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เวลาอาจคือความลี้ลับยิ่งใหญ่ที่สุด

กระทั่งถ้อยค�ำที่เรำก�ำลังกล่ำวอยู่นี้

เวลำจอมขโมย

ก็ได้ลักพรำกจำกไป

มิมีสิ่งใดอำจหวนคืน (I, II)

ผมหยุดและไม่ท�ำสิ่งใดเลย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ผมไม่ได้คิดถึงสิ่งใดเลย 

ได้แต่นิ่งฟังกำรเคลื่อนผ่ำนของเวลำ

นี่คือเวลำ คุ้นเคยและชิดใกล้ เรำล้วนอำศัยอยู่ในเวลำ กำรเร่งร่ีของ

วนิำท ีชัว่โมง ปี ซึง่เหวีย่งเรำเข้ำสูช่วีติ แล้วลำกเรำสูส่ญุญตำ...เรำอำศยัอยู่

ในเวลำคล้ำยปลำอำศัยอยูใ่นน�ำ้ กำรด�ำรงอยูข่องเรำคือกำรด�ำรงอยูใ่นเวลำ 

ดนตรีแสนเคร่งขรึมของเวลำหล่อเลี้ยงเรำ เปิดโลกให้เรำ สร้ำงปัญหำให้เรำ 

ท�ำให้เรำตื่นกลัวและเห่กล่อมเรำ เอกภพคลี่ตัวสู่อนำคต ถูกเวลำลำกดึงไป 

และด�ำเนินไปตำมระบบระเบียบแห่งเวลำ

ในปกรณัมฮินดู แม่น�้ำแห่งจักรวำลฉำยเป็นภำพศิวะเริงระบ�ำ กำร

เริงระบ�ำของพระศิวะคือกำรพยุงจักรวำลให้หมุนไป กำรเริงระบ�ำนั้นโดย

ตัวเองแล้วคือกำรไหลไปของเวลำ ก็อะไรจะเป็นสำกลและเห็นชัดยิ่งไปกว่ำ

กำรไหลได้อีกเล่ำ

แต่กระนั้น สิ่งต่ำงๆ ก็กลับแลดูซับซ้อนกว่ำนี้ สภำวะที่เป็นจริงมัก
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แตกต่ำงไปจำกส่ิงท่ีเห็น โลกดูเหมือนแบน แต่แท้จริงแล้วเป็นทรงกลม 

ดวงอำทิตย์ดูคล้ำยโคจรไปบนท้องฟ้ำ ทว่ำกลับเป็นเรำเองที่เหวี่ยงหมุนไป 

โครงสร้ำงของเวลำก็หำได้เป็นเช่นท่ีเห็นด้วย มันต่ำงไปจำกกำรไหลเป็นหนึง่

เดียวทั่วทั้งจักรวำล ผมค้นพบเรื่องนี้ด้วยควำมตื่นใจใหญ่หลวงจำกหนังสือ

ฟิสิกส์เล่มต่ำงๆ ที่ผมอ่ำนสมัยเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย “เวลำ” ท�ำงำน

ต่ำงไปจำกที่เรำเห็น

ในหนังสือเหล่ำนั้น ผมยังค้นพบด้วยว่ำ เรำยังไม่รู้ว่ำโดยเนื้อแท้เวลำ

ท�ำงำนอย่ำงไร ธรรมชำติของเวลำอำจเป็นควำมลี้ลับยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังด�ำรง

อยู่ก็ได้ สำยใยอันน่ำสงสัยโยงย้อนกลับไปถึงควำมลี้ลับอื่นๆ ที่ศึกษำกันอยู่ 

เช่น ธรรมชำตขิองจติ ก�ำเนดิแห่งจกัรวำล ชะตำกรรมของหลมุด�ำ หน้ำท่ีเดิม

แท้ของชวิีตบนโลก พืน้ฐำนร่วมกนับำงอย่ำงคอยดึงเรำย้อนกลบัสูธ่รรมชำติ

ของเวลำ

ควำมพิศวงคือแหล่งที่มำของควำมปรำรถนำในควำมรู้1 และกำร 

ค้นพบว่ำเวลำไม่ได้เป็นอย่ำงทีเ่รำคดิ ยิง่เปิดค�ำถำมใหม่อกีนบัพนั ธรรมชำติ

ของเวลำเป็นศูนย์กลำงกำรท�ำงำนด้ำนฟิสิกส์ทฤษฎีของผมมำชั่วชีวิต ใน

หน้ำถัดๆ ไป ผมจะเล่ำถึงสิ่งที่เรำเข้ำใจเก่ียวกับเวลำ และเส้นทำงท่ีกำร

แสวงหำน�ำทำงเรำมำเพื่อท�ำให้เรำเข้ำใจเวลำได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเล่ำถึงส่ิงท่ี

