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บทน า 

 ค าถามจาก “กัลยาณมิตร” ว่า “อ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง” ที่เพิ่งซื้อมา ในช่ือ “เซเปียนส์ ประวัติ
ย่อมนุษยชาติ Sapiens” ที่ยังไม่ได้เกาะพลาสติกออกให้ผู้เรียบเรียงได้เห็น จึงเป็นที่มาของความสนใจ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าว จาก Online พร้อมมาอ่านหนังสือ ที่ให้ข้อมูลว่า หนังสือเล่มนี้แปลเป็น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 2014 หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 เป็นภาษาฮีบรูว์ (อิสราเอล-ยิว) และมี
ข้อมูลต่อไปอีกว่าหลังจากตีพิมพ์ฉบับแปลเป็นครั้งแรก ก็ตีพิมพ์ซ้ าแล้วซ้ าอีกอย่างต่อเนื่องจนขายไปมากกว่า 
5 ล้านเล่มแล้ว เป็นหนังสือขายดีในสหรัฐอเมริกา   ทั้งมีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ แล้วมากกว่า 50 
ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย  ติดรายช่ือหนังสือขายดีใน The New York Times Best Seller  ได้รับการจัด
อันดับเป็นหนังสือดีเด่นที่สุดประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2015 โดย Amazon.com  ชนะรางวัล National 
Library of China’s Wenjin Book Award ในฐานะหนังสือที่ดีเยี่ยมที่สุดในปี ค.ศ. 2014 เหล่าน้ีเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับตัวหนังสือว่ามีรายละเอียดอนัเนื่องจากข้อมลู แต่ส าหรับผู้เรียบเรียงมีความสนใจไปที่ Yuval Noah 
Harari  ผู้เขียนที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับ วิปัสนาจารย์โก
เอ็นก้า (Goenka,พ.ศ.2467-2556) ชาวอินเดียผู้เกิดในพม่า โดย Yuval Noah Harari  เรียนกรรมฐานและ
นั่งสมาธิวันละ 2 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลากว่า 15 ปี และน าไปสู่การเขียนหนังสือในภาษาฮิบรู (อิสราเอล) และ
ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 50 ภาษา เราคงไม่ได้บอกว่า  Yuval Noah Harari  เป็นชาวพุทธ แต่
ต้องการยกมาเป็นกรณีศึกษาว่า หนังสือดังกล่าวน่าจะเป็นประดิษฐผลร่วมจากการปฏิบัติสมาธิตามแบบ
พระพุทธศาสนา อันนี้ ถ้าจะเคลมว่าเขาเป็นชาวพุทธก็คงไม่ใช่ แต่จะบอกว่าเขาได้ใช้แนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการได้มาซึ่งการเขียนเรียบเรียงหนังสือที่คลาสสิกอีกเล่มหนึ่ง
ของยุคสมัยก็คงไม่ผิด ซึ่งในการเรียบเรียงนี้จะได้น าสาระบางประเด็นจากหนังสือมาเล่า เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาสิ่งที่เขาคิด  และสะท้อนออกมา ในปรากฏการณ์ของชีวิตที่ช่ือว่า เซเปียน มนุษย์เผ่าสุดท้ายที่ยังคง
หลงเหลือมาจนกระทั่งปัจจุบันต่อไป    

   
ภาพ 1  ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ผู้เขยีนหนังสือ  Sapiens กับ โคเอง็ก้า ผู้มีประสบการณ์ร่วมในการสอนกรรมฐาน และ

ปฏิบตัิวันละ 2 ช่ัวโมง มากว่า 15 ปี ทัง้กลายเป็นเคร่ืองมือในการเขียนหนังสอืน้ี  
(ภาพ : ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
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หนังสือ Sapiens เป็นหนังสืออะไร  

หนังสือถูกนิยามว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ และอีกหลาย
ศาสตร์ตามแต่จะนิยาม หากพิจารณาตามทัศนะของผู้คนที่หลากหลายดังปรากฏในค านิยมหนังสือเองดัง
ปรากฏเป็นทัศนะของ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่ได้ช่ือ
ว่าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาตลอดเวลาหลายปี ได้เขียนสะท้อนคิดและถูกตีพิมพ์ในหนังสือว่ า 
“...ขอขอบพระคุณทางส านักพิมพ์ยิปซีท่ีได้แปลหนังสือระดับ Best Seller ในต่างประเทศอย่างหนังสือ 
Sapiens เล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุก พร้อม ๆ กับหนังสือวิพากษ์ประวัติศาสตร์อย่างถึง
แก่น หาได้ยากในท้องตลาดหนังสือบ้านเรา ออกมาให้คนไทยได้อ่านกัน…” ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์
ยังให้การยอมรับว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ หรือในทัศนะของ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ประกาศตัวว่าเป็น
สมาชิกของ Homo Sapiens ได้ให้ทัศนะสะท้อนคิดว่า “....เมื่อพวกเราได้ "ผงาดขึ้นมาในโลก" เหนือ
สรรพสิ่งแล้ว จึงเป็นความรับผิดชอบของพวกเราท่ีจะต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ให้เป็นที่พักพิงของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเพ่ือนเพียงแต่ไม่ฉลาดเท่าเราต่อไปอีกนานเท่านาน...การเข้าใจประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ก็คือการเข้าใจปัจจุบันและอนาคต ใครท่ีอยากรู้ว่าเหตุใดมนุษย์จึงครองโลกได้ในท่ีสุดต้องอ่าน
หนังสือเล่มนี้ และใครอยากรู้ชะตากรรมของมนุษย์ต่อไปก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เช่นกัน..” หรือทัศนะของ
โตมร ศุขปรีชา ให้ทัศนะว่า “...Sapiens  คือหนังสือท่ีทะเยอทะยาน มันบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ตั้งแต่
ตนจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ก ำเนิดมนุษย์  กำรดิ้นรนต่อสู้ ควำมขัดแย้ง กำรร่วมมือ ควำมรุ่งเรืองเฟื่องฟู ฯลฯ 
โดยพยำยำมรวบรวมทุกมิติแง่มุมแห่งชีวิตเอำไว้  เพ่ือส ำรวจย้อนกลับ เพื่อตอบค ำถำมว่ำ ท ำไมเรำจึงอยู่ 
ท่ีนี่ บนโลกใบนี้ยำวนำนขนำดนี้...”   หรือในทัศนะของนักอ่านอย่างอดีตประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกา บารกั 
โอบามา (Barack Obama, 20 มกราคม พ.ศ. 2552/2009 – 20 มกราคม พ.ศ. 2560/2017) ที่เสนอให้
ผู้อ่านได้คิดต่อไปว่า “...หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่รับรู้ได้ว่าพวกเราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นมากเพียงใด 
เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์เพิ่งมาอยู่กับเราเพียงเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลเพียงใดที่
จะต้องเอาใจใส่กับเรื่องเหล่าน้ี....” หรือในทัศนะของบิล เกตส์ (Bill Gate) เสนอว่า “...ผมขอแนะน าหนังสือ
เล่มนี้ให้กับใครก็ตามที่ต้องการมองหาหนังสือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่สนุกและอ่านแล้วอินไปด้วย...คุณจะ
รู้สึกว่ายากที่จะวางมันลงทีเดียว...”  



