Karl Drais

(เกิด 29.4.1785

ณ เมือง Karlsruhe

ถึงแกกรรม 10.12.1851 ณ เมือง Karlsruhe)
ชีวประวัตโิ ดยยอ
Karl Drais มีชื่อตัวเมื่อเขาทําพิธีลางบาปหรือพิธีบัพติสมา คือ Karl Friedrich
Christian Luwig

ในเบื้องตน Freiherr (บารอน) Drais von Sauerbronn

ทําหนาที่เปนเจาหนาที่ปาไมในสังกัดรัฐ Baden
แตทวาตอมาเขาไดรับบํานาญและไมไดทํางานในหนาที่เจาหนาที่ปาไมอีกตอไป
และไดเริ่มตนอาชีพเปนนักประดิษฐตั้งแตบัดนั้น
เขาไดประดิษฐเครื่องเขียนโนตเพลง, เครื่องมือเขียนชวเลขสําหรับ 16 ตัวอักษร,
ยานพาหนะ 4 ลอ 2 คัน ที่ขับเคลื่อนดวยกําลังคน และที่สําคัญที่สุด คือ เครื่องวิ่ง 2 ลอ
ซึ่งถูกนําออกแสดงเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ค.ศ. 1817 ณ เมือง Mannheim
สิ่งประดิษฐชิ้นนี้ของเขาถือไดวาเปนยานพาหนะ 2 ลอคันแรกที่สามารถขับเคลื่อนไดเอง
และยังถือไดวาเปนตนตํารับของยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนโดยไมตองอาศัยกําลังม
าอีกดวย จากการปูทางดังกลาวสิบปตอมาทําให Pierre Michaux
ไดคนพบรถจักรยานที่ขับเคลื่อนโดยการถีบหรือปน ทําใหเกิดรถจักรยานที่ทันสมัยขึ้น
นอกจากนั้นการประดิษฐคิดคนของเขายังเปนหนทางนําไปสูการประดิษฐรถยนตโดย
Carl Benz ในเวลาตอมาอีกดวย และจากสิ่งประดิษฐของเขาทําให Karl Drais
ไดรับการแตงตั้งจาก Großherzog (Grand Duke) Carl
เปนศาสตราจารยในสาขากลศาสตร

นอกจากนั้นความพยายามของเขาในการสรางรถไฟขนาดเล็กที่ใชกําลังคนในการขับเ
คลื่อนก็ยังปรากฏนามซึ่งถูกเรียกขานวา “Draisine” อยูจนทุกวันนี้
ในป ค.ศ. 1849 เนื่องจากการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไคย
Karl Drais ไดสละยศขุนนางของตน และดวยสาเหตุดังกลาวหลังการปฏิวัติใน Baden
ประสบความลมเหลว ทําใหสถานภาพความเปนอยูของเขาถูกทําลายลงไปดวย
เนื่องจากการโจมตีและการวากลาวโจษจันในเรื่องที่เขาเปนผูนิยมการปกครองในระบอ
บประชาธิปไตย สงผลใหความสําเร็จในการประดิษฐยานพาหนะ 2
ลอของไมไดรับการยอมรับในเวลาตอมา