เรำยังไม่เข้ำใจ และสิ่งที่ผมเห็นว่ำเรำเพิ่งเริ่มรับรู้

เหตุใดเรำจึงจดจ�ำอดีต ไม่ใช่อนำคต เรำด�ำรงอยู่ในกำลเวลำ หรือว่ำ

กำลเวลำด�ำรงอยู่ในเรำ กำรพูดว่ำเวลำ ‘ผ่ำนไป’ นั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร

กันแน่ อะไรผูกพันเวลำเข้ำกับธรรมชำติของเรำในฐำนะบุคคล กับอัตวิสัย

ของเรำ

ผมก�ำลังฟังสิ่งใดอยู่ เมื่อผมฟังกำรเคลื่อนผ่ำนของเวลำ

หนังสือเล่มน้ีแบ่งออกเป็นสำมภำคท่ีไม่เท่ำกัน ในภำคแรก ผมสรุป

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเวลำของฟิสกิส์ยคุใหม่ มันเหมือนเกล็ดหมิะท่ีอยูบ่นมือ 

เม่ือคุณศึกษำมัน มันจะค่อยๆ ละลำยหำยไประหว่ำงร่องนิ้ว เรำมักคิดถึง

เวลำว่ำเป็นสิ่งเรียบง่ำย เป็นพื้นฐำนที่ไหลไปสม�่ำเสมอกันทั้งหมด และแยก
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ขำดจำกสิง่อ่ืนๆ เวลำเดินจำกอดีตถงึปัจจบัุน วดัได้โดยใช้นำฬิกำและนำฬิกำ

ข้อมือ ในล�ำดับของเวลำ เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในจักรวำลเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป

ตำมระเบียบ คืออดีต ปัจจบุนั อนำคต อดีตตรึงแน่นไม่เปลีย่นแปลง อนำคต

เปิดกว้ำง...แต่กระนั้น ปรำกฏว่ำทั้งหมดนี้กลำยเป็นเรื่องผิด

ลักษณะต่ำงๆ ของเวลำได้รับกำรพิสูจน์ว่ำไม่ถูกต้องท้ังหมดทีละ

อย่ำงๆ เป็นควำมผิดพลำดที่เกิดจำกมุมมองของเรำเอง เหมือนควำมแบน

ของโลก หรือกำรโคจรของดวงอำทิตย์ ควำมรู้ของเรำที่เพิ่มพูนขึ้นน�ำไปสู่

กำรค่อยๆ สลำยควำมเชื่อเรื่องเวลำของเรำลง สิ่งที่เรำเรียกว่ำ ‘เวลำ’ คือ

ชุดโครงสร้ำงซับซ้อน2 เป็นชั้นๆ เมื่อมีกำรตรวจสอบเพิ่มขึ้น ยิ่งลงลึกมำก

ขึน้ เวลำก็สูญเสยีเนือ้หำในชัน้ต่ำงๆ เหล่ำนีไ้ปทลีะชิน้ ทลีะชิน้ ภำคแรกของ

หนังสือเล่มนี้จะเล่ำถึงกำรแหลกสลำยเป็นผุยผงของกำลเวลำที่ว่ำนี้

ภำคท่ีสองเล่ำถึงส่ิงที่เรำยังติดค้ำงอยู่ จะอย่ำงไรก็ตำม โลกอัน

แปลกประหลำดนี้ คือท่ีที่เรำอำศัยอยู่ มันเหมือนกำรย�่ำเท้ำสู่เทือกเขำสูง  

ที่ท่ีไม่มีอะไรเลยนอกจำกหิมะ ก้อนหิน และท้องฟ้ำ น่ำจะเหมือนเม่ือนีล  

อำร์มสตรอง และเอด็วนิ อลัดรนิ ส�ำรวจผนืทรำยนิง่สงดับนดวงจนัทร์ โลกถกู 

กะเทำะร้ือจนถึงแก่น วำววับด้วยควำมงำมอันแล้งเข็ญเป็นทุกข์ ฟิสิกส์ท่ี 

ผมศึกษำและท�ำงำนคือควำมโน้มถ่วงเชิงควอนตัม (quantum gravity)  

