บทความวิิชาการ

“ ฟัันในมนุุษย์์ ”
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ทำำ � ให้้ เ ราเป็็ นสัั ต ว์์ ที่่�มี ี ส มองใหญ่่ ที่่�สุ ุ ด

การเปลี่่�ยนแปลงจาก เอป จนมาเป็็นมนุุษย์์สายพัันธ์์ใหม่่
ที่่�เห็็นเด่่นชััดมากคืือ การเปลี่่�ยนแปลงของโครงสร้้างใบหน้้า จาก
โครงสร้้างที่่ส่� ว่ นของใบหน้้ายื่่น� ออกมาข้้างหน้้า กลายมาเป็็นใบหน้้า
ที่่�อยู่่�ใต้้ต่อ่ กระบอกตา  เพื่่�อความเข้้าใจในการเปลี่่�ยนแปลงนี้้ ข
� อให้้
ลองสัังเกตรููปใบหน้้าของ สุุนัข 
ั ซึ่่ง� จะเห็็นชััดเจนว่่า ส่่วนของปากและ
จมููก จะยื่่น� ออกมาด้้านหน้้า หรืือที่่เ� รีียกกัันว่่า “snout” (ส่่วนยื่่น� ของ
จมููกและปาก) อัันเป็็นลัักษณะที่่�พบในสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังเกืือบ
ทุุกชนิดิ   และเมื่่อ� มองกลัับไปที่่�ใบหน้้าของ ลิิง ก็็จะพบลัักษณะของ
snout นี้้�ได้้เช่่นเดีียวกััน แต่่เมื่่�อวิิวััฒนาการเดิินทางมาถึึงจุุดแยก
ระหว่่างคน กัับลิิง เมื่่อ� 2.4 ล้้านปีีที่่ผ่� า่ นมา ก็็จะเริ่่ม� พบว่่า ส่่วนยื่่น� นี้้�
จะค่่อย ๆ ลดลง เริ่่�มจาก Homo erectus ไล่่เรีียงมา จนส่่วนของ
ใบหน้้ามาอยู่่�ใต้้กระบอกตาโดยสมบููรณ์์ ในมนุุษย์์สายพัันธ์์ Homo
neanderthal และ Homo sapiens

