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บทนำา



ไอแซก นิวตันเคยกลำ่ววำ่ เขำมองเห็นได้ไกลกวำ่เดิมด้วยกำรยืนบน

บ่ำของยักษ์ แต่เขำไม่เชื่ออยำ่งนั้นจริง เขำเกิดในโลกแห่งควำมมืดมิด โลก 

ทีไ่ม่มีใครรู้จกั และเป็นโลกแห่งมนตรำ เขำใช้ชวีติทีบ่ริสทุธิแ์ละหมกมุ่นอย่ำง 

ประหลำด ไร้ซึ่งพ่อแม่ คู่รัก และเพื่อน ทุ่มเถียงเผ็ดร้อนกับผู้คนยิ่งใหญ่ที่

ผ่ำนเข้ำมำในชีวิต เล้ียวไปยืนอยู่ตรงขอบเหวแห่งควำมบ้ำอย่ำงน้อยหน่ึง 

คร้ัง ปิดบังงำนของตัวเองเป็นควำมลับ แต่กลับเป็นผู้ค้นพบแก่นองค ์

ควำมรู้ของมนุษย์ยิ่งกว่ำทุกคนในยุคก่อนหน้ำหรือหลังจำกเขำ นิวตันคือ

สถำปนิกเอกของโลกสมัยใหม่ เขำแก้ปริศนำปรัชญำแต่โบรำณเกี่ยวกับ

แสงและกำรเคลื่อนที่ และเรียกได้วำ่คือผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วง เขำชี้ว่ำเรำจะ 

คำดกำรณ์วงโคจรของเทห์ฟำกฟ้ำและระบุต�ำแหน่งแห่งทีข่องเรำในเอกภพ

นี้ได้อยำ่งไร เขำท�ำให้ควำมรู้เป็นสิ่งจับต้องได้ วัดเชิงปริมำณได้และมีควำม

เที่ยงตรง เขำก�ำหนดหลักกำร และสิ่งเหล่ำนั้นก็ถูกเรียกวำ่กฎของเขำ

สันโดษคือส่วนส�ำคัญในอัจฉริยภำพของนิวตัน ในวัยเยำว์เขำซึมซับ

หรือร้ือฟื้นคณิตศำสตร์แทบทั้งหมดที่มนุษยชำติรู้จัก เสร็จแล้วก็คิดค้น

แคลคูลัส – หัวจักรท่ีโลกสมัยใหม่ใช้ท�ำควำมเข้ำใจกำรเปล่ียนแปลงและ

กำรไหลเวียน แต่เก็บง�ำสมบัตินี้ไว้คนเดียว เขำใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตลอดระยะ

เวลำทีผ่ลิตงำน อทิุศตนให้กับกำรเล่นแร่แปรธำต ุวทิยำศำสตร์แขนงท่ีลึกลบั

ทีสุ่ด เขำกลวักำรเปิดเผยตวั หดหวัจำกเสยีงวิพำกษ์วจิำรณ์และข้อถกเถียง

ร้อนแรงท้ังมวล และแทบไม่เคยตพีมิพ์ผลงำนใดๆ เลย นวิตนัเพยีรพยำยำม

ถอดรหสัปริศนำของเอกภพด้วยกำรลอกเลียนควำมลึกลับซบัซ้อนเดียวกบัที ่

เขำมองว่ำเอกภพใช้ซ่อนรหัส เขำตีตนออกห่ำงจำกนักปรัชญำคนอื่น แม้

ภำยหลงัจำกทีก่ลำยเป็นคนดังระดับชำตไิปแล้ว กลำยเป็นท่ำนเซอร์ไอแซก  

ผู้อ�ำนวยกำรโรงกษำปณ์ ประธำนรำชสมำคม <Royal Society สมำคม

วิชำกำรเก่ำแก่ท่ีมีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลสูงสุดในอังกฤษ> ภำพเหมือน

ของเขำถูกจำรึกบนเหรียญรำงวัล กำรค้นพบของเขำได้รับค�ำเชิดชูชื่นชม

“ข้ำพเจ้ำไม่รู้ว่ำโลกมองข้ำพเจ้ำอย่ำงไร” นิวตันเปรยก่อนตำย “แต่

ส�ำหรับตัวเองแล้ว ข้ำพเจ้ำรู้สึกเหมือนเป็นแค่เด็กน้อยที่เล่นอยู่ชำยทะเล 
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ฆ่ำเวลำด้วยกำรหำก้อนกรวดท่ีกลมมนหรือเปลือกหอยท่ีสวยกว่ำปกต ิ

