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จิตส�ำนึกของ
James Franck

นักฟิสิกส์
รางวัลโนเบลปี 1925
เจมส์ ฟรังก์ (James Franck) เป็นนักฟิสิกส์
ชาวเยอรมั น ผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด คนหนึ่ ง นั ก เรี ย น
ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะรู้จักการทดลอง
ของ ฟรังก์ กับกุสตาฟ แฮทซ์ (Gustav Hertz) ที่ท�ำให้คน
ทั้ ง สองได้ รั บ รางวั ล โนเบลสาขาฟิ สิ ก ส์ ป ระจ� ำ ปี พ.ศ.
2468 และนิสิตฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยก็รู้หลักการของ
ฟรังก์-คองดอน (Franck-Condon) ทีใ่ ช้ในวิชาฟิสกิ ส์โมเลกุล
ฟรั ง ก์ เกิ ด ที่ เ มื อ งฮั ม บู ร ์ ก ในเยอรมนี เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2425 ครอบครัวเป็นชนชั้นกลางสัญชาติยิว เมื่ออายุ
13 ปี ฟรังก์ได้รู้ข่าวการพบรังสีเอกซ์ โดยวิลเฮล์ม เรินต์เกน
(Wilhelm Röntgen) และรู้สึกตื่นเต้นในความอัศจรรย์ของ
รังสีที่ตามองไม่เห็น เมื่อประสบอุบัติเหตุแขนเดาะ ฟรังก์ได้
ขอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลถ่ายภาพแขนโดยใช้เอ็กซเรย์ วันที่ 7
เมษายน ปี พ.ศ. 2439 จึงเป็นวันที่โลกใช้รังสีเอกซ์วิเคราะห์
สภาพของกระดูกเป็นครั้งแรก
แม้จะสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก แต่บิดาของ
ฟรังก์ซึ่งประสบความส�ำเร็จในธุรกิจธนาคารก็ไม่สนับสนุน
ให้ลกู ชายเรียนฟิสกิ ส์ เพราะเห็นว่าไม่มที างจะรำ�่ รวยได้ ดังนัน้
ฟรั ง ก์ จึ ง สอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ไฮเดลเบิ ร ์ ก (Heidelberg)
โดยตั้งใจจะเรียนนิติศาสตร์และเคมี และได้เรียนฟิสิกส์กับ
คณิตศาสตร์ โดยมีมักซ์ บอร์น (Max Born) (รางวัลโนเบล
สาขาฟิสิกส์ปี พ.ศ. 2497) เป็นเพื่อนร่วมชั้น แต่ไม่ชอบวิธี
สอนวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ ฟรังก์จึงลาออกไปเรียนเคมี
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฟริ ด ริ ช วิ ล เฮล์ ม (Friedrich-Wilhelms)
ส่ ว นบอร์ น เปลี่ ย นไปเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ก๊อตติงเก้น (Göttingen)
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หลังจากที่เข้าฟังมักซ์ พลังค์ (Max Planck) (รางวัล
โนเบลสาขาฟิสกิ ส์ปี พ.ศ. 2461) สอนฟิสกิ ส์ฟรังก์รสู้ กึ ต้องการ
จะเรียนฟิสกิ ส์มากจึงขออนุญาตบิดาเปลีย่ นวิชาเรียน โดยให้
เหตุผลว่า ถ้าไม่ได้เรียนฟิสกิ ส์ ก็จะไม่มคี วามสุขเลยตลอดชีวติ
ยิง่ เมือ่ ได้เข้าฟังสัมมนาทีแ่ อลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
(รางวัลโนเบลสาขาฟิสกิ ส์ปี พ.ศ. 2464) และวัลเทอร์ แนนสท์
(Walther Nernst) (รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี พ.ศ. 2463) บรรยาย
ฟรังก์กย็ งิ่ เชือ่ มัน่ ว่า การตัดสินใจเปลีย่ นวิชาของเขาถูกต้องแล้ว
เมื่ อ เรี ย นส�ำเร็ จ ระดับปริญญาตรี ฟรังก์ได้ท�ำวิทยานิพนธ์
เรื่อง สภาพเคลื่อนที่ได้ (mobility) ของไอออนในหลอด
ปล่อยประจุ (discharge tube) ซึ่งเป็นการศึกษาที่จะน�ำเขาไป
สู่การทดลองที่ท�ำให้ได้รับรางวัลโนเบลในที่สุด

46

ภาพ a vacuum tube used for the Franck–Hertz experiment in
instructional laboratories
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Franck-Hertz_experiment

