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บทความวิิชาการ

ฟััน

ในสิ่่�งมีีชีีวิิต

น่่าจะไม่่มีีใครที่่ไ� ม่่รู้้�จักั อวััยวะที่่เ� รีียกว่่าฟััน มัันอยู่่�
ในปาก เพื่่อ� ช่่วยเราบดเดี้้ย� ว และช่่วยเสริิมบุุคลิิกภาพ หากเปิิด
พจนานุุกรม จะได้้ความหมายว่่า ฟััน .น. กระดููกเป็็นซี่่� ๆ อยู่่�ใน
ปากสํําหรัับกััด ฉีีกเคี้้�ยวอาหาร โดยปริิยายหมายถึึงสิ่่�งที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายคลึึงเช่่นนั้้�น เช่่น ฟัันเลื่่�อย ฟัันจัักร

เรีียบเรีียงโดย นายห้้วน

ฟัันนั้้�น หากกล่่าวกัันตามตรงทุุกคนคงจะมองว่่ามัันเป็็น
อวััยวะสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงชีีวิิต หากไม่่มีีฟััน เราจะบดเคี้้ย� วอาหารได้้
อย่่างไร กลืืนอาหารลงไปทั้้�งก้้อนหรืือ ?
แต่่ฟันั ของสััตว์์แต่่ละชนิิดก็มิ็ ไิ ด้้เหมืือนกััน เพราะนอกจาก
จะใช้้เพื่่�อบดเคี้้�ยวอาหารแล้้ว ฟัันของสััตว์์หลาย ๆ ชนิิดยัังสามารถ
ใช้้กัดั แทะสร้้างรัังสร้้างถิ่่น� ที่่อ� ยู่่� ใช้้ล่า่ เหยื่่�อหรืือเป็็นอาวุุธป้อ้ งกัันตััว
เรีียกว่่าเป็็นสิ่่ง� สารพััดประโยชน์์ที่มีีลั
�่ กั ษณะและหน้้าที่่อั� นั หลากหลาย
สััตว์์ฟัันแทะมีีฟัันสองซี่่�หน้้าที่่�ยาวไม่่หยุุดตลอดชีีวิิต
สััตว์์ฟันั เขี้้ย� วมีีแต่่ฟันั ซี่่แ� หลม ขณะที่่สั� ตั ว์์กินิ พืืชนั้้น� ฟัันจะหนาและแบน
ส่่วนฉลามนั้้น� สามารถเปลี่่ย� นฟัันชุุดใหม่่เรื่่อ� ย ๆ ตลอดอายุุไข ในขณะ
ที่่สั� ตั ว์์แบบจระเข้้ เกิิดมาพร้้อมกัับฟัันในปากที่่จ� ะติิดตัวั มัันไปจนตาย
ส่่วนฟัันของมนุุษย์์นั้้�น ก็็มีีหลายชนิิด ทั้้�งฟัันตััด ฟัันเขี้้�ยว
และฟัันกราม จััดเรีียงอยู่่�ในปากกลายเป็็นทั้้�งสิ่่�งที่่�ช่่วยในการเคี้้�ยว
อาหาร และช่่วยเสริิมบุุคลิิกภาพให้้แก่่บุุคคล
แต่่ว่า่ อะไรคืือสิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดความหลายหลากเช่่นนี้้ คำ
� �ำ ตอบ
พื้้น� ฐานก็็คงจะคืือวิิวัฒ
ั นาการที่่ทำ� �ำ ให้้ฟันั ของสััตว์์ชนิดต่
ิ า่ ง ๆ แตกต่่างกััน
มากมายยิ่่�งนััก
วิิวัฒ
ั นาการนี้้� ก็เ็ สมอเหมืือนด้้วยเครื่่อ� งมืือของธรรมชาติิที่ใ�่ ช้้
รัังสรรค์์ศิลิ ปะอัันงดงามนามว่่าชีีวิิต ให้้มีีความซัับซ้้อนและมหััศจรรย์์ยิ่่ง�

