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คาํนํา 
ในยคุที*วทิยาการต่างๆ  เจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว  จนเรียกวา่ความรู้แทบจะท่วมโลก 

ทาํใหใ้นช่วงชีวติของคนๆ หนึ*ง อาจศึกษาทุกสิ*งอยา่งที*ตอ้งการไม่ไดล้ะเอียดลึกซึK ง
นกั   นกัเรียนมธัยมตอ้งเลือกเรียนสายวทิยห์รือสายศิลป์    ในระดบัมหาวทิยาลยัตอ้ง
เลือกคณะ และแยกยอ่ยแบ่งกนัเรียนเป็นเรื*องๆ เฉพาะทางในระดบัที*สูงขึKน ... แมจ้ะ
มีแต่เรื*องยากๆ แต่บางครัK งกค็ลา้ยวา่ฉาบฉวยไดอี้ก นอกจากนีK บ่อยครัK งยงัละเลย
พืKนฐาน หรือที*มาที*ไปสาํคญั ณ จุดตัKงตน้ไป 

เป็นเวลา  5  ปีที*ผูเ้ขียนเองใชเ้วลาในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท-เอก   ในช่วงนัKน
เวลาส่วนใหญ่มกัหมดไปกบัการขลุกอยูก่บัชุดสมการเดิมๆ   เรียกวา่จอ้งกนัใหท้ะลุ
เลยทีเดียว ดว้ยระบบการศึกษาในโลกปัจจุบนั โครงสร้างโดยรวมถูกออกแบบมา
สาํหรับคนจาํนวนมาก และอาจไม่ไดร้องรับการคน้หาอะไรๆ ไดอิ้สระเตม็ที*  ทัKงตวั
ระบบ สภาพแวดลอ้ม และความสลบัซบัซอ้นต่างๆ คงไม่ง่ายนกัที*แมแ้ต่นกัศึกษา
ปริญญาเอกสกัคน จะศึกษาและคน้ควา้ไดเ้หมือนนกัปรัชญาในยคุอดีต ที*เป็นทัKงนกั
คิด นกัปกครอง นกัวทิยาศาสตร์  นกัดนตรี  ศิลปิน กว ี และอื*นๆ ทัKงหมดที*ตอ้งการ
จะเป็น  

ในยคุดิจิทลัดิสรัปชนั  เราไม่มีทางรู้เลยวา่ทกัษะที*มีในวนันีK   อาจไม่เป็นที*ตอ้งการอีก
แลว้ในวนัพรุ่งนีK  ยิ*งเมื*อ COVID-19 ปรากฏตวั กย็ิ*งตอกย ํKาถึงความจาํเป็นของทกัษะ
หลายดา้นในการเอาตวัรอด รวมทัKงที*เกี*ยวกบัปัจจยั 4 และการใชชี้วติประจาํวนั ... ที*
ผา่นมาแมค้วามชาํนาญเฉพาะทาง จะพาใหโ้ลกพฒันาขึKนมากมาย แต่ในวนัที*โลก
กา้วไปขา้งหนา้แบบติดสปีด อีกทัKงความรู้กไ็ม่ไดจ้าํกดัเพียงในหอ้งเรียน คงปฏิเสธ
ไม่ไดว้า่ความชาํนาญหลายดา้นประกอบกนั น่าจะช่วยให ้“รอด” ไดม้ากกวา่  
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ชีวติเรา คงไม่มีใครรับผดิชอบได ้นอกจากตวัเราเอง ... ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็น
เครื*องมือสาํคญัในโลกปัจจุบนั ที*จะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ (ซึ* งไม่จาํเป็นตอ้งเห็น
แก่ตวั) ยิ*งหากไดรู้้ถึงตน้สายหรือที*มาแห่งการคน้พบต่างๆ จะยิ*งก่อเกิดแรงบนัดาล
ใจ และไดแ้นวคิดที*น่าสนใจไม่นอ้ยเลย ใน “ไทม์ไลน์ 5000 ฟิสิกส์พลิกโลก” เล่มนีK  
ผูเ้ขียนเลือกนาํเรื*องราวของการคน้พบในช่วงเวลากวา่ 5 พนัปี นบัจากที*มนุษยเ์ริ*ม
ประดิษฐต์วัอกัษร และจดบนัทึก จนถึงปัจจุบนั ของหนึ*งในวทิยาศาสตร์พืKนฐาน
ที*สุด มายอ่ใหเ้ห็นภาพทัKงหมดแบบไม่เฉพาะเจาะจงเรื*องใดเรื*องหนึ*ง เพื*อสร้าง
มุมมองผา่นยคุสมยัที*เปลี*ยนไปตามกาลเวลาใหก้บัผูอ่้าน โดยไม่ละทิKงชิKนส่วนที*เป็น
เนืKอหาสาระแห่งการคน้พบสาํคญัต่างๆ  

ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที*อธิบายเกี*ยวกบัธรรมชาติ ไม่น่าเชื*อเลยวา่ เพยีงแค่จะอธิบาย
ธรรมชาติรอบตวั นกัฟิสิกส์ตอ้งใช ้“จินตนาการ” ไม่นอ้ยไปกวา่ศิลปินเลย (ในขณะ
ที*จิตกรผูย้ิ*งใหญ่ กแ็สดงความเป็นนกัวทิยาศาสตร์ในตวัดว้ยเช่นกนั) ในยคุโบราณมี
ความพยายามคิดและอธิบายปรากฏการณ์ยากๆ ภายใตต้าํนานเกี*ยวกบัเทพเจา้ ... คิด
ไดง้ยั ตอ้งยกนิKวให ้... แอปเปิลตกใส่หวั แทนที*นิวตนัจะโมโหหิว กลบัเห็นแรงโนม้
ถ่วง ... คิดไดเ้นอะ ขอไหวที้ ...  เวลาเดินของมนัไปเรื*อยๆ แต่ไอนส์ไตนม์องต่างมุม
และคน้พบวา่เวลายดืหดได ้ ... คิดไม่เหมือนใคร ขอกราบงามๆ ... กระทั*งมาเป็น
ทฤษฎีควอนตมั ที*มึนงงยิ*งกวา่เดิม ... คิดไดอี้ก ขอไปสงบสติแพร้บ ... เพราะมนัพลิก
ไปพลิกมาหลายตลบจริงๆ ทัKงที*การนาํเสนอเรื*องราวแปลกใหม่ ที*แตกต่างจากความ
เชื*อเดิมๆ มกัสุ่มเสี*ยงอยูเ่สมอ อีกทัKงเสน้คั*นระหวา่งอจัฉริยะกบัคนบา้นัKนกบ็างเฉียบ 

