
เร ยีนมวลมนษุยชาต ,ิ

ฉันขอยอมร บัเวลาการเข ยีนจดหมายน้ี ถ งึคณุใหค้วามร ้ส้ กึแปลก
ประหลาด  ปกต แิลว้ จดหมายจะตอ้งเข ยีนใหบ้คุคลหร อืกลุมุคนเล ก็ ๆ   
เป็ นเร ื่ องท ี่ ไมปุกต ทิ ี่ จะเข ยีนใหม้นษุยท์กุคนบนโลก  คณุไมมุ แีมแ้ต ุ
ท ี่ อย ุด้ ว้ยซ ้ ำา และฉันไมเุช ื่ อวาุจะไดร้ บัการตอบร บัจากคณุซกัเทาุใดนัก  
ถ งึกระนั้ น ฉันค ดิวาุมนัถ งึเวลาแลว้ท ี่ ตอ้งเข ยีนจดหมายฉบบัน้ี  

แนุนอนวาุฉันทราบด วีาุฉันคงไมมุ ทีางสงุถ งึคณุได โ้ดยตรง – หากไม ุใช ุ
เพราะมวลมนษุยชาต ิไม ุไดป้ระกอบไปดว้ยคนทกุคนท ี่ ยงัม ชี วี ติอย ุต้อน
น้ี  แตรุวมไปถ งึทกุคนท ี่ เคยม ชี วี ติอย ุ้  ถา้นับเป็ นจ ำานวนแลว้ก เ็ทาุกบั 
107 พนัลา้นคน  แลว้ก จ็ะม คีนอ ื่ นท ี่ ยงัไม ุไดเ้ก ดิมาบนโลก - หวงัวาุ
คงจะม คีนเก ดิมามาก ๆ   ไวฉั้นคอุยกลบัมาพด้ถ งึเร ื่ องน้ี  แตกุอุนท ี่ เรา
จะพด้ถ งึอนาคต ฉันขอยอ้นกลบัไปด อ้ด ตี 

เรามาไกลมาก มวลมนษุยชาต ทิ ี่ ร กัทกุคน

ไมมุ สีตัวอ์ ื่ นท ี่ สร า้งสภาพแวดลอ้มอยาุงท ี่ คณุไดท้ ำา  มนัเร ิ่ มข ึ้ นเม ื่ อ
ประมาณ 200,000 ปี ท ี่ แลว้  ในคร ั้ งนั้ น โลกไม ุไดม้ รีางวลัโนเบล
จากการค ดิคน้การนำ าหนังสตัวม์าท ำาใหร้ าุงกายอบอุนุ หร อืควบคมุไฟ หร อื
ประด ษิฐห์อกแหลมหร อืรองเทา้  ส ิ่ งของพวกนั้ นเป็ นส ิ่ งประด ษิฐ ์
ท ี่ ชาญฉลาดท ี่ ไมเุพ ยีงแตทุ ำาใหค้ณุเอาช วี ติรอดในสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาต แิบบดั้ งเด มิ แตคุณุยงัสามารถใช ม้นัไดต้ามใจชอบและม ี
อ ำานาจเหนื อมนั

มนษุย ์ไม ุไดท้รงพลงัมาแตุไหนแตุไร  คณุเป็ นเผาุพนัธ ์ทุ ี่ ม ขี อ้จ ำากดัและ
ไม ุไดม้ คีวามพ เิศษอะไรมาช า้นาน และคณุก อ็ย ุใ้นตรงกลางของโซอุาหาร 
ท ี่ ไม ุไดม้ อี ำานาจควบคมุสภาพแวดลอ้มมากไปกวาุกอร ลิลา ผ เีส อื หร อื
แมงกะพรนุ  คณุม ชี วี ติรอดเพราะคณุเก บ็เก ี่ ยวพ ืชผล จบัแมลง ดกัจบั
สตัวเ์ล ก็ และก นิซากศพท ี่ ท ิ้ งกองไว โ้ดยนักลาุท ี่ แขง็แรงกวาุ และคณุ
ก อ็ย ุอ้ยาุงหวาดกลวั

คณุร ้ห้ร อืไมวุาุล งิช มิแปนซ มี คีวามหลากหลายทางกรรมพนัธ ์มุากกวาุคน 
7 พนัลา้นคนท ี่ อาศยัอย ุบ้นโลกน้ี ในตอนน้ี ?  นักคน้ควา้เช ื่ อวาุเป็ น
เพราะมนษุยเ์ก อืบจะท ี่ ส ญ้พนัธ ์ุ และประชากรโลกทกุวนัน้ี เป็ นทายาท
ของผ ้ร้อดช วี ติเพ ยีงหย บิม อื  ความจร งิดงักลาุวน้ี ท ำาใหเ้ราตอ้งอย ุอ้ยาุง
ถอุมตวั  ความจร งิแลว้ มนัเป็ นปาฏ หิารยท์ ี่ เราอย ุร้อดมาไดถ้ งึทกุวนัน้ี
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ดว้ยซ ้ ำา 

