
ค�ำน�ำผู้แปล

	 คุณเคยรู้สึกว่าการเล่นเป็นเรื่องเสียเวลาไหมครับ	ถ้าหากว่า 

เคย	คุณอาจเปลี่ยนใจเมื่อได้อ่านเรื่องราวต่างๆ	ในหนังสือเล่มนี้

	 หนงัสอืเล่มนีเ้กีย่วกบัการเล่น	และเป็นการเล่นทีเ่ราเรียกกนั 

ว่าเล่นจนได้เรื่อง	 เมื่อผมอ่านหนังสือเล่มน้ีจบก็รู้สึกท่ึงกับความ 

พยายามของสตีเวน	 จอห์นสัน	 ในการผูกโยงเรื่องราวต่างๆ	 ที่ดู 

เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันให้เข้ามาผสานกันได้อย่างน่าประหลาด 

นอกจากน้ันยังรู ้สึกทึ่งกับชีวิตผู ้คนและนวัตกรรมต่างๆ	 ที่เขา 

เขียนถึง	 และท�าให้เห็นว่าเรื่องราวของนวัตกรรมพลิกโลกใน 

ประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะเคยคิดว่าต้องเกิดจากความจริงจัง 

หลายครัง้ก็เกิดข้ึนจากความต้องการทีอ่าจดไูร้สาระ	ไม่มปีระโยชน์	 

เป็นสิ่งที่ไม่ต้องท�าก็ได้	แต่เราก็ท�า	

	 ไม่ว่าผู้ที่เริ่มต้นสายธารอันยาวยืดของประวัติศาสตร์แต่ละ 

สายจะรู้หรือไม่ว่าสิ่งท่ีตนสร้างส่งผลกระทบกับผู้คนในอนาคต 

อย่างไร	แต่ความเชื่อมโยงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตรงหน้าเราอย่างไม่อาจ 

มองข้ามได้เลย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการเม็ดสีแปลกๆ 

ท่ีผลักดันให้คนจ�านวนหนึ่งออกเรือไปยังน่านน�้ากว้างที่ไม่เคย 

ไปมาก่อน	 ผ้าฝ้ายที่ท�าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการช็อปปิ้ง 

สถานท่ีแบบใหม่	 รวมถึงการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่	 

ไปจนถึงการโจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่ปลดแอกการผูกขาด 

อาหารบางชนิดจนแพร่หลายสู่ทุกครัวเรือนในโลก	 การประดิษฐ ์

หุ่นกลที่ส่งผลกับวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ของเรา	 เรื่อง 

ของเด็กชายที่พลิกโลกอาหารด้วยปลายนิ้ว	 เรื่องของนักพนัน 

สมัครเล่นสองคนที่โกงบ่อนในเวกัสเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบางอย่าง 

ด้วยสิ่งประดิษฐ์ลับ	ดาราและนักประพันธ์เพลงที่ช่วยกันสร้างสิ่งที ่



จะกลายมาเป็นส่วนประกอบส�าคัญของการสื่อสารไร้สายทุกวันนี้	 

หรือพื้นท่ีสาธารณะอย่างร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมเสียจนส่งผล 

ให้เกิดพลวัตทางสังคมมากมาย	เป็นต้น

	 ผมต้องขอขอบคุณคุณสายพิณ	ฮัมดาน	ีบรรณาธกิารคนเก่ง 

ท่ีคอยให้ค�าปรกึษาและช่วยปรบัปรงุต้นฉบบัอย่างแข็งขัน	ขอบคณุ 

คุณปรีดิ์	 รัตนสัญญา	 ผู้ให้ความกระจ่างเรื่องตัวโน้ตและความ 

สัมพันธ์ของดนตรีกับฟิสิกส์	 และขอบคุณคุณบุษปา	 กีรติไกรนนท์	 

ท่ีคอยให้ความเหน็ในหลายแง่มุมและรบัฟังในเวลาทีผ่มรูส้กึตืน่เต้น 

กับหลายเรื่องในเล่มจนต้องเล่าให้ใครสักคนฟัง	 ขอบคุณเพื่อนๆ	 

หลายคนที่ผมไม่อาจเอ่ยนามได้ครบซึ่งแวะเวียนมายังร้านกาแฟ 

ของผม	มาพูดคุยและตอบค�าถามให้ความกระจ่างในหลายๆ	เรื่อง	 

พวกคุณยังท�าให้ภาพของคนจากต่างที่ซึ่งมานั่งรวมกันและแสดง 

ความคิดเห็นอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจน 

อีกด้วย

	 นอกจาก	“การเล่นจะเป็นโหมโรงไปสู่แนวคิดที่ส�าคัญ”	แล้ว	

ความสนกุของการเล่นยงัก่อให้เกดิสิง่ใหม่ๆ	ความรูส้กึประหลาดใจ 

ยังน�าไปสู่นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่	 แต่ผมคิดว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ	่ 

หลายครั้งเราหลงลืมความสนุกจากการเล่นไป	 บางคร้ังเราคิดว่า 

การเล่นเป็นส่ิงไร้สาระ	 สิ้นเปลืองเวลา	 ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะ 