ชีวประวัตล
ิ า สุด
ชีวประวัติของนักประดิษฐเครื่องวิ่ง 2 ลอ Karl Drais
เขียนโดยศาสตราจารยดอกเตอร Hans-Erhard Lessing
บนรากฐานการศึกษาจากเอกสารสําคัญตาง ๆ Drais
ในปจจุบันนี้ไดถูกขนานนามวาเปนคนหนุมที่มีพรสวรรค, เต็มเปยมไปดวยอุดมการณ
และเปนผูซึ่งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในป ค.ศ. 1849
ตรงกันขามกับภาพลักษณของเขาซึ่งถูกมองวาเปนขุนนางตัวตลกที่ถูกหัวเราะเยาะ
และถูกมองอยางดูหมิ่นเมื่อ 150 ปที่ผานมา
Karl von Drais เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1785 ณ เมือง Karlsruhe
ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐ Baden เขาถือกําเนิดในฐานะบุตรชายขององคมนตรีแหงรัฐ
Baden Karl Wilhelm Friedrich Ludwig von Drais และ Ernestine Christin
Margaretha (บุตรีแหงตระกูล Kaltenthal) บิดาอุปถัมภ (ตามพิธีทางศาสนาคริสต) คือ
Makgraf (Grand Duke) Carl-Friedrich von Baden
ผูซึ่งไดกําหนดใหเขาเขาทํางานในกรมปาไมในเวลาตอมา
Karl Drais ไดเขาศึกษาในโรงเรียนที่เมือง Karlsruhe
และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเมื่อป ค.ศ. 1800
หลังจากนั้นไดเขาศึกษาตอในโรงเรียนเอกชนเฉพาะทางสําหรับเจาหนาที่ปาไม ณ เมือง
Pforzhiem ซึ่งลุงของเขา Friedrich Heinrich Georg เปนเจาของ
เนื่องจากไมมีตําแหนงงานวางสําหรับเจาหนาที่ปาไมที่จบใหม
เขาจึงศึกษาตอในเบื้องตนเมื่อป ค.ศ. 1803-1805 ทางดานคณิตศาสตร, ฟสิกส
และสถาปตยกรรม ณ เมือง Heidelberg หลังจากนั้นจึงไดเขาทํางานในกรมปาไมที่รัฐ
Baden
แตไดเบนเข็มจากการทํางานในดานปาไมมาเปนการสอนและการประดิษฐแทน
บิดาของเขาไดรับตําแหนงเปนประธานศาลสภาขุนนางและครอบครัวของเขาได
ยายถิ่นฐานมายังเมือง Mannheim เมื่อป ค.ศ. 1810 ในป ค.ศ. 1811 Drais
ไดตัดสินใจหยุดการทํางานใหกับกรมปาไม
แตเขายังคงไดรับเงินบํานาญตอไปและไดยายมาอยูที่เมือง Mannheim เชนเดียวกัน
เขาไดประดิษฐเครื่องเขียนโนตเพลงอัตโนมัติ (ค.ศ. 1812) พาหนะเดินทาง 4
ลอที่ใชกําลังคนในการขับเคลื่อน 2 คัน (ค.ศ.1813, 1814)
ซึ่งผลงานชิ้นที่สองของเขานี้ไดนําออกแสดงที่ สภา Kongress ณ เมืองเวียนนา
นอกจากนั้นเขาไดเขียนวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร
และทายที่สุดไดประดิษฐเครื่องวิ่ง 2 ลอ (ค.ศ. 1817) เปนผลสําเร็จ

สาเหตุสําคัญที่ทําให Drais คิดประดิษฐยานพาหนะตาง ๆ นั้น เนื่องมาจากในป
ค.ศ. 1812อันเปนปแหงการเริ่มตนภาวะทุพภิกขภัย (จากการระเบิดของภูเขาไฟ
Tambora ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนเม.ย. ค.ศ. 1815) สงผลใหหนารอนในป
ค.ศ. 1816 ถูกปกคลุมไปดวยหิมะ
และทําใหเกิดภาวะความอดอยากแรนแคนขึ้นในประเทศเยอรมัน
มาจํานวนมากตองถูกฆาเนื่องจากพืชพันธุธัญญาหารไมเพียงพอสําหรับมนุษย
ดวยสาเหตุนี้เครื่องวิ่ง 2
ลอในชวงเวลานั้นจึงกลายเปนทางเลือกที่ไดรับความสนใจอยางสูงแทนที่การสัญจรโดย
อาศัยมา และตํานานแหงการเดินทางโดยเครื่องวิ่ง 2
ลอครั้งแรกไดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1817 จากเมือง Mannheim
บนถนนที่ปูดวยหิน (Chaussee) ไปจนถึง Schwetzinger Relaishaus
(ในปจจุบันนี้คือเขต Rheinauในเมือง Mannheim)
ซึ่งถือไดวาเปนการเปดฉากการเดินทางหรือการสัญจรโดยไมใชมาเปนครั้งแรกขึ้น
แตทวาสิ่งประดิษฐคิดคนของ Drais ไมสามารถนําไปทําการตลาดได
เนื่องจากวาเขายังอยูในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งโดยหลักแลวเขาไมสามารถประกอบอาชีพหรือทํางานอื่น ๆ ได
อยางไรก็ตามเขาไดรับมอบเอกสิทธิ์พิเศษจาก Großherzog (Grand Duke)
Carl เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1818 ใหมีสิทธิเหนือเครื่องวิ่ง 2
ลอของเขาไดเปนเวลาสิบป และยังคงไดรับเงินบํานาญตอไป
พรอมทั้งตําแหนงศาสตราจารยในสาขากลศาสตรอีกดวย
เนื่องจากพื้นถนนในเวลานั้นเต็มไปดวยรองจากการเดินทางโดยรถมา
ทําใหเกิดความไมเหมาะสมอยางมากกับการเดินทางโดยเครื่องวิ่ง 2 ลอ
เพราะฉะนั้นคนที่ใชรถของเขาจึงเปลี่ยนไปใชทางเดินเทาของคนทั่วไปที่มีความราบเรีย
บมากกวา และที่นั่นแนนอนวาเครื่องวิ่ง 2 ลอจะสามารถเดินทางไดอยางรวดเร็ว
และกลาวไดวาเร็วจนเกินไป
หลังจากนั้นจึงมีการหามจากตํารวจและมีการกําหนดคาปรับทีร่ ุนแรงทั้งในอังกฤษ,
สหรัฐอเมริกา และแมแตใน Kalkutta
ดวยสาเหตุดงั กลาวสงผลกระทบใหการเดินทางโดยใชเครื่องวิ่ง 2
ลอลดลงในหลายปหลังจากนั้น

