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       โลกในคริสต์ศตวรรษที ่20 ได้มีองค์ความรูว้ิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั้งพิเศษและทั่วไป ฟิสิกส์ควอนตัม DNA การถอดรหัสพันธุกรรม และชวีวิทยาววิัฒนาการ เป็นตน้ ซึ่ง
วิทยาการเหลา่นีม้ีกรอบความคิดและเทคนิคการวิจยัในรูปแบบที่จินตนาการของคนทัว่ไปคิดไม่ถึง แต่ถ้า
พิจารณาในประเด็นความประหลาดในแนวเหลือเช่ือแล้วเราก็อาจนับไดว้่าวิชาที่มหัศจรรย์สุดยอดคือ ฟิสิกส์
ควอนตมั เพราะนักฟิสิกส์ไดพ้บว่าในความพยายามจะเข้าใจส่ิงที่เล็กที่สุดในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง นักฟิสิกส์
ต้องกลับไปทบทวนความหมายของค าวา่ “ความจริง ต าแหน่ง ความเร็ว ฯลฯ” ซึ่งล้วนเป็นค าทีใ่ช้กันในชวีิต
ทั่วไป เพราะค าเหล่านี้ไม่สามารถน ามาใชใ้นฟิสิกส์ควอนตมัได้อยา่งปราศจากความคลุมเครือ 
        
       ฟิสิกส์ควอนตัมถือก าเนดิจากความพยายามที่จะอธิบายธรรมชาติของอะตอม ซึ่งเป็นส่ิงที่ไม่เคยอยู่ใน
ความสนใจของคนทัว่ไป แตถ้่าปราศจากวิชานี ้ความก้าวหน้าต่างๆ ทางเทคโนโลย ีเคมี ชวีวิทยา แพทย ์
วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กโทรนิกส์ ฯลฯ ก็จะไม่อุบัติ เพราะฟิสิกส์ควอนตมัได้ท าให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร ์
และยุคสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทมากในการท าให้อารยธรรมของโลกเปลี่ยนแปลง ดังทีป่รากฎอยู่ในทุกวนันี ้
และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึน้ไปอีกในอนาคต 
        
       ฟิสิกส์ปัจจุบันประกอบด้วยวชิาหลักสองวิชา คือ ฟิสิกส์ควอนตมักับทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งหมายความ
ถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งพิเศษกับทั่วไปอันเกิดจากจนิตนาการของบุคคลเพียงคนเดยีวคอื Albert Einstein 
ผู้เห็นความสัมพันธ์ระหวา่งเรขาคณติแบบ Riemann ใน 4 มิติของอวกาศและเวลากับแรงโน้มถ่วง ส่วนฟิสิกส์
ควอนตมัเกิดจากการรวมพลังของนักฟิสิกส์ระดับอัจฉริยะหลายทา่นในการคิดสร้างและพัฒนาตลอดระยะเวลา
ที่ผา่นมาร่วม 113 ปี ถึงกระนัน้กระบวนการสร้างวิชานี้ก็ยังไม่เสร็จ เพราะนักฟิสิกส์ยังไมเ่ข้าใจความหมายเชิง
กายภาพของเทคนิคคณิตศาสตร์ที่ใช ้และการสังเคราะห์ฟิสิกส์ควอนตัมกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ก็ยัง



ไม่ได้สมการของสรรพส่ิงที่สามารถอธิบายและท านายปรากฎการณ์ทุกรูปแบบที่สามารถเกิดขึ้นได ้ที่เป็นไป
ได้ และที่เป็นไปไม่ได ้
        
       ในช่วงเวลา 20 ปีแรกทีฟิ่สิกส์ควอนตัมถือก าเนิด (ปี ค.ศ. 1900-1920) กรอบความคิดเรื่องควอนตมั
ของ Planck ได้ท าให้นักฟิสิกส์ทุกคนสับสนมาก เพราะเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับทฤษฎีกลศาสตรข์อง 
Newton และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ Maxwell ที่ไดใ้ชกั้นมาอย่างได้ผลเป็นเวลานานกวา่ 200 ปี แต่
ภายในเวลาเพียง 3 ปี คือ ตั้งแต่ ป ี1925-1927 ฟิสิกส์ควอนตัมก็ได้ถือก าเนิดอยา่งเป็นทางการเมื่อ Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger และ Max Born ประสบความส าเร็จในการวางรากฐานของวิชานี้อย่างเป็น
รูปธรรม 
        
