ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
เทศกาลแห่ ง ความสุ ข และการเฉลิ ม
ฉลองปีใหม่ 2556 เพิ่งจะผ่านไปนะคะ หวังว่า
ความสุข ความสดชื่น จะช่วยเติมพลังให้ทุกคนเพื่อ
ร่วมสร้างสรรค์ภารกิจในปีต่อไปกันนะคะ
หลังเทศกาลปีใหม่ ชาวสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ กําลังรอรับทีมขุดค้นไดโนเสาร์
จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะ
ดร.วิภานุ รักใหม่
มาร่วมกับทีมวิจัยของสถาบันขุดสํารวจไดโนเสาร์
รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
โคราชในปี 2556 โครงการนี้เป็นความร่วมมือทาง
วิชาการของทั้งสององค์กรอย่างต่อเนื่องจนเข้าสูป่ ีที่ 5 แล้ว งานหนักแต่สนุกในภาคสนามกําลัง
จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม จนถึง 20 กุมภาพันธุ์ 2556 ที่หลุมขุดค้นบ้าน
สะพานหิน ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา ห่างจากพิพิธภัณฑ์ของเราไม่ถึงสี่กิโลเมตร
เมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมา ที ม นั ก วิ จั ย ในโครงการนี้ เ พิ่ ง จะตี พิ ม พ์ เ พื่ อ รายงานการค้ น พบ
ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธุ์ไทยตัวแรก ที่ชื่อว่า ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ ปีนี้มาร่วมกันลุ้นนะ
คะ ว่าจะค้นพบไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ไหนเพิ่มเติมขึ้นอีกบ้าง

ส่วนอีกหนึ่งโครงการ
สารจากไม้หิน
ที่จะขยับในเดือนแรกของปี
เช่นกัน ก็คือโครงการจัด
สร้างอุทยานไดโนเสาร์ หรือ Dino Park ที่จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ ง สถาบั น ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากจั ง หวั ด นครราชสี ม าและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้พัฒนาโครงการและได้รับ
การอนุมัติในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมนอก
สถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

คณะทํางานจะจัดให้มีการประชุมระดมความคิด ระดม
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีในจังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
เป็นประธานในการประชุม
ความคื บ หน้ า ของโครงการจะนํ า มาเล่ า สู่ กั น ฟั ง ใน
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ไม้หินรายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) และโครงการ
จัดตั้งพื้นที่อุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ต่อที่ประชุมจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุม
เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในโครงการที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
นอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 56 โครงการ วงเงินงบประมาณ
75,378,785,018 บาท เพื่อเตรียมความพร้อม/ ซักซ้อมความเข้าใจในการ
จัดทํารายละเอียดโครงการและการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป
ในการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในฐานะตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เสนอโครงการจัดตั้งอุทยานไดโนเสาร์
(Dino Park) วงเงินงบประมาณ 1,390,000,000 บาท และโครงการจัดตั้ง
พื้นที่ อุท ยานธรณี แห่ง ชาติก ลุ่ม จัง หวั ดนครชั ยบุ ริน ทร์ วงเงิ นงบประมาณ
5,000,000 บาท ได้เข้าร่วมนําเสนอรายละเอียดโครงการและความคืบหน้า
ในการดําเนินงานด้วย
โครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) นั้น ได้แต่งตั้งคณะ
ทํางาน รวมทั้งจัดเตรียมแบบแปลนของพื้นที่และอาคารในเบื้องต้นเป็นที่เรียบ

ร้อยแล้ว ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อระดมสมองในรายละเอียดของโครงการ และ
ระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ใน
วันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
ส่วนโครงการจัดตั้งพื้นที่อุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพและโดดเด่ น ทางด้ า นธรณี วิ ท ยาในจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ และสุ ริ น ทร์ ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการแต่ ง ตั้ ง
คณะทํ า งาน จั ด ทํ า กรอบแผนแม่ บ ทโครงการและรายละเอี ย ดกิ จ กรรม/
งบประมาณของโครงการ
ความคืบหน้าในระยะต่อไปของทุกโครงการจะได้นําเสนอในที่ประชุม
ติดตามความคืบหน้า ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม
2556

เรื่องของซากที่ไม่ซ้ําซาก...............
อิกัวโนดอนต์พนั ธุ์ไทยตัวแรก ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ
โดย ดร.รัตนาภรณ์ หันตา