หากเปร ยีบเท ยีบทางกายภาพระหวาุงมนษุยก์บัสตัวน์านาพนัธ ์ุ เราถ อื
เป็ นสตัวท์ ี่ บอบบางจนนุาตกใจ  ม สีตัวเ์ผาุพนัธ ์ไุหนท ี่ เก ดิมาบนโลกแลว้
แกผ้ า้ทนัท ี กร ดีร อ้งและไร ซ้ ึ่ งความสามารถท ี่ จะชวุยเหล อืตวัเอง ตก
เป็ นเหย ื่ อนักลาุท ี่ เด นิผาุนมาไดง้าุย?  แกะท ี่ เพ ิ่ งข ึ้ นสามารถเด นิ
ไดภ้ายในไมกุ ี่ ช ั ่ วโมง  ทารกมนษุยต์อ้งใช เ้วลาประมาณหน่ึ งปี เพ ื่ อท ี่
จะย ื่ นข ึ้ นสองขา  สตัวเ์ผาุพนัธ ์อุ ื่ นม สี มัผสัเฉพาะ ม อีวยัวะและม กีาร
ตอบสนองท ี่ ท ำาใหพ้วกเขาเอาช วี ติรอดได ้ในสภาพแวดลอ้มเฉพาะ แตคุณุ
ไม ุไดเ้ก ดิมาและสามารถท ี่ อย ุใ้นสภาพแวดลอ้มใด ๆ  เป็ นพ เิศษได ้  ทวาุ 
ความออุนแอดงักลาุวพ สิจ้น์มาแลว้วาุม คีวามแขง็แกรงุอย ุข้ า้งใน ท ำาให ้
คณุสามารถขยายพ ื้ นท ี่ จากทะเลทรายสะวนันาไปจนถ งึข ั้ วโลกเหนื อ 
พ ื้ นทะเล และดวงจนัทร !์ นั่ นถ อืเป็ นความส ำาเร จ็ท ี่ ไมเุหม อืนใคร 

บางคนไมคุ ดิวาุคณุควรขยายเผาุพนัธ ์แุคภุายในโลกใบน้ี  ไมคุวรไปขยาย
ท ี่ ดาวดวงอ ื่ น  ถ อืวาุเป็ นความค ดิท ี่ ด ี หากแตมุนัจะเป็ นการป้องกนั
การสญ้พนัธ ์ขุองคณุเม ื่ อม อีกุกาบาตขนาดมห มึาพ ุงุชนโลก  คงนุาเส ยีดาย
นุาด ้  พด้ตามตรงนะ ฉันค ดิวาุมนัยงัเร ว็ไปท ี่ คณุจะอพยพไปดาวเคราะห ์
ดวงอ ื่ น  ประการแรก เรามาแก ้ไขปั ญหาในโลกของเราเส ยีกอุนด กีวาุ  
ตอ้งบอกตามตรงวาุการม อีย ุข้องคณุในโลกใบน้ี กอุใหเ้ก ดิปั ญหาตาุง 
ๆ เชนุ โลกร อ้น การตดัไมทุ ำาลายปุา การท ิ้ งเศษพลาสต คิลงในทะเล 
กมัมนัตภาพรงัส ี การถดถอยของความหลากหลายทางช วีภาพ  ปั ญหา
เหลาุน้ี เพ ยีงพอท ี่ จะท ำาใหค้น ๆ  หน่ึ งร ้ส้ กึหดห ุไ้ดเ้ลย  มนัด เ้หม อืนวาุตวั
คณุจะกอุปั ญหามากกวาุกอุประโยชน์! 

ฉันมกัจะเจอกบัคนท ี่ เช ื่ อวาุโลกใบน้ี จะด ขี ึ้ นถา้ไมมุ คีณุอย ุ้  ฉันหวงั
วาุการพด้เชนุน้ี คงไม ุไดเ้ป็ นการดถ้ ก้คณุนะ มวลมนษุยชาต ิ แตฉัุน
ตอ้งบอกคณุวาุม คีนท ี่ ไมเุช ื่ อใจคณุอย ุ้ มองคณุดว้ยสายตาท ี่ เหย ยีด
หยาม หร อืแครุ ้ส้ กึไมชุอบคณุเพราะพวกเขาค ดิวาุคณุก ำาลงัท ำาร า้ยโลกใบ
น้ี   ฉันตอ้งร บีเสร มิวาุฉันไม ุไดเ้ป็ นหน่ึ งในคนเหลาุนั้ น  ฉันไมเุคย
เข า้ใจตรรกะความไม ุไว ้ใจมนษุย ์ เพราะสดุทา้ยแลว้มนัก ค็ อืการเกล ยีด
ตวัเองด ี ๆ  น่ี เอง