“ฟิสิกส์พลิกโลก” น่าจะเป็นเล่มที*เขียนยากที*สุดแลว้ในชุด “ไทม์ไลน์ 5000”  เพราะ
ขนาดชุดสมการที*ขลุกมาเองกบัมือถึง 5 ปีเตม็  เอาเขา้จริงกเ็ป็นเพยีงไม่กี*เปอร์เซ็นต์
ของที*ตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจใหม่ทัKงหมด เพื*อนาํมาเรียบเรียง ทวา่ที*ทา้ทายกวา่
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นัKน คือจะเขียนอยา่งไรใหเ้รื*องยากๆ ออกมาสนุก ไดค้วามรู้ ไม่งง (มากนกั) และไม่
กลายเป็นตาํราเครียดๆ ไป ทัKงยงัคงลาํดบัเหตุการณ์ไดต้ามช่วงเวลา โดยสอดแทรก
ทศันะตะวนัออกบา้งเลก็นอ้ย และงดวธีิการเปรียบเทียบ (เพราะส่วนตวัมองวา่ใน
ความเป็นจริง ถึงเปรียบเทียบไปกเ็ป็นคนละเรื*องกนัอยูดี่) 

ในที*สุดกอ็อกมาเป็นเล่มนีKจนได ้ ... โดยก่อนจะไล่เลียงลาํดบัที*มาที*ไปในไทมไ์ลนก์็
มี “ปูทาง” กางใหเ้ห็นภาพทัKงหมดก่อน  รวมถึงสาระสาํคญัของแต่ละแขนงที*แตก
ยอ่ยออกไป  จึงเหมาะสาํหรับผูอ่้านที*มีพืKนฐานวทิยาศาสตร์บา้ง   หากเป็นนกัเรียน  

แนะนาํวา่ควรเริ*มที*ระดบัมธัยมปลาย โดยสิ*งที*จะไดรั้บคือการเห็นภาพใหญ่ ซึ* งจะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจและเลือกแนวทางในอนาคตไดง่้ายขึKน หากเป็นผูใ้หญ่กจ็ะไดอ้พัเดท
โลก อ่านเพลิน และไม่ตกยคุ ... ยิ*งเมื*อไดอ่้านพร้อมกนัทัKงเดก็และผูใ้หญ่ เรื*องราว
จาก 5 พนัปีที*ยอ่มาไว ้ณ ที*นีK   ยงัจะช่วยลดช่องวา่งระหวา่งวยัลงไดอี้กดว้ย 

เอาน่า ... ถึงจะไม่ง่ายนกั แต่กไ็ม่ไดย้ากจนเกินไป ... เผื*อถา้จบัพลดัจบัผลูไดพ้บกบั
จกัรวาลคู่ขนาน และยอ้นอดีตกลบัไปหลายร้อยปีอยา่งออเจา้การะเกด (ในนวนิยาย
เรื*องบุพเพสนันิวาส) หรือเป็นหลกัพนัปีแบบแม่หนูแครอล (จากการ์ตูนอมตะเรื*อง
คาํสาปฟาโรห์) อยา่งนอ้ยความรู้เกี*ยวกบักลศาสตร์นิวตนันิดๆ หรือเทอร์โมไดนา-
มิกส์หน่อยๆ คงช่วยใหร้อดไดบ้า้งละ  

และไม่แน่วา่ ... สาํหรับพวกเราชาวตะวนัออก ความจริงตามธรรมชาติอาจไม่ไดค้น้ 

พบยากอะไรขนาดนัKน 

        ผูเ้ขียน 

       ดร.ทิพ  
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เส้นเวลาไทม์ไลน์ 5000 
แสดงตาํแหน่งบนเสน้เวลาโดยสงัเขป 

ของยคุสมยั เหตุการณ์สาํคญั และบุคคลซึ*งเป็นที*รู้จกัต่างๆ  
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มนุษย์ขี>สงสัย 

อวยัวะสาํคญัที*เรียกวา่ “สมอง” ทาํใหม้นุษยมี์ความสามารถพิเศษ คิดนู่น
คิดนี*ไดส้ารพดั ประกอบกบัสิ*งแวดลอ้มรอบตวักมี็แต่เรื*องชวนสงสยั ทาํ
ใหก้ลวับา้ง ตื*นเตน้บา้ง กระตุน้สมองใหต้อ้งขบคิดไปเรื*อยเปื* อย ตัKงแต่
โบราณแลว้ มนุษยพ์ยายามที*จะเขา้ใจเรื*องราวต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น  

ทาํไมวตัถุจึงไม่ลอยขึKน แต่กลบัตกสู่พืKน ทาํไมวตัถุนีK จึงมีสมบติัแตกต่าง
จากวตัถุนัKน  โลกแบนหรือกลมกนัแน่   ดวงอาทิตย ์  ดวงจนัทร์  และ
ดวงดาวอื*นบนทอ้งฟ้า แทจ้ริงแลว้คืออะไร จะหล่นใส่หวัพวกเราเมื*อไหร่ 
สารพดั หลายเรื*องมีแนวทางอธิบายที*อิงกบัลทัธิความเชื*อเหนือธรรมชาติ  

เป็นการกระทาํของพระเจา้ หรือเทพเจา้บา้งละ ต่างๆ นานา  ทวา่มนุษยก์็
ยงัใชชี้วติร่วมกบัธรรมชาติ และไดรั้บประโยชน์จากธรรมชาติมาโดย
ตลอด เช่น สามารถกาํหนดฤดูหวา่นและเกบ็เกี*ยว โดยอาศยัสญัญาณ
ต่างๆ จากดวงดาวบนฟากฟ้า เป็นตน้ 
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เมื*อสงสยัแลว้ไม่รู้ ไม่สามารถอธิบายได ้กเ็ป็นธรรมดาที*จะรู้สึกกลวั และ
เมื*อไม่อยากกลวั กต็อ้งแสวงหาวธีิรู้ หรือพยายามอธิบาย ไม่วา่จะโดย
จินตนาการ ยกใหเ้ทพเจา้  เชื*อคนที*บอกวา่รู้  เฝ้าสงัเกต  จดบนัทึก  ทดลอง   
หรืออะไรกต็ามแต่ รู้ผดิบา้ง รู้ถูกบา้ง ค่อยๆ แกไ้ขปรับปรุงกนัไป ... ทวา่
สาํหรับมนุษยขี์Kสงสยั เมื*อรู้เรื*องหนึ*งแลว้ กม็กัไม่จบลงแค่นัKน เพราะจะมี
เรื*องอื*นใหส้งสยั และอยากรู้ต่อไปอีกเรื*อยๆ ไม่เคยจบสิKน ... เป็นธรรม-

ชาติของมนุษยเ์ช่นนีKมาชา้นานแลว้  

ฟิสิกส์ (physics)  มีรากมาจากภาษากรีกแปลวา่   “ธรรมชาติ”   ไดเ้ขา้มามี
บทบาทในฐานะศาสตร์พืKนฐานที*สุดอยา่งหนึ*งของวทิยาศาสตร์   ที*ศึกษา
เรื*องราวเกี*ยวกบัธรรมชาติของสสารและพลงังาน    ผา่นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  โดยอาจเริ*มตน้จากการคน้พบโดยบงัเอิญ   (แลว้พยายามหา
วธีิอธิบาย)   หรือการคน้ควา้วจิยัที*ศึกษาวเิคราะห์มาแลว้เป็นอยา่งดี  เพื*อ
พิสูจน์ความเชื*อ หรือสมมติฐานอะไรบางอยา่ง (ซึ* งเมื*อพิสูจน์แลว้จะ
กลายเป็นทฤษฎีต่อไป) 