สัังเกตส่่วน snout ของสุุนััข

จุุดที่่น่� า่ สนใจอีีกจุุดหนึ่่ง�  ที่่�สังั เกตได้้ชัดั เจน คืือหดสั้้น� ลงของ
โครงสร้้างของใบหน้้านี้้� จะเกิิดพร้้อมๆกัับการขยายตััวของกะโหลก
ศีีรษะและการขยายขนาดของสมอง (Encephalization) ในขณะที่่�
จำำ�นวนและชนิิดของฟัันในช่่องปาก ระหว่่างเอป และคน ยัังคงเหมืือนเดิิม
คืือ ยัังคงมีี ฟันั หน้้าสี่่ซีี 
� ฟันั เขี้้ย� วสองซี่่� ฟัันกรามน้้อย 4 ซี่่� และฟัันกราม
6 ซี่่� ทั้้�งในขากรรไกรบน และขากรรไกรล่่าง หากแต่่จะพบการ
เปลี่่�ยนแปลงในขนาดของตััวฟััน ซึ่่�งฟัันซี่่�ที่่�พบการเปลี่่�ยนแปลง
เด่่นชััดมากที่่�สุดุ  คืือ ฟัันเขี้้ย� ว ซึ่ง�่ จากภาพกะโหลกศีีรษะของลิิงอุุรังั อุุตังั
นั้้�น จะเห็็นว่่า ฟัันเขี้้ย� วของมััน จะมีีขนาดใหญ่่ และมีีความแตกต่่าง
ของเขี้้ย� วในแต่่ละเพศของเพศอย่่างชััดเจน
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แต่่สิ่่ง� เหล่่านี้้จ� ะหายไปในมนุุษย์์ยุคุ ใหม่่ นั่่น� คืือ ขนาดของ
ฟัันเขี้้ย� วจะไม่่มีีความแตกต่่างระหว่่างเพศ รวมทั้้ง� มีีขนาดที่่ล� ดลงด้้วย 
นอกจากนี้้แ� ล้้ว ยัังพบว่่า ฟัันตััดหน้้าของมนุุษย์์เราก็็จะมีีขนาดเล็็กลง
ในขณะที่่ห� น้้าตััดของฟัันกรามจะมีีขนาดใหญ่่ขึ้้น� แต่่ส่ว่ นของcusp
จะเตี้้�ยลง ทำำ�ให้้ฟัันดููแบนลงอย่่างชััดเจน เมื่่�อเทีียบกัับฟัันของ เอป 
หรืือ Orangutan
การเปลี่่�ยนแปลงนี้้� มีีข้้อสัังเกตจากนัักวิิทยาศาสตร์์ว่่า
น่่าจะเกิิดได้้ในสองกรณีี คืือ หนึ่่�ง การที่่�มนุุษย์์เริ่่�มกิินอาหารที่่�มีี
ความแข็็งและหยาบขึ้้น� เช่่น เมล็็ดพืืช หน่่อไม้้ ผลไม้้ ใบไม้้ ซึ่ง�่ ต้้องการ
การบดเคี้้ย� วมากขึ้้�น และ สอง มนุุษย์์ในยุุคนี้้� เริ่่�มพััฒนาเครื่่�องมืือ
ซึ่่�งสามารถใช้้ตััดเนื้้�อให้้เป็็นชิ้้�นที่่�เล็็กลง จึึงไม่่ต้้องการรููปแบบของ
การฉีีกมากนััก แต่่ต้อ้ งการการบดและเฉืือนมากขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็นผลให้้เกิิด
พััฒนาการของฟัันและขากรรไกรมนุุษย์์ ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปจากสััตว์์
กิินเนื้้อ�  ที่่�ต้อ้ งการขากรรไกรที่่แ� ข็็งแรง มีีเขี้้ย� วขนาดใหญ่่ และมีีกล้้าม
เนื้้�อบดเคี้้�ยวที่่�แข็็งแรง
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การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของอาหารนี้้� ยัังสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมการย้้ายถิ่่�นฐานของมนุุษย์์ด้ว้ ย กล่่าวคืือ มนุุษย์์ เริ่่ม� มีีการ
ตั้้ง� ถิ่่น� ฐานในแต่่ละพื้้�นที่่�นานขึ้้น� ซึ่ง�่ นี่่�เอง เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการเกิิด
ของอารยธรรมของมนุุษย์์   โดยวิิวััฒนาการที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งใน
ยุุคแรก ๆ ของการตั้้ง� ถิ่่น� ฐานนี้้ คื
� อื การที่่ม� นุุษย์์สามารถสร้้างเครื่่อ� งปั้้น�
ดิินเผา (pottery) ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญมาก เนื่่�องจาก
การเปลี่่�ยนแปลงนี้้ ทำ
� ำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนของ วััฒนธรรมการล่่า มา
สู่่�วัฒ
ั นธรรมของการเกษตร หรืือการเพาะปลููก อย่่างไรก็็ดีี หากสัังเกต
การเปลี่่�ยนแปลงในสายวิิวัฒ
