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ความย้อนแย้งของดาร์วิน

ในวันที่ 4 เมษายน 1836  ทางซีกตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียอัน 

กว้างใหญ่ไพศาล  ลมตะวนัออกเฉยีงเหนอืในฤดูมรสมุเริ่มหลกีทางให้กบั

วันเวลาอันแสนสงบของฤดูร้อน  ในบริเวณหมู่เกาะคีลิงคือที่ตั้งของเกาะ

ปะการังรูปวงแหวน  (atoll)  ขนาดเล็ก 2 เกาะซึ่งประกอบด้วยกองหิน

ปะการัง 27 แห่ง  หมู่เกาะนี้ตั้งอยู่ห่างจากเกาะสุมาตราไปทางตะวันตก

เกอืบพนักโิลเมตร  น�้าทะเลสมีรกตทั้งอุน่และสงบนิ่งจนน่าลงไปแหวกว่าย  

หาดทรายขาวระยบัอนัเกดิจากซากปะการงัที่ผพุงัช่วยขบัสขีองน�้าทะเลให้

เด่นชัดขึ้น  ชายหาดด้านหนึ่งที่มักมีคลื่นซัดแรงนั้นสงบนิ่งเสียจนชาร์ลส์ 

ดาร์วิน  สามารถเดินลุยน�้าลงไปถึงแนวปะการังมีชีวิตซึ่งล้อมรอบเกาะ 

ภายใต้ท้องฟ้าสคีรามอนัไม่มทีี่สิ้นสดุของเขตร้อน

เขายนืและเดนิเล่นในน�้าเป็นชั่วโมง ๆ ท่ามกลางสิ่งมชีวีติตามแนว

ปะการงัที่พากนัออกมาอวดโฉมจนแน่นขนดั  ในตอนนั้นดาร์วนิอาย ุ27 ปี

และอยูห่่างจากลอนดอนร่วม 11’000 กโิลเมตร  เขายนือยูบ่นยอดของภเูขา
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ใต้น�้าที่อยูล่กึลงไปในทะเล  และใกล้จะค้นพบแนวคดิเกี่ยวกบัที่มาที่ไปของ

ยอดเขาดังกล่าว  ซึ่งในภายหลังแนวคิดนี้ได้กลายเป็นการค้นพบทาง

วทิยาศาสตร์อนัยิ่งใหญ่ครั้งแรกในชวีติของเขา  นอกจากนั้น  เขายงัได้เริ่ม

ส�ารวจลางสงัหรณ์อกีอย่างซึ่งยงัไม่เป็นรูปเป็นร่าง  แต่สดุท้ายแล้วจะช่วย

ให้เขาก้าวขึ้นสู่จดุสูงสดุของแวดวงวชิาการแห่งศตวรรษที่ 19

สิ่งมชีวีติในแนวปะการงัเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเรว็และสะท้อนแสง

เป็นประกายอยู่รอบตัวดาร์วิน  ความหลากหลายของพวกมันนับว่าน่า 

ตื่นตะลงึมาก  เหล่าปลาผเีสื้อ  ปลาสลดิหนิ  ปลานกแก้ว  ปลานกขนุทอง

หัวโหนก  ปลาเทวดา  และปลาทองทะเลก�าลังกินแพลงตอนอยู่เหนือ

ปะการังดอกกะหล�่า  แถมยังมีหอยเม่นและดอกไม้ทะเลจ�านวนมากด้วย  

ดาร์วนิรู้สกึตื่นตาตื่นใจกบัภาพตรงหน้า  ถงึอย่างนั้นสมองของเขากม็วัแต่

ขบคิดเกี่ยวกับปริศนาอันลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ตาของเขามองเห็น  สี่ปี

ต่อมาเขาได้ตีพิมพ์เรื่องราวการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลโดยเล่าว่า  

“ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งมีชีวิตจ�านวนนับไม่ถ้วนในทะเล

เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  แต่ผมต้องสารภาพว่าถ้อยค�านับพันที่เหล่า 

นกัธรรมชาตวิทิยาสรรหามาบรรยายความงามของโลกใต้ทอ้งทะเลอย่างที่

เรามกัได้ยนิอยู่บ่อย ๆ นั้นใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเกนิจรงิไปสกัหน่อย”

เรื่องที่ตราตรงึอยูใ่นหวัของดาร์วนิช่วงหลายสปัดาห์ถดัมาไม่ใช่ความ

งามของโลกใต้ท้องทะเล  แต่เป็นสิ่งมชีวีติ  “จ�านวนนบัไม่ถ้วน”  ต่างหาก  

บนพื้นดินของหมู่เกาะคีลิงมีพืชและสัตว์เพียงน้อยนิด  พืชนั้นอย่างมากก็

มีแค่ต้นมะพร้าว  ไลเคน  และวัชพืช  “ส่วนสัตว์บกมีน้อยยิ่งกว่าพืช 

เสยีอกี”  โดยมแีค่สตัว์เลื้อยคลานไม่กี่ชนดิ  นกป่าจ�านวนเลก็น้อย  และ

ผู้อพยพหน้าใหม่อย่างหนูที่มากับเรือโดยสารจากทวีปยุโรป  ดาร์วินจด

บนัทกึด้วยความผดิหวงัว่า  “เกาะนี้มแีค่หมูที่เป็นสตัว์สี่เท้าท้องถิ่น”

อย่างไรกต็าม  ในผนืน�้ารอบแนวปะการงัที่อยูห่่างจากเกาะอนัรกร้าง

นี้เพยีงไม่กี่เมตรกลบัเตม็ไปด้วยความหลากหลายทางชวีภาพที่มแีค่ป่าดงดบิ

เท่านั้นที่จะเทยีบเคยีงได้  นี่คอืปรศินาอนัน่าฉงน  ท�าไมผนืน�้าที่รายล้อม
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เกาะดังกล่าวจึงสามารถค�้าจุนสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันได้มากถึงเพียงนี้   

