วิทยาศาสตรของเวลา
หากเราถามใครสักคนใหอธิบายความหมายของคําวา เวลา วา
เวลาคืออะไร คําตอบทีไ่ ดจะแตกตางกัน ในสายตาของชางทํานาฬิกา
เวลาคือเสียงนาฬิกาเดิน นักฟสิกสอาจตอบวาเวลาคือองคประกอบหนึ่ง
ของจักรวาล นักชีววิทยามองวาเวลาคือสิง่ ทีก่ าหนดพฤติ
ํ
กรรมของสัตว
และพืชใหคลองจองกับธรรมชาติภายนอก นายธนาคารยุคนีค้ ดิ วาเวลา
คือ NPL สวนนักจิตวิทยาอาจบอกเราเพียงวาคนทุกคนรูว า เวลาคืออะไร
แตสาหรั
ํ บเด็กทารกอายุตํ่ากวาสองขวบ เขาจะไมรูจักเวลาเลย
อันทีจ่ ริงความคิดคํานึงของมนุษยเกีย่ วกับธรรมชาติของเวลานัน้
เกิดขึน้ มาเนิน่ นานแลว ชาวบาบิโลนเมือ่ 5,000 ปกอนนี้เริ่มรูจักเวลาจากการเห็นเหตุการณตางๆ รอบตัว
เปลีย่ นแปลง เชน เห็นดาวเคราะหบนทองฟาเคลื่อนที่ เห็นฤดูกาลที่แตกตางกัน เขาจึงแบงเวลาหนึง่ ปออก
เปน 12 เดือนจะแบงหนึง่ เดือนออกเปน 30 วัน รวมทั้งหมด 360 วัน เพราะนักบวชชาวบาบิโลนยึดติดกับตัว
เลข 360 ทีเ่ ทากับจํานวนองศารอบจุดศูนยกลางของวงกลม แตในเวลาตอมามนุษยกไ็ ดพบความจริงวา การ
หมุนของโลกรอบดวงอาทิตยครบหนึง่ รอบตองใชเวลาถึง 365.25 วัน และดวงจันทรโคจรรอบโลกหนึง่ รอบโดย
ใชเวลา 29.5 วัน ในป พ.ศ. 2125 สันตะปาปา Gregory ที่ 13 จึงไดประกาศใชปฏิทนิ ใหมโดยกําหนดใหหนึง่
ปมี 365 วัน
ในสวนของความพยายามทีจ่ ะวัดเวลาใหไดถกู ตองแมนยําก็มีประวัติอันยาวนานเชนกัน ชาวอียปิ ต
โบราณรูจักทํานาฬิกาแดดโดยการสังเกตเงาของไมทป่ี ก อยูก ลางแจง และเปนชนชาติแรกทีไ่ ดแบงเวลาหนึง่
วันออกเปน 24 ชัว่ โมง คนยุโรปในสมัยโบราณรูจ กั ทํานาฬิกาทรายและนาฬิกานํ้า (ที่ทางานโดยการจั
ํ
บเวลา
ทีน่ าไหลออกจากภาชนะจนหมด)
ํ้
แตนาฬิกาเหลานี้ทางานได
ํ
ไมเที่ยงตรง คือผิดพลาดไดมาก ตอมา
เทคโนโลยีการทํานาฬิกาไดพฒ
ั นาขึน้ มาก เมือ่ กาลิเลโอซึง่ ขณะนัน้ เปนนักศึกษาแพทยไดใชชพี จรของเขาเปน
นาฬิกาจับเวลา ทําใหเขาพบวาตะเกียงทีแ่ ขวนหอยยาวจากเพดานวิหารในเมืองปซาประเทศอิตาลี เวลา
แกวงไปมาจะใชเวลาในการแกวงครบรอบเทาเดิมเสมอไมวา มันจะแกวงมาหรือนอยเพียงใด การคนพบกฏนี้
ไดทาให
ํ กาลิเลโอรูสึกยินดีมากจนถึงกับเลิกเรียนแพทยและหันมาเรียนฟสิกสแทนในป พ.ศ. 2126
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หลังจากทีไ่ ดมกี ารคนพบกฏของ pendulum โดยกาลิเลโอแลว 73 ปตอ มา Christian Huygens จึง
ไดประดิษฐนาฬิกาทีใ่ ชลอ ฟนเฟอง และลวดสปริงขึ้นทํางานวัดเวลา นาฬิกาของ Huygens ทรงประสิทธิ
ภาพมากจนเปนที่นิยมใชกันนานถึง 250 ป ทวานักวิทยาศาสตรก็ยังไมพอใจกับประสิทธิภาพการทํางานของ
นาฬิกาเครื่องกลนี้นัก เพราะถึงแมชา งนาฬิกาจะออกแบบเครือ่ งจักรกลใหมคี ณ
ุ ภาพดีเลิศสักปานใด เขาก็ไม
สามารถกําจัดแรงเสียดทานระหวางชิน้ สวนตางๆ ของนาฬิกาได และนี่ก็คือเหตุผลหลักที่ทาให
