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ค�าน�าผู้แปล

ทุกวันนี้เรารู้ว่าโลกเป็นเพียงบริวารของดวงอาทิตย์ ไม่ต่างจากที่

ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก เรายอมรับว่าคร้ังหนึ่งมนุษย์เดินดินเคยมี

บรรพบุรุษร่วมกับลิงท่ีป่ายปีนอยู่บนต้นไม้ เราท�างานผ่านคอมพิวเตอร์

แทนการขีดเขยีนบนแผ่นกระดาษ และส่งข้อความผ่านสมาร์ตโฟนได้ทนัใจ 

เราปลอดภัยจากโรคร้ายที่เคยคร่าชีวิตผู้คนมากมายจนได้ฉายา “มฤตยู

ด�า” เราควบคุมได้แม้กระทัง่สิง่ทีเ่คยข้ึนช่ือว่าเป็นพลังงานล้ีลบัอย่างไฟฟ้า 

ทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นเร่ืองสามัญท่ีผสานกลมกลืนกับชีวิตประจ�าวันจน

เราอาจหลงลืมไปว่า แท้จริงแล้ว เบ้ืองหลังสิง่ทีเ่ราคุ้นชนิคือการตัง้ค�าถาม  

หาค�าตอบ และหกัล้างความเข้าใจเดิมครัง้แล้วคร้ังเล่าของมนษุย์ผูใ้ฝ่รู้และ

เฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งทุกวันนี้เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์  

 ทว่าในยุคสมัยท่ีการหักล้างความเชื่อซึ่งยึดถือกันมาแต่โบราณ

หมายถึงการท้าทายศาสนจักรและเสี่ยงต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

เผ็ดร้อน เพียงแค่ความใฝ่รู้และช่างสังเกตอาจยังไม่เพียงพอ การท้าทาย

สถานะศูนย์กลางเอกภพของโลกโดยกาลิเลโอและการสั่นคลอนสถานะ

อนัสงูส่งของมนษุย์โดยดาร์วินดูจะเป็นบทสะท้อนท่ีดี น่าเสียดายทีบ่างคร้ัง

รางวลัตอบแทนความเป็น “ขบถ” ของนกัวิทยาศาสตร์ยุคบุกเบิกหาใช่การ

ยอมรับนับถือเสมอไป หรือในบางกรณี รางวัลนั้นอาจได้มาในวันที่เจ้าตัว

ไม่มีโอกาสชื่นชมอีกต่อไป     
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 น่ันเป็นเพียงส่วนเส้ียวของประวัติศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์ที่

คุณจะได้พบในหนังสือเล่มนี้ นอกจากเรื่องราวการแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาที่จะท�าให้คุณเข้าใจความเป็นมาขององค์

ความรู้ซึ่งส่ังสมกันมานับพันๆ ปีแล้ว สิ่งท่ีเคี่ยวให้ประวัติศาสตร์เล่มนี้

เข้มข้นไม่แพ้ประวัติศาสตร์โลกคือเร่ืองราวชีวิตที่มีเลือดเน้ือของตัวละคร

ผู้โลดแล่นอยู่ในนั้น ใครเล่าจะคิดว่านักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างคุณประโยชน์

ต่อโลกกลับต้องล้ีภัยไปจากแผ่นดินเกิดหรือมีชีวิตอันแสนขมข่ืนแม้ใน

วาระสุดท้าย หรือวิทยาการที่ช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายกลับต้องแลกมา

ด้วยชีวิตของผู้ค้นพบ และสิ่งที่ท�าให้ความเข้มข้นนั้นเพิ่มพูนเป็นเท่าทวี

คือการท่ีผู้เขียนผูกโยงให้เราได้ประจักษ์ว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