หากลองน�าน�้าทะเลประมาณ 1’000 ลูกบาศก์เมตรจากพื้นที่ใดก็ได้ของ

มหาสมทุรอนิเดยีมาวเิคราะห์แล้วจดรายการสิ่งมชีวีติที่พบ  คณุจะเหน็ว่า

มัน  “น้อยนิด”  พอ ๆ กับสัตว์บนหมู่เกาะคีลิงที่ดาร์วินกล่าวถึง  ถ้า 

โชคดคีณุอาจจะเจอปลาสกัสบิชนดิ  แต่หากเป็นตามแนวปะการงักม็ั่นใจ

ได้เลยว่าคุณจะเจอสิ่งมีชีวิตนับพันชนิด  ดาร์วินบอกว่าการค้นพบระบบ

นิเวศแนวปะการังกลางมหาสมุทรนั้นเปรียบเหมือนการได้เจอโอเอซิสที่ 

เต็มไปด้วยฝูงสัตว์กลางทะเลทราย  ปัจจุบันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  

“ความย้อนแย้งของดาร์วนิ  (Darwin’s paradox)”  ซึ่งหมายถงึการที่สิ่งมชีวีติ

หลายชนิดที่มีบทบาททางระบบนเิวศแตกต่างกันมาอาศัยอยู่ร่วมกันในน�้า

ที่มีสารอาหารน้อยมาก  แนวปะการังกินพื้นที่เพียงไม่ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ 

ของพื้นผวิโลกทั้งหมด  แต่กลบัเป็นที่อยูอ่าศยัของสตัว์น�้ากว่า 25 เปอร์เซน็ต์

ของสัตว์น�้าทั้งหมดที่ถูกค้นพบ  ดาร์วินไม่มีข้อมูลนี้อยู่ในมือตอนยืนอยู่ 

ในทะเลเมื่อปี 1836  แต่เขาได้เห็นโลกมามากในช่วงสี่ปีที่เดินทางมากับ 

เรือหลวงบีเกิล  เขาจึงพอจะคาดการณ์ได้ว่าน�้ารอบแนวปะการังซึ่งเต็ม 

ไปด้วยสิ่งมชีวีติต้องมคีวามพเิศษอะไรบางอย่าง

วันถัดมา  ดาร์วินออกส�ารวจเกาะปะการังรูปวงแหวนในฝั่งที่อยู่

เหนือลมพร้อมกับพลเรือโทเจมส์ ฟิตซ์รอย  ซึ่งเป็นกัปตันของเรือหลวง 

บีเกิล  พวกเขาได้เห็นคลื่นขนาดยักษ์ซัดสาดเข้าใส่แนวปะการังสีขาว   

ผู้มาเยือนชาวยุโรปซึ่งคุ้นเคยกับผืนน�้าที่สงบนิ่งของช่องแคบอังกฤษหรือ

ทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนย่อมตื่นตาตื่นใจกบัความสูงของคลื่น  (ดาร์วนิตั้งข้อ

สังเกตว่ามันเกือบจะ  “รุนแรงเท่ากับคลื่นเวลามีพายุในเขตอบอุ่นทีเดียว  

แถมยงัซดัสาดอย่างแรงอยูต่ลอดเวลาด้วย”)  ทว่าดาร์วนิกลบัสนใจประเดน็

อื่นที่ไม่ใช่ความรนุแรงของคลื่น  แต่เป็นสิ่งที่ต้านทานคลื่นยกัษ์นั้นได้  ซึ่ง

กค็อืบรรดาสิ่งมชีวีติขนาดจิ๋วที่ก่อให้เกดิแนวปะการงัขึ้นมา
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มหาสมุทรที่ส่งคลื่นถาโถมเข้าใส่แนวปะการังทอดยาวอาจ 

ดูเหมอืนศตัรูที่ทรงพลงัและไม่มวีนัพ่ายแพ้  แต่เรากลบัเหน็

มนัถกูต้านทานไว้ได้  และถงึขั้นยอมแพ้ให้กบัสิ่งที่มองเผนิ ๆ 

เหมอืนจะอ่อนแอและไร้ประสทิธภิาพ  นี่ไม่ได้หมายความว่า

มหาสมทุรจะละเว้นแนวปะการงั  ดูได้จากซากปะการงัขนาด

ใหญ่ที่กระจายเกลื่อนและถูกซดัขึ้นฝั่ง  ต้นมะพร้าวสูงใหญ่

ที่ลูไ่ปตามแรงลมแสดงถงึพลงัของคลื่นที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้...

แต่แนวปะการังที่ต�่าเตี้ยและดูไม่ส�าคัญใด ๆ กลับยังคงยืน

หยดัและคว้าชยัชนะในที่สดุ  นั่นเป็นเพราะมพีลงัอื่นเข้าร่วม

การต่อสูด้้วย  พลงัธรรมชาตใิช้ประโยชน์จากคลื่นที่แตกเป็น

ฟองโดยแยกอะตอมคาร์บอนออกจากหนิปูนทลีะอะตอมแล้ว

น�ามารวมกันเป็นโครงสร้างที่สมมาตร  พายุเฮอริเคนอาจ

ท�าลายปะการงัขนาดใหญ่ได้นบัพนั  แต่มนัไม่สามารถสูก้บั

สถาปนิกจ�านวนมหาศาลที่ร่วมมือกันท�างานทั้งวันทั้งคืน

อย่างไม่หยดุหย่อนตดิต่อกนัหลายเดอืนได้

ดาร์วินสนใจสถาปนิกขนาดจิ๋วเหล่านั้น  เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็น