ขณะมหำสมุทรแห่งสัจธรรมซึ่งยังไม่เคยมีใครค้นพบแผ่กว้ำงไพศำลอยู่ต่อ

หน้ำ”1 ข้อควำมเปรยีบเปรยกระทบใจนีถ้กูอ้ำงองินับคร้ังไม่ถ้วนตลอดหลำย

ศตวรรษต่อมำ แต่นิวตันไม่เคยไปเล่นชำยทะเล ไม่วำ่จะตอนเด็กหรือตอน

โต เขำเกิดในหมู่บำ้นชนบทไกลปืนเที่ยง พ่อเป็นเกษตรกรไม่รู้หนังสือ ใช้

ชีวิตท้ังชีวิตบนประเทศที่เป็นเกำะ อธิบำยว่ำดวงจันทร์และดวงอำทิตย์ดึง

ทะเลเพือ่สร้ำงเกลียวคล่ืนได้อย่ำงไร แต่ตวัเองไม่น่ำจะเคยได้เห็นทะเลกับตำ  

เขำเข้ำใจทะเลผ่ำนนำมธรรมและกำรค�ำนวณ

เส้นทำงชีวิตของนิวตันมีควำมยำวบนพื้นผิวโลกไม่ถึง 300 กิโลเมตร 

จำกหมู่บ้ำนเล็กๆ ในมณฑลลินคอล์นไชร์ ลงใต้ไปยังเคมบริดจ์ เมือง

มหำวิทยำลัย แล้วจำกนัน้ก็จบทีล่อนดอน เขำเกิดทีห้่องนอนในบ้ำนหินของ

ชำวไร่ ณ วันคริสต์มำส ปี ค.ศ.1642 (นับตำมปฏิทินของคนอังกฤษสมัยนั้น 

แต่ปฏิทินก็ไม่ตรงกับกำรโคจรรอบดวงอำทิตย์แล้ว) ไอแซก นิวตัน ผู้พ่อ มี

สถำนะเป็นไพร่อสิระ แต่งงำนตอนอำย ุ35 ปี ล้มป่วย และตำยก่อนท่ีลูกชำย

ของเขำจะเกิด องักฤษมีค�ำเรียกเด็กแบบนีว่้ำเด็กหลังมรณกรรม และเชือ่กัน

ว่ำจะโตขึ้นมำไม่เหมือนบิดำ

ไอแซก นิวตันคนแรกนั้นแทบไม่ท้ิงร่องรอยใดๆ เลย มีเพียงแกะ 

ไม่กีต่วั นำข้ำวบำร์เลย์ และเคร่ืองเรือนง่ำยๆ เขำจรดปำกกำเซ็นพนิยักรรม

ด้วยตัว X เพรำะอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่ตำ่งจำกเพื่อนร่วมชำติส่วนใหญ่ 

เขำท�ำไร่ไถนำในเขตวูลส์ทอร์ป (Woolsthorpe) พื้นที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยปำ่

ไม้ ทุ่งต้นฮีท ล�ำห้วย และน�้ำพุ หินปูนใต้ผิวดินบำงถูกขุดไปสรำ้งบำ้นที่อยู่

ยงคงกระพันกว่ำกระท่อมซึ่งปกติท�ำจำกไม้และดินเหนียว ถนนตั้งแต่สมัย

โรมันโบรำณพำดผ่ำนใกล้ๆ ทอดจำกเหนือไปใต้ ย�้ำเตือนให้ตระหนักถึง

เทคโนโลยีโบรำณซึ่งยังไม่ใครแซง บำงครั้งเด็กๆ จะขุดเจอเหรียญปรัมปรำ 

ซำกบำ้นเศรษฐี หรือก�ำแพงเกำ่2

ไอแซก นิวตัน ผู้ลูก อยู่ดูโลกจนถึงวัย 84 ปี เป็นโรคเท้ำบวมและ

ร�่ำรวย เขำตำยในมหำนครลอนดอนช่วงปลำยฤดูหนำวปี 1727 หลังจำก
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รบรำกับโรคนิ่วอย่ำงทุกข์ทรมำนมำนำนปี เป็นคร้ังแรกในประวัติศำสตร์ที่

