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คร�วที�แล้ีวเร�ได้คุยกั้นถ่งเรื�อิงที�ว่� ฟัันนั�นเป็น

สิิ�งที�อิย้่ค่้กั้บสิิ�งมีชีีวิต์ม�เนิ�นน�น น�นก่้อินจะมีสิิ�งมีชีีวิต์ที�เรียก้ว่�

 โฮโมเซเปี้้�ยน ม�ป้วนเปี�ยนอิย้่บนด�วเคร�ะห์โลีก้นี�หลี�ยร้อิยล้ี�นปีนัก้ ในวันนี�ก็้จะข่อิม�คุยกั้นต่์อิ 

ถ่งเรื�อิงร�วข่อิงสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงฟัันในมนุษ์ย์ ซี่�งเพิ�งจะม�ปร�ก้ฏก้�ยบนโลีก้ได้ไม่น�นนัก้เมื�อิเทียบก้ับสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ 

ห�ก้ถ�มว่�ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�รเร�เป็นตั์วอิะไรก่้อินที�จะม�เป็นมนุษ์ย์ หลี�ยท่�นคงจะต์อิบว่�ลิีง อัินที�จริงมันก็้ไม่ผิู้ดเสีิยทีเดียวแต่์ก็้ไม่ได้ถ้ก้

ข่อิเรียก้ว่�มนุษ์ย์แลีะลิีงมีบรรพบุรุษ์ร่วมกั้นจะดีก้ว่� แลีะสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงเร�แยก้อิอิก้จ�ก้กั้นเมื�อิหลี�ยล้ี�นปีก่้อิน สิ�ยหน่�งก้ลี�ยม� 

เป็นมนุษ์ย์ แลีะอีิก้สิ�ยก้ลี�ยเป็นลิีงทั�งโลีก้เก่้�แลีะโลีก้ใหม่ (ข่อิอินุญ�ต์เพิ�มเติ์มว่�คำ�ว่� ลิีงโลีก้เก่้�แลีะโลีก้ใหม่นี�มิได้หม�ยถ่งคว�มเก่้�ใหม่

ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร ห�ก้แต่์จะหม�ยถ่ง โลีก้เก่้� ที�หม�ยถ่งแผู่้นทวีปย้เรเซีีย แลีะแอิฟัริก้�กั้บโลีก้ใหม่ที�หม�ยถ่งทวีปอิเมริก้�)

 หลัีงจ�ก้สัิต์ว์เลีี�ยงล้ีก้ด้วยนมตั์วเล็ีก้ ๆ ที�เคยมีชีีวิต์ 

ร่วมสิมัยกั้บพวก้ไดโนเสิ�ร์ แลีะอิย่้รอิดหลัีงก้�รส้ิญพันธ์ิ์ครั�งใหญ่

เมื�อิ 65 ล้ี�นปีก่้อิน พวก้มันค่อิย ๆ  วิวัฒน�ก้�รเรื�อิยม�จนก้ลี�ย

เป็นลิีง โดยเฉีพ�ะลิีงที�ใก้ล้ีชิีดมนุษ์ย์ที�สุิดอิย่�งลิีงไม่มีห�ง

 เร�จะเร ียก้ลีิงไม่ม ีห�งพวก้นี �ว ่� เอิป (Ape) 

โดยเอิปเหล่ี�นี� นอิก้จ�ก้ร้ปร่�งข่อิงมันจะคล้ี�ยมนุษ์ย์ม�ก้แล้ีว

พฤติ์ก้รรมหลี�ย ๆ อิย่�งข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก็้มิได้ต่์�งกั้นม�ก้ 

โดยเฉีพ�ะอิ�ห�รก้�รกิ้น เอิปหลี�ยชีนิดกิ้นได้ทั�งพืชีแลีะเนื�อิ 

(Omnivore) มีก้�รสิร้�งสัิงคมแบบฝู้ง ที�น่�สินใจคือิ ลิีงบ�งชีนิด

ถ่งกั้บใช้ีเครื�อิงไหมเครื�อิงมือิทุ่นแรงเช่ีนก้้อินหินหรือิท่อินไม้ใน

ก้�รก้ะเท�ะเปลืีอิก้แข็่งข่อิงอิ�ห�รอีิก้ด้วย

 เมื�อิทั�งสิอิงสิ�ยพันธ์ุิ์ใก้ล้ีเคียงกั้นถ่งข่น�ดนี� ก็้ไม่น่�แปลีก้ใจที� ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะเอิปนั�นใก้ล้ีเคียงกั้นม�ก้ ในท�ง

