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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ถ้าถามถึงสัตว์ยุคดึกด�าบรรพ์ที่เด็ก ๆ  สนใจ เชื่อได้ว่าไดโนเสาร์คงเป็นค�าตอบแรก ๆ  

ถึงแม้ว่าไดโนเสาร์จะสญูพันธ์ุไปหลายล้านปีก่อน แต่ด้วยความหลากหลายของไดโนเสาร์ 

ท่ีมีทั้งชนิดกินพืชและกินเน้ือ ไดโนเสาร์มีเขา ไดโนเสาร์มีเกราะ ไดโนเสาร์ปากเป็ด ท�าให้

ไดโนเสาร์ยังคงเป็นสัตว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจส�าหรับเด็ก ๆ  เสมอมา

ส�านักพิมพ์นานมีบุ ๊คส์จะพาเด็ก ๆ  เดินทางย้อนไปในยุคไดโนเสาร์  เพ่ือรู ้จักกับ

ไดโนเสาร์ยุคต่าง ๆ   เรียนรู้วิถีชีวิตของพวกมัน การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ รวมท้ังรู้จักสัตว์

ที่อยู่บนท้องฟ้าและมหาสมุทรที่อยู่ในยุคเดียวกับมันอีกด้วย

ด้วยเน้ือหาและภาพประกอบที่เข้าใจง่ายจะท�าให้เด็ก ๆ  ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ได้

ตักตวงความรู้เรื่องไดโนเสาร์ได้ไม่รู้เบื่อ

เด็ก ๆ  พร้อมจะส�ารวจโลกไดโนเสาร์กันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

นานมีบุ๊คส์
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พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ที่นี่เราจะพบโครงกระดูกจริง 

ของไดโนเสาร์ และรู้ว่า 

พวกมันด�ารงชีวิตอย่างไร 

เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน  

ซึ่งตอนนั้นโลกยังไม่มีมนุษย ์

เกิดขึ้นเลย

โอ้ โฮ!

พวกมันมีอยู่จริง 
หรือเปล่านะ

เราประกอบ 
โครงกระดูกของมัน 
ได้อย่างไรคะ

ผมไม่อยาก 
เดินผ่านมันเลย
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เราค้นพบไดโนเสาร์ 
ได้อย่างไรคะ

โครงกระดูกยังคงอยู ่
มาได้อย่างไรครับ

เราเรียกซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถม 
จนกลายเป็นหินว่า ฟอสซิล

เมื่อไดโนเสาร์ตาย ซากของมันจะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่น  
หรือย่อยสลายไป เหลือเพียงกระดูกบางส่วนที่ถูกทรายและ 

โคลนเลนทับถมจนกลายเป็นหินตะกอน

เมื่อ 200 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์
ตื่นเต้นมากที่พบฟันและกระดูก

ขนาดใหญ่ใต้พื้นดิน

กระดูกเหล่านี้ไม่เหมือนโครงกระดูกสัตว์ที่เรารู้จัก นักวิทยาศาสตร ์
ชาวอังกฤษคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกิ้งก่า 

จึงตั้งชื่อพวกมันว่า ไดโนเสาร์ หมายถึง กิ้งก่าที่น่าเกรงขาม
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เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปี ภูมิประเทศเปลี่ยนไป  
บริเวณที่เคยเป็นทะเลสาบกลายเป็นภูเขาหรือที่ราบ  
 พื้นดินถูกลมหรือฝนชะจนฟอสซิลโผล่ขึ้นมาเหนือดิน

ในที่สุดนักบรรพชีวินวิทยา 
และนักวิทยาศาสตร ์
ก็จะพบฟอสซิล

เราเจอฟอสซิล 
ได้อย่างไรคะ

ผมจะหามันเจอ 
บ้างไหมนะ

ทุกวันนี้นักธรณีวิทยาผู้ศึกษาสิ่งต่าง ๆ   
ใต้พื้นผิวโลกมีหน้าที่หาต�าแหน่ง 

ที่อาจมีฟอสซิลซ่อนอยู่

ส่วนหน้าที่ของนักบรรพชีวินวิทยาคือ  
การขุดหาฟอสซิลที่อยู่บริเวณนั้น  
คนเหล่านี้ท�างานคล้ายนักสืบ
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บางครั้งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบรอยตีน ไข่ หรือมูลสัตว ์
ในฟอสซิลด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าไดโนเสาร์เคลื่อนไหวอย่างไร  

กินอะไร และออกลูกอย่างไร

บางครั้งฟอสซิลจะแสดง 
รายละเอียดผิวหนังของ 
ไดโนเสาร์ที่มีเกล็ดปกคลุม

ต้องศึกษาเป็นเดือนหรือเป็นปี  
เพื่อประกอบโครงกระดูกแต่ละชิ้น 
และน�ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

เรารู้อะไรจาก 
ฟอสซิลบ้างคะ

แล้วเราท�าอะไร 
กับฟอสซิลล่ะครับ

เหมือนต่อ 
จ๊ิกซอว์เลย

เมื่อขุดค้นพบฟอสซิล นักบรรพชีวินวิทยาจะหุ้มมันทีละชิ้น 
ด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อไม่ให้แตกหัก แล้วส่งไปที่ห้องทดลอง 
เพื่อท�าความสะอาดและศึกษาว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด
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ไดโนเสาร์ยุคแรก
ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ 

เมื่อราว 225 ล้านปีก่อน  

ในโลกที่ไม่เหมือนทุกวันนี้  

ลองมาย้อนเวลาท่องไปใน 

ยุคของไดโนเสาร์กันเถอะ

เด็ก ๆ  เดินตามพวกเรา 
มาเลยจ้ะ

ตั้ง 225 ล้านปี 
เลยเหรอ

บรรยากาศไม่ 
เหมือนบ้านเราเลย

ไปเท่ียวกัน 
ดีกว่า
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ท�าไมที่นี่ 
ร้อนจังเลย

ต้นอะไรน่ะ  
หน้าตาประหลาดจัง

นั่นไดโนเสาร์ 
ใช่ไหมครับ

นี่คืออีโอแรปเตอร์  ไดโนเสาร์ยุคแรก 
มันกินแมลงและสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ  

เป็นอาหาร และวิ่งเร็วมาก

เนื่องจากในยุคนี้ต้นไม้มีใบไม่มาก อีกทั้งใบยังแหลมคม  
ไดโนเสาร์ในยุคนี้จึงกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร  

แต่กลับผอมเพรียวและว่องไว

ในยุคไทรแอสซิก  สภาพอากาศร้อนและ 
แห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย

พืชที่เจริญเติบโตได้ดีจึงเป็นพวกปาล์ม สน  
และเฟิร์น เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน�้ามาก
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