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 มีปรากฏการณตางๆ มากมายที่เกิดอยูรอบตัวเรา ในบางครั้งเหตุการณเดียวกนัแตละคนยอม

เห็นและเขาใจลึกซึ้งแตกตางกัน บางเหตกุารณทีห่ลายคนมองวาเปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องธรรมชาติ 

เชน ทําไมตาเรามองเห็น ? แสงคืออะไร ? หรือแมแตปรากฏการณภาพลวงตา (Mirage)  ที่เกิดขึน้บน

ทองถนน ส่ิงเหลานี้บางคนไมเคยคิดหาเหตุผลวาเปนเพราะอะไร  แตก็มีอีกหลายคนทีพ่ยายามคนหา

คําตอบของปรากฏการณทีเ่กิดขึ้นและนัน่ก็คือที่มาของวิชาฟสิกส (Physics) 

 เมื่อประมาณกวาศตวรรษทีผ่านมา ในขณะนั้นวงการฟสิกสถือวาเกอืบจะมาถึงทางตัน เพราะ

องคความรูตางๆ ไดถูกสรางขึ้นจนในขณะนัน้นกัฟสิกสหลายตอหลายคนเชื่อวามีองคความรูทางฟสิกส

มากพอที่จะอธิบายปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาติไดทั้งหมดแลว การคนควาในเชิงทฤษฎีทางฟสิกสใน

ขณะนั้นจงึเริ่มจะเปนเรื่องไมทาทายความสามารถของบรรดานักวิจยั  ดังนัน้จึงมุงเนนไปที่การพัฒนา

เครื่องมือและอุปกรณการทดลองตางๆ ใหมีประสิทธภิาพสูงขึน้ เพื่อใหสามารถทําการเก็บขอมูลการ

ทดลองไดละเอียดมากยิ่งขึน้ แตยิง่เครื่องมือมีความละเอียดมากเทาไหร ก็ดูเหมือนวายังมส่ิีงที่ไม

สามารถหาคาํอธิบายไดดวยองคความรูที่เคยมีอยู ดังเชนในการทดลองการแผรังสีของวัตถุดํา 

(Blackbody radiation) ของแพลงค ที่ผลการทดลองที่ไดนัน้ ไมสามารถอธบิายไดดวยทฤษฎีของ 

อุณหพลศาสตรตนตํารับ (Classical Thermodynamics) 

 เหมือนกับเหตุการณเล็กๆ เหตุการณหนึง่ ที่กลุมคนกลุมหนึง่ที่ผมกาํลังจะเลาถงึ พยายามที่จะ

หาคําอธิบาย และเมื่อผลงานโดยรวมของพวกเคาสําเร็จลง มนัก็เปนผลงานทีพ่าโลกกาวขามไปสูอีกยุค

หนึง่ของฟสิกส และกอกาํเนิดเทคโนโลยตีางๆ ดังที่มีในปจจบัุน 

 ปรากฏการณที่ผมกาํลังจะพูดถึงก็คือ ปรากฏการณโฟโตอิเลก็ตรกิ (Photoelectric Effect) 

ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบกับแผนโลหะ แลวทําใหมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาจาก

แผนโลหะได ปรากฏการณนี้ถูกพบครั้งแรก โดยความชางสงัเกตของ ไฮนริก เฮิรทซ (Heinrich Hertz) 

ในป 1887 ในขณะที่เฮิรทซ กาํลังทําการทดลองอยูกบัเครื่อง Spark-Gab generator (เปนอุปกรณยุค

แรกๆ ที่ใชในการสงสัญญาณวทิยุ) เฮิรทซ พบวาเครื่องสงสัญญาณนีจ้ะทาํงานดีข้ึน หากมีแสงอุลตราไว

โอเลต (UV light) มาตกกระทบบนอุปกรณในสวนที่เปนแผนโลหะ ซึ่งก็สรางความฉงนใหเฮิรทซไดไม

นอย 
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Heinrich Hertz 

แสดงโตะทดลองของ Hertz 

 

