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¤Ò¹Ò ํ  ํ

ทั้งคามาราซอรัส	เออเหมยซอรัส	แม้กระทั่งมาเม็นชี-

ซอรสั	แชมปคอยาว	ต่างกย็กพลขนกนัมาเป็นขบวน	อวดล�าคอ

ที่สูงมากกว่าตึก	3	ชั้น	ขึ้นมาประชันขันแข่งกับเหล่าสายพันธุ์

แกร่งหุ้มเกราะ	หนามแหลม	แถมมีปลายหางติดอาวุธสุดเท่	

อย่างเจ้าแองคีโลซอรัส	โพลาแคนทัส	หรือมินมี	อ้อ...นี่ยังไม่

นับเหล่าตระกูลแผ่นกระดูกสุดเท่ที่น�าขบวนด้วยสเตโกซอรัส

อกีนะ!	

การประชนัโฉมครั้งใหญ่ของเหล่านกักนิพชืร่างยกัษ์จะ

เป็นอย่างไร	ตามไปอ่านในเล่มนี้กนัได้เลย!	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ตวั
อย
่าง



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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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน	(โปรซอโรพอด)  ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุไทรแอสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  ทวปีแอฟรกิาใต้และทวปียโุรป
 ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  4	ตนั  ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  7-9	เมตร  ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  คอยาว	
ตวัใหญ่ขนาดกลาง	มกีรงเลบ็คล้ายตะขอที่นิ้วตนีคูห่น้า

¾ÅÒ·ÕâÍ«ÍÃÑÊ (Plateosaurus)
พลาทโีอซอรสัเป็นไดโนเสาร์ที่เดนิได้ทั้ง	2	ขา	และ	4	ขา	

นักกินพืชตัวใหญ่ขนาดกลาง	พอบังแดดให้เราขณะยืนได้

สบาย	ๆ 		มันเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์กินพืชคอยาว	4	ขา	

ตัวยักษ์เบิ้มที่ชอบจับกลุ่มอยู่รวมกันเป็นสมาคมช่วงปลายยุค

จูแรสซกิถงึยคุครเีทเชยีส	นกับรรพชวีนิวทิยาเชื่อว่ามนัอยู่รวม

กันเป็นฝูงใหญ่	เดินทางเร่ร่อนไปทั่ว	หลักฐานนี้ยืนยันได้จาก

ฟอสซลิของมนัที่ขดุพบไปทั่วทั้งยโุรป

ลกัษณะพเิศษอย่างหนึ่งของพลาทโีอซอรสัคอืกรงเลบ็

แหลมคมคล้ายตะขอที่ตนีหน้าทั้ง	2	ข้าง	บอกเราได้ว่าพวกมนั

มวีวิฒันาการและปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมเพื่อเอาชวีติ
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รอดได้ดี	ซึ่งวิวัฒนาการนี้พบได้ในไดโนเสาร์หลายตัวที่มีสาย

พันธุ์ใกล้เคียงกัน	อาวุธเหล่านี้แน่นอนว่าแรก	ๆ 	ก็ใช้ตัดใบไม้

หรือโน้มต้นไม้เล็ก	ๆ 	เล็มใบกินเป็นอาหาร	แต่นาน	ๆ 	เข้าหาก

มีพวกไม่น่าพึงประสงค์เข้ามากล�้ากรายในอาณาเขต	กรงเล็บ

คู่นี้กอ็าจเปลี่ยนเป็นอาวธุคู่กายแทน
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน	(โปรซอโรพอด)  ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุไทรแอสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  อาร์เจนตนิา  ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  4.5	ตนั	
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  11	เมตร  ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  เดนิหรอืวิ่งด้วย	4	ขา	คอและ
หางยาว	กระดกูกลวง

