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ประเทศ
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เพชรเพื่อพัฒนาชาติ
กับเทคโนโลยีการแยกเพชรจากหิน
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ป พ.ศ.๒๕๖๐ เด็กหนุมวัย
๑๖ ป ชื่อ Komba Johnbull ไดเห็นโคตรเพชรหนัก
๗๐๙ กะรัต (ประมาณ ๑๔๐ กรัม) วางปนอยูบนกอง
กรวดในเหมืองเพชรซึ่งอยูใกลหมูบาน Koryardu
(คำนี้ในภาษาโปรตุเกสแปลวา ภูเขาสิงโต) จังหวัด Kono
ในประเทศ Sierra Leone
แมไมเคยเห็นเพชรที่มีขนาดใหญเชนนั้นมากอน
แต Johnbull ก็ตระหนักรูในทันทีวา มันเปนอัญมณี
ล้ำคาที่จะทำใหเขาซึ่งกำพราพอและแมตั้งแตเกิด
สามารถหลุดพนจากความยากจนได
ประเทศ Sierra Leone ตั้งอยูทางดานตะวันตก
ของทวีปแอฟริกา พรมแดนดานตะวันออกถูกโอบลอม
ดวยประเทศ Liberia และ Guinea สวนทางดานตะวันตก
เปดออกสูมหาสมุทรแอตแลนติก ภูมิอากาศของประเทศ
โดยทั่วไปคอนขางรอน พื้นที่สวนใหญถูกปกคลุมดวย
ปาฝน และทุงหญา savanna ปจจุบันประเทศมีประชากร
๗.๕ ลานคน ในอดีตเคยตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ
ตั้งแตป พ.ศ.๒๓๕๑ และไดประกาศเอกราชในป พ.ศ.
๒๕๐๔ อีก ๑๐ ปตอมา ประเทศก็ไดเปลี่ยนระบบการ
ปกครองเปนแบบสาธารณรัฐ พลเมืองประกอบดวย
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ชนพื้นเมือง ๑๖ เผา คนสวนใหญนับถือศาสนามุสลิม
และมีเพียงสวนนอยที่นับถือคริสตศาสนา

Diamonds for national development and
diamond-searching technology
From the finding of 709-carat diamond amongst
piles of gravels in a diamond mine near Koryardu village
in Kono Province in Sierra Leone by 16-year-old Komba
Johnbull on March 13, 2017 comes the story of how the
diamond industry helps developing this African country.
In addition, readers will find how the medical PET scan
technology is adapted to find diamonds in stones.

สินคาออกที่สำคัญของประเทศคือ เพชร ที่มีอยาง
อุดมสมบูรณ สินแร เชน titanium, bauxite และทองคำ
ภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเปนที่ราบ และภูเขาสูง
สวนกลางมีปาและทุงหญา ภูมิอากาศมี ๒ ฤดู คือ ฝน
กับแลง ผูคนทำงานเกษตรกรรมเปนงานหลัก และตัดไม
ในปา ถลุงแร กับเลี้ยงสัตวเปนงานรอง
ในป พ.ศ.๒๐๓๘ ประเทศถูกกองทัพนักลาอาณา
นิคมจากยุโรปมารุกราน และจับคนพื้นเมืองไปขาย
เปนทาสในอเมริกา
ในป พ.ศ.๒๓๕๐ กองทหารอังกฤษไดเขามา
ยึดครอง Sierra Leone และผนวกประเทศเขาในเครือ
จักรภพ มีภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ และรัฐบาล
อังกฤษไดมอบเอกราชใหเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ.๒๕๐๔ จากนั้นประเทศก็ตกอยูภายใตการยึดครอง
ของทหาร ในป พ.ศ.๒๕๑๐ ความขัดแยงระหวางชนเผา
ตางๆ ภายในชาติทำใหเกิดสงครามกลางเมืองบอย
และกองทัพไดทำสงครามกับตางชาติเนืองๆ จนกระทั่ง
ป พ.ศ.๒๕๕๗ สันติภาพจึงเริ่มมีในประเทศ

อุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ คือ
สังคมมีการฉอราษฎรบังหลวงอยางกลาดเกลื่อนในแทบ
ทุกวงการ การเกิดสงครามกลางเมืองบอย และภาวะ
วางงานของประชากรจำนวนมากทำใหประเทศมี
โครงสรางพื้นฐานที่ไมดี ประมาณรอยะ ๖๕ ของคน
มีอาชีพเกษตรกรรม โดยทำนาขาว ปลูกมันฝรั่ง และ
มันสำปะหลัง สินคาออกที่เดนมากจนติดอันดับ ๑ ใน
๑๐ ของโลก คือ เพชร ซึ่งถาเริ่มนับตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๓
จนถึงปจจุบันจะพบวา Sierra Leone ไดสงเพชรเปน
สินคาออกประมาณ ๙ ลานกะรัตแลว กระนั้น Sierra
Leone ก็ยังเปนประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง
ในโลก เพราะชาวบานไดนำเพชรไปขายอยางผิด
กฏหมาย และทหารนำเงินที่ไดไปซื้ออาวุธมาทำ
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นอยางไมรูจบ มีผลทำให
คนตายไปแลวกวา ๕๐,๐๐๐ คน
ในป พ.ศ.๒๕๔๓ สหประชาชาติจึงไดสงคนเขา
มาควบคุมการทำธุรกิจคาเพชร อีกหนึ่งปตอมา รัฐบาล
ไดจัดตั้งกองทุนเพชร และสัญญาวาจะนำเงินที่ไดจาก
การขายเพชรมาพัฒนาประเทศ ซึ่งปจจุบันอยูใน
สภาพที่ดอยพัฒนามาก เพราะประชาชนรอยละ ๗๐
ของประเทศอานหนังสือไมออก นอกจากนี้เด็กหนุม
ทุกคนจะถูกเกณฑไปเปนทหารรับใชชาติ ประชากรที่
เปนโรค AIDS และติดเชื้อ HIV ก็มีมาก

นี่จึงเปนสภาพแวดลอม และสภาพความเปนอยู
ของสังคมในประเทศ Sierra Leone ที่ Johnbull ได
ประสบมาตั้งแตเกิด
ความอลังการมโหฬารของโคตรเพชรสีเหลืองออน
ที่ Johnbull พบในวันนั้น แสดงวา มันมีขนาดใหญเปน
อันดับที่ ๑๔ ของโลก ถึงวันนี้เพชรนั้นไดรับการขนาน
นามวา Peace Diamond หรือเพชรสันติ
ทันทีที่ Johnbull เห็นโคตรเพชรเม็ดนั้น เขาไดหยิบ
มันขึ้นมา แลวนำไปถวายบาทหลวง Emmanuel Momoh
ซึ่งเปนหัวหนาคนขุด และ Momoh ไดนำขาวเกี่ยวกับ
เพชรไปรายงานใหเจาหนาที่รัฐทราบ แทนที่จะนำไป
ขายใหพอคาคนกลาง ซึ่งอาจจะถูกกดราคา
กฏหมายของประเทศ Sierra Leone ระบุวา คนที่
ขุดพบเพชรจะไดสวนแบงรอยะ ๔๐ และรัฐบาลจะได
รอยละ ๖๐ จากการขาย การที่บาทหลวงนำเพชรไป
รายงานใหเจาหนาที่รัฐทราบกอน เพราะคณะรัฐบาล
ในเวลานั้นไดใหคำมั่นสัญญาตอประชาชนวาจะนำ
รอยละ ๑๕ ของเงินที่ไดไปสรางถนน โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงไฟฟาที่หมูบาน Koryardu ซึ่ง Johnbull
อาศัยอยู นั่นหมายความวา ถาการซื้อขายเพชรดำเนิน
อยางโปรงใส สวัสดิการและความเปนอยูของประชากร
๗.๕ ลานคนก็จะดีขึ้น และนี่คือความหวังและความฝน
อันสูงสุดของชาว Sierra Leone ทุกคน