โดยเฉพาะบางสิ*ง  ที*แมจ้ะรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั   แต่กลบัไม่เคยพบ
เห็นตวัเป็นๆ  ไม่วา่จะเป็น เสียง แสง ความร้อน หรือพลงังาน ช่างลีKลบัยิ*ง
นกั   ยิ*งคน้ควา้กย็ิ*งคน้พบความเกี*ยวขอ้งพนัพวักนัไปหมด   ลามลึกไปถึง
อะตอม และไกลโพน้สุดจกัรวาล แต่ละเรื*องตอ้งอาศยัพลงัจินตนาการสูง 
มาก ... ทาํใหใ้นความเป็นวทิยาศาสตร์  กมี็ศิลปะอยูบ่า้งเหมือนกนั 
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แต่ธรรมชาติกก็วา้งใหญ่ เกินกวา่ที*มนุษยขี์Kสงสยัจะเขา้ใจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ทฤษฎีทางฟิสิกส์ต่างๆ  ณ ปัจจุบนัจึงเป็นเพียงทฤษฎีที*ยงัไม่มีใครโค่นลม้
ไดเ้ท่านัKนเอง  หากมนุษยย์งัคงขีKสงสยัและอยากรู้อยูต่่อไป ในอนาคตคงมี
การคน้พบใหม่ ที*อาจสนบัสนุนหรือหกัลา้งความเชื*อเดิม หรือแมแ้ต่สร้าง
แนวคิดที*แหวกแนวและแตกต่างจากเดิมโดยสิKนเชิงกเ็ป็นได ้ ... ววิฒันา-
การในลกัษณะนีK เอง   ทาํใหมุ้มมองพืKนฐานที*มนุษยมี์ต่อธรรมชาติค่อยๆ 

เปลี*ยนไปตามกระแสแห่งหว้งเวลา  รวมถึงเทคโนโลยแีละวถีิการใชชี้วติ
ในสงัคม 
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แบ่งยุค แบ่งย่อย 

แมค้าํจาํกดัความที*วา่ดว้ยการศึกษาธรรมชาติของสสารและพลงังาน จะดู
เป็นขอ้ความที*เรียบง่าย  แต่ขอ้ความง่ายๆ  นีK เอง กท็าํใหฟิ้สิกส์มีขอบเขต
ขยาย และครอบคลุมศาสตร์ยอ่ยอีกมากมาย  

จากแนวคิดเชิง ปรัชญา (philosophy) ตัKงแต่ยคุโบราณ  ซึ* งมนุษยไ์ดพ้ยา-
ยามแสวงหาความจริงในการอธิบายธรรมชาติมาโดยตลอด เช่น มนัเกิด 

ขึKนไดอ้ยา่งไร? เพื*ออะไร? และทาํไม? กระทั*งในคริสตศ์ตวรรษที* 17 เป็น
ตน้มา มุมมองและวธีิการของมนุษยก์ค่็อยๆ ปรับเปลี*ยนไปในทางที*เป็น
วทิยาศาสตร์และฟิสิกส์มากขึKน   โดยมีพืKนฐานอยูบ่นทฤษฎีทางกลศาสตร์
ในจกัรวาลของนิวตนั  

กลศาสตร์นิวตนัเป็นดงัพืKนฐานของปรัชญาธรรมชาติ สาํหรับวตัถุหรือ
สิ*งของที*พบเจอทั*วไปในชีวติประจาํวนั จนถึงสภาวะของจกัรวาลสมั-

บูรณ์อนัสงบนิ*ง ซึ* งส่งผลใหก้ารศึกษาคน้ควา้ทางฟิสิกส์ แตกแขนงแยก
ยอ่ยไปอีกหลายสาขา ทัKงที*เกี*ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและ
ความร้อนในเทอร์โมไดนามิกส์   เรื*องของคลื*นเสียงและแสงที*แมจ้ะมอง
ไม่เห็น แต่กส็มัผสัและรับรู้ได ้ กระทั*งคลื*นแม่เหลก็ไฟฟ้า มวล และ
พลงังาน ที*อยูห่่างไกลออกไปจนสุดขอบฟ้าและจกัรวาล ทัKงยงัเป็นเสา
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หลกัที*ปักแน่น รองรับวทิยาศาสตร์แขนงอื*น  รวมทัKงเคมี และชีววทิยา  จึง

เรียกรวมๆ วา่  ฟิสิกส์ดั-งเดมิ  (Classical Physics) 

 

กระทั*งอีก  3  ศตวรรษต่อมา  ทฤษฎสัีมพทัธภาพ  (theory of relativity) 

ของไอน์สไตน์ กไ็ดเ้ปลี*ยนแนวคิดจากความหยดุนิ*งสมับูรณ์ในกลศาสตร์
นิวตนั สู่หว้งมิติของเวลาและอวกาศอนับิดเบีKยว สร้างความเหลือเชื*อและ
น่าตื*นเตน้ เกินกวา่สามญัสาํนึกของมนุษยธ์รรมดาทั*วไป ทวา่กน็าํพาโลก
สู่การคิดคน้ใหม่ๆ  และกลายมาเป็นเสาหลกัตน้ใหม่ของวงการ แทนที*เสา
หลกัตน้เดิม  ...  กระนัKนแลว้กย็งัตัKงอยูบ่นพืKนฐานของความต่อเนื*อง  มิใช่
เป็นกอ้นๆ แบบในมุมมองฟิสิกส์ยคุใหม่ ... ทาํใหส้มัพทัธภาพที*ตัKงอยู ่ณ 

รอยต่อของฟิสิกส์ดัKงเดิม และฟิสิกส์ยคุใหม่ ในบางตาํราจึงแยกเป็นอีก
หวัขอ้ต่างหาก  แต่ในบางตาํรากร็วมไวเ้ป็นส่วนหนึ*งของฟิสิกส์ดัKงเดิม 
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จากสมัพทัธภาพที*วา่เหลือเชื*อแลว้ แต่ความลีKลบัของธรรมชาติไม่ไดห้ยดุ
ลงแค่ตรงนัKน  การศึกษาธรรมชาติของสสารที*เลก็มากๆ ในระดบัโมเลกลุ 
อะตอม หรือเลก็ยิ*งกวา่นัKนในศตวรรษที*  20  เป็นตน้มา  กส็ร้างความตื*น 

เตน้และน่าเหลือเชื*อไม่แพก้นัเลย   จนกลายเป็นกลศาสตร์ควอนตมั  และ
ฟิสิกส์ยคุใหม่ (Modern Physics) ที*ก่อกาํเนิดเทคโนโลยใีหม่ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอยา่งกวา้งไกล และรวดเร็ว แบบที*ไม่เคย
เกิดขึKนมาก่อน 

 

