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กาลครั�งหนุ่�งนุานุแสนุนุานุมาแล้วั ขณะดวังติะวัันุเคล่�อนุข้าม 

ลุ�มแม�นั�ำและที�ราบกว้างให์ญ�ในัเอธิโอเปีย์ เอปว้ย์กระเตาะต้วห์นัึ�งกำล้ง 

นัอนัเอกเขนักอย์ู�บนัคุาคุบไม้ 

 เราไม�มทีางรู้ว�าเธอกำล้งคุรุ�นัคุดิห์รอ่ทำอะไรในัวน้ันั้�นั บางทเีธอ 

อาจกำล้งตรึกตรองว�าจะห์าอะไรใส�ท้อง มองห์าคุู� ห์ร่อวางแผนัสำรวจ 

ไม้ให์ญ�ต้นัถด้ไปเพ่ิ�อดูว�าม้นัดีกว�าต้นัที�เธอนัอนัอยู์�ห์ร่อเปล�า แต�ที�แนั�ๆ  คุอ่ 

เธอย์้งไม�สำเห์นีัย์กว�าเห์ตุการณ์ว้นัน้ั�นัจะทำให้์เธอเป็นัสมาชิกที�โด�งด้ง 

ที�สุดในัสปีชีส์ของต้วเอง ต�อให้์คุุณมีโอกาสบอกเธอ เธอก็คุงไม�เข้าใจว�า 

ช่�อเสีย์งคุ่ออะไรอย์ู�ดี เธอไม�รู้ด้วย์ซ�ำว�าต้วเองอย์ู�ในัเอธิโอเปีย์ เพิราะนัี�คุ่อ 

ช�วงเวลาห์ลาย์ล้านัปีก�อนัใคุรจะปิ�งไอเดีย์เกี�ย์วก้บการลากเส้นับนัแผนัที�  

แล้วจ้ดแจงต้�งช่�อดินัแดนัผ่นัต�างๆ จนัเราทำสงคุรามช�วงชิงม้นัได้

 เธอกบ้ญาติๆ เผ�าพิ้นัธุ์เดยี์วกน้ัต�างจากเอปห์รอ่ลงิให์ญ�ประเภท 

อ่�นัที�มีชีวิตอย์ู�ในัช�วงนั้�นันัิดห์นั�อย์ ล้กษณะแปลกประห์ลาดแถวๆ สะโพิก 

และขาช�วย์ให้์พิวกเขาย์้กย้์าย์กาย์าในัท�วงท�าให์ม� เอปเห์ล�านัี�ละทิ�งชีวิต 
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บนัต้นัไม้และเริ�มลงมาเดินัต้วตรงข้ามทุ�งห์ญ้าสะว้นันัา น้ับเป็นัการ 

เปลี�ย์นัแปลงแรกอ้นัจะนัำมาสู�กำเนิัดของคุุณ ผม รวมถึงมนัุษย์์ทุกคุนั 

บนัดาวเคุราะห์ด์วงนัี� เอปสาวไม�รูเ้ร่�องพิวกนัี�ห์รอก แต�เธอกมี็ชีวติอย์ู�ใกล้ 

จดุเริ�มตน้ัของมห์ากาพิย์์ที�นั�าทึ�งที�สดุเร่�องห์นัึ�ง คุ่อรุ�งอรุณแห์�งการเดินัทาง 

