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หากไม่นับไดโนเสาร์สายพันธุ์โหดสมชื่อและ

หน้าตาอย่างเจ้าทีเร็กซ์หรือสไปโนซอรัสแล้วละก็  ใคร

เลยจะคดิว่าไดโนเสาร์กนิพชืพนัธุ์มเีขากโ็หดดไุม่แพ้กนั 

แม้ปกตเิจ้าไทรเซราทอปส์ยกัษ์ 3 เขา ตดิแผงเกราะรอบ

หวัจะมนีสิยัอ่อนโยน หรอืนกักนิพชืตวัเลก็อย่างโปรโตเซ

ราทอปส์ที่หนกัเพยีง 50 กโิลกรมักช็อบอยูอ่ย่างสงบ แต่

วนัดคีนืดพีวกมนักลบัเตม็ไปด้วยพลงัดบัเครื่องชน สูย้บิ

ตายามเข้าตาจน! 

  ถ้าอยากรูว่้าแต่ละตวัดยุงัไง อย่ารอช้า รบีเปด

เล่มนี้อ่านดูกนัเถอะ! 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
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Dinosaur (ไดโนซอร์) หรอื “ไดโนเสาร์” ที่เรารูจ้กั เป็น

ภาษากรกีมาจากค�าว่า dinos ที่แปลว่า “น่ากลวั” กบั sauros 

ที่แปลว่า “สตัว์เลื้อยคลาน” ใช้เรยีกสตัว์ดกึด�าบรรพ์อนัดบัใหญ่

ในมหายคุมโีซโซอกิ อนัเป็นยคุรุง่เรอืงของอาณาจกัรไดโนเสาร์

ประกอบด้วย

• ÂØ¤ä·ÃáÍÊ«Ô¡ (Triassic Period) 208 ÅŒÒ¹»‚¡‹Í¹ 

• ÂØ¤¨ÙáÃÊ«Ô¡ (Jurassic Period) 146 ÅŒÒ¹»‚¡‹Í¹

• ÂØ¤¤ÃÕà·àªÕÂÊ (Cretaceous Period) 65 ÅŒÒ¹»‚¡‹Í¹
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ไดโนเสาร์แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดงันี้ 

 «ÍÃÔÊàªÕÂ¹ (Saurischian) คอืพวกที่มสีะโพกคล้าย

สตัว์เลื้อยคลาน กระดกูก้นและกระดกูหวัหน่าวแยกออกจากกนั

แบ่งเป็น

• ซอโรพอด (Sauropod) คอื ไดโนเสาร์กนิพชืคอยาว

• เทอโรพอด (Theropod) คอื ไดโนเสาร์กนิเนื้อ เดนิ 2 ขา

 ÍÍÃ�¹Ô·ÔÊàªÕÂ¹  (Ornithischian)  คือพวกที่มีสะโพก

คล้ายนก กระดกูก้นและกระดกูหวัหน่าวขนานกนัชี้ไปด้านหลงั 

แบ่งเป็น

• ไทรโีอโฟรา (Thyreophora) คอื ไดโนเสาร์หุ้มเกราะ

• มารจโินเซฟาเลยี (Marginocephalia) คอื ไดโนเสาร์มเีขา

• ออรนโิทโพดา (Ornithopoda) คอื ไดโนเสาร์ปากเป็ด
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ÍÕâÍáÃ»àµÍÃ� (Eoraptor)
อีโอแรปเตอร์ เป็นไดโนเสาร์ที่นักบรรพชีวินวิทยา

พากันสับสนว่ามันเป็นทั้งต้นแบบของไดโนเสาร์กินเนื้อในยุค

หลัง ๆ  และเป็นต้นแบบของไดโนเสาร์กินพืชในยุคจูแรสซิกถึง

ครีเทเชียส เนื่องจากชุดฟนจากฟอสซิลของมันใกล้เคียงกับ

ไดโนเสาร์ทั้ง 2 ชนดิ 
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อย่างไรก็ตามมันก็ถูกจัดให้เป็นไดโนเสาร์กิน

เนื้อตัวเล็กยุคแรกของไดโนเสาร์ล่าเนื้อพันธุ์ดุ โหด 

และน่ากลัวทั้งหลาย น่องที่แข็งแรงเหมาะกับรูปร่าง

ปราดเปรียวของมันช่วยให้เจ้าอีโอแรปเตอร์ยืนและ

วิ่งเร็วได้ด้วย 2 ขา อีกทั้งหางยาวของมันยังช่วยเรื่อง

การทรงตัวหลบสิ่งกีดขวางขณะวิ่งไล่งับเหยื่อ หรือใช้

วิ่งหนขีณะก�าลงัตกเป็นเหยื่อได้เป็นอย่างด ีมนัมนีิ้วมอื

ข้างละ 5 นิ้ว ช่วยจบัอาหารเข้าปากได้ง่าย

 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน (เทอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุไทรแอสซกิ  