ํ นาฬิกาเดินได
ไมเทีย่ งอีกเชนกัน แตถึงกระนั้นนาฬิกาเครื่องกลก็ทางานผิ
ํ
ดพลาดนอยลง คือไมเกิน 100 วินาที/วัน และ
เมือ่ วันหนึง่ ๆ มี 86,400 วินาที นั่นก็หมายความวา ความผิดพลาดของนาฬิกาเครื่องกลเทากับ 0.1
เปอรเซ็นต
เมือ่ ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นักวิทยาศาสตรไดพบวา ผลึกควอตซจะสั่นเมื่อมีกระแสไฟฟาไหล
ผานและทําใหเกิดความตางศักยไฟฟาทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางสมํ่าเสมอ คุณสมบัตนิ ไ้ี ดชน้ี ําใหนกั ประดิษฐใน
ปจจุบนั สามารถผลิตนาฬิกาควอตซ ซึ่งบอกเวลาคลาดเคลื่อนไมเกิน 2 x 10-11 วินาที ในหนึง่ วัน แตถงึ แม
ผลึกควอตซจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงถึงขนาดนีแ้ ลวก็ตาม แตผลึกก็ยังทํางานอยูภ ายใตแรงเครียด
แรงเคน และอุณหภูมทิ ส่ี ามารถทําลายเสถียรภาพของผลึกไดอยูนั่นเอง ดังนัน้ นักวิทยาศาสตรจึงหันมา
สรางนาฬิกาปรมาณูขน้ึ มาแทน
นาฬิกาปรมาณูมีธรรมชาติของการทํางานเปนจังหวะๆ โดยอาศัยแรงไฟฟาระหวางนิวเคลียสของ
อะตอมกับอิเล็กตรอนทีโ่ คจรอยูร อบๆ เพราะเหตุวานิวเคลียสของอะตอมทุกตัวจะไมอยูนิ่ง คือมันจะหมุน
รอบตัวเองตลอดเวลาคลายลูกขาง การหมุนเชนนี้ทาให
ํ มันมีคุณสมบัติแมเหล็กคลายเข็มทิศ ลูกขางเวลา
หมุนบนพืน้ จะสายไปรอบแนวดิง่ ของสนามโนมถวงโลกฉันใด นิวเคลียสเวลาหมุนก็จะสายไปรอบแนวของ
สนามแมเหล็กอันเกิดจากอิเล็กตรอนที่โคจรอยูรอบมันฉันนั้น เมื่ออิทธิพลใดๆ ไมวา จะเปนอุณหภูมิ สนาม
แมเหล็กโลก หรือสนามโนมถวงโลกไมสามารถรบกวนการหมุนสายของนิวเคลียสได ดังนัน้ การหมุนสาย
ของมันจึงสมํ่าเสมอ ทําใหนาฬิกาปรมาณูบอกเวลาไดอยางเทีย่ งตรงทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม นาฬิกาปรมาณูท่ี
ใชอะตอมตางชนิดกันจะทํางานไดถกู ตองแมนยําไมเทากัน และนักวิทยาศาสตรไดพบวา นาฬิกาปรมาณูท่ี
ใชอะตอมของ rubidium, cesium และ hydrogen เปนนาฬิกาปรมาณูทท่ี ํางานเทีย่ งตรงทีส่ ดุ
นาฬิกาปรมาณูทใ่ี ชอะตอมของ cesium มีสว นประกอบสําคัญคือ เตาสําหรับเผาธาตุ cesium ให
รอนจนเปนไอ อะตอมของไอ cesium จะถูกบังคับใหพุงออกจากเตาเปนลํา ผานสนามแมเหล็กที่มีความเขม
ไมสมําเสมอสนามแรก
่
จากนั้นก็จะผานไปยังสนามแมเหล็กอีกสนามหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงขามกับสนามแม
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เหล็กแรกทุกประการ สนามแมเหล็กทั้งสองจะหักลางอิทธิพลของกันและกัน
สามารถโฟกัสลําอะตอมของ cesium ไดดี

และทําใหนกั วิทยาศาสตร

แตหากในบริเวณระหวางสนามแมเหล็กทั้งสอง มีการสงคลื่นวิทยุเขากระทบอะตอมของ cesium
และถาความถี่ของคลื่นวิทยุเทากับความถี่ในการหมุนสายของนิวเคลียส cesium พอดี นิวเคลียสก็จะดูดซับ
