ประวัติศาสตร์ฟสิ ิกส์ควอนตัม
History of Quantum Physics
โดย สมพจน์ กรรณนุช
พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) หรือ 92 ปีที่แล้ว มีถ้อยคาจาก อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein)
แสดงอุปมาอุปมัยว่า พระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋า (He [God] does not throw dice) ในจดหมายถึง แมกซ์ บอร์น
(Max Born) เป็นตานานของการปฏิวัติของศาสตร์ฟิสิกส์จากยุคเดิมเป็นศาสตร์ฟิสิกส์ยุคกลศาสตร์ควอนตัม
(Quantum mechanics) ที่กลายเป็นศาสตร์ฟิสิกส์กระแสหลักในปัจจุบัน และเป็นวิทยาการเบื้องหลังการ
ปฏิวัติสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จากยุคเดิมเป็นสถาปัตยกรรมควอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีควอนตัมในอีกหลายเรื่อง นอกจากนี้ ศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัม ยังมีอิทธิพลในเชิงปรัชญาความเข้า
ใจความเป็นจริงของการมีอยู่จริงของสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลเข้าใกล้ปรัชญาตะวันออกและศาสนาพุทธ มี
นักเขียนหลายท่านใช้กลศาสตร์ควอนตัมอธิบายธรรมชาติของจิต
1. ฟิสิกส์ควอนตัม คืออะไร
นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกจานวนมากตั้งแต่ พ.ศ. 2402 หรือ 159 ปีที่แล้ว เริ่มศึกษาปรากฏการณ์
วัตถุสีดาเรืองแสง (Black body radiation) และอธิบายว่าภาวะเรืองแสงแปรผันตามอุณหภูมิ พบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในปี 2430 พบรังสีเอกซ์เรย์ในปี พ.ศ. 2438 พบปรากฏการณ์แผ่รังสีจากเกลือยูเรเนียมในปี
พ.ศ. 2439 พบประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนในปี พ.ศ. 2440 พบปรากฏการณ์แผ่รังสีจากกระบวนการสลายตัวของ
นิวเคลียสของอะตอม ในปี พ.ศ. 2442-2446
ในปี พ.ศ. 2443 แมกซ์ พลังค์ (Max Planck เยอรมัน) เมื่อประมาณ 118 ปีที่แล้ว ให้ข้อสันนิษฐาน
ว่า พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic energy) จะแผ่ออกมาจากวัตถุได้จะต้องเป็นอนุภาค
(Particle) ที่มีปริมาณที่แบ่งแยกได้ (Discrete amount) จึงได้สมการ 𝐸 = ℎ ∙ 𝑣 โดยให้ 𝐸 แทน
พลังงาน ℎ เป็นค่าคงที่ของจานวนอนุภาค และ 𝑣 เป็นตัวแปรความถี่ และเรียกปริมาณที่แบ่งแยกได้ว่า
ควอนตา (quanta) จึงถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum physics)
ในปี พ.ศ. 2448 หรือ 113 ปีที่แล้ว อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein เยอรมัน-ยิว) ให้ข้อ
สันนิษฐานสาหรับปรากฏการณ์แสงไฟฟ้า (Photoelectric) ว่า วัตถุที่เปล่งแสงออกมาสามารถปล่อยอนุภาค
อิเลคตรอน (Electron particle) และเรียกหน่วยของอนุภาคของแสงไฟฟ้าที่ แมกซ์ พลังค์ ใช้ในสมการว่า โฟ
ตอน (Photon) และเป็นผู้ให้คาอธิบายว่า สสารและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกัน ได้แก่ 𝐸 = 𝑀𝐶 2 โดยให้ 𝐸
แทนพลังงาน 𝑀 แทนสสาร และ 𝐶 2 แทนความเร็วแสงกาลังสอง
ศาสตร์กลศาสตร์ควอนตัม เริ่มปรากฏตัวจากกระบวนคิดของ สานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen
interpretation) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก โดยมี นิลส์ บอฮ์ร (Niels Henrik David Bohr) เป็นผู้นา
และ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) เป็นผู้ช่วย เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2468-2470 หรือ 93 ปี
ที่แล้ว ซึ่งให้คาอธิบายและข้อตีความว่า ในระดับจุลภาคอนุภาควัตถุ (Object particle) ทั้งมวลในจักรวาลไม่
มีสถานะแน่นอนตราบจนถึงวาระที่มีการตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) เพราะมี
สภาวะเป็นคลื่น (Wave function) การตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) จะหยุด
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สภาวะเป็นคลื่น (Wave function collapse) และเปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ (Object particle)
หลังจากนั้นจะกลับสู่สภาวะเป็นคลื่น (Wave function) ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง และหยุดสภาวะเป็นคลื่น
(Wave function collapse) เปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ (Object particle) เพราะมีการตรวจวัด
