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บทเรีียนเหล่่านี�เขีียนข้ี�นสำหรีับผู้้�มีีความีรี้�ด้�านวิทยาศาสตรี์

น้้อยหรืือไม่่ร้้ืเลย ทุุกบทุปรืะกอบเข้้าด้้วยกัน้เป็น้ภาพรืวม่คร่ืาวๆ 

เก่�ยวกบัแง่่ม่มุ่ต่า่ง่ๆ ทุ่�น้า่ต่ื�น้ต่าต่ื�น้ใจทุ่�สุดุ้ข้อง่การืปฏิิวติั่ครัื�ง่ยิ�ง่ใหญ่่

แหง่่วง่การืฟิสิุกิสุใ์น้ศต่วรืรืษทุ่� 20 อก่ทุั�ง่ใหภ้าพรืวม่ข้อง่คำถาม่และ

เรืื�อง่ลึกลับทุ่�การืปฏิิวัต่ิน้่�เผยให้เห็น้ เพรืาะวิทุยาศาสุต่ร์ืไม่่เพ่ยง่

เสุน้อวธิีเ่ข้า้ใจโลกอยา่ง่ถอ่ง่แทุม้่ากข้ึ�น้ แต่ม่่นั้ยงั่ทุำใหเ้รืาต่รืะหน้กั 

ว่าข้อบเข้ต่ข้อง่สุิ�ง่ทุ่�เรืายัง่ไม่่รื้้น้ั�น้กว้าง่ใหญ่่เพ่ยง่ใด้

บทุเร่ืยน้แรืกกลา่วถงึ่ทุฤษฎ่ีสัุม่พัทุธีภาพทุั�วไปข้อง่อัลเบิรืต์่ 

ไอน์้สุไต่น์้ ซึึ่�ง่ได้้ชืื่�อว่าเป็น้ “ทุฤษฎ่ีอัน้ง่ด้ง่าม่ทุ่�สุุด้” บทุเร่ืยน้ทุ่� 2  

วา่ด้้วยกลศาสุต่รืค์วอน้ต่มั่ซึึ่�ง่แฝง่เรืน้้แง่ม่่มุ่ทุ่�น้า่ฉง่น้ทุ่�สุุด้ข้อง่ฟิสิุกิสุ์

สุม่ัยใหม่่ บทุเรื่ยน้ทุ่� 3 ว่าด้้วยจักรืวาล กล่าวคือสุถาปัต่ยกรืรืม่

ข้อง่เอกภพทุ่�เรืาอาศัยอย่้ บทุเร่ืยน้ทุ่� 4 เก่�ยวกับอนุ้ภาคม้่ลฐาน้

ข้อง่เอกภพ บทุเร่ืยน้ทุ่� 5 กล่าวถึง่ทุฤษฎ่ีโน้้ม่ถ่วง่เชิื่ง่ควอน้ตั่ม่  

ซึ่ึ�ง่เป็น้ความ่พยายาม่ทุ่�ด้ำเนิ้น้ต่่อเน้ื�อง่เรืื�อยม่า โด้ยม่่จุด้มุ่่ง่หม่าย
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เพื�อสุัง่เครืาะห์ความ่ร้้ืจากบรืรืด้าการืค้น้พบครืั�ง่สุำคัญ่ใน้ศต่วรืรืษ 

ทุ่� 20 บทุเร่ืยน้ทุ่� 6 เก่�ยวกับความ่น่้าจะเป็น้และความ่ร้ือน้ข้อง่หลุม่ด้ำ  

บทุเรืย่น้สุดุ้ทุ้ายข้อง่หนั้ง่สุอืเลม่่น้่�ยอ้น้กลับม่าทุ่�ต่วัเรืาและต่ั�ง่คำถาม่

วา่ เมื่�อพจิารืณาคำอธีบิายโลกอนั้น้า่อศัจรืรืยจ์ากม่มุ่ม่อง่ทุาง่ฟิสิุกิสุ์

แล้ว เรืาจะม่อง่การืด้ำรืง่อย้่ข้อง่ต่น้เอง่อย่าง่ไรื 

บทุเร่ืยน้เหล่าน้่�ต่่อยอด้ม่าจากชุื่ด้บทุความ่ทุ่�ผ้เ้ข่้ยน้เผยแพร่ื

ใน้สุ่วน้แทุรืกฉบบัวนั้อาทุติ่ย์ข้อง่หน้งั่สุอืพมิ่พ์ภาษาอติ่าลทุ่่�ชื่ื�อ Il Sole 

