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“เวลา” เปนสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกตั้งคําถามถึง และเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรมแปลก

ใหม ในหมูมวลมนุษยชาติมาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร ปรัชญา สังคมศาสตร ลัทธิความเชื่อ
หรือศิลปะ แตละศาสตรมีคําอธิบายเวลา ตามมุมมองของตนเอง ซึ่งบางก็ขัดแยง บางก็เสริมกันอยูในที แตไมวาจะ
มองเหมือนหรือตางกันไปเชนไร คําถามที่มนุษยมักมีตอเวลา มักหนีไมพนคําถามสําคัญๆ 4-5 คําถาม อาทิเชน
เวลาคืออะไร เวลาวัดไดหรือไมไดกันแน เราจะเดินทางยอนเวลากลับไปในอดีตหรือลวงหนาไปในอนาคตได
หรือไม และเวลาสําคัญและสัมพันธกับมนุษยอยางไร ผูเขียนจึงขอนําเอาคําถามที่มักเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติ
เหลานี้มาตั้งเปนคําถามนํา เพื่อเปนแนวทางและกรอบในการศึกษาและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวลา

เวลาคืออะไร?
เปนความยากลําบากอยางยิ่งที่จะตองหานิยามเพื่อจํากัดความวา เวลาคืออะไร เพราะเวลาเปนนามธรรม
ไมมีรูปราง สัมผัสรับรูไมไดดวยวิธีเชิงประจักษ แมจะอธิบายไมไดชัดเจนแจมแจงวาเวลาคืออะไร แตมนุษยทุกผู
ทุกคนลวนมีความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันเมื่อพูดถึงเวลา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปพุทธศักราช 2542 ไดใหคําอธิบายไววา เวลา คือ “ชั่วขณะความ
ยาวนานที่มีอยูหรือเปนอยู โดยนิยมกําหนดขึ้นเปนครู คราว วัน เดือน ป เปนตน” จากคําอธิบายเราสามารถจับ
ความไดประการหนึ่งวา เวลามีลักษณะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สวนความตอเนื่องนั้นจะมีชวงสั้น
หรือยาวเพียงใด พจนานุกรมไมไดใหความกระจางในประเด็นนี้ และหากลองศึกษาเปรียบเทียบการนิยาม
ความหมายนี้กับคําอธิบายคําวา time ในพจนานุกรม English Oxford Dictionary ซึ่งไดรับการยอมรับวา
เปนพจนานุกรมที่ใชเปนมาตรฐานอางอิงในระดับสากลไดเลมหนึ่งของโลก จะพบวาในคําอธิบายคําวา time ใน
Oxford มีใจความสวนหนึ่งที่ตรงกับการอธิบายความหมายของเวลาในพจนานรกรมฉบับราชบัณฑิต (ที่ขีดเสน
ใต) กลาวคือ Oxford อธิบายวา “(Time is) the indefinite continued progress of existence
and events in the past, and future, regarded as a whole.” (เวลา คือ การดําเนินไปอยางตอเนื่องที่
ไมอาจระบุเจาะจงไดของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณในอดีตและอนาคต ทั้งนี้มองในภาพรวม: ผูเขียน)
เวลาเดินเปนเสนตรงหรือเปนวัฏฏะ
ทั้งพจนานุกรมราชบัณฑิตฯและ Oxford ตางมองวาเวลาคือกระบวนการหรือการดําเนินไปของสิ่งที่
เกิดขึ้น มีอยู หรือเหตุการณ และคงไมมีใครจะแยงไดวานี่เปนการนิยามที่ผิด แตคําถามที่นาสนใจที่ตามมาคือ
เวลาดําเนินไปในลักษณะใด สําหรับคําถามนี้มีการอธิบายคําตอบไวสองแนวทางดวยกัน ทั้งสองแนวทางตางมี
วิธีการอธิบายในเชิงตรรกะ และมีเหตุผลรองรับพอๆกัน แนวทางที่หนึ่งมองวาเวลาดําเนินเปนเสนตรง (linear
time) เวลามีจุดกําเนิด มีพัฒนาการ และมีจุดสิ้นสุด อีกแนวทางหนึ่งอธิบายวา เวลามีจุดกําเนิดและพัฒนาการ
เชนกัน หากแตไมมีจุดสิ้นสุด เพราะจุดสิ้นสุดของเวลาสําหรับเหตุการณหนึ่งก็คือจุดเริ่มตนของอีกเหตุการณหนึ่ง
เวลาจึงดําเนินไปแบบเปนวัฏจักร หรือเปนวงกลม (circular time)