พลังงานจากคลื่นวิทยุไป ทําใหมนั มีพลังงานสูงขึน้ ทําใหสถานภาพของมันเปลี่ยนไป เมื่อเปนเชนนั้นสนาม
แมเหล็กทีส่ อง ทีเ่ คยมีอิทธิพลตอมันก็ทําอะไรมันไมไดอีก คุณภาพการโฟกัสลําอะตอมจึงไมเหมือนเดิมอีก
ตอไป มีผลทําใหกระแส cesium ทีม่ ากระทบเครือ่ งรับตก เหตุการณนี้จะเกิดเมื่อความถี่ของคลื่นวิทยุที่สง
เขารบกวนลําอะตอมของ cesium มีคา เทากับความถี่ในการหมุนสายของนิวเคลียสพอดิบพอดี การรูความถี่
ทีล่ ะเอียดมากเชนนี้ไดทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถสรางนาฬิกาปรมาณูที่บอกเวลาผิดพลาดไมเกิน 1 วินาที
ในชวงระยะเวลายาวนานถึง 3 หมื่นลานป
ความมหัศจรรยของนาฬิกาปรมาณูไดทาให
ํ วงการวิทยาศาสตรตดั สินใจยกเลิกการใชคําจํากัดความ
เดิมของ 1 วินาทีเทากับเวลา 1/86,400 ของหนึง่ วันทีโ่ ลกหมุนรอบตัวเอง ทั้งนี้เพราะโลกของเราหมุนชาลง
โดยเฉลีย่ 0.001 วินาทีในทุก 100 ป ดังนั้นเวลา 1 วินาทีจงึ ตองเปลีย่ นไปทุกป โดยใหเปลีย่ นมาใชคําจํากัด
ความใหมวา เวลา 1 วินาที คือเวลาที่นิวเคลียสของ cesium ไดหมุนสายไปครบ 9,192,631,770 รอบ และ
ระยะทาง 1 เมตร คือ ระยะทางทีแ่ สงเดินทางไดในเวลา 3.33564095 x 10-9 วินาที เปนตน
ไมเพียงแตทางเทคโนโลยีการวัดเวลาเทานัน้ ทีไ่ ดรบั การพัฒนา แมแตความหมายและความเขาใจ
ของคําวาเวลาก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเชนกัน ในป พ.ศ. 2448 อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) ไดสราง
ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษขึน้ มา ทฤษฎีนไ้ี ดเปลีย่ นความคิดของมนุษยเกีย่ วกับเวลาอยางสิน้ เชิง โดยทฤษฎีน้ี
มีสมมติฐานสองขอ ขอแรกคือหลักสัมพัทธภาพทีว่ า ผูสังเกตทุกคนที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วสมําเสมอ
่
สัมพัทธกัน จะใชสตู รรูปแบบเดียวกันในการอธิบายปรากฏการณหนึง่ ๆ และขอสองคือความเร็วของแสงมีคา
เดียวคือ 299,792,458 กิโลเมตร/วินาที สําหรับคนทุกคนไมวา คนๆ นั้นจะเคลื่อนที่เร็วหรือชาอยางไร สมมติ
ฐานขอแรกดูสมเหตุสมผล แตสมมติฐานขอสองดูประหลาดๆ เพราะขัดกับสามัญสํานึกอยางรุนแรง แตเมื่อ
ใดก็ตามทีน่ กั ฟสิกสทดลองวัดความเร็วแสง ไมวา สถานการณของตนกําเนิดแสงและผูสังเกตจะเปนเชนไร
เขาก็ไดผลชัดเจนทุกครัง้ ไปวาความเร็วของแสงไมเคยเปลีย่ นแปลง และสมมติฐานขอสองนั้นคือความจริง
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จากสมมติฐานขอสองนี้ไอนสไตนไดพบสูตรแสดงความสัมพันธระหวางระยะทางเวลา และความเร็ว
สําหรับผูส งั เกตสองคนที่เคลื่อนที่สัมพัทธกัน และเขายังไดพบอีกวานาฬิกาของผูส งั เกตทัง้ สองเดินในอัตราเร็ว
