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ปัญหาหนึ่ง ที่สนใจกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือ แสง
เคลื่อนที่ได้เร็วเพียงใด

Galileo Galilei ได้เคยขอให้ศษิย์และตนเองยนืบนเขา
สองลูกที่รู้ระยะห่างกัน เม่ือถึงเวลาที่ก�าหนดก็ให้ศิษย์จุด
ตะเกียง แล้ว Galileo พยายามวัดเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ของแสง ผลปรากฏว่า เขาจบัเวลาไม่ได้ เพราะแสงเคลือ่นที่
เร็วมากจนประสาทมือจับเวลาไม่ทัน

Réne Descartes นักคณิตศาสตร์ฝรั่งเศสก็คิดเช่นกัน
ว่า แสงมคีวามเรว็สงูถงึอนนัต์ คอืสามารถเดนิทางจากแหล่ง
ก�าเนิดถึงจุดหมายปลายทางได้ โดยไม่ใช้เวลาเลย

แต่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่ง ที่เคยเห็นพ้องกับ  
Descartes ว่า มนษุย์คงไม่สามารถวดัความเรว็ของแสงได้ แต่
ในเวลาต่อมากลบัเปลีย่นใจและคดิว่า ถ้าวดัความเรว็ของแสง
บนโลกไม่ได้ ก็ต้องพยายามวัดความเร็วของแสงบนสวรรค์ 
เขาผู้นั้นชื่อ Olaus Christen Roemer

Olaus Christen Roemer เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
ค.ศ.1644 (ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง) ที่เมือง 
Arhus เดนมาร์ก ในปีท่ี Roemer ถือก�าเนิดนั้น Isaac 
Newton มีอายุ 2 ขวบ Galileo ได้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ปี 
ส่วน Christiaan Huygens มีอายุ 15 ปี และ Giovanni 
Cassini มีอายุ 19 ปี ส�าหรับ Edmond Halley ยังไม่เกิด
มาดูโลกจนอีก 12 ปี บุคคลท้ังหมดท่ีกล่าวมามีความสนใจ
และมีผลงานเรื่องแสงท้ังสิ้น

บิดาของ Roemer มีอาชีพเป็นพ่อค้า มารดาเป็น 
บตุรสาวของสมาชกิสภาเมอืง Arhus ในวัยเดก็ Roemer เรยีน

 
หนังสือเก่งมาก เมื่ออายุ 18 ปี เขาส�าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนสอนศาสนาแห่ง Arhus แล้วไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัย Copenhagen โดยมี Rasmus Bartholin 
เป็นอาจารย์สอน (Bartholin คือผู้พบปรากฏการณ์การ
หักเหคู่ (double refraction) ของแสงในผลึก calcite ที่
เกิดขึ้นเวลารังสีแสงผ่านเข้าไปในผลึก จะถูกแยกออกเป็น
สองรังสี) ความสามารถทางวิชาการของ Roemer ท�าให้ 
Bartholin รู ้สึกประทับใจมาก จึงมอบหน้าที่ให้เป็น 
ผู้วเิคราะห์ข้อมลูดาราศาสตร์ของ Tycho Brahe มาตพีมิพ์
ในวารสารของมหาวิทยาลัย

ชือ่เสยีงและความส�าเรจ็ในการท�างานของ Roemer ใน
เรือ่งนีไ้ด้เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึวงการวชิาการในต่างประเทศ จน
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสทรงเชิญให้ Roemer เป็น
พระอาจารย์ถวายพระอักษรแด่มกุฎราชกุมารของฝรั่งเศส 
และเป ็นนายช ่าง ท่ีมีหน ้าที่สร ้างน�้ าพุที่พระราชวัง 
Versailles ของพระองค์ด้วย

หลังจากที่เสร็จภาระงานในฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1681  
Roemer วัย 37 ปี ได้เดินทางกลับเดนมาร์กเพื่อเข้ารับ
ต�าแหน่งศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Copenhagen 
และเข้าพิธีสมรสกับ Anne Bartholin ผู้เป็นบุตรสาวของ
อดีตอาจารย์ที่ปรึกษา

 Roemer ชอบงานด้านดาราศาสตร์มาก หลังจากที่ได้
สร้างกล้องดูดาวเพื่อใช้วิจัยค้นคว้าที่มหาวิทยาลัยแล้ว เขา
ได้ใช ้เวลาอีก 10 ปีเพื่อศึกษาดวงจันทร์ทั้ง 4 ของ 
ดาวพฤหัสบดีที่  Gal i leo พบจนมีข ้อมูลเ ก่ียวกับ  
Io, Europa, Callisto และ Ganymede ที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า
ที่บรรดานักดาราศาสตร์ต่าง ๆ เคยค้นพบ