ÃÕâÍÎÒ«ÍÃÑÊ (Riojasaurus)
หากจัดเวทีให้ไดโนเสาร์ยืนเทียบรุ่นก่อนขึ้นชกมวย

สากลสมคัรเล่น	รโีอฮาซอรสักจ็ะอยูใ่นรุน่มดิเดลิเวต

ที่มขีนาดและน�้าหนกักลาง	ๆ 	ระหว่างรุน่เฮฟวเีวต

อย่างพี่บิ๊กเบิ้มดิโพลโดคัส	กับรุ่นไลต์เวตเบา	ๆ 	

อย่างเจ้าอีฟราเชีย	แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็น

ไดโนเสาร์กนิพชืตวัใหญ่ที่สดุตวัหนึ่งในสายพนัธุแ์ห่งยคุ	

คอและหางของมันยาวพอ	ๆ 	กับรุ ่นลูกหลานเคี้ยวพืช

ที่เดิน	4	ขา	มันมีลักษณะใกล้เคียงกับเมลาโนซอรัส	รุ่น

ลูกของมนั
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กระดกูสนัหลงัของรโีอฮาซอรสักลวง	น�้าหนกัตวัจงึเบา

เมื่อเทยีบกบัขนาดจรงิ	มนัมกีล้ามเนื้อขาใหญ่โต	แต่เดนิ	2	ขา

ไม่ได้เหมือนพลาทีโอซอรัส	เพราะตัวยาวเกินไปจึงต้องใช้ขา

ทั้งหมดช่วยพยงุและรกัษาสมดลุ	ขาคูห่น้าของมนัยาวพอ	ๆ 	กบั

ขาคู่หลงัเลยละ

เจ้ารีโอฮาซอรัสอยู่ในยุคก่อนที่เหล่านักกินพืชคอยาว

4	ขาหน้าใหม่จะเข้ามายึดครองพื้นที่และประกาศอ�านาจแห่ง

ยคุนกักนิพชืขนาดบิ๊กเบิ้ม
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน	(โปรซอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ต้นยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ 	ทวปีอเมรกิาเหนอื   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  70	กโิลกรมั	
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  2-3	เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  หวัมลีกัษณะเป็นรปูสามเหลี่ยม	
ฟนทื่อคล้ายเพชร	มกีรงเลบ็ตนี

áÍ§¤Õ«ÍÃÑÊ (Anchisaurus)
แองคีซอรัสเป็นไดโนเสาร์ตัวแรก	ๆ 	ในสายพันธุ์ที่ขุด

พบฟอสซิล	ลักษณะของมันแตกต่างจากพี่น้องโปรซอโรพอด

ตัวอื่น	เพราะตีนคู่หน้าและคู่หลังยาวและแคบเหมือนกับเจ้า

ทโีคดอนโตซอรสัญาตขิองมนั	 ปกตแิล้วขาของเหล่าโปรซอโร-

พอดจะกว้าง	ทั้ง	2	ตัวนี้เลยถูกจัดให้เป็นไดโนเสาร์พันธุ์เล็ก	

เหตผุลหนึ่งอาจมาจากขนาดขาเรยีวเลก็ของมนั	

นักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่าแองคี-

ซอรัสเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ ์

โปรซอโรพอด	เดนิ	2	ขาได้
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และกินพืชเป็นอาหาร	เพราะมันมีลักษณะแตกต่างจาก

บรรพบรุษุของนกักนิพชืคอยาวเดนิ	4	ขามาก	แต่กม็หีลกัฐาน

บางอย่างที่ยงัไม่แน่ชดั	บ่งบอกว่าเจ้าแองคซีอรสัคาบเกี่ยวอยู่

ระหว่าง	2	สายพนัธุ์นี้	

กะโหลกของมนัเบาและเป็นรปูสามเหลี่ยมเมื่อมองจาก

ด้านข้าง	ฟนทื่อ	มรีปูร่างคล้ายเพชร	และมจี�านวนฟนน้อยกว่า

พี่น้องเผ่าเดียวกัน	จึงกินได้แต่พืชอ่อน	ๆ 		นอกจากนี้มันยังมี

กรงเลบ็ตนี	ช่วยตดัใบไม้หรอืปองกนัศตัรูได้
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 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน	(ซอโรพอด)	  ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ต้นยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ 	อนิเดยี   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  10	ตนั	
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  20	เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  ตวัโต	ขาใหญ่	เป็นไดโนเสาร์
คอยาวกนิพชื	เดนิ	4	ขา	รุน่แรก	ๆ