โลกกับพฒันาการทางวิทยาศาสตร์ส่งผลสะท้านสะเทอืนถึงกนัอย่างมิอาจ

หลีกเล่ียง อีกทั้งวิทยาศาสตร์เองยังมีส่วนร่วมเขียนประวัติศาสตร์โลก 

บางบทบางตอนด้วยซ�้าไป

 เหนอือืน่ใด เร่ืองราวทีผู่เ้ขยีนร้อยเรยีงไว้จดุประเด็นค�าถามขึน้ใน

ใจเรา คร้ังหนึง่ระเบิดปรมาณอูนัเป็นดอกผลจากโครงการแมนแฮตตนัเคย

เป็นกุญแจส�าคัญที่ช่วยยุติสงครามโลก แต่มันกลับจุดชนวนสงครามคร้ัง

ใหม่จากความไม่ไว้วางใจกันขึน้มาแทน ในท�านองเดียวกัน ความก้าวหน้า

ทางพันธุศาสตร์เป็นข้ออ้างให้ฝ่ายนาซีในเยอรมนีสังหารผู้คนนับล้านๆ 

ทว่าไม่ก่ีสิบปีให้หลัง โครงการจีโนมกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

ร่วมแรงร่วมใจโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อการรกัษา

ชีวิตอย่างใหญ่หลวง เร่ืองราวเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้เขียนตีแผ่ให้

เห็นท้ังสองด้านของเหรียญเดียวกัน นัน่ก็คือเหรียญทีมี่ชือ่ว่าวทิยาศาสตร์ 

ค�าถามก็คือ เราจะพลิกเหรียญอย่างไรให้เผยเฉพาะด้านที่ให้คุณ 

 แน่นอนว่าสิง่ทีผู่เ้ขยีนหยิบยกมากล่าวไว้ย่อมผ่านการเปลีย่นแปลง

มากมาย และอาจเปล่ียนไปได้อกีในอนาคต เราอาจค้นพบความจรงิใหม่ๆ 

เก่ียวกับส่ิงเลก็ๆ ใกล้ตวัอย่างจลิุนทรีย์ในร่างกาย ไปจนถงึวตัถขุนาดใหญ่

ที่อยู่ไกลออกไปอย่างดาวดวงใหม่ในห้วงอวกาศ ปริศนามืดมนในวันนี้
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อาจคลี่คลายในสักวัน และเมือ่ถึงวันนั้น ความเข้าใจที่เรามใีนปัจจุบนัอาจ

ถูกหักล้างลงอย่างสิ้นเชิง ทว่านั่นก็เป็นธรรมชาติของโลกวิทยาศาสตร์  

นักวิทยาศาสตร์จะยังคงตั้งค�าถามและหาค�าตอบต่อไป เช่นเดียวกับที่

ความใฝ่รู้อยู่คู่กับมนุษย์เราตลอดมา หาไม่แล้วคงไม่มีหนังสือที่อยู่ในมือ

คุณ ณ เวลานี้

ลลิตา ผลผลา 

25 ธันวาคม 2561

 

  







แปลโดย

ลลิตา ผลผลา

วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง

by

William Bynum

A Little History
of Science



บทที่ 1

แรกเริ่มเดิมที
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วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงพิเศษ เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่เรามีในอันที่จะ 

ค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกและสรรพสิ่งในโลก ซึ่งรวมถึงตัวเราด้วย 

 ผูค้นตัง้ค�าถามเก่ียวกับสิง่ท่ีพบเหน็รอบตวัมานบัพนัๆ ปี ค�าตอบ 

ทีไ่ด้เปลีย่นแปลงไปมากมายมหาศาล วิทยาศาสตร์เองก็เช่นกัน วิทยาศาสตร์

นั้นทรงพลวัต ก่อร่างขึ้นมาจากความคิดและการค้นพบที่ส่งต่อจากรุ่น

สู่รุ่น ขณะเดียวกันก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเม่ือเกิดการค้นพบใหม่

ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ส่ิงท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงคือความสงสัย

ใฝ่รู้ จินตนาการ และสติปัญญาอันฉลาดเฉลียวของผู้ศึกษาค้นคว้าทาง

วิทยาศาสตร์ ทุกวันนี้เราอาจรู้อะไรต่อมิอะไรมากขึ้น แต่ผู ้ที่ครุ่นคิด

พิจารณาเก่ียวกับโลกอย่างลึกซึ้งเม่ือ 3,000 ปีก่อนก็ฉลาดปราดเปรื่อง

ไม่แพ้เราเช่นกัน 

 หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ใช่แค่เรือ่งของกล้องจลุทรรศน์และหลอดทดลอง

ในห้องปฏิบตักิาร แม้ว่านัน่จะเป็นสิง่ทีผ่ดุขึน้ในความคิดของคนส่วนใหญ่

เมื่อนึกถึงวิทยาศาสตร์ก็ตามที เกือบตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
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เราใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับเวทมนตร์ ศาสนา และเทคโนโลยี เพื่อ

พยายามท�าความเข้าใจและควบคุมโลก วิทยาศาสตร์อาจเป็นเร่ืองง่ายๆ 

อย่างการเฝ้าสงัเกตดวงอาทิตย์ข้ึนทุกเช้า หรือเป็นเร่ืองซบัซ้อนอย่างการ

ระบุธาตุเคมีชนิดใหม่ เวทมนตร์อาจเป็นการเฝ้ามองดวงดาวเพื่อท�านาย

อนาคต หรืออาจเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไสยศาสตร์ อย่างเช่นความเชื่อที่ว่า

จงอยู่ห่างแมวด�าเข้าไว้ ศาสนาอาจชักน�าให้คุณบูชายัญสัตว์เพื่อเอาใจ

เทพเจ้า หรอืสวดภาวนาให้โลกมีสันตสิขุ ส่วนเทคโนโลยีอาจเป็นเร่ืองของ

การรู้จักจุดไฟหรือวิธีสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ขึ้นมา 

 วิทยาศาสตร์ เวทมนตร์ ศาสนา และเทคโนโลยีถูกน�ามาใช้โดย

สังคมมนุษย์ยุคแรกเร่ิมที่ลงหลักปักฐานตามลุ่มน�้าท่ัวอินเดีย จีน และ

ตะวนัออกกลาง ลุม่น�า้เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ แต่ละปีจงึเพาะปลูกพชืผล 

ได้เพียงพอเล้ียงปากเล้ียงท้องชุมชนขนาดใหญ่ และเปิดโอกาสให้คน

จ�านวนหน่ึงในชุมชนเหล่านี้มีเวลาเพียงพอท่ีจะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ฝึกฝนคร้ังแล้วคร้ังเล่า กระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ในท่ีสุด 

บางที “นักวิทยาศาสตร์” (แม้ว่าในเวลานั้นอาจไม่ได้เรียกพวกเขาเช่นนั้น

ก็ตาม) คนแรกๆ อาจเป็นนักบวชนี่เอง 

 แรกเริม่เดิมท ีเทคโนโลย ี(ซึง่เป็นเรือ่งของ “การลงมือท�า”) ส�าคญั

กว่าวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นเรื่องของ “การรู้”) คุณจ�าเป็นต้องรู้ว่าจะท�าอะไร

และท�าอย่างไร จึงจะเพาะปลูกพืชผล ตัดเย็บเสื้อผ้า หรือหุงหาอาหารได้

ส�าเรจ็ ทว่าคณุเรยีนรูท้ีจ่ะหลกีเลีย่งพืชชนดิหนึง่และปลกูพืชอกีชนดิหนึง่

แทนได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่า ท�ำไม ผลเบอร์รีบางชนิดจึงมีพิษหรือพืช 

บางชนิดจึงกินได้ คุณไม่ต้องหาเหตุผลว่าท�าไมดวงอาทิตย์จึงข้ึนทุกเช้า

และตกทุกเย็น เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าทุกวัน ทว่ามนุษย์

ไม่เพียงสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ เก่ียวกับโลกรอบตัวเท่านั้น แต่พวกเขา

ยังสงสัยใคร่รู้ด้วย และความสงสัยใคร่รู้นี่เองที่เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์

 เรารู้เรื่องราวของชาวบาบิโลเนีย (ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศ

อิรักปัจจุบัน) มากกว่าเรื่องราวของอารยธรรมโบราณอื่นๆ เพราะเหตุผล
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ง่ายๆ ว่าพวกเขาจารึกสิ่งต่างๆ ลงบนแผ่นดินเหนียว แผ่นดินเหนียว 

นับพนัๆ แผ่นซึง่จารึกไว้เม่ือเกอืบ 6,000 ปีก่อนยงัเหลือรอดมาจนปัจจบัุน 

แผ่นจารึกเหล่านี้บอกเราว่าชาวบาบิโลเนียมองโลกของพวกเขาอย่างไร 

พวกเขามีระบบระเบียบอย่างยิ่งยวด โดยเก็บข้อมูลสถิติของพืชผลท่ี 

เก็บเก่ียว เสบียง และการคลังของรัฐอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เหล่านักบวช 

ใช้เวลาส่วนใหญ่ก�ากับดูแลข้อมูลรายละเอียดท่ีถูกต้องเที่ยงตรงเกี่ยวกับ

ชวีติในยคุโบราณ นอกจากนัน้พวกเขายังเป็น “นกัวทิยาศาสตร์” คนส�าคัญ

ผู้คอยส�ารวจที่ดิน วัดระยะทาง เฝ้าสังเกตท้องฟ้า และพัฒนาเทคนิควิธี

นับจ�านวนข้ึนมา เรายังคงใช้การค้นพบบางอย่างของพวกเขาตราบจน 

ทุกวันน้ี พวกเขาบันทึกจ�านวนด้วยวิธีขีดเส้นนับเลขเหมือนกับเรา นั่น

หมายถึงเวลาที่คุณลากเส้นแนวตั้งสี่เส้น แล้วลากเส้นท่ีห้าพาดสี่เส้นนี้

ในแนวทแยงมุม คุณอาจเคยเหน็เส้นแบบนีใ้นการ์ตนูท่ีวาดฉากห้องขังใน 

เรือนจ�า ซึง่นกัโทษขีดเส้นไว้เพือ่บันทึกว่าพวกเขาถูกคุมขังมานานก่ีปีแล้ว 

การค้นพบทีส่�าคัญกว่านัน้มากคอื ชาวบาบิโลเนยีนีเ่องท่ีกล่าวว่าหนึง่นาทีมี 

60 วนิาที และหน่ึงชัว่โมงมี 60 นาท ีตลอดจนกล่าวว่าวงกลมมี 360 องศา 

และหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน เป็นเรื่องน่าขันเมื่อค�านึงว่าแท้ที่จริงแล้วคงไม่มี

เหตุผลหรอกว่าท�าไมเวลา 60 วินาทีจึงคิดเป็นหนึ่งนาที และท�าไมเจ็ดวัน

จึงเป็นหนึ่งสัปดาห์ ตัวเลขอื่นก็คงใช้การได้ดีเหมือนกัน ทว่ากลับมีผู้น�า

ระบบของชาวบาบิโลเนียไปใช้ในท่ีอื่นๆ และกลายเป็นที่ยอมรับเร่ือยมา

จนทุกวันนี้ 

 ชาวบาบโิลเนียเก่งดาราศาสตร์ นัน่หมายถงึการเฝ้าส�ารวจท้องฟ้า 

คร้ันเวลาผ่านไปหลายปี พวกเขากเ็ร่ิมสังเกตเหน็รูปแบบการวางต�าแหน่ง

ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์บนท้องฟ้ายามค�า่คนื พวกเขาเชือ่ว่าโลกเป็น

ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันทรงพลังและมหัศจรรย์

เชื่อมต่อระหว่างเรากับดาวฤกษ์เหล่านั้น ตราบใดที่ผู้คนเชื่อว่าโลกคือ

ศูนย์กลางของเอกภพ พวกเขาจะไม่นับว่ามันคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง 