(Measurement) สลับไป-มาเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง บทความใน ThoughtCo. โดย Andrew Zimmerman
Jones (Jones 2017) จะให้ความกระจ่างได้มากที่สุด
ข้อตีความของ นิลส์ บอฮ์ร และ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ก่อให้เกิดความกระอักกระอ่วนในวงการ
ฟิสิกส์ในสมัยนั้น ไอสไตน์ และคนอื่นๆในเวลานั้น มีความคิดว่าพฤติกรรมของอนุภาควัตถุในระดับจุลภาค
น่าจะมีวิธีล่วงรู้ได้จากตัวแปรแฝง (Hidden variable) ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่แตกต่างไปจากข้อตีความของ
สานักโคเปนเฮเกน ความแตกต่างระหว่างกลุ่มไอสไตน์กับสานักโคเปนเฮเกน เรียกว่า ข้อโต้แย้ง บอฮ์รไอสไตน์ (Bohr–Einstein debates) และมีเอกสารอธิบายผลการทดลองทางการคานวณที่ใช้ตัวแปรแฝง
(Hidden variable) ที่เรียกว่า การทดลองทางความคิด (Thought experiment) ออกเผยแพร่จากคณะของ
ไอสไตน์ ในปี พ.ศ. 2478 หรือ 83 ปีที่แล้ว เป็นที่เรียกขานว่า Einstein–Podolsky–Rosen paradox หรือ
EPR paradox (Jones 2017) ซึ่งเกิดจากบุคคลประกอบด้วยอัลเบอร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) และคณะ
ได้แก่ โบริส โพโดลสกี้ (Boris Podolsky) และ เนธาน โรเซน (Nathan Rosen) ซึ่งแสดงจุดยืนว่า ในระดับ
จุลภาคสภาวะเป็นคลื่น (Wave function) ของอนุภาควัตถุต่างๆในโลกและจักรวาลไม่สามารถใช้เป็นตัวแทน
สภาพความเป็นจริงของโลกและจักรวาล และเห็นว่าข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน ยังมีความบกพร่องใน
ความสมบูรณ์
ถ้อยคาจาก อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) เพื่อแสดงอุปมาอุปมัยว่า พระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋า (He
[God] does not throw dice) ในจดหมายถึง แมกซ์ บอร์น (Max Born) แสดงให้เห็นจุดยืนที่เห็นว่าจะต้องมี
วิธีที่จะล่วงรู้สถานะของอนุภาควัตถุในระดับจุลภาคมากกว่าการยอมรับสถานะความไม่แน่นอนที่ใช้ในทฤษฎี
ควอนตัมซึ่งทาให้ไม่สามารถล่วงรู้ได้
บทความใน Business Insider โดย Kelly Dickerson (Dickerson 2015) ให้ความกระจ่างว่า
ไอสไตน์ มีความคิดและหวังว่าการเคลื่อนไหวของอนุภาคที่เล็กที่สุดน่าจะมีอัตราและทิศทางที่วัดได้แน่นอน
และไม่ได้หมายถึง ความคิดอคติเข้าข้างศาสนา (Natarajan 2008) ในการบรรยายของ Stephen Hawking
(ไม่ทราบปี) (Hawking, Year?) ให้ความกระจ่างว่า ไอสไตน์ หมายถึง น่าจะมีคนที่รู้ความเป็นจริง (เช่น พระ
เจ้า) แต่ทฤษฎีควอนตัมทาให้เราไม่รู้ความเป็นจริง
บทความในเวบไซท์ ThoughtCo. โดย Andrew Zimmerman Jones 3 เรื่อง ได้แก่ EPR Paradox
in Physics (Jones 2017a) The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics (Jones
2017b) และ Understanding the "Schrodinger's Cat" Thought Experiment (Jones 2018) ให้ความ
กระจ่างว่า ในเอกสารทฤษฎีควอนตัมของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) เองก็ไม่ได้ให้
เหตุผลว่าทาไมจึงใช้สภาวะคลื่น (Wave function) เป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค ซึ่งทาให้
อนุภาคต่างๆไม่มีสถานะที่แน่นอน แต่ควบคุมด้วยกฏความน่าจะเป็น (Probability) แตกต่างกับ
สภาพแวดล้อมในระดับมหภาคที่สามารถรู้และพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆได้แน่นอน
เอกสารทฤษฎีควอนตัมของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) (Jones 2017b)
เพียงบรรยายว่า
"The Copenhagen interpretation considers two realms: there is the macroscopic,
classical realm of our measuring instruments governed by Newton's laws; and there is the
microscopic, quantum realm of atoms and other small things governed by the Schroedinger
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equation. It argues that we never deal directly with the quantum objects of the microscopic
realm. We therefore need not worry about their physical reality, or their lack of it. An
'existence' that allows the calculation of their effects on our macroscopic instruments is
enough for us to consider."