การแบ่งประเภทของฟิสิกส์แบบกว้างๆ  โดยใช้ขนาดของวตัถ ุ

และความเร็วในเชิงสัมพัทธภาพเป็นเกณฑ์หลกั 
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ในขณะที*ฟิสิกส์ดัKงเดิมมีความเกี*ยวขอ้งกบัเรื*องปกติทั*วๆ ไปในชีวติประ- 
จาํวนั และมีกลิ*นอายของความเป็นฟิสิกส์มธัยม แต่กไ็ม่แน่วา่ในอนาคต
ถา้ชีวติประจาํวนัของมนุษยจ์ะเปลี*ยนแปลงไปโดยสิKนเชิง (และมีหนา้ตา
เหมือนในภาพยนตร์ไซไฟยอดนิยมเรื*องใดเรื*องหนึ*ง)  ตอนนัKนฟิสิกส์ดัKง 
เดิมอาจมีสภาพเป็นเพียงศาสตร์ดึกดาํบรรพ ์  เดก็ประถมอาจพดูคุยกนั
เรื*องสมัพทัธภาพ ควอนตมั หรือที*ล ํKายิ*งกวา่นัKน อยา่งออกรสชาติมากกวา่
มนุษยย์คุนีK  กเ็ป็นได ้ 
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คลืHนและฟิสิกส์อะคสูติก (Waves and Acoustic Physics) 

เมื*อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) การเคลื*อนตวัของพืKนผวิเปลือก
โลกตรงรอยต่อใตม้หาสมุทรอินเดีย ไดส้ร้าง “คลืTน” ความสั*นสะเทือนให้
แผก่ระจายออกไป  จนเกิดเป็นแผน่ดินไหวครัK งใหญ่  และทาํใหป้ระเทศ
ไทยตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ “คลืTน” สึนามิเป็นครัK งแรก บนความเสียหายที*
เกิดขึKน การติดต่อผา่น “คลืTน” วทิย ุ มีบทบาทสาํคญัในการรายงานแจง้
ขอ้มูลข่าวสารและสนบัสนุนการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ  

 

คลื*นความสั*นสะเทือน คลื*นนํKา และคลื*นวทิย ุ เป็นตวัอยา่งเพียงส่วนหนึ*ง
ของคลื*นทางฟิสิกส์ การศึกษาเรื*องคลื*นมีมาเนิ*นนานตัKงแต่ยคุโบราณแลว้ 
ในสมยักรีกโบราณ มีนกัปรัชญาที*สนใจดา้นดนตรี ไดริ้เริ*มศึกษาความ
เชื*อมโยงระหวา่งคลื*นและเสียง พีทากอรัสตัKงขอ้สงัเกตุไวว้า่การสั*นของ
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เส้นเชือกทาํใหเ้กิดเสียง และเสียงที*ประสานกลมกลืนมีความสมัพนัธ์กบั
ความยาวของเส้นเชือก   กระทั*งมีการคน้ควา้อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ในยคุ
ฟืK นฟูศิลปวทิยาการในยโุรปตัKงแต่คริสตศ์ตวรรษที* 17 เป็นตน้มา  

 

เสียงดนตรีเกิดจากการสัTนของสายกีตาร์ 

คลื*นเป็นการเคลื*อนที*รูปแบบหนึ*ง   ที*สร้างการแผก่ระจายออกไปใน
ลกัษณะกวดัแกวง่  กระเพื*อม หรือสั*น  (oscillation)  และมกัมีการส่งถ่าย
พลงังานจากที*หนึ*งไปยงัอีกที*หนึ*ง  ซึ* งหากตอ้งอาศยัตวักลาง  จะเรียกวา่
คลืHนกล (mechanical wave) หรือ คลืHนยดืหยุ่น (elastic wave)  ไดแ้ก่  คลื*น
ในเส้นเชือก คลื*นในสปริง คลื*นนํKา และคลื*นเสียง โดยอนุภาคในตวักลาง
นัKนเพียงแค่สั*นหรือกวดัแกวง่ไปมา แต่ไม่ไดเ้คลื*อนที*ตามไปดว้ย  ... ทวา่
ในกรณีของ คลืHนแม่เหลก็ไฟฟ้า (electromagnetic wave) เช่น คลื*นแสง 
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ไฟฟ้าแม่เหลก็ (Electromagnetics) 

ประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คือ ไฟฟ้า (electric) และแม่เหลก็ (magnetic) 

เมื*อพดูถึง ไฟฟ้า (electric)  จะนึกถึงส่วนประกอบที*เลก็ที*สุด ไดแ้ก่ ประจ ุ

(charge)  ซึ* งมีทัKงบวกและลบ  ประจุชนิดเดียวกนัจะผลกักนั  ส่วนประจุ
ต่างชนิดกนัจะดึงดูดกนั ... ทาํใหน้อกจากแรงโนม้ถ่วงแลว้ นกัฟิสิกส์ยงั
ไดรู้้จกัแรงธรรมชาติเพิ*มขึKนอีก 1 ชนิด ... เมื*อประจุอยูนิ่*งๆ จะเกิดศกัย์
หรือ สนามไฟฟ้า ระหวา่งขัKวตรงกนัขา้มเรียกวา่ ไฟฟ้าสถติ  (ทาํใหเ้กิดขึKน
ไดโ้ดยนาํฉนวนไฟฟ้า เช่น หว ีและเส้นผมแหง้ๆ มาขดัสีกนั)   แต่หาก
ประจุมีการเคลื*อนที*กจ็ะกลายเป็น ไฟฟ้ากระแส  ... ซึ* งอนัที*จริงมนุษยพ์บ
เห็นไฟฟ้าที*เคลื*อนที*ไดม้าชา้นานแลว้  ที*เด่นชดัจากบนฟากฟ้า กเ็ช่น ฟ้า
แลบ ฟ้าผา่ อีกทัKงยงัมีการประดิษฐส์ายล่อฟ้าขึKนใชง้านดว้ย ในขณะที*ปลา
ดุกไฟฟ้า กเ็ป็นที*รู้จกัของมนุษยย์คุโบราณดว้ยเช่นกนั ดงัที*พบในบนัทึก
ขอ้ความเก่าแก่ประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาลวา่ ปลาไฟฟ้าเป็นสายฟ้า
แห่งแม่นํKาไนล ์

        



........................................................................................................... ฟิสิกส์พลิกโลก   |  47 

 

 

ส่วน แม่เหลก็  (magnetic)  เป็นคุณสมบติัที*สสารบางอยา่ง  (ซึ* งเป็นสาร- 
ประกอบของเหลก็และออกซิเจน เรียกวา่ magnetite มีสูตรเคมีคือ Fe3O4) 

สามารถดึงดูดสสารอีกอยา่ง  เช่น เหลก็ นิกเกิล  หรือ โคบอลตไ์ด ้ โดยมี
สนามแม่เหลก็ เป็นอาณาบริเวณที*เกิดแรงกระทาํ  และมีเส้นแรงวิ*งจากขัKว
เหนือไปขัKวใต ้  ชาวกรีกและโรมนัโบราณรู้จกัใชง้านอาํนาจแม่เหลก็ตาม
ธรรมชาตินีK   (แมย้งัไม่สามารถอธิบายได)้   และโลกเองกมี็คุณสมบติัเป็น
แม่เหลก็ตามธรรมชาติดว้ยเช่นกนั   (ซึ* งช่วยปกป้องโลกจากรังสีคอสมิก
และลมสุริยะที*ปลดปล่อยจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในดวงอาทิตย)์  หาก
แขวนแท่งแม่เหลก็ไว ้  ขัKวเหนือจะชีK ขึKนทิศเหนือ  และขัKวใตจ้ะชีKลงทิศใต้