เพื่อจะใหเขาใจและเห็นถึงความแตกตางของแนวคิดทั้งสอง ผูเขียนจึงจะขอยกตัวอยางความเชื่อเรื่อง
ชีวิตที่สอดคลองกับแนวคิดทั้งสองแบบมาแสดง ในคติความเชื่อตามหลักของคริสตศาสนา เชื่อกันวา พระเจาเปน
ผูสรางมนุษยและประทานชีวิต (เวลาเริ่มตน) มนุษยเติบโตขึ้นมาโดยมีบาปติดตัวมาแตกําเนิด จึงมีหนาที่ทีจะตอง
ขจัดและชําระความผิดบาป โดยประพฤติตนตามหลักคําสอนของศาสนา เพื่อที่ทายที่สุดในวันพิพากษา จะไดรับ
การอภัยโทษ และกลับขึ้นไปอยูรวมกับพระผูเปนเจาบนสรวงสวรรคดังเดิมชั่วนิรันดร (เวลายุติลง) แตหากใน
ระหวางที่มีชีวิตอยูนั้น มนุษยไดกระทําการชั่วรายเลวทราม ไมสํานึกในความผิดบาปและไมพยายามแกไข
ปรับปรุงตัว ก็จะถูกสงลงไปใชชีวิตหลังความตายกับซาตานในนรก ไมวาสุดทายปลายทางจะไปจบลงที่ใด ไมวา
จะบนสวรรคหรือในนรก ชีวิตไมอาจหวนคืนกลับมาไดใหม ไมมีการไดรับโอกาสที่สอง นั่นจึงถือเปนจุดสิ้นสุด
ของชีวิตและเวลา ความเชื่อแบบนี้สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่วาเวลาดําเนินเปนเสนตรง ในขณะที่พุทธศาสนา
กลับเชื่อวา เวลาดําเนินไปเปนวงกลม (วัฏฏะ หรือ วัฏจักร) พุทธเชื่อวาสรรพชีวิตถือกําเนิดขึ้น และเวียนวายอยูใน
วังวน จนกวาจะบรรลุถึงสภาวะอันหลุดพน(นิพพาน) ยกตัวอยางเชน มนุษยผูหนึ่งถือกําเนิดขึ้นในชาติภพหนึ่ง
ในระหวางมีชีวิตไดกระทําความชั่วชาไวมาก เปนเหตุใหหลังจากเสียชีวิต ตองไปชดใชกรรมโดยเกิดเปนสัตว
นรก หลังจากไดชดใชทุรกรรมตามสมควรไดมาเกิดในชาติภพใหมเปนเดรัจฉาน ในชวงชีวิตที่เปนเดรัจฉานได
ประกอบคุณงามความดี อุทศิ แรงอุทิศกายเพื่อเปนสาธารณประโยชน กรรมดีที่ไดกระทํานี้จึงสงผลใหมาเกิดใหม
เปนมนุษย ในชาติภพที่เปนมนุษยหมั่นทําทานบริจาค หลังจากตายลงไดไปเกิดเปนเทวดา แตในขณะเปนเทวดา
กลับหลงใหลในกามกิเลส ทําใหตองกลับมาเกิดเปนเดรัจฉาน และเวียนวายตายเกิดไปเชนนี้ ฉะนั้นการตายจาก
ชาติภพหนึ่งจึงยังไมถือเปนที่สิ้นสุด จนกวาจะเขาถึงนิพพานจึงถือเปนจุดสิ้นสุดของชีวิตและกาลเวลา
แตไมวาจะมีความเชื่อความเห็นอยางไร จะมีการอธิบายแนวคิดความเชื่อนั้นในลักษณะใด และ
คําอธิบายนั้นจะนาเชื่อถือหรือมีชองโหวชองวางมากนอยเพียงใด เวลาก็ยังคงเปนเวลา เปนสิ่งที่มนุษยทุกผูทุกคน
ตองเผชิญอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
เราแบงซอยเวลาไดหรือไม
นี่เปนอีกคําถามหนึ่งซึ่งคางคาใจมนุษยมาชานาน วาจริงๆแลว เวลาแบงไดหรือไม ถาจะเปรียบเทียบจาก
การนิยามความหมายของเวลาที่อางอิงไปขางตน จะพบถึงความตางของความเขาใจเรื่องเวลาในจุดนี้ กลาวคือ
พจนานุกรมราชบัณฑิตฯมองวา สามารถกําหนดแบงเวลาได แต Oxford กลับมองวาเวลากําหนดแบงซอยไมได
ตองมองในภาพรวม ดังเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นถึงความตาง (ที่ขีดเสนใต) ขางใต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปพุทธศักราช 2542

พจนานุกรม English Oxford Dictionary
ชั่วขณะความยาว นาน ที่มีอยูหรือเปนอยู โดยนิยม the indefinite continued progress of
existence and events in the past, and
กําหนดขึ้นเปนครู คราว วัน เดือน ป เปนตน
future, regarded as a whole

(การดําเนินไปอยางตอเนื่องที่ไมอาจระบุเจาะจง
ไดของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณในอดีตและ
อนาคต ทั้งนี้มองในภาพรวม: ผูเขียน)

เฉพาะประเด็นคําถามที่วา เวลาแบงไดหรือไมได ตรงนี้เพียงประเด็นเดียว ก็มีความหลากหลายในแงคิด
ความเขาใจ ซึ่งแตกตางและคลายคลึงกันไปในแตละภูมิภาค แตละวัฒนธรรม แตละยุคสมัย ซึ่งจะไดกลาวถึง
ตอไป
คําวา time ในภาษาอังกฤษ มาจากคําวา tempus ในภาษาลาติน ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําวา temnein
ในภาษากรีก คําวา temnein นี้มีความหมายวา “ตัด” จากความหมายดั้งเดิมของคําวาเวลา เราอาจสามารถ
อนุมานไดวา ชาวกรีกโบราณเขาใจวาเวลาคือการตัดแบงเอาการดําเนินไปของเหตุการณมากําหนดเรียก เพื่อให
เกิดความเขาใจในลําดับกอนหลังใหตรงกัน
อริสโตเติ้ล (Aristotle) ไดพูดถึงเรื่องเวลาไววา จริงๆแลวมนุษยไมตระหนักถึงการมีอยูของเวลา จวบ
จนเมื่อมนุษยไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงรับรูถึงกระบวนทัศนเรื่องเวลา อริสโตเติ้ลมีความเชื่อวา
สสารในโลกดํารงอยูในสภาวะ 2 อยางดวยกัน คือสภาวะแฝง และสภาวะจริง สสารสามารถเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะแฝงไปอยูในสภาวะจริงซึ่งเปนสภาวะที่เปนศักยภาพสูงสุดได ยกตัวอยางเชน ไขไกเปนสภาวะแฝงของไก
ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ไขไกก็กลายเปนตัวไก ซึ่งเปนสภาวะจริงของไขไก แตไมใชวาไขไกทุก
ฟองจะกลายเปนไกได (ไมสามารถบรรลุถึงสภาวะจริง) หรือสภาวะแฝงของครกอางศิลาคือกอนหินแกรนิต แต
ไมใชหินทุกกอนที่จะถูกนําไปทําครก หรือสภาวะจริงของนักศึกษาในวันนี้คือบัณฑิตในอนาคต ซึ่งก็ใชวาทุกคน
จะสามารถเรียนจบไปเปนบัณฑิตเปนตน
แอนทิฟอน (Antiphon) นักปราชญชาวกรีก ซึ่งมีชีวิตอยูในราว ศริสตศตวรรษที่ 5 เสนอความคิดไว
ในงานเขียนเรื่อง “ความจริง” วาเวลาไมมีอยูจริง (hupostasis) หากแตเปนกระบวนทัศน (noêma) หรือการ
วัด(metron)” แอนทิฟอน มองวา เวลาเปนมายาคติที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชในการกําหนดวัดความตอเนื่อง
ยาวนานและลําดับกอนหลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับคานท (Immanuel Kant: 1724-1804) ที่
มองเวลาวาเปนความรูความเขาใจเบื้องตนอยางหนึ่ง (เชนเดียวกับ พื้นที่) ซึ่งชวยใหมนุษยเขาใจประสบการณ
ตางๆ ทั้งเวลาและพื้นที่ไมใชสสารที่มีอยูจริง หากแตเปนองคประกอบแหงระบบความคิดภายในใจ ที่จําเปนตอ
กระบวนการสรางและอธิบายประสบการณอยางมีเหตุมีผล หรือตอการเฝาสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากมุมมองแบบกรีกโบราณจะพบวา มนุษยเขาใจเวลาในฐานะเครื่องมือที่ใชในการอธิบายและรับรูถึง
การดําเนินไปของความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไมสามารถอธิบายลักษณะและตัวตนที่แทจริงของเวลา
ที่เปนนามธรรมได จวบจนในคริสตศตวรรษที่ 16 ไอแซค นิวตั้น นักวิทยาศาสตรคนแรกที่ไดรับพระราชทานยศ
อัศวิน ไดแสดงความพยายามในการอธิบายเวลา โดยแบงเวลาออกเปน 2 แบบ คือ เวลาสัมบูรณ (absolute
time) และเวลาสัมพัทธ (relative time) ดังนี้
“Absolute, true, and mathematical time, in and of itself and of
its own nature, without reference to anything external, flows
uniformly and by another name is called duration. Relative, apparent,
and common time is any sensible and external measure (precise and
imprecise) of duration by means of motion; such a measure – for
example, an hour, a day, a month, a year – is commonly used instead
of true time.”