 

 

ภาพที่ 2  หนังสือ Sapiens  ของ ยูวัล โนอาห ์แฮรารี มีแฟนคลับทีอ่านหนังสือของเขาอยา่งอดีตประธานนาธิบดี 
Barack Obama, Bill Gate รวมไปถึง Mark Zuckerberg   (ภาพ : ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ท้ังหมดเป็นเพียงทัศนะต่อหนังสือ โดยเฉพาะฉบับภาษาไทยซึ่งทางส านักพิมพ์ได้น าเสนอต่อ
สาธารณะ หนังสือสะท้อนมิติของความหลากหลายทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมก็ไม่ผิด อีกนัยหนึ่งหนังสือดังกล่าวถ้านักการศาสนา เพราะมีกระบวนการท าให้เช่ือหรือพูดใน
ประเด็นทางศาสนา หรือเป็นแนวมนุษยวิทยา เพราะมีเรื่องก าเนิดมนุษย์  หรือเป็นเรื่องพัฒนการทาง
การเมืองเพราะมีเรื่องการเมือง เป็นต้น ดังนั้นจากภาพรวมของหนังสือจึงเป็นหนังสือที่เขียนข้ึนบนการ
ค้นคว้าที่ว่าด้วยเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ และนับเป็นพัฒนาการของมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานจาก
ช่วงสู่ช่วง จนกระทั่งปัจจุบัน 
 
หนังสือเล่าเรื่องอะไร 
   หนังสือ "เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens" เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดข้อหนึ่งคือ 
ต้องการอธิบายว่ามนุษยชาติเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันน้ีได้อย่างไร เราเปลี่ยนแปลงจากแค่เป็นมนุษย์เพยีงส
ปีชีส์หนึ่งในหลายสปีชีส์ที่เคยปรากฏข้ึนบนโลก แต่กลายมาเป็นมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลก
ใบนี้ได้อย่างไร ตอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเรา เกิดความเปลี่ยนแปลง สุขนาฏกรรม และ
โศกนาฏกรรม อะไรกับพวกเราบ้าง.. ในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ ได้ถูกน ามาอธิบายขยายความอย่างท าให้เห็น
ภาพ (และบางครั้งก็ชวนสะเทือนใจและสลดใจมาก) ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการควบคุมไฟ ที่ท าให้เรามี
อ านาจเหนือสัตว์ต่าง ๆ การพูดคุยสื่อสารและการนินทาที่ช่วยท าให้คนเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าได้อย่างไม่
น่าเช่ือ เกษตรกรรมที่ท าให้มีผลผลิตพืชพันธ์ุเป็นกอบเป็นก า ท าให้ไม่ต้องเป็นคนป่าเร่ร่อนอีกต่อไป ต านาน.. 
เรื่องเล่า.. และศาสนา.. ที่ช่วยให้คนเรือนหมื่นไปถึงเรือนล้านร่วมกันท าเรื่องเหลือเช่ือมากมายได้ 



 
ภาพ 3 พัฒนาการของเผ่าพันธ์ุมนุษย์ Sapiens ตามช่ือหนังสือ  (ที่มา ออนไลน์ : 

https://www.philosophytalk.org/blog/being-human-being-here 14 มีนาคม 2562) 

    จินตนาการและความเชื่อบางอย่างท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยเสริมให้กันและกัน เงินตรา
สิ่งประดิษฐ์ที่มีความเช่ือในมูลค่า ที่สะดวกกับการใช้สอยและเก็บสะสม จนกลายเป็นกับดักท าให้นุษย์บางคน
ราวกับเป็นทาสที่หมกมุ่นอยู่กับการหามันมาครอบครองให้มากที่สดุตลอดช่ัวชีวิต ความขัดแย้งและการปะทะ
ทางความคิดที่อาจเป็นต้นตอก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนยากเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ที่
ช่วยให้เราสุขสบายข้ึน และถึงกับช่วยท าให้มนุษย์มีอ านาจท าลายล้างโลกคล้ายกับเป็นพระเจ้าในต านานของ
พวกเราเอง ผู้อ่าน "Sapiens" เล่มนี้ นอกจากจะรู้สึกสนุกสนานราวกับอ่านนวนิยายด้วยส านวนการเล่าเรือ่ง 
และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว ยังจะได้พบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และค าอธิบาย ที่
กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้อึ้ง ทึ่ง และชวนคิดต่อหรือแม้แต่จะโต้แย้งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม! 
แล้วในเล่มมีอะไร ?   
ส่วนท่ี 1 การปฏิวัติการรับรู้ - การปฏิวัติที่ส าคัญ 3 รูปแบบ เป็นตัวก าหนดเส้นทางประวัติศาสตร์

ได้แก่ 1.การปฏิวัติการรับรู้ เริ่มต้นเม่ือ 70,000 ปีมาแล้ว (2) การ
ปฏิวัติเกษตรกรรม เริ่มขึ้นเม่ือประมาณ 12,000 ปีมาแล้ว และ (3) 
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เม่ือประมาณเพียง 500 ปีก่อน ซ่ึงอาจท าให้
ประวัติศาสตร์สิ้นสุด แต่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปอย่าง
สิ้นเชิง หนังสือเล่มน้ีจะบอกเล่าเรื่องราวของการปฏิวัติทั้ง 3 รูปแบบ 
ที่ส่งผลกระทบมนุษย์และสิ่งมีชีวิตร่วมโลก (หน้า 28-29) 