ช่วยเรยีกความรู้สกึสนกุในการเล่น	ในการหมกมุ่นกับเรือ่งท่ีอาจจะ 

ดเูลก็น้อยในสายตาคนอืน่	แต่มคีวามส�าคญักบัคณุกลบัคนืมา	(หาก 

คุณได้ท�าหล่นหาย)		 เพราะแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าการเล่นของเรา 

ในตอนนี้จะน�าไปสู่อะไรในวันข้างหน้า	 แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่ง 

ที่ส�าคัญกับพวกเราทุกคนในอนาคตอย่างแน่นอน
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แด่ อีริก



	 สิ่งมหัศจรรย์ทางกลไกซ่ึงในศตวรรษหน่ึงเคยแต่โกยเงิน 

เข้ากระเป๋าบรรดานักเล่นกล	 มาในอีกศตวรรษหนึ่งกลับมีส่วน

เพิม่พนูความม่ังคัง่ของชาติ	และของเล่นออโตเมตกิทีค่รัง้หน่ึงเคย 

มอบความเพลดิเพลนิแก่คนสามญั	ตอนนีถ้กูน�ามาใช้ในการขยาย 

อ�านาจและเสรมิส่งอารยธรรมของมนุษย์เรา		ไม่ว่าผู้เรอืงปัญญา 

จะประดิษฐ์คิดค้นหรือผสมผสานมันข้ึนมาด้วยวิธีใด	 และไม่ว่า 

เดิมทีประดิษฐกรรมหรือการผสมผสานน้ันเกิดขึ้นเพื่อวัตถ ุ

ประสงค์ที่ต�่าต้อยหรือน่าขันเพียงใด	 สังคมจะได้รับของก�านัลที ่

ควรเกบ็รกัษา		และถงึแม้จะไม่มใีครแลเหน็คณุค่าของเมลด็พันธุ ์

เหล่านี้ในทันที	 และต่อให้มันถูกทิ้งไว้ในหลืบลึกของลิ้นชักแห่ง 

ปัญญามนุษย์		เมื่อถึงเวลา	มันจะค่อยๆ	แทงยอดและผลิดอก 

ออกผลตามธรรมชาติอันมากล้นให้มนุษยชาติได้เชยชม

 เดวิด บริวสเตอร์

 สารว่าด้วยเวทมนตร์แห่งธรรมชาติ

(Letters on Natural Magic)

	 ของเล่นและเกมคือฉากโหมโรงไปสู่แนวคิดส�าคัญ

ชาร์ลส์ อีมส์



I N T R O



13

	 ในช่วงต้นยุคทองแห่งอิสลาม	ราว	ค.ศ.	760	อบู	จาฟาร์	 

อัลมันซูร	 ผู้น�าพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ทรงเริ่ม 

ส�ารวจดินแดนบริเวณชายแดนฝั่งตะวันออกของเมโสโปเตเมีย 

ส�าหรับสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่	 และทรงเลือกท�าเลงามบริเวณ 

คุ้งแม่น�้าไทกรสิ	 ไม่ไกลจากทีต่ัง้ของอดตีนครบาบโิลน	 ด้วยแรง 

บันดาลใจจากการอ่านต�าราของยุคลิด	 อัลมันซูรทรงรับสั่งให้ 

นายช่างและนักผังเมืองสร้างมหานครขึ้น	ณ	ที่นั้น	โดยก่อสร้าง 

เป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นจากศูนย์กลาง	 แต่ละชั้นล้อมด้วย 

ก�าแพงอฐิ		เมอืงนีไ้ด้รบัการขนานนามในภาษาอารบิกว่า	มะดนีะ 

ตุสสลาม	 แปลว่า	 “นครแห่งสันติภาพ”	 แต่ในภาษาพูดทั่วไปยัง 

คงใช้ชื่อเดิมของชุมชนชาวเปอร์เซียท่ีอยู่มาก่อนภาพฝันของ 

อัลมันซูร	นั่นก็คือกรุงแบกแดด		ภายในหนึ่งร้อยปี	กรุงแบกแดด 

มีประชากรเฉียดหนึ่งล้านคน	 และจากบันทึกหลายฉบับ	 กลาย

เป็นชุมชนเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเจริญก้าวหน้าท่ีสุดในโลก	 

“ทกุบ้านเรอืนมนี�า้กนิน�า้ใช้เหลอืเฟือในทกุฤดกูาล	ด้วยท่อส่งน�า้ 

จ�านวนนบัไม่ถ้วนซึง่ทอดผ่านท่ัวเมอืง”	นกัสงัเกตการณ์ร่วมสมัย 

ผู้หนึ่งเขียนไว้	“และถนนหนทาง	ตลอดจนสวนใหญ่น้อย	ก็ได้รับ 

การปัดกวาดและรดน�้าเป็นประจ�า	 ทั้งยังไม่ยอมให้มีส่ิงปฏิกูล 

ตกค้างอยู่ภายในก�าแพงเมือง		จัตุรัสขนาดใหญ่หน้าพระราชวัง

หลวงเป็นทีส่�าหรบัไต่สวนคดคีวาม	ตรวจพลสวนสนาม	การแข่งขนั 

กฬีาและอ่ืนๆ		ในยามค�า่คนืจตัรุสัและถนนทกุสายสว่างไสวด้วย 

แสงไฟจากตะเกียง”

