ปที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
สวัสดีทุกทานนะคะ เตรียมตัวรับมือกับ
อากาศรอนๆ แดดเปรี้ยงๆ ชวงเดือนเมษายน
กันบางหรือยังคะ เมื่อกลางเดือนเมษายนเวียน
มาอีกครั้ง ก็ถึงเทศกาลวันสิ้นปเกาขึ้นปใหมซึ่ง
ชาวไทยยึ ด ถื อ สื บ เนื่ อ งเป น ประเพณี ม าแต
โบราณ เมื่อวางจากการงานประจําก็มารวมกัน
ทํ า บุ ญ และมี ก ารละเล น สนุ ก สนานรื่ น เริ ง
นางปทมาภรณ อําไพกูล
ร ว มกั น ในแต ล ะหมู บ า น แม ป จ จุ บั น ทาง
หัวหนาสํานักงานผูอ ํานวยการ
ราชการไดประกาศให วันที่ 31 ธันวาคม เปน
วันสิ้นป และวันที่ 1 มกราคม ของทุกปเปนวันขึ้นปใหมแลวก็ตาม ประเพณี
การทําบุญและการรื่นเริงในวันสงกรานตก็ยังคงมีอยูถึงปจจุบัน
วันมหาสงกรานต ป 2556 ตรงกับวันอาทิตยที่ 14 เมษายน เวลา 1
นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที ตรงกับเวลา 2 นาฬิกา 16 นาที 48 วินาที ตาม
เวลามาตรฐานประเทศไทย นางสงกรานตนามวาทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัด
ดอกทั บ ทิ ม อาภรณ แ ก ว ป ท มราช(ทั บ ทิ ม ) ภั ก ษาหารอุ ทุ ม พร (ผล
มะเดื่อ) หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงสังข เสด็จไสยาสนหลับเนตร (นอน
หลับตา) มาเหนือหลังครุฑ มีคําทํานายมาเลาใหฟงคราวๆ นะคะ ปนี้ศุกร
เปนอธิบดีฝน บันดาลใหฝนตก 600 หา ปริมาณฝนตนปมาก กลางปงาม แต
ปลายปนอย ขาวกลาในไรนาจะได 1 สวน เสีย 10 สวน โดยวันเถลิงศกตรง
กับวันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที ตรงกับเวลา
6 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที ตามมาตรฐานประเทศไทย

วั น สงกรานต ม าถึ ง เมื่ อ ไร คน
สมัยกอนจะทําความสะอาดบานเรือน
สารจากไมหิน
ทําบุญทําทาน สรงน้ําพระ รดน้ําขอ
พรผูใหญ ซึ่งเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบเนืองกันมานาน แตปจจุบัน
เราพบวาวันสงกรานตยุคใหมนี้ เนนที่การสาดน้ําอยางสนุกสนาน ไมวาจะ
เปนการนํารถกระบะบรรทุกถังน้ําออกมาตระเวนสาดกันไปตามทองถนน
ตามจุดที่มีผูนิยมไปเลนสงกรานตกันมากๆ และนิยมยกเครื่องเสียงออกมา
เปดเพลงดังๆ เตนกันมันสๆ หรือการประแปงที่แกมสาวๆ เพิ่มมากขึ้นทุก
ป ซึ่งทําใหภาพลักษณของวันสงกรานตไมคอยดีนัก
พิพิธภัณฑอยากขอความรวมมือ พี่ๆ นองๆ ชาวไทย ชวยกันรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการเลนน้ําดวยความสุภาพและงดดื่ม
สุราขณะขับรถ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน และขอใหวันสงกรานตที่จะ
มาถึงเปนวันดีๆ เปนวันแหง ความรัก อีก หนึ่งวันนะคะ ใครที่อยูไกลจาก
ครอบครัวก็ขอใหมีโอกาสกลับบานเพื่อรดน้ําขอพรพอแมและญาติผูใหญ
เพื่อเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหม วันสงกรานตยังเปนวันทําบุญสําคัญ
ครั้งหนึ่งของคนไทยพุทธ โดยเปนการทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกุศลใหแก
ผูที่ลวงลับไปแลว พรอมกับสรงน้ําพระสืบทอดพระพุทธศาสนาดวย
พิพิธภัณ ฑไมก ลายเปน หินฯ จะปดใหบริก ารในชว งวันสงกรานต
เพื่ อ ให บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ไ ด ก ลั บ บ า นไปทํ า กิ จ กรรมต า งๆ กั บ
ครอบครัว ทั้งนี้ปดใหบริการตั้งแตวันที่ 12-16 เมษายน 2556