ชาวบาบิโลเนียแบ่งท้องฟ้ายามราตรีออกเป็น 12 ส่วน แล้วตั้งชื่อแต่ละ
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ส่วนให้เชือ่มโยงกับกลุ่มดาวต่างๆ เกมลากเส้นต่อจดุบนท้องฟ้าท�าให้ชาว

บาบิโลเนียมองเหน็ภาพวตัถหุรือสัตว์ในกลุ่มดาวบางกลุ่ม เช่น ตาชัง่หรือ

แมงป่อง นี่คือต้นก�าเนิดแรกของจักรราศีซึ่งเป็นพื้นฐานของโหราศาสตร์ 

อันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวต่อมนุษย์เรา โหราศาสตร์

กับดาราศาสตร์เก่ียวพันกันอย่างใกล้ชิดในสมัยบาบิโลเนียโบราณและ

อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้น ทุกวันนี้คนจ�านวนมากรู้ว่าตนเกิดราศีใด  

(ผมเป็นชาวราศีพฤษภซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปวัว) และอ่านค�าท�านาย 

ดวงชะตาราศีในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเพื่อรับค�าแนะน�าเก่ียวกับชีวิต 

ทว่าโหราศาสตร์นั้นไม่รวมอยู่ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

 ชาวบาบิโลเนียเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งในบรรดาชนผู้ทรงอ�านาจ 

ท้ังหลายในตะวันออกกลางโบราณ ผู้ท่ีเรารู้เร่ืองราวมากที่สุดคือชาว

อยีปิต์ผูต้ัง้ถิน่ฐานอยู่ตามแม่น�า้ไนล์ตัง้แต่ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ไม่มี

อารยธรรมก่อนหน้าหรือนับจากนั้นที่พึ่งพาสัณฐานทางธรรมชาติเพียง

หนึ่งเดียวเช่นนี้อีกแล้ว ชาวอียิปต์พึ่งพิงแม่น�้าไนล์ในการด�ารงชีพ เพราะ

ทุกปีเม่ือแม่น�้าสายนี้ไหลหลาก จะพัดพาตะกอนอันอุดมด้วยแร่ธาตุมา

พลิกฟื้นผืนดินรอบๆ ตลิ่งให้พร้อมเพาะปลูกพืชผลในปีต่อไป อียิปต์เป็น

ดินแดนท่ีร้อนและแห้งแล้งมาก จึงมีร่องรอยมากมายหลงเหลือให้เราได้

ชืน่ชมและเรียนรู้ในทุกวันนี ้ซึง่รวมถงึภาพวาดจ�านวนมากและอกัษรภาพ

ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฮโรกลิฟ (hieroglyph) หลังจากอียิปต์ถูกพิชิตโดย 

ชาวกรีก ตามด้วยชาวโรมันในเวลาต่อมา ความสามารถในการอ่านเขยีน

อักษรไฮโรกลิฟก็สาบสูญไป ความหมายในงานเขียนของพวกเขาจึง

สญูหายไปนานเกือบ 2,000 ปี จากนัน้เม่ือปี 1798 ทหารฝร่ังเศสนายหนึง่

ก็พบแผ่นหนิรูปวงกลมปะปนอยูใ่นกองซากปรกัเก่าแก่ในเมืองเลก็ๆ ใกล้

เมืองโรเซตตาทางตอนเหนอืของอยิีปต์ แผ่นหนินัน้จารกึค�าประกาศ 3 ภาษา 

ได้แก่ ไฮโรกลิฟ กรีก และอักขระอียิปต์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า  

ดีโมตกิ (Demotic) แผ่นหนิโรเซตตาทีว่่านีถ้กูน�ามาเกบ็ไว้ ณ กรุงลอนดอน 

ทุกวันนี้คุณไปเยี่ยมชมแผ่นหินดังกล่าวได้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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อังกฤษ การค้นพบดังกล่าวช่างเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่! เนื่องจาก