ข้อความดังกล่าวอ่านได้ความว่า สาหรับดินแดนในระดับมหภาคที่เราสัมผัสได้โดยตรงกฏของนิวตัน
(Newton’s law) ทาให้เราทางานตรวจวัดและพยากรณ์ได้ แต่สาหรับดินแดนในระดับจุลภาคซึ่งเราไม่
สามารถเข้าถึงได้โดยตรง มีกฏที่แตกต่างออกไปซึ่งควบคุมด้วยสมการของชโรดินเจอร์ (Schroedinger
equation) และเราไม่จาเป็นต้องหาเหตุผล หรือเพียงแต่รับรู้ว่าไม่มีเหตุผล แต่การยอมรับสภาวะเช่นนั้น
เพื่อให้เราสามารถคานวณผลของมันเพื่อใช้งานในระดับมหภาคถือว่าเพียงพอ
กระแสหลักของฟิสิกส์ในเวลานั้นให้การยอมรับหลักการของ ชุดไอสไตน์ หรือ EPR paradox เรื่อยมา
เป็นเวลาเกือบ 40 ปี จนถึงในปี พ.ศ. 2507 จุดอ่อนของ EPR paradox ได้รับการเปิดเผยจากการพิสูจน์เชิง
การคานวณของ จอฮ์น สตวต เบลล์ (John Stewart Bell) ซึ่งใช้วิธี Bell’s inequality แสดงให้เห็นว่าข้อ
สันนิษฐานตัวแปรแฝง (Hidden variable) ของ EPR paradox ไม่สอดคล้องกับผลพยากรณ์จากทฤษฎีค
วอมตัม เป็นจุดฟื้นฟูความสนใจแก่กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum mechanics) จนกระทั่งกลายเป็นฟิสิกส์
กระแสหลักในปัจจุบัน
มีการทดลองหลายครั้งตามหลักการของ จอฮ์น สตวต เบลล์ ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีควอมตัม จนถึงปี
พ.ศ. 2558 จึงได้มีการทดลองที่สามารถปิดช่องโหว่ได้มากจนเหลือเพียง 1 จุด
การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมกลศาสตร์ควอนตัม ต้องการค้นหาเหตุผลที่อนุภาควัตถุ (Object
particle) 2 ตัวแสดงพฤติกรรมเดียวกัน เช่น ทิศทางการหมุน (Spin) ตาแหน่ง (Position) การเหวี่ยง
(Momentum) และการแสดงขั้ว (Polarization) ได้แก่ เมื่ออนุภาควัตถุตัวที่1 ถูกตรวจวัด (Measure) และ
แสดงทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และพบที่ -1/2 อนุภาควัตถุตัวที่ 2 จะแสดงทิศทางการหมุนตามเข็ม
นาฬิกา และพบที่ตาแหน่ง +1/2 ทาให้ได้ความน่าจะเป็นรวมกันเท่ากับ 1 ปรากฏการณ์กลศาสตร์ควอนตัม
เช่นนี้เรียกว่าใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) ข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน
(Copenhagen interpretation) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์เช่นนี้ ได้แก่ ในระดับจุลภาคอนุภาควัตถุ (Object
particle) อยู่ในสภาวะเป็นคลื่น (Wave function) จึงจะสามารถมีพฤติกรรมเดียวกันเมื่อถูกตรวจวัด (หรือจะ
ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเดียวกันหากไม่มีสภาวะเป็นคลื่น)
สภาวะเป็นคลื่นของสรรพสิ่งจึงขัดกับสภาพความเป็นจริงที่มนุษย์รับรู้ตามปกติ (Intuition) ที่เห็นเป็น
วัตถุ
การพิสูจน์ว่าอิเลคตรอนมีธรรมชาติเป็นคลื่นจึงมีการทดลองจานวนมาก ตามปกติมนุษย์เข้าใจว่า
อิเลคตรอนเป็นอนุภาควัตถุ (Object particle) ที่มีมวล และมีน้าหนัก การทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าอิเลคตรอนมี
ธรรมชาติเป็นคลื่นจึงยืนยันข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกนในการอธิบายใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum
entanglement) การทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าอิเลคตรอนมีธรรมชาติเป็นคลื่นต้องการแสดงให้เห็นว่าสภาวะคลื่น
ยุติเมื่อมีการตรวจวัดโดยใช้อุปกรณ์การทดลองที่เรียกว่าการทดลองร่องผ่านคู่ (Double slit experiment)
แม้ว่าปรากฏการณ์ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) ยังไม่มีคาอธิบายใดๆ แต่มนุษย์
เริ่มใช้ประโยชน์ปรากฏการณ์ใยสัมพันธ์ควอนตัมเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ซึ่งตามหลักการจะมี
ความเร็วสูงกว่าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างมาก
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2. การทดลองร่องผ่านคู่ (Double slit experiment)
