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คร�วที�แลี้วเร�ได้คุยก้ันถ่งเรื�อิงที�ว่� ฟัันนั�นเป็น
สิิ�งที�อิย้่ค้่ก้ับสิิ�งมีชีีวิต์ม�เนิ�นน�น น�นก้่อินจะมีสิิ�งมีชีีวิต์ที�เรียก้ว่�
โฮโมเซเปี้้�ยน ม�ป้วนเปี�ยนอิย้่บนด�วเคร�ะห์โลีก้นี�หลี�ยร้อิยลี้�นปีนัก้ ในวันนี�ก้็จะข่อิม�คุยก้ันต์่อิ
ถ่งเรื�อิงร�วข่อิงสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงฟัันในมนุษ์ย์ ซี่�งเพิ�งจะม�ปร�ก้ฏก้�ยบนโลีก้ได้ไม่น�นนัก้เมื�อิเทียบก้ับสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์
ห�ก้ถ�มว่�ในสิ�ยวิวฒ
ั น�ก้�รเร�เป็นต์ัวอิะไรก้่อินทีจ� ะม�เป็นมนุษ์ย์ หลี�ยท่�นคงจะต์อิบว่�ลีิง อิันทีจ� ริงมันก้็ไม่ผู้ดิ เสิียทีเดียวแต์่ก้ไ็ ม่ได้ถก้้
ข่อิเรียก้ว่�มนุษ์ย์แลีะลีิงมีบรรพบุรุษ์ร่วมก้ันจะดีก้ว่� แลีะสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงเร�แยก้อิอิก้จ�ก้ก้ันเมื�อิหลี�ยลี้�นปีก้่อิน สิ�ยหน่�งก้ลี�ยม�
เป็นมนุษ์ย์ แลีะอิีก้สิ�ยก้ลี�ยเป็นลีิงทัง� โลีก้เก้่�แลีะโลีก้ใหม่ (ข่อิอินุญ�ต์เพิม� เต์ิมว่�คำ�ว่� ลีิงโลีก้เก้่�แลีะโลีก้ใหม่นม�ี ไิ ด้หม�ยถ่งคว�มเก้่�ใหม่
ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร ห�ก้แต์่จะหม�ยถ่ง โลีก้เก้่� ที�หม�ยถ่งแผู้่นทวีปย้เรเซีีย แลีะแอิฟัริก้�ก้ับโลีก้ใหม่ที�หม�ยถ่งทวีปอิเมริก้�)
หลีังจ�ก้สิัต์ว์เลีี�ยงลี้ก้ด้วยนมต์ัวเลี็ก้ ๆ ที�เคยมีชีีวิต์
ร่วมสิมัยก้ับพวก้ไดโนเสิ�ร์ แลีะอิย้ร่ อิดหลีังก้�รสิ้ญพันธิ์ค์ รัง� ใหญ่
เมือิ� 65 ลี้�นปีก้อิ่ น พวก้มันค่อิย ๆ วิวฒ
ั น�ก้�รเรือิ� ยม�จนก้ลี�ย
เป็นลีิง โดยเฉีพ�ะลีิงที�ใก้ลี้ชีิดมนุษ์ย์ที�สิุดอิย่�งลีิงไม่มีห�ง
เร�จะเรี ย ก้ลีิ ง ไม่ ม ี ห �งพวก้นี � ว ่ � เอิป (Ape)
โดยเอิปเหลี่�นี� นอิก้จ�ก้ร้ปร่�งข่อิงมันจะคลี้�ยมนุษ์ย์ม�ก้แลี้ว
พฤต์ิก้รรมหลี�ย ๆ อิย่�งข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก้็มิได้ต์่�งก้ันม�ก้
โดยเฉีพ�ะอิ�ห�รก้�รก้ิน เอิปหลี�ยชีนิดก้ินได้ทั�งพืชีแลีะเนื�อิ
(Omnivore) มีก้�รสิร้�งสิังคมแบบฝู้ง ทีน� �่ สินใจคือิ ลีิงบ�งชีนิด
ถ่งก้ับใชี้เครือิ� งไหมเครือิ� งมือิทุน่ แรงเชี่นก้้อินหินหรือิท่อินไม้ใน