เมื่ออ่านจากชื่อแล้วคงจะเดาได้ไม่ยากว่าอิกัวโนดอนต์พันธุ์ไทยตัวแรกนั้น
ถู ก ค้ น พบที่ ใ ด (ลองเดากั น ดู สิ ค ะ) ...ถู ก ต้ อ งค่ ะ !!... ไดโนเสาร์ ตั ว นี้ พ บที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า อิกัวโนดอนต์โคราช ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือ
ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (ชื่อตัวแรกเป็นชื่อสกุล ส่วนชื่อที่สองเป็นชื่อชนิด) แปลว่า
กิ้งก่าแห่งเมืองนครราชสีมา โดยชื่อชนิดถูกตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่ ท่านท้าว
สุรนารี หรือ คุณย่าโม นั่นเอง ส่วนคําว่า อิกัวโนดอนต์ หมายถึง กลุ่มไดโนเสาร์
สกุลอิกัวโนดอนและสกุลอื่นๆ ที่คล้ายสกุลอิกัวโนดอน เช่น อูราโนซอรัส, โปรแบค
โตรซอรัส, ราชสีมาซอรัส ฯลฯ
ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าอิกัวโนดอนต์กันก่อนนะคะ ว่าเขาถือ
กํา เนิ ดขึ้น เมื่ อ ใด และในโลกนี้พ บได้ที่ไ หนบ้ า ง ซากอิกัว โนดอนต์ถูก ค้น พบโดย
บังเอิญในปี ค.ศ. 1822 เมื่อนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อ กีเดียน แมนเทล
(Gideon Mantell) เดินไปสะดุดเข้ากับซากฟันสัตว์เลื้อยคลานกินพืช ขณะเดินเล่น
ริมชายหาด ณ เมืองซัซเซก (Sussex) เดิมทีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฟันของจระเข้ยักษ์
ต่อมาในปี ค.ศ. 1825 กีเดียน แมนเทล ก็ได้ตั้งชื่อให้ว่า อิกัวโนดอน (Iguanodon)
ที่แปลว่า มีฟันคล้ายอิกัวน่า
อิกัวโนดอน ถือเป็นไดโนเสาร์ 1 ใน 3 สกุลแรกที่ถูกตั้งชื่อและจัดแสดงต่อ
สาธารณชนเป็นครั้งแรกร่วมกับ Megalosaurus และ Hylaeosaurus หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชชนิดแรกที่ถูกตั้งชื่อขึ้น และมีการฉลองความสําเร็จแห่งการ
ค้นพบ โดยจัดงานเลี้ยงภายในหุ่นจําลองอิกัวโนดอนต์ตัวแรกของโลก
ปัจจุบันซากฟันอิกัวโนดอนนี้ได้จัดแสดงอยู่ ณ พระราชวัง Crystal
Palace ประเทศอังกฤษ

อิกัวโนดอนต์ เป็นไดโนเสาร์กลุ่มออนิโธพอด หรือ
เป็นไดโนเสาร์ที่มีสะโพกแบบนก กินพืชพวกเฟิร์นและหญ้า
หางม้าเป็นอาหาร ขาหน้าสั้นกว่าขาหลัง มัก เดินสองเท้า
หรือเดินสี่เท้าเป็นครั้งคราว นิ้วมือและเท้ามี 5 นิ้ว สามารถ
งุ้มงอนิ้วเพื่อจับกิ่งไม้ได้ และมีนิ้วโป้งขนาดใหญ่ที่สันนิษฐาน
ว่าอาจจะมีไว้เพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัว มีปลายปากคล้ายเป็ด
และคาดว่าน่าจะมีลิ้นยาวตวัดอาหารเข้าปาก มีน้ําหนักอยู่
ราว 3.5 ตัน และมีความยาวลําตัวจากหัวถึงปลายหางราว
10 เมตร ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง
ยุคจูแรสซิกตอนกลางถึงยุคครีเทเชียสตอนปลาย ในบริเวณ
ป่า (woodland) ของทวีปแอฟริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป
เอเชีย และออสเตรเลีย

สําหรับอิกัวโนดอนต์โคราชหรือ ราชสีมาซอรัส จัด
อยู่ ใ นกลุ่ ม อิ กั ว โนดอนต์ ที่ มี รู ป ร่ า งขากรรไกรคล้ า ยกั บ
Iguanodon bernissartensis ซึ่งพบที่เบลเยียม และ
Ouranosaurus nigeriensis ซึ่งพบที่ไนเจอร์ โดยมี
ขากรรไกรเป็ น แนวตรง ร่ อ งฟั น โค้ ง ตามรู ป ฟั น และโคน
ขากรรไกรชี้ไปด้านหลัง ลักษณะที่โดดเด่นก็คือ ขากรรไกร
เรียวยาวมีความยาวมากกว่าความสูงถึง 6 เท่า ซึ่งในสาย
พั น ธุ์ อื่ น ๆ อยู่ ที่ 3-5 เท่ า ดั ง นั้ น ราชสี ม าซอรั ส จึ ง
เป็นอิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกและเป็นสายพันธุ์แรก
ของเมืองไทย
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