แลว้ความไม ุไว ้ใจมนษุยน้ี์ มาจากไหน? เม ื่ อศ กึษาหาขอ้มล้เพ ิ่ มเต มิ 
ฉันคน้พบวาุคนท ี่ ปล ก้ฝังความค ดิเชนุน้ี ม คีวามค ดิเก ี่ ยวกบัมวล
มนษุยชาต ทิ ี่ ผ ดิ: พวกเขามองวาุเป็ นเผาุพนัธ ์ทุ ี่ ตอุตา้นธรรมชาต ทิ ี่ ไม ุ
เป็ นสวุนหน่ึ งของธรรมชาต ทิ ี่ โรแมนต กิ สวยงาม และสามคัค ี  ฉันเช ื่ อ
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วาุมนัเป็ นความค ดิท ี่ ล ำาเอ ยีงและไร เ้ด ยีงสา ท ี่ ไมทุ ำาใหเ้ราพฒันามาก
ข ึ้ นแตอุยาุงใด และเราควรก ำาจดัความค ดิเชนุน้ี ใหเ้ร ว็ท ี่ สดุ  ในการ
เข า้ใจความค ดิเชนุน้ี  เราตอ้งเร ิ่ มต ั้ งแตตุน้ 

โลกใบน้ี ถ อืก ำาเนิ ดมาแลว้มากกวาุ 4.5 พนัลา้นปี   ในตอนน้ี  มนัเป็ น
เพ ยีงกอ้นห นิท ี่ ลอุงลอยอย ุใ้นอากาศอยาุงเด ยีวดาย และตอ้งใช ม้ากถ งึ
พนัลา้นปี กอุนท ี่ ช วีภาคของโลกจะเร ิ่ มกอุตวัข ึ้ นมา  หลงัจากนั้ น 
ตอ้งใช เ้วลาอ กีมากกวาุ 2 พนัลา้นปี ในการว วิฒันาการของพ ืชหลาย
เซลลพ์นัธ ์แุรก  อ กีพนัลา้นกวาุปี ใหห้ลงั  ในชวุงการระเบ ดิของแคม
เบร ยีน ม สี ิ่ งม ชี วี ติประเภทใหมกุอุตวัข ึ้ นมาบนโลก: สตัว ์ 

สตัวต์วัแรกปรากฏตวัเม ื่ อ 500 ลา้นปี ท ี่ แลว้  เราไมรุ ้ว้าุพ ืช ซ ึ่ งเก ดิมา
กอุนหน้าน้ี แลว้พนัลา้นกวาุปี  ร ้ส้ กึอยาุงไรกบัการปรากฏตวัของสตัว ์  
อยาุงท ี่ คณุร ้้ พ ืชชอบความสงบ พวกมนัไมคุอุยขยบัตวัและเล ี้ ยงช พีได ้
ดว้ยแสงอาท ติยแ์ละด นิ  ฉันไมรุ ้ว้าุพ ืชค ดิอะไร เพราะฉันคยุกบัพวกมนัไม ุ
ได ้ แตมุนัไมนุุาจะเก นิเป็ นไปไม ุไดท้ ี่ พวกมนัจะร ้ส้ กึว ุนุวายและอ ดึอดัท ี่
จะทนอย ุก้บัสตัวต์าุง ๆ  นา ๆ  รอบตวัมนั  บางท พีวกมนัอาจมองสตัวเ์หลาุ
น้ี วาุไร จ้ร ยิธรรม ไม ุใชแุคเุพราะสตัวพ์วกน้ี ไร ซ้ ึ่ งรากงอก และใช ้
ช วี ติอยาุงรวดเร ว็ แตเุพราะพวกมนัท ำาส ิ่ งตาุง ๆ  ท ี่ ในสมยันั้ นถ อืเป็ น
เร ื่ องใหม ุ เป็ นเร ื่ องท ี่ ไมเุคยไดย้ นิไดเ้ห น็ และนุารงัเก ยีจ: สตัวก์ นิพ ืช

เม ื่ อพ จิารณาอยาุงถ ถีว้นแลว้ การมาถ งึของสตัวต์าุง ๆ  ตอ้งไม ุใชเุร ื่ อง
สนกุส ำาหร บัเหลาุพ ืชพนัธ ์แุนุนอน  การว วิฒันาการไมเุคยท ี่ จะหยดุ และ
ในขณะท ี่ โลกเคยอดุมไปดว้ยพ ืชอยาุงปกต สิขุ มนัไดก้ลายเป็ นเร ื่ องนุา
เบ ื่ อ หร อือยาุงน้อยกต็ ื่ นเตน้น้อยกวาุโลกท ี่ ม สีตัวร์วมอย ุด้ ว้ย (ฉันจะ
ไมอุธ บิายก แ็ลว้กนัวาุโลกท ี่ ยงัไมมุ พี ืช ม เีพ ยีงกอ้นห นิ เป็ นอยาุงไร 
เพราะมนันุาเบ ื่ อย ิ่ งกวาุน้ี เส ยีอ กี) 

