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กฎข้อที่สองของเธอร์ โมไดนามิคกล่าวว่าพลังงานที่อยูใ่ นระบบอิสระจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากพลังงานที่มีมากไปสู่ การเสื่ อมถอยลง สิ่ งนี้ยงั สามารถเกี่ยวโยงกับระบบที่มีความสลับซับซ้อนอยู่
นั้นจะเสื่ อมถอยลงสู่ ความไร้ระบบระเบียบได้อีกด้วย การเสื่ อมสภาพนั้นเป็ นคาที่ใช้เกี่ยวกับกฎข้อนี้
และใช้ในการวัดปริ มาณของการไร้ซ่ ึ งระบบระเบียบดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการเสื่ อมสภาพนั้นจะต้อง
เพิ่มขึ้นหรื อถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการไร้ซ่ ึ งระบบระเบียบนั้นจะต้องเพิ่มมากขึ้น ทุกสิ่ งทุกอย่างจะ
เปลี่ยนจากขีดความสามารถสู งไปสู่ ขีดความสามารถต่า แบตเตอร์ รี่ที่อดั ไฟจนเต็มจะมีอิเลคตรอนมหา
ศาลที่อีกด้านหนึ่งจะสร้างขั้วลบ ในด้านตรงกันข้าม จะมีโปรตอนจานวนเท่ากันสร้างประจุข้ วั บวก
ดังนี้แล้วเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้ าซึ่ งเหมาะที่จะนาไปใช้งาน ด้วยระบบเดียวกันนี้เราสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กบั พลังงานทุกรู ปแบบแม้วา่ กฎนี้ จะประยุกต์ใช้กบั พลังงานมันก็ยงั สามารถพอที่จะ
ประยุกต์ได้กบั วิทยาศาสตร์ ทุกแขนงทั้ง เคมี ชีวะ และดาราศาสตร์ ฯลฯ ดังนั้นในเมื่อทฤษฎี
วิวฒั นาการจาเป็ นที่จะต้องมีการเพิ่มปริ มาณของการมีระบบระเบียบมากขึ้น เริ่ มต้นจากกระบวนการ
ทางเคมีและพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยตามเวลาไปสู่ สิ่งมีชีวติ ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่ งเราเห็นอยูใ่ น
ปัจจุบนั กฎข้อที่ 2 จึงถูกนามาใช้ในการท้าทายต่อพัฒนาการของสิ่ งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่
เห็นการขัดแย้งแต่อย่างใดเพราะในข้อกาหนดการอธิ บายเบื้องต้นนั้นจาเป็ นต้องอยูใ่ นระบบอิสระแต่
โลกรับพลังงานอย่างแท้จริ งทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ ไม่ได้อยูใ่ นระบบแบบปิ ดตัว
ตัวอย่างที่ถูกหยิบยกหลายครั้งคือเรื่ องเครื่ องยนต์ของรถยนต์ ดังที่มนั รับพลังงานมาจากถัง
น้ ามัน ( เหมือนดวงอาทิตย์ที่เทพลังงานมายังโลก ) ขบวนการเผาไหม้ของน้ ามันเปลี่ยนไปสู่ ความร้อน
เพิ่มผสมผสานการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้และดันลูกสู บลงการเคลื่อนไหวนี้ได้แปลงไปสู่ พลังหมุน