 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  อาร์เจนตนิา   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  10 กโิลกรมั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  1 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  รปูร่างปราดเปรยีวว่องไว เดนิ 2 ขา 
เป็นต้นแบบของไดโนเสาร์กนิเนื้อยคุหลงั
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน (เทอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุไทรแอสซกิ 

 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  สหรฐัอเมรกิา   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  30 กโิลกรมั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  2-3 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  หวัเรยีว ฟนแหลม ขากรรไกรแขง็
แรง ตวัเบา และวิ่งเรว็

«ÕâÅä¿«ÔÊ (Coelophysis)
ซีโลไฟซิส เป็นไดโนเสาร์พันธุ์เล็กที่สูงเกือบเท่าคน

หวัเรยีวเลก็ ฟนแหลม ขากรรไกรแขง็แรง เลบ็คม คอโค้งยดืหด

ได้ ท�าให้มันหันได้ทุกทิศทางเพื่อคอยสอดส่องมองหาเหยื่อ

ช่วยเพิ่มโอกาสให้มันงับเหยื่อได้แม้อยู่ในระยะที่ห่างไกล 

นอกจากนี้ขาเรยีวยาวที่ภายในมแีตก่ระดกูกลวง ยงัชว่ยเสรมิ

ให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นอีกด้วย  โครงสร้างของมันเรียกได้ว่าถูก

ออกแบบมาได้เหมาะสมที่สดุในยคุนี้กว่็าได้ หากปะกนั

ซึ่ง ๆ  หน้า เลกิคดิเรื่องวิ่งหนมีนัได้เลย!

เจ้าตัวเล็กปราดเปรียวเหล่านี้ นิยมออกล่าเหยื่อแบบ

ยุทธการไดโนเสาร์หมู่ ตัวหนึ่งต้อน ตัวหนึ่งไล่ พากันตะครุบ
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จับเหยื่อกินกันอย่างส�าราญใจ ความโหดร้ายนี้ช่างขัดกับ

ขนาดตวัเลก็น่ารกัยิ่งนกั และความโหดร้ายกลบัยิ่งเพิ่มทวคีณู

มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลน�้าลด อาหารหมด พากันอดอยาก 

บรรดาขาใหญ่บิ๊กเบิ้มในกลุ่มจะจับเจ้าตัวที่เล็กและอ่อนแอ

กว่าขึ้นเขยีงทนัท!ี
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à«ÃÒâ·«ÍÃÑÊ (Ceratosaurus)
หากมองเผิน ๆ  เซราโทซอรัสตัวนี้ก็ดูไม่แตกต่างจาก

นักล่าเนื้อตัวอื่นเท่าไรนัก แต่มี 2 สิ่งที่เตะตาเราเข้าอย่างจังก็

คือนองาม ๆ  ผุดอยู่เหนือจมูก 1 นอ กับเขาแข็งแรง 2 เขาตรง

หน้าผาก และมีเงี่ยงกระดูกที่ยื่นโผล่ออกมาจากกระดูกสัน

หลัง ยาวเรียงรายตั้งแต่หลังคอจดหางนั่นเอง เจ้านอที่ว่านี้
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน (เทอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุจแูรสซกิ 

 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  สหรฐัอเมรกิา   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  0.5-1 ตนั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  6.5-8 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  ม ี1 นอเหนอืจมกู และม ี2 เขา
อยูต่รงบรเิวณหน้าผาก มเีงี่ยงกระดกูที่ยื่นโผล่ออกมาจากกระดูกสนัหลงั 
ยาวเรยีงรายตั้งแต่หลงัคอจดหาง ฟนใหญ่ นสิยัดรุ้าย

ดเูหมอืนจะแขง็แรง แต่กลบัเปราะบาง ใช้ล่าเหยื่อหรอืปองกนั

ตวัไม่ได้เลยสกันดิ ขอ้สนันษิฐานเลยไปตกอยูท่ี่เรื่องเอาไว้โชว์

หล่อดึงดูดตัวเมียแทน  นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่า

มนัววิฒันาการมาเป็นสตัว์สายพนัธุ์จระเข้ในปจจบุนัอกีด้วย 

เซราโทซอรัสถือได้ว่าเป็นนักล่าขาเล็กที่มี

สายพันธุ์ใกล้ชิดกับอัลโลซอรัส ถึงจะเล็กลงมา

แตท่ว่าดกีรคีวามโหดกลบัหาลดลงไม ่นั่นเปน็

เพราะมนัมร่ีางกายที่แขง็แรง ปราดเปรยีว ฟน

ใหญ่ คม ล่าเหยื่อได้แม้กระทั่งไดโนเสาร์ที่มี

ร่างกายใหญ่กว่า จึงถูกจดัให้เป็นนกัล่าตวัยง

อกีสายพนัธุ์หนึ่ง โหดไหมล่ะ!
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน (เทอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ต้นยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  ขั้วโลกใต้   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  300 กโิลกรมั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  6-8 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  มหีงอนคล้ายใบพดั มเีขา 1 คู ่
เหนอืตาทั้ง 2 ข้าง น�้าหนกัตวัเบาเมื่อเทยีบกบัร่างกายที่ใหญ่โต