ั นาการแล้้ว พบว่่าการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คัญั ๆ
ในแต่่ละอย่่างนั้้�น ปกติิกินิ เวลานานนัับล้้านปีี แต่่ระยะเวลาของการ
เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างใบหน้้าในมนุุษย์์นี้้� เรีียกว่่าสั้้�นมากในช่่วง
ของวิิวััฒนาการ คืือเกิิดในช่่วงเวลาประมาณ  ไม่่กี่่�หมื่่�นปีีเท่่านั้้�น
ทำำ�ให้้นัักวิิทยาศาสตร์์หลายคน มีีสมมติิฐานว่่า น่่าจะมีีเรื่่�องของ
gene mutation ซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง รููปร่า่ งและโครงสร้้าง
ของฟัันและขากรรไกรร่่วมด้้วย ในช่่วงของสายวิิวััฒนาการนี้้�
หลัักฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการสนัับสนุุนบทบาทของยีีน ในการ
เปลี่่�ยนแปลงโครงส้้รางของใบหน้้าและขากรรไกรนี้้  � มาจากรายงาน
โดยทีีมวิิจััยจากมหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย ซึ่่�งศึึกษาพัันธุุกรรมของ
สายพัันธ์์มนุุษย์์และลิิงก่่อนประวััติศิ าสตร์์ และรายงานไว้้ในวารสาร
Nature เมื่่อ� ปีี 2004 ว่่า การกลายพัันธ์์ของยีีน myosin heavy chain
(MYH)  ทำำ�ให้้ยีีนนี้้ไ� ม่่ทำ�ำ งานในมนุุษย์์ในกลุ่่�ม Homo ส่่งผลให้้มนุุษย์์
ยุุคใหม่่มีีขนาดของกล้้ามเนื้้�อบดเคี้้�ยวลดลง และการลดขนาดของ
กล้้ามเนื้้อ� บดเคี้้ย� วนี้้� สอดคล้้องกัับการขยายตััวของส่่วนกะโหลกศีีรษะ
และจัังหวะเวลาที่่�เกิิดการกลายพัันธ์์ของยีีนนี้้� จะเกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�
สายพัันธ์์มนุุษย์์กับั ลิิงชิิมแฟนซีี แยกออกจากกัันในสายวิิวัฒ
ั นาการ
คืือในช่่วงเมื่่�อประมาณ 2.4 ล้้านปีีที่่�แล้้ว
ทำำ�ไมการกลายพัันธ์์ของยีีน MYH นี้้ ส่
� ง่ ผลเด่่นชััดเฉพาะใน
กล้้ามเนื้้อ� บดเคี้้ย� ว นัักวิทย
ิ าศาสตร์์ได้้ทำ�ก
ำ ารตรวจสอบการแสดงออก
ของโปรตีีนนี้้� ในกล้้ามเนื้้อ� จากตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ และพบว่่า ยีีน MYH นี้้�
จะแสดงออกเฉพาะในกล้้ามเนื้้อ� ที่่พั� ฒ
ั นามาจาก branchial arch ที่่� 1
เท่่านั้้น� โดยเฉพาะกล้้ามเนื้้อ� temporalis และ tensor vela palatini  
แต่่การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อนี้้� ส่่งผลต่่อพััฒนาการของรููปร่่าง
ของกะโหลกศีีรษะและใบหน้้าอย่่างไรนั้้�น เป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจ
การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อ จะทำำ�ให้้ขนาดของแรง
บดเคี้้ย� วลดลง ซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อพััฒนาการและการเจริิญของกระดููกกะโหลก
ศีีรษะจากภาพ ลองสัังเกตตำำ�แหน่่งที่่เ� กาะของกล้้ามเนื้้อ� temporalis
ซึ่่ง� จะพบว่่าการเกาะของกล้้ามเนื้้อ� นี้้ใ� น เอบ จะกิินพื้้น� ที่่กว้
� า้ งกว่่าของ
มนุุษย์์มาก  แรงบดเคี้้�ยวที่่�ส่่งผ่่านกล้้ามเนื้้�อนี้้� จะส่่งผลให้้กระดููก
กะโหลกศีีรษะ เติิบโตเชื่่�อมตััวกัันอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ขนาดของ
cranial cavity ไม่่สามารถขยายตััวได้้มากนััก ผิดิ กัับกะโหลกศีีรษะ
ของมนุุษย์์ที่่เ� ชื่่อ� มกัันช้้ากว่่า และสามารถขยายตััวออกได้้อย่่างช้้า ๆ
จากการขยายตััวของสมอง ทำำ�ให้้เรามีีสมองที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นด้้วย