- นักชีววิทยาได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นสปีชีส์ (Species) โดยสัตว์ที่ถูกจัด
อยู่ในสปีชีร์เดียวกันคือสัตว์ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถจับคู่ผสมพันธ์ุ
เพื่อให้ก าเนิดทายาทที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ (หน้า 28) 

- มีความเชื่อผิด ๆ เก่ียวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มองว่ามนุษย์สปีชีส์
ต่าง ๆ เรียงล าดับวิวัฒนาการเป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว โดยเออร์เก



สเตอร์ให้ก าเนิดอิเรกตัส อิเรกตัสให้เกิดนีแอนเดอร์ธัลส์ และนีแอน
เดอร์ธัลส์วิวัฒนามาเป็นเรา แบบจ าลองชนิดเส้นตรงเช่นน้ีท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าในช่วงเวลาหน่ึงมีมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่อาศัยอยู่
บนโลก และสปีชีส์ทั้งหมดก่อนหน้าน้ันเป็นก็แต่เพียงแบบจ าลองเก่า
ของตัวเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วจากช่วงเวลา ๒ ล้านปีที่แล้วจนถึง
ราว ๑๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมาเป็นบ้านของมนุษย์หลากหลายสปีชีส์ไป
พร้อม ๆ กัน (หน้า 32-33) 

- วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือหินในยุคต้นโดยทั่วไปคือใช้ท าให้ไข
กระดูกแตกออกเพื่อเอาไขกระดูก (หน้า 37) 

- ก้าวย่างส าคัญของมนุษย์สู่ยอดห่วงโซ่อาหารก็คือการรู้จักใช้ไฟ มนุษย์
บางสปีชีส์อาจรู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งคราวมาตั้งแต่ 800.000 ปีก่อน 
ขณะที่โฮโมอิเร็กตัส นีแอนเดอร์ธัลส์ และบรรพบุรุษโฮโมเซเปียนส์ใช้
ไฟเป็นกิจวัตรมาราว 300,000 ปีแล้ว (หน้า 39) 

- การคิดค้นเรื่องการปรุงอาหารท าให้มนุษย์สามารถรับประทานอาหาร
ได้หลากหลายชนิด ใช้เวลาในการกินอาหารน้อยลง ท าให้เรามีฟันซ่ี
เล็กลงและล าไส้ที่สั้นลง (หน้า 39) 

ส่วนท่ี 2 การปฏิวัติเกษตรกรรรม - หลักส าคัญของการปฏิวัติเกษตรกรรม ความสามารถในการท าให้มีคน
รอดตายได้มากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่แย่ลง (หน้า 129) 

- มนุษย์ก็คล้ายกับสัต ว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ านวนมากที่ มีกลไกทาง
พันธุกรรมและฮอโมนที่คอยช่วยควบคุมไม่ให้มีลูกจนมากเกินไป (หน้า 
130) 

- ในที่ใดที่ข้าวสาลีพบได้มากเป็นพิเศษก็จะพบแหล่งอาหารและสัตว์ป่า
ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน  จึงมีกลุ่มคนที่ค่อย ๆ เลิกใช้ชีวิต
แบบเร่ร่อนไปเรื่อย  และตั้งถิ่นฐานเป็นบางฤดู รวมถึงตั้งค่ายที่พัก
ถาวรเลย (หน้า 134) 

- ศาสนาหรือระบบคตินิยมที่ซับซ้อนเท่าน้ันที่จ าท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจเช่นน้ีได้ (หน้า 137) 

- การปฏิวัติเกษตรกรรมท าให้อนาคตกลายเป็นเรื่องส าคัญมากขึ้นเกิน
กว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้าน้ันมาก เกษตรกรต้องหม่ันคิดเรื่องอนาคต
และต้องท าตัวให้เข้ ากับแผนงานตามแผน เศรษฐศาสตร์แบบ
เกษตรกรรมขึ้นอยู่กับวัฎจักรการผลิตแบบเป็นฤดูกาล (หน้า 149) 

- เรายึดถือสัจธรรมอันเห็นประจักษ์แจ้งชัดในตนว่า มนุษย์ทุกคนล้วนถูก
วิวัฒน์มาอย่างแตกต่างกัน พวกเราเกิดมาพร้อมกับลักษณะต่าง ๆ ที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ และในบรรดาในลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีได้แก่ ชีวิต
และการเสาะแสวงหาความพึงพอใจ (หน้า 162) 

- อักขระที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถอธิบายภาษาพูดครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งหมด แต่ก็ใช้อธิบายสิ่งทิ่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของภาษาพูดได้



บ้าง อักขระที่ไม่สมบูรณ์อย่างในจารึกคณิตศาสตร์แบบวูเมอเรียนไม่
อาจน ามาใช้เขียนบทกวี แต่ก็ใช้เก็บรักษาข้อมูลบัญชีภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก (หน้า 180) 

ส่วนท่ี 3 การรวมเป็นหน่ึงของ
มนุษยชาติ 

- ศาสนาคือบรรทัดฐานและคุณค่าของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อใน
ระเบียบแบบแผนของมนุษย์ ทฤษฎีสัมพันธภาพไม่เป็นศาสนา เพราะ
อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ท าให้เกิดบรรทัดฐานและคุณค่าใดในมนุษย์ 
ฟุตบอลไม่ใช่ศาสนา เพราะไม่มีใครคิดว่ากฏที่มีอยู่สะท้อนให้เห็นถึงค า
บัญชาของอภิมนุษย์ อิสลาม พุทธ และคอมมิวนิสต์ ต่างล้วนเป็น
ศาสนา เพราะทั้งเป็นน้ันเป็นระบบที่ว่าด้วยบรรทัดฐานและคุณค่าของ
มนุษย์ ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในเรื่องระเบียบแบบแผนของอภิมนุษย์ มี
ความแตกต่างระหว่างอภิมนุษย์ (Superhuman) และเรื่องเหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural)  กฏในศาสนาพุทธและกฏประวัติศาสตร์
ของมาร์กซิสต่างก็เป็นกฏของอภิมนุษย์ เพราะผู้ตรากฏต่าง ๆ เหล่าน้ี
ขึ้นไม่ใช่มนุษย์สามัญ แต่กระน้ันก็ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธ์ิเหนือธรรมชาติ 
(หน้า 317) 