กุญแจไขปริศนาที่น�าพาเรือหลวงบีเกิลมายังหมู่เกาะคีลิง  บันทึกของ 

กองทพัเรอืองักฤษที่อนมุตัใิห้เรอืล�านี้ออกเดนิทางเป็นระยะเวลา 5 ปีได้ระบุ

เอาไว้ว่า  หนึ่งในภารกิจหลักทางวิทยาศาสตร์คือการหาค�าตอบเกี่ยวกับ

การก่อตัวของเกาะปะการังรูปวงแหวน  ก่อนหน้านั้นชาร์ลส์ ไลเอลล์   

นักธรณีวิทยาผู้หลักแหลมและเป็นเหมือนครูของดาร์วินเคยตั้งสมมุติฐาน

ว่า  เกาะปะการังรูปวงแหวนเกิดจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ถูกดันให้สูงขึ้นมา

โดยการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของเปลือกโลก  ทฤษฎีของไลเอลล์ระบุว่า 

รูปวงแหวนอันเป็นเอกลักษณ์นั้นเกิดจากกลุ่มปะการังที่ก่อตัวขึ้นตาม 

เส้นรอบวงของปากปล่องภูเขาไฟ  ดาร์วินเชื่อทฤษฎีดังกล่าว  แต่เมื่อได้

มายืนอยู่บนชายหาดแล้วมองดูคลื่นที่ซัดเข้าหาแนวปะการัง  เขาก็ได้รู้ว่า

SAMPLE



13

ครูของตัวเองคิดผิดเกี่ยวกับการก่อตัวของเกาะปะการังรูปวงแหวน  เขา

ตระหนักว่านี่ไม่ใช่เรื่องของธรณีวิทยา  แต่เป็นการยืนหยัดและเดินหน้า

อย่างสร้างสรรค์ของชีวิต  ในขณะที่ก�าลังขบคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

อยู่นั้น  ดาร์วินยังขบคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ในภายหลังจะกลายเป็นทฤษฎี

อันยิ่งใหญ่และเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย  ซึ่งสามารถอธิบายผลงาน 

สดุสร้างสรรค์จ�านวนมากของชวีติ  นี่แสดงให้เหน็ว่าสิ่งที่เคยไร้ตวัตนก�าลงั 

ก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างช้า ๆ

หลายวนัหลงัจากนั้นดาร์วนิกก็ลบัขึ้นเรอืหลวงบเีกลิ  เขาหยบิสมดุ

บันทึกออกมา  และนึกย้อนไปถึงการปะทะกันอันแสนตราตรึงใจระหว่าง

คลื่นกับปะการัง  จากนั้นก็เขียนเนื้อหาที่จะได้รับการตีพิมพ์ในอีก 30 ป ี

ให้หลงัในหนงัสอือนัโด่งดงัเรื่อง  On the Origin of Species  ว่า  “ผมแทบ

อธิบายเหตุผลไม่ได้เลย  แต่ลึก ๆ แล้วผมเชื่อว่าภาพทิวทัศน์ของชายฝั่ง

รอบนอกเกาะปะการงัรูปวงแหวนเหล่านี้มคีวามยิ่งใหญ่ซ่อนอยู”่  และเขา

จะได้ค้นพบเหตผุลในท้ายที่สดุ

เมื่อเมืองเติบโตอย่างทวีคูณ

นกัวทิยาศาสตร์ชาวสวสิชื่อแมกซ์ ไคลเบอร์  ชื่นชอบการท้าทายธรรมเนยีม

ปฏิบัติมาตั้งแต่อายุยังน้อย  ขณะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่เมืองซูริกใน 

สวติเซอร์แลนด์เมื่อช่วงทศวรรษที่ 1910  เขามกัใส่รองเท้าแตะเดนิไปตาม

ถนนและใส่เสื้อโดยไม่ตดิกระดมุเมด็บนซึ่งนบัเป็นเรื่องน่าตกตะลงึในยคุนั้น  

ต่อมาเมื่อได้เข้าประจ�าการในกองทัพ  เขาก็ค้นพบว่าเหล่าผู้บังคับบัญชา

แอบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายเยอรมันทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ประกาศวางตัว

เป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  ด้วยความรงัเกยีจเขาจงึไม่มาปรากฏ

ตัวเมื่อถูกเรียกตัวครั้งถัดไป  จนท้ายที่สุดก็ถูกจ�าคุกเป็นเวลาหลายเดือน  

พอถึงเวลาที่ไคลเบอร์ได้ท�างานในแวดวงวิทยาศาสตร์การเกษตร  เขาก็
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หมดความอดทนกับข้อจ�ากัดทางสังคมทั้งหลายในเมืองซูริก  จึงตัดสินใจ

ย้ายไปอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะมีคนเดิน

ตามรอยเขามากมายในหมูผู่ป้ระท้วงต่อต้านสงครามที่ใส่รองเท้าแตะตลอด

เวลาและไม่ชอบท�าตามกระแสตลอดระยะเวลาหลายสบิปีหลงัจากนั้น

ไคลเบอร์ท�างานที่วทิยาลยัการเกษตรของมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี 

เดวิส  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาเซ็นทรัลวัลเลย์อันอุดมสมบูรณ์  เดิมทีเขา

มุง่เน้นไปที่การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปศสุตัว์  โดยพยายามประเมนิผลกระทบ

ที่ขนาดตัวของสัตว์มีต่ออัตราการเผาผลาญ  ซึ่งก็คือความเร็วในการใช้

พลังงานของสิ่งมีชีวิต  การประเมินนี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์

เป็นอย่างมาก  เพราะมันช่วยให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์ได้ค่อนข้าง