ขับเคลื่อนผ่านทางเพลาข้อเหวีย่ ง พลังขับเคลื่อนนั้นจะน้อย ( หรื อ ตามกฎข้อที่ 2 กล่าวว่า “ จะเสื่ อม
ลง ” ) กว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ไหลเข้าไปสู่ เครื่ องยนต์เท่ากับจานวนที่ได้สูญเสี ยความร้อนไป
ตัวอย่างนี้ เกี่ยวโยงกับทุกส่ วนไปตลอดจนถึงล้อซึ่ งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย
พลังงาน ทั้งจากความร้อน การเสี ยดสี แรงดันไฟฟ้ า และ การสู บฉี ด ฯลฯ แต่ระบบนี้ยงั คงทางานต่อไป
เพราะน้ ามันยังคงเข้ามาในเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนให้กบั พลังงานที่สูญเสี ยไป บท
เช่นเดียวกันนี้ก็ประยุกต์ได้กบั โลก ดวงอาทิตย์ได้ส่องอย่างต่อเนื่องมายังโลกด้วยพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่ งส่ วนมากถูกแปลงด้วยพลังงานสังเคราะห์แสงไปสุ่ รูปแบบต่างๆแม้วา่ มีการสู ญเสี ย

พลังงานไปในขบวนการนั้น แต่ก็ยงั คงมีปริ มาณมหาศาลอย่างมากพอ มันอาจจะถูกบันทึกเอาไว้วา่ โดย
การขยายระบบออกไปอีกซึ่ งรวมเอาดวงอาทิตย์เข้าไว้ดว้ ยนั้น เหมือนดัง่ ที่เรารวมถังน้ ามันเข้าไว้ในตัว
รถ ในที่สุดระบบก็จะเสื่ อมสภาพลง พลังงานที่บรรจุอยูใ่ นดวงอาทิตย์น้ นั มากมายมหาศาล และจะใช้
เพียงส่ วนเล็กน้อยต่อการลดลงของพลังงานตลอดอายุขยั ของเรา แต่ประเด็นของเราคือว่ามันเป็ นไปตาม
กฎข้อที่ 2 และมันเกิดการเสื่ อมสภาพลง
คนที่แสดงออกถึงเหตุผลนี้ได้เข้าใจผิดว่าทาไมกฎข้อที่ 2 จึงได้ถูกฝ่ าฝื นโดยวิวฒั นาการของ
สิ่ งมีชีวติ เราจาเป็ นต้องมองระบบนี้จากมุมมองสองด้าน ด้านแรก เราจะมาพิจารณากฎข้อนี้จากมุมมอง
ด้านพลังงานและเหล่านั้นในมุมมองด้านความเป็ นระบบระเบียบ
เราได้ทราบกันไปแล้วว่าโลกนั้นมิได้อยูใ่ นระบบปิ ด เราจาต้องมองไปข้างหน้า ระบบสุ ริยะ
จักรวาลของเราอยูใ่ นสถาวะปิ ดซึ่ งมีจานวนพลังงานอันไม่มีความสาคัญเข้ามาจากภายนอก แต่ให้เรามา
ดูต่อไปอีกด้วยการพิจารณาจักรวาลทั้งหมด ทฤษฎีววิ ฒั นาการระบุวา่ จักรวาลนั้นเป็ นระบบที่มีขอบเขต
ซึ่ งได้เริ่ มต้นจากการระเบิดตัวของดาวในจักรวาลเมื่อราว 15 ล้านปี มาแล้ว ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาจักรวาลก็
มีการขยายตัวด้วยคาอธิ บายเช่นนี้ จักรวาลจึงอยูใ่ นระบบปิ ด ตั้งแต่เริ่ มต้น พลังงานที่สามารถใช้ได้น้ นั
จึงมีการลดลงเรื่ อยๆจากขีดความสามารถสู งไปสู่ ความสมดุลย์ เพื่อทาความเข้าใจกับสิ่ งนี้ เราสามารถที่