เสมอ ซึ* งชาวจีนนาํไปใชส้ร้างสิ*งบอกทิศทางเรียกวา่ เขม็ทศิ (compass)  

 

ไฟฟ้ากบัแม่เหลก็มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งลึกซึK ง   เมื*อมีกระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นขดลวดจะทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ขึKนรอบๆ  และในทางกลบักนัหาก
ขดลวดเคลื*อนที*ตดัสนามแม่เหลก็กจ็ะเหนี*ยวนาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า หรือ
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สัมพทัธภาพ (Relativity) 

หวัขอ้นีK มีความยาวเป็นพิเศษ เนื*องจากไดร้วม 2 ทฤษฎีที*เหมือนจะคลา้ย
แต่กแ็ตกต่าง ของนกัฟิสิกส์คนเดียวกนัไว ้ โดยแต่ละทฤษฎีมีความลึกซึK ง
เหนือจินตนาการมากมายทีเดียว 

เริ*มจากการที*แสงมีสมบติัเป็นทัKงคลื*นและอนุภาค  ทาํใหน้กัวทิยาศาสตร์
ตอ้งถกเถียงกนัมาชา้นาน ถูกกนัคนละนิด ผดิกนัคนละหน่อย บ่งบอกถึง
ความพิเศษที*ควรค่าแก่การถกเถียง การทุ่มเทเพื*อศึกษาเพิ*มเติมน่าจะนาํมา
ซึ*งความเชื*อมโยงและทาํใหรู้้อะไรดีๆ ไดอี้กหลายอยา่ง ... โดยเฉพาะเมื*อ
ปรากฏชดัวา่ สิ*งที*มนุษยม์องเห็นและสมัผสัไดง่้ายๆ เช่นแสงนีK   สามารถ
เดินทางขา้มหว้งอวกาศที*มนุษยอ์ยากรู้จกัมาชา้นานแลว้ได ้

หลงัจากที*แมกซ์เวลลอ์อกมายนืยนัผลการทดลอง ที*แสดงวา่แสงเป็นคลื*น
แลว้ กย็งัมีความสงสยัหลงเหลืออยูอี่กวา่ คลื*นแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่น่าจะเดิน
ทางผา่นอวกาศที*วา่งเปล่าได ้   เปรียบเทียบกบัคลื*นเสียงที*ยงัตอ้งอาศยัตวั 
กลาง   แมกซ์เวลลจึ์งเชื*อวา่ในอวกาศไม่ไดว้า่งเปล่า   แต่เตม็ไปดว้ยสสาร
พิเศษเรียกวา่ อีเทอร์  (ether)  ซึ* งเคยมีอา้งถึงในยคุกรีกและอินเดียโบราณ
บา้งแลว้ แต่กไ็ม่เคยมีใครรู้วา่คืออะไรกนัแน่ ... ทวา่ในฐานะตวักลาง
สาํหรับใหแ้สงเดินทาง และแพร่กระจายไดใ้นอวกาศนัKน   อีเทอร์จะตอ้งมี
คุณสมบติัโปร่งใส  ไร้ความหนาแน่นเสมือนไม่มีตวัตน  เหนียวหนึบพอ
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ใหค้ลื*นแม่เหลก็ไฟฟ้าสั*นผา่นดว้ยความเร็วสูง  และหยดุนิ*งสมับูรณ์อยูใ่น
จกัรวาล  ... พิเศษระดบันีK   แต่กย็งัไม่เคยมีใครตรวจจบัอีเทอร์ไดเ้ลย 

 

ถ้าในอวกาศเตม็ไปด้วยอีเทอร์ทีTอยู่นิTงๆ  เราควรรู้สึกได้ถึงการเคลืTอนทีTสัมพัทธ์ 

ของอีเทอร์ และแสงทีTอาศัยอีเทอร์เป็นตัวกลางในการเคลืTอนทีT  
กค็วรมคีวามเร็วสัมพัทธ์เปลีTยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

ในขณะที*อีเทอร์หยดุนิ*งแต่โลกหมุนรอบตวัเองและโคจรรอบดวงอาทิตย ์
การเคลื*อนที*ผา่นอีเทอร์ของโลก กค็วรจะทาํใหค้วามเร็วแสงเปลี*ยนแปลง
ไปดว้ย  ทวา่จากการทดลองในปี ค.ศ. 1887 ของ ไมเคลสนั-มอร์ลีย ์ กลบั
ไม่พบความเร็วแสงที*แตกต่างกนัเลยแมแ้ต่นอ้ย ... ไม่วา่โลกจะเอียงไปใน
ทิศทางใด  อยูใ่นฤดูกาลใด  หรือวดับนแกนใดๆ  ...  ซึ* งพิสูจน์ใหเ้ห็นชดั
แลว้วา่ อีเทอร์นัKนไม่มีอยูจ่ริง  
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ความเร็วของแสงซึ*งเป็นคลื*น แต่กลบัคงที* ไม่เคยเปลี*ยนแปลงไปตามการ
เคลื*อนที*ของผูส้งัเกต  หรือแหล่งกาํเนิดแสง   ขดัแยง้ชดัเจนกบักลศาสตร์
นิวตนั   ทวา่ผลการทดลองที*แสดงใหเ้ห็นวา่อีเทอร์ไม่มีอยูจ่ริงในจกัรวาล 
กข็ดัแยง้กบัแนวคิดคลื*นของแมกซ์เวลลด์ว้ยเช่นกนั ... ไม่น่าเชื*อเลยวา่
แสงที*มนุษยเ์ห็นจนคุน้ชินทุกวนั กลบัซ่อนปริศนาเร้นลบัไวเ้พียงนีK  

เมื*อเรายนือยูนิ่*งๆ ใตต้น้ไม ้ ซึ* งเป็นกรอบอา้งอิง  ณ ปัจจุบนัของเรา  ทวา่
ในความเป็นจริง เรากาํลงัเคลื*อนที*ผา่นหว้งอวกาศ และเวลา โลกมีการ
เคลื*อนที*สมัพทัธ์กบัดวงอาทิตย ์ดวงอาทิตยมี์การเคลื*อนที*สมัพทัธ์กบัดาว
ดวงอื*นในกาแลก็ซีทางชา้งเผอืก และกาแลก็ซีทางชา้งเผอืกกมี็การเคลื*อน 

ที*สมัพทัธ์กบักาแลก็ซีอื*นดว้ยเช่นกนั ไม่มีอะไรอยูนิ่*งจริงๆ 

ในขณะที*ความมึนๆ ยงัคงครอบงาํ ... อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ กลบัมองต่าง
มุม จากการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที*ศึกษากนัมาอยา่งโชกโชนตัKงแต่อดีต  

