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บิดาอีกคนหนึ่งของกลศาสตรควอนตัมบิดาอีกคนหน่ึงของกลศาสตรควอนตัม
Werner  Heisenberg  เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2444  Werner  Heisenberg  เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2444  
ท่ีเมือง  Wurzburg  ในเยอรมนี บิดาช่ือ August Heisenberg เปนท่ีเมือง  Wurzburg  ในเยอรมนี บิดาช่ือ August Heisenberg เปน
ศาสตราจารยภาษากรีกที่มหาวิทยาลัย  Munich สวนมารดาศาสตราจารยภาษากรีกที่มหาวิทยาลัย  Munich สวนมารดา
ชื่อ Annie ครอบครัวนี้มีลูก 5 คน  ตั้งแตเด็ก  Heisenberg  ชื่อ Annie ครอบครัวนี้มีลูก 5 คน  ตั้งแตเด็ก  Heisenberg  
เป็นคนที ่ไม่แข็งแรง  คือ เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคเกี ่ยวกับเป็นคนที ่ไม่แข็งแรง  คือ เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคเกี ่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เมื่ออายุ 9 ขวบ  ครอบครัวไดอพยพไปพํานักทางเดินหายใจ เมื่ออายุ 9 ขวบ  ครอบครัวไดอพยพไปพํานัก
ที่ Munich  เพื่อให Heisenberg  ไดเขาเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่ Munich  เพื่อให Heisenberg  ไดเขาเรียนที่โรงเรียนมัธยม
ชื่อ Maximilian  Gymnasium เด็กชาย Heisenberg  ชื่อ Maximilian  Gymnasium เด็กชาย Heisenberg  
เรียนคณิตศาสตรและวิชาภาษาไดดี เมื ่อเกิดสงครามโลกเรียนคณิตศาสตรและวิชาภาษาไดดี เมื ่อเกิดสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง โรงเรียนตองปดการสอน Heisenberg จึงครั้งที่หนึ่ง โรงเรียนตองปดการสอน Heisenberg จึง
หยุดเรียนเพื่อไปทํางานที่ไร  จนสงครามสงบจึงไดไปเรียนตอหยุดเรียนเพ่ือไปทํางานที่ไร  จนสงครามสงบจึงไดไปเรียนตอ
และจบดวยคะแนนดีเยี่ยมและจบดวยคะแนนดีเยี่ยม
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 เมื่อเม่ืออายุ 19 ป  Heisenberg  ไดเขาเรียนฟสิกสที่มหาวิทยาลัย  Munich  โดยมี  Arnold  Sommerfeld 
ผูเปนเพื่อนสนิทของบิดาเปนอาจารยที่ปรึกษา และรูสึกประทับใจในความสามารถดานวิชาการของ 

Sommerfeld มาก (ศิษยของ Sommerfeld 4 คน ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสและศาสตราจารยฟสิกสหลายคนใน
เยอรมนีลวนเปนศิษยของ Sommerfeld)
 เมื่ออายุ 21 ป Heisenberg ไดเสนองานวิจัยชิ้นแรกเรื่องปรากฏการณ Zeeman ที่ไมปกติ ผลงานนี้ทําให 
Sommerfeld รูสึกประทับใจมาก จึงพา Heisenberg ไปฟงสัมมนาฟสิกสท่ีมหาวิทยาลัย Gottingen ซ่ึงขณะน้ันมี Niels Bohr 
เปนนักวิทยาศาสตรรับเชิญ และเมื่อไดเห็น Heisenberg มีความกระตือรือรนในการเรียนฟสิกสมาก Sommerfeld จึงจัดให
ศิษยไปเรียนฟสิกสเพิ่มเติมกับ Max Born (รางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ป พ.ศ. 2497) และ  James Franck (รางวัลโนเบลสาขา
ฟสิกส ป พ.ศ. 2468) ที่มหาวิทยาลัย Gottingen  เปนเวลา 1 ป
 Heisenberg สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Munich ดวยวิทยานิพนธ เรื่อง ความปนปวน 
(turbulence) ในของเหลว ผลงานนี้ไดทําให Sommerfeld ถึงกับกลาวชมกับบิดาของ Heisenberg  วาจากเดิมที่บรรพบุรุษ
ของตระกูลเปนอัจฉริยะทางภาษาศาสตร มาบัดนี้ทายาทคนหน่ึงของตระกูลไดผาเหลาโดยเปนอัจฉรยิะทางฟสิกสแลว
