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Regular : 42 pt.

THA06

นักมานุษยวิทยาแนวทาง “ภาพรวม” หรือ “ทุกแง่มุม
(Holistic Approach) ศึกษาประสบการณ์ของมนุษย
พวกเขาจึงสนใจในกิจกรรมของมนุษย์ในทุกกิจกรร
เช่น ศึกษาชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข
ศึกษากำเนิด และวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์
มนุษย์กลุ่มวัฒนธรรมรวมไปถึงสังคมมนุษย์
ในขั้นพัฒนาการของสังคมด้านต่าง ๆ
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดเผยผลจากการศึกษาวิเคราะห์สารพันธุกรรมบทความของ นีแอนเดอร์ธัล
( H. sp. neanderthalensis ) ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ปัจจุบัน (H. sp. sp.)กับ นีแอนเดอร์ธัล ซึ่งถือเป็นญาติ
สนิทร่วมสายวิวัฒนาการเดียวกันได้เริ่มแยกตัวออกจากบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อประมาณ 700,000 ปี
มาแล้ว ก่อนที่จะวิวัฒนาการต่อไปโดยแยกสายพันธุ์กันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในอีกราว 400,000 ปี
ต่อมา หรือเมื่อประมาณ 300,000 ปีมาแล้วนั่นเอง
นักมานุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ในแวดวงวิวัฒนาการของมนุษย์ ที่แบ่งทีมกันเป็น 2 ทีม
ได้ใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกันสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบ สายพันธุกรรมของ สารดีเอ็นเอ (DNA) ที่
สกัดได้จากกระดูกต้นขา (femur) ของตัวอย่างกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล ซึ่งพบจากการขุดค้นในถ้ำ
แห่งหนึ่งเมื่อประมาณ 26 ปีมาแล้วในเขตประเทศโครเอเชีย (Croatia) โดยหนึ่งทีมทำหน้าที่วิเคราะห์
สายพันธุกรรมจำนวนมากกว่า 1 ล้านคู่ จากสายพันธุกรรมจำนวน 3.3 พันล้านคู่เบส ขณะที่อีกหนึ่ง
ทีมรับผิดชอบการวิเคราะห์สายพันธุกรรมจำนวน 65,000 คู่เบส ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้ช่วยให้ความ
กระจ่างและสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ ทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินไปสู่การ
เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของนีแอนเดอร์ธัล

Bold : 60 pt.
Light : 42 pt.
Regular : 14 pt.

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผู้คนส่วนใหญ่มักมีจินตนาการต่อนีแอนเดอร์ธัล ว่าเป็นสาย
พันธุ์ที่มีพัฒนาการทางกายภาพที่ก้าวหน้ารวมทั้งมันสมองหรือระดับสติปัญญาที่ฉลาดกว่า มนุษย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์รุ่นก่อนหน้านั้น ทั้งนี้มีแหล่งกำเนิดใหญ่จากในพื้นที่ทวีปแอฟริกา อย่างไร
ก็ตาม ผลจากการขุดค้นและการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านมานุษยวิทยากายภาพตลอดจนกายวิภาค
ศาสตร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่านีแอนเดอร์ธัลมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทางกายภาพที่พัฒนามากขึ้น เช่น รู้จักทำและใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ มีแนวคิดเรื่อง
สุนทรียภาพดังปรากฏหลักฐานการประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับ ทั้งยังเริ่มมีแนวคิดใน
เชิงคติความเชื่อโดยเฉพาะในแง่การประกอบพิธีกรรมฝังศพ ตลอดจนมีการพัฒนาแนวคิดเรื่องภาวะ
เจ็บไข้ได้ป่วย และที่สำคัญคือน่าจะมีความรู้สึกนึกคิดมีการแสดงอารมณ์ โกรธ เศร้า เหงา รัก ห่วงหา
อาธรณ์กันและกัน ถึงขั้นที่มีพฤติกรรมบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้หรือการพูดคุย เพื่อสื่อสารถึง
อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น ไม่ต่างจากมนุษย์อย่างเราๆ ในปัจจุบัน กระนั้นก็ดี แม้จะได้รับการจัดว่า
อยู่ในลำดับวิวัฒนาการที่น้อยกว่ามนุษย์อย่างเราๆ แต่นีแอนเดอร์ธัลกลับมีขนาดของสมองที่ใหญ่กว่า
พวกเราเล็กน้อย

THA06
สวานเต้ พาโบ้ (Svante Paabo) นักวิจัยจาก Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology ในประเทศเยอรมัน ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยอีกทีมหนึ่ง กล่าวว่าตัวอย่างกระดูกต้นขา
ถูกทิ้งไว้ปะปนกับกระดูกชิ้นอื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ภายในกล่องขนาดใหญ่โดยที่ไม่มีผู้ใดมาแตะต้องมัน
มากนัก เขายังกล่าวด้วยว่า มีสถานที่อื่นใดอีกบ้างที่น่าจะมีกระดูกที่น่าสนใจสำหรับการนำมาศึกษา
สถานที่เหล่านั้นก็คงจะได้แก่บริเวณที่สามารถพบกระดูกที่มีส่วนกล้ามเนื้อยึดเกาะและสามารถบ่งชี้
รูปพรรณสัณฐานของนีแอนเดอร์ธัลได้ นอกจากนั้น ยิ่งกระดูกที่ได้รับการแตะต้องด้วยน้ำมือมนุษย์
และมีการชำระล้างทำความสะอาดมากเท่าใด ก็เท่ากับว่ามันเป็นกระดูกที่มีการปนเปื้อนมากเท่านั้น
นักวิจัยหลายๆคน ต่างก็ให้ความเชื่อถือในร่องรอยหรือเงื่อนไขอื่นๆด้วย อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีแบบใดแบบหนึ่งที่เป็นแบบแผนเฉพาะของกรณีสารพันธุกรรมสมัยโบราณ (ancient DNA)
เงื่อนไขเหล่านี้นี่เองที่จะเป็นตัวพิสูจน์อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสารพันธุกรรมที่มาจากนีแอนเดอร์ธัลที่
แท้จริง รูบิ้น ให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่การที่เหล่านักวิจัยต่างก็จะต้องมีความ
เชื่อมั่นว่าตัวอย่างสารพันธุกรรมโบราณที่มีอยู่เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยนั้น เป็นตัวอย่างที่มาจากนี
แอนเดอร์ธัลที่แท้จริง สิ่งที่ทำให้นักวิจัยทั้ง 2 ทีมประสบผลสำเร็จหลายๆประการในโครงการวิจัย
เกี่ยวกับลำดับสายพันธุกรรมของนีแอนเดอร์ธัล ได้แก่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับการค้นพบเมื่อไม่นาน
มานี้ในการศึกษาลำดับสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดลำดับ
สารพันธุกรรมได้เร็วกว่าเทคนิควิธีเดิมๆ มากกว่า 100 เท่า
ทีมวิจัยภายใต้การนำของพาโบ้ รับผิดชอบในการศึกษาลำดับสายพันุกรรมของนีแอนเดอร์ธัล
จำนวนมากกว่า 1 ล้านคู่เบส ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “ไพโรซีเควนซิ่ง” (pyrosequencing) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ค้นพบใหม่นั่นเอง กระบวนการในการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวก็คือการนำตัวอย่าง
สารพันธุกรรมแนบกับลูกปัดขนาดเล็กๆ จำนวนหลายชิ้นตามลำดับ แล้วนำมาจับคู่กับชิ้นที่เหมือนกัน
กับโครโมโซมของมนุษย์ ส่วนทีมวิจัยที่นำโดยรูบิ้น อาศัยเทคนิคที่เรียกว่า “เมตะจีโนมิกส์”
(metagenomics) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการนำสายพันธุกรรมสั้นๆ ที่สกัดจากนีแอนเดอร์ธัล
รวมเข้ากับสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย สารพันธุกรรมของนีแอนเดอร์ธัลจะได้รับการทำให้มีขนาด
ใหญ่หรือยาวขึ้นโดยอาศัยการแบ่งตัวของแบคทีเรียเป็นตัวช่วย จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะดึงเอาสาร
พันธุกรรมมาจับคู่กับคู่เบสของมนุษย์ โดยการใช้เครื่องตรวจจับที่สังเคราะห์ขึ้นจากชิ้นส่วนของ
สารพันธุกรรมจากมนุษย์

Regular : 8 pt.

สวานเต้ พาโบ้ (Svante Paabo) นักวิจัยจาก Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology ในประเทศเยอรมัน ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยอีกทีมหนึ่งกล่าวว่าตัวอย่างกระดูก
ต้นขาถูกทิ้งไว้ปะปนกับกระดูกชิ้นอื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ภายในกล่องขนาดใหญ่โดยที่ไม่มีผู้ใด
มาแตะต้องมันมากนัก เขายังกล่าวด้วยว่ามีสถานที่อื่นใดอีกบ้างที่น่าจะมีกระดูกที่น่าสนใจ
สำหรับการนำมาศึกษาสถานที่เหล่านั้นก็คงจะได้แก่บริเวณที่สามารถพบกระดูกที่มีส่วน
กล้ามเนื้อยึดเกาะและสามารถบ่งชี้รูปพรรณสัณฐานของนีแอนเดอร์ธัลได้ นอกจากนั้น
ยิ่งกระดูกที่ได้รับการแตะต้องด้วยน้ำมือมนุษย์และมีการชำระล้างทำความสะอาดมากเท่าใด
ก็เท่ากับว่ามันเป็นกระดูกที่มีการปนเปื้อนมากเท่านั้นนักวิจัยหลายๆ คน ต่างก็ให้ความเชื่อถือ
ในร่องรอยหรือเงื่อนไขอื่นๆด้วย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีแบบใดแบบหนึ่งที่เป็น
แบบแผนเฉพาะของกรณีสารพันธุกรรมสมัยโบราณ (ancient DNA) เงื่อนไขเหล่านี้นี่เอง
ที่จะเป็นตัวพิสูจน์อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสารพันธุกรรมที่มาจากนีแอนเดอร์ธัลที่แท้จริง รูบิ้น
ให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่การที่เหล่านักวิจัยต่างก็จะต้องมีความเชื่อมั่น
ว่าตัวอย่างสารพันธุกรรมโบราณที่มีอยู่เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยนั้นเป็นตัวอย่างที่มาจาก
นีแอนเดอร์ธัลที่แท้จริง สิ่งที่ทำให้นักวิจัยทั้ง 2 ทีมประสบผลสำเร็จหลายๆ ประการ
ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับลำดับสายพันธุกรรมของนีแอนเดอร์ธัลได้แก่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับ
การค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ในการศึกษาลำดับสารพันธุกรรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดลำดับสารพันธุกรรมได้เร็วกว่าเทคนิควิธีเดิมๆ มากกว่า 100 เท่า
ทีมวิจัยภายใต้การนำของพาโบ้ รับผิดชอบในการศึกษาลำดับสายพันุกรรมของนีแอนเดอร์ธัล
จำนวนมากกว่า 1 ล้านคู่เบส ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “ไพโรซีเควนซิ่ง” (pyrosequencing)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค้นพบใหม่นั่นเองกระบวนการในการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวก็คือ
การนำตัวอย่างสารพันธุกรรมแนบกับลูกปัดขนาดเล็กๆ จำนวนหลายชิ้นตามลำดับ แล้วนำมา
จับคู่กับชิ้นที่เหมือนกันกับโครโมโซมของมนุษย์ ส่วนทีมวิจัยที่นำโดยรูบิ้น อาศัยเทคนิค
ที่เรียกว่า “เมตะจีโนมิกส์” (metagenomics) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการนำสายพันธุกรรม
สั้นๆ ที่สกัดจากนีแอนเดอร์ธัลรวมเข้ากับสารพันธุกรรมของแบคทีเรียสารพันธุกรรมของ
นีแอนเดอร์ธัลจะได้รับการทำให้มีขนาดใหญ่หรือยาวขึ้นโดยอาศัยการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
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สวานเต้ พาโบ้ (Svante Paabo) นักวิจัยจาก Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology ในประเทศเยอรมัน ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
อีกทีมหนึ่ง กล่าวว่าตัวอย่างกระดูกต้นขาถูกทิ้งไว้ปะปนกับกระดูกชิ้นอื่นๆ
ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ภายในกล่องขนาดใหญ่โดยที่ไม่มีผู้ใดมาแตะต้องมันมากนัก
เขายังกล่าวด้วยว่ามีสถานที่อื่นใดอีกบ้างที่น่าจะมีกระดูกที่น่าสนใจสำหรับการ
นำมาศึกษาสถานที่เหล่านั้นก็คงจะได้แก่บริเวณที่สามารถพบกระดูกที่มีส่วน
กล้ามเนื้อยึดเกาะและสามารถบ่งชี้รูปพรรณสัณฐานของนีแอนเดอร์ธัลได้
นอกจากนั้น ยิ่งกระดูกที่ได้รับการแตะต้องด้วยน้ำมือมนุษย์และมีการชำระล้าง
ทำความสะอาดมากเท่าใดก็เท่ากับว่ามันเป็นกระดูกที่มีการปนเปื้อนมาก
เท่านั้นนักวิจัยหลายๆ คนต่างก็ให้ความเชื่อถือในร่องรอยหรือเงื่อนไขอื่นๆ
ด้วย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีแบบใดแบบหนึ่งที่เป็นแบบแผนเฉพาะของ
กรณีสารพันธุกรรมสมัยโบราณ (ancient DNA) เงื่อนไขเหล่านี้นี่เองที่จะเป็น
ตัวพิสูจน์อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสารพันธุกรรมที่มาจากนีแอนเดอร์ธัลที่แท้จริง
รูบิ้น ให้ความเห็นว่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่การที่เหล่านักวิจัยต่างก็จะ
ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวอย่างสารพันธุกรรมโบราณที่มีอยู่เพื่อใช้สำหรับ
การศึกษาวิจัยนั้น เป็นตัวอย่างที่มาจากนีแอนเดอร์ธัลที่แท้จริง สิ่งที่ทำให้
นักวิจัยทั้ง 2 ทีมประสบผลสำเร็จหลายๆ ประการในโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
ลำดับสายพันธุกรรมของนีแอนเดอร์ธัลได้แก่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับการ
ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ในการศึกษาลำดับสารพันธุกรรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดลำดับสารพันธุกรรมได้เร็วกว่าเทคนิควิธี
เดิมๆ มากกว่า 100 เท่า
ทีมวิจัยภายใต้การนำของพาโบ้รับผิดชอบในการศึกษาลำดับสายพันุกรรม
ของนีแอนเดอร์ธัลจำนวนมากกว่า 1 ล้านคู่เบส ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า
“ไพโรซีเควนซิ่ง” (pyrosequencing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค้นพบใหม่นั่นเอง
กระบวนการในการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวก็คือการนำตัวอย่าง
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แม้คำถามที่ว่าบรรพบุรุษมนุษย์โบราณในสายพันธุ์นีแอนเดอร์ธัล (Homo sapiens neanderthalensis)
กับมนุษย์สมัยใหม่ (Homo sapiens sapiens) เคยมีการผสมผสานทางพันธุกรรมข้ามสายพันธุ์ (interbred)
กันหรือไม่ จะคงเป็นเงื่อนงำที่หาข้อสรุปยังไม่ได้ แต่ก็มีนักวิชาการจากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัย
เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ในลักษณะโต้แย้งคัดค้านหรือสนับสนุนคำถามข้างต้น เอริก ตรินคาอุส (Erik Trinkaus) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
(Washington University) ระบุถึงผลการศึกษาเชิงอายุและรายละเอียดจากการวิเคราะห์ตัวอย่างกระดูกมนุษย์
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