ในปี ค.ศ. 1905  ไอน์สไตน์จึงนาํเสนอ ทฤษฎสัีมพทัธภาพพเิศษ (Special 

Theory of Relativity; STR) บนสมมติฐานหลกั 2 ขอ้ คือ (1) กฎทางฟิสิกส์
เหมือนกนัหมดในทุกกรอบอา้งอิงเฉื*อย (คือกรอบอา้งอิงที*ผูส้งัเกตอยูนิ่*ง
กบัที* หรือเคลื*อนที*ดว้ยอตัราเร็วคงที* ไม่มีความเร่ง)  และ (2) ความเร็วของ
แสงในสุญญากาศมีค่าคงที*เท่ากนัหมด ไม่ขึKนกบัการเคลื*อนที*ของแหล่ง 
กาํเนิดแสง หรือผูส้งัเกตการณ์ ... ซึ* งผดิจากสามญัสาํนึกทั*วไป ... ทวา่
สามญัสาํนึกของมนุษย ์ อาจไม่ใช่สิ*งที*ถูกตอ้งที*สุดในจกัรวาลนีKกเ็ป็นได ้
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ไอน์สไตน์ไดท้าํการทดลองและสามารถพิสูจน์ไดว้า่ แสงมีคุณสมบติัเป็น
อนุภาค และความเร็วแสง [ ที*คงที*นัKนมีค่าประมาณ 3x108  เมตรต่อวนิาที 

ไม่วา่ผูส้งัเกตจะอยูใ่นกรอบใดกต็าม 

 

ผู้สังเกตบนกรอบทีTมคีวามเร็วสัมพัทธ์กัน จะเห็นวตัถเุคลืTอนทีTด้วยความเร็วต่างกัน  

ยกเว้นแสงทีTมคีวามเร็วเท่ากันในทุกกรอบอ้างอิง 

ทัKงนีK เมื*อความเร็วแสงไม่แตกต่างในจกัรวาลสมัพทัธ์นีKแลว้ สิ*งที*แตกต่าง
จะเป็นอื*นไปไม่ไดน้อกจากเวลา   ไอน์สไตน์มองความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตาํแหน่ง (space) และเวลา (time) ในอีกแง่มุมหนึ*ง การเคลื*อนที*ของวตัถุ
ใดๆ ไม่เป็นอิสระต่อกนัแบบในกลศาสตร์ดัKงเดิม ทุกสิ*งเคลื*อนที*สมัพนัธ์
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นอกจากนีKทฤษฎีสมัพทัธภาพทั*วไปยงัทาํนายไวอี้กดว้ยวา่  แสงจากแหล่ง 
กาํเนิดส่องสวา่งอนัไกลโพน้   เมื*อบิดโคง้รอบๆ  วตัถุมวลมากที*คั*นกลาง
ระหวา่งแหล่งกาํเนิดแสงและผูส้งัเกต   จะทาํใหเ้กิดภาพขึKนหลายภาพใน
ลกัษณะวงแหวนไอน์สไตน์   (Einstein   rings)   คลา้ยแสงที*เดินทางผา่น
เลนส์  เรียกวา่  ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วง  (gravitational lensing) 

ซึ* งพิสูจน์และพบวา่เกิดขึKนจริงเป็นครัK งแรก เป็นจาํนวน 4 ภาพเป็นในปี 

ค.ศ. 1985 เรียกวา่กางเขนไอน์สไตน์ (Einstein  cross) 

 
เลนส์ความโน้มถ่วง ทาํให้คนบนโลกเห็นภาพดาวดวงเดยีวกันหลายดวง 

 
  คลืTนความโน้มถ่วง จากการทีTหลมุดาํ 2 หลมุทีTเคลืTอนเข้าใกล้กัน 
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จากนัKน นีลส์ บอร์ (Niels Bohr)  จึงนาํเสนอ หลกัการเติมเต็ม  (comple-

mentary principle) ซึ* งกล่าววา่ระบบควอนตมัจะครบถว้นสมบูรณ์ ก็
ต่อเมื*อสามารถอธิบายสมบติัทัKงคลื*นและอนุภาคได ้   ทวา่ระบบจะแสดง
สมบติัดา้นใด กขึ็Kนกบัรูปแบบในการวดั หรือทดสอบ ... กล่าวคือ เมื*อยงั
ไม่วดักไ็ม่แน่นอน แต่เมื*อไรกต็ามที*วดัแลว้ จะพบเจอสมบติัเพียงดา้นใด
ดา้นหนึ*งเท่านัKน  ระบบจะไม่แสดงสมบติัทัKงคลื*นและอนุภาคพร้อมๆ กนั  

 

การทดลอง “แมวชโรดิงเจอร์” ในห้องปิดทีTไม่เคยเกิดขึSนจริง  
ไม่มใีครรู้สถานะของแมวซึTงอาจ “เป็น” หรือ “ตาย” ได้เท่าๆ กันจนกว่า 

จะเปิดห้อง  และเมืTอเปิดดแูล้ว สถานะของแมวจะเหลือเพียงหนึTงเดยีวเท่านัSน 

กลศาสตร์ควอนตมัจึงเป็นโลกแห่ง สถติิ และ ความน่าจะเป็น  ... การไม่
อาจหาคาํตอบที*แน่นอนไดเ้ป็นแนวคิดใหม่ที*แหวกแนว  และไม่สามารถ
ยอมรับไดง่้ายๆ  แมฟั้งกช์นัคลื*นจะรวมสมบติัทางกายภาพของอนุภาคไว้
ครบหมดแลว้ แต่ค่าต่างๆ กระจายตวัไม่เท่ากนั ตาํแหน่งของอนุภาคไม่
สามารถบอกไดแ้น่ชดั รู้เพียงประมาณๆ วา่มีโอกาสพบไดแ้ถวไหน  และ 
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โมเมนตมักไ็ม่แน่นอน รู้เพียงคร่าวๆ ซึ* งบางทีกสู็ง บางทีกต็ ํ*า  ... อะตอม
หนึ*งๆ อาจเป็นไปไดห้ลายสถานะในเวลาเดียวกนั เรียก หลกัการซ้อนทบั 

(superposition principle)  ไม่วดักไ็ม่รู้  ตอ้งวดัจึงจะรู้  ถา้วดัแลว้สถานะที*
เป็นไปไดอื้*นจะหายไป  และวดัหลายครัK งกอ็าจไม่ไดค่้าเดียวกนั  การวดั
ค่าอะตอมใดอะตอมหนึ*งจึงไม่แน่นอนสูงมาก  มีความเบลอๆ  ถึงรู้ไปก็
อาจไม่สื*ออะไร ทาํนายอนาคตกล็าํบาก  ...  เหล่านีKไม่ใช่เพราะมนุษยไ์ร้
ความสามารถ  แต่เพราะคือรูปแบบที*เป็นไปตามธรรมชาติ 

นอกจากนีK  กลศาสตร์ควอนตมัยงักล่าวถึง ทฤษฎคีวามพวัพนั  (entangle-

ment theory) สองอนุภาคใดที*มีอนัตรกิริยา (interaction) ต่อกนั แมจ้ะถูก
จบัแยกใหอ้ยูไ่กลออกไปยงัคนละฟากของจกัรวาล   (คือไม่สนใจแลว้วา่
จะอยูที่*ไหน)  การรับรู้สมบติัทางกายภาพของอนุภาคหนึ*ง  (เช่น จากการ
วดัค่า)   จะทาํใหรั้บรู้สมบติัทางกายภาพของอีกอนุภาคไดใ้นทนัที   (โดย
ไม่ตอ้งวดัค่าอีกแลว้) แสดงวา่อนุภาคทัKงสองส่งขอ้มูลที*สมัผสัถึงกนัได ้