นิวตั้นแยกเวลาออกเปนเวลาที่เปนสภาพจริงๆของเวลา โดยเรียกวาเวลาสัมบูรณ เวลาสัมบูรณนี้โดย
ธรรมชาติและโดยตัวของมันเองไมเกี่ยวของกับสิ่งอื่นใดที่เปนปจจัยภายนอกทั้งสิ้น เวลาสัมบูรณจะดําเนินไป
เรื่อยๆตามธรรมชาติของตัวมันเอง ในขณะที่เวลาสัมพัทธในความหมายและความเขาใจของนิวตั้น คือเวลาที่
มนุษยเราอุปโลกนขึ้นใชเพื่อกําหนดวัดการดําเนินไปของเวลาสัมบูรณ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งที่อยูนอกเหนือจากตัวเวลาเอง
เชนการกําหนดวัดเวลาสัมพัทธจากความยาวนานของการดําเนินของเวลา
สัมบูรณจากพื้นที่หรือตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หรือตําแหนง ซึ่งเวลาสัมพัทธที่วัดไดเปนคาสมมุติ
ที่กําหนดขึ้น ไมใชคาที่เที่ยงตรงแนแท
เวลาเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร อยางไร
“พระเจาทรงจัดสรรเวลาสําหรับทุกสรรพสิ่งภายใตสรวงสวรรค – เวลาแหงการถือกําเนิด และเวลา
แหงความตาย, เวลาแหงการเพาะปลูก และเวลาแหงการเก็บเกี่ยว, เวลาแหงการเขนฆา และเวลาแหงการเยียวยา,
เวลาแหงความลมสลาย และเวลาแหงการรังสรรค, เวลาแหงความวิปโยค และเวลาแหงเสียงหัวเราะ, เวลาแหง
ความเศราโศก และเวลาแหงการรองรํา, เวลาแหงการขวางปากอนหิน และเวลาแหงการเก็บรวมกอนหิน, เวลา
แหงการสวมกอด และเวลาแหงการผละจากออมกอด, เวลาแหงการคนหา และเวลาแหงการยอมแพอยางปราชัย,
เวลาแหงการเก็บรักษา และเวลาแหงการโยนทิ้งไป, เวลาแหงการฉีกออกเปนชิ้นๆ และเวลาแหงการเย็บรวมเขา
ดวยกัน, เวลาแหงการสงวนคํา และเวลาแหงการเจรจา, เวลาแหงความรัก และเวลาแหงความชัง, เวลาแหง
สงคราม และเวลาแหงสันติภาพ” ขอความขางตนซึ่งปรากฏในพันธสัญญาเกานี้ถูกบันทึกกวาประมาณ 970 ป
กอนคริสตกาล (แปลโดยผูเขียน) ในสมัยกษัตริยโซโลมอน จากขอความดังกลาวสะทอนความเชื่อที่วาพระเจา
เปนผูกําหนดจัดสรรเวลาใหแกมนุษย สรรพสิ่งทั้งหมดที่อยูบนโลกมนุษยดําเนินไปตามอํานาจและอิทธิพลของ
เวลา (คริสตเชื่อวาบนสวรรคมีสภาพปลอดจากกาลเวลา เปนนิรันคร)
ฮีราคลิตุส (Heraclitus: มีชีวิตอยูราว 500 ปกอนคริสตกาล) ก็สังเกตเห็นถึงการดําเนินไปของเวลา
บนโลกมนุษยเชนกัน พิสูจนไดจากคํากลาวของเขาที่มีใจความวา “สรรพสิ่งไหลไปตามกระแส และไมมีสิ่งใด
ยั่งยืน ทุกสิ่งลวนพังลง ไมมีสิ่งใดที่จะคงสภาพเดิมไวได ทานมิอาจกาวยางลงบนลําน้ําเดียวกันไดถึงสองครั้งสอง
ครา ทําไดเพียงย่ําลงไปบนน้ําใหม ซึ่งก็จะเปนน้ําใหมที่ไหลผานเรื่อยไปเสมอ” ซึ่งความเขาใจตอการ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งบนโลกไปตามกาลเวลานี้ ไมไดจํากัดเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกเทานั้น
หากแตยังสอดคลองกันกับแนวคิดตะวันออกดวย เชนตรงกันกับคําสอนเรื่องไตรลักษณในพุทธศาสนา ที่กลาววา
สิ่งใดในโลกลวนประกอบไปดวยลักษณะ 3 ประการคือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
วิทยาศาสตรเองก็พยายามที่จะอธิบาย ถึงการ
กําเนิดของเวลาและโลกมนุษย (จักรวาล) ดวยเชนกัน
ปจจุบันนักดาราศาสตร
ไดสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลง ของเทหวัตถุตางๆในจักรวาล และคนพบ
วาจักรวาลกําลังขยายตัวออก จากองคความรูนี้และองค
ความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดสั่งสมและสืบทอดตอกันมา
นักวิทยาศาสตรไดนําเสนอทฤษฎีการกําเนิดจักรวาล ซึ่ง
นับเปนจุดเริ่มของกาลเวลาไววา จักรวาลมีกําเนิดมาจาก
การระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) เดิมกอนการเกิด
จักรวาล
มีพลังงานมหาศาลสะสมกันอยูในมวลที่มี
ขนาดเล็กมากจนวัดไมได จากการที่มีพลังงานจํานวน
มหาศาลอัดแนนกันอยูในมวลที่จํากัดและคับแคบทําให
เกิดการระเบิด เชื่อกันวาในขณะที่มีการระเบิด ความกด

