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¤Ò¹Ò ํ  ํ

หากพูดถึงไดโนเสารนักลาเนื้อ หลายคนคงรูจักเจา 

“ทีเร็กซ” ถายังนึกไมออก ใหลองนึกถึงโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “จูแรสส ิกพารก” ไดโนเสารสายพนัธุกนิเลอืดกนิเนื้อพนัธุ

ดุของแท ที่ไมใชมีแคมันตัวเดียวที่แยกเขี้ยวระรานพวกกินพืช

ไดเทานั้น เพราะในเลมนี้ไดขนขบวนเหลานักลาเนื้อมาอยาง

คับคั่ง ทั้งเจาไดโนไนคัส ทารโบซอรัส บาริโอนิกซ และเหลา

นกัลาหนาโหดอกีมากมาย เพื่อมาบกุรงัทาํความรูจกักบัเหลา

นกักนิพชืตาดาํๆหลากหลายสายพนัธุ เชน อะแพโตซอรสั ไทร

เซราทอปส อิกัวโนดอน และอื่นๆที่กําลังวิ่งหนีกันอยางอุตลุด

ดวย 

งานนี้ใครจะลา ใครจะถกูลา อยารอชา รบีตามรอยตนี

พวกมนั เปดหนาตอไปเรว็เขา! 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส



Dinosaur (ไดโนซอร) หรอื “ไดโนเสาร” ที่เรารูจกั เปน

ภาษากรกีมาจากคาํวา dinos ที่แปลวา “นากลวั” กบั sauros 

ที่แปลวา “สตัวเลื้อยคลาน” ใชเรยีกสตัวดกึดาํบรรพอนัดบัใหญ

ในมหายคุมโีซโซอกิ อนัเปนยคุรุงเรอืงของอาณาจกัรไดโนเสาร

ประกอบดวย

• 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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ไดโนเสารแบงออกเปนกลุมใหญไดดงันี้ 

 «ÍÃÔÊàªÕÂ¹ (Saurischian) คอืพวกที่มสีะโพกคลาย

สตัวเลื้อยคลาน กระดกูกนและกระดกูหวัหนาวแยกออกจากกนั

แบงเปน

• ซอโรพอด (Sauropod) คอื ไดโนเสารกนิพชืคอยาว

• เทอโรพอด (Theropod) คอื ไดโนเสารกนิเนื้อ เดนิ 2 ขา

 ÍÍÃ�¹Ô·ÔÊàªÕÂ¹ (Ornithischian) คือพวกที่มีสะโพก

คลายนก กระดกูกนและกระดกูหวัหนาวขนานกนัชี้ไปดานหลงั 

แบงเปน

• ไทรโีอโฟรา (Thyreophora) คอื ไดโนเสารหุมเกราะ

• มารจโินเซฟาเลยี (Marginocephalia) คอื ไดโนเสารมเีขา

• ออรนโิทโพดา (Ornithopoda) คอื ไดโนเสารปากเปด
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ä´â¹àÊÒÃ�¡Ô¹¾×ª
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 »ÃÐàÀ·  ออรนทิสิเชยีน (ไทรโีอโฟรา)   ÂØ¤·ÕÁ่ÕªÕÇÔµÍÂÙ‹  ปลายยคุจแูรสซกิ
 Ê¶Ò¹·Õ¤่Œ¹¾º«Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ  ทวปีแอฟรกิา   ¹ํÒ้Ë¹Ñ¡  1 ตนั
 ¤ÇÒÁÂÒÇÅํÒµÑÇ  3-5 เมตร   ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹  มแีผนกระดกูเรยีงกนัเปนคูที่ลาํตวั
สวนหนาจนถงึกลางหลงั และมหีนามแหลมคมเรยีงยาวเปนคูจากกลาง
หลงัจนถงึปลายหาง

à¤¹âµÃ«ÍÃÑÊ (Kentrosaurus)
เจาไดโนเสารเผาพนัธุแอฟรกิาตวันี้มแีผนกระดกูเรยีงคู

ยาวตั้งแตคอถงึกลางหลงั และมหีนามแหลมเฟยวเรยีงยาวเปน

คูถดักนัไปจนถงึปลายหาง ยงัไมหมดแคนี้ มนัยงัมหีนามอกีคูที่

ตนขาคูหนาดวย โหย...รวยหนามของจริง หนามนี้ทําใหเหลา

นักลาเนื้อปวดตับกันไมนอย หากกระโดดหลบผิดจังหวะหรือ

สับขาหลอกไมทันระหวางที่รบรันพันตูก็อาจเจอหนามแหลม

พวกนี้ทิ่มเนื้อเขางาย ๆ  เลยทเีดยีว งานนี้กวาจะไดกนิเนื้อนุม ๆ  

8



ก็คงตองใชทักษะหักหนามกันเหนื่อยหนอยละ นอกจาก

เรื่องรวยหนามแลว เคนโตรซอรัสยังมีขาหลงัที่ยาวและบกึบนึ

กวาขาหนามาก กนของมนัจงึโดง คอตํ่า เลยกินไดแตพืชผัก

ตนเตี้ยเทานั้นเอง 
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