- สงครามเพื่อความอยู่รอดน้ันหนักหนาและไม่อาจให้อภัยได้แต่ก็เป็น
วิธีการเดียวที่จะท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ การต่อสู้ดิ้นรนน้ีจะจ ากัดทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ไม่เหมาะสมส าหรับชีวิต และเลือกเอาทุกอย่างที่สามารถจะ
อยู่รอดได้ กฏของธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่ไม่อาจโต้แย้ง สิ่ งมีชีวิต
แสดงให้เห็นกฏต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยความอยู่รอดของพวกมันเอง กฏพวก
น้ีไม่ให้อภัยกับสิ่งมีชีวิตใดเลย ใครก็ตามที่พยายามต่อต้านจะถูกกวาด
ล้างจนหมดสิ้น ชีววิทยาไม่เพียงแต่สอนเราเก่ียวกับสัตว์และพืชแต่ยัง
แสดงให้เราเห็นถึงกฏต่าง ๆ ที่เราต้องท าตาม และวางแนวเจตจ านง
ของเราให้เข้มแข็งต่อการมีชี วิตและการต่อสู้ไปตามกฏเหล่ า น้ี  
ความหมายของชีวิตจึงเป็นการต่อสู้ดิ้นรน ผู้ต่อต้านกฏเหล่าน้ีจึงเป็น
บาปที่จะน ามาซ่ึงความโศรกเศร้าแก่ตน (หน้า 326) 

ส่วนท่ี 4 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 
 
 

- ประวัติศาสตร์ต่างจากฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ตรงที่ไม่มีวิธีที่จะใช้
ท านายได้อย่างเที่ยงตรง เราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้อนาคต 
แต่เพื่อขยายขอบเขตความคิด เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันที่อาจจะได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (หน้า 335) 

- ห่วงโซ่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์แบบป้อนกลับ การที่วิทยาศาสตร์จะ
ก้าวหน้าได้น้ันยังต้องการอีกหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือไปจากการ
วิจัย ยังขึ้นกับการเสริมแรงกลับวิทยาศาสตร์ด้วยการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ สถาบันการเมืองและเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันที่ใช้
ทรัพยากร ซ่ึงหากไม่ได้ทรัพยากรพวกน้ีเสียแล้ว การวิจัยวิทยาศาสตร์
ก็เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ ในทางกลับกัน นอกเหนือไปจากสิ่งต่าง  
ๆ กับสถาบันเหล่าน้ี การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ยังช่วยให้อ านาจใหม่ 



ๆ อีกด้วย ซ่ึงมีผลท าให้ได้รับทรัพยากรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและทรัพยากรก็
ถูกน ากลับมาลงทุนให้กับงานวิจัยต่อไปอีก (หน้า 347) 

บทส่งท้าย สัตว์ท่ีกลายไปเป็นพระเจ้า - แม้ว่าเรามีความสามารถจะท าเรื่องมหัศจรรย์ได้มาก แต่เราก็ยังคงไม่
แน่ใจนักว่าจุดหมายของเราควรจะเป็นเรื่องใดกันแน่และดูเหมือนเรา
จะไม่พอใจกับที่เป็นอยู่ตลอดเวลา เราพัฒนาจากเรือแคนูมาเป็นเรือ
แจวโบราณ แล้วก็เรือจักรไอน า จนไปถึงยานกระสวยอวกาศ แต่กลับ
ไม่มีใครรู้ว่าเราก าลังไปที่ใดกันแน่ เราทรงอ านาจกว่าที่เคย แต่กลับมี
ความนึกคิดน้อยมากกว่าจะท าอะไรกับอ านาจเหล่าน้ัน แย่กว่าน้ันอีกก็
คือมนุษย์ดูจะขาดไร้ความรับผิดชอบมากกว่าที่เคยเป็นมา พระเจ้าที่
เราสร้างขึ้นเองเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ จะอย่างไรก็ยังทรงเคารพกฏต่าง ๆ 
ทางฟิสิกส์ แต่เราไม่เคยรับผิดชอบต่อใครหรือสิ่งใดเลย ท าให้เรามุ่ง
ร้ายต่อสัตว์ต่าง ๆ ร่วมโลกและต่อระบบนิเวศครอบครัว เราคิดแต่เรื่อง
ความสะดวกสบายและความสนุกสนานของตัวเอง แต่กระน้ันก็ไม่เคย
รู้จักพอ (หน้า 566) 

 จากในส่วนท่ีหนึ่งจนถึงบทสุดท้าย ผู้เขียนให้ข้อมูลวิวัฒนาการทางความคิด ข้อเท็จจริง ที่ผสมรวม
หลากหลายในมิติที่แตกต่าง โดยสะท้อนออกมาเป็น “จินตวัฒน์” ทางความคิด ดั้งปรากฏในแต่ละช่วงของ
งานเขียนที่ถูกถ่ายทอดแปลออกมาสู่ภาษาไทย ซึ่งยังคงทั้งเจตนารมณ์และล าดับความคิดได้อย่างชัดเจน แต่
สิ่งที่ชัดเจนและท าให้เห็นพัฒนการของแต่ละช่วงเวลาในแต่ละบทที่น าเสนอต้ังแต่ประวัติศาสตร์พัฒนาการใน
ยุคเริ่มต้น  การปฏิวัติการรับรู้  การปฏิวัติเกษตรกรรม การรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติ การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้มนุษย์มีพัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
จนกระทั่งผู้เขียนได้มองไปถึงว่า “สัตว์” ในเผ่าพันธ์มนุษย์ได้กลายเป็น “พระเจ้า” ดังปรากฏในหนังสือและ
เป็นบทส่งท้ายดังกล่าวด้วย  