 ในชวงเวลาที่ Heisenberg สําเร็จการศึกษานั้น วงการฟสิกสกําลังสนใจเรื่อง อะตอม เพราะทุกคนรูวาสสาร
ทุกชนิดประกอบดวยอะตอม ดังนั้นการเขาใจอะตอมจะทําใหเขาใจสสารดวย นอกจากนี้ทุกคนก็ยังรูอีกวา กฎของ Newton 
ไมสามารถอธิบายปรากฎการณที่เกี่ยวกับอะตอมไดเลย ดังนั้นนักฟสิกสจึงตองการทฤษฎีฟสิกสรูปแบบใหมที่จะใชอธิบาย
เหตุการณในอะตอมใหได
 ในป พ.ศ. 2467  Heisenberg วัย 23 ป ไดรับทุนของมูลนิธิ Rockefeller  เพราะไดคํารับรองของ Sommerfeld 
ใหไปทํางานรวมกับ Niels Bohr ที่ Copenhagen ในเดนมารก ทั้งสองคนทํางานเขากันไดดีมาก ถึงแมวัยจะตางกันก็ตาม 
ทั้งนี้เพราะ Bohr รูสึกเหมือนวา Heisenberg เปนลูกชาย  ประสบการณครั้งนั้นไดทําให Heisenberg  ซาบซึ้งฟสิกสมาก 
จนถึงกับกลาววา ขณะเรียนที่ Gottingen ตนไดเรียนคณิตศาสตร แตที่ Copenhagen  ตนไดเรียนฟสิกส
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2468  Heisenberg  วัย 24 ป ไดลมปวยดวยโรคไขละอองฟาง (Hay fever) จึงตองเดินทาง
ไปพักผอนที่เกาะ Heligoland ขณะพักฟนที่นั่น Heisenberg  ไดประจักษในหลักความไมแนนอน (Uncertainty Principle) 
ซึ่งแถลงขอจํากัดของมนุษยในการศึกษาธรรมชาติของอะตอมวา ถึงสิ่งแวดลอมจะดี อุปกรณจะสมบูรณพรอม แตนักฟสิกส
ก็ไมสามารถจะวัดสมบัติตางๆ ของอะตอมไดอยางสมบูรณ 100 %  เชน ถาตองการจะรูวา อิเล็กตรอนอยูที่ใด นักฟสิกส
ก็ตองใชแสงสองดู ซึ่งแสงจะชนอิเล็กตรอนทําใหความเร็วของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป นั่นคือ โมเมนตัมจะเปล่ียนตาม ดังน้ัน
การวัดตําแหนงของอิเล็กตรอนจะกระทบกระเทือนโมเมนตัมของมันอยางเลี่ยงไมได และในทํานองเดียวกัน การพยายามวัด
โมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็จะรบกวนตําแหนงของอิเล็กตรอนดวย ดวยเหตุนี้ การรูทั้งตําแหนงและโมเมนตัมอยางถูกตอง 
100 %  พรอมกัน  จึงเปนไปไมได  แลว Heisenberg ก็ไดพบวา ถา p และ  q  คือโมเมนตัมและตําแหนงของอนุภาค
ตามลําดับ เขาจะไดความสัมพันธวา pq – qp = h/2i เมื่อ h คือคาคงตัวของ Planck และ i คือ รากที่สองของ -1  
จากความสัมพันธนี้  Heisenberg  จึงไดพิสูจนวา p q = h/4 เมื่อ p  และ q  คือ  ความคลาดเคล่ือน
ของโมเมตัมและตําแหนงตามลําดับ
 จากนั้น Heisenberg  ก็ไดทํางานรวมกับ Max  Born และ Pascual Jordan  เพื่อพัฒนาวิชากลศาสตรควอนตัม
ตอไป
 หลักความไมแนนอนของ Heisenberg ไดทําใหเขามีชื่อเสียงโดงดังมากจนมหาวิทยาลัยตางๆ เชน Zurich และ 
Leipzig  ไดทาบทามให Heisenberg  ไปดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในท่ีสุด Heisenberg  ก็ไดตัดสินใจไปทํางานท่ี
มหาวิทยาลัย Leipzig  และเริ่มพัฒนาภาควิชาใหเปนศูนยวิจัยทฤษฎีควอนตัมดวยการเชิญนักฟสิกสที่มีชื่อเสียง เชน 
Wolfgang Pauli มาทํางานดวย และในป พ.ศ. 2472 น้ันเอง คนท้ังสองไดเสนองานวิจัยเร่ืองทฤษฎีควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ
 ในป พ.ศ. 2474  Heisenberg  ไดรับเหรียญ Max Planck  ของสมาคมฟสิกสเยอรมันเปนรางวัลปลอบใจ
เพราะในปนั้นไมมีผูใดไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส กระนั้นนักฟสิกสสวนใหญก็คาดหวังวา Heisenberg จะไดรับแนนอน
 ในป พ.ศ. 2475  เมื่อ James Chadwick พบอนุภาคนิวตรอน Heisenberg  ไดนําขอมูลนี้มาเสนอแบบจําลอง