นักทองเที่ยวครบ 1 ลานคนแลว !!! ที่พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ
พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ชางดึกดําบรรพและไดโนเสาร ไดเปดใหบริการอยาง
เปนทางการ โดยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราช
ดําเนินเปดอาคารพิพิธภัณฑ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 จํานวนผูมาเที่ยวชมไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สถาบันมุงประชาสัมพันธใหการเที่ยวชมพิพิธภัณฑเปนที่รูจักในวงกวาง
มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมคนหานักทองเที่ยวคนที่ 1 ลานขึ้น

เมื่ อ วั น ที่ 13 มีน าคม 2556 เราก็ ค นพบผู เ ขา ชม
พิพิธภัณฑคนที่ 1 ลาน โดยผูโชคดีคือ ด.ญ.อรทัย พรมศักดิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนชุมชนหนองสังข
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
สถาบันไดจัดมอบรางวัลพิเศษแกผูโชคดี โดย นายสุวัจน
ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ให
เกียรติมอบรางวัลซึ่งเปนเกียรติบัตรและบัตรสิทธิพิเศษ เขาชม
พิพิธภัณ ฑฟรี เปนเวลา 5 ป แก ด.ญ.อรทัย พรมศัก ดิ์ และ
ครอบครัว รวมทั้งมอบเงินสดจํานวน 10,000 บาท แกโรงเรียน
ชุมชนหนองสังข เพื่อเปนทุนสนับสนุนการศึกษา
ทั้งนี้โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอ มทั้ง ผศ.ดร.ประเทือง
จิน ตสกุ ล ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย ไม ก ลายเป น หิ น ฯ และ
เจาหนาที่ รวมทั้งสื่อ มวลชน รวมเปนสัก ขีพยานในการมอบ
รางวัลครั้งนี้ดวย

เรื่องของซากที่ไมซ้ําซาก...............