อ้นัย์ิ�งให์ญ�ของมนัุษย์์

 แต�เธอด้นัพิลด้ตกต้นัไม้แล้วตาย์จากไป

 อีก 3.2 ล้านัปีให์้ห์ล้ง เอปอีกพิวกห์นัึ�งซึ�งสมาชิกกลุ�มห์นัึ�ง 

มีวุฒิิปริญญาเอกติดต้วจะมาขุดคุ้นักระดูกของเธอซึ�งกลาย์สภาพิเป็นั 

ซากดกึดำบรรพิ ์ดว้ย์เห์ตทุี�การคุน้ัพิบนัี�เกดิขึ�นัในัทศ์วรรษ 1960 ระห์ว�าง 

ทมีงานักำล้งฟังเพิลงย์อดนัยิ์มของวงดนัตรีที�พิดูสำเนีัย์งลิเวอร์พิลูชด้แจ๋ว  

พิวกเขาจึงต้�งช่�อเธอว�าลูซี <ตามเพิลง Lucy in the Sky with Diamonds  

ของวงเดอะบีเทลิส์> เธอเป็นัสปชีีสพ์ิบให์ม�ที�ทุกวน้ันัี�เรีย์กก้นัว�า ออสตรา- 

โลพิิเธคััส อะฟาเรนซิิส (Australopithecus afarensis) แถมย้์งเป็นั  

“ห์�วงโซ�ที�ขาดห์าย์” ซึ�งเช่�อมโย์งมนุัษย์์ก้บเอป การคุ้นัพิบลูซีสะกดคุวาม 

สนัใจของคุนัท้�งโลก ลูซีกลาย์เป็นัช่�อคุุ้นัห์ู โคุรงกระดูกของเธอถูกนัำออก 

แสดงท้�วสห์ร้ฐอเมริกาตลอดห์ลาย์ปี ทุกว้นันัี�เธอย้์งเป็นัดาวเด�นัประจำ 

พิิพิิธภ้ณฑสถานัแห์�งชาติ ประเทศ์เอธิโอเปีย์ ณ กรุงแอดดิสอาบาบา 

 ทว�าผมต้องพิูดตรงๆ ว�าเห์ตุผลเดีย์วที�เรามีโอกาสร้บรู้เร่�องราว 

ของลซูค่ีุอเธอด้นัพิบคุวามฉบิห์าย์ และห์ากเรานักึย์อ้นักล้บไปกจ็ะประจก้ษ ์

ว�าการพิบคุวามฉิบห์าย์ของลูซเีปน็ัเสมอ่นัคุ�าเริ�มต้นัที�กำห์นัดว�าเร่�องราว 

ต�างๆ ในัโลกจะดำเนัินัไปอย์�างไร

นุ่�คอ่หนัุงส่อว่ัาด้วัยเร่�องราวัและศักยภาพอันุนุ่าท่�งของมนุษุย์ในุการ 

สรรค์ุสร้างคุวามฉิบห์าย์ ห์นัง้ส่อเล�มนัี�จะเผย์ให้์เห์น็ัว�าในัทุกๆ คุวามสำเร็จ 

ที�ทำให์้คุุณภาคุภูมิใจที�ได้เกิดเป็นัมนุัษย์์ (ศิ์ลปะ, วิทย์าศ์าสตร์, ผ้บ)  

ย์�อมมีสิ�งที�ทำให์คุ้ณุส�าย์ห์นัา้ดว้ย์คุวามสบ้สนัและสิ�นัห์วง้ (สงคุราม, มลพิษิ, 

ผ้บในัสนัามบินั) แทรกอย์ู�เสมอ
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 เป็นัไปได้อย์�างย์ิ�งว�า ไม�ว�าคุุณจะมีคุวามคุิดเห์็นัส�วนัต้วห์ร่อ 

จุดย์่นัทางการเม่องแบบใด แต� ณ ช�วงใดช�วงห์นัึ�งของห์้วงเวลาที�ผ�านัมา 

ไม�นัานัน้ัก คุุณต้องเคุย์ติดตามข�าวสารสถานัการณ์โลกแล้วสบถก้บ 

ต้วเองว�า เวรแล้ว พิวกเราทำอะไรลงไปนัี�

 ห์นั้งส่อเล�มนัี�จะช�วย์ให์้คุุณรู้สึกดีขึ�นันัิดห์นัึ�งว�า อย์�าห์้วเสีย์ 

ไปห์นั�อย์เลย์ มนัุษย์์เราก็เป็นัอย์�างนัี� มาแต่ไหนแต่ไรแล้วน่� กระน้ั�นั  

เราก็ย์้งเอาชีวิตรอดก้นัมาได้

 (ระห์ว�างที�ผมเขีย์นัต้นัฉบ้บห์นั้งส่อเล�มนัี� การประชุมสุดย์อด 

เพิ่�อปลดอาวุธนิัวเคุลีย์ร์ระห์ว�างโดน้ัลด์ ทร้มป ์ก้บคิุมจองอึนั กำลง้จะมาถึง 

ในัอีกไม�กี�ส้ปดาห์์ ซึ�งอาจจะเกิดห์ร่อไม�เกิดขึ�นัจริงก็ได้ และอาจดำเนัินั 

ไปด้วย์ดีห์ร่อไม�ก็ได้ โชคุไม�ดีที�เส้นัตาย์การส�งต้นัฉบ้บมาถึงก�อนัว้นัที�ผม 

จะรู้ว�าเราต้องตาย์ตกก้นัไปท้�งโลกห์ร่อเปล�า ด้งนั้�นั ผมขอย์ึดสมมติฐานั 

ว�าถา้คุณุไดอ้�านัห์นัง้สอ่เล�มนัี� อย์�างนัอ้ย์เราคุงมชีวีติรอดอยู์�ถึงปลาย์เด่อนั 