ทีไ่ มเทากัน นัน่ หมายความวา เวลาชีวิตและเวลาชราของคนทั้งสองดําเนินไปคนละอัตราเร็ว ก็ในเมื่อนาฬิกา
ของคนสองคนเดินเร็วไมเทากัน คําวา “พรอมกัน” ทีเ่ ราใชในชีวติ ประจําวันและทีเ่ ราเคยเขาใจก็ไรความหมาย
เพราะขณะทีผ่ สู งั เกตคนหนึง่ เห็นวา เหตุการณ A และ B เกิดขึน้ พรอมกัน แตผูสังเกตอีกคนหนึ่งที่กาลั
ํ ง
เคลือ่ นทีส่ มั พัทธกับคนแรกดวยความเร็วสมํ่าเสมออาจจะเห็นเหตุการณ A เกิดกอน B หรือ B เกิดกอน A ก็ได
แลวแตวา เหตุการณ A หรือ B อยูใ กลผูสังเกตคนๆ นั้นมากกวา ในการทดสอบคําทํานายนี้ นักฟสิกสไดใช
เครือ่ งบินเจ็ตความเร็วสูงบรรทุกนาฬิกาปรมาณูเดินทางไปรอบโลก และก็ไดพบวา เมื่อกลับมาถึงที่เดิม
นาฬิกาบนเครือ่ งบินเจ็ตเดินชากวานาฬิกาปรมาณูทอ่ี ยูน ง่ิ ๆ ซึง่ ก็ตรงตามคําทํานายของไอนสไตนทกุ ประการ
เมือ่ นักฟสกิ สไดพิจารณาเห็นวา สูตรแสดงความสัมพันธระหวางเวลาที่ผูสังเกตทั้งสองวัดไดมีความ
เกีย่ วของกับความเร็วแสง ความเร็วสัมพัทธและตําแหนงของผูส งั เกตทัง้ สองอยางแยกจากกันมิได ดังนัน้ เขา
จึงพิจารณาใหเพิม่ เวลาเปนอีกหนึง่ มิตทิ เ่ี ราตองใชในการบรรยายเหตุการณตา งๆ นอกเหนือไปจากการที่ตอง
บอกตําแหนง (X,Y,Z) ของเหตุการณ กระบวนการรวมเวลาเขาไปในการบรรยายเหตุการณเปน (x,y,z,t) ทํา
ใหเรามีระบบอวกาศ-เวลาเปนสี่มิติ
สวนทฤษฎีสมั พัทธภาพทัว่ ไปทีไ่ อนสไตนไดสรางขึน้ นัน้ มาจากการพัฒนาทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ
ขึน้ ไปอีกระดับหนึง่ โดยไดพิจารณากรณีผูสังเกตที่เคลื่อนที่อยางมีความเรง ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานสอง
ขอ สมมติฐานขอแรกมีใจความวาโครงสรางสีม่ ติ ขิ องอวกาศเวลา ที่มีสสารอยูภายในจะถูกบิดเบี้ยวและ
สมมติฐานขอสองมีใจความวา เราไมสามารถจะบอกความแตกตางระหวางการทดลองทีเ่ รากระทําในหอง
ทดลองทีม่ คี วามเรงกับในหองทดลองทีม่ แี รงโนมถวงกระทํา ผลที่ติดตามมาจากสมมติฐานทั้งสองขอนี้คือ
อัตราเร็วในการเดินของนาฬิกา นอกจากจะขึน้ กับความเร็วของตัวนาฬิกาแลว ยังขึน้ กับความเขมของสนาม
โนมถวงทีน่ าฬิกานัน้ วางอยูด ว ย และนัน่ ก็หมายความวา นาฬิกาที่อยูหางไกลจากโลกมากจะเดินเร็วกวา
นาฬิกาทีอ่ ยูใ กลผวิ โลก และนาฬิกาทีต่ ดิ ตัง้ ทีผ่ วิ ดาวนิวตรอนจะเดินชากวานาฬิกาบนโลกมาก เพราะสนาม
แรงโนมถวงของดาวนิวตรอนสูงกวาสนามแรงโนมถวงของโลกเปนลาน ลาน ลานเทา สวนนาฬิกาที่ผิวหลุม
ดํา จะหยุดเดินไมวาเวลาของเหตุการณภายนอกหลุมดําจะผานไปนานเพียงใด
ถึงแมคาทํ
ํ านายทัง้ หลาย ของทฤษฎีสมั พัทธภาพทัง้ พิเศษและทัว่ ไปของไอนสไตน จะไดรบั การ
ทดสอบแลววาจริงทุกประการ (ยกเวนปรากฏการณคลื่นโนมถวง gravity wave เรือ่ งเดียวที่ยังไมมีการพิสูจน