กลบัมาท ี่ บทบาทของมวลมนษุยชาต ิ  ดงัเชนุการปรากฏตวัของสตัวต์าุง 
ๆ ท ี่ ท ำาให โ้ลกของพ ืชส ั่ นสะเท อืน การปรากฏตวัอของคณุก ท็ ำาใหเ้ก ดิ
ปั ญหาดว้ยเชนุกนั  อยาุล มืวาุคณุเพ ิ่ งเก ดิข ึ้ นมาได ้ไมนุาน  สตัวต์าุง 
ๆ ม อีายมุากกวาุคณุ 2000 เทาุ และแคพุ ืชม อีายมุากกวาุคณุ 7000 เทาุ  
แตฉัุนไม ุไดพ้ ด้แบบน้ี เพ ื่ อใหค้ณุถอุมตวัหร อือะไร เพราะฉันค ดิวาุคณุอ
เมซ ิ่ งมาก 

ถ งึแมว้าุคณุจะเป็ นเผาุพนัธ ์สุตัวโ์ดยพ ื้ นฐาน แตคุณุม อีะไรบางอยาุงท ี่
แตกตาุงออกไป ซ ึ่ งไมเุก ี่ ยวอะไรกบัโครงสร า้งทางกายภาพ – ซ ึ่ งอยาุง
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ท ี่ ฉันบอก มนัไมมุ อีะไรนุาภาคภม้ ิใจนัก – แตจุะเป็ นแนวโน้มทางธรรม
ชาจ ทิ ี่ จะใช เ้ทคโนโลย ี  ในขณะท ี่ เผาุพนัธ ์สุตัวท์ ี่ ขยนัขงัแขง็อ ื่ น ๆ  ปร บั
สภาพแวดลอ้มรอบตวัพวกมนั – นึ กภาพโพรงบ เีวอรแ์ละเนิ นปลวก – 
ไมมุ ีใครท ำาไดแ้หวกแนวเทาุคณุ  ฉันใช ค้ ำาวาุ “เทคโนโลย ”ี ในลกัษณะ
ท ี่ กวา้งท ี่ สดุ: “เทคโนโลย ”ี ท ี่ ฉันหมายถ งึค อืว ธิ กีารท ั้ งหมดของ
ความค ดิมนษุยท์ ี่ ม ผีลกระทบตอุโลกรอบตวัเรา – เส ื้ อผ า้ เคร ื่ องม อื 
และ รถยนต ์ แตยุงัรวมไปถ งึถนน เม อืง ภาษา เคร อืขาุยด จิ ติลั และแม ้
กระท ั่ งองคก์รนานาชาต ิ และระบบการเง นิ

ต ั้ งแตคุณุเก ดิมา คณุไดส้ร า้งระบบเทคโนโลย เีพ ื่ อปลดพนัธนาการของ
ธรรมชาต อิอกจากตวัคณุ  มนัเร ิ่ มจากหลงัคาบนหวัของคณุท ี่ ป้ องกนั
คณุจากพายฝุน และพฒันาไปจนถ งึยาแพทยแ์ผนปั จจบุ นัในการรกัษาโรค
ร า้ย  คณุม คีวามเป็ นเทคโนโลย โีดยธรรมชาต ิ  แตดุงักลาุวปลาตวัหน่ึ ง
ท ี่ ไมรุ ้ว้าุมนัก ำาลงัวาุยอย ุใ้นน้ำ า คณุมกัจะประเม นิความพวัพนัของช วี ติ
คณุกบัเทคโนโลย ี และประโยชน์ของมนัต ุ ำาไป    ลองสงัเกตด อ้ตัราการ
เก ดิเป็ นตวัอยาุง  ในยคุแรกของการม อีย ุข้องคณุ มนษุยโ์ดยเฉล ี่ ยม อีาย ุ
ไมถุ งึ 30 ปี   สวุนหน่ึ งเป็ นเพราะอตัราการตายในวยัแรกเก ดิท ี่ สง้ ดงั
นั้ นหากคณุม อีายไุดย้ ืนยาวพอท ี่ จะสามารถส ืบทอดทายาท คณุถ อืวาุ
เป็ นคนท ี่ โชคด มีาก  จากมมุมองแมธุรณี  ปรากฏการณ์ น้ี ถ อืเป็ นส ิ่ ง
ปกต ิ  หากคณุด เ้ป็ ดคุห้น่ึ งท ี่ ม ลี ก้เป็ ดฝง้หน่ึ งวาุยน้ำ าอย ุข้ า้งหลงัพวกมนั 
คณุจะไมรุ ้ส้ กึตกใจถา้หากเม ื่ อถ งึปลายฤดร้ อ้นแลว้ ฝง้ล ก้เป็ ดเหลาุนั้ น
จะเหล อืเพ ยีงสองหร อืสามตวั