From http://faculty.chas.uni.edu/~groves/LabExercise13.pdf

จากภาพทั้งสาม ให้สังเกตขนาดของฟันเขี้ยว
protrusion ของจมูกและปาก 
และการเปลี่ยนแปลงของ cranial cavity
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสมอง
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นอกจากการส่่งผลต่่อขนาดของ craniaal cavity แล้้ว การลดลงของขนาดกล้้ามเนื้้�อนี้้ ยั
� งั
ส่่งผลให้้ขากรรไกรมีีขนาดที่่�เล็็กลงด้้วย ลองสัังเกต
ส่่วนของเพดานปากซึ่่ง� อยู่่�หน้้าต่่อกระบอกตาในลิิง
เทีียบกัับส่่วนของเพดานปากที่่�กลายเป็็นส่่วนของ
ฐานกะโหลกในมนุุษย์์ ซึ่่ง� มีีส่่วนที่่�ทำ�ำ ให้้ขากรรไกร
ล่่างมีีขนาดที่่�เล็็กลงด้้วย
ที่่�น่่าสนใจไปกว่่านั้้�น ก็็คืือ ผลที่่�ตามมาจากโครงสร้้างนี้้�
ทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถพััฒนาการพููดขึ้้น� มาด้้วย การพููดและภาษานั้้�น
ต้้องการความยืืดหยุ่่�นของอวััยวะในช่่องปากโดยต้้องอาศััยการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของ orphyrynx, ลิ้้น� ฟััน และริิมฝีีปาก ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั รููปแบบ
ของอาหารที่่�เรารัับประทาน ที่่�ไม่่ต้อ้ งการระบบการบดเคี้้ย� วที่่�แข็็งแรง
และฟัันที่่�แหลมคม  แต่่ต้้องการโครงสร้้างที่่�เหมาะสมของ suprallaryngeal airway และการที่่�เรามีีส่่วนของใบหน้้าอยู่่�ใต้้กระบอกตา
นั้้�น ทำำ�ให้้โครงสร้้างของ oropharyngeal system ของมนุุษย์์
แตกต่่างจากของสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้ว้ ยนมชนิิดอื่่น� ๆ ซึ่ง่� เป็็นโครงสร้้างที่่�
ทำำ�ให้้เราสามารถออกเสีียงต่่าง ๆ ได้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� เชื่่อ� ว่่าเป้้นการพััฒนา
ระบบของการพููดและภาษาที่่�สััตว์์อื่่�น ๆ ทำำ�ไม่่ได้้
ที่่�น่่าสนใจอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ การที่่�ใบหน้้าของเราไม่่ได้้ยื่่�น
ออกไปเหมืือนสััตว์์อื่่�นๆ ส่่งผลต่่อสมดุุลของส่่วนศีีรษะที่่�สนัับสนุุน
การยืืนสองขาของมนุุษย์์เรา เกิิดเป็็นสมมติิฐานว่่าขนาดของสมอง
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� นั้้�น จะต้้องสมดุุลกับั ขนาดของช่่องปากและสมดุุลของร่่างกาย
ในการยืืนสองขาด้้วย
ไม่่น่่าเชื่่�อว่่าการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กของยีีนตััวหนึ่่�งจะส่่งให้้
เรากลายเป็็นสััตว์์โลกชนิิดเดีียว ที่่�พูดู ได้้ เดิินสองขาได้้ ทำ�ำ อะไร ๆ ได้้
มากมาย จนโลกปั่่�นป่่วนไปหมดเช่่นนี้้�

DENT NEWS 12

From NATURE | VOL 428 | 25 MARCH 2004 | www.nature.com/nature

จากภาพ สัังเกตขนาดและตำำ�แหน่่งการเกาะของกล้้ามเนื้้�อ
Temporalis (สีีส้้มในรููป c, f, i) เปรีียบเทีียบระหว่่างมนุุษย์์กัับ เอป