       วันที ่14 ธันวาคม ค.ศ. 1900 เป็นวันที ่Max Planck ให้ก าเนิดความคิดเรื่อง ควอนตัม เป็นครั้งแรก เมื่อ
พยายามสร้างทฤษฎีการแผร่งัสีของวัตถุร้อน โดย Planck ได้ตั้งสมมติฐานว่า พลังงานของระบบตัวแกว่ง 
(oscillator) ที่ส่ันไปๆ มาๆ เมือ่พลังงานของตวัแกว่งมีการเปลี่ยนแปลง พลังงานที่เปลี่ยนมิใช่วา่จะมีคา่อะไร
หรือค่าเท่าไรก็ได ้แตต่้องมีคา่เป็นหน่วย และ Planck เรียกหน่วยของพลังงานนีว้่า ควอนตัม ซึ่งมีคา่เทา่กับ 
hυ เมื่อ h คือ คา่คงตัวของ Planck และ υ คือ ความถ่ีของรังสี 
        
       แม้สมการของ Planck จะใหผ้ลที่สอดคล้องกับการทดลองอย่างดีเลิศ แต่การอธิบายวา่พลังงานมีค่า
เป็นหนว่ยนัน้ เป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความเช่ือและความรูข้องนักฟิสิกส์ทุกคนในสมัยนั้นอย่างส้ินเชิง (แม้แต ่
Planck เองก็รู้สึกไม่สบายใจนักที่ได้เสนอความคิดนี ้ดังนัน้จึงมไิด้ด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเป็นการต่อยอด) 
        
       จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1905 อันเป็นปีมหศัจรรย์ของ Einstein ซึ่งได้น าแนวคิดของ Planck มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ photoelectric ที่เกิดเวลาโลหะไดร้ับแสงแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหล โดย Einstein ได้อธิบายว่า 
เวลาฉายแสงไปกระทบโลหะ แสงจะถูกส่งไปในรูปของก้อนพลังงาน (คือเป็นอนภุาค) ให้อิเล็กตรอน แล้ว
อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า สมการ photoelectric ของ Einstein สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ photoelectric ได้อย่างไมม่ีที่ต ิแต่การอธิบายของ Einstein เช่นนี้ก็สวนกระแสความคิดของนัก
ฟิสิกส์ทุกคนในสมยันัน้ ซึ่งเช่ือว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะตลอดเวลาที่ผา่นมามีการทดลองที่ยนืยัน
ประเด็นนีม้ากมาย ดังนั้น แนวคิดของ Einstein เก่ียวกับเรื่องนี้จึงไมม่ีใครสนใจ 
        
       ก่อน ค.ศ. 1900 ประมาณ 10 ปี คือ ในชว่ง ค.ศ. 1890-1900 นักฟิสิกส์เริ่มสนใจสเปกตรัมแสงที่
อะตอมและโมเลกุลต่างๆ ปลอ่ยออกมาเวลาได้รับความร้อน และสนใจศึกษาสมบัติตา่งๆ ของสสาร เช่น 
ความหนืด ความยืดหยุ่น การน าไฟฟ้า การน าความร้อน การขยายตวั ดัชนหีักเห ฯลฯ และได้วัดคา่เหล่านี ้แต่
ไม่มใีครรู้ทีม่าของตัวเลขทีว่ัดได้ หรืออธิบายได้วา่ สมบัติเหล่านีข้ึ้นกับสมบัติของอะตอมในสสารนัน้อยา่งไร 
ส าหรับเส้นสเปกตรมัที่เห็นและวัดความยาวคล่ืนของแต่ละเส้นนั้น ก็ไมม่ีใครสามารถอธบิายไดว้่า สเปกตรมั
มาจากไหน และเหตุใดจึงมีความยาวคล่ืนเช่นนั้น ตารางธาตุ (Periodic Table) ที่นักเคมใีช้ก็ไมม่ีพ้ืนฐานเชิง
ทฤษฎีเลย และเหตุใดกฎของ Dulong – Petit ในของแขง็ จึงเป็นจริงและใชไ้ด้ที่อุณหภูมิปกต ิแตใ่ช้ไม่ได้
เวลาอุณหภมูิลดต่ า เหล่านี้คอืตัวอย่างของค าถามที่ไมม่ีค าตอบ 
        
       จนกระทั่งฟิสิกส์ควอนตมัได้รับการพฒันาขึน้มาถึงระดับที่นักฟิสิกส์รู้โครงสรา้งของอะตอมอย่างละเอียด 
ทุกคนจึงเขา้ใจทีม่าของเส้นสเปกตรัม และทีม่าของตารางธาต ุฯลฯ ปัจจุบันนี้ ฟิสิกส์ควอนตัมได้ท าให้
นักวิทยาศาสตร์กายภาพเข้าใจสมบัติของโมเลกุลของของแข็ง ของเหลว ตวัน า สารกึ่งตัวน า อีกทั้งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ประหลาด เช่น สภาพน ายวดยิ่ง ของเหลวยวดยิ่ง ดาวนิวตรอน ฯลฯ ได้ จนความรู้เหลา่นี้
ได้ถูกน าไปพัฒนาวิศวกรรมศาสตร ์เทคโนโลยี อิเล็กโทรนกิส์ เลเซอร ์คอมพิวเตอร ์แพทยศาสตร์ และ
ฟิสิกส์เอง 
        