หลังส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2449
ฟรังก์ยังท�ำงานต่อเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่เบอร์ลิน
เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงในอะตอมว่าจะเป็น
ปรากฏการณ์ควอนตัมหรือไม่ โดยวิจัยว่าเวลากระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านไอปรอท จะเกิดอะไรขึ้น โดยมีกุสตาฟ แฮทซ์ เป็น
ผู้ช่วย ทั้งสองได้พบว่า เมื่อความต่างศักย์เพิ่ม กระแสไฟฟ้า
จะเพิ่มตาม จนกระทั่งถึงค่าหนึ่ง กระแสไฟฟ้าจะลดทันที
แต่เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ต่อไป กระแสไฟฟ้าก็จะเพิ่มอีก
จนกระทั่งความต่างศักย์ถึงค่าหนึ่งกระแสไฟฟ้าก็ลดทันทีอีก
ช่วงศักย์ไฟฟ้าที่ท�ำให้กระแสลดลงค่าแรกในกรณีไอปรอท
มีค่า 4.9 โวลต์
ในเบื้องต้นทั้งสองคิดว่า พลังงาน 4.9 อิเล็กตรอน
โวลต์ คือ พลังงานในการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอม
ปรอท เพราะไม่เคยศึกษาทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของโบร์
(Bohr) ดังนั้นจึงไม่ได้อธิบายผลการทดลองที่ได้โดยใช้ทฤษฎี
ของโบร์
แต่เมื่อได้อ่านทฤษฎีของไอน์สไตน์ เรื่องปรากฏ
การณ์ โ ฟโตอิ เ ล็ ก ทริ ก (photoelectric) ฟรั ง ก์ กั บ แฮทซ์
ก็ตระหนักว่า พลังงาน 4.9 อิเล็กตรอนโวลต์ ที่ลดลงนั้น