 คนที่ชวยอธิบายปรากฏการณนี้ใหกระจางก็คือ ฟลิป เลนารด (Philipp Lenard) ซึ่งขณะนั้นเปน

ผูชวยของเฮิรทซ ซึ่งเลนารดไดพยายามทําการทดลอง เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับคําตอบของคําถามทีพ่บ

โดยเฮิรทซเปนเวลากวา 10 ป ในการออกแบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ เพื่อทดสอบปรากฏการณนี้

โดยเฉพาะ ซึง่ในเวลาถัดมา เขาก็ประสบความสาํเร็จในการคิดคนอปุกรณอยางงาย และมีความถูกตอง

สูงขึ้นมา 
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ฟลิป เลนารด (Philipp Lenard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณการทดลองเรื่องโฟโตอิเล็กตริกที่คิดคนโดย ฟลิป เลนารด 

 

 ชุดอุปกรณนี้ เร่ิมจากแหลงกาํเนิดแสงดานซายมือ (Arc lamp) ที่สองแสงผานปริซึมเพื่อแยกเอา

เฉพาะแสงในชวงความถี่ที่ตองการ จากนั้นแสงความถี่ที่ไดถูกเลือกแลว ก็จะเคลื่อนที่ผานชองเล็กๆ    

กอนจะตกกระทบกับแผนโลหะ (Thin metal foil) ตรงนี้เองที่จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผนโลหะ 

ซึ่งเลนารดตองการวัดพลงังานของอิเลก็ตรอนทีห่ลุดออกมา ก็ตองทาํโดยการตอกระแสไฟฟาในทิศทาง

ที่สวนกับการวิ่งของอิเลก็ตรอน คือ ข้ัว(แผนโลหะ) ทีอิ่เล็กตรอนวิง่เขาหาก็ตอไวกบัข้ัวลบของแบตเตอรี่ 

ทําใหเกิดแรงผลักจากสนามไฟฟาทีก่ระทําตออิเล็กตรอนทีห่ลุดออกมา ถาหากวาสนามไฟฟาตานมีคา

นอยเกนิไป อิเล็กตรอนก็จะยังวิง่ฝาสนามไฟฟาไปได ทาํใหเกิดกระแสไฟฟาไหลผานแอมมิเตอร แตถา
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สนามไฟฟามคีามากเกนิไป อิเล็กตรอนทีห่ลุดออกมาก็จะวิ่งไปไมถึงแผน Collector ทาํใหไมมี

กระแสไฟฟาไหลผานแอมมเิตอร ดังนั้นหากปรับคาสนามไฟฟาใหมีความแรงพอดีกับพลังงานจลนของ

อิเล็กตรอนทีห่ลุดออกมาแลวละก็ จะทาํใหอิเล็กตรอนหลุดออกมาเคลือ่นที่ไปถงึอีกขั้วไดพอดีเปะ เราก็

จะสามารถประมาณคาพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาได ซึง่ก็จะมีคาประมาณเทากับพลังงาน

ศักยไฟฟาเนื่องจากสนามไฟฟานั่นเอง 
 แตสิ่งที่เปนปญหาก็คือวา นกัวิทยาศาสตรยุคนัน้  ไมสามารถใชทฤษฎีเกีย่วกับแสงที่มี
อยูอธิบายปรากฏการณนี้ไดอยางชัดเจนวาอิเล็กตรอนมันหลดุออกมาไดอยางไร 
 คําอธิบายทีพ่อจะบอกไดในตอนนัน้ก็คือวา อิเล็กตรอนบนแผนโลหะไดรับพลังงานจลนจากแสง 

(ที่เขาใจกนัตลอดมาวาเปนคลื่น) มาตกกระทบลงบนแผนโลหะ โดยที่คลื่นแสงจะถายทอดพลงังานให

อิเล็กตรอน เหมือนกับคลืน่ของน้าํทะเลทีพ่ากอนหนิกอนทราย จากพื้นทะเลขึ้นมาที่ชายฝง (ขอใหสังเกต

คําอธิบายนีท้ีบ่อกวาเปนพลังงานจากตัว คลื่น ของน้าํทะเล ไมใชจาก น้าํทะเล ที่เปนตัวพาหนิมาสู