กดดันและอุณหภูมิภายในมวลมีคาอนันต (สูงจนประเมินวัดคาไมได) หลังจากการระเบิดประมาณ 1 วินาที เริ่มมี
การถายเทพลังงานความรอน คาดการณกันวาอุณหภูมินาจะสูงประมาณหมื่นลานองศา เกิดมีธาตุโฟตอน
อิเลคตรอน และนิวตริโนเกิดขึ้น หลังจากการระเบิด 100 วินาที อุณหภูมิลดลงต่ําเหลือประมาณพันลานองศา
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของปฐมธาตุทําใหเกิดธาตุใหม เชน ฮีเลี่ยม
ลิเธี่ยม เบอรริลเลี่ยม ตอมาจากนั้นเมื่อเวลา
ผานไปและอุณหภูมิเย็นลง บรรดาธาตุตางๆก็รวมตัวกันเปนกาซและกลุมกาซ สะเก็ดดาว ดวงจันทร ดาวเคราะห
และดาวฤกษ
ตามแตองคประกอบและรูปแบบการรวมตัว
จนเปนจักรวาลแบบที่เปนอยูในปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาจักรวาลนี้จะขยายตัวไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่ง แลวแรงดึงดูดระหวางกันของเทหวัตถุใน
จักรวาลจะทําการดึงใหเกิดการหดตัวของจักรวาล จนกลับไปเปนมวลขนาดเล็กจิ๋วที่มีพลังงานมหาศาลอัดแนนอยู
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกําหนดเรียกวาเปน Big Crunch ซึ่งถือเปนจุดสิ้นสุดแหงจักรวาลและกาลเวลา

การเดินทางในกระแสของเวลา
ความปรารถนาในการเดินทางขามกาลเวลา เปนหนึ่งในความกระหายที่จะเอาชนะธรรมชาติของเวลา
การกาวพนขีดจํากัดนี้สอเคาจะมีโอกาสเปนไปไดไมมากก็นอย และมีแนวโนมวาจะขยับเขาใกลความเปนไปได
มากขึ้นไปทุกขณะ มนุษยจํานวนมากปรารถนาที่จะลวงรูอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้น เพื่อใชเปนขอไดเปรียบในการ
วางแผนเตรียมตัวใหพรอมรับกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น คําถามที่เกิดขึ้นก็คือ มนุษยรอู นาคตไดหรือไม คําตอบ
ปรากฏชัดจากความหมายของรากศัพทเดิมอยูแลว คําวา “อนาคต” มีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมี
ความหมายวา “อดีตที่ยังมาไมถึง” สิ่งนี้เองสะทอนถึงภูมิปญญาของบรรพชนที่มีความเขาใจตอเวลาอยางแยบคาย
ที่มองวาจริงๆแลวเหตุการณตางๆดําเนินไปในลักษณะเปนวัฏจักร เกิดขึ้นวนเวียนซ้ําแลวซ้ําเลา เหตุการณ
เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งยอมมีผลผูกพันเฉพาะติดตามมา เหตุการณและผลของเหตุการณที่เกิดขึ้นไปแลว
ในอดีตจะเปนเครื่องชี้นําใหเห็นวาหากเกิดเหตุการณทํานองเดียวกันนี้อีก ผลที่ติดตามมาในอนาคตจะเปนเชนไร
และนี่เองคงจะเปนคําตอบที่ชัดเจนวา มนุษยสามารถกาวผานพนขอจํากัดของเวลาไดโดยสามารถหยั่งรูอนาคตได
(จากอดีต) แตนั่นก็ยังไมไดตอบคําถามอยางเปนรูปธรรมวา มนุษยจะเดินทางในกระแสของกาลเวลาไดหรือไม
ประจักษพยานชิ้นตอไปที่นาจะมีน้ําหนักเพียงพอ ที่จะใชเปนหลักฐานยืนยันความสําเร็จในการกาวขามกระแส
กาลเวลาของมนุษยนาจะไดแก ความรูสึกลึกๆในใจที่เกิดขึ้นเปนครั้งเปนคราว ที่รูสึกราวกับวาไดเคยเผชิญกับ
เหตุการณหรือสถานการณนั้นๆมากอนแลว ที่เรียกในทางจิตวิทยาวา “เดจาวู”
ปรากฎการณ “เดจาวู”
ในบางครั้งมนุษยเราจะอยูในภาวะที่รูสึกวา
ตนเองเคยพานพบประสบกับเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น
ตรงหนามากอนแลว แตจําไมไดวาที่เคยเจอนั้น เจอในฝนหรือในอดีต เชน ในขณะเดินทางไปยังสถานที่ที่ไมเคย
ไปมากอน แตกลับมีความรูสึกคุนเคยกับสถานที่นั้นอยางประหลาด หรือระลึกไดอยางลางเลือนวา เคยมี
ประสบการณแบบเดียวกับที่กําลังเผชิญอยูนี้มากอนแลว เราเรียกปรากฏการณนี้วา เดจาวู (Déjà vu) เดจาวู เปน
ภาษาฝรั่งเศส มีความหมายวา “เคยไดพบเห็นมาแลว”1 Emile Boirac นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส(1851–1917)
ไดนิยามและบัญญัติใชศัพทคํานี้ขึ้นเปนครั้งแรกในหนังสือ L'Avenir des sciences psychiques (แปลวา
อนาคตของวิทยาศาสตรจิตวิทยา) บางคนอาจมองหรือเรียกประสบการณทางจิตที่เกิดไดกับทุกคนนี้วา เปนฝน
1