บทน�ำ
พบความส�าราญที่บ้านของเมอร์ลิน
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ภาพประกอบของนาฬิกาช้างขนาดเท่าจริงจาก	

ต�าราภูมิปัญญาแห่งกลไกล�้าสมัย	ของอัลจาซารี
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	 แต่ทีส่�าคญัยิง่ไปกว่าความโอฬารตระการตาของถนนสาย 

หลักและสวนของกรุงแบกแดดคือวิชาความรู้ที่ด�ารงอยู่ภายใน 

ก�าแพงล้อมเมืองแห่งนี้	 	 อัลมันซูรทรงก่อตั้งหอสมุดหลวงเพื่อ 

สนบัสนนุเหล่าบณัฑติ	และพระราชทานทนุส�าหรบัการแปลต�ารา 

วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเขียนขึ้น 

ในยุคกรีกโบราณให้เป็นภาษาอารบิก	 อันได้แก่งานของเพลโต	 

อริสโตเติล	ปโตเลมี	ฮิปโปคราตีส	และยุคลิด		รวมถึงคัมภีร์ของ 

ศาสนาฮนิดจูากอนิเดยีทีม่คีวามรูก้้าวหน้าในเรือ่งตรโีกณมติแิละ 

ดาราศาสตร์	(งานแปลเหล่านีใ้นท่ีสดุจะกลายเป็นเรอืชชูพีน้อยๆ	 

ซึง่ช่วยให้แนวคดิโบราณข้างต้นอยูร่อดผ่านยคุมดืของยโุรปมาได้)		 

ไม่กีท่ศวรรษต่อมา	ในสมยัของอลัมามนู	พระโอรสของอลัมนัซรู	 

สถาบันแห่งใหม่ซึ่งเป็นทั้งหอสมุด	 สถาบันวิทยาศาสตร์	 และ 

ส�านักแปลภาษา	ได้ถอืก�าเนดิข้ึนภายในก�าแพงกรงุแบกแดด	และ 

ต่อมารู้จักกันในชื่อบัยตุลฮิกมา	 หรือบ้านแห่งปัญญา	 	 สถาบัน 

แห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางของงานวชิาการฝ่ายอสิลามอยู่ราวสามร้อยปี	 

จนกระทัง่พวกมองโกลบกุปล้นกรงุแบกแดดในยทุธการล้อมเมือง	 

เมื่อปี	 1258	 และท�าลายต�าราจ�านวนมากจากบ้านแห่งปัญญา

โดยการโยนลงแม่น�้าไทกริส

	 ในช่วงปีแรกๆ	 ของบ้านแห่งปัญญา	 อัลมามูนทรงรับสั่ง 

ให้สามพี่น้องมากพรสวรรค์ซึ่งทุกวันนี้รู ้จักกันในนามพี่น้อง 

บานมูซูา	เขยีนต�าราอธบิายการออกแบบทางวศิวกรรมโบราณท่ี 

ตกทอดมาจากชาวกรกี	ขณะทีโ่ครงการด�าเนนิไป	พีน้่องบานมููซา 

ยังได้ขยายบันทึกสรุปนั้นโดยรวมเอาการออกแบบของพวกเขา 

เข้าไว้ด้วย	ซึง่แสดงให้เหน็ความก้าวหน้าของเครือ่งกลและการใช้ 

แรงดันน�้าที่พบเห็นอยู่รอบตัวในวัฒนธรรมเรืองปัญญาอัน 

รุ่งโรจน์ของกรุงแบกแดด		 เมื่อย้อนกลับไปอ่าน	ต�าราเครื่องกล 

ล�้าสมัย	(The Book of Ingenious Devices)	ที่พวกเขาจัดท�าขึ้น	 
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ก็เป็นประหนึ่งค�าพยากรณ์ถึงเคร่ืองมือทางวิศวกรรมในอนาคต	

เช่น	 เพลาข้อเหวี่ยง	 เครื่องสูบแบบกระบอกแฝด	 ลิ้นปิดเปิด 

ทรงกรวยที่ติดตั้ง	“เรียงแถว”	เป็นต้น	ชิ้นส่วนกลไกที่ล�้ายุคสมัย 

ไปหลายศตวรรษเหล่าน้ีบรรยายเป็นแผนผังไว้โดยละเอียด		 

สองศตวรรษต่อมา	 ผลงานของพี่น้องบานูมูซาได้สร้างแรง 

บันดาลใจให้กับโครงการที่น่าพิศวงยิ่งขึ้นไปอีก	 ซึ่งเขียนและ 

วาดภาพประกอบโดยอัลจาซารี	 วิศวกรจากโลกอิสลาม	 นั่นคือ	

ต�าราภูมิปัญญาแห่งกลไกล�้าสมัย	(The	Book	of	Knowledge	of	 

Ingenious Mechanical Devices)		ต�าราดงักล่าวบรรจภุาพประดบั 

ทองค�าเปลวแสนงดงามของเครือ่งจักรหลายร้อยชิน้	พร้อมท้ังค�า 

อธิบายหลักการท�างานอย่างละเอียดลออ	ลูกลอยที่เป็นเหมือน 

บรรพบรุษุของลกูลอยในชกัโครกสมยัใหม่	เครือ่งควบคมุการไหล 

ดังที่ต่อมาใช้กันในเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า	 และเครื่องยนต์สันดาป 