รัฐบำลอังกฤษจัดงำนศพให้บุคคลซึ่งประสบควำมส�ำเร็จในเร่ืองของควำม

คิดล้วนๆ ประธำนสภำขุนนำง ดยุกสองคน และเอิร์ลสำมคนหำมหีบศพ 

สมำชกิรำชสมำคมส่วนใหญ่เดินตำม ศพของนวิตนัวำงให้คนเคำรพในวหิำร

เวสต์มินสเตอร์นำนแปดวนั ก่อนจะฝังไว้บรเิวณหน้ำแท่นบูชำ เหนอืหลุมศพ

ประดับอนสุำวรีย์หนิอ่อนอลังกำรสีเทำแซมขำว สลักรูปนวิตนันอนเอกเขนก  

ทรงกลมท้องฟ้ำจำรึกวงโคจรของดำวหำงปี 1680 และเด็กน้อยหน้ำตำน่ำรกั

นั่งเล่นปริซึมและชั่งน�้ำหนักดวงตะวันกับดำวเครำะห์ตำ่งๆ ตัวอักษรภำษำ

ละตินสลักสรรเสริญ “สติปัญญำอันเลอเลิศเทียมสวรรค์” และ “หลักกำร

คณติศำสตร์อนัเป็นเอกลักษณ์ของเขำเอง” และประกำศก้อง “มนษุย์เดินดิน

แซ่ซ้องอญัมณแีห่งมวลมนษุยชำต”ิ เร่ืองรำวของนวิตนัเพิง่จะเร่ิมต้นเท่ำนัน้

ส�ำหรับอังกฤษ ทวีปยุโรป และดินแดนอื่นในโลก

นักเขียนฝร่ังเศสที่เรียกตัวเองว่ำโวลแตร์เพิ่งมำถึงกรุงลอนดอน เขำ

รู้สกึทึง่มำกกบังำนศพโอ่อ่ำรำวรำชวงศ์และลิงโลดกบัทกุส่ิงทีเ่ก่ียวกับนวิตนั  

เขำรำยงำนว่ำ “ชำวฝร่ังเศสที่มำถึงลอนดอนจะพบว่ำที่นี่แตกต่ำงจำกเรำ

มำก...ส�ำหรับเรำ แรงกดดันจำกดวงจันทร์ท�ำให้เกิดคล่ืนในทะเล ส�ำหรับ

ชำวองักฤษ ทะเลต่ำงหำกท่ีถกูดึงดูดเข้ำหำดวงจนัทร์ ฉะนัน้เวลำท่ีเรำคิดว่ำ

ดวงจนัทร์ท�ำให้เกิดน�ำ้ขึน้ สุภำพบุรุษทีน่ีบ่อกว่ำจะเกิดน�ำ้ลงต่ำงหำก” โวลแตร์

รู้สึกดีที่ได้เปรียบเทียบนิวตันกับเรอเน เดกำร์ต (Rene Descartes) วีรบุรุษ

ทำงปรัชญำผู้ล่วงลับของชำติเขำ “นักเดกำร์ตนิยมบอกวำ่ทุกสิ่งเคลื่อนไหว

โดยแรงอะไรสักอย่ำงท่ีเรำไม่เข้ำใจ คณุนวิตนับอกว่ำเคล่ือนด้วยแรงโน้มถ่วง

ซ่ึงมีสำเหตท่ีุรู้ชดัแจ่มแจ้ง” แนวคดิรำกฐำนเหล่ำนีใ้หม่หมำดและถกเถยีงดึง

ทึง้กันได้ในคำเฟ่และสภำกำแฟ “ในปำรสีเรำมองดำวเครำะห์โลกว่ำสณัฐำน

เหมือนผลแตง ในลอนดอนคนบอกวำ่มันถูกบี้จำกสองข้ำง นักเดกำร์ตนิยม

บอกว่ำแสงลอยอยู่ในอำกำศ ชำวนิวตันบอกว่ำแสงมำจำกดวงอำทิตย์ใน

เวลำหกนำทีครึ่ง” เดกำร์ตเป็นนักฝัน นิวตันเป็นพหูสูต เดกำร์ตได้พบพำน

บทกวีและควำมรัก นิวตันไม่เคย “ตลอดระยะเวลำอันยำวนำนเขำไม่มี 
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ทั้งควำมหลงใหลและจุดอ่อน ไม่เคยเฉียดกรำยเข้ำใกล้ผู้หญิง ข้ำพเจ้ำได้