การทดลองร่องผ่านคู่ (Double slit experiment) เริ่มตั้งแต่โทมัส ยัง ในปี พ.ศ. 2344 หรือ 217 ปีที่
แล้ว ก่อนหน้ากาเนิดของฟิสิกส์ควอนตัม เป็นเวลานาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิสูจน์ว่าแสงมีธรรมชาติเป็นคลื่น
ต่อมา Clinton Davisson และ Lester Germer เป็นผู้ทดลองร่องผ่านคู่ ในปี พ.ศ. 2466-2470 หรือ 95 ปีที่
แล้ว เพื่อพิสูจน์ว่าอนุภาคอิเลคตรอน มีคุณสมบัติเป็นทั้งวัตถุ และคลื่น (Wave-particle duality)
การทดลองในบ้าน เพื่อสังเกตุคุณสมบัติของคลื่นน้า แสดงใน ภาพ 1 ใช้กล่องโฟมเก็บความเย็น ใส่น้า
แล้วใช้ซีอิ้วดาผสมเพื่อให้น้าเป็นสีทึบ ใช้โคมไฟสาดแสงจากด้านบนเพื่อถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพชัดเจนใช้
กระดาษขาว A4 บังหน้าโคมไฟเพื่อเป็นฉากให้สะท้อนสีขาวในน้า ใช้ตะเกียบ 2 อันผูกกับลวดเพื่อทาคลื่น ใช้
ตะเกียบข้างเดียวตีน้าเพื่อสังเกตุคลื่นที่มีจุดกาเนิดเดียว และใช้ตะเกียบ 2 ข้างตีน้าพร้อมกัน เพื่อสังเกตุคลื่นที่
มีจุดกาเนิด 2 จุด จะเห็นว่าเมื่อยอดคลื่นเจอยอดคลื่นจะเสริมกันและกัน และถ้ายอดคลื่นเจอท้องคลื่นจะ
หักล้างซึ่งกันและกัน และจะเห็นว่าจะมีจุดที่ยอดคลื่นที่เสริมกันหลายจุด ทาให้มีความเข้มมากกว่าจุดอื่นๆ
และมีจุดที่ยอดคลื่นเจอท้องคลื่นและหักล้างกันหลายจุด ทาให้คลื่นสลายตัวเป็นที่ว่าง ทั้ง 2 แบบเพื่อสังเกตุ
คุณสมบัติของคลื่นน้า เพื่อใช้อธิบายคุณสมบัติของคลื่นสาหรับแสง
สาหรับการทดลองในบ้านเพื่อสังเกตุคุณสมบัติของคลื่นแสง แสดงใน ภาพ 2 ใช้กล่องกระดาษ เจาะ
เป็นช่องยาว 5 ซม. 2 ช่อง ห่างกัน 2 ซม. ใช้ไฟฉายสาดแสงไฟจากด้านนอกเข้าไปในกล่อง จะมองเห็นชัดในที่
มืด ในกล่องได้ภาพ เป็นแถบแสงหลายแถบ เพื่อสังเกตว่าแสงมีธรรมชาติเป็นคลื่น เหมือนคลื่นน้า
แถบของแสงในกล่องมีมากกว่า 2 แถบ แสดงว่า แสงมีธรรมชาติเป็นคลื่น ซึ่งมียอดคลื่นสลับกับท้อง
คลื่นต่อเนื่องกันจานวนมาก ช่องแสงผ่าน 2 ช่องทาให้มีจุดกาเนิดคลื่น 2 จุดที่จะรบกวนซึ่งกันและกัน เมื่อยอด
คลื่นเจอยอดคลื่นจะเสริมกันและกัน ทาให้เกิดความเข้มสูงให้เห็นได้หลายแถบ และถ้ายอดคลื่นเจอท้องคลื่น
จะหักล้างซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็นความมืดให้เห็นได้หลายแถบ
การทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานของ
การทดลองทางฟิสิกส์ในสมัยหลังๆ ซึ่งให้ผลในทางยืนยันข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen
interpretation) ของ นิลส์ บอฮ์ร และ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ว่า วัตถุทั้งมวลในจักรวาลไม่มีสถานะแน่นอน
ตราบจนถึงวาระที่มีการตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) เพราะมีสภาวะเป็นคลื่น
(Wave function) การตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) จะหยุดสภาวะเป็นคลื่น
(Wave function collapse) และเปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ (Object particle) ได้แก่ อนุภาค
อิเลคตรอน ที่ยิงผ่านร่องผ่านคู่ไปที่ฉากรับส่วนหลังจะปรากฏเป็นแถบหลายแถบ ซึ่งแสดงว่าอนุภาค
อิเลคตรอน มีคุณสมบัติเป็นคลื่น แต่ถ้าผู้ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด จะทาให้อนุภาคอิเลคตรอน ที่ยิงผ่าน
ร่องผ่านคู่ไปที่ฉากรับส่วนหลังจะปรากฏเป็นแถบ เพียง 2 แถบ ซึ่งแสดงว่าอนุภาคอิเลคตรอนเปลี่ยนคุณสมบัติ
เป็นอนุภาควัตถุ (Object particle) รายละเอียดการทดลองมีดังนี้
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ภาพ 1 การทดลองเพื่อสังเกตุคุณสมบัติของคลื่นน้า
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ภาพ 2 การทดลองร่องผ่านคู่ (Double slit experiment) เพื่อสังเกตุว่าแสงมีธรรมชาติเป็นคลื่น
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การทดลองเริ่มจากปิดร่องผ่านของฉากส่วนหน้าให้เหลือ 1 ช่อง และยิงกระสุนอิเลคตรอนจานวนมาก