เทคโนโลย เีป็ นสวุนหน่ึ งของเรา ในลกัษณะเด ยีวกนักบัผ ึ้ งและดอกไม ้
ท ี่ ว วิฒันาการเพ ื่ อใหพ้ ึ่ งพาอาศยักนั  ในขณะท ี่ ผ ึ้ งรวบรวมน้ำ า
ผ ึ้ ง พวกมนัก ย็งัชวุยใหด้อกไมผ้ล ติดว้ยการท ำาใหเ้รณ ข้องพวกเขา
บาง  มนษุยต์อ้งพ ึ่ งเทคโนโลย ี และเทคโนโลย กี ต็อ้งพ ึ่ งคน  เทคโนโลย ี
ตอ้งการเราเพ ื่ อขยายตวัและผล ติตวัเองเพ ิ่ ม  และมวลมนษุยชาต ิ พวก
เขาชวุยท ำาใหม้นักลายเป็ นจร งิ! เทคโนโลย ีไดก้ลายเป็ นส ิ่ งท ี่ อย ุท้กุท ี่
บนโลกของเรามากจนกอุใหเ้ก ดิสภาพแวดลอ้มข ึ้ นมาใหม ุ บร บิทใหม ุ 
ท ี่ เปล ี่ ยนแปลงช วี ติทกุช วี ติบนโลก  ระบบประด ษิฐกรรม – ระบบ
นิ เวศว ทิยาดา้นการปฏ สิมัพนัธข์องเทคโนโลย ที ี่ ว วิฒันาการข ึ้ นมา
หลงัจากท ี่ คณุถ อืก ำาเนิ ดข ึ้ นบนโลก – ไดพ้ฒันาบนฐานของช วี ภิาคท ี่
เก ดิข ึ้ นมากอุนหน้าน้ี แลว้  ผลกระทบของมนัตอุโลกใบน้ี เป็ นเร ื่ อง
ส ำาคญัและเปร ยีบเสม อืนหร อืย ิ่ งใหญกุวาุการถ อืก ำาเนิ ดนของสตัวเ์ม ื่ อ 
500 ลา้นปี กอุนเลยก ว็าุได ้ 
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จากมมุมองดา้นการว วิฒันาการ ท ั้ งน้ี เป็ นเพ ยีงธรุก จิ  ธรรมชาต มิกั
จะสร า้งบนฐานท ี่ ม คีวามซ บัซ อ้นอย ุแ้ลว้: ช วีว ทิยาสร า้งจากเคม วี ทิยา 
การร บัร ้ท้างสมองสร า้งจากช วีว ทิยา การค ำานวณสร า้งจากการร บัร ้ท้างสมอง  
แตจุากมมุมองของคณุ มนัถ อืเป็ นเร ื่ องท ี่ ย ิ่ งใหญุ ฉันค ดิไมอุอกวาุจะ
ม เีผาุพนัธ ์อุ ื่ นท ี่ จะท ำาใหเ้ก ดิการปฏ วิตั ริะบบใหมทุ ั ้ งหมด แตกแยกด ี
เอนเอออกมา – กรรมพนัธ ์ุ – ว วิฒันาการทางกรรมพนัธ ์แุละคาร บ์อนท ี่ ม มีา
นานเป็ นพนัลา้นปี   เปร ยีบดงัการว วิฒันาการของด เีอนเอจากอาร เ์อน
เอ การกระท ำาของคณุท ำาใหส้ามารถกา้วยาุงไปส ุก้ารว วิฒันาการท ี่ ไมเุช ื่ อม
โยงกบักรรมพนัธ ์ใุนส ิ่ งของช ิ้ นใหม ุ เชนุช ปิซ ลิ โิคน  ถ งึแมว้าุจะไม ุใช ุ
การกระท ำาดว้ยเจตนา ผลท ี่ ตามมาก ็ไม ุไดน้้อยลงแตอุยาุงใด  การปรากฏ
ตวัของคณุไดป้ร บัเปล ี่ ยนโลกใบน้ี ต ั้ งแตรุากฐานของมนัมากจนยงั
สามารถสมัผสัไดถ้ งึผลกระทบแมจ้ะผาุนมาหลายลา้นปี   มนัค อืการกระ
ท ำาของคณุ แตคุณุด เ้หม อืนจะไมรุ ้ต้วัวาุคณุเองกลบัไมมุ จีดุย ืนท ี่ ช ดัเจน
ในท ศิทางดงักลาุว

ตอนน้ี  ฉันเข า้ใจวาุมนัเป็ นเร ื่ องยาก ถา้หากเพราะคณุไม ุใชสุ ิ่ งท ี่ ม ี
ความค ดิเด ยีว แตเุป็ นกลุมุคนเป็ นลา้นคนท ี่ ม คีวามค ดิ ความตอ้งการ 
ความปรารถนาเป็ นของตวัเอง และไม ุไดม้ มี นัสมองท ี่ จะสามารถค ดิ
ในระดบัดาวเคราะห ์ได ้  ถ งึกระนั้ น มนัก ค็ อืปั ญหาท ี่ ส ำาคญัท ี่ สดุใน
ตอนน้ี   คณุก ำาลงัย ืนอย ุบ้นทางสองแพรงุ  และดว้ยเหตน้ีุ ฉันถ งึเข ยีน
จดหมายฉบบัน้ี ถ งึคณุ