กรกฎาคุมปี 2019)

 มหี์นัง้สอ่กองพิะเนันิัที�สาธย์าย์เร่�องราวคุวามสำเรจ็อน้ันั�าย์กย์�อง 

ของมนุัษย์ชาติ ผูน้ัำผูย้์ิ�งให์ญ� อจ้ฉริย์ะน้ักประดิษฐ ์ห์รอ่จิตวญิญาณมุมานัะ 

ของมนัุษย์์ เช�นัเดีย์วก้บที�มีห์น้ังส่อจำนัวนัมากว�าด้วย์คุวามผิดพิลาด 

จากนั�ำม่อเรา ไม�ว�าจะเป็นัคุวามผิดพิลาดระด้บปัจเจกบุคุคุล ห์ร่อคุวาม 

พิลาดพิล้�งของท้�งส้งคุม แต�กล้บมีห์นั้งส่อไม�กี�เล�มเท�านั้�นัที�บอกว�าเราทำ 

สิ�งต�างๆ ผิดพิลาดมห์้นัต์ซ�ำแล้วซ�ำเล�าได้อย์�างไร 

 เร่�องตลกร้าย์เร่�องห์นัึ�งที�ดเูห์มอ่นัจก้รวาลจะปลาบปล่�มเห์ลอ่ห์ลาย์ 

คุ่อ สิ�งที�ทำให์้เราก�อห์าย์นัะขนัานัให์ญ�ได้นั้�นัม้กเป็นัสิ�งที�แย์กเราจาก 

เห์ล�าส้ตว์เดร้จฉานั ตลอดจนัเปิดโอกาสให์้เราบรรลุคุวามยิ์�งให์ญ�เช�นัก้นั 

มนัุษย์์มองเห็์นัแบบแผนัท้�งห์ลาย์ในัโลก มนุัษย์์ส่�อสารสิ�งที�เห์็นันัี�ก้บ 

มนุัษย์์คุนัอ่�นั แถมย้์งมีศ์้กย์ภาพิในัการจินัตนัาการถึงอนัาคุตว�าถ้าเรา 

ปร้บ สิ�งน่� ได้ ก็จะเกิด สิ�งนั�น ขึ�นั อ้นันั�าจะช�วย์ให์้โลกเป็นัที�ที�ดีขึ�นั 

กว�าเดิมส้กห์นั�อย์
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 ปญัห์าก็คุ่อ ... อม่ เราไม�เก�งเร่�องพิวกนัี�สก้เท�าไร ผลการประเมินั 

ประสิทธิภาพิด้านันัี�ของมนัุษย์ชาติอย์�างตรงไปตรงมาโดย์พิิจารณาจาก 

เห์ตุการณใ์นัอดีตมีเนั่�อห์าไม�ต�างจากการประเมินัผลงานัราย์ปีโดย์ห์ว้ห์น้ัา 

ที�เกลีย์ดขี�ห์นั้าคุุณ เราม้กทึกท้กเอาเองว�ามีแบบแผนัโนั�นันัี�อย์ู�ในัโลก 

ท้�งที�ม้นัไม�มีอย์ู�จริง ท้กษะการส่�อสารของเราก็ไม�คุ�อย์ได้เร่�อง แถมเราย์้ง 

มีผลงานัห์�วย์แตกสุดๆ จากการมองไม�เห์็นัเลย์ว�าการเปลี�ย์นัแปลง สิ�งน่�  

จะนัำไปสู� สิ�งอ่�น ต�างห์าก รวมถึง สิ�งที่่�แย่่กว่ามาก ด้วย์ และ โอ้ พิระเจ้้า  

ไม่นะ สิ�งน่�ดัันเกิดัขึ้้�นแล้ว เราจ้ะหยุ่ดัมันอย่่างไรล่ะน่�

 ไม�ว�ามนัษุย์ชาตจิะเจรญิขึ�นัแคุ�ไห์นั ไม�ว�าจะเอาชนัะคุวามท้าทาย์ 

มากี�คุร้�ง ก็ย์้งมีมห์้นัตภ้ย์และคุวามพิินัาศ์รอเราอย์ู�เสมอ ลองห์ยิ์บย์ก 

ตว้อย์�างในัประวต้ศิ์าสตรข์ึ�นัมาส้กเร่�อง สมมตวิ�าคุณุคุอ่ซเิกร์ิดผูแ้ขง็แกร�ง  

(Sigurd the Mighty - ชาวนัอร์สผู้เป็นัเอิร์ลแห์�งออร์กนัีย์์ในัศ์ตวรรษที� 9)  