ภายใน	รวมทัง้นาฬิกาน�า้ซึง่เทีย่งตรงย่ิงกว่าอะไรกต็ามทีย่โุรปจะ

ได้เห็นในอีกสี่ร้อยปีข้างหน้า	 	 ต�าราทั้งสองเล่มบรรจุภาพร่าง 

ยุคแรกสุดจ�านวนหนึ่งของเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นฟันเฟือง

ส�าคัญในยุคอุตสาหกรรม	 ให้ก�าเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ 

หุ่นยนต์สายพานล�าเลียง	 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	 กลจักรไอน�้า	 

ไปจนถึงระบบบังคับของเครื่องบินไอพ่น

	 ต�ารากลไก	 “ล�้าสมัย”	 ทั้งสองเล่มน้ีสมควรได้รับความ

ส�าคัญในประวัติศาสตร์วิศวกรรมสายหลัก	ส่วนหนึ่งในฐานะข้อ 

คัดง้างสมมติฐานพร�่าเพร่ือที่ว่าชาวยุโรปเท่าน้ันคือผู ้คิดค้น 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วนใหญ่	 	ทว่าต�าราสองเล่มนี้ก็มีเรื่องอื่นที ่

ดไูม่ใช่ผลงานทางวทิยาศาสตร์สะท้านโลกอยูด้่วย		เรือ่งทีเ่หน็ได้ 

ต�าตาผูพ้ลกิอ่านซึง่ไม่ใช่วศิวกรกคื็อ	กลไกจ�านวนมากท่ีวาดแสดง 

อยูใ่นต�าราทัง้สองเล่มเป็นของทีท่�าข้ึนเพือ่ความเพลดิเพลนิและ 

การเลยีนแบบ	เช่น	น�า้พทุีพ่่นน�า้เป็นจงัหวะ	หุน่นักเป่าขลุย่	กลอง
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 บางหน้าจาก	ต�าราเครื่องกลล�้าสมัย	ของพี่น้องบานูมูซา

ทีต่อีตัโนมตั	ินกยงูทีจ่ะพ่นน�า้และปล่อยบ่าวตวัจ๋ิวถอืสบูอ่อกมา 

เมื่อคุณดึงขนของมัน	 เรือบรรทุกหุ่นนักดนตรีเต็มล�าซึ่งสามารถ 

ขับกล่อมผู้ฟังได้ขณะลอยล�าอยู่กลางทะเลสาบ	 นาฬิกาที่สร้าง 

เป็นรูปช้างซึ่งจะตีระฆังบอกทุกครึ่งชั่วโมง	เป็นต้น

	 ปริศนาหนึง่ทีซ่่อนอยูใ่นอจัฉรยิภาพของพีน้่องบานมูซูาและ 

อัลจาซารีก็คือ	ท�าไมความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมชั้นสูงระดับนี ้

จงึถกูใช้ไปกบัของเดก็เล่น		ถงึทีส่ดุแล้ว	แนวคดิปฏวิตัโิลกทีแ่สดง 

เป็นภาพอยู่ในหน้าต�าราโบราณเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงโลก

อุตสาหกรรม	 แต่แรกเร่ิมเดิมที	 แนวคิดเหล่าน้ันต่างก�าเนิดขึ้น 

ในรูปของเครื่องเล่น	ภาพลวงตา	และมายากล
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เร่งเวลาไปข้างหน้าอกีหนึง่พนัปี	เครือ่งเล่นกลไกทีอ่ลัจาซารแีละ 