บรรพชีีวินวิทย� (Paleontology) แลี้วนั�น ฟัันข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก้็ชีวนให้สิับสินอิย้่ม�ก้ โดยในก้�รถก้เถียงก้ันถ่งสิ�ยพันธิ์ุ์แรก้ ๆ 

ที�นับเป็นสิ�แหรก้ข่อิงมนุษ์ย์นั�น นอิก้จ�ก้จะถก้เถียงก้ันในเรื�อิงข่อิงสิรีระร่�งก้�ยแลี้ว ยังมีข่้อิถก้เถียงก้ันถ่งเรื�อิงฟัันข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์นั�น ๆ 

ว่�มันคือิฟัันข่อิงเอิปหรือิข่อิงมนุษ์ย์ เพื�อิใช้ีตั์ดสิินสิ�ยพันธ์ุิ์ที�พบเจอินั�น ๆ อีิก้ด้วย

คำ�ก้ล่ี�วข่อิงจอิร์จ ค้เวียร์ (George Cuvier) 

นัก้ธิ์รรมชี�ติ์วิทย�ในศ์ต์วรรษ์ที� 19 

นั�นแสิดงคว�มจริงอัินควรค่�แก่้ก้�รพิจ�รณ�เอิ�ไว้

“แสดงฟัันขอ้งเจ้้าอ้อ้กมา

 แล้้วข้าจ้ะบอ้กเอ้งว่าเจ้้าคุือ้ใคุร”

บทคุวามวิชาการ

 เมื�อิพิจ�รณ�จ�ก้ทฤษ์ฎีีวิวัฒน�ก้�ร ฟััน

ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดใดย่อิมมีลีัก้ษ์ณะเอิื�อิก้ับก้�รดำ�รง 

ชีีวิต์ข่อิงสัิต์ว์ชีนิดนั�น แลีะห�ก้พิจ�รณ�ในท�งก้�ร

ใช้ีง�น ร่อิงรอิยคว�มเสีิยห�ยบนฟััน ทั�งท�งก้�ยภ�พ

แลีะเคมี ย่อิมบ่งบอิก้ว่�สัิต์ว์ชีนิดนั�น ๆ  ใช้ีฟัันข่อิงมัน 

ทำ�อิะไรหรือิกิ้นอิะไรต์ลีอิดช่ีวงชีีวิต์ ฉีะนั�นเมื�อิรวม

กั้บก้�ยวิภ�คด้�นอืิ�น ๆ  ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถแยก้แยะ

ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะพวก้เอิปอิอิก้จ�ก้ก้ันได้ด้วย 

พฤต์ิก้รรมข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ที�ใก้ลี้ชีิดก้ันม�ก้ทั�งสิอิง 

ก้ลุ่ีมนี� แต่์ก้ลัีบมีคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นม�ก้แบบที�ใคร

เห็นก็้ต้์อิงแยก้พฤติ์ก้รรมข่อิงทั�งสิอิงสิ�ยพันธ์ุิ์อิอิก้

จ�ก้กั้นได้อิย่�งชัีดเจน
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 ก้ล่ี�วคือิ มนุษ์ย์นั�นเริ�มลีงจ�ก้ต้์นไม้ ม�เดินสิอิงข่� ใช้ีชีีวิต์ใน 

ทุ่งโล่ีงซี�ว�น่� ข่ณะที�เหล่ี�เอิปนั�นยังเป็นลิีงที�ใช้ีชีีวิต์อิย่้บนต้์นไม้ เมื�อิมนุษ์ย์

มีสิรีระที�เหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รยนืสิอิงข่�แลีะชีีวิต์ในทุ่งโล่ีงม�ก้ข่่�น แลีะมี

ฟัันที�เปลีี�ยนแปลีงไปต์�มอิ�ห�รก้�รกิ้นที�ไม่เหมือินกั้น

 เช่ีน บรรด�เอิปที�ยังกิ้นผู้ลีหม�ก้ร�ก้ไม้ข่อิงป่� ย่อิมต้์อิงมีฟัันที�

ใหญ่แลีะแข็่งแรงก้ว่�มนุษ์ย์ทีร้้จัก้ใช้ีไฟัในก้�รทำ�ให้อิ�ห�รนิ�มลีงเป็นต้์น

 สิ�ยพันธ์ุิ์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น มีบรรพบุรุษ์เป็นมนุษ์ย์ว�นร โดยมนุษ์ย์