ที�รบชนัะและกำล้งคุวบมา้กลบ้บา้นั โดย์มศี์รีษะของศ์ต้รอูย์�างเจา้ฟนััแห์ลม  

เมล บริกต์ (Máel Brigte the Bucktooth) ห์้อย์อย์ู�ก้บอานัม้า

 ช้�วขณะถ้ดมา คุุณก็ ... เอ�อ กลาย์เป็นัซิเกิร์ดผู้แข็งแกร�งในัอีก 

ไม�กี�ว้นัให์้ห์ล้งซึ�งสิ�นัชีวิตด้วย์อาการติดเช่�อ เพิราะฟันัเขี�ย์วที�ย์่�นัจากปาก 

ของเมล บริกต์ บาดขาตอนัคุวบม้ากลบ้บ้านัอย์�างผู้มีช้ย์

 ใช�แลว้ ซิเกริด์ผูแ้ขง็แกร�งคุรองตำแห์นั�งโดดเด�นัในัประวต้ศิ์าสตร ์

การทห์าร เป็นัน้ักรบผูถ้กูสง้ห์ารโดย์ศ์ต้รูที�ห์ว้ขาดต้�งแต�ห์ลาย์ช้�วโมงก�อนั  

เร่�องนัี�มอบบทเรีย์นัสำคุ้ญให์้เรา ท้�งบทเรีย์นัเกี�ย์วก้บ (ก) คุวามย์โสโอห์้ง  

และ (ข) คุวามสำคุ้ญของการเล่อกศ์ต้รูที�มสุีขภาพิฟนััดี เจ้าคุวามย์โสโอห์ง้ 

ก้บคุวามฉิบห์าย์วาย์ป่วงที�ตามมานัี�ละคุ่อประเด็นัห์ล้กของห์น้ังส่อเล�มนัี�  

ส�วนัแฟนัๆ ประว้ติศ์าสตร์ท้นัตกรรมคุงต้องผิดห์ว้งส้กห์นั�อย์

 (ต้องบอกด้วย์ว�าซิเกิร์ดผู้แข็งแกร�ง ก้บเจ้าฟันัแห์ลม เมล บริกต์  

ต้องฆ่�าฟันัก้นัเพิีย์งเพิราะซิเกิร์ดด้นัไปท้าให์้เมล บริกต์ ออกรบโดย์  

“มีทห์ารฝ่าย์ละ 40 นัาย์” เมล บริกต ์ตกปากร้บคุำ ทว�าซิเกริด์กล้บโผล�มา 

พิร้อมทห์าร 80 นัาย์ ฉะนั้�นั เร่�องราวของซิเกิร์ดจึงมอบบทเรีย์นัว�าด้วย์ 
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คุวามสำคุ้ญของการไม�ทำตว้ทเุรศ์ให์เ้ราดว้ย์ ซึ�งประเดี�ย์วเราจะไดเ้ห์น็ักน้ั 

ว�าเป็นับทเรีย์นัที�กลบ้มาปรากฏซ�ำแล้วซ�ำเล�าตลอดห์นั้งส่อเล�มนัี�)

 ซิเกิร์ดเป็นัเพีิย์งห์นัึ�งในับุคุคุลอ้บโชคุมากมาย์ที�ประว้ติศ์าสตร์ 

จารกึช่�อพิวกเขาด้วย์คุวามปราชย้์มากกว�าชย้์ชนัะ ในัอีก 10 บทต�อจากนัี�  

เราจะได้ท�องประว้ติศ์าสตร์มนัุษย์ชาติและสารพิ้ดเร่�องราวคุวามฉิบห์าย์  

ผมขอเต่อนัอย์�างสุภาพิว�า ถ้าคุุณไม�รู้สึก เพิลิดัเพิลินย่ามเห็นผู้้้อ่�นเผู้ชิิญ 