 
ภาพ 4 การปฏิวัติวิทยาศาสตร ์นับเป็นพัฒนาการหน่ีงของมนุษยชาติ และมีผลต่อมนุษย์กระทั่งปัจจุบัน และถูกกล่าวถึง

ความส าคัญหน่ีงในหนังสือ Sapiens (ที่มาภาพ : ออนไลน์) 



 

มองหนังสือแบบชาวพุทธ 
 ตามท่ีเกริ่นน าว่าผู้เขียนหนังสือมีประวัติน่าสนใจ การที่เขาเป็นนักมังสวิรัติ การที่เขาเป็นนักคิด
นักเขียนและอธิบายตัวเองว่าเป็นคนศึกษากรรมฐานตามแนวพุทธ รวมทั้งใช้เวลากว่า 15 ปี ในการนั่ง
กรรมฐานวันละ 2 ช่ัวโมง ทั้งเช่ือผู้เรียบเรยีงนี้ เช่ือได้เลยว่า “กรรมฐาน” เป็นเครื่องมือน าไปสู่ “กลไก” การ
บันทึกความเรียงทางความคิดในรูปแบบหนังสือ จนกระทั่งกลายเป็นหนังสอืขายดี ติดอันดับโลก และถูกแปล
ในภาษาต่าง ๆ กว่า 50 ภาษา แต่ในการน ามา Books Reviews เพียงประสงค์สะท้อนคิดน าประเด็นทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือมาเป็นเสนอร่วมกับสารัตถะอื่น ๆ ด้วย ทั้งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นปัจจัยของกันและกัน หรือพระพุทธศาสนากับความ
สอดคล้องกับธรรมชาติในองค์รวม “เปลี่ยนแปลง” เป็นพลวัฒน์ ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป   

(1) แนวคิดเรื่องก าเนิดของโลก ของมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานจากช่วงสู่ช่วง
จนกระทั่งปัจจุบัน 

“...เม่ือประมาณ13,500 ล้านปีที่แล้ว สะสาร พลังงาน เวลา และพื้นที่ได้รวมตัวกัน ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ “บิ๊กแบง” (Bigbang) เกิดเป็นเอกภพของเราเรื่องราวเก่ียวกับลักษณะ
พื้นฐานของเอกภพของเราน้ีเรียกว่าฟิสิกส์ 

ประมาณ 300,000 ปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบง สสารและพลังงานเริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้าง
เชิงซ้อนที่เรียกว่า “อะตอม” ซ่ึงรวมตัวกันเป็นโมเลกุล เรื่องราวเก่ียวกับอะตอม โมเลกุล แสดงปฏิกิริยา
ของพวกมันเรียกว่า “เคมี” 

3,800 ล้านปีที่แล้ว บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่า โลก โมเลกุลได้รวมตัวกันก่อรูปเป็นโครงสร้าง
เชิงซ้อนที่เรียกว่า “สิ่งมีชีวิต” เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีเรียกว่า “ชีววิทยา” 

ประมาณ 70,000 ปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ โฮโมเซเปียนส์ (HOMO Sepiens) เริ่มก่อรูป
โครงสร้างสังคมที่ประณีตมากขึ้นในโลกเรียกว่า “วัฒนธรรม” หายหลังพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
เหล่ามนุษย์ทั้งหลายมีชื่อเรียกว่า “ประวัติศาสตร์” (หน้า 27) 

 แนวคิดท่ีปรากฏในหนังสือให้ข้อมูลประหนึ่งเป็นจุดก าเนิดของโลก มนุษย์ และสุริยจักรวาล ที่ว่า
ด้วยก าเนิดแห่งมวลมนุษย์ชาติ ประหนึ่งทวนย้อนต่อความเป็น “พระเจ้า” ในศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของก าเนิด
และพัฒนาการของมนุษย์ ที่นับเป็นระบบคิดของโลกในปัจจุบัน นัยหนึ่งเป็นความท้าทายอีกนัยหนี่งเป็นการ
สะท้อนข้อมูลที่ถูกยอมรับและกลายเป็นองค์ความรู้ตามช่ือบท “ปฏิวัติการรับรู้” ประหนึ่งยืนยันความรู้ใหม่
ต่อความรู้ในเรื่อง “โลก-มนุษย์” มีพัฒนาการและจุดก าเนิดอย่างไร ซึ่งแย้งกับข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เดิมดังที่
บรรยายให้ข้อมูลไว้ว่า  

“...ตั้งแต่สมัยบรรพกาล แม้ HOMO Sepiens ต้องแข่งขันแก่งแย่งกับมนุษย์ สายพันธ์อ่ืน  เช่น 
มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์ (ซ่ึงบางต าราบอกเป็น HOMO Sepiens Sepiens เหมือนกันแต่เป็นคนละ 
Subspecies) หรือมนุษย์อ่ืน ๆ อีกราวหกสายพันธ์ เราก็เอาชนะมนุษย์เหล่าน้ันมาได้อย่างราบคาบ แม้
ยังไม่แน่ชัดว่าเราเป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์อ่ืน ๆ ทั้งหมดหรือว่ามีเหตุปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วยแต่ผลลัพธ์
สุดท้ายก็คือ HOMO Sepiens Sepiens เป็นผู้อยู่รอด และกลายเป็นเผ่าพันธ์ุที่ครองโลก....” (ค านิยม)  