ดังนั้นเมื่อเพชร Peace Diamond เดินทางถึง
เมือง Freetown ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ ทาน
ประธานาธิบดี Ernest Bai Koroma จึงเชิญบรรดา
สื่อสารมวลชนทั่วประเทศและทั่วโลกมาทำขาว โดยได
ตั้งความคาดหวังไววา จะขายเพชรไดอยางนอย ๕๐
ลานเหรียญ
แตเมื่อถึงเวลาขายจริง เพชรกลับขายไดในราคา
เพียง ๖.๕๓๖ ลานดอลลาร ซึ่งนอยกวาราคาที่ตั้งไวมาก
แมจะผิดหวังคอนขางมาก แตชาว Sierra Leone
ทุกคนก็พอใจ เพราะนี่เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ
ชาติที่ไดแสดงใหทุกคนรูวา เพชรที่ขายไปทำเงินรายได
ใหคนที่ขุดพบมากเพียงใด รัฐบาลไดนำเงินเขาทอง
พระคลังเทาไร และชาวบานไดเงินไปพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานมากเพียงใด (ประมาณ ๑ ลานดอลลาร) แตถา
ไมมีอะไรเกิดขึ้นหลังการขาย ทานบาทหลวง Momoh
ก็ตองรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆ เพราะจะไมมีใครเชื่อคำมั่น
สัญญาจากรัฐบาลอีกตอไป
สำหรับสวนแบงที่ทุกคนไดมีดังนี้คือ Johnbull ได
๑๑๕,๐๐๐ ดอลลาร ซึ่งมากพอๆ กับคาแรงที่เขาจะได
จากขุดเปนเวลานาน ๓๐๐ ป ดังนั้นเงินนี้ก็ไดทำให
Johnbull กลายเปน “เศรษฐี” ประจำหมูบาน ที่ผูคน
ทั่วไปมีรายไดเฉลี่ยวันละไมถึง ๑ ดอลลาร ดานบาทหลวง
จะไดเงิน ๑ ลานดอลลาร และเพื่อนๆ ของ Johnbull
๕ คน ที่อยูในทีมขุดเดียวกัน ก็จะไดสวนแบงเทาๆ กัน
คนเหลานี้ ก็ไดนำเงินไปฝากธนาคาร บางซื้อบาน และ
บางซื้อรถ Johnbull เองไดนำเงินไปสมัครเขาเปนนิสิต
ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา แตเขาพูดภาษาอังกฤษไมได
จึงทำใหขอวีซาไมได จึงตองปกหลักอยูที่ Freetown
เพื่อหางานทำ แตก็ไดตัดสินใจไมกลับไปเปนกรรมกร
ขุดเพชรอีก