จะเปรี ยบเทียบสิ่ งนี้ได้กบั ถ้วยกาแฟร้อนในห้องที่ปิดประตู เปรี ยบห้องเป็ นระบบปิ ด พลังงานความร้อน
ก็จะแปลงไปสู่ อากาศรอบๆจนกว่าความร้อนนั้นจะอยูใ่ นลักษณะสมดุล จะไม่มีการสู ญเสี ยพลังงาน มี
เพียงการเปลี่ยนจากพลังงานสู งไปสู่ พลังงานต่า ความร้อนออกจากถ้วยกาแฟไป ทาให้กาแฟเย็นลงใน
ขณะเดียวกันความร้อนที่เข้าไปในอากาศก็ทาให้อากาศร้อนขึ้น กระบวนการนี้เกิดต่อเนื่องไปจนกระทัง่
อุณหภูมิกระจายสู่ ความสมดุลย์ท้ งั สองที่ ณ.จุดนี้จะไม่เหลือขีดความสามารถหรื อพลังงานที่ใช้การได้
และระบบก็จะจบลงนี่คือความเป็ นจริ งที่กาลังเกิดขึ้นกับจักรวาล และมันก็ใช้อา้ งอิงทัว่ ไปถึงการสิ้ นสุ ด
ของความร้อนที่ซ่ ึ งจะไม่มีพลังงานหลงเหลือที่จะใช้การได้ จักรวาลทั้งหมดกาลังตายลง ผมไม่ได้
พยายามที่จะชี้ชะตาของวัน ขีดความสามารถของพลังงานนั้นมากมายมหาศาลและมันจะไม่ถึง
จุดสิ้ นสุ ดอีกยาวนาน ผมเพียงแต่ช้ ีให้เห็นแนวทาง
แทนที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อหาวันแน่นอนที่ความร้อนจะหมดลง ให้เราม้องย้อนอดีตไป ดังที่
ขีดความสามารถของพลังงานจะต้องลดลงตามเวลา เราสามารถสรุ ปได้วา่ พลังงานจะต้องมีมากกว่าจาก
เมื่อวานนี้ จากปี ที่แล้ว และจากศตวรรษที่แล้ว หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งขีดความสามารถแห่งพลังงานนี้
จะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเราม้องย้อนเวลากลับไป ย้อนกลับไปที่ตวั อย่างของแบตเตอร์ รี่ เราอาจจะบรรจุพลัง
ไฟไว้เต็มสมมุติวา่ เป็ นไปได้ที่เราจะย้ายอิเล็คตรอนทั้งหมดจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ นี่อาจจะทาให้ได้ขีด
ความสามารถสู งสุ ดหรื อพูดได้วา่ มีความจากัดอยูเ่ มื่อเราย้อนเวลากลับไป จักรวาลก็เป็ นเช่นนี้เหมือนกัน
ยิง่ เราย้อนเวลากลับไปมากเท่าไหร่ ขีดความสามารถของพลังงานก็จะมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทัง่ ถึง
จุดมากสุ ดที่ไม่สามารถจะมากไปกว่านั้นได้หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่เพียงแต่จกั รวาลกาลังก้าวไปสู่ จุด

จบของการพบกับ “ การหมดความร้อน ” มันยังเคยมีจุดเริ่ มต้นด้วยซึ่ งขีดความสามารถเคยมีเต็มเปี่ ยม
อีกครั้งหนึ่งที่ผมไม่ได้พยายามจะชี้กรอบของเวลา เพียงแต่ตอ้ งการชี้ให้เห็นว่ามันมีจุดเริ่ มต้นและจุดจบ
ให้เรามามองดูอีกตัวอย่างหนึ่ งที่จะพอให้เราได้เข้าใจ ให้เรามาพิจารณาดูนาฬิกาไขลาน