พี่น้องบานูมูซาเขียนแผนภาพไว้ได้กลายเป็นสิ่งบันเทิงท�าก�าไร 

ทีพ่บได้ทัว่ไปในยโุรป	และไม่มทีีไ่หนมากไปกว่าบนท้องถนนของ

กรุงลอนดอนซึ่งคลาคล�่าด้วยการแสดงและของประหลาด		

	 ราวต้นครสิต์ศตวรรษที	่18	อตุสาหกรรมภาพมายาเกดิใหม่

แสนอูฟู้ก่เ็ร่ิมลงหลกัปักฐานในย่านเวสต์เอนด์	 	 ภาพพาโนรามา

เสมือนจริงของโรเบิร์ต	 บาร์เกอร์	 ท�าให้ผู้ชมพรึงเพริดไปกับ

ทวิทศัน์จ�าลองของเมอืงแบบ	360	องศา		ทีโ่รงละครไลเซยีม	ปอล	

เดอ	ฟิลิปสธาล	หลอนผู้ชมด้วยการแสดงสยองขวัญที่ใช้สื่อผสม 

ชือ่ว่า	แฟนทาสมาโกเรยี		งานแสดงหุน่ขีผ้ึง้ซึง่รวบรวมโดยมาดาม

ทุสโซ	 เปิดให้เข้าชมเป็นคร้ังแรกที่โรงละครไลเซียม	 แต่ไม่ได้รับ

ความนิยมเท่าที่ควร	 (ล่วงไปอีกสามสิบปีกว่าทุสโซจะสร้าง

พิพิธภัณฑ์เลื่องชื่อของเธอ)		ในจัตุรัสฮันโนเวอร์ทางใต้ของถนน 

ออกซฟอร์ด	 นักประดิษฐ์และโชว์แมนชาวสวิสชื่อเรียกแขกนาม	

จอห์น-โจเซฟ	 เมอร์ลิน	 เปิดกิจการแบบสรรผสานที่เรียกกันว่า 

พพิธิภัณฑ์กลศาสตร์ของเมอร์ลนิ	ในภาษาสมยัใหม่	ร้านของนาย

เมอร์ลินนับว่าเป็นลูกผสมระหว่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 ร้าน

เกมตู้	 และห้องทดลองของนักประดิษฐ์	 	 ผู้ชมจะได้ฉงนไปกับ

ตุ๊กตากลไกเคลื่อนที่ได้	 ลองเสี่ยงโชคกับเคร่ืองเล่นพนัน	 และ

เพลนิไปกบัท�านองเพลงหวานจากกล่องดนตร	ีเมอร์ลนิไม่ได้เป็น

แค่โชว์แมนเท่านั้น	 แต่เขายังก่ึงๆ	 เป็นพี่เลี้ยงที่คอยกระตุ้นให	้ 

“มอืสมัครเล่นเครือ่งกลไกรุน่เยาว์”	ได้ลองสร้างงานประดษิฐ์ด้วย

ตนเอง

	 เมอร์ลินเกิดที่เบลเยียมในปี	 1735	 เขาประกอบอาชีพ 

เป็นช่างท�านาฬิกา		และเช่นเดียวกับช่างท�านาฬิกาจ�านวนมาก 

ในสมัยนั้น	 เขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่ากลไกการเคล่ือนไหว 

ของนาฬิกาลูกตุ้มและฟันเฟืองประเภทนี้น่าจะท�าอะไรๆ	น่าทึ่ง 



19

ได้อีกมาก	แน่นอนว่าด้วยการท�างานอย่างมีผลิตภาพ	กระนั้นก็

ต้องอาศัยเรื่องอื่นด้วย	อย่างจินตนาการ	ความพิศวง	และมายา		 

คุณสามารถสร้างเครื่องจักรที่บอกเวลา	 ทอผ้า	 หรือแม้กระทั่ง 

ท�าการค�านวณขั้นพื้นฐานได้	 นอกจากน้ีคุณยังสามารถสร้าง

เครือ่งจกัรซึง่เลยีนแบบกริยิาท่าทางท่ีไม่ได้มุ่งประโยชน์ใช้สอยนกั	 

เช่น	 เพื่อความหฤหรรษ์ที่มนุษย์มักจะพบในการเลียนแบบ 

สิ่งมีชีวิต	เป็นต้น		การประกอบหุ่นยนต์รุ่นแรกๆ	เหล่านี้	ซึ่งใน 

ตอนนัน้เรียกกนัว่าหุน่กล	เป็นหนึง่ในความฟุง้เฟ้อของชวีติในรัว้ 

ในวังเพื่อบันเทิงและประจบประแจงพวกขุนนาง	 ส่ิงประดิษฐ ์

เหล่านี้พัฒนามาจากนาฬิกากลไกที่นิยมกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่	16	ซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรเป็นภาพชีวิตในหมู่บ้านหรือวงดนตรี	 

และบอกโมงยามที่ผ่านไปด้วยการถลันตัวออกมาขยับเขยื้อน 

ราวกับมีชีวิต	 เม่ือถึงสิ้นคริสต์ศตวรรษที่	 17	 นาฬิกาเหล่านี้ยัง 

แบ่งบานไปเป็นการแสดงบนเวทีขนาดจ๋ิวที่เรียกว่าเครื่องไขลาน	 

เล่าเหตุการณ์โดยใช้การเคลื่อนไหวที่เกิดจากกลไกการท�างาน 

ของส่วนประกอบหลายร้อยชิน้	หลายเรือ่งแสดงเนือ้หาจากพระ 

คริสตธรรมคัมภีร์		ในปี	1661	โรงเหล้าแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน 

จัดแสดงเรื่องราวของสวนเอเดนด้วยเคร่ืองไขลาน	 แผ่นพับซึ่ง 

พิมพ์ในตอนนั้นบอกว่าการแสดงดังกล่าวน�าเสนอ	 “สวรรค์ที ่

ได้รับการตีความและฟื้นคืน	 ในการแสดงที่มีศิลปะและมีชีวิต 

ชีวาที่สุดของสิงสาราสัตว์	 พืช	 ดอกไม้	 และพฤกษาต่างๆ	 ที่โต 

เต็มวัย	มีรูปทรงและสีสันสมบูรณ์แบบที่สุด	…	เป็นการน�าเสนอ 

ทัศนียภาพอันงดงามดังที่อาดัมได้เห็นบนสรวงสวรรค์”	 (เมื่อ 

หุ่นยนต์เขียนประวัติศาสตร์ของพวกมันเองในที่สุด	ฉากที่มีชีวิต 

ชีวาเหล่านี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีของต�านานการสร้างโลก)