ผ่านร่องผ่านของฉากส่วนหน้า ไปตกที่ฉากรับกระสุนอิเลคตรอนส่วนหลัง พบว่ามีรอยเปื้อนของฉากรับกระสุน
เป็นแถบเข้ม 1 แถบ ต่อมาเปิดร่องผ่านของฉากส่วนหน้าที่ปิดไว้ จึงมี 2 ช่องที่กระสุนอิเลคตรอนจะรอดไปถึง
ฉากส่วนรับกระสุน และยิงกระสุนอิเลคตรอนจานวนมากผ่านร่องผ่านของฉากส่วนหน้า ไปตกที่ฉากรับกระสุน
อิเลคตรอนส่วนหลัง พบว่ามีรอยเปื้อนของฉากรับกระสุนเป็นแถบเข้ม หลายแถบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระสุน
อิเลคตรอนมีสถานะเป็นคลื่น เพราะเมื่อคลื่นรอดผ่านช่อง 2 ช่องออกไปจะมี 2 คลื่นที่รบกวนกันเอง ยอดคลื่น
เจอยอดคลื่นจะเสริมความแรงของคลื่น แต่ถ้ายอดคลื่นเจอกับท้องคลื่นจะหักล้างซึ่งกันและกันจนสลายคลื่นไป
หมด ด้วยเหตุนี้จึงพบว่ามีรอยเปื้อนของฉากรับกระสุนเป็นแถบเข้ม หลายแถบ ที่เกิดจากยอดคลื่นเจอยอด
คลื่น และช่องว่างหลายช่องที่เกิดจากยอดคลื่นเจอกับท้องคลื่นจะหักล้างซึ่งกันและกันจนสลายคลื่นไปหมด
ผู้ทาการทดลองยังไม่แน่ใจ ว่าปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดจากการยิงกระสุนอิเลคตรอนจานวนมากแล้ว
เกิดภาวะรบกวนกันเอง จึงเปลี่ยนเป็นใช้วิธียิงกระสุนอิเลคตรอนทีละนัดต่อเนื่อง และพบว่ามีรอยเปื้อนของ
ฉากรับกระสุนเป็นแถบเข้ม หลายแถบ เช่นเดิม ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่า กระสุนอิเลคตรอนมีสถานะเป็นคลื่น
อย่างแน่นอน
ปรากฎการณ์เช่นนี้ทาให้ผู้ทาการทดลองสงสัยว่า กระสุนอิเลคตรอนที่ยิงทีละนัดผ่านร่องผ่านช่องใด
จึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดที่ร่องผ่านช่องหนึ่ง และพบว่ามีรอยเปื้อนของฉากรับกระสุนเป็นแถบเข้มเพียง 2 แถบ
เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักฐานให้เห็นว่า กระสุนอิเลคตรอนเปลี่ยนสถานะจากคลื่นเป็นอนุภาควัตถุ (Object
particle) ซึ่งเป็นผลจากการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าสภาวะคลื่นถูกทาลาย (Wave
function collapse) ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแม้ว่าจะทดลองติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่ด้านหลัง
ฉากส่วนหน้า หรือทดลองโดยวิธีให้เครื่องตรวจวัดเปิดใช้อยู่แต่นับเพียงครึ่งเวลา และพบว่าจะมีเพียงเหตุการณ์
เดียวที่กระสุนอิเลคตรอนเปลี่ยนสถานะกลับเป็นคลื่น คือเมื่อถอดปลั๊กเครื่องตรวจวัด
3. การทดลองใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement)
การทดลองใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) มีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยัน หรือปฏิเสธ ว่า
อนุภาคอิเลคตรอนมีธรรมชาติเป็นคลื่น ตามข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen
interpretation) ของ นิลส์ บอฮ์ร และ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ซึ่งให้ข้อสันนิษฐานว่า วัตถุทั้งมวลในจักรวาล
ไม่มีสถานะแน่นอนตราบจนถึงวาระที่มีการตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) เพราะ
มีสภาวะเป็นคลื่น (Wave function) การตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ (Observation) จะหยุด
สภาวะเป็นคลื่น (Wave function collapse) และเปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ (Object particle)
การออกแบบวิธีการทดลอง โดยใช้กระสุนโฟตอนยิงออกจากปืนเลเซอร์ทีละ 1 นัด และใช้ผลึกคริสตัล
แตกกระสุนโฟตอนเป็น 2 ส่วนที่มีเส้นทางต่างกัน แล้วติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพียง 1 เส้นทาง พบว่ากระสุนโฟ
ตอนทั้ง 2 ส่วนมีทิศทางการหมุน ตาแหน่ง และขั้วเหมือนกัน และมีการทดลองซ้าจานวนมากก็จะได้ผล
เหมือนกันทุกครั้ง และแม้ว่าจะแยกเส้นทางของกระสุนโฟตอนทั้ง 2 ส่วนให้ห่างไกลกันมากขึ้น ก็จะได้ผล