       ควอนตัมฟิสิกส์ประกอบด้วยกลศาสตร์ควอนตมั (Quantum Mechanics) ซึ่งเป็นทฤษฎีควอนตมัของ
สสาร ที่อธิบายธรรมชาติในระดับอะตอมและนิวเคลียส กับทฤษฎีสนามเชิงควอนตมั (Quantum Field 
Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีควอนตัมที่อธิบายอันตรกิริยาต่างๆ ในธรรมชาติ 
        
       กลศำสตรค์วอนตัม  
       ในความพยายามจะสรา้งทฤษฎีการแผร่ังสีของวัตถุรอ้น การทดลองได้แสดงให้เหน็วา่ วัตถุยิ่งร้อน แสง
ที่เปล่งจะยิ่งมีความเขม้มาก แล้ววตัถุจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เมื่อ
อุณหภมูิยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นๆ แม้นักฟิสิกส์จะใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ Maxwell และทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ของ 
Kelvin ก็ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเหน็ได้ จนกระทั่ง Planck ตั้งสมมติฐานควอนตัมขึ้นมา 
สูตรการแผร่ังสีของ Planck ได้แสดงความสัมพันธ์ระหวา่ง ความเขม้แสง (I) กับความยาวคล่ืนแสง (λ) และ



อุณหภมู ิ(T) ของวัตถุ ซึ่งใหผ้ลสอดคล้องกับการทดลองอย่างนา่อัศจรรย ์
        
       ส่วนความรู้เก่ียวกับอะตอมนั้น ในต้นคริสต์ศตวรรษที ่20 นักฟิสิกส์ได้พบว่า อะตอมประกอบด้วย
อิเล็กตรอนทีม่ีประจุลบ และโปรตอนทีม่ีประจุบวก โดยอิเล็กตรอนจะโคจรเป็นวงกลมไปรอบโปรตอน ซึ่งตาม
ทฤษฎีกลศาสตรข์อง Newton อิเล็กตรอนต้องมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง และถ้าประจุมคีวามเร่ง ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้าของ Maxwell ก็แถลงว่า ประจจุะแผร่ังสี นั่นคือ ประจุจะสูญเสียพลังงานตลอดเวลา ซึ่งนัน่ก็
หมายความวา่ ในที่สุดอิเล็กตรอนจะตกลงไปรวมกับโปรตอน และธรรมชาตจิะไมม่ีอะตอมอีกต่อไป ปัญหา
เสถียรภาพของอะตอมจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก าลังแสดงให้นักฟิสิกส์ทุกคนรู้วา่ ฟิสิกส์ยุคเก่าไม่สามารถใช้
อธิบายระบบที่มขีนาดเล็กระดับอะตอมได ้

       ถึง ค.ศ. 1913 Niel Bohr ได้น าเสนอแบบจ าลอง
อะตอมของไฮโดรเจน (ซึ่งเป็นธาตุทีม่ีโครงสร้างซับซ้อนนอ้ย
ที่สุด) และได้เสนอความคิดวา่ อิเล็กตรอนในอะตอมไม่
สามารถเคล่ือนที่ไปอยู่ได้ทุกหนแห่ง แตจ่ะอยู่ได้เฉพาะบางที่ 
คือ ในวงโคจรของมันเทา่นัน้ และขณะอยู่ในวงโคจร 
อิเล็กตรอนไม่แผ่รังสี (ดังนัน้ จึงไม่เป็นไปตามทฤษฎขีอง 
Maxwell) และเวลาอิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจร เช่น กระโจน
จากวงนอกเขา้สู่วงใน แสงจะถูกปล่อยออกมาเป็นเส้น
สเปกตรัม (Bohr มิได้อธิบายว่า อิเล็กตรอนสามารถเปลี่ยน
พลังงานทีม่ีในตัวเป็นพลังงานแสงได้อยา่งไร ค าอธิบาย
ส าหรับประเดน็นี้ต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมของสนาม) 
        
       ทันทีที่ได้อ่านทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจน
ของ Bohr Rayleigh ได้เขียนจดหมายแสดงความยินดีถึง 
Bohr และบอกว่ามีประเด็นอีกมากมายที ่Rayleigh อ่านแลว้
ยังไม่เขา้ใจ และคิดวา่คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได ้สมองของเขา
จะต้องไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆ 
        