หาย่นะ ละก็ คุุณคุวรห์ย์ุดอ�านัแต�เพิีย์งเท�านัี�

 เร่�องราวคุวามก้าวห์น้ัาของมนุัษย์มี์จดุเริ�มตน้ัจากศ์ก้ย์ภาพิในัการ 

คิุดและสร้างสรรค์ุ สองสิ�งนัี�แย์กมนุัษย์์จากส้ตว์ประเภทอ่�นั แต�ก็เป็นั 

เจ้าสองสิ�งนัี�เช�นัก้นัที�ปูทางให้์มนุัษย์์สร้างคุวามเด่อดร้อนัให์้ก้นัและก้นั 

ไม�เคุย์ขาด

 บทแรกของห์นั้งส่อเล�มนัี� สมองนุั�นุไม่ฉิลาดอย่างท่�คุณคิด  

จะพิาคุณุไปสำรวจว�าบรรพิบุรษุของเราคิุดแตกต�างจากเราอย์�างไร ก�อนัจะ 

พิจิารณาว�าคุวามพิย์าย์ามเข้าใจโลกของมนัษุย์ล์งเอย์ด้วย์การถกูคุวามคุดิ 

ของตว้เองตบตา คุวามผิดห์วง้ ตลอดจนัชก้นัำเราสู�การตด้สินัใจผิดพิลาด 

ให์ญ�ห์ลวงได้อย์�างไร

 จากน้ั�นัในับทที� 2 สภาพแวัดล้อมแถวันุ่�ด่ใช่ยอ่ย เราจะติดตาม 

มนัุษย์ชาติสู�รุ�งอรุณแห์�งเกษตรกรรมเม่�อเราเริ�มแปลงโฉมโลกรอบต้ว 

เพิ่�อดูว�ามนัุษย์์ทำสถานัที�ที�ต้วเองอย์ู�ปั�นัป่วนัเป็นัประจำอย์�างไรบ้าง  

รวมถึงแกะรอย์คุวามสามารถข้�นัเทพิในัการไม�รู้จ้กคุิดให์้รอบคุอบ เช�นั  

คิุดว�าอะไรคุ่อเร่�องเลวร้าย์ที�สุดที�จะเกิดขึ�นัห์ากคุุณเปลี�ย์นัเส้นัทางไห์ล 

ของแม�นั�ำ

 จากนั้�นั เราจะไปสำรวจคุวามผิดพิลาดอ้นัไม�เคุย์ขาดตกของเรา 

ขณะพิย์าย์ามคุวบคุุมธรรมชาติ ในับท ช่วัิติย่อมม่หนุทางของมันุ ...  