ดว้ยความเคารพตอุอนาคต ฉันเห น็สองเส น้ทางท ี่ คณุจะพฒันาความ
สมัพนัธท์ ี่ ว วิฒันาการไปดว้ยกนักบัเทคโนโลย :ี เส น้ทางฝั นด แีละเส น้
ทางฝั นร า้ย  เราเร ิ่ มดว้ยฝั นร า้ยกนัด กีวาุ  ทกุความสมัพนัธท์ ี่ ไปดว้ย
กนักบัการว วิฒันาการ-ไมวุาุจะเป็ นระหวาุงผ ึ้ งดอกไม ้ หร อื มนษุยแ์ละ
เทคโนโลย ี – ม โีอกาสเส ี่ ยงท ี่ จะเป็ นเช ื้ อโรคปรส ติ  ความสมัพนัธ ์
ทางปรส ติสวนทางกนักบัความสมัพนัธท์ ี่ พ ึ่ งพาอาศยักนัและขาดการ
ตอบโต ้  ปล งิ หนอนกาว หร อืนกกาเหวาุไมเุคยใหอ้ะไรกลบัไปหาผ ้ท้ ี่
ใหท้ ี่ พกัพ งิแกมุนัเลย: มนัตั้ งทาุท ี่ จะเอาอยาุงเด ยีว  ความร ้ส้ กึของ
เราท ี่ ม ตีอุเทคโนโลย มี สี วุนในเร ื่ องน้ี หร อืไม?ุ  ถ งึแมว้าุเราจะใช ้
เทคโนโลย มีาตั้ งแตนุมนาน เน่ื องจากมนัร บัใช เ้ราและเพ ิ่ มข ดีจ ำากดั
ความสามารถของเรา มนษุยจ์ งึตกอย ุใ้นอนัตรายท ี่ จะกลายเป็ นคนท ี่ ตอ้ง
ร บัใช เ้ทคโนโลย ี ของการท ี่ จะกลายเป็ นเหตแุทนท ี่ จะเป็ นผล ของการ
ท ี่ จะกลายเป็ นท ี่ พกัอาศยัของเทคโนโลย ี  ตวัอยาุงดไ้ดจ้ากอตุสาหกร
รมเภาส ชักรรม  ยาถ อืเป็ นเทคโนโลย ที ี่ ช วุยเหล อืช วี ติอยาุงเห น็ไดช้ดั 
แตเุม ื่ อบร ษิัทผล ติยาพยายามหาประโยชน์สง้สดุดว้ยการโน้มน้าวทกุคน
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ท ี่ หลดุไปจากคาุเฉล ี่ ยสถ ติ ิในลกัษณะท ี่ เขาหร อืเธอม โีรคผ ดิปกต ิ และ
ตอ้งใหย้าท ี่ ถ ก้ตอ้ง เราตอ้งถามวาุพวกเขาก ำาลงัร บัใช ม้วลมนษุยชาต ิ
จร งิ ๆ  หร อืเพ ยีงแคตุอบสนองตอุความตอ้งการของอตุสาหกรรมและผ ้ม้ ี
ส วุนไดส้ วุนเส ยี 

แลว้ขอบเขตระหวาุงเทคโนโลย ที ี่ ช วุยเหล อืมวลมนษุยชาต ขิองเรากบั
เทคโนโลย ที ี่ ต กีรอบเราและขโมยโอกาสท ี่ จะเพ ิ่ มความสามารถของ
เรา อย ุต้รงไหน? ความค ดิท ี่ แทจ้ร งิค อืคณุกลายเป็ นเพ ยีงอวยัวะส ืบพนัธ ์ุ
ท ี่ ส ิ่ งม ชี วี ติทางเทคโนโลย ที ี่ ใหญกุวาุตอ้งการเพ ื่ อส ืบพนัธ ์แุละขยาย
ตวั  ส ิ่ งม ชี วี ติถ ก้หอุห ้มุอย ุภ้ายในส ิ่ งท ี่ ใหญกุวาุ และสามารถพบเจอไดท้ ี่
อ ื่ นตามธรรมชาต :ิ ยกตวัอยาุงเชนุ ลองนึ กถ งึพ ืชทางล ำาไส ท้ ี่ ท ำาหน้าท ี่
ส ำาคญัตาุง ๆ  ในร าุงกายของเรา  ในไมชุ า้เราก จ็ะเป็ นเพ ยีงจลุ นิทร ยี ์ใน
ทอ้งของสตัวเ์ทคโนโลย อียาุงเราใชหุร อืไม?ุ ณ จดุนั้ น มนษุยจ์ะไม ุได ้
เป็ นผลแตเุป็ นเหต ุ  และฉันไมเุห น็วาุมนัจะเป็ นส ิ่ งท ี่ พ ึ่ งประสงคแ์ต ุ
อยาุงใด เพราะฉันเป็ นคน และฉันอย ุท้ มีมวลมนษุยชาต ิ

ท น้ีี มาถ งึฝั นด ี

ความฝั นค อืคณุต ื่ นข ึ้ นมาและคน้พบวาุมนษุย ์ไม ุใชจุดุจบแตเุป็ นกระ
บวนการ  เทคโนโลย ีไม ุไดเ้ปล ี่ ยนสภาพแวดลอ้มของเรา แตสุดุทา้ยแลว้
มนัเปล ี่ ยนเรา  การเปล ี่ ยนแปลงดงักลาุวจะท ำาใหค้ณุกลายเป็ นมนษุย ์
มากข ึ้ นกวาุแตกุอุน  ถา้หากเราใช เ้ทคโนโลย เีพ ื่ อขยายคณุสมบตั ทิาง
มนษุยท์ ี่ ด ที ี่ สดุและสนับสนนุความออุนแอของเราละุ?

