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สารไม หิ น ฉบั บ นี้ ผมขอนํ า เรื่ อ งราว
เกี่ย วกับทรั พยากรธรณีที่มีความสําคัญยิ่งใน
ป จ จุ บั น เมื่ อ ไม น านมานี้ ได มี ก ระแสข า ว
ออกมาจากกลุมพลังเคลื่อนไหวในลักษณะที่วา
ประเทศไทยนั้ น อุ ด มไปด ว ยแหล ง เชื้ อ เพลิ ง
ป โ ตรเลี ย ม ทั้ ง ในรู ป ของน้ํ า มั น ดิ บ และก า ซ
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
ธรรมชาติ โดยมี ก ารกล า วหาว า หน ว ยงาน
รอง ผอ. ฝายวิจัยและ
ภาครัฐที่รับผิดชอบมีการหมกเม็ดขอมูลขอเท็จ
บริการวิชาการ
จริง เพื่อหวังผลประโยชนในสวนของกลุมตน โดยใชเปนเหตุผลถึงความ
จําเปนที่ตองนําเขาปโตรเลียมจากตางประเทศทําใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และก า ซธรรมชาติ สู ง ขึ้ น เกิ น ระดั บ ที่ ค วรจะเป น จนกรมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ กระทรวงพลัง งาน นั่ง ไมติดตองออกมาชี้แ จงขอ เท็จ จริง วา
ทรัพยากรปโ ตรเลีย มของประเทศไทยนั้นมีอ ยูอ ยางจํากัดและมีความ
จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศคิดเปนมูลคาปละกวา 1 ลานลานบาท
และในอนาคตความตองการใชเชื้อเพลิงปโตรเลียมนี้นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
จึงตองพึ่งการนําเขาจากตางประเทศมากขึ้น ราคาก็จะแพงขึ้น และก็มี
ความเสี่ยงตอการขาดแคลนเชื้อเพลิงปโตรเลียมอยางหลีกเลี่ยงไมได
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรายงานวา ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี
ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลวประมาณ 10 ลานลานลูกบาศก
ฟุต และปริมาณสํารองน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวประมาณ 400
ลานบารเรล คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 และ 0.02 ของปริมาณสํารอง
โลกตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคใน
ปจจุบันแลวเราจะผลิตกาซธรรมชาติไดอีก 7.6 ป และจะผลิตน้ํามันดิบ
ไดอีก 3.2 ปเทานั้นเอง หลังจากนั้นตองนําเขาจากตางประเทศสถาน
เดียวครับ

