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ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมกันแล้ว น้องๆ ที่มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์
เป็นคณะใหญ่ๆ ก็บางตาลง แต่ที่มาเป็นครอบครัวกลับคึกคัก
ขึ้น สถิติจานวนนักท่องเที่ยวปีนี้ มีมากถึง 207,951 คนเลย
ทีเดียว และเป็นปีที่สามแล้วที่พิพิธภัณฑ์ของเราได้ต้อนรับผู้มา
เยี่ยมชมมากถึงหลักสองแสนคนต่อปี นับเป็นความภาคภูมิใจ
ของพิพิธภัณ ฑ์ ขณะเดีย วกั นก็ เป็นเรื่องน่ายินดีที่วัฒนธรรม
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้หยั่งรากลึกและหนักแน่นมากขึ้นใน
ดร.วิภานุ รักใหม่
สังคมของเรา
รอง ผอ. ฝ่ายส่งเสริม
เพื่ อ ให้ ส มคุ ณ ค่ า ที่ ผู้ ช มสอง
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
แสนคนมาเยี่ย มเยียน ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณ ฑ์ได้ผลิต ภาพยนตร์
แอนิเมชั่นสามมิติเรื่องใหม่ ช้างแปดสกุลที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ทิ้งไว้แต่
เพียงซากมากมายที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้
กลับมาปรากฏตัว มีเนื้อหนังมังสา เดินเหินไปมา หาอาหารและส่ง
เสียงร้องไล่ผู้รุกรานให้เราได้ชมใน วีดีทัศน์ช้างดึกดาบรรพ์โคราช
ขณะเดียวกันเพื่อตอบคาถามที่ว่า ...มีแพนด้าในเมืองไทย
หรือไม่?... นิทรรศการแพนด้าและผองเพื่อน ก็ได้จัดขึ้นที่อาคาร
ต้อนรับนักท่องเที่ยว นาเสนอหลักฐานให้น้องๆ ได้แปลกใจว่าใน
อดีตเมื่อประมาณล้านกว่าปีก่อน แพนด้าได้เคยอาศัยอยู่ในถ้าของจังหวัดชัยภูมิ แม้ว่าปัจจุบัน
จะไม่มีแพนด้าในธรรมชาติบ้านเราอีกแล้วก็ตาม
พิพิธภัณฑ์กาเนิดขึ้นในโลกและคงอยู่กับสังคมประเทศต่างๆ มายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้ว
และแทบไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีพิพิธภัณฑ์ หากถามว่าพิพิธภัณฑ์ทาหน้าที่อะไร ตอบได้ไม่ยาก
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีกาหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ใน
วันที่ 19 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หิ น ฯ โดยเชิ ญ วิ ท ยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นธรณี วิ ท ยาจากทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาในยุคควอเทอร์
นารี พร้อมกันนี้ ในวันที่ 20 – 21 พ.ย. 2555 ยังจัดให้มีการศึกษาภาคสนามจาก
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ...รับจานวนจากัด ...กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้า ด่วน!!

ว่ า เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
สารจากไม้หน
ิ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย
แต่ก ารทาให้พิพิธภัณฑ์ประสบความสาเร็จในการเป็นทั้งสาม
แหล่งที่กล่าวมาแล้ว นับว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว
...ทาอย่างไรให้เขาก้าวเท้าออกประตูไปโดยรู้อะไรบางอย่างมากขึน้
กว่าตอนที่ย่างเท้าเข้าประตูมา...
...ทาอย่างไรให้เขาประทับใจ รื่นรมย์ ไม่เบือ่ หน่าย และอยากมาอีก...
...ทาอย่างไรให้มีชีวิตชีวา แปลกใหม่ ไม่คร่าครึหรือดูรกร้าง...
....ฯลฯ...

พิพิธภัณฑ์จึงไม่อาจหยุดนิ่ง ...ยังคงต้องตอบโจทย์ยากๆ
เหล่านั้น ...ยังคงต้องพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้
ใหม่ๆ ออกมาต้อนรับผู้เยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลา
ปีต่อไปพิพิธภัณฑ์ของเรามีแ ผนการปรับปรุงเพิ่มเติมการ
จัดแสดงนิทรรศการไม้กลายเป็นหินและนิทรรศการไดโนเสาร์
การขยายร้านขายของที่ระลึก การจัดสรรพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยว
สาหรับนั่งรอหรือนั่งพักผ่อนอย่างเป็นสัดส่วนและสะดวกสบาย
มากขึ้น ฯลฯ
ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถก้าวเคียง
คู่ไปกับมหาวิทยาลัยและสนับสนุนเป้าหมายการเป็นสังคมอุดม
ปัญญาของประเทศเรา