       Bohr ตระหนักดีเก่ียวกับข้อบกพร่องต่างๆ ใน
แบบจ าลองอะตอมของเขา และเพ่ือให้ทฤษฎีอะตอมมีความ
สมบูรณ์ที่สุด Bohr ได้ปลุกระดมนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ใหม้า
ช่วยกันสร้างวิชากลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 
12 ปี จึงส าเร็จในระดับหนึ่ง 
        
       ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Louis de Broglie ที่เสนอใน ค.ศ. 1923 เขาได้เขยีนวา่ ในเมื่อแสง
สามารถประพฤติเสมือนเป็นคลื่นได ้(ตามการทดลองของ Young) และอนุภาคก็ได ้(ตามค าอธิบายของ 
Einstein) ดังนั้น อนภุาคก็ต้องสามารถแสดงสมบัตขิองอนภุาคเอง (ตามกลศาสตร์ Newton) และของคล่ืน
ได้ด้วย นั่นคือ de Broglie คิดว่า สรรพส่ิงในเอกภพนา่จะแสดงสมบัติได้ทั้งสองลักษณะ (คล่ืนและอนภุาค) 
ตามความสัมพันธ์ λ = h / p เมื่อ λ คือ ความยาวคล่ืน p คือ โมเมนตมั และ h คือ ค่าคงตัวของ Planck 
สมการที่แสดงความสัมพันธร์ะหว่างคล่ืนกับอนภุาคยังแสดงให้เห็นอีกว่า ถ้าโมเมนตมั (p) มีค่ามาก ความยาว
คล่ืน (λ) จะมีคา่น้อย ในทางตรงกันขา้ม ถ้าโมเมนตมัมีคา่น้อย ความยาวคล่ืนกจ็ะมีคา่มาก ความสัมพันธ์ของ 
de Broglie นี้ได้รับการยนืยนัว่าถูกต้องโดยการทดลองของ C.J. Davidson และของ G.P. Thomson 
        
       จากนั้น คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 1925 ถึงมกราคม 1928 กลศาสตรค์วอนตัมได้ถือก าเนิดอยา่งเป็น
ทางการ เมื่อ Wolfgang Pauli เสนอหลักการหา้มซ้อนกัน ซึ่งวางรากฐานและอธิบายทีม่าของตารางธาตุ 
        
        และ Werner Heisenberg, Max Born และ Pascual Jordan เสนอกลศาสตร์เมทริกซ ์(Matrix 
Mechanics) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตมัที่ใช้เมทริกซใ์นการค านวณ โดยไม่พิจารณาวงโคจร 
และความเรว็ของอิเล็กตรอนในอะตอม เพราะไมม่ีนักทดลองคนใดสามารถวดัปริมาณดังกล่าวได้ แต่ใช้
สมาชิกของเมทริกซใ์นการบอกการเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอนแทน 
        
       เมื่อกลศาสตร์ควอนตมัได้รับการวางรากฐานอยา่งมัน่คงในปี ค.ศ. 1928 แล้ว เหตุการณท์ี่เกิดตามมา 
คือ ฟิสิกส์ก้าวเข้าสู่ยุคตื่นควอนตัม (เหมือนยุคตืน่ทองในยุคบุกเบิกอเมริกา) เพราะ 
        ในป ีค.ศ. 1927 Heisenberg ใชส้มการ Schrödinger ศึกษาอะตอมฮีเลียม ที่มีอิเล็กตรอนสอง

 

 

Max Planck บิดำแห่งควอนตมั 
 

 

 



อิเล็กตรอน 
        John Slater, Douglas Hartree และ Vladimir Fock เสนอวธิีการค านวณโครงสรา้งของอะตอมทีม่ี
อิเล็กตรอนหลายอิเล็กตรอน 
        Fritz London และ Walter Heitler เสนอทฤษฎีของโมเลกุลไฮโดรเจน ซึ่งประกอบด้วย อะตอม
ไฮโดรเจน 2 อะตอม 
        Linus Pauling น ากลศาสตร์ควอนตมัไปอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ สรา้งวิชาเคมีเชิงทฤษฎี 
        Arnold Sommerfeld และ Wolfgang Pauli สร้างทฤษฎีของอิเล็กตรอนในโลหะ 
        Felix Bloch สร้างทฤษฎีแถบพลังงาน (Energy Band Theory) ในของแข็ง 
        Werner Heisenberg อธิบายปรากฎการณ ์Ferromagnetism 
        George Gamow อธิบายปรากฎการณ์กัมมันตรังสีทีม่ีการปล่อยอนภุาคแอลฟา วา่เกิดจากการทะลุ
ทะลวงผา่นก าแพงศักย์ของอนุภาคแอลฟา 
        Hans Bethe วางพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร ์และอธิบายการปล่อยพลังงานในดาวฤกษ์ เช่น ดวง
อาทิตย ์
        
