........
จระเขโบราณ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล
โดย ดร.วิภานุ รักใหม

สวัสดีคะแฟนคอลัมนซากที่ไมซ้ําซากทุกทาน ทานผูอานเคยสงสัยมั้ยคะ
วาในยุคที่ไดโนเสารครองโลกนั้น สัตวที่อยูรวมยุคกับมันเปนสัตวกลุมไหนกันบาง
...จระเข เปนหนึ่งในนั้นคะ แตมันไมไดสูญพันธุไปพรอมกับไดโนเสารเพราะดาว
เคราะหนอยพุงชนโลกเมื่อ 65 ลานปที่แลว ลูกหลานของจระเขยังคงมีชีวิตรอด
และสืบทอดเผาพันธุมาจนถึงทุกวันนี้ โดยปจจุบันมีสัตวจําพวกจระเขอาศัยอยู
บนโลกเพียง 3 วงศ คือ จระเข ตะโขง และสุดทายคืออัลลิเกเตอรและเคแมนคะ

กะโหลกของ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล

ภาพจําลองของ โคราโตซูคัส จินตสกุลไล
วาดภาพโดย ดร.ชวลิต วิทยานนท
จระเข: ฟนลางสวนใหญ
แตไมทั้งหมดมองเห็นไดใน
เวลาปดปาก

ตะโขง: จมูกยาวและเรียวมาก
เวลาปดปากจะมองเห็นฟนถี่ๆ
จํานวนมาก

อัลลิเกเตอรและเคแมน:
สวนใหญมองไมเห็นฟน
ลางเมื่อปดปากลง

มารูจักประวัติของจระเขกันสักหนอยนะคะ สัตวกลุมจระเขเปนสัตวเลื้อย
คลานที่มีบรรพบุรุษรวมกับเทอโรซอร ไดโนเสารและนก บรรพบุรุษที่วานั้นเปน
สัตวกลุมที่เรียกวาอารโคซอร (Archosaurs) ซึ่งกําเนิดขึ้นมาบนโลกตั้งแตยุค
เพอรเมียนตอนปลาย (ประมาณ 250 ลานปกอน) หลังจากนั้นไดแยกแขนง
วิวัฒนาการออกเปน 2 สาย ในยุคจูแรสซิกตอนปลาย (ประมาณ 220 ลานป
กอน) โดยสายหนึ่งเปนสัตวกลุมจระเข สวนอีกสายเปนไดโนเสารและนกคะ
สัตวกลุมจระเขในยุคโบราณไมไดมีลักษณะเหมือนปจจุบันไปเสียทั้งหมด
นะคะ มันมีขนาดและรูปรางหลากหลายกวาคะ บางชนิดก็เดินดวย 2 ขา บาง
ชนิดเดิน 4 ขา บางชนิดขายาวเพรียวลมจนสามารถวิ่งควบไดเลยทีเดียว บาง
ชนิดกินพืช บางชนิดมีขนาดใหญจนลาไดโนเสารมากินเปนอาหารได
ความสามารถในหลายลัก ษณะของเผาพันธุจ ระเขยุคโบราณ ทําใหมัน
แพรกระจายสายพันธุครอบครองพื้นที่ไดกวางขวางในยุคครีเทเชียสซึ่งเริ่มเมื่อ
ราว 145 ลานปกอน หลังจากนั้นมันยังสามารถเอาตัวรอดจากมหันตภัยที่ทําให
ไดโนเสารสูญพันธุไปจากโลก
เปนที่นาภาคภูมิใจนะคะ วาในพื้นที่โคราชของเรา ก็พบหลักฐานความ
รุงโรจนของจระเขยุคโบราณดวย เพราะเราพบฟอสซิลกะโหลกของจระเขยุค
ครีเทเชีย สตอนปลาย (เมื่อราว 100 ลานปกอ น) จากพื้นที่บานสะพานหิน
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วินิจฉัยไดวาเปนจระเขน้ําจืด ขนาดเล็ก หัว
แบน ลําตัวยาวไมเกิน 1.5 เมตร จากลักษณะฟนชี้วานาจะกินสัตวน้ําขนาดเล็ก
เปนอาหาร
จระเขโบราณจากโคราชตัวนี้ไดรับการตั้งชื่อโดย ดร.คมศร เลาหประเสริฐ
จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ให ชื่ อ ว า โคราโตซู คั ส จิ น ตสกุ ล ไล
(Khoratosuchus jintasakuli) โดย Khorat คือ สถานที่พบฟอสซิล และ
suchus แปลวา จระเข สวน Jintasakuli ตั้ง เพื่อ เปนเกีย รติแ ก ผศ.ดร.
ประเทือง จินตสกุล ผูพ บฟอสซิลชิ้นนี้
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ไมหินฯ จัดสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดจัด
กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ป 2 ตอน ปฏิบัติการมหัศจรรยทางวิทยาศาสตร
ขึ้น ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยวของพิพิธภัณฑ โดยมีกิจกรรม เชน ปฏิบัติการ
แบบจําลองการเกิดไมกลายเปนหิน และกิจกรรมนันทนาการการตอจิกซอฟอสซิล
เพื่อลุนรับของรางวัล เปนตน
การจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การเพิ่ ม พู น ความรู เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและพั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร รวมทั้งเพื่อใหเกิดการใชเวลาวางอยางมีประโยชน ระหวางรอรอบ
เขา ชมพิพิธ ภัณฑข องนัก ทอ งเที่ย วที่ม าเยี่ย มชม ทั้งนี้พ บวา กิจ กรรมดัง กลา ว
ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก