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ป พ.ศ.๒๕๖๑ (ซึ่งเปน
เวลานานกวาหนึ่งปหลังจากที่เพชรสันติถูกนำออก
ประมูลขายในราคา ๒๑๓ ลานบาท) บาทหลวง
Momoh ไดรายงานโลกวา รัฐบาลยังไมไดแบงเงินไป
พัฒนาหมูบาน Koryardu ตามที่สัญญาเลย
Peace Diamond เม็ดนี้ มิไดมีชื่อเสียงโดงดังเทา
Blue Diamond เพชรสีน้ำเงิน ที่ถลุงไดจากเหมืองเพชร
ในอินเดีย ซึ่งหนักประมาณ ๑๑๒ กะรัต และนักธุรกิจ
เพชรชื่อ Jean Baptiste Tavernier ไดนำเพชรไปถวาย
แดพระเจาหลุยสที่ ๑๔ และพระองคทรงใหชางเพชร
เจียระนัย จนเหลือเนื้อเพชรเปนรูปหัวใจหนัก ๖๗ กะรัต
เพื่อใชประดับที่สรอยพระศอ เพชรจึงไดชื่อวา “Blue
Diamond of the Crown”
เมื่อเกิดการปฏิวัติครั้งใหญในประเทศฝรั่งเศส
พระนาง Marie Antoinette ในสมเด็จพระเจาหลุยสที่
๑๖ ทรงสวมสรอยพระศอที่มี Blue Diamond ขึ้นแทน
ประหารกิโยติน จึงทำใหเกิดตำนานวา ใครก็ตามที่ได
เปนเจาของเพชรสีน้ำเงิน จะเปนคนโชคราย
ในป พ.ศ.๒๓๓๕ เพชรสีน้ำเงินไดอันตรธานไป
จากประเทศฝรั่งเศสอยางไรรองรอยใดๆ และไดไป
ปรากฏที่ลอนดอนในประเทศอังกฤษในอีก ๓๘ ปตอมา
เมื่อนายธนาคารชื่อ Henry Hope ไดซื้อไวในราคา
๙๐,๐๐๐ ดอลลาร
หลังจากที่ Hope เสียชีวิต ทายาทของเขาที่รับ
มรดกไดประสบเคราะหกรรมตางๆ เชน Lord Francis
Hope ไดจบชีวิตอยางยาจก เพราะสิ้นเนื้อประดาตัว

Evelyn
Walsh Mclean
และเพชร
Hope

จากตระกูล Hope เพชรสีน้ำเงินไดตกทอดตอไป
ถึงเจาชายราชนิกูลกษัตริยแหงยุโรปตะวันออก ซึ่ง
พระองคทรงมอบเพชรนี้ใหแกนักเตนระบำเปลื้องผา
ในสังกัด Folies Bergére ดวยความเสนหา เมื่อเธอ
ทรยศตอความรักที่ไดรับ พระองคก็ทรงยิงนางจนเสีย
ชีวิต จากนั้น เศรษฐีกรีกไดซื้อเพชรสีน้ำเงินไป
ครอบครอง และไดประสบอุบัติเหตุรถยนตที่นั่งชนกับ
รถคันอื่น จนรถตกภูเขาทำใหตายทั้งครอบครัว จากนั้น
สุลตาน Abdul-Hamid ที่ ๒ แหงราชอาณาจักรตุรกี
ทรงซื้อเพชรอาถรรพนี้ไป แตเวลาผานไปไมถึง ๒ เดือน
พระองคก็ทรงถูกกองทัพตุรกีทำรัฐประหารในป พ.ศ.
๒๔๕๒
คนอเมริกันคนแรกที่เปนเจาของเพชร Hope คือ
Evelyn Walsh Mclean ซึ่งไดซื้อจากสุลตานในราคา
๑๘๐,๐๐๐ ดอลลาร เพื่อนำไปประดับเปนสรอยคอ
รวมกับเพชรสีขาว ๖๒ เม็ด และเธอไดสวมใสมันไป
ทุกหนแหงอยางไมแยแสตอคำ “สาป” ผลที่ตามมาคือ
ลูก ๒ คนของเธอตองเสียชีวิต และสามีเสียสติ

หลังจากที่ Mclean ตายในป พ.ศ.๒๔๙๐
เศรษฐีพอคาเพชรชื่อ Harry Winston ไดซื้อเพชร Hope
ไปแลวมอบใหพิพิธภัณฑ Smithsonian ในป พ.ศ.๒๕๐๑
เพื่อใหผูคนเขาชม โดยไมขายใหใครไดไปครอบครอง
อีกเลย
สำหรับนักวัสดุศาสตรก็สนใจเพชรมากเชนกัน
โดยเฉพาะเพชรสีน้ำเงิน และเปนเพชรที่หายากที่สุด
ในโลก คือ มีเพียงรอยละ ๐.๐๒ เทานั้นเอง และเพชร
สีนี้มักถือกำเนิดในที่ลึกใตผิวโลกประมาณ ๔ เทาของ
ระยะลึกที่ขุดพบเพชรสีอื่นๆ นั่นคือ ที่ระยะลึกประมาณ
๖๐๐ กิโลเมตร

หิน kimberlite
MinPET

รายงานวิจัยที่ปรากฏในวารสาร Nature ฉบับวันที่
๒ สิงหาคม ป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะนักวิจัยซึ่งนำโดย
Evan M. Smith จาก Gemological Institute of America
ในสหรัฐฯ ไดตอบคำถามที่วา เพชรสีน้ำเงินถือกำเนิด
ไดอยางไร และผูอานก็ไดคำตอบวา ตามปกติเพชรเปน
ผลึก ที่ประกอบดวยอะตอมคารบอนลวนๆ แตถาผลึก
ไมบริสุทธิ์ คือ มีอะตอมของธาตุ boron เปนสารเจือ
เพชรจะมีสีน้ำเงิน เพราะอะตอมของ boron จะเขาไป
แทนที่อะตอมบางอะตอมของคารบอน แลวอิเล็กตรอน
ในอะตอม boron จะดูดกลืนแสงสีแดง ทำใหเห็นเพชร
เปนสีน้ำเงิน
ในการพบองคความรูนี้ นักวิจัยไดทดลองใชเพชร
สีน้ำเงิน ๔๖ เม็ด เพื่อทดสอบ แตไมไดทดสอบกับเพชร
Hope และยังไดพบอีกวา เพชรสามารถเติบโตในหินได

เหมือนตนไมที่เติบโตไดในดิน โดยมันจะขยายตัวดวย
การสวมกรอบอะตอมอื่นๆ ที่อยูใกลเคียง เหมือนหยด
อำพันที่สวมครอบตัวยุงในภาพยนตรเรื่อง Jurassic Park
ครั้นเมื่อนักวิจัยไดวิเคราะหชนิดของอะตอมที่ถูก
คารบอนครอบคลุม ก็รูสาเหตุที่ทำใหเพชรมีสีน้ำเงิน
วาเกิดจากน้ำทะเลมี boron และเปลือกทวีปก็มีเชนกัน
ดังนั้นเวลาเปลือกทวีปสวนที่เปนทองมหาสมุทรเคลื่อน
ที่ลงๆ มันจะถูกอัดดวยความดันสูง จนทำใหเพชรมี
สีน้ำเงินในที่สุด
สวนการที่เพชรสันติมีสีเหลือง เพราะมีอะตอม
ไนโตรเจนแฝงอยูในโครงผลึกของคารบอน
นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวา เพชรถือกำเนิดขึ้น
ใตโลกตั้งแตเมื่อ ๑,๐๐๐-๓,๕๐๐ ลานปกอน และมัก
ปรากฏตัวในบริเวณใกลผิวโลก เวลาภูเขาไฟระเบิด
ดังนั้น การศึกษาโครงสรางและรูปทรงของเพชรที่ขุดได
จะทำใหเรารูสภาพความเปนไปภายในโลก
ในป พ.ศ.๒๔๑๔ เมือง Kimberly ในประเทศ
แอฟริกาใตไดกลายเปนศูนยกลางเหมืองเพชรที่มีผูคน
มากมายพากันไปขุดหาเพชร จนหินที่มีเพชรแฝงอยู
ไดชื่อวา หิน kimberlite ตามปกติเหมืองเพชร จะมี
อายุไมเกิน ๒๐ ป เมื่อเพชรมีปริมาณนอยลงๆ
การลงทุนขุดจะไมคุมคา ดังนั้นการใชเทคโนโลยีใหม
เพื่อขุดหาเพชรจึงเปนเรื่องที่เจาของเหมืองและคนขุด
ตองการ เพื่อจะไดเพชรเม็ดใหญ กอนที่มันจะถูกคอน
หรือสวานยักษทำลาย และเทคนิคนั้นคือ MinPET
(จากคำเต็มวา mineral positron emission tomography)
ซึ่งใชรังสีที่มีพลังงานสูงกับเทคนิค PET ตรวจหาโคตร
เพชรใน kimberlite

ในสมัยโบราณผูคนในประเทศแอฟริกาใตเคย
เชื่อวา นกอินทรีซึ่งมีสายตาแหลมคมสามารถเห็นโคตร
เพชรที่อยูในหุบเหวลึกได จึงโยนกอนเนื้อขนาดใหญ
ลงไปในหุบเหวนั้น ซึ่งจะไปยึดติดกับโคตรเพชร และ
เมื่อนกอินทรีบินลงไปโฉบกอนเนื้อมากิน มูลที่นกอินทรี
ถายออกมา ก็จะมีเพชรแฝงตามมาดวย
ปจจุบันไมมีใครใชนกอินทรีหาเพชรแลว เพราะ
รูดีวาเพชรมักจะแฝงอยูในหิน และมีไมมาก เชน
หิน ๑ ตันจะมีเพชรแฝงอยูไมถึง ๑ กะรัต สถิติการขุด
เพชรในป พ.ศ.๒๕๕๘ คือ ๑๒๗ ลานกะรัต นั่นหมาย
ความวา เหมืองไดทำลายหิน kimberlite ไปประมาณ
ปละ ๑๐๐ ลานตัน ตัวเลขนี้แสดงวานอกจากจะเปน
เรื่องสิ้นเปลืองแลว การขุดยังทำลายสภาพแวดลอม
มากดวย ดังนั้น เจาของเหมืองจึงหันมาพึ่งเทคนิคของ
แพทย เพราะเทคนิคหนึ่งที่แพทยใชในการศึกษาอวัยวะ
ภายในของคนไข คือ PET scan (จากคำ positron
emission tomography) โดยใหรางกายคนไขรับไอโซโทปกัมมันตรังสีเขาในรางกาย ซึ่งในเวลาตอมาจะ
ปลอยอนุภาค positron ที่มีประจุบวกออกมา และ
เวลา positron ปะทะอนุภาค electron ที่มีประจุลบ
จะเกิดรังสีแกมมา ซึ่งจะชวยใหแพทยเห็นตำแหนง
ภายในรางกายที่ปลอยรังสี นี่เปนการถายภาพ ๓ มิติ
ของอวัยวะภายในรางกาย
แตในกรณี MinPET นักตรวจหาเพชรจะใชหิน
kimberlite แทนคนไข และเพชรใน kimberlite แทน
อวัยวะที่เปนเนื้อราย ในเบื้องตนนักตรวจหาเพชรจะ
ฉายรังสีพลังงานสูงอาบ kimberlite จนกระทั่งอะตอม
ของคารบอนในเพชรที่มีใน kimberlite มีสภาพเปน
อะตอมกัมมันตรังสี ซึ่งจะปลอยอนุภาค positron
ออกมา รวมกับอิเล็กตรอน และใหรังสีแกมมา เพราะ
อะตอมคารบอนเปนองคประกอบของเพชร ดังนั้น
ปริมาณรังสีแกมมาที่ออกมาจะสามารถบอกตำแหนง
และขนาดของเพชรได
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ทุกคนในโลกปจจุบันมีความตองการใหเหมืองเพชร
เปนบริเวณที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นเทคโนโลยี
MinPET จึงเปนตัวเลือกหนึ่งที่กำลังเปนที่นิยมมาก
เพราะการทำลายหินจะนอยลง สิ่งแวดลอมจะเปลี่ยน
แปลงไมมาก และบริษัทจะไดกำไรมากขึ้น แมวาผูคน
จะนิยมใชเพชรเทียมมากขึ้น แตเพชรแทก็ยังเปนที่
ตองการของผูคนอยู
อานเพิ่มเติมจาก “Discovering Diamonds”
โดย S. Connell, M. Cook และ S. Ballestrero ใน
CERN Courier July/August ป ค.ศ.๒๐๑๗