นิวเคลียสวาประกอบดวย โปรตรอน  และนิวตรอน  เมื่อถึงปลายป พ.ศ. 2475  Heisenberg วัย 31 ป ก็ไดรับรางวัลโนเบล
สาขาฟสิกส จากผลงานการสรางกลศาสตรควอนตัม ซึ่งเปนเสาหลักหนึ่งในสองของฟสิกส (ทฤษฎีสมัพัทธภาพท่ัวไปของ 
Einstein คือ เสาอีกเสาหนึ่ง) ทฤษฎีนี้มีหลักการวาในวิชาฟสิกสสิ่งที่เปนจริงตองเปนสิ่งที่วัดได (เชน พลังงาน  โมเมนตัม 
ฯลฯ) ดังนั้นตําแหนงของอิเล็กตรอนหรือวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบอะตอมซึ่งเปนสิ่งที่วัดไมได จึงเปนสิ่งที่ไมมีความหมาย
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 ดวยเหตุนี้ แบบจําลองอะตอมของ Bohr จึงเปนเพียง
จินตนาการ ทั้งนี้เพราะอิเล็กตรอนในอะตอม สามารถอยู ณ ทุกหน
แหงรอบนิวเคลียสไดในเวลาเดียวกัน แตมีโอกาสที่จะอยูตางกัน ดังนั้น 
ปริมาณตางๆ ในกลศาสตรควอนตัม จึงมิใชจํานวนธรรมดา แตเปนสิ่ง
ที่สามารถแทน ไดดวยตัวดําเนินการ (operator) ในลักษณะของ  matrix
 ในปที่ Heisenberg  ไดรับรางวัลโนเบลน้ัน กองทัพนาซีของ 
Hitler กําลังเรืองอํานาจ นักวิทยาศาสตรที่มีเชื้อชาติยิว ถูกไลออกจาก
งานและถูกกลั่นแกลงตลอดเวลา  แมกระทั่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของ Ein-
stein และกลศาสตรควอนตัมของ Heisenberg ก็ถูกใสไคลวาเปนศาสตร
ของยิว  ตัว Heisenberg  ก็ถูกหาวาเปนยิวขาว (คนขาวที่ทําตัวเหมือน
ยิว) แต Heisenberg ไมมีเชื้อชาติยิว ดังนั้นชีวิตจึงปลอดภัย สวน Max 
Born ผูเปนอาจารยของ Heisenberg และมเีชื้อชาติยิวถูกขูฆา  Born 
จึงตองหลบหนีไปอังกฤษ การถูกใสไคลวา เลื่อมใสในวิทยาการของ
ยิว  ทําให Heisenberg  ไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ฟสิกสแทน Arnold  Sommerfeld  ซึ่งเกษียน ณ มหาวิทยาลัย Munich
 ในป พ.ศ. 2476  หลังจากที่ Dirac  ไดเสนอทฤษฎีควอนตัม
เชิงสัมพัทธภาพของอิเล็กตรอน  ซึ่งไดทํานายวา เอกภพมีอนุภาคชื่อ 
positron ท่ีมีประจุบวกและมีมวลเทาอิเล็กตรอนทุกประการ Heisenberg 
ซึ่งรูวา positron มีจริงจากการพบโดย Carl  Anderson ก็ไดเสนอทฤษฎี
ควอนตัมของ Positron
 เมื่ออายุ 36 ป  Heisenberg  ไดเขาพิธีสมรสกับ Elisabeth 
Schumacher และมีลูกแฝด ทําให Pauli ลอวาน่ีคือ กําเนิดของคูอนุภาค 
(pair creation) ที่นักฟสิกสใชเรียกการเกิดอิเล็กตรอนและโพสิตรอน
พรอมกัน ครอบครัวนี้มีลูกอีก 5 คน เวลาวาง Heisenberg ชอบเลน
เปยโน
 อีก 2 ปตอมาเมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองใกลอุบัติ  บรรดา
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอเมริกาไดเชิญให Heisenberg  อพยพไปทํางาน
ประจํา แต Heisenberg  รักชาติมากโดยอางเหตุผลวา เยอรมนีคือ
ถิ่นกําเนิดของตนและอัจฉริยะหลายคน เชน Beethoven, Brahms, 
Euler  และ Einstein เขาจึงยืนหยัดอยูตอในเยอรมนีและไดรับมอบหมาย

ใหศึกษาการสรางเตาปฏิกรณปรมาณู พรอมกันนั้นก็ไดยายไปทํางานท่ี
มหาวิทยาลัย Berlin
 เมื่ออายุ 40 ป Heisenberg  ไดเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ของสถาบัน Kaiser Wilhelm Institute for Physics  เมื่อสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่สอง  Heisenberg กับนักฟสิกสคนอื่นๆ เชน  Walter Gerlach 
(ผูพบสปนของอิเล็กตรอน),  Otto Hahn (รางวัลโนเบลสาขาเคมี ป พ.ศ. 