ขณะที่นาฬิกาเดิน พลังงานในสปริ งจะลดลง พลังงานอันนี้ได้ผนั ไปสู่ เฟื องต่างๆและในที่สุดก็ไปยังเข็ม
นาฬิกาและในที่สุดก็สูญไปหรื อพูดอีกอย่างหนึ่งได้วา่ จะมีจุดจบที่นาฬิกาจะหยุดเดิน เรายังสามารถ
สรุ ปได้ดว้ ยว่ามีการเริ่ มต้นเดินเมื่อนาฬิกาถูกไขลานเต็มที่แล้ว ขอจาไว้วา่ ผมกาลังมองนาฬิกาอันนี้เป็ น
ระบบปิ ดซึ่ งไม่มีโอกาศที่จะได้พลังงานจากภายนอกเข้ามาภายในได้
สิ่ งนี้ทาให้เกิดเป็ นปั ญหาตัวต่อ หากกฎข้อที่สองของเธอร์ โมไดนามิค ได้ทานายการเริ่ มต้นและ
จุดจบและด้วยเมื่อเวลาผ่านไป พลังงานในระบบปิ ดอันนี้ จะร่ อยหลอลงแล้ว ดังนั้นมันจึงเกิดคาถาม
ขึ้นมาว่า มันถูกบรรจุพลังงานในครั้งแรกได้อย่างไร? คาตอบนั้นง่ายมาก มันเป็ นไปไม่ได้ที่ระบบจะ
บรรจุพลังงานให้ตวั เอง มันจะต้องมีผหู ้ นึ่งที่อยูน่ อกระบบปิ ดที่ตอ้ งเป็ นคนจัดการเอาพลังงานมาใส่
ให้กบั ระบบ นาฬิกาไม่สามารถไขลานให้ตวั เองได้
เมื่อเราพิจารณาแนวคิดนี้ ต่อจักรวาล เราได้รับการสรุ ปว่า จะต้องมีจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายและ
ระหว่างที่กระบวนการดาเนิ นไปนั้นขีดความสามารถของพลังงานจะลดลง ดังนั้นจักรวาลจึงถูกบร
รจะพลังงานได้อย่างไร ในครั้งแรกเริ่ มอีกครั้งหนึ่งที่ เราเห็นว่าตามกฎธรรมนั้นปฏิเสธที่ระบบจะบรรจุ
พลังงานให้ตนเองได้ ดังนั้นบทสรุ ปเดียวคือจาเป็ นต้องมีพลังงานเข้ามาจากภายนอกของระบบคุณ
อาจจะกล่าวว่าเป็ นพลังเหนื อธรรมชาติหรื อพระเจ้าทาให้ระบบเกิดการเคลื่อนไหว
เมื่อมาถึงจุดนี้ อาจจะมีบางคนถามว่า แล้วใครสร้างพระเจ้า แท้จริ งแล้วสามารถตอบได้สอง
สามทาง หากย้อนกลับไปยังนาฬิกาไขลาน พลังงานก็จะมาจากตัวผมเอง เมื่อผมไขไปที่ลานของนาฬิกา
ในลักษณะเดียวกัน เราพอที่จะสรุ ปได้วา่ พระเจ้านั้นจะต้องมีพลังงานที่เหนือกว่า ที่มีอยูใ่ นจักรวาล
ดังนั้นพระเจ้ามาจากไหน คาตอบหนึ่งที่พอจะสามารถตอบได้ก็คือว่า จะต้องมีพระเจ้าที่มีพลังเหนือกว่า
พระเจ้าที่เอาพลังงานมาใส่ ให้กบั ระบบจักรวาลแต่ใครเป็ นผูส้ ร้างพระเจ้าที่ใหญ่กว่าองค์น้ ี อีกครั้งหนึ่งที่
ได้คาตอบใกล้เคียงกัน ซึ่ งก็คือจะต้องเป็ นพระเจ้าที่ใหญ่กว่าพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่น้ ีเป็ นพระเจ้าที่ใหญ่กว่า
พระเจ้าผูใ้ หญ่กว่าผูท้ ี่เป็ นพระเจ้าผูใ้ ห้พลังงานแก่พระเจ้าผูท้ ี่จะเอาพลังงานมาใส่ ให้กบั ระบบจักรวาล
เราอาจจะหาต่อไปเรื่ อย ๆ ถึงพระเจ้าที่ใหญ่กว่าจนกระทัง่ เรามาถึงการไร้ขีดจากัด จุดสู งสุ ดอันนี้บอก