ก้�รก้ะเท�ะเปลีือิก้แข่็งข่อิงอิ�ห�รอิีก้ด้วย
เมื�อิทั�งสิอิงสิ�ยพันธิ์ุ์ใก้ลี้เคียงก้ันถ่งข่น�ดนี� ก้็ไม่น่�แปลีก้ใจที� ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะเอิปนั�นใก้ลี้เคียงก้ันม�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�อิใชี้ต์ัดสิินสิ�ยพันธิ์ุ์ที�พบเจอินั�น ๆ อิีก้ด้วย
เมือิ� พิจ�รณ�จ�ก้ทฤษ์ฎีีววิ ฒ
ั น�ก้�ร ฟััน
ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดใดย่อิมมีลีัก้ษ์ณะเอิื�อิก้ับก้�รดำ�รง
ชีีวต์ิ ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดนัน� แลีะห�ก้พิจ�รณ�ในท�งก้�ร
ใชี้ง�น ร่อิงรอิยคว�มเสิียห�ยบนฟััน ทัง� ท�งก้�ยภ�พ
แลีะเคมี ย่อิมบ่งบอิก้ว่�สิัต์ว์ชีนิดนัน� ๆ ใชี้ฟันั ข่อิงมัน
“แสดงฟัันขอ้งเจ้้าอ้อ้กมา
ทำ�อิะไรหรือิก้ินอิะไรต์ลีอิดชี่วงชีีวต์ิ ฉีะนัน� เมือิ� รวม
แล้้วข้าจ้ะบอ้กเอ้งว่าเจ้้าคุือ้ใคุร”
ก้ับก้�ยวิภ�คด้�นอิืน� ๆ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถแยก้แยะ
คำ�ก้ลี่�วข่อิงจอิร์จ ค้เวียร์ (George Cuvier)
ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะพวก้เอิปอิอิก้จ�ก้ก้ันได้ด้วย
นัก้ธิ์รรมชี�ต์ิวิทย�ในศ์ต์วรรษ์ที� 19
พฤต์ิก้รรมข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ที�ใก้ลี้ชีิดก้ันม�ก้ทั�งสิอิง
นั�นแสิดงคว�มจริงอิันควรค่�แก้่ก้�รพิจ�รณ�เอิ�ไว้
ก้ลีุม่ นี� แต์่ก้ลีับมีคว�มแต์ก้ต์่�งก้ันม�ก้แบบทีใ� คร
เห็นก้็ต์อิ้ งแยก้พฤต์ิก้รรมข่อิงทัง� สิอิงสิ�ยพันธิ์ุอิ์ อิก้
จ�ก้ก้ันได้อิย่�งชีัดเจน
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ก้ลี่�วคือิ มนุษ์ย์นั�นเริ�มลีงจ�ก้ต์้นไม้ ม�เดินสิอิงข่� ใชี้ชีีวิต์ใน
ทุง่ โลี่งซี�ว�น่� ข่ณะทีเ� หลี่�เอิปนัน� ยังเป็นลีิงทีใ� ชี้ชีวี ต์ิ อิย้บ่ นต์้นไม้ เมือิ� มนุษ์ย์
มีสิรีระทีเ� หม�ะสิมสิำ�หรับก้�รยืนสิอิงข่�แลีะชีีวต์ิ ในทุง่ โลี่งม�ก้ข่่น� แลีะมี
ฟัันที�เปลีี�ยนแปลีงไปต์�มอิ�ห�รก้�รก้ินที�ไม่เหมือินก้ัน
เชี่น บรรด�เอิปทีย� งั ก้ินผู้ลีหม�ก้ร�ก้ไม้ข่อิงป่� ย่อิมต์้อิงมีฟันั ที�
ใหญ่แลีะแข่็งแรงก้ว่�มนุษ์ย์ทีร้จัก้ใชี้ไฟัในก้�รทำ�ให้อิ�ห�รนิ�มลีงเป็นต์้น
สิ�ยพันธิ์ุข่์ อิงมนุษ์ย์นน�ั มีบรรพบุรษ์ุ เป็นมนุษ์ย์ว�นร โดยมนุษ์ย์