คือ พลังงานจลน์ที่อิเล็กตรอนได้สูญเสียไปในการกระตุ้น
อะตอมปรอทให้อยู่ในสถานะกระตุ้น และเวลาอิเล็กตรอน
กลับสู่สถานะพื้นฐาน มันจะปล่อยแสงความยาวคลื่น 253.6
นาโนเมตรออกมา เป็นรังสีอัลตราไวโอเลต ดังที่โรเบิร์ต วู้ด
(Robert Wood) สังเกตเห็น
ฟรังก์รู้สึกยินดีมาก เพราะรู้ว่านี่เป็นเทคนิคหนึ่ง
ที่สามารถใช้หาค่าคงตัวของพลังก์ได้ และเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ
กว่าวิธีวัดจากการแผ่รังสีของวัตถุร้อน การทดลองของฟรังก์
กับแฮทซ์จึงยืนยันว่า แบบจ�ำลองอะตอมของโบร์ที่อนุญาต
ให้ อิ เ ล็ ก ตรอนในอะตอมสามารถมี พ ลั ง งานได้ ห ลายค่ า
เป็นแบบจ�ำลองที่ถูกต้อง
เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ในปี พ.ศ. 2457 ฟรังก์
เข้ า รั บ ราชการทหารและถู ก ส่ ง ไปปฏิ บั ติ ก ารที่ ส นามรบ
ทางตอนเหนื อ ของฝรั่ ง เศส โดยอยู ่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ฟริทซ์ ฮาเบอร์ (Fritz Haber) (รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี พ.ศ. 2461)
ซึ่งพยายามใช้แก๊สพิษฆ่าศัตรู เมื่อได้ข่าวว่า ตนได้รับแต่งตั้ง
เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฟรีดริช วิลเฮล์ม (FriedrichWilhelm) จึงขอลาออกจากการเป็นทหาร เพื่อท�ำวิจัยเรื่อง
การใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ยุตใิ นปี พ.ศ. 2461 ฟรังก์
กับแฮทซ์ได้ตีพิมพ์งานวิจัย เรื่องการแตกตัวเป็นไอออน
และการกระตุ้นอะตอมของแก๊ส และได้แถลงความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลีย่ นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในโมเลกุลที่
ประกอบด้วยอะตอมสองอะตอม หลักการนี้ได้รับการยืนยัน
ว่ า ถู ก ต้ อ งโดยเอ็ ด เวิ ร ์ ด คอนดอน (Edward Condon)
ซึ่งใช้กลศาสตร์ควอนตัมอธิบาย ท�ำให้เป็นที่รู้จักในนาม
“หลั ก การของ Franck-Condon” ซึ่ ง ใช้ ศึ ก ษาสเปกตรั ม
ที่เกิดจากการกระตุ้นโมเลกุล
หลั ง จากสงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง คนเยอรมั น
ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล�ำบาก เพราะความขัดแย้ง
ได้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อชาวนาซี และกลุ่มขวาจัดกล่าวหาว่า
การที่เยอรมนีแพ้สงคราม เพราะประเทศถูกชาวยิวหักหลัง
ในปี พ.ศ. 2463 ที่นีลส์ โบร์ (Niels Bohr) (รางวัลโนเบล
สาขาฟิ สิ ก ส์ ปี พ.ศ. 2465) เดิ น ทางมาเบอร์ ลิ น เพื่ อ ดู
การทดลองทีฟ่ รังก์ยนื ยันความถูกต้องของทฤษฎีโบร์ ทัง้ สอง
จึงสนิทสนมกันมาก
ในปี พ.ศ. 2468 ฟรังก์กับแฮทซ์ได้รับข่าวว่าเป็น
ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจ�ำปี ทั้งๆ ที่โบร์ได้เสนอ
ชื่อของฟรังก์ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464
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หลังการพิชิตรางวัลโนเบลฟรังก์ได้ข่าวว่าจะได้รับ
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถาบัน Principal Institute ที่เบอร์ลิน
แทนแนนสท์ แต่ค�ำสั่งแต่งตั้งถูกฮิตเลอร์ยกเลิก เพราะฟรังก์
มี สั ญ ชาติ ยิ ว ฟรั ง ก์ จึ ง ขอลาออกจากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ประท้วงการกดขี่ยิวโดยกองทัพนาซี และเมื่อหนังสือพิมพ์
รายงานข่ า วนี้ โรงพิ ม พ์ ก็ ถู ก ฮิ ต เลอร์ สั่ ง ปิ ด เหตุ ก ารณ์ นี้
ท�ำให้เพื่อนๆ ของฟรังก์ทั่วโลกเขียนจดหมายมาเชิญฟรังก์
ไปท�ำงานด้วย
ในปี พ.ศ. 2478 เมือ่ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์
(John Hopkins) ในอเมริกาเสนอต�ำแหน่งศาสตราจารย์ให้
ฟรังก์ซึ่งต้องการหนีจากกองทัพนาซีไปให้ไกล จึงตอบตกลง
แต่ปรากฏว่าฟรังก์อยู่ที่จอห์น ฮอพกินส์ (John Hopkins)
ได้ไม่นาน เพราะมหาวิทยาลัยไม่มที นุ วิจยั ให้ จึงไปรับงานใหม่
ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) และท�ำวิจัยเรื่อง
การสังเคราะห์อาหารของพืชด้วยแสง
ที่ชิคาโก ฟรังก์ได้เริ่มท�ำงานวิจัยฟิสิกส์ของแข็ง
ร่วมกับเอ็ดเวิร์ด เทลเลอร์ (Edward Teller) เรื่องการดูดกลืน
แสงโดยผลึก ซึ่งเป็นการวางรากฐานของทฤษฎีเอ็กซิตอน
(exciton) ในของแข็ง และใช้แนวคิดนีอ้ ธิบายสาเหตุทแี่ สงสีฟา้
สามารถกระตุ้นคลอโรพลาสต์ (chloroplast) ให้ท�ำงาน และ
ฟรังก์ก็ตระหนักว่า ชีววิทยาแตกต่างจากฟิสิกส์ เพราะใน
ฟิสิกส์ ค�ำตอบที่ง่ายที่สุดมักเป็นค�ำตอบที่ถูกต้อง แต่ใน
ชีววิทยาเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามคือ ค�ำตอบง่ายๆ มักผิด
เพราะธรรมชาติ มี ก ลไกที่ ซั บ ซ้ อ นในการปิ ด บั ง ค�ำตอบ
อย่างไรก็ตาม ผลงานของฟรังก์เกี่ยวกับเรื่องนี้ท�ำให้ได้รับ
รางวัลรัมฟอร์ด (Rumford Prize) ของ American Academy
of Arts and Science ในปี พ.ศ. 2498
เหตุ ก ารณ์ ก องทั พ ญี่ ปุ ่ น โจมตี เ พิ ร ์ ล ฮาเบอร์
(Pearl Harbor) ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2474 ท�ำให้สหรัฐฯ
เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 นักฟิสิกส์อเมริกันถูกระดมเข้า
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ร่วมโครงการสร้างระเบิดปรมาณู และเรดาร์โดยมีอาร์เธอร์
คอมป์ตัน (Arthur Compton) (รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2470) เป็นหัวหน้าในโครงการแมนฮัตตัน (Manhattan)
และคอมป์ตนั ได้ขอให้ฟรังก์เป็นหัวหน้าสาขาเคมีทมี่ หาวิทยาลัย
ชิคาโกซึ่งฟรังก์ก็ตอบรับ ภายใต้เงื่อนไขว่า “ก่อนที่อเมริกา
จะใช้ระเบิดปรมาณูในการท�ำลาย ฟรังก์ใคร่ขอเข้าชีแ้ จงเหตุผล
ด้วยตนเองต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ”
งานในโครงการแมนฮัตตันทีฟ่ รังก์ท�ำ ส่วนใหญ่เป็น
งานบริหาร เพราะงานเคมีมีเกล็น ซีบอร์ก (Glenn Seaborg)
(รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี พ.ศ. 2494) เป็นหัวหน้า
เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มได้เปรียบ และการสร้าง
ระเบิดปรมาณูลูกแรกใกล้จะลุล่วง นักวิทยาศาสตร์ทุกคนใน
โครงการแมนฮัตตันเริม่ ตระหนักดีวา่ ผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ใช้ระเบิดปรมาณูจะมีมากมหาศาล ไม่ว่าจะในด้านสงคราม
หรือการเมือง
หลังจากทีก่ องทัพนาซีพา่ ยแพ้แก่กองทัพสัมพันธมิตร
ในเดื อ นพฤษภาคมปี พ.ศ. 2488 ฟรั ง ก์ ไ ด้ ป รารภว่ า
“การแข่ ง ขั น สร้ า งระเบิ ด ปรมาณู จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งสหรั ฐ
กั บ รั ส เซี ย และขอให้ ก องทั พ สหรั ฐ สาธิ ต อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ข อง
ระเบิดปรมาณูในสถานที่ๆ ไม่มีมนุษย์อาศัย”
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ภาพ เจมส์ ฟรังก์ (James Franck)
ที่มา https://twitter.com/crerarlibrary/status/769166457674399744