ºÒÃÒ¾Ò«ÍÃÑÊ (Barapasaurus)
ชื่อของมันหมายถึง	“ขาใหญ่”	และเป็นไดโนเสาร์รุ่น

คลาสสิกเกากึ้กหรือเรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชบิ๊กเบิ้ม	

คอและหางยาว	เดนิ	4	ตนี	รุน่แรก	ๆ 	มนัอาศยัอยูใ่นช่วงเดยีวกบั

พวกคอยาว	เดนิ	2	ตนีรุน่สดุท้าย	ท�าให้บางครั้งหน้าตาของมนั

ไปละม้ายคล้ายคลงึกบัโปรซอโรพอดเข้า	แต่อนัที่จรงิแตกต่าง

กนัมาก	ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะกระดูกสนัหลงั	 กระดูกเชงิกราน

หรอืขนาดอนัใหญ่โตมหมึาที่เกอืบเท่ากบัดโิพลโดคสั	ฟนหน้า

ของมนัคล้ายช้อน	มฟีนกรามทั้งใหญแ่ละแบน	เอาไว้บดเคี้ยว

12

ตวั
อย
่าง



ฟอสซลิของบาราพาซอรสัมค่ีามาก	เพราะเรา

ด�าดินขุดเจอได้แค่ที่อินเดียเท่านั้น	ส่วนใหญ่ที่ขุด

เจอเป็นกระดูกขา	กระดูกสันหลัง	และฟน	แต่

ขดุไม่เจอกะโหลก
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ªÙâ¹«ÍÃÑÊ (Shunosaurus)
เจ้าชูโนซอรัสจัดเป็นไดโนเสาร์คอยาวกินพืชพันธุ์เล็ก	

ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนเจ้าดิโพลโดคัสหรืออาร์เจนติโน-

ซอรัส	ฟอสซิลของมันเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมาก	และช่วย

ตอบโจทย์ข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวมันได้ครบถ้วน	เนื่องจากขุด

พบฟอสซิลของชูโนซอรัสที่มณฑลเสฉวน	เลยน�าค�าว่า	“สู่	

(shǔ)”	ในภาษาจีน	ซึ่งเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของมณฑลเสฉวน

มาตั้งชื่อให้มนั

มนัมรีปูร่างลกัษณะเหมอืนกบัพี่น้องของมนัคอืคอยาว	

ตวัอ้วนฉ	ุขาหนา้สั้นกว่าขาหลงั	แตส่ิ่งที่ท�าใหม้นัแตกต่างจาก

ตัวอื่นคือลูกตุ้มติดปลายหาง	แน่นอนว่าเจ้าสิ่งนี้มีไว้แจกขนม

ตุ้บตั้บ	เหวี่ยงใส่แบบไม่ยั้ง	ให้พวกนักล่าเหยื่อเจ็บเนื้อเจ็บตัว

ไปตาม	ๆ 	กนั	นอกจากนี้มนัยงัอาศยัอยู่รวมกนัเป็นฝูงอกีด้วย

 »ÃÐàÀ·  ซอรสิเชยีน	(ซอโรพอด)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  กลางยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  จนี   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  7-10	ตนั	
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅÒํµÑÇ  10-12	เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  เดนิ	4	ขา	ปลายหางยาวมก้ีอน
กระดกูแขง็

14

ตวั
อย
่าง


	9786160426690_ไดโนเสาร์ร่างยักษ์
	คำนำ



