
 

    

 
สารจากไมหิน 

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556 
        สารไม หินฉบับน้ี ผมขอนําเรื่องราว

เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีท่ีมีความสําคัญยิ่งใน

ปจจุ บัน เ ม่ือไมนานมาน้ี ได มีกระแสขาว

ออกมาจากกลุมพลังเคล่ือนไหวในลักษณะท่ีวา

ประเทศไทยน้ันอุดมไปดวยแหลงเช้ือเพลิง

ปโตรเลียม ท้ังในรูปของนํ้ามันดิบและกาซ

ธรรมชาติ โดยมีการกลาวหาวาหนวยงาน

ภาครัฐท่ีรับผิดชอบมีการหมกเม็ดขอมูลขอเท็จ 

จริง เพ่ือหวังผลประโยชนในสวนของกลุมตน โดยใชเปนเหตุผลถึงความ

จําเปนท่ีตองนําเขาปโตรเลียมจากตางประเทศทําใหราคานํ้ามันเชื้อเพลิง

และกาซธรรมชาติสูงขึ้นเกินระดับท่ีควรจะเปน จนกรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน น่ังไมติดตองออกมาชี้แจงขอเท็จจริงวา 

ทรัพยากรปโตรเลียมของประเทศไทยน้ันมีอยูอยางจํากัดและมีความ

จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศคิดเปนมูลคาปละกวา 1 ลานลานบาท 

และในอนาคตความตองการใชเช้ือเพลิงปโตรเลียมน้ีนับวันจะเพ่ิมสูงขึ้น 

จึงตองพ่ึงการนําเขาจากตางประเทศมากขึ้น ราคาก็จะแพงขึ้น และก็มี

ความเส่ียงตอการขาดแคลนเชื้อเพลิงปโตรเลียมอยางหลีกเล่ียงไมได 

        กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรายงานวา ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลวประมาณ 10 ลานลานลูกบาศก

ฟุต และปริมาณสํารองนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวประมาณ 400 

ลานบารเรล คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 และ 0.02 ของปริมาณสํารอง

โลกตามลําดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคใน

ปจจุบันแลวเราจะผลิตกาซธรรมชาติไดอีก 7.6 ป และจะผลิตนํ้ามันดิบ

ไดอีก 3.2 ปเทาน้ันเอง หลังจากน้ันตองนําเขาจากตางประเทศสถาน

เดียวครับ 

กับพวกเราคนไทยอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสไฟฟาท่ีคนไทย

ใชกันอยูทุกวันน้ี ไดมาจากเชื้อเพลิงปโตรเลียมมากกวารอยละ 70 แคประเทศ

เมียนมารอางความจําเปนตองหยุดสงกาซธรรมชาติใหประเทศไทยชั่วคราวเพ่ือ

หยุดซอมบํารุงแทนเจาะท่ีแหลงยาดานาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ทําใหขาดกาซ

ธรรมชาติไปวันละ 1,100 ลานลูกบาศกฟุตและสูญเสียกระแสไฟฟาไปวันละ 

6,000 เมกกะวัตต ในชวงกอนเทศกาลสงกรานตท่ีผานมา 

        จากการสอบถามผูรูในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไดรับการชี้แจงวา ปริมาณ