       ควำมขัดแย้ง และควำมสับสนที่เกดิขึน้ในควำมพยำยำมจะเขำ้ใจกลศำสตรค์วอนตมั 
        
       ในขณะที่กลศาสตรค์วอนตัมได้ถูกน าไปอธิบายปรากฎการณ์ตา่งๆ อย่างได้ผลดีมาก นักฟิสิกส์ก็ก าลัง
งุนงงกับความหมายของค าง่ายๆ ที่เคยใช้กันเช่น ค าวา่ ต าแหน่ง โมเมนตมั ฯลฯ หรือค าที่คิดขึน้มาใหม่เช่น 
ตัวด าเนินการ (operator) และฟังก์ชันคล่ืน (wave function) ฯลฯ 
        
        เพราะในกลศาสตร์ควอนตัม นักฟิสิกส์เช่ือวา่พฤติกรรมและสมบัติต่างๆ ของอนุภาคสามารถค านวณได้
จากฟังก์ชันคล่ืน ซึ่งหาได้จากการแก้สมการ Schrödinger อีกทอดหนึ่ง เชน่ ถ้ารู้ฟังก์ชนัคลื่นของอิเล็กตรอน 
ก็จะรู้โอกาสการพบอิเล้กตรอนนั้น โดยการยกก าลังสองของขนาดฟังก์ชันคล่ืน และเมื่อฟังก์ชันคล่ืนขึน้กับ
ระยะทางและเวลา ดังนั้นต าแหน่งของอิเล็กตรอนจึงขึน้กับระยะทางและเวลา คือมิได้อยู ่ณ ที่หนึ่งที่ใดแต่
เพียงที่เดียว แต่กระจายออกไปทั่วบริเวณ นัน่คือ ณ เวลาหนึ่งอิเล็กตรอนสามารถอยู่ไดทุ้กหนแห่งในระบบ 
ส่วนโมเมนตมัของอิเล็กตรอนก็มิได้ค านวณจากการเอามวลของอิเล็กตรอนคณูกับความเร็วเหมือนใน
กลศาสตร์แบบฉบับอีกต่อไป แต่ค านวณจากการหาความชนัของฟังก์ชันคล่ืน ถ้าความชนัมีคา่มาก โมเมนตมั
ก็ยิ่งมีค่ามาก ถ้าความชันของฟังก์ชันคล่ืนมีค่าน้อย โมเมนตัมก็จะมีคา่น้อยด้วย และเมื่อฟังก์ชันคล่ืนมีค่าของ
ความชันที่ระยะทางตา่งๆ ไม่เท่ากัน ดังนั้น โมเมนตมัของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าตา่งๆ กันดว้ย นั่นคือ ระบบมีการ
กระจายของค่าโมเมนตมั 
        
       ดังนั้น ในฟิสิกส์ยุคเก่า เราสามารถวดัต าแหน่ง และรูค้า่ของโมเมนตมั ได้อยา่งแม่นย า 
       แต่ในฟิสิกส์ควอนตมั เวลาวัดต าแหน่งจะได้ค่าหลายค่า และเวลาวัดโมเมนตมัก็จะได้หลายคา่ เช่นกัน 
ดังนั้น ปรมิาณ ต าแหน่ง และโมเมนตัมจะมีความไม่แนน่อน ดว้ยเหตุนี ้หลักความไม่แนน่อนของ Heisenberg 
จึงแถลงว่า ถ้าจะรู้ต าแหน่งของอนุภาคอย่างแน่ชัด ฟังก์ชนัคลื่นจะต้องลักษณะแหลมเหมือนเข็ม คือ เป็น
ยอดแหลม และไม่แผ่กระจายเลย แต่ฟังก์ชนัที่เป็นยอดแหลมนี้จะมีความชันมาก นัน่คือ โมเมนตัมจะมีคา่มาก 
ซึ่งมผีลท าให้การกระจายและความไม่แนน่อนของโมเมนตมัมีคา่มาก 
        
       แต่ถ้าโมเมนตมัของอนภุาคมีการกระจายน้อย นัน่คือ ความชันของฟังก์ชันคล่ืนมีคา่น้อย ฟังก์ชันจะมีการ
กระจายออกไปทั่วบริเวณ และนั่นก็หมายความว่า การรู้ต าแหน่งของอนุภาคอยา่งแนน่อนเป็นเรื่องทีท่ าได้ยาก 
        
       ส าหรับชื่อ ฟังก์ชนัคลื่นนั้น ก็เป็นเรื่องทีท่ าให้คนทัว่ไปสับสน เพราะในกลศาสตร์คลาสสิก คล่ืนต้องการ
ตัวกลางในการเคล่ือนที ่เช่น คล่ืนน้ าต้องการน้ า และคล่ืนเสียงต้องการอากาศในการส่งผ่านพลังงาน แต่
ฟังก์ชันคล่ืนในกลศาสตร์ควอนตัมไม่ต้องการตวักลางใดๆ ในการส่งผา่น และไม่ได้เกิดจากการรบกวน
ตัวกลางดว้ย 
        