ชายฝง) ซึ่งกพ็อจะทําใหสามารถตีความไดวา พลังงานที่ถูกถายทอดไปใหกอนหินที่โดนคลืน่ซัด นาจะ

เปนสัดสวนโดยตรงของความแรงของคลื่น (เชน เมื่อคลื่นแรงกอนหนิก็ปลิวไปไกล) เชนเดียวกับ 

พลังงานของอเิล็กตรอนทีห่ลดุออกมาเนื่องจากคลื่นแสง ก็นาจะเปนสัดสวนโดยตรง ข้ึนกับความเขม

ของแสง (ความเขมแสงเปรยีบไดเหมือนกบัความสงูของคลื่น) ที่สองลงไป เฉกเชนเดียวกับกอนหนิทีถู่ก

คลื่นซัดนัน่เอง 

 แตส่ิงที่เลนารดไดพบจากการทดลอง กลับทําใหโลกของฟสิกสสมัยนั้นถึงกบัตะลงึ เพราะไม

สามารถอธิบายไดวา ทําไมพลังงานของอเิล็กตรอนทีห่ลดุออกมาจากแผนโลหะ จึงไมประพฤติตัวแบบ

เดียวกับกอนหินที่โดนคลืน่ซัดตามสมมตฐิานที่เคยคาดคิดไว แตผลการทดลองของเลนารดกลับแสดงให

เห็นวา พลงังานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้น ไมขึ้นกับความเขม(ความสวาง) ของแสงที่มา

ตกกระทบเลยแมแตนอย ดังนัน้เลนารดจงึทาํการทดลอง ซ้าํแลวซ้ําอกี ในหลายๆ ขอจํากัด แตผลที่ไดก็

ยังเหมือนเดิม 
 และอีกปรศินาหนึ่งที่สรางความสับสนเปนอยางยิ่งจากการทดลอง ก็คือ ถาแสงมี
ความถี่ตํ่ากวาคาคาหนึ่งแลว จะไมมอิีเล็กตรอนหลุดออกมาเลย แตเมื่อไหรก็ตามที่แสงตก
กระทบบนแผนโลหะมีความถี่มากกวาคาดังกลาว ก็จะมอิีเล็กตรอนบางตัวทีส่ามารถหลุด
ออกมาได ซึง่ภายหลังคาความถี่นีถู้กตั้งชื่อวา ความถีข้ั่นต่ํา (cut-off frequency) โดยอิเล็กตรอนที่

หลุดออกมาเนื่องจากมีแสงมาตกกระทบนี้นี ้กลับมพีลังงานเปนสัดสวนโดยตรงกับความถี ่ทัง้ที่

ทฤษฎีคลื่นของแสงทาํนายวา ไมวาคลื่นแสงจะมีความถี่เทาใดกน็าจะมีพลงังานพอที่จะถายทอดให

อิเล็กตรอนไดหลดุออกจากโลหะไดเหมือนๆ กันในทกุชวงความถี ่
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 ปริศนาของเรือ่งโฟโตอิเลก็ตริกไดถูกไขอยางกระจางในเวลาตอมาไมนานนัก แตคนที่สามารถ

อธิบายเรื่องนีไ้ด กลับไมใชคนในวงการมหาวิทยาลัยที่เปนทีน่ับหนาถอืตาของคนในยุคนั้น แตกลับเปน

เสมียนหนุมวยัแคเพียง 26 ป เปนแคเจาหนาที่รับหนาที่จดทะเบียนสทิธิบัตรคนหนึ่ง ในกรุงเบอรน 

ประเทศสวิสเซอรแลนด ที่ชือ่ อัลเบริต ไอนสไตน (Albert Einstein) ที่กลายเปนพระเอกขี่มาขาว มาไข

ปริศนานี้ไดอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัลเบริต ไอนสไตน (Albert Einstein) 

 

 บทความวิชาการของไอนสไตน อธิบายปริศนาของปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก ไดอยางเรียบ