แม่นย�าว่าปศุสัตว์ของพวกเขาต้องการอาหารมากแค่ไหน  และจะให้

ผลผลิตเป็นเนื้อสัตว์ในปริมาณเท่าใดหลังจากถูกฆ่า  ไม่นานหลังจาก 

ไคลเบอร์ย้ายมาที่เมอืงเดวสิ  เขาได้ค้นพบแบบแผนอนัน่าฉงนในงานวจิยั

ของตัวเองโดยบังเอิญ  ซึ่งนับเป็นความแปลกประหลาดทางคณิตศาสตร์ 

ที่ท�าให้เขาต้องรีบน�าสตัว์อกีหลายประเภทมาศกึษาในห้องทดลอง  ไม่ว่า

จะเป็นหนู  นกเขา  นกพริาบ  สนุขั  หรอืแม้แต่มนษุย์

นกัวทิยาศาสตร์และบรรดาคนรกัสตัว์ตั้งข้อสงัเกตกนัมานานแล้วว่า  

ยิ่งสิ่งมีชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเชื่องช้าลงเท่านั้น  แมลงวันมี 

อายขุยัเพยีงไม่กี่วนัในขณะที่ช้างมอีายยุนืยาวได้ถงึครึ่งศตวรรษ  ส่วนหวัใจ

ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสามารถสูบฉีดเลือดได้เร็วกว่า

หัวใจของยีราฟหรือวาฬสีน�้าเงินมากนัก  อย่างไรก็ตาม  ความสัมพันธ์

ระหว่างขนาดกับความเร็วดูจะไม่ได้แปรผันตรงตามสัดส่วนเสมอไป  ม้า

อาจหนักกว่ากระต่าย 500 เท่า  แต่ชีพจรของมันไม่มีทางเต้นช้ากว่า

กระต่ายถงึ 500 เท่าอย่างแน่นอน  หลงัจากเกบ็ข้อมูลจ�านวนมากในห้อง

ทดลองด้วยความยากล�าบาก  ไคลเบอร์กค็้นพบว่าปรากฏการณ์ดงักล่าว

เป็นไปตามหลกัการทางคณติศาสตร์อย่างหนึ่ง  นั่นคอื  “อตัราการเผาผลาญ

มคี่าเท่ากบั ¾ 34  ของมวลร่างกาย  (negative quarter-power scaling)”  ซึ่งใน
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ภายหลงัถกูเรยีกว่ากฎของไคลเบอร์  โดยหากน�ามวลร่างกายกบัอตัราการ

เผาผลาญไปเขียนเป็นแผนภูมิที่ใช้แกนเป็นลอการิทึมฐานสิบ  คุณจะได้

ผลลัพธ์ออกมาเป็นเส้นตรงที่ลากตั้งแต่หนูกับนกพิราบไปจนถึงวัวตัวผู้กับ

ฮปิโป

บรรดานักฟิสิกส์ล้วนคุ้นเคยกับการค้นพบสมการอันแสนงดงาม

ท�านองนี้ซ่อนอยูเ่บื้องหลงัปรากฏการณ์ที่พวกเขาก�าลงัศกึษาอยู ่ แต่สมการ

แบบนั้นกลับพบเจอได้ยากมากในโลกชีววิทยาอันแสนยุ่งเหยิง  อย่างไร

ก็ตาม  ยิ่งไคลเบอร์กับทีมงานวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มากเท่าไหร่   

พวกเขาก็ยิ่งพบเจอหลักฐานเกี่ยวกับสมการดังกล่าวมากขึ้น  กล่าวคือ  

อตัราการเผาผลาญมกัมคี่าเท่ากบั ¾ 34  ของมวลร่างกาย  หลกัการค�านวณ

ของสมการนี้นบัว่าเรยีบง่ายมาก  คณุต้องท�าการถอดรากที่สองของ 1’000  

ซึ่งจะได้ 31  (โดยประมาณ)  แล้วจดัการถอดรากที่สองของ 31 ซึ่งผลลพัธ์

คอื 5.5  (โดยประมาณอกีเช่นกนั)  นี่หมายความว่าววัตวัหนึ่งซึ่งหนกักว่า

ตัววูดชักราว 1’000 เท่าจะมีอายุยืนยาวกว่าตัววูดชัก 5.5 เท่าโดยเฉลี่ย  

รวมถงึมอีตัราการเต้นของหวัใจช้ากว่า 5.5 เท่าด้วย  นกัเขยีนที่เชี่ยวชาญ

ด้านวทิยาศาสตร์อย่างจอร์จ จอห์นสนั  เคยตั้งข้อสงัเกตไว้ว่าบทเรยีนหนึ่ง

ที่ได้จากกฎของไคลเบอร์คอืจ�านวนครั้งของการเต้นของหวัใจตลอดอายขุยั

มักคงที่เสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด  หัวใจของสัตว์ขนาดใหญ่กว่า

เพยีงแค่ใช้เวลานานกว่าเพื่อเต้นให้ครบจ�านวนเท่านั้นเอง

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีถัดมา  กฎของไคลเบอร์ได้ถูกน�าไป

ประยกุต์ใช้กบัอตัราการเผาผลาญของสิ่งมชีวีติที่มขีนาดเลก็จนมองไม่เหน็

ด้วยตาเปล่าอย่างแบคทเีรยีหรอืเซลล์  นอกจากนี้  เรายงัค้นพบอกีด้วยวา่

แม้แต่แบบแผนการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นไปตามกฎนี้เช่นกัน  เรียกได้

ว่าไม่ว่าสิ่งมชีวีติจะปรากฏขึ้นที่ใด  ไม่ว่าพวกมนัจะเสาะหาหนทางในการ

ใช้และถ่ายเทพลังงานไปทั่วร่างกายได้เมื่อไหร่  กฎของไคลเบอร์จะเข้า

ครอบง�ารูปแบบการววิฒันาการอยู่เสมอ
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เมื่อหลายปีก่อน  นักฟิสิกส์ทฤษฎีชื่อเจฟฟรีย์ เวสต์  ได้ตัดสินใจ 

ที่จะหาค�าตอบว่ากฎของไคลเบอร์จะสามารถปรับใช้กับหนึ่งในผลงาน

สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างเมืองของมนุษย์ได้หรือไม่  เมืองเหล่านี้มี