www.wikipedia.org

บอกเหตุ เปนการระลึกชาติ เปนการทับซอนของมิติคูขนาน เปนอํานาจพิเศษทางพลังจิต หรือเปนแคภาพลวงตาที่
เกิดจากกลไกในสมองก็แลวแต
แตปรากฏการณนี้ก็ยังคงเปนปริศนาใหผูเชี่ยวชาญในศาสตรตางๆคนควาหา
คําตอบตอไปอีกวา จริงๆแลวเดจาวูคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร และเกี่ยวของกับการเดินทางขามเวลาหรือไม
อยางไร
ทฤษฎี “รูหนอน” ของไอนสไตน
ในบรรดาประจักษพยานและความเปนไปไดในการเดินทางขามกาลเวลา ดูเหมือนวาทฤษฎีสัมพันธภาพ
และทฤษฎีเรื่องกาล-อวกาศของอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) จะเปนพื้นฐานสําคัญในการอธิบาย
กระบวนการและความเปนไปไดในการเดินทางขามเวลาไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด ไอนสไตน ผูไดชื่อวาเปน
อัจฉริยะบุคคลในแวดวงฟสิกสสมัยใหมคนพบวามีความเปนไปไดที่มนุษยจะเดินทางขามเวลา แตอุปสรรคสําคัญ
ก็คือเราจะตองเดินทางดวยความเร็วที่เทากับความเร็วแสง (290,000 กิโลเมตร/วินาที) หรือมากกวา ซึ่งจนถึง
ปจจุบันมนุษยยังไมสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได ศูนยวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรปเคยพยายามทดลองเรงความเร็ว
อนุภาคใหไดอยางนอยเทากับความเร็วแสง แตไมวาจะเพิ่มพลังงานไปมากเทาใด ก็จะสามารถเรงความเร็วอนุภาค
ไดเฉียดความเร็วแสงเทานั้น คือถึงที่ระดับ 99.99% ของความเร็วแสง แตไมสามารถเรงจนถึงระดับความเร็ว
แสงได
ดวยขอจํากัดนี้ทําใหการเดินทางดวยความเร็วเหนือแสงและการเดินทางขามกาลเวลายังเปนจริงไปไมได
แตก็ใชวาจะหมดหนทางเสียทีเดียว ยังคงมีอีกความเปนไปไดอื่นในการเดินทางขามกาลเวลา ในปค.ศ. 1935
ไอนสไตน และ นาธาน โรเซน (Nathan Rosen) เสนอแนวคิดวา จากทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป เราสามารถ
สรางสะพาน (ปจจุบันเรียกรูหนอน หรือ wormhole) เชื่อมระหวางกาล-อวกาศได (ทั้งนี้ไอนสไตนเชื่อวา
อวกาศมีลักษณะโคงและขนาน) โดยการดึงใหอวกาศหรือพื้นที่บริเวณสะพานหรือรูหนอนมีลักษณะโคงงอเขาหา
กัน (negative curvature) แตทวาสสารโดยทั่วไปในสภาวะปกติจะมีคาความหนาแนนของพลังงานเปนบวก
ซึ่งจะทําใหเกิดการโคงงอเปนบวก (positive curvature) หรือปองออกแบบลูกบอล แทนที่จะยุบเขาหากัน ทํา
ใหไมเกิดรูหนอน การเดินทางขามมิติเวลาจึงกระทําไมได แตในปจจุบันมนุษยเราสามารถคนพบทางออกสําหรับ
ขอจํากัดนี้ไดแลว โดยอาศัยความรูความเขาใจจากทฤษฎีกลศาสตรควอนตั้ม ซึ่งอนุญาตใหความหนาแนนมีคา
พลังงานเปนลบได โดยการชดเชยดวยพลังงานที่มีคาเปนบวกในอวกาศหรือพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับปากปลองรู
หนอน ถึงกระนั้นก็ตาม รูหนอนที่เกิดขึ้นจะไมมีสภาพเสถียรยาวนานพอใหมนุษยหรือพาหนะใดๆเดินทางผาน
ไปไดตลอดรอดฝง รูหนอนจะเกิดขึ้นและหายไปอยางรวดเร็ว
ถึงแมมนุษยยังไมสามารถเดินทางขามกาลเวลาไดสําเร็จ แตจากทฤษฎีจะพบวาความสําเร็จนั้นอยูใกลแค
เอื้อม แตถาถามความเห็นของสตีเฟน ฮอวกิ้ง (Stephen Hawking) ผูไดรับการยกยองวาเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ยิ่งใหญพอๆกับไอแซค นิวตั้น และไอนสไตน ฮอวกิ้งไดกลาวแสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งในการใหสัมภาษณ
ในรายการ Larry King Live ทางสถานีโทรทัศน CNN เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 1999 วา
Larry King: ทานเชื่อในแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางขามเวลาหรือไม
Stephen Hawking: ตามทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอนสไตน สอนัยวา การเดินทางขาม