แหละนุะ เราจะพิบเร่�องราวห์ลากห์ลาย์ รวมถงึเร่�องราวของประธานัเห์มา 

และชาย์ผูคุ้ล้�งไคุล้เชกสเปีย์ร์ที�ก�อห์าย์นัะทำนัองเดีย์วกน้ัจากการประเมินั 

คุวามสำคุญ้ของนักต�ำไปลิบลบ้



16     HUMANS

 เม่�อชุมชนัแรกๆ ของมนัุษย์์เริ�มพิ้ฒินัาและทวีคุวามซ้บซ้อนั 

ก็เห์็นัได้ช้ดว�าใคุรส้กคุนัต้องสวมบทบาทผู้ต้ดสินัใจในัสารพิ้ดเร่�อง 

บทที� 4 ก้าวัติามผู้นุำ เราจะไปฟังเร่�องราวของคุนัห์�วย์แตกสุดๆ ที�เคุย์ 

สวมบทบาทนัี�โดย์ไม�ผ�านัการเลอ่กต้�ง ในับทที� 5 พลังมวัลชนุ เราจะไป 

พิิจารณาระบอบประชาธิปไตย์ เพิ่�อดูว�าม้นัช�วย์ให์้อะไรๆ ดีขึ�นับ้างไห์ม

 แม้จะเปลี�ย์นัแปลงโลกรอบต้วได้มากมาย์เพิีย์งใด แต�ศ์้กย์ภาพิ 

ที�แท้จริงของมนัุษย์ชาติในัการทำต้วเห์ม่อนัไอ้ง้�งจะย์้งไม�เป็นัที�ประจ้กษ ์

กระท้�งว้นัที�เราเดินัทางรอบโลกได้ และอารย์ธรรมต�างๆ เริ�มมาประสบ 

พิบเจอก้นั นั้�นัละคุ่อวาระแห์�งการปล�อย์เนั่�อปล�อย์ตว้ให์ท้ำอะไรๆ ผดิพิลาด 

ระด้บวอดวาย์

 ในับทที� 6 สงคราม ห่ม มันุม่ด่อะไรหร่อ เราจะไปท�อง

ประว้ติศ์าสตร์อ้นัย์าวนัานัของการต�อสู้อย์�างไร้จุดห์มาย์ของมนัุษย์์ 

ไปตรวจสอบผลล้พิธ์สุดโง�งมของสงคุราม เร่�องราวของกองท้พิที�ปราช้ย์ 

ในัการรบท้�งที�ข้าศ์ึกย์้งไม�โผล�ห์น้ัามาให์้เห์็นัด้วย์ซ�ำ และการทำแผนั 

ประสานักำล้งเข้าตีพิง้ย์้บเพิราะด้นัลม่เขตเวลา

 ในับทที� 7 งานุฉิลองสุดหรรษาของลัทธิิล่าอาณานุิคม  

เราจะมุ�งห์นั้าสู�ดินัแดนัเร้นัล้บก้บต้วละคุรระด้บวีรบุรุษของย์ุคุแห์�งการ 

คุ้นัพิบ แล้วเราจะพิบว�า (ขอสปอย์ล์ส้กห์นั�อย์เถอะ) ล้ทธิล�าอาณานัิคุม 

นั้�นัเลวร้าย์สุดๆ

 บทที� 8 คู่ม่อการทูติสำหรับคนุท่�ม และ/หร่อประธิานุาธิิบด ่

คนุปัจัจุับันุ จะมอบบทเรีย์นัสำคุ้ญว�าด้วย์การติดต�อก้นัข้ามว้ฒินัธรรม 

อย์�างสง�างาม พิร้อมบทเรีย์นัจากการต้ดสินัใจทางการเม่องของชาห์ ์

แห์�งจก้รวรรดคิุวาเรซเมยี์นัซึ�งอาจเปน็ัการตด้สนิัใจที�เลวรา้ย์ที�สดุคุร้�งห์นัึ�ง 

ในัประว้ติศ์าสตร์โลก (มีฉากเผาเคุราด้วย์) 

 คุวามก้าวห์นั้าทางวิทย์าศ์าสตร์และเทคุโนัโลย์ีในัช�วงไม�กี� 

ศ์ตวรรษที�ผ�านัมานัำเราเข้าสู�ย์ุคุแห์�งการสร้างสรรคุ์นัว้ตกรรมอย์�างที� 

ไม�เคุย์ปรากฏมาก�อนั การเปลี�ย์นัแปลงอ้นัรวดเร็ว รวมถึงห์นัทางให์ม�ๆ  
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สู�คุวามล้มเห์ลวของมนุัษย์์ นัี�คุ่อห์้วใจของบทที� 9 เทคโนุโลย่สุดด่งาม  