ฐานะเป็นซุปเปอร์ออร์แกนิซึม  (superorganism)  หรือการรวมตัวกันของ 

สิ่งมชีวีติประเภทเดยีวกนัที่มกีารแบ่งงานกนัและไม่สามารถอยูร่อดตามล�าพงั

ได้นานนัก  เวสต์สงสัยว่า  “อัตราการเผาผลาญ”  ของชีวิตในเมืองจะ 

ช้าลงหรอืไม่หากเมอืงมขีนาดใหญ่ขึ้น  แล้วระบบต่าง ๆ ในเมอืงมแีบบแผน

การเติบโตและการด�าเนินชีวิตหรือไม่  เขาลงมือศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ที่

สถาบนัซานตาเฟ  (ซึ่งเขาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการจนถงึปี 2009)  โดย

รวบรวมทมีนกัวจิยัและที่ปรกึษาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อเกบ็ข้อมลูทางสถติิ

ในเมืองหลายสิบแห่งทั่วโลก  พวกเขารวบรวมข้อมูลทางสถิติทุกประเภท

ไล่ตั้งแต่อัตราการเกิดอาชญากรรมไปจนถึงอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า

ภายในครัวเรือน  หรือตั้งแต่จ�านวนผู้ป่วยใหม่ไปจนถึงยอดขายน�้ามัน 

เชื้อเพลงิ

เมื่อเวสต์และทมีงานลงมอืวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติเิหล่านั้น  พวกเขา

ก็ปลาบปลื้มสุด ๆ ที่ได้ค้นพบว่ากฎของไคลเบอร์ครอบคลุมถึงการเติบโต

ของการใช้พลังงานและระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต 

ในเมอืงด้วย  ทั้งจ�านวนสถานบีรกิารน�้ามนั  ยอดขายน�้ามนัเชื้อเพลงิ  พื้นที่

ถนน  และความยาวของสายไฟฟ้าล้วนเป็นไปตามกฎเดียวกันกับที่อยู ่

เบื้องหลงัความเรว็ในการใช้พลงังานของสิ่งมชีวีติ  หากเรามองว่าช้างเป็น

เพียงหนูที่ตัวใหญ่กว่าเดิม  เมืองก็อาจเป็นช้างที่ตัวใหญ่กว่าเดิมเช่นกัน

หากมองในแง่ของการใช้พลงังาน

อย่างไรก็ตาม  การค้นพบที่น่าตื่นตะลึงที่สุดในงานวิจัยของเวสต์

กลบัเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎของไคลเบอร์  เวสต์และทมีงานค้นพบ

กฎอันทรงพลังอีกข้อที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลทางสถิติจ�านวนมากของเมือง   

ถงึแม้ข้อมลูทกุอย่างที่เกี่ยวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมจะเป็น

ไปตามกฎของไคลเบอร์  (เช่น  สิทธิบัตร  งบประมาณด้านการวิจัยและ
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พัฒนา  อาชีพที่  “ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าปกติ”  และผู้สร้าง

นวัตกรรม)  แต่กลับมีความแตกต่างที่ส�าคัญอยู่อย่างหนึ่ง  นั่นคือ  มัน

แปรผันตามมวลน�้าหนักแทนที่จะแปรผกผัน  นี่หมายความว่าเมืองที่มี 

ขนาดใหญ่กว่าเมืองข้างเคียง 10 เท่าไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 

10 เท่า  แต่มีมากกว่าถึง 17 เท่า  ส่วนเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่น  

50 เท่ามคีวามคดิสร้างสรรค์มากกว่าถงึ 130 เท่าเลยทเีดยีว

กฎของไคลเบอร์พสิูจน์ให้เหน็วา่ยิ่งสิ่งมชีวีติมขีนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่

กจ็ะยิ่งเชื่องช้าลงเท่านั้น  ส่วนทฤษฎขีองเวสต์แสดงให้เหน็ว่าเมอืงที่สร้าง

ขึ้นโดยมนุษย์มีแบบแผนที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในประเด็นที่ส�าคัญอย่าง

หนึ่ง  นั่นคอื  ยิ่งเมอืงมขีนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่กจ็ะยิ่งผดุความคดิได้รวดเรว็

ขึ้นเท่านั้น  ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า  “การเติบโต 

อย่างทวีคูณ”  ถ้าความคิดสร้างสรรค์แปรผันตามขนาดของเมือง  นั่น

หมายความว่าสทิธบิตัรและนวตักรรมจะมจี�านวนมากขึ้นในเมอืงที่มขีนาด

ใหญ่กว่า  แต่อตัราส่วนระหว่างสทิธบิตัรและนวตักรรมต่อประชากรหนึ่งคน

กลบัคงที่  อย่างไรกต็าม  ทฤษฎขีองเวสต์น�าเสนอประเดน็ที่น่าสนใจกว่า

นั้นมาก  นั่นคอื  ถงึแม้จะใช้ชวีติท่ามกลางสิ่งรบกวน  ความแออดั  และ

สิ่งที่คอยรบกวนสมาธิ  แต่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากรทั้งหมด  

5 ล้านคนจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่

อาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากร 100’000 คน  เจน เจคอบส์  เขียนไว้เมื่อ

เกอืบ 50 ปีที่แล้วว่า  “มหานครไม่ได้เป็นแค่เมอืงที่ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น”  

ส่วนทฤษฎีของเวสต์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดของเจคอบส์เป็นจริง 

ในทางคณติศาสตร์  ปัจจยับางอย่างในสภาพแวดล้อมของเมอืงใหญ่ท�าให้

ประชากรในเมอืงมคีวามคดิสร้างสรรค์มากกว่าประชากรในเมอืงที่มขีนาด

เลก็กว่าอย่างเหน็ได้ชดั  แล้วปัจจยัที่ว่าคอือะไรล่ะ
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กฎ 10/10

รายการโทรทัศน์แบบมีสีออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 1954   