เราสามารถใช เ้ทคโนโลย เีชนุนั้ นวาุม คีวามเป็ นมนษุย ์  เทคโนโลย ที ี่ ม ี
ความเป็ นมนษุยนั์้ นจะเร ิ่ มจากความตอ้งการของมนษุย ์  มนัจะใช จ้ดุ
แขง็ของเรามากกวาุต คีาุวาุเราฟุุมเฟื อย  มนัจะขยายสมัผสัของเรามากกวาุ
ท ำาใหต้ายดา้น  มนัจะปร บัใหเ้ข า้กบัสญัชาตญาณของเรา มนัจะร ้ส้ กึเป็ น
ธรรมชาต ิ  เทคโนโลย ที ี่ ม คีวามเป็ นมนษุย ์ไมเุพ ยีงแตจุะร บัใช บ้คุคล
แตมุวลมนษุยชาต โิดยรวม  และสดุทา้ยแตุไมทุ า้ยสดุ มนัจะร ้ถ้ งึความฝั น
ท ี่ มนษุยอ์ยาุงเราม ี 

แลว้คณุฝั นถ งึอะไรละุ? บ นิไดเ้หม อืนนก? อาศยัอย ุบ้นดวงจนัทร ?์ วาุย
น้ำ าไดเ้หม อืนปลาโลมา? ส ื่ อสารดว้ยสญัญาณโซนาร ?์ โทรจ ติหาคน
ท ี่ ร กั? ความเสมอภาคระหวาุงเพศและชาต พินัธ ์?ุ ม สี มัผสัท ี่ หกเป็ น
ความเห น็ใจ? บ า้นท ี่ เต บิโตไปพรอ้มกบัครอบครวัของคณุ? คณุตอ้งการ
ม ชี วี ติท ี่ ย ืนยาวย ิ่ งข ึ้ น? บางท คีณุอาจอยากม ชี วิ ติตลอดไป 
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ฟังนะ มวลมนษุยชาต ทิ ั ้ งหลาย: คณุเคยเป็ นเผาุพนัธ ์ทุ ี่ ไมมุ คีวามส ำาคญั
ใด ๆ  แตวุยัเด ก็ของคณุจบลงแลว้  ดว้ยความเป็ นนักประด ษิฐแ์ละความ
ค ดิสร า้งสรรคข์องคณุ คณุไดย้กระดบัตวัเองออกจากโคลนตมแหงุสะวนั
นา  คณุไดก้ลายเป็ นตวักระต ้นุใหเ้ก ดิการว วิฒันาการท ี่ เปล ี่ ยนแปลง
ทกุอยาุงบนโลกน้ี   กระบวนการดงักลาุวยงัไมสุมบร้ณ์   คณุเป็ นตะขอ
ระหวาุง ช วีภาค ท ี่ คณุแตกหนุออกมา และ ประด ษิฐธ์รรม ท ี่ เก ดิจาก
การเก ดิข ึ้ นของคณุ  พฤต กิรรมของคณุม ผีลกระทบตอุอนาคตของคณุ
และตอุโลกท ั้ งใบและเผาุพนัธ ์อุ ื่ น ๆ  ท ั้ งหมดในนั้ น  มนัไม ุใชคุวามร บั
ผ ดิชอบเล ก็ ๆ  เลย