วิทยากรภาคบรรยายในวันที่ 19 พ.ย. 2555 มีดังต่อไปนี้
 ศ.ดร. พอล คาร์ลิง
มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ
 รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผศ.ดร. สัญญา สราภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ ส นใจสามารถ ดู ร ายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่
www.khoratfossil.org หรื อ ติ ด ต่ อ ที่ คุ ณ นุ ช นารถ จั น ทร์ พิ ทั ก ษ์
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เรื่องของซากที่ไม่ซ้าซาก...............

แบบจำลอง 3 มิติฟอสซิลด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร

ในโลกแห่งความจริง (Real world) ทั้งโลกในอดีต โลกปัจจุบัน และโลก
ในอนาคตที่ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ยังมิอาจรู้ได้ มนุษย์ในปัจจุบันยังคงทาได้
แค่เพียงการสารวจ การตรวจวัด และเก็บข้อมูล สรรพสิ่งต่างๆ บนโลก ทั้งที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ดับไปแล้วในอดีต และที่กาลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ก็มีความพยายาม
ที่จะนาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสร้างแบบจาลอง เพื่อจะ
คาดการณ์อนาคต ซึ่งความถูกต้องนั้นก็ยังจากัดอยู่ภายใต้กรอบความรู้และข้อมูลที่มี
เล็กน้อย
สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ค วามสาคัญอย่างมาก คือ ข้อมูล ซึ่งในการเก็บ
ข้อมูลสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกก็มีมาตรวัดกันอยู่ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่จะ
วัดอย่างไรให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งกระทาได้ยาก
เช่น หากเราจะตรวจวัดรูปร่างของมนุษย์ การวัดที่เราคุ้นเคย ได้แก่ ส่วนสูง รอบเอว
น้าหนัก เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้อธิบายรูปร่างของมนุษย์แต่ละคนได้
และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม งานแต่ละด้านก็มี
ความจาเป็ นต้องใช้ข้อ มูลที่มี ความละเอี ยดแตกต่างกันไป ทาให้เทคโนโลยีการ
สารวจ การตรวจวัด ในเกือบทุกศาสตร์มีแนวโน้มที่มุ่งเน้นการตรวจวั ดที่มีความ
ถูกต้องแม่นยาสูง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คลี่คลายปริศนา
ต่างๆ ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลอย่างหยาบในอดีต
ศาสตร์ด้านการรับรู้จากระยะไกล (remote sensing) เป็นศาสตร์และ
ศิลปะในการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ และปรากฏการณ์ จากเครื่องรับรู้
(sensor) โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมาย ทั้งนี้อาศัยพลังงานของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic energy) เป็นสื่อในการได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งอาศัย
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คุณสมบัติ 3 ประการ คือ
 ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 ลักษณะเชิงพื้นที่ของวัตถุบนผิวโลก
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา
ในศาสตร์ด้านการรับรู้ระยะไกลก็มีการประยุกต์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานซากดึ ก ด าบรรพ์ เช่ น การส ารวจ
ภู มิ ป ระเทศของแหล่ ง ขุ ด ค้ น ด้ ว ย LIDAR
(Light
Detection and Ranging) การสารวจรังวัดด้วยภาพ
(Photogrammetry) รวมไปถึ งการใช้เ ครื่องมือในการ
สแกนซากดึกดาบรรพ์เพื่อสร้างเป็นแบบจาลอง 3 มิติ (3D
Laser Scan) เมื่อจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบใน
คอมพิวเตอร์แล้ว สามารถนามาวิเคราะห์ประมวลและ
สร้างการจาลองแบบ (Simulation) วัตถุหรือปรากฏการณ์
ที่สนใจได้
จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถเข้าใจโลกในอดีตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจใช้เ ป็น บทเรี ย นที่ จะสอนเราว่า ควรจะดาเนิ นชี วิต อยู่
อย่างไรบนโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง LIDAR ที่ใช้ในการสารวจแหล่งฟอสซิล Joggins Fossil Cliffs UNESCO World Heritage Site
ที่มา : http://jogginsfossilcliffs.blogspot.com/2011/05/lidar-at-joggins-fossil-cliffs-unesco.html
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