ตอนนั้นสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีได้แพร่ภาพขบวนพาเหรดประจ�าปีซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของการแข่งขนัอเมรกินัฟตุบอลรายการโรสโบวล์  รายการดงักล่าว

กนิเวลา 1 ชั่วโมงและแพร่ภาพไป 22 เมอืงทั่วสหรฐัอเมรกิา  ส�าหรบัคนที่

โชคดพีอจะได้รบัชม  ภาพเคลื่อนไหวที่มสีสีนับนหน้าจอโทรทศัน์ขนาดเลก็

ย่อมน่าตื่นตาตื่นใจสดุ ๆ  หนงัสอืพมิพ์เดอะ นวิยอร์ก ไทมส์  เขยีนบรรยาย

โดยใช้ภาษาแบบหนงัสอืพมิพ์ว่า  สิ่งที่เกดิขึ้นเป็นเหมอืน  “กลุ่มก้อนของ

สสีนัซึ่งมคีวามลกึซึ้งอย่างแท้จรงิ”  ทั้งยงัระบเุพิ่มเตมิว่า  “การบบีอดัข้อมลู

ที่มีสีสันมากขนาดนี้เข้าไปในหน้าจอเล็กจิ๋วถือเป็นเรื่องยากมากแม้กระทั่ง

ส�าหรับศิลปินเปี่ยมพรสวรรค์ที่ก�าลังวาด  ‘ภาพนิ่ง’  การท�าแบบนี้อย่าง 

ต่อเนื่องจนกระทั่งออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวจึงดูเหมือนเป็นเวทมนตร ์

ล้วน ๆ”  อย่างไรกต็าม  รายการดงักล่าวไม่ได้  “ถูกเผยแพร่”  ให้ทกุคน

ได้รบัชม  เพราะมนัต้องรบัชมผ่านทางโทรทศัน์รุ่นต้นแบบซึ่งตั้งอยู่ในห้อง

แสดงสนิค้าของบรษิทัอาร์ซเีอเท่านั้น  เราต้องรอจนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ

ที่ 1960 กว่ารายการโทรทัศน์แบบมีสีจะกลายเป็นมาตรฐานของรายการ 

ที่ออกอากาศช่วงไพรม์ไทม์  นอกจากนี้  แม้จะมรีายการโทรทศัน์แบบมสีี

แล้ว  แต่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นส่วนส�าคัญของภาพในจอโทรทัศน์ก็ 

ไม่เปลี่ยนไปเลยอกีหลายทศวรรษ  ถงึแม้ระบบส่งสญัญาณภาพจะมคีวาม 

หลากหลายมากขึ้นเมื่อวิดีโอและเคเบิลทีวีถือก�าเนิดขึ้นในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 1970  แต่ภาพที่ผู้คนได้รบัชมจากโทรทศัน์กย็งัเป็นแบบเดมิ

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980  ผู้บรหิารที่ทรงอทิธพิลในแวดวงสื่อและ

เทคโนโลยี  รวมถึงนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์จ�านวนหนึ่งได้ผุดความคิดว่า

ถงึเวลาปรบัปรงุคณุภาพของภาพที่ฉายผ่านหน้าจอโทรทศัน์เสยีท ี พวกเขา

กล่าวสนุทรพจน์  จดัตั้งคณะกรรมการ  และสร้างตวัต้นแบบขึ้นมา  แต่ก็

ต้องรอจนกระทั่งวันที่ 23 กรกฎาคม 1996 กว่าจะมีการแพร่ภาพด้วย
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สญัญาณแบบเอชดเีป็นครั้งแรกโดยบรษิทัในเครอืของสถานโีทรทศัน์ซบีเีอส

ซึ่งตั้งอยู่ที่เมอืงราเลห์  รฐันอร์ทแคโรไลนา  อย่างไรกต็าม  คนทั่วไปกลบั

ไม่มอีปุกรณ์ที่สามารถรบัชม  “เวทมนตร์”  ครั้งนี้ได้เช่นเดยีวกบัการแพร่ภาพ

ขบวนพาเหรดในการแข่งขนัอเมรกินัฟตุบอลรายการโรสโบวล์1  สถานโีทรทศัน์

จ�านวนหยิบมือหนึ่งเริ่มแพร่ภาพด้วยสัญญาณแบบเอชดีในปี 1999  แต่

ต้องใช้เวลาอกี 5 ปีกว่าโทรทศัน์ระบบเอชดจีะกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายใน

หมู่ประชาชนทั่วไป  ถึงแม้คณะกรรมการการสื่อสารส่วนกลางจะก�าหนด

ให้เลกิเผยแพร่สญัญาณโทรทศัน์แบบอะนาลอ็กในวนัที่ 12 มถินุายน 2009  

แต่เมื่อถงึวนัดงักล่าวกย็งัมคีรวัเรอืนมากกว่า 10 เปอร์เซน็ต์ในสหรฐัอเมรกิา

ที่ครอบครองโทรทศัน์รุ่นเก่าซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป

ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งของยุคปัจจุบันก็คือ  เราอาศัยอยู่ในช่วงเวลา

ที่เทคโนโลยพีฒันาอย่างเร่งรบี  ความคดิใหม่ ๆ เกดิขึ้นตลอดเวลา  และ 

เว้นระยะห่างระหว่างกันน้อยลงเรื่อย ๆ  การพัฒนาอย่างเร่งรีบนี้ไม่เพียง

หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างล้นหลามเท่านั้น  แต่ยัง

สะท้อนให้เหน็ถงึการที่ผูค้นเตม็ใจมากขึ้นที่จะอ้าแขนรบัอปุกรณ์แปลกใหม่

และใช้งานมนั  นี่แสดงให้เหน็ว่าคลื่นซดัเข้าฝั่งถี่ขึ้น  และผู้คนจ�านวนมาก

ขึ้นกก็ลายเป็นนกัโต้คลื่นที่เชี่ยวชาญ  พวกเขานอนบนกระดานโต้คลื่นแล้ว

พายออกไปยังทะเลเพื่อเผชิญกับคลื่นที่ก�าลังก่อตัวสูง  อย่างไรก็ตาม   

เรื่องราวเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบเอชดีกลับแสดงให้เห็นว่าความเร่งรีบเช่นนี้

ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป  หากคุณส�ารวจว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ

สร้างความคบืหน้าจากการเป็นความคดิตั้งต้นไปสูก่ารมผีูใ้ช้อย่างแพร่หลาย

ได้รวดเรว็เพยีงใด  คณุจะพบว่าโทรทศัน์ระบบเอชดสีร้างความคบืหน้าได้

เรว็พอ ๆ กบัโทรทศัน์สซีึ่งถอืก�าเนดิขึ้นเมื่อสี่ทศวรรษก่อนหน้านั้น  โทรทศัน์สี

ใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าจะขยับจากผลิตภัณฑ์นอกกระแสไปเป็นผลิตภัณฑ์

กระแสหลัก  หลังจากนั้นอีกสองชั่วอายุคนโทรทัศน์ระบบเอชดีก็ใช้เวลา

นานพอ ๆ กนักว่าจะประสบความส�าเรจ็ในวงกว้าง
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อันที่จริงหากคุณมองภาพรวมของศตวรรษที่ 20  คุณจะพบว่า 

ความส�าเรจ็ในวงกว้างของระบบบางอย่างใช้เวลายาวนานพอ ๆ กนัอย่าง

พอดบิพอดจีนน่าขนลกุ  สิ่งที่เกดิขึ้นนี้ถูกเรยีกว่า  “กฎ 10/10”  กล่าวคอื  

ระบบหนึ่ง ๆ ต้องใช้เวลาหนึ่งทศวรรษในการสร้าง  และใช้เวลาอีกหนึ่ง

ทศวรรษกว่าจะได้รบัการยอมรบัจากผู้คน  เทคโนโลยสี�าหรบัส่งสญัญาณ

วิทยุแบบความถี่คงที่  (หรือที่เราเรียกกันว่าวิทยุระบบเอเอ็ม)  เกิดขึ้นใน

ช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20  แต่สถานวีทิยรุะบบเอเอม็เชงิพาณชิย์

เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกในปี 1920  และแพร่หลายไปสู่ทกุครวัเรอืนใน

สหรฐัอเมรกิาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920  ในท�านองเดยีวกนั  บรษิทัโซนี่

เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเล่นวิดีโอส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปในปี 1969  

แต่ต้องใช้เวลาอกี 7 ปีกว่าจะเริ่มวางจ�าหน่ายเบต้าแมกซ์เป็นครั้งแรก  แถม

เครื่องเล่นวิดีโอก็ไม่ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกครอบครัวต้องมีจนกระทั่ง 

ช่วงกลางทศวรรษที่ 1980  ส่วนเครื่องเล่นดวีดีมีาแทนเครื่องเล่นวดิโีอตาม

บ้านเรือนของชาวอเมริกันในปี 2006  หรือ 9 ปีหลังจากเครื่องเล่นดีวีดี 

วางจ�าหน่ายในตลาดเป็นครั้งแรก  ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มอืถอื  คอมพวิเตอร์

ส่วนบคุคล  หรอืระบบจพีเีอสกล้็วนใช้เวลาใกล้เคยีงกนันบัตั้งแต่ถกูคดิค้น

ขึ้นมาจนกระทั่งได้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย

คราวนี้ลองมาพจิารณากรณทีี่แตกต่างออกไปกนั  นั่นคอื  เรื่องราว

ของชตั เฮอร์ลย์ี  สตฟี เฉนิ  และจาเวด การมิ  ทั้งสามคนเป็นอดตีพนกังาน

ของเว็บไซต์ส�าหรับช�าระเงินออนไลน์อย่างเพย์พาล  ในช่วงต้นปี 2005  

พวกเขาตัดสินใจว่าอินเทอร์เน็ตพร้อมส�าหรับการปรับปรุงการน�าเสนอ 

คลปิวดิโีอและเสยีงแล้ว  แน่นอนว่าคลปิวดิโีอไม่ใช่ส่วนประกอบดั้งเดมิของ

อินเทอร์เน็ต  ซึ่งถือก�าเนิดขึ้น 15 ปีก่อนหน้านั้นในฐานะระบบส�าหรับให้

นกัวชิาการทั้งหลายแบ่งปันข้อมลูที่อยูใ่นรปูของไฮเปอร์เทก็ซ์  แต่เมื่อเวลา

ผ่านไปคลิปวิดีโอก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกออนไลน์  ซึ่งต้องขอบคุณ

ระบบใหม่ ๆ ที่เพิ่งถอืก�าเนดิขึ้นส�าหรบัการเล่นคลปิวดิโีอ  เช่น  ควกิไทม์  

แฟลช  และวนิโดวส์มเีดยีเพลเยอร์  อย่างไรกต็าม  เครื่องมอืที่ช่วยให้ผูค้น

SAMPLE



21

อพัโหลดและแบ่งปันคลปิวดิโีอในอนิเทอร์เนต็ยงัใช้งานได้ยากเกนิไปส�าหรบั

ผู้ใช้ส่วนใหญ่  เฮอร์ลยี์  เฉนิ  และการมิจงึสร้างตวัต้นแบบอย่างคร่าว ๆ 

ในรูปของบริการที่จะช่วยอุดข้อด้อยทั้งหลายของระบบที่มีอยู่ในขณะนั้น  

โดยมเีงนิจากการระดมทนุไม่ถงึ 10 ล้านดอลลาร์และจ้างพนกังานประมาณ 

20 กว่าคน  จากนั้นพวกเขากเ็ปิดตวัยทูบู  ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ที่จะพลกิโฉมการ