“ชางดึกดําบรรพไทย” กับความหมายของชื่อ
โดย อาจารยจรูญ ดวงกระยอม

มาตามสัญญานะครับวาฉบับนี้จะนําเรื่องชื่อของชางดึกดําบรรพในสวนหินราชภัฎมา
ฝากทา นผูอ าน หลั ง จากที่ฉ บั บก อนผมไดปู พื้นฐานเรื่อ งการตั้ ง ชื่ อ ทางวิ ทยาศาสตรกั น
มาแลว ทานที่เพิ่งจะหยิบ Khorat Fossil Museum News มาอานครั้งแรก ก็อาจจะ
ติดตามขอมูลดังกลาวไดในฉบับที่แลวครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกวานะครับ..
สําหรับรูปปนชางภายในสวนหินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีอยูทั้งหมด
10 ตัวดวยกัน เรามาวาตั้งแตเจาตัวเล็กสุดเลยละกัน สําหรับเจานี่คนทั่วไปอาจจะมองเห็น
เปนลูกชาง แตความจริงแลว เคาเคยถูกขึ้นบัญชีชี้วาเปนตนตระกูลของสัตวงวงทั้งปวง นาม
วา มีริธีเรียม ตัวขนาดเทาหมูเขื่อง กอนที่จะถูกเจาอีริธีเรียม (Eritherium) ตัวเทากระตาย
โคนบัลลังกลายเปนบรรพบุรุษของเหลาสัตวงวงแทน ..เจามีริธีเรียม เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา Moeritherium มาจากการผสมคํา คือ Moeris เปนชื่อของทะเลสาบในแองสะสม
ตะกอน Al Fayyum ประเทศอียิปต กับคําวา therion และคําตอทาย –ium ที่หมายถึง
wild beast หรือสัตวปา ดังนั้น ชื่อสกุลของ Moeritherium คือสัตวปาหรือสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมจาก Moeris นั่นเอง แตเจานี่ไมพบในบานเรานะครับ
ตัวตอไป ที่ยืนจังกายกขาหนาชูงวงหาว เออ!! ชูงวงเดนเปนสงา มี 4 งา ที่งอกจาก
ขากรรไกรบนและล า ง เจ า นี่ มี ชื่ อ สุ ด เก ว า กอมโฟธี เ รี ย ม เขี ย นเป น ภาษาอั ง กฤษว า
Gomphotherium มาจากการผสมคําวา Gomphos ที่แปลวา เชื่อมตอ (joint) กับคําวา
therion และคํ า ต อ ท า ย –ium ดั ง นั้ น Gomphotherium จึ ง หมายถึ ง สั ต ว ที่ มี ลั ก ษณะ
บางอยางที่เปนรอยเชื่อมตอ (Welded Beast) การตั้งชื่อเจานี่มาจากลักษณะของงาซึ่งคู
บนโคงงอลงมาจนชิดติดกับคูลาง เมื่อใชงานจะเกิดการเสียดสีจนงาทั้งคูบนและลางสึกไป
พรอมๆ กัน อีกทั้งหากพิจารณาจากลักษณะฟนที่เปนปุมคลายเตานม (แบบกรวย) แบบปุม
ใหญๆ ซึ่งถือเปนรูปแบบฟนแบบดั้งเดิม และฟนทีม่ ีพัฒนาการโดยการแบงปุมฟนใหมากขึ้น
ซึ่งเปนลักษณะของสัตวงวงกลุมใหม ดังนั้นกอมโฟธีเรียมจึงถือเปนรอยเชื่อมตอระหวางสัตว
งวงกลุมดั้งเดิม (ปุมฟนใหญมีไมกี่ปุม) และกลุมใหม (ปุมฟนแบงยอยเล็กๆ หลายปุม) ซึ่ง
เรียกสัตวงวงที่มีลักษณะฟนคลายกอมโฟธีเรียมนี้วา พวกกอมโฟแธร (Gomphothere)
นอกจากนั้น ในชวงประมาณ 18 ลานปกอน (กลางสมัยไมโอซีน) แผนเปลือกโลก
แอฟริกามาชนและเชื่อมตอกับแผนยูเรเชีย ทําใหทองทะเลกลับกลายเปนผืนดินเชื่อมตอ
กัน เกิดการอพยพยายถิ่นของสัตวนอยใหญ โดยเฉพาะกอมโฟธีเรียม จนเรียกขานสถานที่
เชื่อมตอนี้วา “สะพานแผนดินกอมโฟธีเรียม” (Gomphotherium landbridge) ดังนั้น ชื่อ
กอมโฟธีเรียม ที่หมายถึงรองรอยการเชื่อมตอ จึงเปนอะไรที่เหมาะสมที่สูดดดด นั่นเอง..