คนแรก้น�มว่�ลี้ซีี� ซี่�งเป็นสิ�ยพันธิ์์ อิอิก้ต์ร�โลีพิเธิ์คัสิ อิฟั�เรนซีิสิ (Australopithecus afarensis) (3.6 - 2.9 ลี้�นปีก้่อิน) ซี่�งเป็นสิ�ยพันธิ์ุ์แรก้
ที�มีก้�รค้นพบรอิยเท้� ที�นำ�ม�สิ้่ก้�รยืนยันว่�มนุษ์ย์ว�นรสิ�ยพันธิ์์นี�ยืน
สิอิงข่�แลี้วอิย่�งชีัดเจน แลีะในแง่ข่อิงฟัันนัน� คว�มแต์ก้ต์่�งข่้อิหน่ง� ทีจ� ะ
เห็นได้ชีดั คือิ ฟัันข่อิงมนุษ์ย์นน�ั เริม� จะเรียบเสิมอิก้ัน เข่ีย� วไม่ได้ย�วโง้งเหมือิน
พวก้เอิปอิีก้ต์่อิไป ลีัก้ษ์ณะฟัันก้ร�มทีโ� ค้งมน มิได้เป็นเหลีีย� ม ๆ แลี้วก้็ลีก้ั ษ์ณะ
ข่อิงก้ร�ม ที�จะเริ�มหดสิั�นลีง ไม่ได้ยืดย�วอิอิก้ม�ด้�นหน้�เชี่นพวก้ลีิง
นอิก้จ�ก้นัน� อิีก้ประก้�รทีสิ� มควรแก้่ก้�รพิจ�รณ�คือิคว�มแต์ก้ต์่�ง
ระหว่�งเพศ์ในพวก้ลีิง ยก้ต์ัวอิย่�งเชี่น ก้อิริลีลี่� (Gorilla) เพศ์ผู้้แ้ ลีะเมียนัน�
มีข่น�ดต์ัว รวมไปถ่งข่น�ดฟัันทีแ� ต์ก้ต์่�งก้ันม�ก้ ผู้ิดก้ับสิ�ยพันธิ์์มนุษ์ย์ ที�
ข่น�ดข่อิงทั�งสิอิงเพศ์นั�นมิคว�มแต์ก้ต์่�งก้ันน้อิยม�ก้เมื�อิเทียบก้ับเพื�อิน
ร่วมสิ�ยพันธิ์์
ด้วยลีัก้ษ์ณะฟัันทีจ� �ำ เพ�ะแลีะเปลีีย� นแปลีงไปม�ก้ในสิ�ยวิวฒั น�ก้�ร
เชี่นนี� หลี�ย ๆ ครัง� ทีเ� ร�ค้นพบสิ�ยพันธิ์ุม์ นุษ์ย์ใหม่ได้ดว้ ยก้�รค้นพบแค่ฟันั
เท่�นัน� รวมถ่งสิ�ยใยวิวฒ
ั น�ก้�ร ต์ัวเชีือิ� มเสิ้นสิ�ยวิวฒ
ั น�ก้�รต์่�ง ๆ บ�งที
ก้ระด้ก้ชีิน� เดียวทีพ� บอิ�จจะบอิก้อิะไรไม่ได้ แต์่ว�่ ฟัันนัน� ซีีเ� ดียวทีไ� ม่เหมือิน
ใครเพือิ� นก้็อิ�จจะสิำ�แดงได้ว�่ เร�ค้นพบมนุษ์ย์โบร�ณเพิม� ข่่น� อิีก้ชีนิดแลี้ว
ไม่เพียงเท่�นัน� อิย่�งทีไ� ด้ก้ลี่�วไปข่้�งต์้น “ว่าให้แสดงฟันข่อง
เจ้้าออกมา แล้วข่้าจ้ะบอกว่าเจ้้าคือใคร” ฟัันข่อิงมนุษ์ย์โบร�ณพวก้นี�
ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถศ์่ก้ษ์�พฤต์ิก้รรมก้�รก้ิน เชี่นอิ�ห�รอิ่อินหรือิแข่็ง ก้ินอิะไร
บ้�ง จ�ก้ร้ปร่�งลีัก้ษ์ณะข่อิงก้ร�ม ร่อิงรอิยก้�รสิ่ก้ข่อิงฟััน รวมไปถ่งไอิโซีโทป
ในเคลีือิบฟััน
เมือิ� ก้�รก้ินเป็นสิ่วนหน่ง� ข่อิงสิิง� มีชีวี ต์ิ อิย่�งเลีีย� งไม่ได้ ฟัันซี่ง� เป็น
สิิง� ทีใ� ชี้เพือิ� บดเคีย� วอิ�ห�ร ก้็ยอิ่ มทิง� ร่อิงรอิยทีแ� สิดงพฤต์ิก้รรมก้�รก้ินข่อิง