รับค�ำยืนยันข้อนี้จำกแพทย์และหมอผำ่ตัดที่อยู่กับเขำตอนตำย”3

สิ่งที่นิวตันเรียนรู้ยังเป็นแก่นสำรของสิ่งที่เรำรู้จวบจนปัจจุบัน รำวกับ

ว่ำเรำหย่ังรู้มันเอง กฎของนิวตันคือกฎของเรำ เรำคือชำวนิวตัน เปี่ยม

สวำมิภักดิ์และศรัทธำ เวลำเรำพูดถึงแรงและมวล กิริยำและปฏิกิริยำ เวลำ

เรำบอกว่ำทีมกีฬำหรือผู้สมัครทำงกำรเมืองมีโมเมนตัม เวลำเรำพูดถึง

ควำมเฉื่อยของประเพณีหรือระบบรำชกำร และเวลำเรำยื่นมือออกไปและ

สัมผัสถึงพลังของแรงโน้มถ่วงรอบตัวเรำ ดึงเรำสู่ผิวโลก มนุษย์ก่อนนิวตัน

ไม่เคยรู้สึกถึงพลังนี้ ก่อนหน้ำนิวตัน ค�ำว่ำแรงโน้มถ่วงหรือ “gravity” ใน

ภำษำอังกฤษ หมำยถึงสภำพอำรมณ์ – ควำมจริงจังและเคร่งขรึม – หรือ

คุณลักษณะภำยใน วัตถุตำ่งๆ อำจมีควำมหนักและควำมเบำ และสิ่งที่หนัก

ก็มักจะตกลงดำ้นลำ่ง ที่ซึ่งมันสมควรอยู่4

เรำหลอมรวมกฎของนวิตนัเข้ำเป็นส่วนหนึง่ของควำมรู้และศรัทธำ เรำ

เชือ่เวลำนักวิทยำศำสตร์ค�ำนวณเส้นทำงในอดีตและอนำคตของดำวหำงและ

ยำนอวกำศ ย่ิงไปกว่ำนัน้ เรำรู้ว่ำพวกเขำไม่ได้ท�ำเช่นนีด้้วยเวทมนตร์ แต่ใช้

เทคนิคล้วนๆ เฮอร์มัน บอนดี (Hermann Bondi) นักจักรวำลวิทยำและนัก

ฟิสิกส์สัมพัทธภำพกล่ำววำ่ “ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงชนิดไม่เหลือเคำ้เดิม วิธี

คดิถกูเขย่ำถงึรำกเสยีจนยำกยิง่ทีจ่ะรูว่้ำก่อนหน้ำนัน้เป็นอย่ำงไร...ยำกท่ีจะ

ตระหนักวำ่นิวตันเปลี่ยนวิธีมองโลกของเรำอย่ำงรำบคำบ”5

นิวตันมองวำ่กำรรังสรรค์ในธรรมชำตินั้นเร่ิมจำกกฎง่ำยๆ แบบแผน

ท้ังหลำยถูกผลิตซ�้ำผ่ำนระยะทำงไม่จ�ำกัด ด้วยเหตุนั้นเรำจึงมองหำกฎ

คณิตศำสตร์เบ้ืองหลังวัฏจักรทำงเศรษฐกิจและพฤติกรรมมนุษย์ เรำเช่ือ

ว่ำจะแก้สมกำรเอกภพได้

นิวตันเร่ิมต้นจำกฐำนรำกของควำมรู้ เร่ิมจำกกำละ เทศะ และกำร

เคล่ือนที ่ข้าพเจ้าไม่นยิามกาละ เทศะ ต�าแหน่ง และการเคล่ือนท่ี เสมือนหน่ึง

ว่าเรารูจ้กัมันดีแล้ว นวิตนัเขยีนในช่วงวยักลำงคน เม่ือคร้ังเป็นศำสตรำจำรย์

ผูสั้นโดษ นกัเทววิทยำและนกัเล่นแร่แปรธำตผูุ้ลึกซ้ึง แทบไม่เคยปรำกฏกำย
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นอกห้องของเขำในวทิยำลยัทรนิติ ีมหำวทิยำลยัเคมบรดิจ์6 แต่นวิตันต้ังใจจะ 

นิยำมค�ำเหล่ำนีใ้หม่จริงๆ นัน่แหละ เขำกอบกู้มันออกมำจำกเมฆหมอกของ

ภำษำประจ�ำวนั ท�ำให้มันมีมำตรฐำน กำรมอบนยิำมของเขำเท่ำกบัจบัมันมำ

แต่งงำนกัน แต่ละค�ำกับค�ำที่เหลือ

เขำจุ่มปำกกำขนนกลงในหมึกที่ท�ำจำกปุ่มปมบนต้นโอ๊ก เขียนภำษำ

ละตนิตวัเล็กจิว๋ แทบไม่เหลือท่ีว่ำงจรดขอบกระดำษ คนธรรมดามองปริมาณ

เหล่านี้ด้วยแนวคิดท่ีเปรียบเทียบมันกับส่ิงอื่นๆ ท่ีรับรู้ได้เท่านั้น และนั่น

ก็เป็นบ่อเกิดของอคติบางประการ...กว่ำจะถึงประโยคนี้เขำก็เขียนมำแล้ว 

กว่ำหนึ่งล้ำนค�ำ ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่แม้แต่ค�ำเดียว เขำเขียนเพื่อตัวเอง  