ครับ! การที่ผมนําเรื่องนี้มากลาวถึง
ในสารไมหินฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ
สารจากไมหิน
ปโตรเลียมของประเทศ มีความเกี่ยวของ
กับพวกเราคนไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสไฟฟาที่คนไทย
ใชกันอยูทุกวันนี้ ไดมาจากเชื้อเพลิงปโตรเลียมมากกวารอยละ 70 แคประเทศ
เมียนมารอางความจําเปนตองหยุดสงกาซธรรมชาติใหประเทศไทยชั่วคราวเพื่อ
หยุดซอมบํารุงแทนเจาะที่แหลงยาดานาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ทําใหขาดกาซ
ธรรมชาติไปวันละ 1,100 ลานลูกบาศกฟุตและสูญเสียกระแสไฟฟาไปวันละ
6,000 เมกกะวัตต ในชวงกอนเทศกาลสงกรานตที่ผานมา
จากการสอบถามผูรูในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไดรับการชี้แจงวา ปริมาณ
สํารองดังกลาวเปนเพียงปริมาณสํารองพิสูจนแลว (proved reserves) เทานั้น
ครั บ ซึ่ ง เป น ปริ ม าณสํ า รองที่ ส ามารถผลิ ต ได จ ริ ง แต จ ริ ง ๆแล ว ยั ง มี แ หล ง
ปโตรเลียมที่ยังไมไดผานกระบวนการหาปริมาณสํารองพิสูจนแลวเหลืออยูอีก ซึ่ง
หากดําเนินการสํารวจและผลิตก็จะเปนแหลงปโตรเลียมเพิ่มเติมได ดังนั้น การ
กลาววา เรามีปริมาณสํารองที่จํากัด จึงเปนการกลาวอิงถึงปริมาณสํารองพิสูจน
แลวเทานั้น
อยางไรก็ตาม นี่เปนสัญญาณเตือนคนไทยรวมถึงประชาคมโลกดวยครับ
ถึงการใชทรัพยากรธรณี ซึ่งอัตราการใชกับอัตราการเกิดใหมแตกตางกันลิบลับ
ทําใหเราตองคิด ศึกษา และวิจัย กันอยางละเอียดในระยะยาววา เราจะอยูเคียง
คูก ับทรัพยากรธรณีกันอยางไรเพื่อใหมีความยั่งยืนสูงสุด ซึ่งอาจตองพิจารณาใน
ประเด็นของการนํากลับมาใชใหม และการหาแหลงพลังงานทดแทนอยางอื่น
เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง ไบโอฟล
พลังงานคลื่น และพลังงานความรอ นใตพิ ภพ เปนตน เพื่อ ที่เราจะได ไมตอ ง
กลับไปอยูแบบบรรพบุรุษของเราเมื่อนับพันนับหมื่นปมาแลวครับ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดจัด
แผนการตลาดพิพิธภัณฑ เพื่อกาวสูอ าเซียน
อบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดการทองเที่ยว การวางแผนและจัดการตลาด
เพื่อไปสูอาเซียน โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐินี ทองดี เปนวิทยากรในการอบรม
เพื่อใหสถาบันมีแนวทางการตลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียนในป 2558 ทีใ่ กลเขามา
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ไดศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองพัทยา เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทําใหเมืองพัทยาเปนเมืองนาเที่ยว หลังจากนั้นไดศึกษาดูงานที่
Art in Paradise Pattaya หรือพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ แหงเดียวในไทย ซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของพัทยาและของประเทศไทยอีกดวย โดยผูชมสามารถ
สัมผัสงานศิลปะไดอยางใกลชิดกับภาพวาดแบบสามมิติ เวลาถายภาพออกมาจะ
เหมือ นกั บภาพเสมือ นจริง ทะลุ อ อกมา หรื อหลอมรวมเขา กับ ภาพเขีย นจนเป น
อันหนึ่งอันเดียวกับผลงานศิลปะเหลานี้
การศึกษาดูงานใหครั้งนี้ ทําใหบุคลากรไดเปดโลกทัศนของตนเองเพื่อศึกษาขอมูลตางๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถนํามาปรับใชในงานที่ปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

เรื่องของซาก ที่ไมซ้ําซาก...............