นกัวิชาการอ่านภาษากรีกได้ จงึแปลอักษรไฮโรกลฟิและถอดรหสังานเขียน

อียิปต์อันเป็นปริศนาได้ คราวนี้เราก็เร่ิมต้นเรียนรู้เก่ียวกับความเช่ือและ

วิถีปฏิบัติของชาวอียิปต์โบราณกันได้จริงๆ เสียที  

 โหราศาสตร์ของชาวอียิปต์นั้นคล้ายคลึงกับของชาวบาบิโลเนีย 

แต่เนื่องจากชาวอียิปต์ห่วงกังวลเร่ืองชีวิตในปรโลก พวกเขาจึงใช้

ประโยชน์จากการดูดาวในทางปฏิบัติมากกว่า ปฏิทินมีความส�าคัญยิ่ง 

เพราะมันไม่เพยีงบอกให้รู้ว่าช่วงเวลาใดเหมาะส�าหรับเพาะปลูกมากท่ีสดุ 

หรือเมื่อไรที่แม่น�้าไนล์จะไหลหลาก แต่ยังช่วยให้พวกเขาวางแผนจัดงาน

เทศกาลทางศาสนาได้อีกด้วย ปี “ตามธรรมชาติ” ของพวกเขามี 360 วัน 

แบ่งเป็น 12 เดือน แต่ละเดือนมี 3 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มี 10 วัน และ

พวกเขาก็เพิม่วนัพเิศษอกี 5 วันไว้ตอนสิน้ปีเพือ่ไม่ให้ฤดูกาลคลาดเคลือ่น 

ชาวอียิปต์คิดว่าเอกภพมีรปูร่างเหมือนกล่องสีเ่หล่ียมผนืผ้า โดยมีโลกของ

พวกเขาอยู่ตรงฐานกล่องและแม่น�า้ไนล์ไหลผ่ากลางโลกใบนัน้พอดิบพอดี 

ปีของชาวอยีปิต์เริม่ต้นพร้อมกับช่วงเวลาท่ีแม่น�า้ไนล์ไหลหลาก และในท่ีสดุ

พวกเขาก็เชือ่มโยงมันเข้ากับดาวฤกษ์ทีส่กุสว่างทีส่ดุทีป่รากฏบนท้องฟ้า

ยามราตรีทุกค�่าคืน ซึ่งเราเรียกว่า ดาวซิริอัส (Sirius) 

 เช่นเดียวกับในบาบิลอน นักบวชเป็นบุคคลส�าคัญในราชส�านัก

ของฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์ ฟาโรห์ถือเป็นเทพเจ้าและจะได้มีชีวิตอัน

แสนสุขในปรภพ นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งท่ีพวกเขาสร้างพีระมิด อันเป็น

อนุสรณ์สถานประกอบพิธีศพที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างแท้จริง ฟาโรห์  

พระประยูรญาติ และบุคคลส�าคัญอื่นๆ พร้อมด้วยข้ารับใช้ สุนัข แมว 

เครื่องเรือน และเสบียงอาหาร ล้วนฝังอยู่ในสิ่งก่อสร้างอันโอฬารเหล่านี้

เพื่อรอเวลาท่ีจะได้มีชีวิตใหม่ในโลกหน้า ด้วยเหตุนี้ชาวอียิปต์จึงพัฒนา

วิธีดองศพข้ึนมาเพื่อรักษาร่างของบุคคลส�าคัญไว้ (เพราะคงดูไม่งาม

นักหากไปปรากฏตัวที่ปรโลกในสภาพเน่าเฟะและส่งกล่ินเหม็นโฉ่) โดย 

ขัน้แรกจะต้องควักอวัยวะภายในออกมา (พวกเขามีตะขอยาวส�าหรับเก่ียว
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สมองออกมาทางรูจมูก) แล้วใส่ไว้ในไหพิเศษ จากนั้นจึงใช้สารเคมีรักษา