คนแรก้น�มว่�ล้ีซีี� ซ่ี�งเป็นสิ�ยพันธ์ิ์ อิอิก้ต์ร�โลีพิเธิ์คัสิ อิฟั�เรนซิีสิ (Aus-

tralopithecus afarensis) (3.6 - 2.9 ล้ี�นปีก่้อิน) ซ่ี�งเป็นสิ�ยพันธ์ุิ์แรก้ 

ที�มีก้�รค้นพบรอิยเท�้ ที�นำ�ม�สิ้่ก้�รยืนยันว่�มนุษ์ย์ว�นรสิ�ยพันธิ์์นี�ยืน 

สิอิงข่�แล้ีวอิย่�งชัีดเจน แลีะในแง่ข่อิงฟัันนั�น คว�มแต์ก้ต่์�งข้่อิหน่�งที�จะ

เห็นได้ชัีดคือิ ฟัันข่อิงมนุษ์ย์นั�นเริ�มจะเรียบเสิมอิกั้น เขี่�ยวไม่ได้ย�วโง้งเหมือิน

พวก้เอิปอีิก้ต่์อิไป ลัีก้ษ์ณะฟัันก้ร�มที�โค้งมน มิได้เป็นเหลีี�ยม ๆ  แล้ีวก็้ลัีก้ษ์ณะ

ข่อิงก้ร�ม ที�จะเริ�มหดสัิ�นลีง ไม่ได้ยืดย�วอิอิก้ม�ด้�นหน้�เช่ีนพวก้ลิีง

 นอิก้จ�ก้นั�น อีิก้ประก้�รที�สิมควรแก่้ก้�รพิจ�รณ�คือิคว�มแต์ก้ต่์�ง 

ระหว่�งเพศ์ในพวก้ลิีง ยก้ตั์วอิย่�งเช่ีน ก้อิริลีล่ี� (Gorilla) เพศ์ผู้้้แลีะเมียนั�น

มีข่น�ดตั์ว รวมไปถ่งข่น�ดฟัันที�แต์ก้ต่์�งกั้นม�ก้ ผิู้ดกั้บสิ�ยพันธ์ิ์มนุษ์ย์ ที�

ข่น�ดข่อิงทั�งสิอิงเพศ์นั�นมิคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นน้อิยม�ก้เมื�อิเทียบกั้บเพื�อิน

ร่วมสิ�ยพันธ์ิ์

 ด้วยลัีก้ษ์ณะฟัันที�จำ�เพ�ะแลีะเปลีี�ยนแปลีงไปม�ก้ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร 

เช่ีนนี� หลี�ย ๆ  ครั�งที�เร�ค้นพบสิ�ยพันธ์ุิ์มนุษ์ย์ใหม่ได้ด้วยก้�รค้นพบแค่ฟััน

เท่�นั�น รวมถ่งสิ�ยใยวิวัฒน�ก้�ร ตั์วเชืี�อิมเส้ินสิ�ยวิวัฒน�ก้�รต่์�ง ๆ  บ�งที

ก้ระด้ก้ชิี�นเดียวที�พบอิ�จจะบอิก้อิะไรไม่ได้ แต่์ว่�ฟัันนั�น ซีี�เดียวที�ไม่เหมือิน

ใครเพื�อินก็้อิ�จจะสิำ�แดงได้ว่�เร�ค้นพบมนุษ์ย์โบร�ณเพิ�มข่่�นอีิก้ชีนิดแล้ีว

 ไม่เพียงเท่�นั�น อิย่�งที�ได้ก้ล่ี�วไปข้่�งต้์น “ว่าให้แสดงฟันข่อง

เจ้้าออกมา แล้วข้่าจ้ะบอกว่าเจ้้าคือใคร” ฟัันข่อิงมนุษ์ย์โบร�ณพวก้นี� 

ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถศ่์ก้ษ์�พฤติ์ก้รรมก้�รกิ้น เช่ีนอิ�ห�รอ่ิอินหรือิแข็่ง กิ้นอิะไร

บ้�ง จ�ก้ร้ปร่�งลัีก้ษ์ณะข่อิงก้ร�ม ร่อิงรอิยก้�รส่ิก้ข่อิงฟััน รวมไปถ่งไอิโซีโทป

ในเคลืีอิบฟััน

 เมื�อิก้�รกิ้นเป็นส่ิวนหน่�งข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์อิย่�งเลีี�ยงไม่ได้ ฟัันซ่ี�งเป็น