แบ่งปันข้อมลูที่อยูใ่นรปูของวดิโีอออนไลน์  ภายในเวลา 16 เดอืนหลงัจาก

เปิดตวั  ยทูบูกไ็ด้เผยแพร่วดิโีอมากกว่า 30 ล้านคลปิต่อวนั  และกลายเป็น

หนึ่งในสบิเวบ็ไซต์ที่มผีู้เยี่ยมชมมากที่สดุภายในเวลา 2 ปี  ก่อนที่เฮอร์ลยี์  

เฉนิ  และการมิจะผดุความคดิเกี่ยวกบับรษิทัตั้งใหม่ของพวกเขา  คลปิวดิโีอ

บนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่หาได้ยากพอ ๆ กับค�าบรรยายใต้ภาพบนหน้าจอ

โทรทัศน์  ในยุคนั้นอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยตัวหนังสือ  และนาน ๆ ครั้ง 

อาจมีการอัพโหลดภาพบ้าง  แต่ยูทูบท�าให้คลิปวิดีโอได้รับความนิยมบน

อนิเทอร์เนต็

คราวนี้ลองพิจารณาว่าความคิดทั้งสองอย่างข้างต้น  (ซึ่งก็คือ

โทรทศัน์ระบบเอชดแีละยทูบู)  ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์พื้นฐานของระบบ

ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง  การเปลี่ยนจากระบบอะนาลอ็กไปเป็นระบบเอชดี

ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านคณุภาพ  ไม่ใช่ด้านประเภทการใช้งาน  ถงึแม้

โทรทศัน์จะมคีวามละเอยีดของจอภาพมากขึ้น  เสยีงคมชดักว่าเดมิ  และ

สสีนัชดัเจนยิ่งขึ้น  แต่ผูค้นกย็งัคงรบัชมโทรทศัน์ระบบเอชดด้ีวยวธิเีดยีวกบั

ที่พวกเขารับชมโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก  กล่าวคือ  พวกเขาเลือกช่องที่

ต้องการ  จากนั้นกเ็อนหลงัและรบัชมรายการ  ในทางกลบักนั  ยทูบูเปลี่ยน

กฎเกณฑ์พื้นฐานของสื่อต่าง ๆ ไปโดยสิ้นเชงิ  มนัไม่เพยีงท�าให้การรบัชม

คลปิวดิโีอบนอนิเทอร์เนต็ได้รบัความนยิมในวงกว้างเท่านั้น  แต่ยงัท�าลาย

ข้อจ�ากดัของการต้องนั่งรบัชมรายการอยูห่น้าจอโทรทศัน์ด้วย  แถมคณุยงั

สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอของตัวเอง  แนะน�าหรือให้คะแนนคลิปวิดีโอ

ของคนอื่น  และพูดคุยเกี่ยวกับมัน  นอกจากนี้  แค่กดคีย์บอร์ดไม่กี่ครั้ง

คลปิวดิโีอที่ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต์ของคนอื่นกจ็ะมาโผล่บนเวบ็ไซต์ของคณุ
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แล้ว  เทคโนโลยีของยูทูบเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่มีความกระตือรือร้น

สามารถสร้างสถานีโทรทัศน์ส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาได้  ด้วยการน�าคลิป

วดิโีอจากทั่วโลกมาร้อยเรยีงเข้าด้วยกนั

บางคนอาจมองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องของซอฟต์แวร์  ซึ่งโดย

ธรรมชาตแิล้วมคีวามยดืหยุน่มากกว่าฮาร์ดแวร์อย่างโทรทศัน์หรอืโทรศพัท์

มือถือ  แต่ก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วง

กลางทศวรรษที่ 1990  ความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ล้วนเป็นไปตาม

กฎ 10/10 เหมอืนกบัเทคโนโลยอีื่น ๆ ในศตวรรษที่ 20  ตวัอย่างเช่น  ส่วน

ต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้มต้ีนก�าเนดิมาจากการสาธติเทคโนโลยอีนัโด่งดงั

ของนกัวทิยาการคอมพวิเตอร์รุน่บกุเบกิชื่อดกัลาส เองเกลบาร์ต  ในปี 1968  

ส่วนองค์ประกอบหลักต่าง ๆ  (เช่น  รูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอที่

พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน)  ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยพาร์คของ

บรษิทัซรีอ็กซ์ในช่วงทศวรรษที่ 1970  แต่กว่าผลติภณัฑ์ที่มส่ีวนต่อประสาน

กราฟิกกบัผูใ้ช้อนัสมบรูณ์จะถกูวางจ�าหน่ายเป็นครั้งแรกกต้็องรอจนกระทั่ง

ปี 1981  โดยอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ที่ชื่อซีร็อกซ์ สตาร์  ตามมาด้วย

แมคอนิทอชในปี 1984  ซึ่งถอืเป็นครั้งแรกที่ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ 

ได้กลายเป็นกระแส  (ถึงแม้จะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มอยู่ก็ตาม)  

ถงึอย่างนั้นกต็้องรอจนกว่าการเปิดตวัวนิโดวส์ 3.0 ในปี 1990  (หรอืเกอืบ 

10 ปีหลงัจากซรีอ็กซ์ สตาร์  วางจ�าหน่าย)  ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้

จึงจะกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป  แบบแผนเดียวกันนี้ยังปรากฏใน

ประวัติศาสตร์การคิดค้นซอฟต์แวร์ประเภทอื่น  ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม 

จัดท�าเอกสาร  โปรแกรมตารางข้อมูล  หรือโปรแกรมอีเมล  ถึงแม้

ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะประกอบขึ้นจากหน่วยความจ�าเป็นบิต  แทนที่จะเป็น

อะตอมซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสสาร  แต่มันก็ใช้เวลานานเช่นเดียวกับ 

ที่กว่าโทรทัศน์ระบบเอชดีจะแปรเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นสิ่งที่ประสบ

ความส�าเรจ็อย่างแพร่หลาย
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