24 Ore ผม่ข้อข้อบคณุอาร์ืม่นั้โด้ ม่สัุซึ่าเรืน้ต่ ่(Armando Massarenti) 

อย่าง่สุ้ง่ทุ่�ม่อบเน้ื�อทุ่�ใน้หน้้าวัฒน้ธีรืรืม่ข้อง่หน้ัง่สืุอพิม่พ์ฉบับ 

วนั้อาทิุต่ย์ให้กบัเน้ื�อหาทุาง่วิทุยาศาสุต่ร์ื และเปิด้โอกาสุให้แสุง่สุว่าง่

ฉายลง่บน้บทุบาทุข้อง่ฟิิสุิกสุ์ ซึ่ึ�ง่เป็น้แง่่มุ่ม่ทุ่�สุำคัญ่และจำเป็น้ 

อย่าง่ยิ�ง่ต่่อวัฒน้ธีรืรืม่ข้อง่เรืา





บัทเรียนที่ 1

ทฤษฎีอันงดงามที่สุด
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ในวัยหน่่มี อััล่เบิร์ีต ไอัน์สไตน์ (Albert Einstein) ใช้�เวล่า 

หน้ึ�ง่ปีเต่รื็ด้เต่รื่อย่าง่ไรื้จุด้หม่าย คุณจะไปไม่่ถึง่ไหน้หรือกถ้าไม่่ได้้  

“เสุ่ย” เวลาไปบ้าง่เลย น้่าเสุ่ยด้ายทุ่�พ่อแม่่ข้อง่วัยรุ่ืน้ม่ักหลง่ลืม่ 

ใน้จุด้น้่� ไอน้์สุไต่น้์อย้่ใน้เม่ือง่ปาเว่ย เข้ากลับม่าพักกับครือบครืัว 

หลัง่จากละทุิ�ง่การืศึกษาใน้ปรืะเทุศเยอรืม่น้่ เพรืาะไม่่สุาม่ารืถทุน้

ความ่เข้ม้่ง่วด้ใน้โรืง่เร่ืยน้มั่ธียม่ทุ่�น้ั�น้ได้้ เวลาน้ั�น้เป็น้ชื่ว่ง่ต้่น้ศต่วรืรืษ 

ทุ่� 20 และเป็น้ชื่่วง่เริื�ม่ปฏิิวัต่ิอุต่สุาหกรืรืม่ใน้อิต่าล่ พ่อข้อง่เข้า

ซึ่ึ�ง่เป็น้วิศวกรืกำลัง่ต่ิด้ต่ั�ง่โรืง่ง่าน้ผลิต่พลัง่ง่าน้ไฟิฟิ้าแห่ง่แรืกบน้

ทุ่�รืาบปาด้าน้า อัลเบิรื์ต่อ่าน้ง่าน้ข้อง่คาน้ทุ์ (Immanuel Kant) และ

เข้้าฟิัง่บรืรืยายทุ่�ม่หาวิทุยาลัยปาเว่ยเพื�อความ่เพลิด้เพลิน้เป็น้ 

ครัื�ง่ครืาวโด้ยทุ่�ไม่่ได้้ลง่ทุะเบ่ยน้ทุ่�น้ั�น้และไม่่ต้่อง่กัง่วลเรืื�อง่สุอบ 

เหล่าน้ักวิทุยาศาสุต่รื์ผ้้ครื�ำเครื่ง่ถือกำเน้ิด้ข้ึ�น้ม่าเชื่่น้น้่�เอง่ 

หลัง่จากน้ั�น้เข้าลง่ทุะเบ่ยน้เร่ืยน้ทุ่�ม่หาวิทุยาลัยซึ่้ริืกและ

ศกึษาฟิสิุกิสุอ์ยา่ง่ครื�ำเครืง่่ ไม่่ก่�ปตี่อ่ม่า ใน้ปี 1905 เข้าสุง่่บทุความ่
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สุาม่ชื่ิ�น้ไปยัง่วารืสุารืวิทุยาศาสุต่รื์อัน้ทุรืง่เก่ยรืต่ิทุ่�สุุด้ใน้สุม่ัยน้ั�น้ 