สิิง� มีชีวี ต์ิ นัน� ๆ ชี่วยให้เร�สิ�ม�รถเข่้�ใจบรรพบุรษ์ุ ในอิดีต์ก้�ลีอิันไก้ลีโพ้น
ข่อิงพวก้เร�นี�ได้ดียิ�งข่่�น
เสิ้นท�งวิวฒ
ั น�ก้�รอิันย�วนั�น ได้พ�มนุษ์ย์ม�ถ่งจุดนี� แลีะแม้
ว่�มนุษ์ย์ปจั จุบนั แลีะมนุษ์ย์ในอิดีต์นัน� มีคว�มเก้ีย� วข่้อิงก้ันอิย่�งไม่อิ�จแยก้
ข่�ดได้ สิิง� แวดลี้อิมแลีะภัยต์่�ง ๆ ในธิ์รรมชี�ต์ิท�ำ ให้สิ�ยพันธิ์์ทเ�ี หม�ะสิม
ทีสิ� ดุ ข่อิงมนุษ์ย์อิย้ร่ อิดแลีะสิืบลี้ก้หลี�นม�จนถ่งปัจจุบนั แต์่ว�่ มนุษ์ย์ปจั จุบนั
ก้ันเหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รดำ�รงชีีวต์ิ ในสิังคมทีเ� ร�สิร้�งข่่น� ม�นีจ� ริง ๆ หรือิ ?
อิ�รยธิ์รรมแลีะคว�มศ์รีวไิ ลีข่อิงเร�ทัง� หมดนีค� อิื สิิง� ทีร� �่ งก้�ยข่อิง
เร�สิร้�งม�เพื�อิมันเชี่นนั�นหรือิ ? เมื�อิมนุษ์ย์ปัจจุบันอิย้่ในโลีก้ม�ร�วสิอิง
แสินปีแลี้ว สิอิงแสินปีทร�ี �่ งก้�ยอิันเป็นผู้ลีง�นชีัน� เลีิศ์ข่อิงวิวฒ
ั น�ก้�รสิร้�ง
ข่่น� ม� แต์่ว�่ อิ�รยะธิ์รรมข่อิงเร�นัน� ก้ลีับไม่อิ�จมอิงย้อินก้ลีับไปได้เก้ินหมืน� ปี

ร้ปก้ะโหลีก้ข่อิงสิิง� มีชีวี ต์ิ ต์่�ง ๆ ดังนี� จ�ก้ซี้�ยไปข่ว�แลี้วต์่อิไปอิีก้แถว 1. ลีิง
ก้อิริลีลี� (ปัจจุบนั ) 2. hominin สิกุ้ลี Australopithecus (1.7-3.9 ลี้�นปี)
3. มนุษ์ย์สิปีชีสิี ์ H. erectus/ergaster (27,000 ปี-1.9 ลี้�นปี) 4. มนุษ์ย์ H.
neanderthalensis (30,000-400,000 ปี) 5. มนุษ์ย์ H. heidelbergensis
(250,000-600,000 ปี) 6. มนุษ์ย์ปจั จุบนั (H. sapiens) (300,000 ปี-ปัจจุบนั
[G]) (ภ�พจ�ก้ https://th.wikipedia.org/wiki/วิวัฒน�ก้�รข่อิงมนุษ์ย์)

แบบจำ�ลีอิงฟัันข่อิง Australopithecus afarensis ที�ชี�อิื ว่� LH4 (Laetoli
Hominid 4) (ภ�พจ�ก้ https://en.wikipedia.org/wiki/LH_4)

ภ�พเปรียบเทียบฟัันก้ร�มข่อิง ก้อิลีิร่� มนุษ์ย์ว�นร แลีะมนุษ์ย์ปัจจุบัน
จะสิังเก้ต์ได้ว่� เมื�อิเทียบก้ับลีิงแลี้ว สิ�ยพันธิ์์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น จะมีฟัันเข่ี�ยว
ทีเ� ลี็ก้ก้ว่� ข่�ก้รรไก้รทีย� นื น้อิยแลี้ว ฟัันทีก้� ลีมก้ว่�แลีะเรียบเสิมอิก้ันม�ก้ก้ว่�
อิย่�งเห็นได้ชีัด (ภ�พจ�ก้ http://www.talkorigins.org/faqs/homs/
jaws.html)
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