ตัวตอ ไปเปนชางตัวใหญที่ยืนจังกา มีงาเฉพาะดานลาง
และโคงงอลงมา เราเลยตั้งชื่อใหมันวาชางงาจอบ สวนชื่อเสียง
เรียงนามเจาตัวนี้จริง ๆ คือ ไดโนธีเรียม (Deinotherium) มา
จากการผสมคําวา Deinos ซึ่งหลายทานแปลวา นาสะพรึงกลัว
(terrible) เนื่องจากการคนพบโครงกระดูกเจาตัวนี้สูงใหญราว
ทองสะพานลอย บวกกับคําวา therion และคําตอ ทาย –ium
ดังนั้น ไดโนธีเรียม จึงหมายถึง สัตวปาที่นาสะพรึงกลัว
แตครั้งหนึ่งผมไดมีโอกาสไปที่ประเทศกรีซ และไดพูดคุย
กับเจาของภาษา เขาบอกผมวา จริง ๆ คําวาไดโน (deinos) มี
หลายความหมาย เช น มี ค วามยิ่ ง ใหญ มี กํ า ลั ง มาก มี ค วาม
แข็งแรง (powerful) มีความมหัศจรรย นาพิศวง (wondrous)
มีอํานาจ นาเกรงขาม (potent) มีความนากลัว (terrible) แต
พอคนไทยเราพูดถึง ไดโนเสาร มักจะแปลวา “สัตวเลื้อยคลานที่
นาสะพรึงกลัว” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษในคําวา terrible
ทั้ ง นี้ เ จ า ของภาษากรี ก ยื น ยั น ว า จริ ง ๆ แล ว คํ า ว า deinos มี
ความหมายในทางบวกมากกวาทางลบ เพราะหากพูดถึงคํา ๆ นี้
คนกรีกเองจะเขาใจไปในทางปกปอง หรือเปนผูปองกัน ผูที่นา
เกรงขาม มากกวาความหมายที่วา นาสะพรึงกลัว ดังนั้น ถาจะ
ใหผมนิยามความหมายของเจาไดโนธีเรีย มใหม ผมจะบอกวา
เปนสัตวปาที่นาเกรงขามครับ...
เขียนมาไดสามตัวก็ตองลากันแลวละครับ เอาเปนวาฉบับ
หนาฟาใหม ผมจะมาเลาตอตัวที่เหลือ แมรูปปนจริงจะไมเหลือ
แตก็จะเติมสวนที่คางใหเต็มกระบวนความ..เจอกันใหมครับผม…

รูปปนชางมีริธีเรียม ชางกอมโฟธีเรียม และชางไดโนธีเรียม
ในสวนหิน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
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ยกขบวนไดโนเสารจากพิพิธภัณฑ รวมงานยาโม ป 2556
ทุกๆ ป ที่บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จะมีงานวันฉลองชัยของทาวสุรนารี
เพื่อเทิดทูนวีร กรรมวีร สตรีของชาวจัง หวัดนครราชสีมาและของชาวไทยทั้ง ประเทศ อีก ทั้ง ยัง หวังปลูก
จิตสํานึกเยาวชนใหตระหนักถึงความกลาหาญและเสียสละของทาน งานดังกลาวยังมุงสง เสริมประเพณี
วัฒ นธรรมท อ งถิ่ น การทอ งเที่ ย ว การพั ฒนาเมื อ งใหเ จริญ ก าวหน า ในทุ ก ๆ ดา น ป จ จุ บั นงานย า โมได
กลายเปนเทศกาลทองเที่ยวที่สําคัญของโคราชไปแลว โดยในปนี้ งานยาโมไดเริ่มตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม ถึง
3 เมษายน 2556 รวมเวลา 12 วัน 12 คืนทีเดียว
พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินนําหุนจําลองไดโนเสารอิกัวโนดอนตสายพันธุใหม ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ
ไดโนเสารกินเนื้อ อัลโลซอร ไขไดโนเสาร ชางดึก ดําบรรพ และฟอสซิลที่นาสนใจอื่นๆ ไปรวมจัดแสดง
นิทรรศการในงานยาโมปนี้ดวย …พบกับความรูเรื่องซากดึกดําบรรพ สนุกสนานกับเกมส พรอมลุนของ
รางวัลกลับบานไดทุกวัน ที่ซุมของพิพิธภัณฑ (เยื้องซุมกาชาด) นะคะ...
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