น้ั�น้คือ วารสารฟิิสิกส์ประจำปี (Annalen der Physik) แต่่ละชื่ิ�น้

ควรืค่าพอทุ่�จะคว้ารืาง่วัลโน้เบลได้้เลย บทุความ่ชื่ิ�น้แรืกพิสุ้จน้์ว่า

อะต่อม่ม่่อย่้จรืิง่ บทุความ่ชื่ิ�น้ทุ่�สุอง่วาง่รืากฐาน้ให้กับกลศาสุต่รื์ 

ควอน้ต่มั่ (quantum mechanics) ซึ่ึ�ง่ผม่จะกลา่วถงึ่ใน้บทุเร่ืยน้ถดั้ไป 

บทุความ่ทุ่�สุาม่เสุน้อทุฤษฎีสุ่มั่พทัุธีภาพ (theory of relativity) ข้อง่

เข้าเป็น้ครืั�ง่แรืก [ปัจจุบัน้รื้้จักใน้ชื่ื�อ “สุัม่พัทุธีภาพพิเศษ” (special 

relativity)] ซึ่ึ�ง่เป็น้ทุฤษฎ่ีทุ่�ชื่่�แจง่ว่าเวลาไม่่ได้้ด้ำเน้ิน้ไปใน้แบบ

เด่้ยวกนั้สุำหรัืบทุุกคน้ ฝาแฝด้เหมื่อน้ค้ห่น้ึ�ง่จะอายตุ่่าง่กนั้ถ้าฝ่ายใด้ 

ฝ่ายหน้ึ�ง่เคลื�อน้ทุ่�ด้้วยความ่เรื็วสุ้ง่

เพย่ง่ข้้าม่คนื้ไอน์้สุไต่น์้กก็ลายเป็น้น้กัวทิุยาศาสุต่ร์ืทุ่�ม่่ชื่ื�อเสุ่ยง่

และม่่ม่หาวิทุยาลัยหลายแห่ง่เสุน้อง่าน้ให้ แต่บ่าง่อย่าง่รืบกวน้จิต่ใจ

เข้า ทุฤษฎีสุ่มั่พทัุธีภาพข้อง่เข้าได้้รืบัการืยกยอ่ง่อยา่ง่รืวด้เรืว็กจ็รืงิ่ 

แต่มั่่น้ไม่่สุอด้คลอ้ง่กบัสิุ�ง่ทุ่�เรืารื้เ้ก่�ยวกบัแรืง่โน้ม้่ถ่วง่ กล่าวคอืเรืื�อง่ 

ทุ่�ว่าสุิ�ง่ต่่าง่ๆ ต่กลง่พื�น้ได้้อย่าง่ไรื เข้าต่รืะหน้ักถึง่ปรืะเด้็น้น้่�ข้ณะ

เข้่ยน้บทุความ่สุรืุปทุฤษฎี่ข้อง่ต่น้ และเริื�ม่สุง่สุัยว่าอาจจำเป็น้

ต่้อง่ทุบทุวน้กฎีแห่ง่ “ความ่โน้้ม่ถ่วง่สุากล” ซึึ่�ง่บัญ่ญ่ัต่ิโด้ยไอแซึ่ก  

น้วิต่นั้ (Isaac Newton) บิด้าแห่ง่ฟิิสุิกสุ์ เพื�อให้เข้้ากับแน้วคิด้ใหม่่

วา่ด้้วยสุมั่พัทุธีภาพ เข้าหม่กมุ่่น้ครุ่ืน้คิด้เพื�อไข้ปัญ่หาน้่� และใชื่เ้วลา

ถึง่สุิบปี ม่ัน้เป็น้สุิบปีแห่ง่การืศึกษาอย่าง่คลุ้ม่คลั�ง่ ความ่พยายาม่ 

ข้้อผิด้พลาด้ ความ่สัุบสุน้ บทุความ่ผิด้ๆ ความ่คิด้บรืรืเจิด้ และ 

ความ่คิด้ผิด้รื้ป



Carlo Rovelli   15

ทุ้ายทุ่�สุุด้ ใน้เดื้อน้พฤศจิกายน้ 1915 เข้าตั่ด้สิุน้ใจพิม่พ์

บทุความ่อธีิบายคำต่อบอัน้สุม่บ้รืณ์ น้ั�น้คือทุฤษฎี่แรืง่โน้้ม่ถ่วง่ใหม่่

ซึ่ึ�ง่เข้าเรื่ยกว่า “ทุฤษฎ่ีสุัม่พัทุธีภาพทัุ�วไป” (General Theory of 

Relativity) ผลง่าน้ชื่ิ�น้เอกข้อง่เข้า และเป็น้ “ทุฤษฎี่อัน้ง่ด้ง่าม่ทุ่�สุุด้” 