ซึ�งเราจะพิบว�าวิทย์าศ์าสตร์ไม�อาจอธิบาย์ทุกอย์�างได้ถูกต้อง พิร้อมฟัง 

เร่�องราวของร้งสีเร้นัล้บที�มีแต�ชาวฝร้�งเศ์สเท�านั้�นัที�มองเห์็นั และชาย์ 

ผู้ก�อมห์้นัตภ้ย์ย์ิ�งให์ญ�ที�สุดถึงสองคุร้�งสองคุราในัศ์ตวรรษที� 20  

 ทุกว้นันัี� คุวามเปลี�ย์นัแปลงมาถึงรวดเร็วจนัโลกย์ุคุให์ม�ชวนั 

ส้บสนัเห์ล่อห์ลาย์ ในับทที� 10 ประวััติิศาสติร์ฉิบับย่อของการมอง 

ไม่เห็นุสิ�งท่�กำลังมาถ่ง เราจะย์้อนักล้บไปดูว�ามนัุษย์์ล้มเห์ลวมากนั้อย์ 

เพีิย์งใดในัการพิย์ากรณ์เร่�องแย์�ๆ ที�กำล้งจะเกิดขึ�นัก้บต้วเอง

 และในับทส�งท้าย์ ทำอนุาคติฉิิบหายป่นุป้� เราจะลองคุาดเดา 

อย์�างชาญฉลาดว�าคุวามโง�เขลาเบาปญัญาของมนัษุย์ใ์นัสองสามศ์ตวรรษ 

ข้างห์นั้ามีห์นั้าตาอย์�างไร ก�อนัจะพิบคุำตอบว�าม้นัอาจห์มาย์ถึงการถูก 

จองจำในัห์้วงอวกาศ์เพิราะขย์ะที�เราสร้างขึ�นัเอง

นุ่�ค่อหนัุงส่อวั่าด้วัยประวััติิศาสติร์และการทำสิ�งต่ิางๆ ผิดพลาด  

ด้วย์เห์ตุนัี� ผมจึงคุวรชี�ให้์เห์็นัด้วย์ว�าเราม้กจะเข้าใจประว้ติศ์าสตร์ 

ผิดพิลาดไปมากโข

 ปัญห์าคุ่อประว้ติศ์าสตร์นั้�นัล่�นัไห์ล เพิราะไม�มีใคุรใส�ใจบ้นัทึก 

เร่�องราวส�วนัให์ญ�ที�เกิดขึ�นัห์รอก แถมคุนัจำนัวนัมากย์้งบ้นัทึกเร่�องราว 

ต�างๆ ผิดพิลาด เพิราะสติวิปลาส จงใจโกห์ก ห์ร่อเห์ย์ีย์ดเช่�อชาติอย์�าง 

สุดโต�ง (บ�อย์คุร้�งเกิดจากปัจจ้ย์ท้�งห์มดรวมก้นั) เราได้ย์ินัเร่�องราวของ 

ซิเกิร์ดผู้แข็งแกร�งเพิราะม้นัปรากฏอย์ู�ในัห์ล้กฐานัสองชิ�นั คุ่อตำนัานั 

เฮมสคุริงลา (Heimskringla) และออร์กนัีย์์อินักา (Orkneyinga) แต�เรา 

รู้ได้อย์�างไรว�าม้นัถูกต้อง เราแนั�ใจได้ห์ร่อว�าม้นัไม�ใช�มุกตลกขำข้นัของ 

ชาวนัอร์สที�เราไม�เก็ต

 เราไม�มีทางม้�นัใจได้เลย์ แม้นั้กประว้ติศ์าสตร์และน้ักโบราณคุดี 

รวมท้�งผู้เชี�ย์วชาญจากอีกสิบกว�าสาขาจะพิย์าย์ามศ์ึกษาม้นัอย์�างเต็มที�  

สิ�งที�เรารู้แนั�ช้ดมีนั้อย์นัิดนั้กห์ากเทีย์บก้บสิ�งต�างๆ ที�เรารู้ต้วว�าไม�รู้  
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และสิ�งที�เราไม�รู้ต้วว�าย์้งไม�รู้ก็อาจมีมากกว�านัี�ด้วย์ซ�ำ โชคุไม�ดีที�เรา 

ไม�มีทางรู้แนั�ชด้เลย์

 ผมกำล้งบอกว�า โอกาสที�ห์นั้งส่อว�าด้วย์คุวามฉิบห์าย์เล�มนัี�จะ 

ไม�ปรากฏคุวามผิดพิลาดใดๆ เลย์น้ั�นั ว�าก้นัตรงๆ คุ่อนั้อย์มาก ผมจะ 

พิย์าย์ามชี�แจงให์้ช้ดเจนัในัประเด็นัที�ย้์งไม�แนั�ใจ ว�าตรงไห์นัคุ่อส�วนัที� 

เราม้�นัใจเอามากๆ และตรงไห์นัที�เราทำได้แคุ�คุาดเดา ผมพิย์าย์าม 

ห์ลีกเลี�ย์งเร่�องราวที� “ดีงามเกินัจะเป็นัจรงิ” เร่�องเล�าอน้ัปราศ์จากห์ล้กฐานั  

รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้ัอย์ทางประว้ติศ์าสตร์ที�ดูจะถูกใส�เสริมเติมแต�ง 

อย์ู�เร่�อย์ๆ และห์ว้งว�าต้วเองไม�ได้เข้าใจอะไรผิดไป

 ท้�งห์มดนัี�นัำเรากล้บมาห์าลูซี เอปซึ�งตกจากต้นัไม้ที�เธอนัอนัอย์ู� 

เม่�อ 3.2 ล้านัปีที�แล้ว เรารู้ได้อย์�างไรว�าเธอตกต้นัไม้ ปี 2016 ทีมวิจ้ย์ 

จากสห์ร้ฐอเมริกาและเอธิโอเปีย์ตีพิิมพิ์บทคุวามในั Nature วารสาร 

วิทย์าศ์าสตร์ช้�นันัำของโลก พิวกเขาซีทีสแกนักระดูกที�กลาย์เป็นัซาก 

ดกึดำบรรพ์ิของลซู ีแลว้สรา้งแผนัภาพิสามมติขิองพิวกม้นัก�อนัจะประกอบ 

โคุรงกระดูกของเธอขึ�นัให์ม� ทีมวิจ้ย์พิบว�ารอย์แตกร้าวในักระดูกของเธอ 

เป็นัรูปแบบการแตกร้าวที�เกิดขึ�นัขณะกระดูกย์้งมีชีวิต เม่�อไม�มีห์ล้กฐานั 

ว�ารอย์แตกนัี�ฟ้�นัฟูต้วเอง ม้นัจึงเป็นัเคุร่�องบ�งชี�ว�าลูซีย้์งมีชีวิตอยู์�เม่�อ 