ä¤ÃâÍâÅâ¿«ÍÃÑÊ
(Cryolophosaurus)

เจ้าไครโอโลโฟซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลาง

ค่อนไปทางใหญ่ มลีกัษณะพเิศษอยูท่ี่หวัของมนั หงอนรปูใบพดั

เหมือนจัดทรงผมให้ดูเท่นี้ หลายคนจึงเรียกมันว่า “กิ้งก่าเอล

วสิ” เพราะเหมอืนทรงผมของราชาเพลงรอ็ก  เอลวสิ เพรสลย์ี

แต่เจ้าหงอนนี้กลับมีประโยชน์ใช้สอยไม่กี่อย่าง อย่างแรกคือ

เอาไว้อวดสาว อย่างที่ 2 เอาไว้ขู่ศตัรูที่หวงังบัเนื้อของมนั แต่

เอาเข้าจรงิ หากโดนโจมตทีี่หวัอย่างจงั หงอนนี้กห็กัง่ายเช่นกนั

หวา...แบบนี้ผมกเ็สยีทรงหมดน่ะส ิ

นอกจากนั้นมนัยงัมเีขาน้อย ๆ

อกีคูน่นูปดูขึ้นมาเหนอืตาทั้ง 2 ขา้ง 

และชุดฟนอันแหลมคมน่ากลัว 2 สิ่ง

นี้มไีว้ล่าเหยื่อและปองกนัศตัรู
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อีกเรื่องที่บอกไปใครเลยจะเชื่อว่าเจ้ายักษ์กินเนื้อตัวนี้

มาจาก “ขั้วโลกใต้” หลายคนคงงงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร 

ไดโนเสาร์ไม่โดนแช่แข็งเย็นแข่งกับพวกแมมมอทงั้นหรือ 

ผดิแล้ว! สมยันั้น แผ่นดนิทั้งโลกยงั

เป็นผืนเดียวกัน สภาพอากาศ

ปลอดโปร่ง แตกต่างจากปจจบุนั

มากถึงมากที่สุด  แต่ถึงอย่าง

นั้น ชื่อของมันก็มีที่มาจาก

ถิ่นที่อยู่คือบริเวณขั้วโลกใต้

ที่เราขดุเจอฟอสซลิไงล่ะ แถม

ฟอสซิลที่ขุดเจอยังมีสภาพ

สมบูรณ์มาก ๆ  อีกด้วย ความ

ดีความชอบนี้ต้องยกให้ตู้เย็นขนาดยักษ์

ที่ช่วยรกัษาสภาพของมนัไว้ได้ดขีนาดนี้
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âÁâ¹âÅâ¿«ÍÃÑÊ
(Monolophosaurus)

โมโนโลโฟซอรัสจัดเป็นไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงกับเจ้า

ไดโลโฟซอรสั ญาตห่ิาง ๆ  ของมนั ต่างกนัตรงที่โมโนโลโฟซอรสั

มีหงอนยาวยืดตั้งแต่เหนือจมูกจนถึงหน้าผากอยู่หงอนเดียว

เท่านั้น แถมยงัตวัใหญ่กว่า และดดุนัสะบั้นหั่นแหลกกว่าพี่น้อง

ของมันอีกด้วย มันยืนและเดินด้วย 2 ขาเหมือนกับนักล่าเนื้อ

ทั่ว ๆ  ไป แต่เนื้อที่มนัล่าได้นั้นกลบัเป็นสตัว์ที่อยูใ่กล้กบัแหล่งน�้า

ทั้งสิ้น ถงึจะโหด ดขุนาดไหน กส็นันษิฐานได้ว่าเจ้ายกัษ์

เบิ้มตัวนี้ไม่เที่ยวเข้าปาหาของสดในนั้นมากสักเท่าไร

นัก แต่จะนอนผึ่งแดด ตีพุงอยู่ใกล้แม่น�้าหรือทะเลสาบ 

แถมยึดเป็นแหล่งที่อยู่ รอเหยื่อมากินน�้าให้ชุ่มคอและรอเป็น

เนื้อแดดเดยีวของมนัในเวลาเดยีวกนั

 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน (เทอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  กลางยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  จนี   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  700 กโิลกรมั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  5 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  มหีงอนเดี่ยวยาวตั้งแต่จมกูจนถงึ
หน้าผาก
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