       สมบัติอีกประการหนึ่งทีท่ าให้ฟิสิกส์ควอนตมัแตกตา่งจากฟิสิกส์คลาสสิก นั่นคือ สมบัติด้านสมมาตร 
(symmetry) 



       ในฟิสิกส์ควอนตมั ไมม่ใีครสามารถบอกความแตกต่าง
ระหวา่งอิเล็กตรอนได ้ดังนัน้ ถ้ามีการสลับที่ระหวา่ง
อิเล็กตรอนที ่1 กับที่ 2 ระบบก็ยังเหมือนเดิมทุกประการ นัน่
หมายความวา่ โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ที่เดิมก็ไม่
เปลี่ยนแปลง เพราะโอกาสทีพ่บแปรโดยตรงกับขนาดของ
ฟังก์ชนัคลื่นยกก าลัง 2 ดังนัน้ ฟังก์ชันคล่ืนใหมท่ี่มีการสลับ
อนุภาค จึงขึน้กับฟังก์ชันคล่ืนเก่าได ้2 รูปแบบ คือ Ψ (2, 1) 
= +/-Ψ (1, 2) 
       โดยที่ Ψ (1, 2) คือ ฟังก์ชันคล่ืนของอนุภาค 1 กับ
อนุภาค 2 และ Ψ (2, 1) คือ ฟังก์ชันคล่ืนของอนุภาค 2 กับ
อนุภาค 1 เมื่อมีการสลับทีข่อง 1 กับ 2 
        

       ควอนตัมฟิสิกส์ได้แสดงให้เห็นวา่ ในกรณีอนภุาคที่ม ีspin angular momentum เป็นจ านวนเต็มเท่า
ของ * ฟังก์ชันคล่ืนจะไม่เปลีย่นเครื่องหมาย คือ Ψ (2, 1) = +Ψ (1, 2) แต่ในกรณทีี่อนุภาคม ีspin angular 
momentum เท่ากับ 1/2*, 3/2* (* = h/ 2π) เราจะได ้Ψ (1, 2) = -Ψ (2, 1) 
        
       ส าหรับสาเหตุที่ท าให้อนุภาคแตกตา่งกันเชน่นี ้สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีสนามควอนตมั 
        
       ส าหรับประเด็นที่ Einstein สงสัยว่า ฟังก์ชนัคลืน่มีขอ้มูลสมบูรณ์หรือไม ่หรือยังมตีัวแปรอืน่ๆ แอบแฝง
อยู่อีก ซึ่งอาจชว่ยให้ค าท านายของกลศาสตร์ควอนตมั มีคา่แมน่ตรงไม่เป็นแบบโอกาส ในปี 1965 John Bell 
ได้พิสูจนว์่า ถ้าตวัแปรแอบแฝง (hidden variable) ในกลศาสตร์ควอนตมัมีจริง ผลการทดลองจะได้คา่ที่ต่ า
กว่าคา่ๆ หนึ่งเสมอ การทดลองในเวลาต่อมาไดแ้สดงให้เห็นวา่ hidden variable ไมม่ี และกลศาสตร์
ควอนตมัมคีวามสมบูรณใ์นตวัของมันแล้ว 
        
       สมบัติที่น่าประหลาดใจอีกประการหนึ่งของกลศาสตรค์วอนตมั คือ เรื่องความพัวพัน (entanglement) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในระบบทีม่ีอนภุาค 2 อนุภาค ซึ่งอยูใ่กล้กัน และมีอันตรกริยากัน ในเวลาต่อมาถ้าอนภุาค
ทั้งสองถูกแยกจากกัน แม้จะอยู่กันคนละขา้งของเอกภพ ถ้ามีการวดัสมบัติของอนุภาคตัวแรก ข้อมูลทีไ่ด้จะ
ท าให้รู้ข้อมูลของอนุภาคตวัทีส่องในทันทีทันใด โดยไม่จ าเป็นต้องวัดสมบัติของอนภุาคตัวที่สองเลย และค า
ว่าทันททีันใดในที่นีห้มายถึงสัญญาณการรรับรูม้ีความเรว็สูงยิ่งกว่าความเร็วแสง 
        
       สมบัติความพัวพันนี้ก าลงัถูกนักฟิสิกส์น าไปใช้ในการสร้างคอมพวิเตอรค์วอนตัม 
        
       Quantum Field Theory (QFT) หรือทฤษฎีสนามควอนตัมนั้น ถือเป็นการปฏวิัติทีย่ิ่งใหญ่ครั้งที่สองของ
ฟิสิกส์ควอนตัม 
        