กาลเวลาเกิดขึ้นไดภายใตสถานการณเฉพาะเจาะจงบางกรณี โดยผานทางชองทางรูหนอนขนาดจิ๋ว
ที่เชื่อมเขตแดนตางๆในอวกาศ แตถาหากพิจารณาจากการรวมทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปเขากับ

ทฤษีควอนตั้ม จะพบกลไกที่สกัดกั้นไมใหเราสามารถเดินทางทองกาลเวลา และดูเหมือนวาเราจะยัง
ไมเคยพบอาคันตุกะที่เดินทางมาจากอนาคตเลย
จาก สตีเฟน ฮอวกิ้ง. ประวัติยอของกาลเวลา. หนา 248
จะอยางไรก็ตาม ไมวามนุษยจะสามารถทองไปในกระแสของกาลเวลาไดจริงหรือไมก็ตาม ความคิดนี้
ไดถูกสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมในสื่อตางๆมากมายมาชานานแลว ไมวาจะเปนนิยายวิทยาศาสตร นวนิยาย หรือ
ภาพยนตร H.G. Wells ไดแตงนิยายวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางขามการเวลาและผลของการ
เดินทางขามกาลเวลา ชื่อเรื่อง The Time Machine ตอมาอุตสาหกรรมภาพยนตรของสหรัฐอเมริกา
(Hollywood) ไดนํามาสรางเปนภาพยนตรและก็ไดผลิตภาพยนตรแนวเดียวกันนี้ออกมาอีกหลายเรื่อง ไมวาจะ
เปน Back to the Future, Planet of the Apes, Star Trek, Star Gate, Army of Darkness,
Terminator, The One ฯลฯ ทางดานเอเชียและประเทศไทยเราเองก็มีวรรณกรรมและภาพยนตรลักษณะ
คลายคลึงกันนี้เชนกัน เชน เจาะเวลาหาจิ๋นซี (จีน) il Mare (เกาหลี) นิราศสองภพ เรือนมยุรา และทวิภพ เปน
ตน

ตัวอยางวรรณกรรมและภาพยนตรที่สะทอนแนวคิดการเดินทางขามกาลเวลา
วรรณกรรมและภาพยนตรเหลานี้กาวล้ํานําหนาความสําเร็จทางวิทยาศาสตรของมนุษยไปแลว
และ
ยืนยันวามีมนุษยจํานวนไมนอยที่มีความคิด ความเชื่อ และความเขาใจวา เราสามารถเดินทางในกระแสกาลเวลา
ได ซึ่งถาหากเปนเชนนั้นจริง คําถามที่ตามมาก็คือ แลวจะเกิดอะไรขึ้นถัดไป เราสามารถแกไขอดีตและ
เปลี่ยนแปลงอนาคตไดหรือไม จากการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพยนตรที่กลาวมาขางตนหลายๆเรื่อง
จะพบวามีความเปนไปไดอยู 3 ทางเลือก หากเราสามารถยอนเวลาไดจริง
หนึ่ง มนุษยสามารถแกไขอดีตและเปลี่ยนอนาคตได ในภาพยนตรเรื่อง Back to the Future (ออก
ฉายเมื่อป ค.ศ. 1985) ซึ่งเปนภาพยนตรสรางชื่อเรื่องแรกๆของ สตีเวน สปลเบิรก ภายใตการกํากับของโรเบิรต