ไม่แยแสอำหำรและกำรนอน เขำเขียนเพื่อค�ำนวณ วำดตัวเลขด้วย 

เส้นบำงเบำรำวใยแมงมุม เว้นช่องไฟกว้ำงขวำง เขำค�ำนวณในขณะที่ 

คนอ่ืนฝันกลำงวนั ควำมคดิในสมองแล่นสลับไปมำระหว่ำงภำษำองักฤษกบั

ละตนิ เขำเขยีนเพือ่อ่ำน ลอกข้อเขยีนจำกหนังสอืและต้นฉบับโบรำณท้ังดุ้น 

บำงครั้งเขียนข้อควำมเดิมซ�้ำๆ นิวตันเขียนด้วยเจตจ�ำนงแน่วแน่มำกกว่ำ

ควำมเพลิดเพลิน เขียนเพื่อใช้เหตุผล ครุ่นคิดพิจำรณำ และใช้สมองอัน 

รุ่มร้อนไม่หยุดนิ่ง

ชือ่ของเขำกลำยเป็นชือ่ระบบทีใ่ช้อธบิำยโลก แต่ส�ำหรับนวิตนัเองแล้ว 

ไม่มีหรอกควำมสมบูรณ์ครบถ้วนอยำ่งนั้น มีแต่เพียงกำรค้นหำ กำรค้นหำ

อันเปี่ยมพลวัต แปรปรวน และไม่เสร็จส้ิน เขำไม่เคยแยกสสำรและเทศะ

ออกจำกพระผูเ้ป็นเจ้ำ เขำไม่เคยขจดัมุมมองท่ีว่ำธรรมชำตนิัน้มีคุณลักษณะ

เป็นไสยศำสตร์ ซ่อนเร้น และลกึลบัอำถรรพ์ เขำแสวงหำระเบียบและเชือ่ใน

ระเบียบ แต่ไม่เคยเบนสำยตำออกจำกควำมโกลำหล จะว่ำไปเขำน่ันแหละท่ี

ไม่ใช่ชำวนิวตันเลยแม้แต่น้อย

สมัยนัน้ข้อมูลไหลเวยีนอย่ำงบำงเบำและปลำสนำกำรได้ง่ำยดำย ผ่ำน

เผ่ำพนัธุม์นษุย์ซึง่ยงัเล็กนดิเดียว แต่เขำสร้ำงระเบียบวธิแีละภำษำซึง่ประสบ

ควำมส�ำเร็จก่อนตวัตำย และได้รับควำมนยิมมำกข้ึนทกุศตวรรษนับจำกน้ัน 

เขำเปิดประตูไปสู่เอกภพใหม่ เอกภพซึ่งสถิตอยู่ในกำละและเทศะสัมบูรณ์ 
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วัดไม่ได้และวัดได้ในครำเดียว เพียบพร้อมด้วยวิทยำศำสตร์และเคร่ืองกล 

ถูกปกครองโดยอุตสำหกรรมและกฎธรรมชำติ เรขำคณิตกับกำรเคลื่อนท่ี 

กำรเคล่ือนที่กับเรขำคณิต นิวตันน�ำสองส่ิงนี้มำผนึกเป็นหนึ่งเดียว หลัง

จำกไอน์สไตน์ประกำศกฎสัมพัทธภำพ วิทยำศำสตร์ของนิวตันมักจะมีคน

บอกวำ่ถูก “ล้มลำ้ง” หรือ “แทนที่” แต่นั่นไม่จริงเลย มันถูกค�้ำจุนและขยับ

ขยำยออกไปต่ำงหำก7

“นวิตนัผูโ้ชคดี โอ วยัเยำว์ของวทิยำศำสตร์!” ไอน์สไตน์กล่ำว “ธรรมชำติ 

ส�ำหรับเขำแล้วคือหนงัสือทีเ่ปิดอ้ำ เขำยืนอยูต่รงหน้ำเรำอย่ำงเข้มแขง็ ม่ันใจ 

และเดียวดำย”8

แต่นิวตันก็พูดกับเรำอย่ำงลังเลและลับๆ
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