ใน้บรืรืด้าทุฤษฎ่ีทัุ�ง่หลายทุั�ง่ปวง่ ต่าม่คำกล่าวข้อง่เลฟิ แลน้เด้า 

(Lev Landau) น้ักฟิิสุิกสุ์ชื่าวรืัสุเซึ่่ยผ้้ยิ�ง่ใหญ่่

ม่่ง่าน้ชื่ิ�น้เอกทุ่�ทุำให้เรืารื้้สุึกซึ่าบซึ่ึ�ง่กิน้ใจ เชื่่น้ บทุเพลง่  

เรเควยีม ข้อง่โม่ซึ่าร์ืทุ มหากาพย์โอดิิสซีย์ี ข้อง่โฮเม่อร์ื วหิารืซึ่สิุต่น่้

ชื่าเปล และบทุละครืเรืื�อง่ คิงเลีียร์ หากต่้อง่การืเข้้าถึง่อัจฉรืิยภาพ

ข้อง่สุิ�ง่เหลา่น้่� เรืาอาจต่อ้ง่ศกึษาฝกึปรือืยาวน้าน้ แต่ร่ืาง่วลัทุ่�ได้้น้ั�น้

ง่ด้ง่าม่จบัใจ และไม่่เพย่ง่เทุา่น้ั�น้ เรืายงั่ได้้เปดิ้หเ้ปดิ้ต่าสุ้ม่่มุ่ม่อง่โลก

แบบใหม่่ ทุฤษฎ่ีสุมั่พทัุธีภาพทุั�วไปซึึ่�ง่เป็น้เพชื่รืน้�ำเอกข้อง่ไอน์้สุไต่น์้

คือหน้ึ�ง่ใน้ผลง่าน้ชื่ิ�น้เอกรืะด้ับน้่� 

ผม่จำได้้ด่้ถึง่ความ่รื้้สุึกต่ื�น้เต่้น้เมื่�อผม่เรืิ�ม่เข้้าใจทุฤษฎี่น้่� 

บาง่สุ่วน้ ต่อน้น้ั�น้เป็น้ฤด้้ร้ือน้ข้ณะทุ่�ผม่เรืย่น้ม่หาวทิุยาลยัปสีุดุ้ทุ้าย 

ผม่อย้่บน้ชื่ายหาด้ทุ่�กอน้โด้ฟิ้รื่ใน้แคว้น้กาลาเบร่ืย ทุ่าม่กลาง่

แสุง่แด้ด้แห่ง่ทุะเลเม่ดิ้เต่อร์ืเรืเน้่ยน้ฝั�ง่เฮลเลนิ้ก ชื่่วง่ปิด้เทุอม่ 

เหม่าะสุม่ทุ่�สุุด้ทุ่�จะศึกษาสิุ�ง่ต่่าง่ๆ เพรืาะไม่่ถ้กการืเข้้าชื่ั�น้เร่ืยน้

รืบกวน้สุม่าธีิ ต่อน้น้ั�น้ผม่ศึกษาจากหน้ัง่สุือทุ่�ม่่รือยหน้้แทุะต่าม่มุ่ม่ 

เพรืาะต่อน้กลาง่คนื้ผม่ใชื่ห้น้งั่สุอืปดิ้รืข้้อง่สัุต่วโ์ลกผ้น้้า่สุง่สุารืเหล่าน้่�

ใน้บ้าน้สุไต่ล์ฮปิปี�ทุ่�ออกจะเก่าโทุรืม่บน้เน้นิ้เข้าใน้แถบอมั่เบร่ืย ซึ่ึ�ง่ผม่

ใชื่เ้ป็น้ทุ่�หลบภัยจากชื่ั�น้เรืย่น้น่้าเบื�อข้อง่ม่หาวิทุยาลัยใน้โบโลญ่ญ่า 
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น้าน้ๆ ทุ่ผม่จะเง่ยหน้้าจากหน้ัง่สุือข้ึ�น้ม่อง่ทุะเลรืะยิบ รื้้สุึกเหม่ือน้