หากคณุไมคุ ดิวาุตวัเองพร อ้ม คณุควรอย ุใ้นถ ้ ำาตอุไป  แตนัุ่ นไม ุใชสุไตล ์
ของคณุ  คณุม คีวามเป็ นเทคโนโลย มีาตั้ งแตคุณุถ อืก ำาเนิ ด  ความ
ปรารถนาท ี่ จะกลบัส ุธ้รรมชาต เิป็ นเร ื่ องธรรมดาแตเุป็ นไปไม ุได ้ มนัจะ
ไมเุพ ยีงแสดงถ งึความข ี้ ขลาดตอุหน้าส ิ่ งท ี่ มองไมเุห น็ แตมุนัเป็ นการ
ปฏ เิสธความเป็ นมนษุยข์องคณุ  เราไมสุามารถนึ กถ งึอนาคตของมวล
มนษุยชาต โิดยไมนึุ กถ งึอนาคตของเทคโนโลย ีได ้  คณุตอ้งเด นิไปขา้ง
หน้า - ถ งึแมค้ณุเพ ิ่ งจะเด นิทางมาถ งึ  คณุเป็ นวยัร ุนุ แตมุนัไดเ้วลาท ี่ จะ
โตเป็ นผ ้ใ้หญุ  เทคโนโลย เีป็ นภาพของมวลมนษุยชาต ิ  มนัเป็ นวตัถขุอง
ความชาญฉลาดของมนษุย ์ในโลกทางกายภาพ  เรามาวาดภาพท ี่ เราภาค
ภม้ ิใจกนัด กีวาุ  เรามาใช เ้ทคโนโลย เีพ ื่ อสร า้งโลกท ี่ เป็ นธรรมชาต มิาก
ย ิ่ งข ึ้ นและร าุงเส น้ทางอนาคตท ี่ เป็ นไปได ้ไม ุใชเุพ ยีงแตกุบัมนษุยแ์ต ุ
กบัเผาุพนัธ ์อุ ื่ น ๆ  ท ั้ งหมด กบัโลกใบน้ี  และกบัจกัรวาลโดยรวม

ในการกลาุวสรปุ ฉันอยากท ี่ จะถามอะไรคณุซกัอยาุง  ฉันอยากเช ญิชวน
ใหค้ณุทกุคน - ท ี่ ยงัม ชี วี ติและยงัไม ุไดเ้ก ดิ บนโลกน่ี หร อืโลกอ ื่ น ๆ  
– ใหถ้ามหน่ึ งค ำาถามงาุย ๆ  ของการเปล ี่ ยนแปลงทางเทคโลย ที ั ้ งหมด
ท ี่ ปรากฏข ึ้ นมาในช วี ติของคณุ: มนัเพ ิ่ มความเป็ นมนษุยข์องฉันหร อื
ไม?ุ 

ค ำาตอบมกัจะไมเุป็ นขาวหร อืด ำา ใชหุร อืไม ุ  บอุยคร ั้ ง มนัจะเป็ น ใช ุ ซ กั 
60 เปอร เ์ซ น็ต ์ และ ไม ุ ซ กั 40 เปอร เ์ซ น็ต ์  และคณุจะไมเุห น็ดว้ยในบาง
คร ั้ งกบัคนอ ื่ นและตอ้งถกเถ ยีงประเด น็ดงักลาุวกอุนท ี่ คณุจะหาขอ้
ตกลงได ้  แตนัุ่ นถ อืเป็ นเร ื่ องด ี  หากเราทกุคนเล อืกวาุเทคโนโลย ที ี่ จะ
เพ ิ่ มความเป็ นมนษุย ์ใหเ้รา มนัก ถ็ อืเป็ นเร ื่ องด ีใช ุไหม? ยงัไงละุ? ก ็
ตอ้งรอด ก้นัตอุไป  ไมมุ ีใครร ้ว้าุมนษุยจ์ะเป็ นเชนุไรในอ กีลา้นปี ข า้งหน้า 
หร อืวาุจะม มีนษุยห์ร อืไม ุ และถา้ม ี ฉันจะมองพวกเขาเป็ นมนษุยอ์ย ุห้ร อื
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ไม?ุ เราจะยอมร บัตอุการปล ก้ถาุยหร อืไม?ุ การเปล ี่ ยนลกัษณะของด ี
เอนเอของเรา? เพ ิ่ มขนาดของสมองของเรา? ส ื่ อสารผาุนทางโทรจ ติ? 
กระพ อืปี ก? ฉันไมรุ ้แ้ละไมมุ ทีางร ้้  แตฉัุนหวงัวาุในอ กีลา้นปี ข า้งหน้า มนั
จะยงัคงม ีไอท้ ี่ เร ยีกวาุ ความเป็ นมนษุย ์ หลงเหล อือย ุ้  เพราะตราบใด
ท ี่ ยงัม คีวามเป็ นมนษุยห์ลงเหล อือย ุ้ ตราบนั้ นก จ็ะม มีนษุยห์ลงเหล อื
อย ุ้ 

จากใจของมนษุยท์ ี่ ถอุนตนและไมสุมบร้ณ์แบบ ฉันขอใหค้ณุม คีวามสขุ 
ความรกั และการเด นิทางท ี่ ยาวนานและนุาต ื่ นเตน้ 

เน่ื องในโอกาสท ี่ คณุจะนำ าพาคนมาอ กีแสนลา้นคน ขอให โ้ชคด ี 

Koert van Mensvoort

ป.ล. หมายเหตไุปยงัผ ้อ้ ื่ นเป็ นรายคน: หลงัจากท ี่ คณุไดอ้าุนจดหมายฉบบั
น้ี แลว้ โปรดสงุตอุไปใหก้บัเพ ื่ อนมนษุยข์องคณุ  หากคณุอยากท ำา
มากกวาุนั้ น คณุสามารถส ำาเนา แปล ต พี มิพซ์ ้ ำา และแจกจาุย  เราทกุ
คนม คีวามเป็ นมนษุย ์
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