ดังนั้นแนวคิดเรื่องก าเนิดโลกในหนังสือจึงอิงอยู่กับระบบคิดในทางวิทยาศาสตร์และการรับรู้ในแบบ
ใหม่ ที่อาจแตกต่างหรือห่างใกลกับระบบคิดว่าด้วยการ “ก าเนิด” โลกในแบบศาสนา ทั้งในแบบคริสต์และ
อิสลาม (Ven.Naing Kruy (Inthapanyo),2013/2556 : 48-71)  ในส่วนของพุทธศาสนา อาจไม่ได้ลากยาว
ไปถึงเรื่องของ “ผู้บันดาล” แต่ก็สะท้อนคิดพัฒนาการของบมนุษย์ชาติในอีกแบบหนึ่ง ดังปรากฏใน 
“อัคคัญญสูตร” ที่ว่าด้วยก าเนิดของโลกตามคติของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงก าเนิดของ
โลกและจักรวาล โดยทรงโต้แย้งวาเสฏฐะและภารทวาชะ ซึ่งเป็นพราหมณ์ และถูกสอนมาจากฝ่ายวรรณพ
ราหมณ์จนคิดว่าตนเองนั้นเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมและพระพรหมเนรมิตทุกอย่าง พระพุทธเจ้าทรงตรัส
ตอบแก่ท่านทั้งสองว่า มนุษย์เกิดจากมนุษย์ด้วยกัน คือ พราหมณ์ย่อมก าเนิดจากพราหมณี และมนุษย์จะมี
บรรพบุรุษเดิมจากต้นก าเนิดเดียวกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มคนใด วรรณใด จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้
ตอบถึงต้นปฐมก าเนิด ไม่ได้ตอบถึงปฐมชีวิต และไม่ได้ใช้ค าว่า ” พระเจ้า ”( องฺ.ติก. 20/81/221, Sirisak 
Apisakmontree Tanikan Warathammanon. (2017) : 141-167)  พระพุทธศาสนาให้พัฒนาการของการ
เกิดเป็นมนุษย์และโลกเป็นไปตามธรรมชาติโดยมนุษย์กับมนุษย์เป็นพัฒนาการร่วมกัน ซึ่งนัยหนึ่งสอดคล้อง
กับในหนังสือ หรืออีกนัยหนึ่งต้องการบอกว่าพระพุทธศาสนามีระบบคิดว่าด้วยก าเนิดของโลกและมนุษย์
ปรากฏในอัคคัญสูตร เป็นต้น  

 

ภาพ 5 แนวคิดการเกิดของมนุษย์ในศาสนา Adam and Eve กับพัฒนาการของมนุษย์ที่ปรากฏใน 
Sapiens  (ภาพ ออนไลน์ : 15 มีนาม 2562) 

(2) แนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลง หนังสือเสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การเปลี่ยนแปลง
เป็นฐานในการเล่าเรื่องในอีกแบบหนึ่ง ทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม ศาสนา ความเช่ือ และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งยกมาเป็นแนวคิดข้อความดังปรากฏดังปรากฏสะทอ้นคิดในค านิยมของ ได้คือ  รศ.ดร.เจษฎา 
เด่นดวงบริพันธ์ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และให้ทัศนะสะท้อนคิดไว้ว่า  

“...การปฏิวัติวิถีชีวิตจากการเป็นนักล่ามาสู่การเพาะปลูกท าการเกษตรเล้ียงครอบครัวและสังคมนั้น
เป็นความผิด....พลาดครั้งใหญ่ มันน ามาซ่ึงการเกษตรเลี้ยงครอบครัวและสังคมน้ันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ 
มันน ามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดชนชั้นวรรณะเกิดการแก่งแย่งและเกิดสงคราม มนุษย์ Sapeins หา
หนทางในการอยู่รอดจากภัยสมัยใหม่ด้วยการวมตัวกันภายใต้กฏเกณฑ์ของสังคม ก่อเกิดทั้งแนวคิด ลัทธิ เทพ

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_and_Eve


เทวดา ศาสนา ไปจนถึงการใช้เงินทองและเครดิตเพื่อแลกเปลี่ยนกันแทนสินค้าจริง อาณาจักและจักรวรรดิได้
ประกาศตัวขนในมุมต่าง ๆ ของโลก ก่อนที่ความท้าทายในการยอมรับว่า “ไม่รู้” ในเชิงวิทยาศาสตร์จะน าไปสู่การ
ค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิทุนนิยม และความได้เปรียบของบางจักรวรรดิ์ที่สามารถขยาย
อาณาเขตไปได้ครึ่งค่อนโลก จนสุดท้ายมนุษยชาติจะพบกับจุดจบเช่นไรในอนาคต...”    

 (3) แนวคิดเรื่องธรรมชาติแห่งชีวิต หนังสือพูดถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีพัฒนาการ
ร่วมกับธรรมชาติและช่วงเวลา จากช่วงสู่ช่วง รุ่นสู่รุ่น และเวลาสู่เวลา นับเป็นพัฒนาธรรมชาติของมนุษย์ที่
ปรากฏมานับแต่อดีต ดังปรากฏข้อความที่ว่า  

“...มนุษย์เราด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบน้ีเป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดประวัติศาสตร์ขึ้นบรรพบุรุษที่ดูคล้ายกับ
มนุษย์ปัจจุบันมากปรากฏขึ้นบนโลกเม่ือประมาณ 2.5 ล้านปีมาแล้ว แต่ถึงจะผ่านกาลเวลารุ่นแล้วรุ่นเล่า พวกเขา
ก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่โดดเด่นจนแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิต อ่ืน ๆ มากมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเลย...”  
(หน้า 28)  

หนังสือมองธรรมชาติในฐานะที่เป็นพัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่นับ
รวมทั้งมนุษย์อยู่ในน้ันด้วยเป็นธรรมชาติทางชีววิทยาวิทยาและหรือกายภาพ นอกจากนี้ในหนังสือยังสะท้อน
คิดในเรื่องความเป็นชาติอีกแบบที่ว่า  

“.....ต าราเรียนวิชาชีววิทยาของเยอรมันในปี ค.ศ.1942 อธิบายไว้ในที่ว่าด้วย “กฏธรรมชาติและมนุษย์
ชาติว่า “กฏธรรมสูงสุดของธรรมชาติก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายติดกับอยู่ในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ปราศจากความ
ปราณี หลังจากเขียนอธิบายเรื่องว่าพื่ชต่อสู้เพื่อยึดครองพื้นที่อย่างไร แมลงปีกแข็งต่อสู้เพื่อหาคู่อย่างไร และเรื่อง
อ่ืน ๆ....” (หน้า 326) 