ม่อง่เห็น้ความ่โค้ง่แห่ง่ปรืิภ้ม่ิ (space) และเวลาใน้จิน้ต่น้าการืข้อง่

ไอน้์สุไต่น้์จรืิง่ๆ รืาวกับม่่เวทุม่น้ต่รื์ด้ลใจ คล้ายว่าเพื�อน้คน้หน้ึ�ง่ม่า 

กรืะซิึ่บข้้าง่ห้และบอกข้้อเท็ุจจรืิง่ล่�ลับอัน้เหลือเชื่ื�อ จ้่ๆ ม่่าน้แห่ง่

ความ่เป็น้จริืง่ก็เลื�อน้ข้ึ�น้ เผยให้เห็น้รืะเบ่ยบกฎีเกณฑ์์ทุ่�เร่ืยบง่่าย

กว่าและลึกซึ่ึ�ง่กว่า น้ับตั่�ง่แต่่ทุ่�เรืาค้น้พบว่าโลกกลม่และหมุ่น้วน้

รืาวกับลก้ข้า่ง่บ้าคลั�ง่ เรืาก็เข้า้ใจว่าความ่เปน็้จริืง่ไม่่ได้้เป็น้ดั้ง่ทุ่�เรืา

เห็น้ ทุุกครืั�ง่ทุ่�เรืาแย้ม่เห็น้แง่่มุ่ม่ใหม่่ข้อง่โลก ม่ัน้เป็น้ปรืะสุบการืณ์

ทุ่�กิน้ใจอย่าง่ลึกซึ่ึ�ง่ ม่่าน้บัง่ต่าอ่กผืน้หน้ึ�ง่ได้้เปิด้ออกแล้ว

แต่่ใน้บรืรืด้าความ่ร้้ืความ่เข้้าใจทุ่�ก้าวกรืะโด้ด้ไปข้้าง่หน้้า

ครัื�ง่แล้วครัื�ง่เล่าต่ลอด้ปรืะวัต่ิศาสุต่ร์ืข้อง่ม่นุ้ษย์ อาจไม่่ม่่ครัื�ง่ใด้

เทุย่บเทุ่าก้าวกรืะโด้ด้ข้อง่ไอน์้สุไต่น์้ได้้เลย ทุำไม่จึง่เป็น้เช่ื่น้น้ั�น้เล่า 

ปรืะการืแรืก เป็น้เพรืาะทุฤษฎี่น้่�เรื่ยบง่่ายจน้น้่าทุึ�ง่หากคุณ

เข้้าใจว่าม่ัน้ทุำง่าน้อย่าง่ไรื ผม่ข้อสุรืุปให้ฟิัง่ด้ัง่น้่�

น้ิวต่ัน้ได้้พยายาม่อธีิบายเหตุ่ผลทุ่�ทุำให้สิุ�ง่ต่่าง่ๆ ต่กสุ้่พื�น้

และด้าวเครืาะห์หมุ่น้ เข้าจิน้ต่น้าการืว่าม่่ “แรืง่” ซึึ่�ง่ดึ้ง่ด้้ด้วัต่ถุ 

ทุุกอย่าง่เข้้าหากัน้และเร่ืยกม่ัน้ว่า “แรืง่โน้้ม่ถ่วง่” เรืาไม่่รื้้ว่าแรืง่ 

ด้ัง่กล่าวกรืะทุำต่่อสุิ�ง่ทุ่�อย่้ห่าง่กัน้โด้ยไม่่ม่่อะไรืเป็น้ต่ัวเชื่ื�อม่ได้้

อย่าง่ไรื บิด้าผ้้ยิ�ง่ใหญ่่แห่ง่วิทุยาศาสุต่ร์ืสุมั่ยใหม่่เอง่ก็ยัง่คุม่เชื่ิง่

และไม่่บุ่ม่บ่าม่เสุน้อสุม่ม่ต่ิฐาน้ใด้ๆ น้ิวตั่น้จิน้ต่น้าการืต่่ออ่กว่า

วัต่ถุต่่าง่ๆ เคลื�อน้ทุ่�ผ่าน้ปรืิภ้มิ่ และปรืิภ้ม่ิเป็น้ภาชื่น้ะใหญ่่โต่ทุ่� 

ว่าง่เปล่า ม่ัน้เป็น้กล่อง่ข้น้าด้ใหญ่่ซึ่ึ�ง่ครือบเอกภพไว้ และเป็น้