Karl Drais ออกเดินทางในป ค.ศ. 1822 ไปยัง Brasilien
ที่ซึ่งเขาทํางานในฐานะชางรังวัดที่ดิน หลังจากการเดินทางกลับมายังเมือง
Mannheim ในป ค.ศ. 1827 เขาไดสรางเครื่องมือเขียนชวเลขซึ่งมี 16 ตัวอักษร
บิดาของเขาไดเสียชีวิตลงในป ค.ศ. 1830 ดวยสาเหตุดังกลาวไมเพียงแตทําให
Karl Drais สูญเสียการสนับสนุนจากบิดา (ซึ่งมีอท
ิ ธิพลอยางมาก)
ในการประกอบอาชีพนักประดิษฐที่ไมธรรมดาของเขา
แตทวายังทําใหเขาถูกโจมตีจากกลุมอิทธิพลทางการเมืองฝายตรงขามกับบิดาของเขา
และถูกโจมตีอยางตอเนื่องรุนแรง
หลังจากที่เขารอดชีวิตจากการลอบสังหารในป ค.ศ. 1838 ตัง้ แตป ค.ศ. 18931845 เขาไดอาศัยอยูในหมูบาน Waldkatzenbach ในเนินเขา Odenwald
ในชวงเวลานี้เขาไดทดลองยานพาหนะที่ใชเทาปนหรือถีบบนรางรถไฟ ณ เมือง
Karlsruhe
จึงเปนที่มาของคําวา“Draisine”ซึ่งยังเปนที่เรียกขานอยูทั่วไปสําหรับพนักงานรถไฟจนถึ
งปจจุบันนี้ และในที่สุดเขาไดยายกลับไปยังเมืองบานเกิด Karlsruhe อีกครั้ง
ในป ค.ศ. 1849 เมื่อครั้งที่เขาไดเขารวมในการปฏิวัติในรัฐ Baden
เขาไดสละยศและเอกสิทธิ์ในฐานะขุนนาง
และกลายเปนที่รูจักในนามของผูที่นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเนื่องจากความลมเหลวในการปฏิวัติไดกลายเปนจุดเริ่มตนของชวงชีวต
ิ อันขมขื่นสํา
หรับ Karl Drais ดวยเจตนารายจากผูคนรอบขางทําใหเขาไดรับการปฏิบัติที่ไมดีจาก
คนรอบขาง ถูกเวนคืนทรัพยสมบัติ
จนเขาแทบจะกลายเปนบาและแทบนะถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
บํานาญของเขาไดถูกยึดจากกองทัพของ Preußien
สําหรับเปนการชดใชคาเสียหายจากการปฏิวัติ
และทายที่สุดเขาไดเสียชีวิตลงในสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ.1851 ณ เมือง Karlsruhe
แปลเปน ภาษา ของ Montira Achavanuntakul
เขาไปใน ภาษา เยอรมันเขียนของ Dr. Gerd Hüttmann