ข้อมูลในหนังสือสะท้อนคิดเรื่องธรรมชาติแห่งชีวิต ที่รวมทั้งมนุษย์ด้วยที่มีวิถีของการแข่งขัน ต่อสู้ 
รวมทั้งพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป “สงคราม” เป็นเครื่องมือหนึ่งของการต่อสู้ตามธรรมชาติเพื่อแย่งชิง
ทรัพยากร แย่งชิงพื้นที่  ซึ่งเป็นคติแห่งธรรมชาติที่ถูกล่าวถึงในหนังสือด้วยเช่นกัน แต่ในอีกมุมหนึ่งธรรมชาติ
ความเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธถึงในหนังสืออาจไม่ได้พูดเสียทีเดียว แต่ก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามเหตุ 
การณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เป็นธรรมชาติของความ “เปลี่ยนแปลง” อันเป็นนิรันดร์ จากช่วงหนึ่งสู่
ช่วงหนึ่ง จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องปกติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ 

 
ภาพ 6 ธรรมชาติตามทัศนะพุทธ ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นนิรันดร์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

(ภาพ ออนไลน์ : 12 มีนาคม 2562) 

ธรรมชาติของมนุษย์มองธรรมชาติของร่างกาย และลักษณะทางกายภาพ ที่ต้องมีการใช้ธรรมชาติ
มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และปรับท่าทีต่อความเป็นธรรมชาตินั้นอย่างเข้าใจ ดังกรณีความตายเป็น



ธรรมชาติ การใช้ “มรณานุสติ” (Phra Nuttakitti Anarato (Phuyngao),2008) มาเป็นเครื่องมือในการ
รักษา “ท่าที” ต่อธรรมชาติของมนุษย์ หรือการน าใจไปวางให้ “เป็นกลาง” ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างนั้น พระพุทธศาสนาน ามาสอนใช้ปรับท่าทีเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ ใช้ใจเป็นเครื่องเรียนรู้เพื่อ
ปรับความสมดุลตามธรรมชาติ ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงหรือสงครามเพื่อยุติหรือจัดการธรรมชาติแต่อย่างใด 
 (4) แนวคิดเรื่องเหตุปัจจัย ความเป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นสิ่งที่สะท้อน
พัฒนาการความเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต จนกระทั่งปัจจุบัน  ปรากฏในหนังสือด้วย ดังปรากฏในค านิยม
ที่ว่า “...ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เปน็แรงผลกัดันให้มนุษย์มีนวัตกรรมในด้านต่าง...” (ดร.วรากร สาม
โกเสส-ค านิยม) แต่ในหนังสือกล่าวไว้ในหลายกรณีที่สะท้อนถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัย อันเนื่องด้วยความ
เป็นมนุษย์  

“...ระหว่างศตวรรษที่แล้วบทบาทด้านเพศเกิดการเกิดการปฎิวัติและเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก สังคมใน
ทุกวันน้ีชายหญิงมีสถานะทางสังคม สิทธิทางการเมือง และโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมากขึ้นและมากขึ้น 
แม้ช่องว่างระหว่างเพศยังคงยังมีอยู่มาก แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก าลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง ช่วงต้น
คริสต์คริสศตวรรษที่ 20 แนวคิดเรื่องการให้สิทธิผู้หญิงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเรื่อง
ยอมรับไม่ได้ การที่จะมีเลขานุการคณะรัฐมนตรีหรือผู้พิพากษาศาลสูงสุดเป็นผู้หญิงเป็นเรื่องน่าขัน ขณะที่เรื่องรัก
ร่วมเพศเป็นหัวเรื่องต้องห้าม แม้แต่จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยก็ยังไม่อาจท าได้ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 สิทธ์ิ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรอีกต่อไป การมีเลขานุการคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้หญิงก็แทบไม่ก่อให้เกิดค าวิจารณ์ใด ๆ และใน ปี ค.ศ.2013 ผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ ฯ 5 คน ซ่ึง 3 คน ใน
จ านวนน้ีเป็นผู้หญิงได้ตัดสินรับรองการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันว่าถูกต้องตามกฏหมาย (ชนะเหนือค า
ตัดสินคัดค้านโดยผู้พิพากษาชาย 4 คน)...” (หน้า 225) 

 ความเป็นเหตุสู่ ผล หรือความเป็นปัจจัยทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและ
ความเช่ือ น าไปสู่เหตุเป็นผล คือสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นปัจจัยเนื่องเกี่ยวหรือต่อเนื่องซึ่งกันและกัน จนกระทั่ง
กลายเป็นประเด็นทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความเช่ือ ดังกรณีร่วมสมัยบาทหลวงเป็นกลุ่มเพศวิถี 
หรือนักบวชในแต่ละศาสนามีข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ อันเป็นความขัดแย้งกับจริยธรรมทางศาสนา ซึ่ง
ในภาษาพุทธศาสนาความเป็นเหตุเป็นผลเช่นค าว่า “อิทิปปัจจยตา” หรือ “ตถตา” เป็นเช่นนั้นเอง (Phra 
Anant Isukaro (Pengchaiyamo),2006) หรือมีธรรมชาติของการขับเคลื่อนตามเหตุปัจจัยเป็น ดังปรากฏ
เป็นประเด็นร่วมสมัย   

“...มีอยู่สปีส์หน่ึงที่ความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือความร่วมมือกัน แต่คนที่จะไม่ค่อยร่วมมือ
กัน (ผู้ชาย) กลับความควบคุมคนที่ร่วมมือกันมากกว่า (ผู้หญิง) ? แม้ปัจจุบันเราก็ยังไม่มีค าตอบดีๆ ส าหรับเรื่องน้ี 
อาจเป็นไปได้ว่าสมมติฐานบางอย่างอาจจะผิด โฮโมเซเปียนส์เพศชาย อาจจะมีลักษณะแบบอ่ืนที่ไม่ใช่เพียงความ
แข็งแรงทางกายภาพ ความก้าวร้าว และความต้องการแก่งแข่งขัน แต่กลับเป็นว่ามีทักษะทางสังคมที่เหนือกว่า 
และมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันมากกว่า เราไม่ทราบแน่ชัด...” 