เหมือนกันทุกครั้ง ได้แก่ เมื่อมีการตรวจวัดกระสุนโฟตอนนัดหนึ่ง ซึ่งจะทาให้กระสุนโฟตอนนัดที่ตรวจวัด
ปรากฏมีทิศทางการหมุน ตาแหน่ง และขั้ว จะทาให้กระสุนโฟตอนนัดที่ไม่ได้ตรวจวัดปรากฏมีทิศทางการหมุน
ตาแหน่ง และขั้ว เหมือนกัน ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement)
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4. การใช้งานกลศาสตร์ควอนตัม
ปรากฏการณ์ ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) เช่นนี้ไม่สามารถหาเหตุผลให้เกิด
ความเข้าใจตราบถึงปัจจุบัน แต่แม้ว่าจะยังคงไม่สามารถหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ แต่มนุษย์เอาคุณสมบัติ
อนุภาคใยสัมพันธ์ (Quantum entanglement) มาใช้งานแล้ว ได้แก่ การพัฒนาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่
ใช้คุณสมบัติ ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) เรียกว่า ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum
computer) และการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัม
เป็นที่คาดหมายในปัจจุบันว่า เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum computer) จะเป็นพลัง
เสริมให้กับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ที่มีข้อจากัดในด้านความสามารถของการคานวณโจทย์ทาง
ชีววิทยาเกี่ยวกับยีน (Gene) การศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับเอนไซม์ (Enzyme) และการศึกษาจักรวาล
หลักการของการทางานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คือ การใช้ทรานซิสเตอร์ทาหน้าที่ เปิด-ปิด จาก
การป้อนสัญญานเข้าทางขาเบส เพื่อนับเลขฐาน 2 ได้แก่ 0=ปิด และ 1=เปิด ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีกล้อง
จุลทัศน์ที่สามารถทาได้หลายล้านตัวบรรจุในกล่องวงจรรวมขนาดเล็กสาหรับใช้เป็นชุดคานวณ (Processor)
และเป็นชุดความจา (Memory)
คอมพิวเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยี 8 บิต ในระบบเลขฐาน 2 คือ 23 = 8 จะเก็บข้อมูลในระบบเลขฐาน
2 ได้ 8 แบบ เช่น 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, และ 111 และ ต้องใช้สถานะของทรานซิสเตอร์ 3 x
8 = 24 สถานะ สาหรับ 8 แบบ
เทคโนโลยี 16 บิต คือ 24 = 16 จะเก็บข้อมูลในระบบเลขฐาน 2 ได้ 16 แบบ เทคโนโลยี 32 บิต
คือ 25 = 32 จะเก็บข้อมูลในระบบเลขฐาน 2 ได้ 32 แบบ เทคโนโลยี 64 บิต คือ 26 = 64 จะเก็บ
ข้อมูลในระบบเลขฐาน 2 ได้ 64 แบบ เป็นต้น ทาให้ต้องการทรานซิสเตอร์จานวนมากขึ้นตามจานวนบิตที่ใช้
มากขึ้น
สาหรับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum computer) จะมีความสามารถเก็บข้อมูลจาก
การเข้ารหัสในระบบเลขฐาน 2 ได้ 2𝑛 แบบ โดยใช้เพียง 1 สถานะ
การแสดงผลคือการแสดงสถานะสุดท้ายของ 2𝑛 แบบ เพื่อให้ปรากฏทิศทางการหมุน ตาแหน่ง และ
ขั้ว ซึ่งเกิดจากการตรวจวัด (Measurement) ตามหลักการของกลศาสตร์ควอนตัม จะทาให้ Quantum
entanglement แสดงสถานะสุดท้ายของ 2𝑛 แบบ
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum computer) ซึ่งใช้ คุณสมบัติ ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum
entanglement) จะทาให้มีการคานวณและทากิจกรรมต่างๆได้รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือในการเดินทางข้ามจักรวาลในอนาคต
เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์ประเทศจีนและออสเตรียประสบความสาเร็จในการทดลองใช้ ใยสัมพันธ์
ควอนตัม (Quantum entanglement) สาหรับการสื่อสารข้ามทวีปซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสควอนตัม ซึ่งทาให้
ข้อความที่เป็นความลับจะไม่สามารถถอดรหัสได้ด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ใดๆ
5. ปรัชญาความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลจากฟิสิกส์ควอนตัม
ข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) ของ นิลส์ บอฮ์ร และ เวอร์เนอร์
ไฮเซนเบิร์ก ว่า วัตถุทั้งมวลในจักรวาลไม่มีสถานะแน่นอนตราบจนถึงวาระที่มีการตรวจวัด (Measurement)
หรือการสังเกตุ (Observation) เพราะมีสภาวะเป็นคลื่น (Wave function) การตรวจวัด (Measurement)
หรือการสังเกตุ (Observation) จะหยุดสภาวะเป็นคลื่น (Wave function collapse) และเปลี่ยนเป็นสภาวะ
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อนุภาควัตถุ (Object particle) มีอิทธิพลมากกว่าวงการฟิสิกส์ หรือ หลักการเบื้องหลังของควอนตัม
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีควอนตัมอื่นๆ แต่ยังมีอิทธิพลในเชิงการปฏิวัติปรัชญา และความเข้าใจสภาวะที่
แท้จริงของโลกและจักรวาล และวิวัฒนาการของศาสตร์อื่นๆ
ในวาระของการกล่าวปฐกถาในหัวข้อทฤษฎีควอนตัม ที่ประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. 2480 นิลส์ บอฮ์ร
กล่าวว่า
For a parallel to the lesson of atomic theory regarding the limited applicability of
such customary idealizations, we must in fact turn to quite other branches of science, such
as psychology, or even to that kind of epistemological problems with which already thinkers
like Buddha and Lao Tzu have been confronted, when trying to harmonize our position as
spectators and actors in the great drama of existence.
Speech on quantum theory at Celebrazione del Secondo Centenario della Nascita di Luigi
Galvani, Bologna, Italy (October 1937) (Niels Henrik David Bohr)
ความหมายเรียบเรียงได้ว่า
การแสวงหาบทเรียนในเชิงอุดมการณ์คู่ขนานสาหรับทฤษฎีอะตอม ควรข้ามแดนไปหาศาสตร์สาขา
อื่นๆ เช่น จิตวิทยา และแม้กระทั่งกระบวนการค้นหาความจริงของนักคิดที่มีมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ พระพุทธเจ้า
และเล่าจื๊อ เพื่อการหยั่งรู้สถานะของการรับรู้และการกระทาให้เกิดมายาภาพของการมีตัวตน
เล่าจื๊อ (อังกฤษ: Lao Zi หรือ Lao Tzu) เป็นนักปรัชญาชาวจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่ง เชื่อกันว่า
อาศัยอยู่ในช่วง 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ในช่วงของสงครามปรัชญา และสงครามการเมืองยุคชุนชิว เล่าจื๊อได้
เขียนตาราอันเป็นแบบแผนในทางเต๋า นั่นคือ "เต๋าเต็กเก็ง" (Tao Te Ching) ซึ่งเป็นผลงานทางลัทธิเต๋าที่ยังคง
ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันนี้ เล่าจื๊อเป็นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญทางเต๋า ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์
(อ้างจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ในเชิงปรัชญาตะวันออก ศาสนาพุทธเป็นคาสอนให้เกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นตัวบงการให้เกิดการรับรู้
สภาวะวัตถุ เรียกว่า สัญญา หมายถึงการบัญญัติ เพื่อบอกว่าสิ่งนี้คืออะไร และมนุษย์เรียนรู้ และจดจาตามที่
บอกกันต่อๆไป เช่น เด็กเกิดใหม่ พ่อแม่ สอนให้รู้ว่าคนนี้เรียกพ่อ คนนี้เรียกแม่ และเมื่อไปโรงเรียนก็สอนให้
จดจาเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทา ต้องคิด ต้องใช้ และสังคมสอนว่าต้องมีงาน มีเงิน มีเพื่อน มีครอบครัว เช่นนี้ดี
เช่นนี้เลว เช่นนี้บุญ เช่นนี้บาป กระบวนการเช่นนี้ เรียกว่า มนุษย์ถูกโปรแกรม (ยอมรับคาสั่ง) ให้ทาเรื่องต่างๆ
กิน นอน รู้จักสวยงาม รู้จักสร้างที่พักพิง รู้จักช่วยกัน รู้จักโกรธกัน รู้จักความป่วยไข้ และรู้ว่าความตายจะ
มาถึง
ท่านพุทธทาส ให้คาอธิบาย สุญญตา ว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้