2487)  และ Max van Laue (รางวัลโนเบลสาขาฟสิกสป พ.ศ. 2457) 
ถูกฝายสัมพันธมิตรจบัเปนเชลย และถูกสงไปกักบริเวณที่ Farm Hall  ใน
อังกฤษเปนเวลานาน 6 เดือน
 หลังจากไดรับการปลดปลอย Heisenberg  ไดเดินทางกลับ
บานเกิด และเริ่มสรางฟสิกสในเยอรมนีใหม เชน ไดเปลี่ยนชื่อของ Kaiser 
Wilhelm Institute for Physics เปน Max Planck  Institute for  Physics  
และเริ่มบทบาทเปนตัวแทนของนักฟสิกสเยอรมันในเวทีนานาชาติ เชน 
ในการจัดตั้งศูนยวิจัยนิวเคลียร (CERN) ที่ Geneva ในสวิสเซอรแลนด 
และเปนศาสตราจารยรับเชิญท่ีมหาวิทยาลัย Cambridge เปนตน
 เมื่ออายุ 54 ป  Heisenberg ไดยาย Max Planck Institute for 
Physics จาก Berlin ไปอยูท่ี Munich และอีก 5 ปตอมา Heisenberg ก็ได
เขารับตําแหนงศาสตราจารยฟสิกสแหงมหาวิทยาลัย Munich และเปน
ผูวางนโยบายวิทยาศาสตรใหแกรัฐบาลเยอรมัน สวนงานดานวิชาการ
นั้น Heisenberg ยังสนใจวิจัยเรื่อง ทฤษฎีสนามเอกภาพ และทฤษฎีของ
อนุภาคมูลฐาน
 นอกจากจะไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสแลว  Heisenberg 
ยังไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัยในเบลเยี่ยม 
เยอรมนีและฮังการี ฯลฯ และไดรับเลือกเปน F.R.S. ของ Royal Society ของ
อังกฤษ เปนสมาชิกของ Academy of Sciences แหงสวีเดน โรมาเนีย 
นอรเวย สเปน เนเธอรแลนด อิตาลี และ สหรัฐอเมริกา ดวย
 Heisenberg เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ และถุงน้ําดีที่บาน เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519  อายุ 75  ป
 ณ วันนี้ โลกยังรูจักผลงานฟสิกสของ Heisenberg อีกมากมาย 
เชน ผลงานเรื่อง isotopic spin, symmetry  braking,  degenerate 
vacuum, exchange field, S-matrix-theory  และ explosive showers 
เปนตน  โดยคําเหลานี้เปนคําท่ี Heisenberg ตั้ง และเรียกเปนคนแรก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ Heisenberg มีความสามารถทางภาษามากนั่นเอง  
สวนชื่อ meson นั้น ก็เปนชื่อเรียกของอนุภาค ซึ่ง Heisenberg คิดใช
เปนคนแรก จากคํา mesotron  แตเพราะในภาษากรีกไมมีตัวอักษร t 
และ r ดังนั้นชื่อของอนุภาคท่ี Yukawa พบจึงเปน meson
 สําหรับบทบาทความเปนครูนั้น Heisenberg ก็มีลูกศิษยและ
เพื่อนรวมงานที่มีชื่อเสียงหลายคน เชน Felix Bloch (รางวัลโนเบลสาขา
ฟสิกส ป พ.ศ. 2495)   John  van  Vleck (รางวัลโนเบลสาขาฟสิกสป 
พ.ศ. 2520)  และ Carl  von  Weizacker (เจาของแบบจําลองนิวเคลียส
ในลักษณะหยดของเหลว) เปนตน
 ในป พ.ศ. 2544  ซึ่งเปนวาระครบ 1 ศตวรรษแหงชาตกาลของ 
Heisenberg  ประเทศเยอรมนี ไดมีการจัดงานเฉลิมฉลองคร้ังยิ่งใหญ 
ทั้งที่ Leipzig  และ  Munich  โดยเฉพาะ  Munich เพราะ Heisenberg  
ถือเปนเมืองที่เขารักมากที่สุดในชีวิต 