แต่่ก่อ่ นจะกล่่าวโดยละเอีียด ขอเท้้าความเกี่่ย� วกัับเครื่่อ� งมืือ
ของศิิลปิินผู้้�ใหญ่่นามว่่าธรรมชาติินามว่่าวิิวััฒนาการนี้้�สัักเล็็กน้้อย 
เพราะมัันมัักจะถููกเข้้าใจผิิดอยู่่�บางประการ
ประการแรก สิ่่�งมีีชีีวิิตทุุกอย่่างไม่่ได้้เลืือกเองว่่าอยากได้้
อะไร มัันคืือการกลายพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิของทุุกสิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่ทำ� �ำ ให้้ยีีนส์์
ของสิ่่�งมีีชีีวิิตนั้้�น ๆ เปลี่่�ยนแปลงทีีละน้้อยโดยไม่่อาจควบคุุม
ประการที่่ส� อง เรามัักจะได้้ยินิ คำำ�ว่า่ “ผู้้�ที่แ�่ ข็็งแกร่่งกว่่าจะ
อยู่่�รอด” อัันที่่�จริิงคำำ�นี้้�ก็็ไม่่ได้้ถููกต้้องสมบููรณ์นั์ ัก
ลองจิินตนาการถึึงสัังคมของสััตว์์กินิ พืืชในทุ่่�งหญ้้าที่่มีีนั
� กั
ล่่าคอยล่่าพวกมัันด้้วยการวิ่่�งไล่่ ตัวั ไหนจะอยู่่�รอด ตััวไหนจะถููกกิิน
คำำ�ตอบมัันก็็คงไม่่ยาก ตััวที่่วิ่่� �งช้้าจะถููกกิิน ตััวที่่�วิ่่�งเร็็วจะรอดตาย
ฉะนั้้น� พวกสััตว์์กินิ พืืชธรรมดา ไม่่อาจเลืือกได้้ว่า่ ตััวเองจะ
วิิวััฒนาการกลายเป็็นอะไร  แต่่ธรรมชาติิเป็็นเลืือกสรรค์์ กล่่าวคืือ
เมื่่�อนัักล่่าโผล่่มา มัันจะวิ่่�งหนีี ตััวที่่�วิ่่�งไม่่ทัันก็็จบชีีวิิต ไม่่มีีโอกาสได้้
ถ่่ายทอดยีีนส์์ต่อ่  ขณะที่่ตั� วั ที่่วิ่่� ง� เร็็วกว่่านั้้น� ก็็จะรอดไปสืืบเผ่่าสืืบพัันธุ์์�ได้้
ด้้วยเหตุุนี้้ มั
� นั จึึงไม่่ใช่่ผู้้�ที่แ�่ ข็็งแกร่่งกว่่าจะอยู่่�รอด แต่่เป็็น
ผู้้�ที่ไ�่ ม่่เหมาะสมจะล้้มตาย ในที่่นี้้� คื� อื ตััวที่่วิ่่� ง� ช้้า จะล้้มตายไม่่มีีโอกาส
ได้้สืบื ทอดพัันธุุกรรมของตััวเอง ทำำ�ให้้สัตั ว์์แต่่ละท้้องถิ่่น� จึึงมีีลัักษณะ
ที่่เ� หมาะสมกัับท้้องถิ่่น� เหล่่านั้้น� เพราะตััวที่่เ� หมาะสมน้้อยกว่่านั้้�นไม่่
อาจอยู่่�รอดได้้เมื่่�อเจอตััวที่่�เหมาะสมกว่่า
เช่่นการวิ่่�งหนีีนัักล่่า หากตััวที่่เ� คยวิ่่�งเร็็วที่่สุ� ด วั
ุ นั หนึ่่�งตััวอื่่น�
วิ่่ง� เร็็วกว่่ามัันทั้้ง� หมด มัันย่่อมกลายเป็็นเหยื่่�อของนัักล่่าได้้เช่่นเดีียวกััน
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นั่่�นคืือการทำำ�งานพื้้�นฐานของทฤษฎีแี บบดาร์์วิิน และถ้้า
หากนำำ�มันั มาใช้้อธิิบายกัับฟััน เราจะพบตััวอย่่างมากมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับพฤติิกรรมของการกิินอาหาร หรืือพฤติิกรรมอื่่�น ๆ
สััตว์์ทุุกชนิิด รวมถึึงมนุุษย์์ พบว่่าถ้้าเราบดเคี้้�ยวอาหาร
ก่่อนกลืืนสัักหน่่อย ระบบย่่อยอาหารของเราจะทำำ�งานได้้ดีีขึ้้�นมาก
ผิิดกัับถ้้าเรากลืืนอาหารทั้้�งก่่อน ถ้้าไม่่ติิดคอตายมัันก็็ย่่อยยากอยู่่�ดีี
นั่่�นคืือทำำ�ไมเมื่่�อการกลายพัันธุ์์�ทำำ�ให้้เกิิดฟัันขึ้้�นมา ซึ่่�งมีี
ประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� ในการบดเคี้้ย� วอาหาร เพื่่อ� ช่่วยให้้ดูดซึึ
ู มสารอาหาร
ได้้มากขึ้้น�  หรืือใช้้สำ�ห
ำ รัับการล่่าเหยื่่�อหรืือป้้องกัันตััว ก็็จะเพิ่่ม� โอกาส
ในการอยู่่�รอดของสายพัันธุ์์�นั้้น� ๆ จึึงไม่่แปลกที่่สิ่่� ง� มีีชีีวิิตที่่มีีลั
� กั ษณะ
แบบนี้้จ� ะมีีโอกาสรอดมากกว่่าตััวที่่ไ� ม่่มีีฟััน และไม่่สามารถบดเคี้้ย� ว
และดููดซึึมอาหารหรืือเอาตััวรอดได้้ดีีเท่่าเทีียมกััน
ด้้วยปััจจััยทางธรรมชาติิ ทำำ�ให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่มีี� ฟัันอยู่่�รอดได้้
ดีีกว่่า และมีีโอกาสสืืบทอดลัักษณะฟัันนั้้�นต่่อไป
นอกจากเรื่่อ� งของวิิวัฒ
ั นาการแล้้ว ก็็ยังั มีีเรื่่อ� งของพััฒนาการ
ว่่าฟัันนั้้�นเกิิดมาจากอะไร จากหลัักฐานพบว่่าฟัันนั้้�นมีีการพััฒนาใน
ลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกัับเกล็็ดปลา
หลัักฐานชิ้้�นหนึ่่�งในการศึึกษาปลาโบราณที่่�มีีชื่่�อว่่า Rommundina stellina ซึ่่�งมีีชีีวิิตอยู่่�ในช่่วง 400 ล้้านปีีทีีแล้้ว ได้้พบว่่า
เกล็็ดและฟัันของมัันนั้้�นถููกสร้้างมาจากเนื้้�อเยื่่อ� ชนิิดเดีียวกััน ทำำ�ให้้
พอจะสรุุปได้้ว่่าสายวิิวััฒนาการของมัันนั้้�นมีีส่่วนเชื่่�อมโยงกัับอะไร
ฉะนั้้�น ด้้วยหลัักการเดีียวกัับเกล็็ดปลา เกล็็ดหาใช่่กระดููก
ฉัันใด ฟัันก็็หาใช่่กระดููกฉัันนั้้น� แม้้ว่า่ จะมีีองค์์ประกอบแบบเดีียวกััน
ก็็ตาม
สััตว์์อีีกจำำ�พวกหนึ่่�งที่่จ� ะไม่่กล่่าวถึึงไม่่ได้้คือื สััตว์์ปีกี เพราะ
มัันมีีจะงอยปาก มิิใช่่มีีฟััน พวกนกเหล่่านี้้�บางทีีจะกลืืนก้้อนหิินลง
ในท้้องช่่วยในการบดย่่อยอาหาร
แล้้วทำำ�ไมมัันถึึงไม่่มีีฟัันเล่่า ? ทำำ�ไมวิิวัฒ
ั นาการถึึงทำำ�ให้้ฟันั
ของมัันหายไป ทั้้�ง ๆ ที่่บ� รรพบุุรุษข
ุ องมัันเช่่นไดโนเสาร์์นั้้น� มีีฟัันกระทั่่ง�
นกตััวแรกอย่่าง Archaeopteryx ที่่มีีชีีวิ
� ติ อยู่่�ในช่่วง 150 ล้้านปีีที่่�แล้้ว
อยู่่�พร้้อม ๆ กัับญาติิของพวกมัันอย่่างไดโนเสาร์์ ก็็ยัังมีีฟัันให้้เห็็น
อย่่างชััดเจน