บรรพบุรุษเราอาจจะมีตน้ กําเนิดในเอเชียไม่ใช่แอฟริกา!!
โดย ดร.วิภานุ รักใหม
เรื่องของซากที่ไมซ้ําซากฉบับนี้ อยากชวนทานผูอานไปฟงการถกเถียงทางวิชาการ
ที่เขมขนและนาสนใจประเด็นหนึ่งของวงการบรรพชีวินวิทยา นั่นก็คือการตามหาบรรพบุรุษ
ของมนุษยเรานั่นเองคะ
เมื่ อ กล า วถึ ง ต น กํ า เนิ ด ของมนุ ษ ย เรามั ก นึ ก ถึ ง สมมุ ติ ฐ าน เรื่ อ งการออกจาก
แอฟริกา (Out of Africa) ที่วาบรรพบุรุษของมนุษยไดกําเนิดขึ้นในทวีปแอฟริกา และตอมา
ไดอพยพไปยังพื้นที่อื่นๆ ของโลก แตสมมุติฐานนี้ก็หาไดศักดิ์สิทธิ์หรือแตะตองมิไดแตอยางใด
เพราะถูกทาทายดวยหลักฐานการคนพบฟอสซิลใหมๆ อยูตลอดเวลา ลาสุด
นี้ไดถูกสั่นคลอนดวยการคนพบฟอสซิลของแอนโธรพอยด (Anthropoid) ใน
พมา การคนพบใหมนี้กลับไปสนับสนุนสมมุติฐานเกาแกที่เกือบจะถูกหลงลืม
ไปแลว เรื่องการออกจากเอเชีย (Out of Asia) ที่วาบรรพบุรุษของเรามีตน
กําเนิดในเอเชียกอนที่อื่นๆ
ขอทําความเขาใจสักนิดกอนนะคะ วาแอนโธรพอยดที่เรากําลังพูด
ถึงนี้ เปนบรรพบุรุษที่หางไกลเราคอนขางมาก หาไดเปนบรรพบุรุษใกลชิดกับ
มนุษยแบบ “ลูซี่” (Australopithecus afarensis) ที่มีอายุประมาณ 3.2 ลานปนะคะ แต
แอนโธรพอยดโบราณเปนสัตวกลุมหนึ่งในลําดับไพรเมต ที่มีอายุเกาแกเกือบ 40 ลานปกอน
มันเปนบรรพบุรุษรวมของมนุษยอยางเรากับอุรุงอุตัง กอริลลา ชะนี และลิงมีหางอื่นๆ คะ
ฟอสซิลของแอนโธรพอยดยุคแรกๆ ถูกคนพบในประเทศอียิปต มีอายุประมาณ
30 ลานปกอน นั่นจึงเปนที่มาของความเชื่อวามันกําเนิดในแอฟริกา หลังจากนั้นเริ่มมีการ
คนพบซากของลิงจิ๋วที่อายุเกาแกกวา (37- 45 ลานปกอน) ในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในจีน
พมาและประเทศอื่นๆ ของทวีปเอเชีย การคนพบหลังๆ นี้ชี้วา เปนไปไดที่แอนโธรพอยด
อาจกําเนิดขึ้นในเอเชียกอนแลวอพยพไปแอฟริกาทีหลัง แตยังไงก็ยังคางคาใจนักบรรพชีวิน
วิทยาอยูดี เพราะยังไมมีหลักฐานฟอสซิลแนชัดที่จ ะแสดงวาแอนโธรพอยดเหลานี้ละทิ้ง
เอเชียไปแอฟริกาเมื่อใดและอยางไร
จนในป ค.ศ. 2005 คริ สโตเฟอร เบีย ร ด นัก บรรพชีวินวิ ทยาจากพิพิธภัณ ฑ
ธรรมชาติวิทยาคาเนกี้ และทีมนักวิจัยนานาชาติ ไดพบฟอสซิลของปลาโบราณ เตา และฟน
ของบรรพบุ รุษ ฮิ ป โปจากแหล ง ฟอสซิล ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ชุ ม น้ํ า เก า แก ใ กล ห มู บ านเนื อ งพิ น เล
(Nyaungpinle) ในประเทศพมา และที่สําคัญไดมีการพบฟนกรามของลิงแอนโธรพอยด
โบราณสายพันธุใหม ฟนกรามที่พบมีขนาดประมาณเมล็ดขาวโพดคั่ว มีอายุประมาณ 38
ลานปกอน นาจะมีขนาดตัวใกลเคียงกับกระรอก จากการทํางานภาคสนามในประเทศพมา
อยางยากลําบากถึง 6 ป ทีมวิจัยสามารถเก็บตัวอยางของลิงแอนโธรพอยดนี้ไดเพียงฟนกราม
4 ซี่ ซึ่งตอนหลังพวกเขาตั้งชื่อใหวา “แอเฟรเชีย ชิจิเด” (Afrasia djijidae)

แหลงขอมูล:

ภาพแสดงความคลายคลึงของฟนกรามบนซี่ขวาของ Afrasia djijidae จาก
พมา และ Afrotarsius libycus จากลิเบีย (ที่มา: Chaimanee et al. 2012)
KHORAT FOSSIL MUSEUM NEWS