	 เมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่	17	ความสนใจเปลี่ยนจากการ 

จ�าลองหมูบ้่านหรอืสวนทีม่ชีีวติชวีาไปเป็นการเลยีนแบบสิง่มชีวีติ 
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ชนิดใดชนิดหนึ่งมากยิ่งขึ้น	 	 ในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่	 18	

นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส	ฌากส์	 เดอ	 โวลคันซอง	 สร้างหุ่นกล 

ชื่อว่า	เป็ดนักย่อย	ซึ่งกินธัญพืช	ตีปีก	และ	ทีเด็ด	ก็คือขับถ่าย

ออกมาด้วย		อีกไม่กี่ทศวรรษต่อมา	ในปี	1758	ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

เครื่องบอกเวลาชาวสวิสนามว่า	 ปิแอร์	 ฌาเกต์-โดรซ์	 เดินทาง 

ไปยังกรุงมาดริดเพื่อแสดงบรรดาส่ิงมหัศจรรย์ชุดหนึ่งต่อหน้า 

พระพักตร์พระเจ้าเฟอร์ดินานด์	 ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาลูกตุ้ม 

หรือนาฬิกาน�า้	 มีส่วนประกอบเป็นนกกระสาเคลือ่นไหวได้	 คน 

เลีย้งแกะก�าลังเป่าขลุ่ย	 และนกร้องเพลง	 	 นับได้ว่าเป็นทายาท 

จักรกลของเครื่องกลล�้าสมัยของอัลจาซารีนั่นเอง	 	 การเข้าเฝ้า

พระเจ้าเฟอร์ดนิานด์ช่วยให้ฌาเกต์-โดรซ์มีเงินทนุและก้าวต่อไป 

บนเส้นทางอันท้าทายของการประดิษฐ์หุ่นกลซึ่งเรียกได้ว่าเป็น

วิศวกรรมกลไกอันงดงามและล�้าสมัยที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็น		 

ความส�าเร็จสงูสดุของเขาทีเ่สรจ็สมบรูณ์ในปี	1772	คอื	“นกัเขยีน”	

หุ่นกลเด็กผู้ชายที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนต่างๆ	มากกว่าหกพัน 

ชิ้น	นั่งอยู่บนเก้าอี้ไร้พนักพิง	มือถือปากกาคอแร้ง		เราสามารถ

ตั้งชุดค�าสั่งให้เด็กชายผู้น้ีเขียนค�าต่างๆ	 ผสมกันอย่างไรก็ได ้

ไม่เกินสี่สิบตัวอักษร	 เมื่อสั่งการแล้วกลไกลูกเบ้ียวซึ่งซ่อนอยู ่

ภายในตัวหุ่นจะท�างาน	เขาจะจุ่มปากกาลงในขวดหมึก	เขย่ามัน 

สองครั้ง	 และเริ่มบรรจงเขียนค�าด้วยความแม่นย�า	 ตามองตาม 

ปากกาในขณะที่เขียน	 หุ่นนักเขียนไม่ใช่สิ่งที่โลกสมัยใหม่จะ 

นับว่าเป็นคอมพิวเตอร์	แต่เรียกได้ว่ามันคือหมุดหมายส�าคัญใน 

ประวัติศาสตร์ของเครื่องจักรที่สั่งการได้

	 บตุรชายของฌาเกต์-โดรซ์ชือ่ว่าอองร-ีหลยุส์	เริม่จดัแสดง 

หุ่นนักเขียนที่กรุงลอนดอนในปี	1776	โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน

แสดงผลงานใหม่ในโคเวนต์การ์เดนที่เรียกว่า	 “กลไกมหัศจรรย์”	

(Spectacle	Mécanique)		เมอร์ลินได้แรงบันดาลใจจากสรรพสิ่ง 

แสนบรรเจิดเหล่านี้	 จึงเร่ิมประดิษฐ์และสะสมหุ่นกล	 เขาเปิด
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พิพิธภัณฑ์กลศาสตร์ของเมอร์ลินขึ้นในปี	 1783	 เพ่ือจัดแสดง 

ผลงานบางส่วน	 พร้อมประกาศส่งเสริมการขายว่า	 “สุภาพสตร ี

และสุภาพบุรุษที่ให้เกียรติคุณเมอร์ลินด้วยการแวะมาเย่ียมชม	 

จะได้รับการต้อนรับด้วย	น�้าชา	 และ	กาแฟ	 ในราคาถ้วยละ 

หนึ่งชิลลิง”		นกัประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์	ไซมอน	 

เชฟเฟอร์	กล่าวถึงเมอร์ลินว่าเขา	“ด้อมๆ	มองๆ	ทั้งฝั่งฟากฝีมือ

การแสดงและวิศวกรรม”	ไม่ต่างจากสตูดิโอท�าเทคนิคพิเศษของ

ฮอลลีวูดที่สืบทอดเกือบจะโดยตรงจากเมอร์ลินและคนอื่นๆ	ใน

ยุคเดียวกัน

นักเขียน	หุ่นกลที่สร้างขึ้นโดยปิแอร์	ฌาเกต์-โดรซ์	ในปี	1772
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	 ความช่างคิดช่างประดิษฐ์ของเมอร์ลินน�าพาเขาไปหลาย 