เซเม็คคิส ดร. เอ็มเม็ต บราวน (Emmett Brown) ไดประดิษฐรถยนตที่เปนเครื่องเดินทางขามกาลเวลา (time
machine) ไดสําเร็จ แตในขณะกําลังจะแสดงความสําเร็จอันยิ่งใหญนี้ใหแกมารตี้ (Marty McFly) สหายของ
เขาไดรับรู ดร. บราวน ถูกกลุมคนรายติดตามไลลาและทํารายจนถึงแกชีวิต สวนมารตี้ขึ้นขับรถของดร. บราวน
เพื่อหลบหนี และไดหลุดกลับไปในอดีตโดยบังเอิญ เขาไดเขาไปมีสวนพัวพันกับเหตุการณตางๆในอดีต รวมทั้ง
ไปขอความชวยเหลือจาก ดร. บราวน (ในอดีต กอนคิดคนเครื่องเดินทางขามเวลาสําเร็จ และกอนถูกยิงตาย) ให
ชวยสงเขากลับมายังเวลาปจจุบันของเขา และกอนที่มารตี้จะเดินทางกลับมายังเวลาของเขา มารตี้ไดแอบเขียน
โนตเตือน ดร. บราวน วาจะถูกคนรายยิงตาย และเมื่อมารตี้เดินทางกลับมาในโลกปจจุบัน เขายอนกลับมาเจอ
เหตุการณตอนเขาหลุดผานมิติเวลาไปพอดี เขาไดเขาไปดูอาการ ดร. บราวน ดวยความอาลัย แตปรากฏวา ดร.
บราวน ไมตาย เพราะไดใสเสื้อกันกระสุนไวขางใน เนื่องจากไดรับการเตือนจากมารตี้ในอดีต และเมื่อมารตี้
กลับไปที่บาน ก็พบวาสภาพความเปนอยูตางๆในบาน ไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เขา
ไดเขาไปยุงกับเหตุการณตางๆในอดีต ทําใหเกิดผลติดตามมาในลักษณะอื่น ตางจากตอนกอนที่เขาจะเดินทางยอน
ไปในอดีต
สอง มนุษยสามารถแกไขอดีตได แตก็ยังไมสามารถเปลี่ยนอนาคตได ในภาพยนตรที่ดัดแปลงมาจาก
นิยายวิทยาศาสตรเรื่อง The Time Machine (ออกฉายเมื่อป ค.ศ. 2002) Alexander Hartdegen ตัว
เอกของเรื่องซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรไดสูญเสียคูหมั้นอันเปนที่รักไปจากเหตุฆาตกรรม เขาไดพยายามคิดคนเครื่อง
เดินทางขามเวลาจนสําเร็จ และไดเดินทางกลับไปในอดีต เพื่อชวยชีวิตคูหมั้นของเขา เขาสามารถเปลี่ยนแปลง
อดีตได โดยการสกัดกั้นไมใหคูหมั้นเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกฆาตกรรม แตปรากฏวาเธอกลับถูกรถมาชน
เสียชีวิตแทน และไมวาเขาจะพยายามยอนกลับไปแกไขอดีตกี่ครั้งกี่หน ผลลัพธก็กลับมาลงเอยที่การตายของ
คูหมั้นเสมอ (แมวาจะมาจากสาเหตุที่แตกตางไปจากเดิม) แนวคิดแบบนี้เชื่อวา อนาคตถูกลิขิตหรือกําหนดไวแลว
แมวามนุษยจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอดีตและปจจุบันอยางไร ก็ไมทําใหอนาคตเปนอื่นไปได
สาม ถึงแมมนุษยจะเดินทางกลับไปในอดีตได แตก็ทําไดเพียงรับรูและมีสวนรวมกับอดีต โดยแกไข
อะไรไมไดเลย แนวคิดนี้มองวาเหตุการณทุกอยางไมวาจะในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตลวนถูกกําหนดไวแลว
ทั้งสิ้น และดําเนินไปตามที่กําหนด เพียงแตมนุษยไมลวงรูมากอน เชนในเรื่อง ทวิภพ ของทมยันตี มณีจันทร ตัว
เอกของเรื่องเปนนักเรียนนอก ซึ่งไดเดินทางขามมิติเวลาไปในสมัยรัชกาลที่ 5 (ร.ศ.112) โดยผานกระจกเงาบาน
ใหญที่ไดมาจากรานขายของเกาลึกลับแหงหนึ่ง เธอไดเดินทางขามกลับไปมาระหวางอดีตและปจจุบัน โดย
พยายามนําความรูความเขาใจในประวัติศาสตรที่เธอศึกษาคนควาในโลกปจจุบัน ไปบอกเลา และชวยเหลือ
แนะนําเจาคุณอัครเทพวรากรคนรักของเธอ ผูเปนนักการทูตไทยที่มีบทบาทอยางยิ่งยวดตอกรณีการแกปญหาการ
รุกคืบเขายึดครองแผนดินไทยของลัทธิลาอาณานิคม
ซึ่งตอมาไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัคราชทูตไทยคนแรก
ประจําสหรัฐอเมริกา
แตคําแนะนําและเรื่องราวที่มณีจันทรนําไปถายทอด
ไมไดทําใหเหตุการณในอดีต
เปลี่ยนแปลงไปเลย และทายที่สุดเธอก็ไดคนพบวาตัวเธอไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในอดีตมากอนแลว โดยไม
ตระหนักรู จวบจนกระทั่งวันสุดทายกอนที่เธอจะเดินทางยอนไปหาคนรักในโลกอดีตอยางถาวร และไมอาจ
กลับมายังโลกปจจุบัน ถาหากมองเวลาในชวงชีวิตของมณีจันทรเปนเสนตรง ชีวิตของเธอก็ดําเนินไปตามลําดับ
กอนหลังบนเสนตรง เพียงแตวาโลกของเธอสลับไปมาระหวางมิติของอดีต และปจจุบัน โดยการที่เธอพยายาม
กลับไปแกไขอดีตนั้น จริงๆก็เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต (กอนที่เธอจะเดินทางจากปจจุบันผานกระจกเงายอนกลับ
ไปในอดีต)

เวลากับมนุษยชาติ: ความสําคัญและความสัมพันธ
นาฬิกาชีวภาพ
ผูเขียนไดตัดสินใจเพิ่มเติมเนื้อหาสวนนี้ขึ้นมา ทั้งที่โดยเนื้อหาแลวอรรถสาระตรงนี้อาจไมเกี่ยวของ
สัมพันธกันกับโครงรางสวนอื่นของบทอานนัก แตผูเขียนเล็งเห็นถึงประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากองคความรู
สวนนี้ เนื่องจากเรื่อง “นาฬิกาชีวภาพ” (biological clock) นี้เปนประเด็นศึกษาที่เปนที่กลาวถึงอยาง
แพรหลายในปจจุบัน (พ.ศ. 2549) และเปนองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับมนุษยและการรับรูถึงเวลาของมนุษย

ในปจจุบันวิทยาศาสตรคนพบวา ระบบการทํางานในรางกายของมนุษยจะถูกควบคุมโดยกลไก ที่เปน
เสมือนกับมีนาฬิกา ที่เรียกวานาฬิกาชีวภาพหรือ biological clock ซึ่งจะสงผลทําใหเรารูสึกงวง และตองการ
นอนหลับพักผอนเมื่อเวลากลางคืนมาถึง และก็จะตื่นขึ้นพรอมรับกับกิจกรรมตางๆในเวลาเชา
นิตยสาร Update ฉบับที่ 180 เดือนสิงหาคม 2545 ไดอธิบายเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพ ไวในคอลัมม
“คุยกับชัยคุปต” วา
“สิ่งหนึ่งที่เปนองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนและตื่นของคนเรา
หรือที่มาของนาฬิกาชีวภาพ สรุปไดเปน 2 คําตอบใหญๆ คือ
หนึ่ง เปนผลจากการปรับตัวของมนุษย ตอวัฏจักรเรื่องกลางวัน-กลางคืนของรางกาย
มนุษยมานาน จนกระทั่งกลายเปนพฤติกรรมปกติของมนุษย ที่จะนอนในเวลากลางคืน ตื่นในเวลา
กลางวัน ไมเหมือนกับสัตวหลายชนิด ที่นอนในเวลากลางวัน แตตื่นในเวลากลางคืน เชน คางคาว...
สอง เปนคําตอบถึงกลไกหรือตัวนาฬิกาชีวภาพโดยตรงวา เกี่ยวของกับตอมและฮอรโมน
บางอยางในตัวคนเราจริง กลาวคือ ตามความรูเกี่ยวกับระบบการทํางานของรางกายและตอมตางๆ
ในตัวคนเราที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ถึงปจจุบัน สรุปไดวา มีตอมชนิดหนึ่งในตัวคนเราที่ทําหนาที่เปน
นาฬิกาชีวภาพเกี่ยวกับการนอนหลับหรือตื่น ตอมนั้นคือ ตอมไพนีล (Pineal Gland) เปนตอม
ชนิดไรทอ รูปกรวย อยูตรงสวนกลางทางดานลางหรือดานใตของสมองและก็เปนตอมที่จริงๆ แลว
นักวิทยาศาสตรก็ยังไมทราบหมดทุกอยางวา ตอมนี้ ทําหนาที่อะไร มีความสําคัญอยางไร แคไหน
ตอรางกาย แตสิ่งหนึ่งที่คอนขางมั่นใจกันคือ ตอมไพนีล ทําหนาที่ (อยางหนึ่ง) ควบคุมพฤติกรรม
การนอนหลับและการตื่นของคนเราดานการผลิตฮอรโมนชนิดหนึ่ง ชื่อ เมลาโทนิน (Melatonin)
และฮอรโมนชนิดนี้ มีผลตอรางกายในการทําใหเกิดอาการงวงเหงาหาวนอนเมื่อถึงเวลา...