สิิ�งที�ใช้ีเพื�อิบดเคี�ยวอิ�ห�ร ก็้ย่อิมทิ�งร่อิงรอิยที�แสิดงพฤติ์ก้รรมก้�รกิ้นข่อิง

สิิ�งมีชีีวิต์นั�น ๆ  ช่ีวยให้เร�สิ�ม�รถเข้่�ใจบรรพบุรุษ์ในอิดีต์ก้�ลีอัินไก้ลีโพ้น

ข่อิงพวก้เร�นี�ได้ดียิ�งข่่�น

 เส้ินท�งวิวัฒน�ก้�รอัินย�วนั�น ได้พ�มนุษ์ย์ม�ถ่งจุดนี� แลีะแม้

ว่�มนุษ์ย์ปัจจุบันแลีะมนุษ์ย์ในอิดีต์นั�นมีคว�มเกี้�ยวข้่อิงกั้นอิย่�งไม่อิ�จแยก้

ข่�ดได้ สิิ�งแวดล้ีอิมแลีะภัยต่์�ง ๆ  ในธิ์รรมชี�ติ์ทำ�ให้สิ�ยพันธ์ิ์ที�เหม�ะสิม 

ที�สุิดข่อิงมนุษ์ย์อิย่้รอิดแลีะสืิบล้ีก้หลี�นม�จนถ่งปัจจุบัน แต่์ว่� มนุษ์ย์ปัจจุบัน

กั้นเหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รดำ�รงชีีวิต์ในสัิงคมที�เร�สิร้�งข่่�นม�นี�จริง ๆ  หรือิ ?

 อิ�รยธิ์รรมแลีะคว�มศ์รีวิไลีข่อิงเร�ทั�งหมดนี�คือิสิิ�งที�ร่�งก้�ยข่อิง

เร�สิร้�งม�เพื�อิมันเช่ีนนั�นหรือิ ? เมื�อิมนุษ์ย์ปัจจุบันอิย้่ในโลีก้ม�ร�วสิอิง

แสินปีแล้ีว สิอิงแสินปีที�ร่�งก้�ยอัินเป็นผู้ลีง�นชัี�นเลิีศ์ข่อิงวิวัฒน�ก้�รสิร้�ง

ข่่�นม� แต่์ว่�อิ�รยะธิ์รรมข่อิงเร�นั�น ก้ลัีบไม่อิ�จมอิงย้อินก้ลัีบไปได้เกิ้นหมื�นปี

แบบจำ�ลีอิงฟัันข่อิง Australopithecus afarensis ที�ชืี�อิว่� LH4 (Laetoli 

Hominid 4) (ภ�พจ�ก้ https://en.wikipedia.org/wiki/LH_4)

ภ�พเปรียบเทียบฟัันก้ร�มข่อิง ก้อิลีิร่� มนุษ์ย์ว�นร แลีะมนุษ์ย์ปัจจุบัน 

จะสัิงเก้ต์ได้ว่� เมื�อิเทียบกั้บลิีงแล้ีว สิ�ยพันธ์ิ์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น จะมีฟัันเขี่�ยว 

ที�เล็ีก้ก้ว่� ข่�ก้รรไก้รที�ยืนน้อิยแล้ีว ฟัันที�ก้ลีมก้ว่�แลีะเรียบเสิมอิกั้นม�ก้ก้ว่�

อิย่�งเห็นได้ชีัด (ภ�พจ�ก้ http://www.talkorigins.org/faqs/homs/

jaws.html)

ร้ปก้ะโหลีก้ข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ต่์�ง ๆ ดังนี� จ�ก้ซ้ี�ยไปข่ว�แล้ีวต่์อิไปอีิก้แถว 1. ลิีง 

ก้อิริลีลี� (ปัจจุบัน) 2. hominin สิกุ้ลี Australopithecus (1.7-3.9 ล้ี�นปี) 

3. มนุษ์ย์สิปีชีีส์ิ H. erectus/ergaster (27,000 ปี-1.9 ล้ี�นปี) 4. มนุษ์ย์ H. 

neanderthalensis (30,000-400,000 ปี) 5. มนุษ์ย์ H. heidelbergensis

(250,000-600,000 ปี) 6. มนุษ์ย์ปัจจุบัน (H. sapiens) (300,000 ปี-ปัจจุบัน

[G]) (ภ�พจ�ก้ https://th.wikipedia.org/wiki/วิวัฒน�ก้�รข่อิงมนุษ์ย์)
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