ทศิทาง	เช่น	เขาคดิค้นเก้าอีร้ถเขน็เคลือ่นทีเ่องได้	หม้อเหลก็หล่อ 

กลไก	เครื่องสูบลมที่ท�าให้อากาศในห้องของโรงพยาบาลถ่ายเท 

โดยอัตโนมัติ	 ส�ารับไพ่ที่มีรหัสเหมือนอักษรเบรลล์ซึ่งช่วยให้คน 

ตาบอดเล่นไพ่กันได้	 และเขายังชอบออกแบบเครื่องดนตรี	 

ทุกวันนี้คนอาจรู้จักเขามากที่สุดจากการประดิษฐ์รองเท้าสเก็ต		

สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้บางส่วนจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลศาสตร์	

แต่เขาเก็บผลงานชั้นยอดสองช้ินไว้ในห้องท�างานบนห้องใต้

หลงัคาของพพิธิภัณฑ์	นัน่คอืหุน่หญงิสาวขนาดเลก็สองตวั	สูงราว

หนึ่งถึงสองฟุต	 หุ่นตัวหน่ึงมือถือแว่นเดินได้ไกลสี่ฟุตและโค้ง

ค�านับผู้ชมอย่างสุภาพ	อีกตัวหนึ่งเป็นนักเต้นมือถือนกขยับได้

	 บันทึกประวัติศาสตร์ในขนบมักจะมุ ่งไปยังเหตุการณ์ 

ที่ยิ่งใหญ่	 เช่น	 การสู้รบ	 การลงนามในสนธิสัญญา	 ค�ากล่าว

สุนทรพจน์	 การชนะการเลือกต้ัง	 ผู้น�าโดนลอบสังหาร	 เป็นต้น		 

ต�าราเรียนเองก็มักจะร่ายยืดยาวถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย 

เป็นค่อยไปต่างๆ	เช่น	การเติบโตของประชาธิปไตย	การปฏิวัติ 

อุตสาหกรรม	หรือสิทธิพลเมือง	แต่บางครั้งประวัติศาสตร์ก็เป็น 

รูปเป็นร่างขึ้นจากการพบกันโดยบังเอิญ	ห่างไกลจากโถงรับรอง 

ของคนใหญ่คนโต	 เกิดขึ้นในชั่วขณะที่ความคิดหยั่งรากลงในหัว

ของใครสักคนและอ้อยอิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายปี	 จนกระทั่งมัน 

หาทางไปสู่เวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกได้ส�าเร็จ	 	 หนึ่งในการ 

พบกนัทีว่่าเกดิขึน้ในปี	1801	เมือ่หญงิผูห้นึง่พาบตุรอายแุปดขวบ 

ทีฉ่ลาดเกนิวยัไปยงัพพิธิภณัฑ์ของเมอร์ลนิ	ชือ่ของเขาคือ	ชาร์ลส์	 

แบบเบจ		เมอร์ลนิอาจสมัผสัได้ถงึแววบางอย่างในตวัเดก็ชายจงึ

เอื้อเฟื้อพาขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาเพื่อจุดประกายความอยากรู้ 

อยากเห็นของเขาให้มากขึ้นไปอีก	 เด็กชายต้องมนตร์เสน่ห์ของ

หุน่หญงิสาวเดนิได้	“การขยบัแขนขาของเธอช่างอ่อนช้อยย่ิงนกั”	 
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เขาหวนนึกถึงเรื่องนี้ในอีกหลายปีต่อมา	 ทว่าสิ่งที่เขาหลงใหล 

ยิ่งกว่าคือนักเต้นร�า	 “หญิงสาวผู้น้ีวางท่าในกิริยาที่น่าหลงใหล”	 

เขาเขียน	“ตาของเธอเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและมนตร์สะกด”

	 การพบกันในห้องใต้หลังคาของเมอร์ลินครั้งนั้นตอกย�้า 

สิ่งหนึ่งให้ฝังแน่นในจิตใจของแบบเบจ	 น่ันคือความหลงใหลใน 

สิง่ประดษิฐ์กลไกทีเ่ลยีนแบบอากปักริยิาของมนษุย์ได้เหมอืนจรงิ	 

เขาได้รบัปริญญาสาขาคณติศาสตร์และดาราศาสตร์ตัง้แต่ยงัหนุม่	 

กระนั้นก็ยังคงสนใจเรื่องเครื่องกล	โดยศึกษาระบบโรงงานใหม่ที ่

ผุดข้ึนราวดอกเห็ดไปทั่วเขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของ 

องักฤษ		ราวสามสบิปีหลงัการเยอืนพพิธิภณัฑ์เมอร์ลิน		แบบเบจ 

ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ทรงอิทธิพลเก่ียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่ชื่อว่า	 ว่าด้วยเศรษฐกิจของเครื่องจักรและการผลิต	 (On	 the	 