กับเราถึงพระเจ้า ที่มีพลังงานอันไร้ขีดจากัด คาอธิ บายถัดมานั้นเป็ นอะไรที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ง่ายกว่าลาดับ
ชั้นของพระเจ้าที่ใหญ่กว่ากัน นั้นก็คือจะต้องมีพระเจ้าองค์หนึ่งที่มีพลังงานมากที่สุดแบบไร้ขีดจากัด
และในความคิดเห็นของผมนั้น เรื่ องนี้ ดูมีเหตุผลมากขึ้น
ประเด็นที่สองเป็ นเรื่ องของความมีระบบระเบียบในระบบของสิ่ งมีชีวติ ความซับซ้อนนั้นไม่
สามารถจะเจริ ญเติบโตขึ้นไปได้ในความสลับซับซ้อนนั้น แต่มนั จะมีการทรุ ดโทรมเสื่ อมสภาพลงไป
ต่างหาก มันจะสู ญเสี ยความสัมพันธ์ทางการทางานลงไป จนกระทัง่ มันไม่สามารถทางานได้อย่าง

เหมาะสม ให้เรามาพิจารณาตัวอย่างของเครื่ องยนต์อีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป เครื่ องยนต์จะเสื่ อมสภาพ
และพังลง เมื่อเกิดปั ญหาเราก็พอที่จะนาไปยังร้านเพื่อทาการซ่อม แต่จะเป็ นอย่างไรถ้าหากผมนาไปที่
สวนสัตว์และให้ลิงทาการซ่อม เราไม่สงสัยเลยว่า ลิงนั้นมีพลังงานมากแต่มนั ขาดสติปัญญาที่
จาเป็ นต้องใช้ เราสามารถถามได้วา่ เรามีรถยนต์มาได้อย่างไร รถยนต์ไม่ไดด้เกิดจากพายุเฮอร์ เคนส์
หรื อทอร์ นาโด แต่เกิดจากสิ่ งมีชีวติ ที่มีสติปัญญาได้ใช้ความระมัดระวังในการสอดประสอนทุก ๆ ส่ วน
ในขบวนการผลิตในโรงงาน
ในการที่เราจะสร้างระบบที่มีความซับซ้อน พลังงานดิบนั้นยังไม่เพียงพอ โลกไม่ใช่ระบบปิ ด
เราได้รับพลังงานทั้งหมดโดยตรงมาจากดวงอาทิตย์ แต่เราต้องมีวธิ ี ในการยึดจับ กักเก็บและแปลง
พลังงาน อย่างเช่นในกรณี ของรถยนต์ คุณอาจจะใส่ น้ ามันทั้งหมดลงไป หรื อดินปื นหรื อสิ่ งอื่นอีกที่คุณ
อยากใส่ ลงไปในรถยนต์ แต่จนกว่าที่คุณจะมีรูปแบบเครื่ องยนต์ในการควบคุมพลังงานนั้น คุณก็จะยัง
ไม่ได้รับประโยชน์จากงานหรื อผลผลิตจากการทางานตามหน้าที่น้ นั ๆ ในทางชีววิทยานั้น แสงอาทิตย์
ถูกจับโดยพืชและโดยผ่านทางกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เกิดการแปลงพลังงานรู ปแบบใหม่แห่ง
พลังงานเคมีน้ ี โดยผ่านทางกระบวนการย่อยของสัตว์และมนุษย์เพื่อการดารงชีวิต
ระบบทางานอย่างดีเยีย่ มเพราะเครื่ องยนต์มีกลไกสลับซับซ้อนแต่เราจะเอาพลังงานแสงอาทิตย์
มาอธิ บายต้นกาเนิ ดของเครื่ องยนต์ได้หรื อไม่ เครื่ องยนต์ทางานเพราะว่ามีผอู ้ อกแบบที่ฉลาดเป็ นผูส้ ร้าง
ระบบให้บงั คับพลังงานและแปลงมันให้เป็ นสิ่ งอานวยประโยชน์โดยสิ่ งที่มนั ผลิตได้ การมีแสงอาทิตย์