มนุษย์ได้รู้จักและเข้าใจความจริงของชีวิตว่า ขันธ์ มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน ไม่จีรัง
ยั่งยืน มีความผันแปร เปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์ และที่สุดเป็นมายา ไร้ตัวตน ไม่ควรที่จะยึดมั่น ถือมั่น จนเกิด
อัตตา คือ ความเห็นแก่ตนเอง เห็นแก่ได้ เห็นแก่ญาติและพวกพ้องจนทาความเสียหายแก่โลก สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นว่าเป็นตัวกู-ของกู ตลอดเวลา (พุทธทาสภิกขุ 2509)
หนังสือ พระพุทธองค์ตรัส จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 14 “มหาปุณฌมสูตร” ข้อที่
129 ข้อความว่า
พวกเธอพึงเห็นด้วยปัญญา ตามความเป็นจริงดังนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ทั้งที่
เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายใน หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่
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ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตาม ทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่ง
นั้นว่านั่นของเรา นั่นเรา นั่นตัวตนของเรา (Dhamma 2554)
คัมภีร์ชั้นอรรถกถาของฝ่ายเถรวาท ระบุว่า "นิพพานอันว่างจากตน" "นิพพานเป็นอนัตตา" เช่น ใน
พระวินัยปิฎก ปริวารระบุว่า อนิจฺจา สพฺพสงฺขารา ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา นิพฺพานญฺเจว ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ
นิจฺฉยา "สังขารทั้งปวงอันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตา
วินิจฉัยมีดังนี้" (วิ.ป.บาลี 8/257/194) (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ในเชิงปรัชญา จึงพบว่าศาสนาพุทธ ซึ่งมีอายุมากกว่า 2561 ปี มาแล้ว ให้ความเข้าใจว่าสรรพสิ่งใน
จักรวาลไม่มีสถานะที่แน่นอน และ "นิพพานเป็นอนัตตา" ไม่มีสถานะที่แน่นอน และเมื่อ 93 ปีที่แล้ว ฟิสิกส์
ควอนตัม จากข้อตีความของสานักโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) ของ นิลส์ บอฮ์ร (Niels
Henrik David Bohr) และ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) ในปี พ.ศ. 2468-2470 ความว่า
วัตถุทั้งมวลในจักรวาลไม่มีสถานะแน่นอนตราบจนถึงวาระที่มีการตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ
(Observation) เพราะมีสภาวะเป็นคลื่น (Wave function) การตรวจวัด (Measurement) หรือการสังเกตุ
(Observation) จะหยุดสภาวะเป็นคลื่น (Wave function collapse) และเปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ
(Object particle) หลังจากนั้นจะกลับสู่สภาวะเป็นคลื่น (Wave function) ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง และหยุด
สภาวะเป็นคลื่น (Wave function collapse) เปลี่ยนเป็นสภาวะอนุภาควัตถุ (Object particle) เพราะมีการ
ตรวจวัด (Measurement) สลับไป-มาเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นข้อยืนยันตรงกัน
ในเชิงปรัชญา ใยสัมพันธ์ควอนตัม (Quantum entanglement) มีความหมายเช่นเดียวกับสรรพสิ่ง
ในจักรวาลเชื่อมต่อกัน
ยุคเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบันมักนิยมถ้อยคา ทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่อกัน หรือ Everything is
connected
วิวัฒนาการของศาสตร์อื่นๆ ค่อยๆประยุกต์ปรากฏการณ์ควอนตัมในการอธิบายพรมแดนที่ยังมีความ
ลึกลับ เช่น สมอง จิตสานึก ชีววิทยา ไบโอเทคโนโลยี จักรวาลวิทยา พหุจักรวาล การเคลื่อนย้ายสสาร
ปรากฏการณ์ควอนตัม กลายเป็นจินตนาการในการออกแบบเนื้อเรื่องของนิยาย ภาพยนต์ และเกม
เพื่อสร้างความบันเทิง เช่น การกลายพันธุ์ การเดินทางข้ามจักรวาล การเดินทางข้ามเวลาไปสู่อดีตหรืออนาคต
พลังเหนือธรรมชาติ การหายตัว การหยั่งรู้ การอ่านจิต เป็นต้น
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