สภาพศพส่วนท่ีเหลือ ก่อนจะพันด้วยผ้าลินินแล้วน�าไปวางไว้ในสถานท่ี 

พักผ่อนแห่งสุดท้ายภายในหลุมศพ 

 ผู้ที่มีหน้าที่ดองศพคงรู้ดีว่า หัวใจ ปอด ตับ และไตมีลักษณะ

อย่างไร น่าเสียดายท่ีพวกเขาไม่ได้บรรยายถึงอวัยวะท่ีควักออกมา เรา

จึงไม่รู้ว่าพวกเขาคิดว่าอวัยวะเหล่านั้นท�าหน้าที่อะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม  

ม้วนกระดาษปาปิรัสชิ้นอื่นๆ ท่ีบันทึกเนื้อหาทางการแพทย์ยังเหลือรอด

มาถึงยุคปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับการแพทย์และศัลยกรรมของชาว

อียิปต์ ชาวอียิปต์เองก็คิดเหมือนกับคนทั่วไปในสมัยนั้นท่ีเชื่อว่าโรคภัย

ไข้เจ็บเกิดจากสาเหตุทางศาสนา เวทมนตร์ และธรรมชาติประกอบกัน  

ผู้รักษาคงจะท่องคาถาอาคมระหว่างเยียวยาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ทว่าหนทาง

รักษาหลายอย่างที่ชาวอียิปต์คิดค้นขึ้นดูเหมือนจะมีที่มาจากการเฝ้า

สังเกตอาการเจ็บป่วยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยาบางชนิดท่ีพวกเขาใส่ใน 

ผ้าพนัแผลหลังจากบาดเจบ็หรือหลังผ่าตดัอาจช่วยให้บาดแผลปลอดเชือ้

และท�าให้แผลหายไวขึน้ นีค่อืสิง่ท่ีเกิดขึน้นบัพนัๆ ปีก่อนทีเ่ราจะรู้ด้วยซ�า้

ว่าเชื้อโรคคืออะไร 

 เมื่อประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงจุดนี้ การนับ ดาราศาสตร์ และ

การแพทย์ ถอืเป็นกิจกรรมที ่“มีความเป็นวิทยาศาสตร์” อย่างชดัเจนท่ีสดุ

สามสาขา ในกรณีของการนับ คุณจ�าเป็นต้องรู้ว่าต้องใช้จ�านวน “เท่าไร”  

จงึจะปลูกพชืผลได้เพยีงพอและแลกเปล่ียนกับคนอืน่ๆ ได้ หรือจ�าเป็นต้อง

ดูว่าคุณมีทหารหรือแรงงานสร้างพีระมิดไว้ใช้งานเพียงพอหรือไม่ ส่วน

กรณีของดาราศาสตร์ก็เป็นเพราะดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวฤกษ์

นั้นเก่ียวพันกับวัน เดือน และฤดูกาลอย่างใกล้ชิด การสังเกตต�าแหน่ง

ของพวกมันอย่างถ้วนถี่จึงเป็นเร่ืองส�าคัญยิ่งต่อการประดิษฐ์ปฏิทิน 

ส�าหรับการแพทย์นั้นเป็นเพราะเม่ือผู้คนล้มป่วยหรือบาดเจ็บ พวกเขา

ย่อมแสวงหาความช่วยเหลือโดยธรรมชาต ิทว่าในแต่ละกรณดัีงกล่าวมานี้ 

เวทมนตร์ ศาสนา เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ต่างผสมปนเปกัน และ
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ส�าหรับอารยธรรมตะวันออกกลางโบราณเหล่าน้ี เราคงได้แต่คาดเดากัน

ไปต่างๆ นานาว่าท�าไมผู้คนจึงท�าเช่นนั้น หรือสามัญชนใช้ชีวิตประจ�าวัน

อย่างไร เรารู้เรื่องราวของสามัญชนได้ยากเสมอ เพราะส่วนใหญ่แล้วคน

ที่ทิ้งบันทึกประวัติศาสตร์ไว้จะเป็นผู้ทรงอ�านาจซึ่งอ่านออกเขียนได้ นี่คือ

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกบัอีกสองอารยธรรมซึ่งถือก�าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน 

ทว่าด�ารงอยู่ในดินแดนเอเชียอันห่างไกล นั่นคือจีนและอินเดีย


