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นานาสาระและข่าวสาร

Albert Abraham Michelson:
ผู้ทดลองพบว่าไม่มีอีเทอร์ในเอกภพ
ฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1879 เป็นเวลาที่วงการ
วิ ท ยาศาสตร์ ข องอเมริ ก าเริ่ ม ตระหนั ก ว่ า โลกก� ำ ลั ง มี
อัจฉริยะคนใหม่ชื่อ อัลเบิร์ต ไมเคลสัน (A.A. Michelson)
ซึง่ ในเวลานัน้ มีอายุเพียง 27 ปี แล้วการคาดหวังของทุกคน
ก็เป็นจริงในอีก 28 ปีต่อมา เมื่อไมเคลสันได้รับรางวัล
โนเบลฟิสิกส์ประจ�ำ ค.ศ. 1907 จากผลงานการสร้าง
อุปกรณ์แทรกสอด (interferometer) ที่มีประโยชน์อย่าง
อเนกอนันต์ และความส�ำคัญหนึ่งของอุปกรณ์นี้คือใช้
ในการพิสูจน์ว่าเอกภพไม่มีอีเทอร์ (ether) ซึ่งข้อมูลนี้ได้
ช่วยไอน์สไตน์ (Einstein) สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1905
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1
รูปที่ 1 อัลเบิร์ต ไมเคลสัน (A.A. Michelson)
ที่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V51_D806_
Albert_Abraham_Michaelson.jpg
รูปที่ 2 อุปกรณ์แทรกสอด (interferometer)
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_interferometer

ไมเคลสันเกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1852
(ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ทีเ่ มืองสเตรลโน
(Strelno) ที่อยู่ใกล้พรมแดนเยอรมันกับโปแลนด์ บิดาเป็น
พ่อค้าหาบเร่ เมือ่ อายุ 4 ขวบ ครอบครัวได้อพยพไปแคลิฟอร์เนีย
เพราะในเวลานั้นผู้คนก�ำลังตื่นทอง ครอบครัวจึงไปพักที่
เมอร์ฟแ่ี คมป์ (Murphy’s Camp) ซึง่ เป็นค่ายสอนเด็กให้เป็นนักเลง
มากกว่านักเรียน ไมเคลสันเรียนทีน่ นั่ จนอายุ 14 ปี จึงย้ายไป
เรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในเมืองซานฟรานซิสโก
เมือ่ ได้เรียนวิทยาศาสตร์เป็นครัง้ แรกไมเคลสันรูส้ กึ
ชอบมาก การมีความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์อุปกรณ์
ท�ำให้ไมเคลสันได้งานเป็นผูด้ แู ลและซ่อมแซมเครือ่ งมือประจ�ำ
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ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน โดยได้เงิน
เดือน 3 เหรียญ ซึ่งก็มากพอส�ำหรับ
ค่าอาหารและค่าห้องพัก ไมเคลสันเอง
ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่แม่
ต้องการให้เรียนแพทย์ ส่วนพ่อต้องการ
ให้เป็นทหารเรือที่สถาบัน U.S Naval
Academy แห่งเมือง Annapolis ในรัฐ
แมรีแ่ ลนด์ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการตามใจพ่อ
ไมเคลสันจึงตัดสินใจเข้าโรงเรียนนายเรือ
และส�ำเร็จการศึกษาในอีก 4 ปีต่อมา
จึงตัดสินใจท่องทะเลเป็นเวลา 2 ปี
แล้วกลับไปเป็นครูฟิสิกส์ที่ U.S. Naval
Academy โดยใช้ต�ำราภาษาอังกฤษที่
แปลจากหนั ง สื อ ของชาวฝรั่ ง เศสชื่ อ
อะดอลฟ์ กาโนต์ (Adolphe Ganot)
ในการสอน ทัง้ ๆ ทีต่ �ำรานัน้ มีแต่รปู วาด
และแทบไม่มีค�ำอธิบายใดๆ
เมื่ออายุ 22 ปี ไมเคลสันได้
สมรสกับมากาเร็ต เฮมมิงเวย์ (Margaret
M. Hemingway) แต่ชีวิตครอบครัว
ไม่มีความสุข จึงขอลาไปศึกษาต่อที่
ฝรั่งเศส โดยทิ้งภรรยาให้อยู่ตามล�ำพัง
ทั้งนี้เพราะสนใจวิชาทัศนศาสตร์มาก