       แต่ทฤษฎนีี้แตกตา่งจากกลศาสตร์ควอนตมั ในประเดน็ที่วา่ นักฟิสิกส์ใช้เวลาไม่นานในการสรา้ง
กลศาสตร์ควอนตมั แต่ทฤษฎสีนามควอนตัมมีประวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน จนแม้ปัจจุบันการสร้างก็ยังไม่
ลุล่วง ถึงกระนั้นทฤษฎีสนามควอนตมัก็ยังเป็นทฤษฎีฟิสิกส์ที่แม่นย าที่สุด เพราะค าพยากรณ์ตา่งๆ ของทฤษฎี
สอดคล้องกับผลการทดลองถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 12 
        
       ปัญหาที่ให้ก าเนิดทฤษฎีสนามควอนตมั คือ ปัญหาทีว่่าเวลาอิเล็กตรอนกระโจนจากสถานะกระตุ้นสู่
สถานะพ้ืนฐาน อะตอมสามารถปล่อยแสงออกมาได้อย่างไร ในปี 1916 Einstein เรียกกระบวนการนี้วา่ การ
ปล่อยแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ(spontaneous emission) แต่ Einstein ไม่แสดงวธิีค านวณหาอัตรา
การสลายตัวของสถานะแต่อย่างใด 
        
       เพราะอิเล็กตรอนในอะตอมมีความเรว็สูงมาก ดังนั้นทฤษฎีสัมพัทธพิเศษจึงต้องถูกน ามาใช้ในปี 1926 
Dirac ได้พัฒนาทฤษฎีควอนตัมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือทฤษฎีควอนตมัของแสงเป็นครั้งแรก ซึ่งทฤษฎี
นี้ไม่เพียงแต่จะใชไ้ด้ในกรณสีนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทา่นัน้ แต่ยังปรับใช้ได้กับสนามนวิเคลียร ์และในอนาคต
อาจถูกน าไปใชใ้นกรณีของสนามโนม้ถ่วงดว้ย 
        
       ทฤษฎีควอนตมัของสนามของ Dirac มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการค านวณมาก และในบางกรณีให้
ค าตอบทีม่ีค่ามากถึงอนันต ์ซึง่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได ้
        
       ดังนั้นในป ี1946 Richard Feynman, Julian Schwinger และ Sir-Itiro Tomonaga จึงพัฒนาทฤษฎี

 

Max Planck และ Albert Einstein 
 

 

 

 



ควอนตมัสนามขึ้นใหม ่และเรยีกทฤษฎีใหม่วา่ QED ที่มาจากค าว่า quantum electrodynamics ซึ่งได้รวม
กลศาสตร์ควอนตมักับทฤษฎสัีมพัทธภาพพิเศษ โดยสามารถก าจัดปริมาณอนนัต์ออกจากการค านวณได ้ดว้ย
การใช้กระบวนการที่เรียกวา่ renormalization ที่ให้ค าตอบในลักษณะอนุกรม โดยเทอมในอนุกรมยิ่งอยู่ขา้ง
หลังยิ่งค านวณยาก แม้จะมีคา่น้อยก็ตาม ทฤษฎ ีQED สามารถอธิบายอันตรกริยาระหวา่งอิเล็กตรอนกับ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างละเอียด และให้ผลตรงกับการทดลองชนดิทีผ่ิดพลาดไม่เกิน 2 ส่วน ในหนึ่งล้าน 
ล้านส่วน 
        
       ในทฤษฎีนี้สุญญากาศมไิด้วา่งเปล่า แตม่ีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กทีแ่ปรปรวนตลอดเวลา 
(vacuum fluctuation) และสนามนี้เอง ที่เป็นตน้เหตุให้อิเล็กตรอนปล่อยแสงออกมาตามธรรมชาติแล้ว และ
ท าให้พลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วย (Lamb’s shift) และเมื่อคา่ที่ค านวณได้สอดคล้องกับ
ผลการทดลอง นัน่แสดงวา่ vacuum fluctuation มีจริง 
        
       ทฤษฎีควอนตมัสนามยงัสามารถอธิบายได้อีกวา่ เหตุใด อนุภาคในธรรมชาติจึงมี 2 ชนิด คือ fermion 
และ boson เหตุใดอิเล็กตรอนเมื่อปะทะกับโพซิตรอนจึงได้รังสีแกมมา เหตุใดโฟตอนทุกอนุภาคจึงมีสมบัติ
เหมือนกัน (เพราะมนัถูกสร้างโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเดียวกัน) ทฤษฎ ีQED จึงสามารถอธิบายไม่เพียงแต่
พฤติกรรมของอิเล็กตรอนเทา่นั้น แต่ยังอธิบายครอบคลุมสมบัติของอนภุาค muon, tau meson ฯลฯ และปฏิ
อนุภาคของอนภุาคเหลา่นี้ดว้ย 
        