งายแตสวยงาม เพียงแคอาศัยสมมติฐานเบื้องตนวา แสงทีถู่กสองไปยังแผนโลหะนั้น ประพฤติตัว

เสมือนหนึง่วาเปนพลงังานกอนหนึ่งที่ประกอบไปดวยกลุมของอนุภาค ซึ่งภายหลังเรียกอนุภาคเหลานี้

วา อนภุาคแสง หรือ โฟตอน (Photon) 

 สมมติฐานดังกลาวของไอนสไตนก็ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ แบบนั่งเทียนคิดเอาเอง (เหมือนสมัยที่  

ไอแซค นิวตัน ซึ่งเปนคนแรกของโลก ที่เคยตั้งขอสังเกตวา แสงเปนอนุภาค มา 200 ป กอนหนา

ไอนสไตนแลว) แตเกิดจากการคํานวณที่ตอยอดมาจากกฎของเวนน (Wein’s Law) ที่วาดวยการ

กระจายความยาวคลืน่แสง ในการทดลองการเปลงรังสีความรอนของวัตถุดําของแพลงค ที่เคยกลาว

มาแลวขางตน และจากบทความวิชาการของแพลงค (ที่ตีพิมพในป 1900) พบวาในสมมติฐานของ

แพลงคนัน้ เหตุการณที่เกดิขึ้น เปนผลเนื่องมาจากพลังงานของการแผรังสีที่ถูกปลดปลอยมาจากวัตถุ

ดํา ซึ่งเปนพลงังานที่ไมตอเนื่อง โดยทีพ่ลงังานนั้นประหนึ่งเปนกลุมของพลงังาน (Quanta) แตนั่นก็เปน

เพียงสมมติฐานที่ไมสามารถหาการทดลองมายนืยนัไดวา พลังงานมีคาไมตอเนื่องจริงๆ และพลงังาน

ของรังสีที่เปลงออกมานัน้มลัีกษณะเปนกลุมกอนพลังงานจริงๆ 
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 แตเมื่อไอนสไตนคิดวาแสงเปนอนุภาค การอธิบายการถายเทพลังงานของอนุภาค 2 ตัวชนกัน 

ก็ทําไดงายขึน้ (แมจะไมเหมือนกับการถายเทพลงังานของวัตถุขนาดใหญซะทเีดียว เพราะอยาลืมวา

อนุภาคของแสงนัน้เล็กมากๆ) และการชนนั้นก็เปนไปตามกฎอนุรักษพลังงาน (แมภายหลงั ในชวงกลาง

ของศตวรรษที ่ 20 นักวทิยาศาสตรอีกหลายคน รวมถงึ ริชารด ฟายนแมน (Richard Fyneman) จะ

อธิบายขยายความตอ เร่ืองของโฟตอนกระทําอนัตรกิริยากับอิเลก็ตรอนไดอยางลกึซึ้งเพิม่ข้ึน แตก็ไมได

ทําใหส่ิงที่ไอนสไตนเคยคิดไว ผิดพลาดเลยแมแตนอย) อยางไรก็ตามในชวงที่ไอนสไตนไดเสนอแนวคิดนี้

ข้ึนมานั้น การจะอธิบายวาแสงเปนกอนของพลังงานหรือเปนอนุภาคนั้นไมใชเร่ืองงายๆ เลย เพราะ

สาเหตุสําคัญดังตอไปนี้ 

 ขอแรก ก็เพราะแทบจะทุกคนในยุคนั้น เชื่ออยางสนทิใจวาแสงเปนคลื่นแมเหลก็ไฟฟา (จาก

กฎคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล) ซึ่งเปนกฎที่ถือวาเปนสัจนิรันดร  แลวก็เปนเชนนัน้จริงๆ ที่ทฤษฎี

ของแมกซเวลลนั้นไมมีอะไรที่ผิดพลาดเลย แลวจะทาํใหเชื่อไดอยางไรวาแสงเปนอนุภาค 

 ขอสอง ก็เพราะอนุภาคควรจะมีมวล แตคลื่นแสงที่ไมมีมวลกลับมโีมเมนตมั (ทีไ่มนาจะมีได) 