รายงานของฟรังก์เกี่ยวกับเรื่องนี้ มิได้ถูกน�ำไป
เสนอต่อรัฐบาล เพราะในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2488
ประธานาธิบดีรสู เวลต์ (Roosevelt) ถึงแก่กรรม และคอมป์ตนั
ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแฮร์รี่ ทรูแมน
(Harry Truman) คณะนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลของอเมริกา
ได้น�ำรายงานของฟรังก์เสนอต่อรัฐมนตรีกลาโหม แต่รฐั มนตรี
ไม่ได้อ่าน ดังนั้นคอมป์ตันจึงเขียนบันทึกแปะติดที่รายงานว่า
“ถ้ามีการใช้ระเบิดปรมาณู สงครามจะยุติเร็ว การสู้รบจะไม่
ยืดเยื้อ และชีวิตของประชาชนนับล้านจะปลอดภัย”
ประธานาธิบดีทรูแมนเห็นด้วยกับการใช้ระเบิด
ปรมาณูถล่มฮิโรชิม่า (Hiroshima) และนางาซากิ (Nagasaki)
เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่สอง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฟรังก์เริ่มช่วยบรรดา
เพื่อนที่ถูกทหารนาซีกลั่นแกล้ง ให้หลบหนีออกจากเยอรมนี
โดยได้ขอให้นานาชาติช่วยด้วย เพราะหลังสงครามเยอรมนี
ตกอยูใ่ นสภาพขาดแคลนอาหาร ทารกทีเ่ กิดใหม่ตอ้ งเสียชีวติ
ประมาณ 80-90%
ในปี พ.ศ. 2490 มหาวิ ท ยาลั ย ไฮเดลเบิ ร ์ ก
(Heidelberg) ในเยอรมนี ได้เสนอต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ให้ฟรังก์ แต่เขาปฏิเสธ และบอกว่าบ้านใหม่ของเขาคือ
อเมริกา แต่กย็ งั ตอบรับการได้รบั เลือกเป็นสมาชิกของสมาคม
มักซ์ พลังก์ (Max Planck) ในปี พ.ศ. 2494 ฟรังก์และแฮทซ์
ได้รับเหรียญ Max Planck
ในปี พ.ศ. 2507 ฟรังก์ได้หวนกลับไปเยี่ยมเพื่อน
เก่าในเยอรมนี
ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2507 หลังรับประทาน
อาหารเย็ น กั บ อ็ อ ตโต ฮาห์ น (รางวั ล โนเบลสาขาเคมี ป ี
พ.ศ.2487) ฟรังก์ได้ล้มลง และเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย
สิริอายุ 81 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

Hentschel, A.M. (2011). Science and Conscience: The Life of James Franck. Stanford University Press.
http://bit.ly/208-v7

49

ปีที่ 45 ฉบับที่ 208 กันยายน - ตุลาคม 2560