สํารองดังกลาวเปนเพียงปริมาณสํารองพิสูจนแลว (proved reserves) เทาน้ัน

ครับ ซ่ึงเปนปริมาณสํารองท่ีสามารถผลิตไดจริง แตจริงๆแลวยังมีแหลง

ปโตรเลียมท่ียังไมไดผานกระบวนการหาปริมาณสํารองพิสูจนแลวเหลืออยูอีก ซ่ึง

หากดําเนินการสํารวจและผลิตก็จะเปนแหลงปโตรเลียมเพ่ิมเติมได ดังน้ัน การ

กลาววา เรามีปริมาณสํารองท่ีจํากัด จึงเปนการกลาวอิงถึงปริมาณสํารองพิสูจน

แลวเทาน้ัน   

        อยางไรก็ตาม น่ีเปนสัญญาณเตือนคนไทยรวมถึงประชาคมโลกดวยครับ 

ถึงการใชทรัพยากรธรณี ซ่ึงอัตราการใชกับอัตราการเกิดใหมแตกตางกันลิบลับ 

ทําใหเราตองคิด ศึกษา และวิจัย กันอยางละเอียดในระยะยาววา เราจะอยูเคียง

คูกับทรัพยากรธรณีกันอยางไรเพ่ือใหมีความยั่งยืนสูงสุด ซ่ึงอาจตองพิจารณาใน

ประเด็นของการนํากลับมาใชใหม และการหาแหลงพลังงานทดแทนอยางอื่น 

เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานนํ้าขึ้นนํ้าลง ไบโอฟล 

พลังงานคล่ืน และพลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน เพ่ือท่ีเราจะไดไมตอง

กลับไปอยูแบบบรรพบุรุษของเราเม่ือนับพันนับหม่ืนปมาแลวครับ  

 

ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
รอง ผอ. ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

        ครับ! การท่ีผมนําเรื่องน้ีมากลาวถึง

ในสารไมหินฉบับน้ี เน่ืองจากสถานการณ

ปโตรเลียมของประเทศ มีความเกี่ยวของ 

        เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ  ไดจัด

อบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดการทองเท่ียว การวางแผนและจัดการตลาด

เพ่ือไปสูอาเซียน  โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐินี ทองดี เปนวิทยากรในการอบรม 

เพ่ือใหสถาบันมีแนวทางการตลาดท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น รวมท้ังเตรียมพรอมสูประชาคม

อาเซียนในป 2558 ท่ีใกลเขามา   

        ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ไดศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมืองพัทยา  เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการทําใหเมืองพัทยาเปนเมืองนาเท่ียว  หลังจากน้ันไดศึกษาดูงานท่ี 

Art in Paradise Pattaya หรือพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ แหงเดียวในไทย ซ่ึง

เปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของพัทยาและของประเทศไทยอีกดวย โดยผูชมสามารถ

สัมผัสงานศิลปะไดอยางใกลชิดกับภาพวาดแบบสามมิติ เวลาถายภาพออกมาจะ

เหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา หรือหลอมรวมเขากับภาพเขียนจนเปน

อันหน่ึงอันเดียวกับผลงานศิลปะเหลาน้ี    

 

  

 