ทัKงที*อยูห่่างไกลกนั ... ดว้ยความเร็วสูงกวา่แสงเสียอีก ... เป็นเทเลพอร์ต 

(teleportation) อนัน่าเหลือเชื*อสุดๆ ... แต่ทัKงนีKกระบวนการส่งสถานะทาง
ควอนตมั จะไม่เหมือนกบัในนิยายวทิยาศาสตร์ เพราะมีเพียงขอ้มูล
สถานะเท่านัKนที*ถูกส่ง  ไม่ใช่ตวัสสาร  ... แต่  ... ใครจะรู้ล่ะ?  
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... ตอนทฤษฎีสมัพทัธภาพ กว็า่เหนือจินตนาการมากแลว้  แต่พอมาเป็น
ควอนตมันีK สิ ยิ*งลึกลบัและเหลือเชื*อกวา่อีก เช่นนีKแลว้จะใหทุ้กคนยอมรับ
กค็งไม่ง่าย  แมแ้ต่ไอน์สไตน์กย็งัไม่ยอมรับ ... ไอน์สไตน์กบับอร์ถกเถียง
กนัมาโดยตลอด  ไม่มีใครยอมใคร  ...  ทวา่ทา้ยที*สุดแลว้นกัวทิยาศาสตร์
รุ่นหลงักไ็ดท้ดลองและคน้พบวา่ ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมันัKนมีความ
สมบูรณ์ในตวัเอง สามารถใชอ้ธิบายและทาํนายปรากฏการณ์เกี*ยวกบั
อะตอมไดเ้ป็นอยา่งดี    โดยเฉพาะในทศวรรษหลงัสุดนีK เอง  ที*แนวคิดจาก
ทฤษฎีควอนตมัไดถู้กนาํมาใชก้บัเทคโนโลยใีหม่ๆ  เช่น  ควอนตมัคอม-

พิวเตอร์ (quantum computer) ที*อาศยัสมบติัของอะตอมมาช่วยประมวล 

ผล และเร็วกวา่คอมพิวเตอร์ปัจจุบนัเป็นลา้นเท่า และการเขา้รหสัควอน-

ตมั (quantum cryptography)  อนัจะช่วยพฒันาระบบสื*อสารที*เป็นความ 

ลบั  นอกจากนีKยงัมีการทดลองที*สามารถถ่ายโอนขอ้มูลในระดบัควอนตมั  

(การเปลี*ยนสถานะของโฟตอน)  จากผวิโลกไปยงัอวกาศไดส้าํเร็จแลว้ 

ทฤษฎสีนามควอนตัม (Quantum field theory) 

หากอนุภาคที*มีขนาดเลก็มากๆ มีความเร็วสูงใกลเ้คียงกบัแสงแลว้ จะตอ้ง
นาํกลศาสตร์ควอนตมักบัทฤษฎีสมัพทัธภาพมาใชร่้วมกนั กลายเป็นกล-
ศาสตร์ควอนตมัสมัพทัธภาพ  (Relativistic  Quantum  Mechanics)   หรือ
เรียกวา่ทฤษฎีสนามควอนตมั  (Quantum Field Theory)  
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ไทม์ไลน์ฟิสิกส์ 

ความสงสยัในเรื*องราวของธรรมชาติรอบตวั อยูคู่่กบัมนุษยม์าชา้นานแลว้ 
หลายเรื*องถูกยกใหเ้ป็นปาฏิหาริยจ์ากเทพเจา้ตามลทัธิความเชื*อของแต่ละ
ทอ้งถิ*น  แมเ้มื*อหลายพนัปีมาแลว้ มนุษยจ์ะรู้จกัดาวเคราะห์เพียงไม่กี*ดวง 
แต่สิ*งก่อสร้างของมนุษยย์คุโบราณ มกัเกี*ยวขอ้งกบัดวงอาทิตย ์ ทัKงสโตน
เฮนจใ์นองักฤษ  ที*มีหินเอนเป็นหมุดชีKบอกตาํแหน่งของดวงอาทิตย ์ หรือ 
พีระมิดของชาวอียปิตโ์บราณ ที*มีปล่องอากาศชีKไปยงักลุ่มดาวของฟาโรห์ 

และรายลอ้มเทพเจา้รา (Ra หรือเทพสุริยะ มีศีรษะเป็นนกเหยี*ยว) ซึ* งเป็น
เทพเจา้สูงสุดของพวกเขา   เหล่านีKแสดงถึงความสามารถทางดาราศาสตร์
ของมนุษยย์คุโบราณที*อาศยัแค่ตาเปล่าเท่านัKน ในการเฝ้าสงัเกตเหตุการณ์
ต่างๆ  บนทอ้งฟ้า   นอกจากนีKกย็งัมีการคิดคน้ปฏิทิน  ตวัเลขฐาน  รวมถึง
มาตราสาํหรับชั*ง ตวง วดั ขึKนใชง้านตัKงแต่เมื*อ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล 
แลว้  ทัKงที*เมโสโปเตเมีย  บาบิโลน  อียปิต ์ มายา  อินเดีย  และจีน 

  เทพสุริยะ Ra ของชาวอียิปต์โบราณ 
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ตัKงแต่ประมาณ  2500  ปีมาแลว้   นกัปรัชญากรีกแห่งซีกโลกตะวนัตก  มี
ความพยายามที*จะใชเ้หตุและผล ในการอธิบายธรรมชาติร่วมกบัจินตนา- 
การมากขึKน   แนวคิด ฟิสิกส์ยคุโบราณ จึงเริ*มก่อตวัเป็นรูปร่าง  ส่วนใหญ่
อาศยัการสงัเกต  จดบนัทึก  และสามญัสาํนึก  ไม่ไดเ้ป็นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์มากนกั    ในการอธิบายเกี*ยวกบัการเคลื*อนที*ของดาวเคราะห์ 

กมี็นกัปรัชญากรีกที*มีชื*อเสียงคือ อริสโตเติล ไดส้ร้างแนวคิดไวว้า่ “แรง” 
คือตน้เหตุที*ทาํใหว้ตัถุทัKงหลายเคลื*อนที*   ในขณะที*ทางซีกโลกตะวนัออก 

ทัKงอินเดีย และจีน ต่างกมี็แนวคิดในการอธิบายธรรมชาติ บนพืKนฐานของ
ลทัธิความเชื*อและศาสนา ทัKงฮินดู พทุธ ขงจืlอ และเต๋า  

1100 BC ปรัชญาจีนแบบ หยนิ หยาง   ซึ* งภายหลงัไดแ้ยกยอ่ยเป็น
ธาตุหลกัทัKง 8 ไดแ้ก่ สวรรค ์ ดิน  ฟ้า  นํKา  ลม  ไฟ  ภูเขา 
และหนองบึง 

600 BC ปกธุ กตัยายนะชาวอินเดีย กล่าวถึงทฤษฎีอะตอม สสาร
มีปรมาณู (หรืออะตอม) เป็นองคป์ระกอบที*เลก็ที*สุด 

500 BC สาํนกัไวเศษิกะ ในอินเดีย  กล่าวถึงการเคลื*อนที*แบบไม่
ต่อเนื*องของอะตอม และลาํแสงไฟความเร็วสูงที*ส่งออก
มาจากอะตอม 