ภาพ Romundina stellina (ที่่�มา https://en.wikipedia.org/wiki/
Romundina)

Archaeopteryx (ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/
Archaeopteryx )

คำำ�ตอบเรื่่�องนี้้� ตามตรงคืือยัังไม่่มีีใครแน่่ใจครัับ (อ้้าว)
บางคนเสนอว่่าที่่�พวกมัันไม่่มีีฟัันนั้้�นเพื่่�อจะลดน้ำำ��หลััก แต่่เจ้้า Archaeopteryx ที่่�ว่่ากัันว่่าเป็็นนกตััวแรกนั้้�น มัันก็็บิินได้้
และมีีฟัันด้้วย มีีการทดลองหลายเรื่่�อง เช่่นการค้้นพบว่่าในยีีนส์์ของพวกนกเองนั้้�นยัังมีียีีนส์์สร้้างฟัันอยู่่� เพีียงแต่่ว่่ามัันไม่่ได้้ทำ�ำ งาน มีีการ
ทดลองปรัับยีีนส์์ของไก่่จนมัันสามารถสร้้างฟัันขึ้้�นมาได้้ด้้วยซ้ำำ��
เหตุุผลกลใดทางวิิวััฒนาการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเรื่่�องราวน่่าอััศจรรย์์เช่่นนี้้� ก็็เป็็นคำำ�ถามของอนาคตภายหน้้าที่่�จะต้้องเสาะหาความจริิง
กัันต่่อไป
ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�น ฟัันก็็ยัังเป็็นอวััยวะสำำ�คััญของสััตว์์หลายชนิิดบนโลก ที่่�ใช้้มัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตที่่�แยกขาดจากกัันไม่่ได้้ เฉกเช่่น
มนุุษย์์ที่่�ชีีวิิตยากลำำ�บากยิ่่�งเมื่่�อเราไม่่มีีฟััน
ศาสตร์์แยกแขนงออกมาอยากทัันตแพทย์์ที่่�มิิได้้รวมอยู่่�ในศาสตร์์ของแพทย์์เช่่นเดีียวกัับสายเฉพาะทางด้้านอื่่�น ก็็เป็็นหลัักฐาน
ที่่�แสดงความสำำ�คััญของฟัันได้้อย่่างยอดเยี่่�ยมที่่สุ� ุดชิ้้�นหนึ่่�งเลยทีีเดีียว
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