       เพราะว่า QED อธิบายได้เฉพาะกลุม่อนภุาค lepton ที่มีอันตรกรยิานิวเคลยีร์แบบอ่อนและอันตรกริยา
แม่เหล็กไฟฟ้า จึงไม่สามารถอธิบายอนุภาคประเภท hadron ซึ่งไดแ้ก่ โปรตอน นวิตรอน และเมซอน ฯลฯ 
ดังนั้นในกรณีของอนภุาค hadron นักฟิสิกส์จึงต้องใช้ทฤษฎีใหม่ชื่อ quantum chromodynamics (QCD) 
ซึ่งกล่าวถึงอันตรกริยาระหวา่ง quark ใน hadron ในกรณี QED อันตรกริยากระท าระหวา่งอนภุาคที่มีประจุ
เกิดจากการแลกเปลี่ยน photon ใน QCD อันตรกริยากระท าระหว่าง quark เกิดจากการแลกเปลี่ยน gluon 
แม้ทฤษฎีทั้งสองจะมีอะไรๆ หลายอย่างทีค่ล้ายกัน แต่ความแตกต่างที่ส าคัญคือ quark และ gluon ไม่อยู่ใน
สภาพอิสระ แต ่photon อิเล็กตรอน muon ฯลฯ สามารถอยู่ในสภาพอิสระได้ 
        
       เมื่อเป็นเช่นนี ้ทฤษฎ ีQED และ QCD จึงเป็นเสาหลกัสองเสาของทฤษฎ ีStandard Model ซึ่งไดร้ับ
การพิสูจน์วา่ถูกต้องอย่างดีเลศิ แตน่ักฟิสิกส์ก็ยังไม่พอใจ เพราะได้พบว่า ทฤษฎ ีStandard Model ไม่
สามารถท านายสมบัติเช่น ประจุ มวล และสปินของอนภุาคต่างๆ ได ้และนักฟิสิกส์ต้องวดัค่าเหล่านีจ้ากการ
ทดลอง ซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีทีว่ิเศษจริงๆ ค่าเหล่านี้ต้องหาไดจ้ากทฤษฎ ี
        
       ณ วนันีน้ักฟิสิกส์ส่วนหนึ่งก าลังพยายามสังเคราะห์ฟิสิกส์ควอนตัมกับทฤษฎแีรงโน้มถ่วง หลังจากที่ได้
ประสบความส าเรจ็ในการสร้างทฤษฎ ีQED และ QCD แล้ว แต่ยังท าได้ไม่ส าเรจ็ 
        
       บนโลกแรงโน้มถ่วงมีคา่น้อยมากเมื่อเปรยีบเทียบกับแรงไฟฟ้า แต่ในกรณีของหลมุด า ซึ่งแรงโนม้ถ่วงมี
ค่ามหาศาล เรายังไม่มทีฤษฎคีวอนตมัของหลุมด า 
        
       ก่อนปี 1900 เราเขา้ใจโลกกายภาพแบบเผินๆ แล้วฟิสิกส์ควอนตัมก็ได้ท าให้เรามทีฤษฎขีองสสารและ
สนาม ซึ่งได้เปลี่ยนโฉมของโลกไปมาก ในอนาคตฟิสิกส์ควอนตมัก็ยังเป็นเสาหลักของโลกวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
       แต่เราก็อาจมทีฤษฎี String ที่อาจเขา้มาแทนที่ทฤษฎีควอนตัม เพราะไดม้ีการค านวณพบว่า ถ้าแทน
อนุภาคที่เป็นจุดดว้ยวัตถุที่เป็นเส้น (string) ขนาดเล็กยิ่งกว่าเล็ก และเชือกนี้สบัดไปมาได้ มิติของเอกภพจะ
เพ่ิมเป็น 10 มิติ แล้วทฤษฎีแรงโน้มถ่วงจะสามารถรวมกับฟิสิกส์ควอนตัมได้ แต่ถ้าเรารวมทฤษฎทีั้งสองไม่ได้ 
ฟรือผลการทดลองขัดแย้งกับผลทางทฤษฎ ีนัน่แสดงวา่ จนิตนาการเรื่อง String ของเราผิด และเป็นไปไมไ่ด ้
ซึ่งเราจะต้องใชจ้ินตนาการคดิใหม ่และท าใหมค่รับ 
        
       อ่านเพ่ิมเติมจาก More Things in Heaven and Earth: A Celebration of Physics at the 
Millennium. โดย B. Bederson จัดพิมพ์โดย Springer – Verlag, New York ปี 1999 
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