อย่างอุดมสมบูรณ์หรื อที่ฟ้าแลบที่ปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้ าขนาดมหาศาลก็จะไม่ก่อให้เกิดผลิตผลใด
ขึ้นมา ถ้าหากทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อใช้ในการผลิตคือ พลังงานแล้วนั้น ทาไมเราจึงไม่เห็นพายุ
เฮอร์ ริเคน ทอร์ นาโด หรื อ พายุสายฟ้ า ได้ผลิตระบบที่มีความสลับซับซ้อนที่มีการทาหน้าที่อย่างพิเศษ
ใด ๆ เลย พลังงานดิบนั้นยังไม่เพียงพอต่อการสร้างระบบระเบียบ จาเป็ นจะต้องมีปัจจัยแห่งการมี
สติปัญญา
สิ่ งหนึ่งในการกล่าวอ้างของกลุ่มทฤษฎีววิ ฒั นาการนั้น คือ การออกแบบด้วยสติปัญญานั้นไม่
สามารถจะนามาออกความเห็นได้ เมื่อเราคิดถึงต้นกาเนิดแห่งชีวติ สิ่ งนี้เป็ นความจริ งที่เด็ดขาด อย่างไร
ก็ตาม สิ่ งเดียวกันนี้ก็สามารถพูดได้ถึงเรื่ องการวิวฒั นาการ เราไม่เคยเห็นสิ่ งมีชีวติ ก่อรู ปขึ้นมาจากสิ่ งไร้
ชีวติ เลย แต่สิ่งที่เรามองเห็นนั้นก็คือสิ่ งเราเห็นอยูใ่ นปั จจุบนั มีตวั อย่างเป็ นพันล้านอย่างแท้จริ งของ
ระบบที่มีความสลับซับซ้อนอยูใ่ นทุกวันนี้ ทั้งหมดนั้นเป็ นผลมาจากกระบวนการแห่งสติปัญญา
อย่างไรก็ตาม ผมท้าทายให้ใครก็ตามยืนยันเป็ นเอกสารว่ามีระบบอันสลับซับซ้อนใดบ้างที่ก่อตัวมาจาก
พลังงานดิบหรื อ กระบวนการตามธรรมชาติ
ยังมีแนวคิดอีกแนวหนึ่งในเรื่ องของการออกแบบอันชาญฉลาดนี้ แนวคิดในเรื่ องของการทา
ตามหน้าที่ต่าง ๆ ก่อน การเกิดขึ้นจริ งนั้นเป็ นพื้นฐานหลักในภาคอุตสาหกรรม แท้จริ งแล้วทุกอย่างที่
เคยถูกสร้างขึ้นมาแล้วนั้นล้วนแต่ถูกคิดค้นขึ้นจากความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสมอ ขบวนการ

ออกแบบเริ่ มต้นด้วยการกาหนดบทบาทหน้าที่และหรื อเป้ าหมาย จากนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างก็ถูกนามา
ประยุกต์ต่อรอบ ๆ เป้ าหมายนี้ เป้ าหมายอันนี้ไม่ได้ถูกคิดค้นโดยวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น แต่ถูกคิดค้นโดย
เจ้าของผูส้ ร้าง ในทางตรงกันข้าม เหตุบงั เอิญนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้มีเป้ าหมายในการเกิด
หากว่าผมบอกคุณเพียงบางส่ วนที่ปรากฎให้เห็นและคุณก็เชื่อแสดงว่าคุณไม่เคยถูกสอนแต่คุณ
เคยถูกปลูกฝังความคิด หากผมบอกคุณทุกอย่างตามที่มนั ปรากฎให้เห็น และคุณทาการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง เมื่อนั้นแสดงว่าคุณได้รับการสอนแล้ว