กลาวคือ ในเวลากลางคืน ตอมไพนีลจะผลิตฮอรโมนเมลาโทนินออกมามาก และฮอรโมนนี้
เอง ที่ทําใหเกิดอาการงวงนอนขึ้นมา (ถายังไมไดนอน) ครั้นถึงเวลากลางวันตอมไพนีลจะผลิต
ฮอรโมนเมลาโทนินออกมานอยมีผลทําใหรางกายไมเกิดอาการงวงนอน หรือทําใหเกิดความรูสึกตื่น
สิ่งที่เปนตัวควบคุมตอมไพนีล ใหทําหนาที่เปนนาฬิกาชีวภาพ เชื่อกันวา เปนแสงสวางของเวลา
กลางวัน และการขาดแสงสวางเวลากลางคืนนั่นเอง
จากนิตยสาร Update ฉบับที่ 180 เดือนสิงหาคม 2545
บรรดานักวิทยาศาสตรตางพยายามที่จะศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพนี้ใหกระจาง
และสมบูรณมากยิ่งขึ้น ถึงขนาดทําการทดลองสรางหองจากกระจกใส มีความยาว 6 เมตร กวาง 3.5 เมตร ใหเปน
ที่อยูอาศัยแลวนําไปฝงไวใตดิน เพื่อไมใหเห็นเดือนเห็นตะวัน และไมใหรูเวลา แลวใหอาสาสมัครลงไปใชชีวิต
อยูเพียงลําพังโดยตัดขาดจากโลกภายนอก และการรับรูถึงเวลา เพื่อศึกษากลไกควบคุมระบบการทํางานของ
รางกายของอาสาสมัคร
ในการทดลองอาสาสมัครผูนั้นดําเนินกิจวัตรโดยใชนาฬิกาชีวภาพเปนตัวกําหนด ตื่นนอนและเขานอน
ตามความรูสึกงวงของรางกาย ทานอาหารเมื่อเกิดความรูสึกหิว ผลปรากฏวาระยะเวลาระหวางกิจกรรมตางๆ
คอยๆยึดยาวออกไปทีละนิด แตบางครั้งก็จะหดสั้นลงตามความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว คาเฉลี่ยระยะเวลา
ในชวงตื่นนอน(กลางวัน)ของอาสาสมัครจะนานราว 30 ชั่วโมงติดตอกัน ในขณะที่ชวงเวลาในการนอนหลับ
พักผอน(กลางคืน)ก็ขยายออกไปเชนกัน คือนอนหลับนานครั้งละ 22 ถึง 24 ชั่วโมง ฉะนั้นเทากับวาเวลาของ
อาสาสมัครผูนี้ในหนึ่งวันยาวนานถึง 52-54 ชั่วโมง (30 ชั่วโมงตอนกลางวัน บวกกับ 22-24 ชั่วโมงตอนกลาง
คืน) ซึ่งยาวนานกวาเวลาปกติในหนึ่งวันของคนทั่วไปถึงกวาสองเทา และจากการที่อาสาสมัครผูนี้กินอาหาร 3
มื้อในระยะเวลาเวลา 30 ชั่วโมง(กลางวัน) แทนที่จะเปน 12-14 ชั่วโมงอยางคนปกติทําใหเธอน้ําหนักตัวลดลง
ไปถึง 8 กิโลกรัมหลังจากสิ้นสุดการทดลอง และเขาใจวาขณะนั้นเปนชวงกลางเดือนมีนาคม ทั้งที่เวลาจริงๆ
ลวงเลยไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแลวก็ตาม ผลจากการทดลองสรุปไดวามนุษยเรามีนาฬิกาชีวภาพอยูในตัวทุกคน
และเมื่อนาฬิกาชีวภาพนี้ทํางานรวมกับนาฬิกาสากลที่เรานิยมกําหนดตามสภาพวันคืนในธรรมชาติ รางกายก็จะ
ปรับตัวเขาหาสภาพดังกลาว แตอยางไรก็ดีสภาพนาฬิกาชีวภาพนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการฝกฝนและ
สภาวะแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป
บรรณานุกรม
นิตยสาร Update ฉบับที่ 180 เดือนสิงหาคม กรุงเทพฯ, 2545
ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน. ไอนสไตนถาม พระพุทธเจาตอบ. กรุงเทพฯ: ฟรีมายด, 2549
ฮอวกิ้ง, สตีเฟน. ประวัติยอของกาลเวลา (รอฮีม ปรามาส แปล) พิมพครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: มติชน, 2548
The Discovery of Time (edited by Staurt McCready). Illinois: Sourcebooks, 2001
Tulku, Tarthang. Sacred Dimensions of Time and Space. Berkeley, CA.: Dharma,
1997
Turetzky, Philip. Time. London: Routledge, 1998
www.wikipedia.org

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร
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