เป็นควำมพยำยำมจะเข้ำใจและสร้ำงควำมหมำยร่วมให้กับภูมิทัศน  ์

อันสุดโต่งและงดงำมนี้ อันน�ำไปสู่โลกที่ไร้กำลเวลำ

ภำคที่สำมของหนังสือเป็นส่วนยำกที่สุด แต่ก็ส�ำคัญที่สุด เป็นส่วนที่

เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดท่ีสุดกับเรำ ในโลกท่ีไร้กำลเวลำ ต้องมีบำงสิ่งสร้ำง

กำลเวลำในแบบท่ีเรำคุ้นเคยข้ึนมำ สร้ำงให้เวลำมีระเบียบ มีอดีตที่ต่ำงไป

จำกอนำคต มีกำรไหลทีเ่รียบลืน่ ด้วยวธิบีำงอย่ำง เวลำของเรำจงึผดุก�ำเนิด

ขึ้นล้อมรอบเรำ อย่ำงน้อยก็เพื่อเรำในระดับสเกลของเรำ3

น่ีคือกำรเดินทำงย้อนกลับ ย้อนไปสู่กำลเวลำท่ีสูญหำยในภำคแรก

ของหนังสือ เม่ือสืบค้นไปสู่ไวยำกรณ์พื้นฐำนของโลก เหมือนในนิยำย

อำชญำกรรม เรำจะเข้ำไปสืบหำคนผิด ตำมหำผู้ร้ำยที่สร้ำงเวลำขึ้นมำ เรำ
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ค่อยๆ ค้นไล่ไปตำมชิน้ส่วนของเวลำทีเ่รำคุ้นเคยกันดีทลีะชิน้ๆ อำจยังไม่ใช่

โครงสร้ำงพื้นฐำนของสภำวะควำมเป็นจริง แต่เป็นกำรประมำณประเมินท่ี

พอจะเป็นประโยชน์อยูบ้่ำงของสิง่มีชวีติงุม่ง่ำมไร้สตปัิญญำและไม่เป็นอมตะ

อย่ำงที่เรำเป็นอยู่ เรำเห็นได้เพียงเสี้ยวส่วนเล็กๆ ตำมมุมมองของเรำ และ

เสี้ยวส่วนต่ำงๆ ที่เรำเห็นเหล่ำนั้นก็อำจย้อนกลับมำก�ำหนดสิ่งที่เรำเป็นไป

ด้วยในตัว นั่นเพรำะในที่สุดแล้ว สำเหตุท่ีเวลำลี้ลับอย่ำงยิ่งอำจมำจำกตัว

เรำเองมำกกว่ำจกัรวำลก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกับในนยิำยสบืสวนเล่มแรกและ 

ยิ่งใหญ่ที่สุด คืออีดิปุส เร็กซ์ (Oedipus Rex) ของโซโฟเคลส (Sophocles) 

ที่ปรำกฏว่ำ ผู้ร้ำยตัวจริงคือนักสืบนั่นเอง

หนงัสอืเล่มนีจ้ะกลำยเป็นเพลิงผลำญแห่งควำมคดิท่ีร้อนแรง บำงครัง้

ก็ส่องแสงกระจ่ำง แต่บำงครั้งก็สับสน หำกคุณตัดสินใจจะตำมผมมำ ผมจะ

พำคุณไปยังสถำนท่ีท่ีผมเชื่อว่ำควำมรู้เก่ียวกับเวลำของมนุษย์ได้บรรลุถึง 

นั่นคือตรงขอบของมหำสมุทรยำมค�่ำคืนอันไพศำล ดำรดำษด้วยดวงดำว 

มหำสมุทรแห่งสรรพสิ่งที่เรำยังไม่รู้จัก