กระดกูแตก แต�เสยี์ชีวติห์ล้งจากน้ั�นัไม�นัานั พิวกเขาปรกึษาห์มอศ์ล้ย์กรรม 

กระดูกห์ลาย์คุนัซึ�งพิูดเป็นัเสีย์งเดีย์วก้นัว�านัี�คุ่อรูปแบบการแตกร้าว 

ของกระดูกที�พิบได้ในัผู้ป่วย์ที�ตกจากที�สูง รูปแบบการแตกร้าวของ 

กระดูกแขนัของเธอย้์งชี�ว�าลูซีพิย์าย์ามเห์ย์ีย์ดแขนัออกไปย์้นัพิ่�นั ข้อมูล 

การศึ์กษาด้านัธรณีวิทย์าบอกว�าบริเวณที�เธออาศ้์ย์อย์ู�เคุย์เป็นัป่าโปร�ง 

บนัที�ราบใกล้ธารนั�ำ ไม�มีห์นัา้ผาห์รอ่หิ์นัก้อนัให์ญ�ให้์เธอร�วงลงมา ขอ้สรุป 

นั�ะห์ร่อ ลูซีตกต้นัไม้ตาย์ไง 

 นั้บเป็นัการศ์ึกษาคุ้นัคุว้าอ้นันั�าทึ�งซึ�งเป็นัที�ย์อมร้บก้นัอย์�าง 

กว้างขวางท�ามกลางบรรดาผู้เชี�ย์วชาญสาขานัี� ปัญห์าคุ่อผู้เชี�ย์วชาญ 

บางคุนั รวมท้�งโดนั้ลด์ โจแฮนัส้นั (Donald Johanson) ชาย์ผู้คุ้นัพิบลูซ ี
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ย์ง้ไม�ปักใจเช่�อ เขาบอกว�า “เพิ่�อนัเอ๋ย์ กระดูกของเธอแตก เพิราะนั้�นัคุ่อ 

สิ�งที�เกิดขึ�นัก้บกระดูกที�อยู์�ใต้พิ่�นัดินัมา 3.2 ล้านัปีต�างห์าก” (ผมปร้บ 

คุำพิูดของเขานัิดห์นั�อย์) 

 ถ้าอย์�างน้ั�นั ... ลูซีตกต้นัไม้ตาย์ห์ร่อเปล�า ก็อาจจะใช� จริงๆ  

ต้องบอกว�านั�าจะใช�ด้วย์ซ�ำ นัี�ละคุ่อประเด็นัของห์นั้งส่อเล�มนัี� เรามีวิธี 

อนัุมานัทางวิทย์าศ์าสตร์อ้นันั�าทึ�ง แต�ม้นัก็ ย่ังม ่โอกาสผิดพิลาด คุุณอาจ 

เป็นัผู้เชี�ย์วชาญระด้บโลกในัสาขาของคุุณ สร้างสรรคุ์ผลงานัย์อดเย์ี�ย์ม 

ที�สุดในัวิชาชีพิ เป็นังานัศ์ึกษาคุ้นัคุว้าประเด็นัให์ม�ที�ได้ตีพิิมพิ์ในัวารสาร 

ซึ�งเป็นัที�เช่�อถ่อที�สุดในัโลก ซึ�งรวบรวมคุวามก้าวห์น้ัาชวนัต่�นัตะลึงท้�ง 

ในัสาขาบรรพิชีวินัวิทย์าและฟิสิกส์ การคุำนัวณและเภส้ชศ์าสตร์ นัิติเวช 

และธรณีวิทย์า เพิ่�อเปิดห์นั้าต�างบานัให์ม�สู�ห์้วงเวลาห์ลาย์ล้านัปีที�แล้ว ...  

แต�ก็ย์้งเสี�ย์งต�อการที�ใคุรส้กคุนัจะโผล�มาบอกว�า “ฮ�าๆๆ ไม�ใช�อย์�างน้ั�นั 

เสีย์ห์นั�อย์” อย์ู�ดี

 ตอนัที�คุณุย์�ามใจว�าไขปรศิ์นัาทกุอย์�างไดก้ระจ�างแจง้ ตอนันั้�นัละ 

ที�คุวามฉิบห์าย์อ้นันั�าคุร้�นัคุร้ามม้กจะโผล�มาเย์่อนั 

 ย์้งจำเร่�องของซิเกิร์ดผู้แข็งแกร�งได้ใช�ไห์ม   