ซึ่งในฟสิกสตนตาํรับ (Classical Physics) บอกวาโมเมนตัมเกิดจากมวลคณูกับความเร็วในการ

เคลื่อนที่ของมวลนัน้ ( mvP = ) 

 แมผลจากการคํานวณของไอนสไตนพบวา อนุภาคของแสงจะมพีลงังานเปนแบบคงที ่ โดยที่มี

ขนาดของพลงังานขึ้นอยูกับความถี่ของแสง ถาแสงมีความถี่เดียว เชน แสงเลเซอร พลังงานของแตละ

อนุภาคแสง จะมีคาเทากนัเสมอ โดยมีคาเทากับผลคูณของคาคงทีข่องแพลงค (ซึ่งมี

คาประมาณ 3410625.6 −×  sJ ⋅ ) กับความถี่ของแสงตามสมการ hfE =  ซึ่งสมการนี้เปนตัวยนืยันวา

แสงเปนคลืน่ แลวจะใหมองวาแสงเปนอนภุาคไดอยางไร 

 ในที่สุดไอนสไตนก็ไดทําการตีพิมพผลการคํานวณ เกี่ยวกับเร่ืองปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก 

เปนบทความวิชาการครั้งแรกเปนภาษาเยอรมันในป 1905 ผลงานตีพมิพชิน้นี ้เปนหนึง่ในสามผลงาน ที่

ไอนสไตนเผยแพรในป 1905 ที่หลายคนยกใหเปนปทองของฟสิกส ในงานชิ้นนี้ไอนสไตนไดเสนอแนวคิด

ของ "โฟตอน" ที่เปนอนภุาคของแสงเพื่อที่จะใชอธบิายปรากฏการณ โฟโตอิเล็กตรกิ ที่ผลสรุปได

ออกมาวา “แสงเปนอนภุาค” ตามการคํานวณของไอนสไตน และผลงานชิน้นีท้ําใหไอนสไตนไดรับ

รางวัลโนเบล จากผลงานชิน้นี ้ ไมเพยีงทาํใหไอนสไตนไดรับรางวัลสูงสุดของนกัวทิยาศาสตรแลว แตยัง

เปนผลงานที่จดุประกายนักฟสิกสทั่วโลก ใหเกิดแนวคดิใหมดานฟสิกส   ที่เรียกวา ฟสิกสควอนตัม ที่

เปลี่ยนความคิดในการมองโลกผานสูตรฟสิกสไปสูอีกยคุหนึง่ ซึ่งในตอนนัน้คงไมมีใครคาดคิดวา ผลการ

อธิบายปรากฏการณเล็กๆ อยางโฟโตอิเลก็ตริก จะเปลีย่นความคิดของนักฟสิกสเกอืบทั้งโลกไดในเวลา
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ตอมา รวมถึงทฤษฎทีี่บอกวาแสงเปนไดทัง้อนุภาคและคลื่น (wave-particle duality) ของเดอบลอยด ก็

ยิ่งตอกย้าํความจริงที่ไอนสไตนนัน้กลาวมาไดเปนอยางดี 

 ผลจากการอธบิายปรากฏการณนี้ ทําใหกอกาํเนิดวิชาฟสิกสแผนใหม (Modern Physics) 

ข้ึนมา และหนึง่ในนั้นที่สรางใหเกิดเทคโนโลยีตางๆ มากมายในปจจุบันไดแก เทคโนโลยีนิวเคลียร 

เทคโนโลยนีาโน ก็คือ ทฤษฎีทางควอนตมัฟสิกส (Quantum Physics Theory) ที่ทาํใหเกิดการขาม

กระโดดทางเทคโนโลยีและองคความรูตางๆ ข้ึนมาอยางมากมาย เชน การผลิตเซลลแสงอาทติย การ

พัฒนาสารตัวนํายิง่ยวด (Super Conductor) การสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียร การจัดเรียงอะตอมของ

ธาตุเพื่อสรางวัสดุที่มีคุณสมบัติตามตองการ เปนตน 
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