และฝรั่ ง เศสมี นั ก ฟิ สิ ก ส์ ด ้ า นแสงที่ มี
ชือ่ เสียง เช่น ออกุสต์ เฟรชเนล (Auguste
Fresnel), อาร์มองต์ ฟิโซ (Armand
Fizeau) กับฌอง ฟูโควต (Jean Foucault)
เป็นต้น ขณะศึกษาที่ปารีส ไมเคลสัน
ได้สร้างอุปกรณ์แทรกสอดเพื่อใช้แสดง
ปรากฏการณ์แทรกสอดของแสง และ
ได้ใช้อุปกรณ์นี้วัดความยาวคลื่นแสง
อย่างละเอียด และยังใช้วัดความยาว
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของดาวฤกษ์ ที่ มี
ขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ
250 เท่าได้ด้วย
ในช่วงเวลานัน้ วงการฟิสกิ ส์
เชื่อว่านักฟิสิกส์ได้พบกฎฟิสิกส์ทุกกฎ
แล้ว จึงไม่มีปรากฏการณ์ที่ตื่นเต้นหรือ
แปลกประหลาดใดๆ มาให้อธิบายอีก
แม้แต่ลอร์ดเคลวิน (Lord Kelvin) ก็
เชื่อว่าการวิจัยฟิสิกส์ในอนาคตจะเป็น
การวัดค่าต่างๆ ให้ได้จดุ ทศนิยมต�ำแหน่ง
ต่อๆ ไปเท่านั้นเอง
แต่ โ ลกยั ง มี ป ริ ศ นาหนึ่ ง ที่
ก�ำลั ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ นั่ น คื อ เรื่ อ ง
อีเทอร์ (ether) ซึ่งเจมส์ แมกซ์เวลล์

รูปที่ 3 การท�ำงานของอุปกรณ์แทรกสอด (interferometer)
ที่มา https://www.ligo.caltech.edu/system/media_files/binaries/237/original/
Basic_michelson_labeled.jpg?1435862648
นิตยสาร สสวท
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(James Maxwell) เชือ่ ว่ามีอยูใ่ นเอกภพ
เพื่อเป็นตัวกลางให้คลื่นแสงเคลื่อนที่
ผ่าน เพราะคลื่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
คลื่นเส้นเชือก คลื่นเสียง หรือคลื่นน�้ำ
ต่ า งต้ อ งการตั ว กลางในการเดิ น ทาง
ผ่านทั้งสิ้น ดังนั้นคลื่นแสงที่เฟรชเนล
และโทมัส ยัง (Thomas Young) ได้พสิ จู น์
แล้ ว ว่ า เป็ น คลื่ น ก็ ต ้ อ งการตั ว กลาง
อีเทอร์ ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์
มายั ง โลกเช่ น กั น แม้ ใ ครจะค้ น หา
อีเทอร์มากสักปานใด ก็ไม่พบ ดังนัน้ จึง
ไม่มใี ครวัดสมบัตขิ องอีเทอร์ได้ กระนัน้
นักฟิสิกส์ก็ยังเชื่อว่าเอกภพมีอีเทอร์
เพียงแต่อุปกรณ์ที่ใช้หามีคุณภาพยัง
ไม่ดีพอ
ในปี ค.ศ. 1880 ไมเคลสันได้
ตัดสินใจหาอีเทอร์บ้างโดยใช้อุปกรณ์
แทรกสอดทีแ่ ยกแสงออกเป็นสองล�ำให้
พุง่ ไปในทิศทีต่ งั้ ฉากกัน แล้วน�ำกลับมา
รวมกัน ถ้าแสงเป็นคลืน่ เวลามารวมกัน
คลื่นมีจังหวะสอดคล้องกันจะเสริมกัน
แต่ถ้ามีจังหวะตรงกันข้าม จะท�ำลาย
กัน ท�ำให้เกิดริ้วแทรกสอด เป็นริ้วมืด
และริ้วสว่าง เมื่อไมเคลสันตระหนักว่า
ถ้าอีเทอร์มีจริง ความเร็วของอีเทอร์
จะท�ำให้รวิ้ การแทรกสอดเลือ่ นต�ำแหน่ง
เวลาหมุนอุปกรณ์ไป 90° แต่ไมเคลสัน
ไม่เห็นการเลื่อนต�ำแหน่งของริ้วเลย
นัน่ แสดงว่า เอกภพไม่มอี เี ทอร์ ไมเคลสัน
จึงเสนอผลงานนี้ในวารสาร American
Journal of Science ว่าสมมติฐานที่ว่า
เอกภพมีอเี ทอร์ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่า
ไม่ถูกต้อง
ทั้งๆ ที่นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่
หลายคน เช่น ลอร์ดเรย์ไลห์ (Lord
Rayleigh), ลอร์ดเคลวิน (Lord Kelvin)
และเฮนดริก ลอเรนซ์ (Hendrik Lorentz)
ยอมรับผลการทดลองของไมเคลสัน
แต่ มี นั ก ฟิ สิ ก ส์ ค นอื่ น ๆ เช่ น ยอร์ จ
ฟิตเจอรัลด์ (George Fitzgerald) แห่ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดั บ ลิ น ( D u b l i n )
ที่ ยั ง ไม่ ย อมรั บ โดยยื น ยั น ว่ า การที่
ริ้วแทรกสอดไม่เลื่อนต�ำแหน่ง เพราะ