จากหลักฐานฟนกราม 4 ซี่นี้ ทําใหนักวิจัย เห็นวา
Afrasia มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแอนโธรพอยดโบราณ
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเคยอาศัยอยูในเวลาใกลเคียงกันแตตางทวีป นั่น
คือ “แอโฟรทารเซียส ลิบิคัส” (Afrotarsius libycus) จาก
ประเทศลิเบีย ทวีปแอฟริกา
ลัก ษณะฟนของแอนโธรพอยดสองชนิดนี้คลายคลึง
กันมาก ทั้งขนาด รูปราง และอายุ ซึ่งพิจารณาคราวๆ อาจจะ
คิดวามันเปนสายพันธุเดียวกัน แตเมื่อตรวจสอบอยางละเอียด
มากขึ้น ทีมวิจัยก็สังเกตพบวาฟนกรามของ Afrasia จากเอเชีย
มีลักษณะที่เกาแกกวาฟนกรามของ Afrotarsius จากแอฟริกา
ลัก ษณะที่ โ บราณกวาของฟน บวกกับอายุ ที่เกาแก
กวาของ Afrasia จากเอเชีย จึงถูกใชเปนหลักฐานลาสุดที่ชี้วา
รากของแอนโธรพอยดนาจะอยูในเอเชียมากกวาแอฟริกา

ที่มาภาพ: http://www.labgrab.com/users/jeffrey-serrill/blog/afrasiadjijidae-fossils-reveal-asian-not-african-origin-early-primates_i

ในยุ ค นั้ น ทวี ป แอฟริ ก าและเอเชี ย แยกจากกั น ด ว ย
ทะเลทีก่ วางกวาทะเลเมดิเตอรเรเนียนในปจจุบัน เราเรียกทะเล
โบราณนี้วา “ทะเลเทธีส” (Tethys Sea) จึงเกิดคําถามวาแลว
แอนโธรพอยดในยุคนั้นอพยพจากเอเชียไปแอฟริกาไดอยางไร?
ฌอง-ฌาคส เจเกอร หัวหนาทีมวิจัย มีขอสันนิษฐานตอประเด็น
นี้วา แอนโธรพอยดในยุคแรกนั้นอาจวายขามทะเลจากเกาะสู
เกาะ และออกจากเอเชียมาจนถึงแอฟริกา หรืออาจจะลองแพ
ไปพรอมซุงโดยการพัดพาของธรรมชาติ นอกจากนั้นยัง พบวา
สั ต ว ก ลุ ม อื่ น ๆ ก็ อ พยพจากเอเชี ย ไปยั ง แอฟริ ก าในช ว งเวลา
ใกลเคียงกันดวย
หลังจากที่แอนโธรพอยดในยุคแรกเดินทางสูแอฟริกา
สัตวชนิดเดียวกันที่ยังหลงเหลืออยูในทวีปเอเชียก็ลมตายลงจน
หมดสิ้น โดย ฌอง-ฌาคส เจเกอร ใหเหตุผลวา เมื่อราวๆ 34
ลานปกอ นนั้น มีธารน้ําแข็ง ขนาดมหึมาที่ทําใหภูมิอากาศโลก
เย็ น จั ด และส ง ผลกระทบต อ เอเชี ย มากกว า แอฟริ ก า วิ ก ฤต
ดังกลาวไดกวาดลางแอนโธรพอยดดั้งเดิมในเอเชียไปจนหมดสิ้น
สวนแอนโธรพอยดที่เราพบในเอเชียปจจุบันนี้ อยางชะนีหรือ
อุรังอุตังนั้นเพิ่งอพยพมาจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 20 ลานป
กอนนี้เอง
ในที่สุด สมมุติฐานใดจะเปนที่ยอมรับผานวันเวลา ก็
ขึ้ น อยู กั บ ความหนั ก แน น ของหลั ก ฐานใหม ๆ ที่ ม าสนั บ สนุ น
รวมทั้งความนาเชื่อถือของเหตุผล ...เรามารอดูกันตอไปนะคะ
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