แผนการตลาดพิพิธภัณฑ เพ่ือกาวสูอาเซียน 

        การศึกษาดูงานใหครั้งน้ี ทําใหบุคลากรไดเปดโลกทัศนของตนเองเพ่ือศึกษาขอมูลตางๆ เพ่ิมมากขึ้น และสามารถนํามาปรับใชในงานท่ีปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  และการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เรื่องของซากท่ีไมซํ้าซากฉบับน้ี อยากชวนทานผูอานไปฟงการถกเถียงทางวิชาการ
ท่ีเขมขนและนาสนใจประเด็นหน่ึงของวงการบรรพชีวินวิทยา  น่ันก็คือการตามหาบรรพบุรุษ
ของมนุษยเราน่ันเองคะ 
 เม่ือกลาวถึงตนกําเนิดของมนุษย เรามักนึกถึงสมมุติฐาน เรื่องการออกจาก
แอฟริกา (Out of Africa) ท่ีวาบรรพบุรุษของมนุษยไดกําเนิดขึ้นในทวีปแอฟริกา และตอมา
ไดอพยพไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของโลก แตสมมุติฐานน้ีก็หาไดศักด์ิสิทธ์ิหรือแตะตองมิไดแตอยางใด 
เพราะถูกทาทายดวยหลักฐานการคนพบฟอสซิลใหมๆ อยูตลอดเวลา ลาสุด
น้ีไดถูกส่ันคลอนดวยการคนพบฟอสซิลของแอนโธรพอยด (Anthropoid) ใน
พมา การคนพบใหมน้ีกลับไปสนับสนุนสมมุติฐานเกาแกท่ีเกือบจะถูกหลงลืม
ไปแลว เรื่องการออกจากเอเชีย (Out of Asia) ท่ีวาบรรพบุรุษของเรามีตน
กําเนิดในเอเชียกอนท่ีอื่นๆ 
 ขอทําความเขาใจสักนิดกอนนะคะ วาแอนโธรพอยดท่ีเรากําลังพูด
ถึงน้ี เปนบรรพบุรุษท่ีหางไกลเราคอนขางมาก หาไดเปนบรรพบุรุษใกลชิดกับ 
มนุษยแบบ “ลูซ่ี” (Australopithecus afarensis) ท่ีมีอายุประมาณ 3.2 ลานปนะคะ แต
แอนโธรพอยดโบราณเปนสัตวกลุมหน่ึงในลําดับไพรเมต ท่ีมีอายุเกาแกเกือบ 40 ลานปกอน 
มันเปนบรรพบุรุษรวมของมนุษยอยางเรากับอุรุงอุตัง กอริลลา ชะนี และลิงมีหางอื่นๆ คะ 
 ฟอสซิลของแอนโธรพอยดยุคแรกๆ ถูกคนพบในประเทศอียิปต มีอายุประมาณ 
30 ลานปกอน น่ันจึงเปนท่ีมาของความเช่ือวามันกําเนิดในแอฟริกา หลังจากน้ันเริ่มมีการ
คนพบซากของลิงจิ๋วท่ีอายุเกาแกกวา (37- 45 ลานปกอน) ในพ้ืนท่ีอื่นๆ โดยเฉพาะในจีน 
พมาและประเทศอื่นๆ ของทวีปเอเชีย การคนพบหลังๆ น้ีช้ีวา เปนไปไดท่ีแอนโธรพอยด
อาจกําเนิดขึ้นในเอเชียกอนแลวอพยพไปแอฟริกาทีหลัง แตยังไงก็ยังคางคาใจนักบรรพชีวิน
วิทยาอยูดี เพราะยังไมมีหลักฐานฟอสซิลแนชัดท่ีจะแสดงวาแอนโธรพอยดเหลาน้ีละท้ิง
เอเชียไปแอฟริกาเม่ือใดและอยางไร  
 จนในป ค.ศ. 2005 คริสโตเฟอร เบียรด นักบรรพชีวินวิทยาจากพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาคาเนกี้ และทีมนักวิจัยนานาชาติ ไดพบฟอสซิลของปลาโบราณ เตา และฟน
ของบรรพบุรุษฮิปโปจากแหลงฟอสซิลซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าเกาแกใกลหมูบานเนืองพินเล 
(Nyaungpinle) ในประเทศพมา และท่ีสําคัญไดมีการพบฟนกรามของลิงแอนโธรพอยด
โบราณสายพันธุใหม ฟนกรามท่ีพบมีขนาดประมาณเมล็ดขาวโพดค่ัว มีอายุประมาณ 38 
ลานปกอน นาจะมีขนาดตัวใกลเคียงกับกระรอก จากการทํางานภาคสนามในประเทศพมา
อยางยากลําบากถึง 6 ป ทีมวิจัยสามารถเก็บตัวอยางของลิงแอนโธรพอยดน้ีไดเพียงฟนกราม 
4 ซ่ี ซ่ึงตอนหลังพวกเขาต้ังชื่อใหวา “แอเฟรเชีย ชิจิเด” (Afrasia djijidae) 
 

 

 

 

 

 

 

    ภาพแสดงความคลายคลึงของฟนกรามบนซ่ีขวาของ Afrasia djijidae จาก  
    พมา และ Afrotarsius libycus จากลิเบีย (ที่มา: Chaimanee et al. 2012) 