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ใหเห็นไดโดยตรง) เชน เวลามีการสงคลื่น maser ออกไปในอวกาศสูร ะดับสูง 1 หมื่นกิโลเมตรเหนือโลก
นักวิทยาศาสตรไดพบวาความถีข่ องคลืน่ จะเปลีย่ นไปตรงตามผลการคํานวณของไอนสไตน
แตนกั วิทยา
ศาสตรกย็ งั ตองการสรางนาฬิกาใหเดินเทีย่ งยิง่ ขึน้ ไปอีก ถึงขนาดเดินผิดพลาดไมเกินหนึ่งวินาทีในการเดิน 1
ลาน ลานปหรือกวานัน้ เพราะนาฬิกาปรมาณูที่มีประสิทธิภาพสูง จะชวยใหเรารูร ะยะทางจากโลกถึงดวง
จันทรไดอยางถูกตองคือผิดพลาดไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร รวมทั้งรูการเคลื่อนไหวที่นอยนิดของเปลือกทวีปใน
แตละวัน และรูตาแหน
ํ
งของเรือโดยสารหรือเครือ่ งบินทีก่ าลั
ํ งเดินทางอยางผิดพลาดไมเกิน 1 เมตร เปนตน
สวนนักดาราศาสตรก็มีโครงการสรางกลองโทรทรรศนสองกลองที่เหมือนกันทุกประการ แตตดิ ตัง้ อยูค นละซีก
โลกและใหทํางานพรอมกัน ซึง่ ทําไดโดยการบังคับควบคุมดวยนาฬิกาปรมาณู และหากมีการทําเชนนั้นได
กลองโทรทรรศนสองกลองก็จะทํ างานเสมือนเปนกลองโทรทรรศนกลองเดียวที่มีเลนสขนาดใหญเทาโลก
กลองขนาดใหญนจ้ี ะทําใหเราสามารถมองเห็นขอบจักรวาลไดสบายๆ
เหลานี้คือเปาหมาย
และคุณ
ประโยชนของนาฬิกาปรมาณูทจ่ี ะมีในอนาคต
นอกจากเวลาจะมีบทบาทในทฤษฎีสมั พัทธภาพแลว ในวิชากลศาสตรควอนตัม เวลาก็มบี ทบาท
เชนกัน หลักความไมแนนอนของ Heisenberg ไดกาหนดขอบเขตความถู
ํ
กตองในการวัดเวลาไววา เมื่อใดก็
ตามทีเ่ ราวัดพลังงานผิดพลาด เราก็จะวัดเวลาผิดพลาดดวย โดยผลคูณระหวางความผิดพลาดของพลังงาน
กับความผิดพลาดของเวลาจะตองมากกวา 5.25 x 10-35 จูล-วินาทีเสมอ หลักความไมแนนอนนี้ทาให
ํ เรารูว า
การวัดอายุของธาตุกัมมันตรังสีมีความผิดพลาดทุกครั้งไป เปนตน
คนทัว่ ไปมักจะคิดวา ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมไมเกี่ยวของกันเพราะทฤษฎีแรกเหมาะ
สําหรับใชในการอธิบายพฤติกรรมของอะตอม แตนักฟสิกสทุกวันนี้ไดประจักษแลววา ในการทีจ่ ะเขาใจ
ปรากฏการณทกุ อยางในธรรมชาติ
เขาจะตองใชทฤษฎีทง้ั สองนีพ้ รอมกันแตถงึ แมกระบวนการสังเคราะห
ทฤษฎีทง้ั สองจะไดดําเนินมานานแลวก็ตาม ณ วินาทีเราก็ยังไมประสบความสําเร็จคือ เรายังไมมที ฤษฎีควอน
ตัมของแรงโนมถวงทีส่ มบูรณเลย นอกจากนี้ นักฟสิกสก็ยังไดพบอีกวาเวลาเขารวมทฤษฎีทั้งสองเขาดวยกัน
เวลาทีม่ ใี นสมการไดหายไปอยางไรรองรอย ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
จึงเปนวางานสังเคราะหทฤษฎีควอนตัมกับทฤษฎีแรงโนมถวง ซึง่ จะทําใหเราเขาใจความหมายของ
การกําเนิดและการมรณะของเวลา รวมทั้งงานวัดเวลาใหละเอียดถูกตองและแมนยํา เปนงานทีจ่ ะทาทาย
ความสามารถของนักฟสิกสในศตวรรษหนา
ความฝนอันสูงสุดนี้ จะเปนจริงหรือไม เวลาเทานั้นที่จะตอบไดครับ
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