Economy	 of	 Machinery	 and	 Manufactures)	 ผลงานซึ่งจะมี 

บทบาทส�าคัญต่อหนังสือ	ว่าด้วยทุน	 (Das	Kapital)	ของ	คาร์ล	

มาร์กซ์	ในอีกสองทศวรรษต่อมา	ในช่วงเดยีวกนันีแ้บบเบจเริม่ร่าง 

แบบแปลนส�าหรับเครื่องค�านวณที่เขาเรียกว่าเครื่องหาผลต่าง	 

สิ่งประดิษฐ์ที่จะน�าเขาไปสู่เครื่องวิเคราะห์ในอีกหลายปีต่อมา 

ซึ่งในปัจจุบันถือกันว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งการได้เครื่อง

แรกสุดที่มีการคิดค้น

	 เราไม่มทีางรูว่้าแบบเบจในวยัแปดขวบฝากความประทบัใจ 

ใดไว้แก่เมอร์ลินหรือไม่	 	 เมอร์ลินเสียชีวิตลงสองปีหลังการ 

เยือนของแบบเบจ	 และสิ่งชวนพิศวงในชุดสะสมของเขารวมถึง 

หุ่นกลน่าทึ่งทั้งหมดถูกขายให้กับคู่แข่งนามว่า	โธมัส	วีกส์	ซึ่งเปิด 

กิจการอยู่บนถนนเกรตวินด์มิลล์ถัดไปไม่ก่ีคูหา	 	 วีกส์ไม่เคยน�า 

หุ่นนักเต้นหรือหญิงสาวเดินได้มาจัดแสดง	 กล่าวคือพวกมันถูก 

ทิง้ให้หยากไย่เกาะอยูใ่นห้องใต้หลงัคาจนกระทัง่วกีส์เองเสยีชวีติ 

ในปี	 1834	 และสิ่งของทั้งหมดถูกน�าออกมาประมูล	 	 อย่างไร 
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ก็ตาม	 หลังจากหลายปีผ่านไป	 แบบเบจก็หาทางประมูลและ 

ซื้อหุ่นนักเต้นมาได้ในราคาสามสิบห้าปอนด์	 เขาซ่อมแซมมัน 

เสยีใหม่และตัง้ไว้ในตกึแถวย่านมาร์ลโีบนของเขา	ห่างจากเครือ่ง 

หาผลต่างไปไม่กี่ฟุต	 	 จะว่าไปแล้ว	 เครื่องกลทั้งคู่มาจากคนละ 

ศตวรรษ	 หุ่นนักเต้นเป็นตัวแทนของจินตนาการแห่งยุคเรือง- 

ปัญญา	ในขณะทีเ่ครือ่งหาผลต่างเป็นนมิติหมายของการค�านวณ 

ในปลายครสิต์ศตวรรษที	่20		หุน่นกัเต้นเป็นสิง่งดงาม	น่าอภริมย์	 

ไร้ประโยชน์	 ส่วนเครื่องหาผลต่าง	 ล�าพังชื่อก็บอกว่าจริงจังกว่า	 

เป็นเครื่องมือส�าหรับยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมและอนาคต		 

แต่ตามบันทึกของแบบเบจเอง	 ความหลงใหลในการคิดด้วย 

เครื่องกลที่น�าไปสู่เครื่องหาผลต่างนั้นเริ่มต้นจากนาทีของความ 

ยวนใจบนห้องใต้หลังคาของเมอร์ลิน	ใน	“ดวงตามีมนตร์สะกด”	 

ของเคร่ืองกล	ซึง่สวมรอยเป็นมนษุย์คนหนึง่โดยไม่มเีหตผุลอืน่ใด 

นอกเสียจากความสุขใจเหลือล้นในมายานั้นเอง

ความสขุใจ	ไม่ใช่ค�าเรยีกแรงขบัของการเปลีย่นแปลงทางประวตั-ิ

ศาสตร์ที่ใช้กันบ่อยนัก	 ปกติคนเรามักนึกถึงประวัติศาสตร์ในแง่ 

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด	 เพื่อแสวงหาอ�านาจ	 เพ่ืออิสรภาพ	 

เพือ่ความมัง่คัง่	อย่างมากโลกแห่งการเล่นและนนัทนาการกเ็ป็น 

เพียงเกร็ดล้อมกรอบของเรื่องเล่าหลัก	 เป็นตัวถ่วงความเจริญ 

ก้าวหน้า	เป็นกจิกรรมส่วนเกนิทีอ่ารยธรรมหนึง่ใดจะหันหาความ 

ส�าราญก็ต่อเมื่อการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพและความมั่งคั่งลุล่วงแล้ว		 

แต่คิดดูสิว่าถ้าคุณเป็นผู้สังเกตการณ์แนวโน้มของสังคมและ 

เทคโนโลยีในครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่	 18	 และก�าลังพยายาม

ท�านายถึงสิ่งสะเทือนโลกซึ่งจะก�าหนดอนาคตอีกสามศตวรรษ 

ต่อมาแล้วละก็	 ปากกาสั่งได้ในมือหุ่นนักเขียนของฌาเกต์-โดรซ์		