450 BC  เอมเปโดเคลส  (Empedocles)  นกัปรัชญากรีก  กล่าวถึง
ทฤษฎีปฐมธาตุ ทุกสรรพสิ*งในจกัรวาลประกอบขึKนจาก 

ดิน  นํKา  ลม  และไฟ  
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400 BC ดิมอคริตสั (Democritus)  กล่าวถึงทฤษฎีอะตอม  ทุก
สรรพสิ*ง  (รวมถึงวญิญาณ)  ประกอบขึKนจากอะตอมที*
แบ่งแยกไม่ไดอี้กต่อไป และระหวา่งอะตอมเป็นที*วา่ง 

350 BC อริสโตเติล  (Aristotle)  เสนอแนวคิดเกี*ยวกบัความถ่วง 
(gravity) ความเบา (levity)  การตกของวตัถุจากที*สูงลงสู่
ที*ต ํ*า โดยวตัถุที*หนกักวา่จะตกเร็วกวา่ รวมถึงการเป็น
ศูนยก์ลางจกัรวาลของโลก และปฏิเสธแนวคิดเรื*องอะ-
ตอมกบัที*วา่งของดิมอคริตสั โดยเชื*อวา่สิ*งของบนโลก
ประกอบขึKนจาก ดิน นํKา ลม และไฟ ซึ* งแตกต่างจากบน
สวรรคห์รือจกัรวาล ที*ประกอบดว้ยอีเทอร์เป็นธาตุพิเศษ 

ไร้นํKาหนกั และไม่เปลี*ยนแปลง 
250 BC อาร์คิมิดีส  (Archimedes)  เสนอหลกัการของอาร์คิมิดีส 

เกี*ยวกบัแรงลอยตวัในของเหลว 
160 ทอเลมี (Ptolemy)  เขียนตาํราดาราศาสตร์ Almagest บน

แนวคิดวา่วงโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงกลม 

หลงัจากการล่มสลายของ จกัรวรรดิโรมนั   กเ็ขา้สู่ ยคุกลาง  ซึ* งการคิดคน้ 

ทางวทิยาการไดห้ยดุชะงกัลงในยโุรป  (ยคุมืด)   แต่กลบัเจริญงอกงามใน
ดินแดนอาหรับและเปอร์เซีย   ทัKงดาราศาสตร์   คณิตศาสตร์   และศาสตร์
ใหม่อยา่งการเล่นแร่แปรธาตุ  (หรือเคมี)  องคค์วามรู้ที*เคยศึกษาในอินเดีย 
อสัซีเรีย  และกรีก ไดรั้บการสืบทอดและแปลเป็นภาษาอาหรับ 



 

 

หนังสือชุด “ไทม์ไลน์ 5000” 
 
บอกเล่าเรื*องราวและที*มาที*ไปของเงิน
ทองเรื*องใกลต้วั กบัการเดินทางอนัยาว 
นาน  จากเปลือกหอย  สู่เงินเหรียญ  เงิน
กระดาษ  ธนาคาร  หนีE   และตลาดทุน ที*มี
หนา้ตาสลบัซบัซอ้นมากขึEนทุกที  รวมถึง 
แนวโนม้ที*กาํลงัจะเกิดขึEนบนโลกกลมๆ 
ยคุดิจิทลั  ปัญหาหลายอยา่งไดถู้กแกไ้ข
แต่ปัญหาใหม่ที*ร้ายกวา่เดิม  กป็รากฏ    
ใหเ้ห็นอยา่งต่อเนื*อง  มาติดอาวธุสมอง    
เพื*อเตรียมพร้อมรับมือก่อนสายกนัเถอะ  

 

 

ความจาํเป็นของพลสัพลสั ที*เกินกวา่แค่
บวกลบคูณหาร จะช่วยตอบคาํถามไดว้า่ 
เราจะอุตส่าห์เรียนวชิาเลขยากๆ ไปเพื*อ
อะไร? โดยเฉพาะในยคุสมยัที*เทคโนโลยี
ยคุใหม่ มีคณิตศาสตร์ซุกซ่อนอยูเ่บืEอง 
หลงัแทบทัEงสิEน เรื*องราวการเดินทางกวา่ 
5000  ปีของศาสตร์แห่งการคาํนวณ รวม 
ถึงความเชื*อมโยงกบัสิ*งรอบตวั เช่น การ 
เงิน ศิลปะ ดนตรี ความรัก และอื*นๆ ได้
ถูกยอ่นาํมารวมไวที้*นี*แลว้ 



 

 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นเครื*องมือ

สาํคญัที*จะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบใน

โลกปัจจุบนั การคน้พบทางฟิสิกส์ซึ* งเป็น
ศาสตร์พืEนฐานที*สุดของวทิยาศาสตร์ มี
ววิฒันาการเรื*อยมา กระทั*งขยายไปไกลสู่
จกัรวาล รวมถึงที*หดเลก็ละเอียดแทบเกิน
จินตนาการ แต่หากไดย้อ้นดูถึงตน้สาย
ที*มาที*ไป กอ็าจคน้พบวา่ความไดเ้ปรียบ
สร้างไดไ้ม่ยาก จากพืEนฐานดัEงเดิมของ 

ภูมิปัญญาตะวนัออก ... กเ็ป็นได ้   
 
 

 

หากดนตรีไม่เคยถูกศึกษาคน้ควา้อยา่ง

เป็นวทิยาศาสตร์ เสน้ทางของศิลปะการ
ดนตรี รวมถึงเครื*องดนตรีเก๋ๆ ที*แพร่ 
หลายในปัจจุบนั กค็งไม่มีรูปแบบดงัที*
เป็นอยู ่ถา้จะเปรียบ หนงัสือเล่มนีEคงเป็น
บนัไดเสียงหนา้ตาพิลึก ที*อยูกึ่*งๆ ระหวา่ง 
2 ขัEวตรงขา้ม แต่เชื*อมโยงและเคยพึ*งพา
ใกลชิ้ดกนัตัEงแต่เมื*ออดีตแลว้ ซึ* งนอก 
จากความรู้ ยงัจะสร้างความกลมกล่อม
ทางอารมณ์ไดเ้พียงไร ... ตอ้งติดตาม! 

 



 

 

เรื*องวทิยาศาสตร์ สายศิลป์อาจวา่ไม่ง่าย 
แต่เรื*องศิลปะ สายวทิยก์ร้็องโอย๊ไม่แพ้
กนั   ทวา่เรื*องเดียวกนัที*แค่อธิบายไม่

เหมือนกนั เมื*อมาอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตา
กนัอีกครัE ง กอ็าจสร้างสรรคแ์รงบนัดาล
ใจไดอ้ยา่งท่วมทน้ ความเขา้ใจในวทิยา-
ศาสตร์เกี*ยวกบัการรับรู้สี และที*มาที*ไป
แห่งการคน้พบต่างๆ นอกจากไม่ไดท้าํให้
เสน่ห์ของสีลดนอ้ยลงแลว้ ยงัจะช่วยเพิ*ม
คุณค่า และชวนใหห้ลงใหลยิ*งขึEนดว้ยซํE า  

ผลงานอื6นที6เคยตพีมิพ์ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 