“...การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือน้ีเองที่ท าให้ประวัติศาสตร์ในเรื่องเพศสร้างความฉงน
สนเท่ห์ได้มากยิ่ง ดังที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันว่าระบบที่ถือคติชายเป็นใหญ่ตั้งอยู่บนต านานที่เชื่อถืออะไรไม่ได้มาก



นัก มากกว่าจะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงทางชีววิทยา แล้วอะไรกันเล่าที่ท าให้ระบบเช่นน้ีพบได้ทั่วไป...และอยู่ยั้งยืนยัน
นัก...” (หน้า 226) 

 ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป เป็นปัจจัยพื้นฐานให้กับชีวิตมนุษย์ด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นจากหนังสือ  ที่ผู้เขียนบรรจงเรียงร้อย ออกมาเป็นภาษาฮิบรู ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึง
ภาษาไทยที่ถูกแปลมานั้น ท าให้หนังสือดังกล่าวที่เป็นทั้งองค์ความรู้ เป็นเสน่ห์ของการจัดวางอย่างที่ควรจะ
เป็นบนพื้นฐานของประโยชน์ของผู้อ่าน 
 
บทสรุป 

จากค าอธิบายที่ปรากฏในหนังสือที่ให้ข้อมูลว่า หนังสือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ ความต้องการ
อธิบายถึงพัฒนาการของมนุษย์ชาติ ที่มีพัฒนาการมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร ที่มีหลักฐานถึงการเปลี่ยนแปลง
จากมนุษย์เพียงสปีชีส์หนึ่งในหลายสปีชีส์ที่เคยปรากฏมีอยู่บนโลกใบนี้ เหลือเพียงมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวได้
อย่างไรบนโลกใบนี้ ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของความเป็นมนุษย์ เกิด
ความเปลี่ยนแปลง สุข และโศรก และอื่น ๆ ที่ถูกยกมาพรรณาอธิบาย  การควบคุมไฟที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง
ข าขัน ของยุคสมัยปัจจุบัน แต่มันคือพลังของช่วงเวลา ที่ท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือสัตว์ต่าง ๆ  พัฒนการใน
การสื่อสาร การพูดคุย รวมไปถึงการนินทา ให้ร้าย ที่ช่วยท าให้คนเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าได้อย่างไม่น่าเช่ือ 
การประกอบเกษตรกรรมจากที่เคยหา ตามธรรมชาติ ในสถานะคนป่าเร่รอน ท าให้มีผลผลิตพืชพันธ์ุเป็นกอบ
เป็นก า  ต านาน.. เรื่องเล่า.. ความเช่ือ กระทั่งพัฒนาไปเป็นศาสนา ท าให้คน กลุ่มคน จากหลักสิบไปจนถึง
หลักหลายล้านสร้างและพัฒนาเรื่องเหลือเช่ือในหลาย ๆ พื้นที่จ านวนมาก    

นอกจากนี้ในหนังสือยังเสริมให้เห็นถึงจินตนาการและความเช่ือบางอย่างร่วมกันที่เป็นพัฒนาการ
ของมนุษย์ โดยเฉพาะเงินตรา ที่ถูกท าให้เป็นความเช่ือร่วม ที่สะดวกกับการใช้สอยและเก็บสะสม ในรูปแบบ
ของ “ทุน” จนท าให้เป็นทั้งเครื่องมือและกบัดักของมวลมนุษย์ชาติ ที่ส่วนหนึ่ง “หมกมุ่น” จนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิต หรืออีกส่วนหนึ่งกลายเป็น “ทาส” ที่หามาครอบครองให้ได้มากที่สุดตลอดช่ัวชีวิต จนบางครั้ง
ไม่สนใจถึงรูปแบบและวิธีการของการได้มา  ความขัดกัน ขัดแย้ง ปะทะสร้างสรรค์ ไปจนถึงท าลาย อาจเป็น 
“จุดเริ่ม” ของการสร้างวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนยากต่อการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ที่
ช่วยให้มนุษย์สุขสบาย รวมถึงท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง ที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้
ท าลาย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าว แต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านและใช้กรอบวิธีคิด
ธรรมชาติในแบบพระพุทธศาสนาก็จะแปลความได้ว่า “สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา-สพฺเพ ธมฺมา 
อนิจฺจา” (วินัยปิฎก ปริวาร (ไทย) เล่มที่ 8 หน้าที่ 342 ข้อที่ 257 ) โดยมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่อง
รองรับในตัวของมันเอง แล้วท าอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก็ต้องวางท่าที่และปล่อยจิตปล่อยใจต่อ
สิ่งที่ เกิดข้ึนอย่างรู้ทัน “สพฺเพ ธมฺมา นาล  อภินิเวสาย-สิ่งท้ังหลายท้ังปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” 
(สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ไทย) เล่มที่ 12/หน้าที่ 426/ข้อที่ 395) ซึ่งผู้เขียนก็บอกไว้อยู่ใน
หนังสือที่ว่า “...พระพุทธองค์ทรงเห็นพ้องกับชีววิทยาสมัยใหม่และขบวนการนิวเอจในข้อท่ีว่าความสุข
ไม่ได้เกิดขึ้นกับสภาวะภายนอก แต่กระนั้นปัญญาญาณท่ีส าคัญและลึกซึ้งเกินไปกว่านั้นได้แก่ความเชื่อ



ท่ีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นกับความรู้สึกภายในของเราเช่นกัน ความจริงก็คือยิ่งเราให้ความส าคัญกับ
ความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งมีความอยากเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น และเราก็จะยิ่งมีความ
ทุกข์มากยิ่งขึ้นไปด้วย ค าชี้แนะจากพระพุทธเจ้าก็คือต้องหยุดไขว่าคว้าไม่แต่เพียงความส าเร็จภายนอก 
แต่ยังต้องเลิกไขว่คว้าความรู้สึกภายในด้วยเช่นกัน...”  (หน้า 330) 

ดังนั้น "Sapiens" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ครบรส มีผู้ให้ค านิยามว่า “...นอกจากจะรู้สึกสนุกสนาน
ราวกับอ่านนวนิยายด้วยส านวนการเล่าเรื่อง และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว ยังจะได้
พบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และค าอธิบาย ที่กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้อึ้ง ทึ่ง และชวนคิดต่อ
หรือแม้แต่จะโต้แย้งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม..”  

ดังนั้นใน Books Reviews บทนี้จึงยกมาเพื่อเป็นการสะท้อนคิด ให้ “พิจารณา” สู่การ “ทัศนา” 
ต่อไป   
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