แขนข้างหนึ่งของอุปกรณ์ได้ “หดตัว” วงการฟิสิกส์ไม่ยินดีกับ
ผลการทดลองของไมเคลสัน แต่ก็ไม่ยอมรับค�ำอธิบายของ
ฟิตเจอรัลด์
ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ได้เสนอทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษเป็นทางออกของความขัดแย้ง โดยอ้างผล
การทดลองของไมเคลสันกับไมเคิล มอร์เลย์ (Michael Morley)
ซึ่งเป็นผู้ช่วยว่า เอกภพไม่มีอีเทอร์ และผู้สังเกตทุกคนที่
เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วสมำ�่ เสมอ ไม่วา่ จะมีความเร็วเท่าใด จะ
วัดความเร็วแสงได้ค่าเท่ากันเสมอ และเมื่อไอน์สไตน์ผนวก
ข้อเสนอนี้เข้ากับหลักสัมพัทธภาพที่ว่าในสายตาของผู้สังเกต
ทุกคนทีเ่ คลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วสม�ำ่ เสมอ กฎฟิสกิ ส์ทกุ กฎต้อง
มีรูปแบบเดียวกัน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็บังเกิดขึ้นทันที
อุปกรณ์แทรกสอดของไมเคลสัน จึงมีความส�ำคัญมาก
เพราะได้มีส่วนในการปฏิรูปฟิสิกส์อย่างมโหฬาร
ตามปกติไมเคลสันเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจาก
นักวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น เป็นคนแต่งตัวเรียบร้อย พูดตรง
ยิ้มง่าย และชื่นชมคนนิสัยดี แต่ถ้าพบคนคดโกง หรือคนที่
ชอบโอ้อวด ก็จะวิพากษ์วิจารณ์คนนั้น นอกจากนี้ก็เป็นคน
รักชาติ เช่น เมื่อเรือยามฝั่งของสหรัฐถูกตอร์ปิโดของสเปน
จมลงที่อ่าวฮาวานา (Havana) การสอบสวนไม่สามารถระบุ
ได้ว่าใครเป็นผู้ยิงตอร์ปิโด หลายคนสงสัยทหารสเปน ดังนั้น
เมื่อมหาวิทยาลัยชิคาโกเชิญไมเคลสันไปแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เขาได้ปราศรัยด้วยนำ�้ เสียงสัน่ เครือ และเรียกร้อง
ให้อเมริกาประกาศสงครามกับสเปนทันที
ถึ ง จะรั ก ชาติ เ พี ย งใด แต่ ไ มเคลสั น ก็ รั ก ฟิ สิ ก ส์
มากกว่า ในบันทึกของเขาประจ�ำวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1879
(วันชาติสหรัฐ) ในขณะที่คนอเมริกันทั้งประเทศก�ำลังสนุก
สนานไมเคลสันก็ยังอยู่ท�ำงานที่ห้องปฏิบัติการ และก�ำลังวัด
ความเร็วแสง เสมือนจะบอกให้โลกรูว้ า่ นักฟิสกิ ส์ท�ำงานหนัก
จนไม่ค�ำนึงถึงงานเฉลิมฉลองใดๆ
เมื่ออายุ 40 ปี ไมเคลสันได้รับเชิญให้ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago) ชื่อเสียง
ของไมเคลสันได้ชักน�ำให้นิสิตมาเรียนหลายคน แต่ไมเคลสัน
เป็นศิลปินเดีย่ วทีช่ อบสอนนิสติ จ�ำนวนน้อย จึงได้เชิญโรเบิรต์
มิลลิแกน (Robert Millikan) (ได้รางวัลโนเบลฟิสกิ ส์ปี ค.ศ. 1923)
มาร่วมทีมสอน และบอกมิลลิแกนให้คมุ วิทยานิพนธ์ของนิสติ
แทนตน โดยให้เหตุผลว่า ถ้าให้นิสิตท�ำวิจัยสิ่งที่ไมเคลสัน
สนใจ นิสิตอาจท�ำงานผิดพลาด แต่ถ้าท�ำงานได้ผลดี นิสิตก็
จะอ้างว่าเป็นคนท�ำเรื่องนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ ไมเคลสันจึงไม่
อยากรับภาระการคุมวิทยานิพนธ์ แต่ถา้ มิลลิแกนรับงานนีไ้ ป
ไมเคลสันก็จะจารึกบุญคุณไว้ตลอดชีวติ หลังจากได้ฟงั เหตุผล
แล้ว มิลลิแกนก็ตอบรับ
บรรณานุกรม