 จากหลักฐานฟนกราม 4 ซ่ีน้ี ทําใหนักวิจัยเห็นวา 
Afrasia มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแอนโธรพอยดโบราณ
อีกชนิดหน่ึง ซ่ึงเคยอาศัยอยูในเวลาใกลเคียงกันแตตางทวีป น่ัน
คือ “แอโฟรทารเซียส ลิบิคัส” (Afrotarsius libycus) จาก
ประเทศลิเบีย ทวีปแอฟริกา  
 ลักษณะฟนของแอนโธรพอยดสองชนิดน้ีคลายคลึง
กันมาก ท้ังขนาด รูปราง และอายุ ซ่ึงพิจารณาคราวๆ อาจจะ
คิดวามันเปนสายพันธุเดียวกัน  แตเม่ือตรวจสอบอยางละเอียด
มากขึ้น ทีมวิจัยก็สังเกตพบวาฟนกรามของ Afrasia จากเอเชีย 
มีลักษณะท่ีเกาแกกวาฟนกรามของ Afrotarsius จากแอฟริกา
 ลักษณะท่ีโบราณกวาของฟน บวกกับอายุท่ีเกาแก
กวาของ Afrasia จากเอเชีย จึงถูกใชเปนหลักฐานลาสุดท่ีชี้วา
รากของแอนโธรพอยดนาจะอยูในเอเชียมากกวาแอฟริกา  
 

 

 

 

 
ที่มาภาพ:  http://www.labgrab.com/users/jeffrey-serrill/blog/afrasia-
dj i j idae-fossils-reveal-asian-not-afr ican-orig in-early-primates_i 

 ในยุคน้ันทวีปแอฟริกาและเอเชียแยกจากกันดวย
ทะเลท่ีกวางกวาทะเลเมดิเตอรเรเนียนในปจจุบัน เราเรียกทะเล
โบราณน้ีวา “ทะเลเทธีส” (Tethys Sea) จึงเกิดคําถามวาแลว
แอนโธรพอยดในยุคน้ันอพยพจากเอเชียไปแอฟริกาไดอยางไร? 
ฌอง-ฌาคส เจเกอร หัวหนาทีมวิจัย มีขอสันนิษฐานตอประเด็น
น้ีวา แอนโธรพอยดในยุคแรกน้ันอาจวายขามทะเลจากเกาะสู
เกาะ และออกจากเอเชียมาจนถึงแอฟริกา หรืออาจจะลองแพ
ไปพรอมซุงโดยการพัดพาของธรรมชาติ นอกจากน้ันยังพบวา
สัตวกลุมอื่นๆ ก็อพยพจากเอเชียไปยังแอฟริกาในชวงเวลา
ใกลเคียงกันดวย  
 หลังจากท่ีแอนโธรพอยดในยุคแรกเดินทางสูแอฟริกา 
สัตวชนิดเดียวกันท่ียังหลงเหลืออยูในทวีปเอเชียก็ลมตายลงจน
หมดส้ิน โดย ฌอง-ฌาคส เจเกอร ใหเหตุผลวา เม่ือราวๆ 34 
ลานปกอนน้ัน มีธารนํ้าแข็งขนาดมหึมาท่ีทําใหภูมิอากาศโลก
เย็นจัดและสงผลกระทบตอเอเชียมากกวาแอฟริกา วิกฤต
ดังกลาวไดกวาดลางแอนโธรพอยดด้ังเดิมในเอเชียไปจนหมดส้ิน 
สวนแอนโธรพอยดท่ีเราพบในเอเชียปจจุบันน้ี อยางชะนีหรือ
อุรังอุตังน้ันเพ่ิงอพยพมาจากแอฟริกาเม่ือประมาณ 20 ลานป
กอนน้ีเอง  
 ในท่ีสุด สมมุติฐานใดจะเปนท่ียอมรับผานวันเวลา ก็
ขึ้นอยูกับความหนักแนนของหลักฐานใหมๆ ท่ีมาสนับสนุน
รวมท้ังความนาเชื่อถือของเหตุผล ...เรามารอดูกันตอไปนะคะ 

    เรื่องของซาก ท่ีไมซํ้าซาก...............  

  บรรพบุรุษเราอาจจะมีตน้กําเนดิในเอเชียไม่ใช่แอฟริกา!! 
 

              โดย ดร.วิภานุ รักใหม 
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