ไมเคลสันได้อุทิศตนท�ำงานวิจัย และไม่ชอบสอน
หนังสือ ไม่ท�ำงานบริหาร เวลาหัวหน้าภาคเรียกประชุม
ไมเคลสันจะไม่เข้าประชุม แม้ถึงเวลา 4 โมงเย็น คือ ถึงเวลา
กลับบ้านไมเคลสันก็ยงั ทดลองวัดความเร็วแสงต่อไป จนพบว่า
มีคา่ 299,853.30 กิโลเมตร/วินาที (ความเร็วแสงในสุญญากาศ
ที่เป็นที่ยอมรับในเวลานี้คือ 299,792.458 กิโลเมตร/วินาที)
ผลงานนีท้ �ำให้ไมเคลสันได้รบั เหรียญคอปลีย์ (Copley Medal)
ของ The Royal Society ประจ�ำปี ค.ศ. 1910
ในช่วงเวลา ค.ศ. 1901-1903 ไมเคลสันได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคม The American Physical Society และเป็น
ประธานของ American Association for the Advancement of
Science ในปี ค.ศ. 1910 อีกทัง้ เป็นประธานของ The National
Academy of Sciences ตั้งแต่ ค.ศ. 1923-1927 ด้วย
ในปี ค.ศ. 1926 ไมเคลสันวัย 74 ปีได้ทดลอง
วัดความเร็วแสงในท่อสุญญากาศที่เชื่อมระหว่างภูเขาวิลสัน
(Wilson) กับภูเขาซานอันโตนิโอ (San Antonio) ในแคลิฟอร์เนีย
ซึง่ อยูห่ า่ งกัน 35 กิโลเมตร อีก 2 ปีตอ่ มาเขาได้วดั ความเร็วแสง
ในสุญญากาศในท่อเหล็กทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางยาว 90 เซนติเมตร

รูปที่ 4 อัลเบิร์ต ไมเคลสัน (A.A. Michelson)
ที่มา http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/
albert-michelson-1852-1931-everett.jpg

และยาว 1.6 กิโลเมตร แต่ขณะนั้นสุขภาพของไมเคลสัน
ทรุดโทรมมาก จึงขอให้เอฟ. เพียร์สัน (F. Pearson) มาช่วย
ถึง ค.ศ.1930 หลังจากทีไ่ ด้วดั ความเร็วแสงอีกนับร่วมร้อยครัง้
ไมเคลสันกับเพียร์สนั ก็ได้ตวั เลขความเร็วแสงเท่ากับ 299,774
กิโลเมตร/วินาที
งานวิจัยนี้ใช้งบวิจัย 15,000 ดอลลาร์ และได้รับ
การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารของ Naval Academy ที่ Annapolis
โดยใช้ชอื่ “On a Method of Measuring the Velocity of Light”
ไมเคลสันเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1931
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