Olaus 
Roemer 

ผู้วัดความเร็วของแสงได้เป็นคนแรก

สุทัศน์ ยกส้าน
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ สาขาพิสิกส์และดาราศาสตร์
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เมื่อ French Academy of Sciences ต้องการรู้วิธีวัด
ต�าแหน่งเส้นแวงของสถานท่ีทุกแห่งบนโลก สถาบันได้ส่ง 
นกัดาราศาสตร์ไปขอค�าแนะน�าจาก Roemer ซึง่กใ็ห้ความช่วยเหลอื
เป็นอย่างดี จนสถาบันพอใจมาก จึงขอให้ Roemer ไปด�ารง
ต�าแหน่งนักดาราศาสตร์ผู้ช่วยของ Giovanni Cassini ที่ Paris 
ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงมาก เพราะในเวลาน้ันฝรั่งเศสคือศูนย์กลาง
การวิจัยดาราศาสตร์ของโลก อันเป็นผลจากการมีพระเจ้า 
Louis ที่ 14 (ซึ่งมีพระสมัญญาว่า Sun King) ทรงเป็นองค์
อุปถมัภ์วทิยาการดาราศาสตร์ นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงให้สร้าง 
หอดูดาวแห่งปารีส

 
ซึ่งมีกล้องโทรทรรศน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกด้วย และ
หอดดูาวนีม้ผีูอ้�านวยการเป็นนกัดาราศาสตร์ชือ่ Giovanni Cassini 
ผู ้มีชื่อเสียงมากจากการพบช่องว่างระหว่างวงแหวนของ 
ดาวเสาร์ (Cassini gap)

ความยิง่ใหญ่ของวงการดาราศาสตร์ฝรัง่เศสในเวลานัน้มีมาก
ถึงระดับที่ ในป ี  ค .ศ .  1667 นักดาราศาสตร ์ฝรั่ ง เศส  
ได้เปลี่ยนแปลงให้เส้นแวงที่ 0 องศา ลากผ่านหอดูดาวที่ Paris 
ซ่ึงโปรตุเกสเคยเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเลได้ก�าหนดให้เส้น
แวงที่ 0 องศาลากผ่านหมู่เกาะ Madeira ของโปรตุเกสใน 
ปี ค.ศ. 1509 มาแล้ว แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาท่ีนักวิทยาศาสตร์
อังกฤษมีความสามารถสูงสุดด้านดาราศาสตร์บ้าง  อังกฤษได้
ก�าหนดให้เส้นแวงที ่0 องศาลากผ่านหอดูดาวทีเ่มอืง Greenwich 
ในปี ค.ศ. 1884 และโลกก็ยังใช้เส้นนี้มาจนทุกวันนี้

ในการก�าหนดเส้นแวงของสถานท่ีต่าง ๆ บนโลกเป็นเรื่อง
ส�าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับนักเดินเรือในทะเล และ
นักท�าแผนที่ เพราะการรู้ต�าแหน่งที่แม่นย�าของเรือจะท�าให้เรือ
ปลอดภัยจากการชนหินโสโครก เมื่อการรู้ต�าแหน่งเส้นแวงเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญมากเช่นนี้ สมเด็จพระเจ้า Philip ที่ 3 แห่งสเปน
จึงทรงสัญญาว่าจะประทานรางวลัให้แก่ผู้ทีส่ามารถท�าเรือ่งนีไ้ด้
ส�าเร็จเป็นคนแรก
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แต่ปัญหาทีน่กัประดษิฐ์ทกุคนต้องประสบคอื ไม่มใีครในโลก

มนีาฬิกาทีส่ามารถเดนิได้เทีย่งตรง เพราะนาฬิกาลูกตุ้มเพนดูลัม
ของ Galileo จะกวัดแกว่งอย่างไม่สม�่าเสมอ ขณะเรือก�าลัง
โคลงเคลงในทะเล เวลาถูกคลื่นซัดและพายุพัด

Roemer จงึคดิว่า ถ้าการวดัเวลาอย่างเทีย่งตรงบนโลกเป็น
เรือ่งทีท่�าไม่ได้ ทางออกหนึง่คอื ใช้ดาวบนฟ้าในการบอกต�าแหน่ง
ของเส้นแวง และพบว่า ดวงจันทร์ชื่อ Io ของดาวพฤหัสบดี
สามารถใช้บอกต�าแหน่งเส้นแวงได้ ด้วยการจบัเวลาที ่Io ถกูดาว
พฤหัสบดีบดบัง โดยใช้ผู้สังเกตที่อยู่สองต�าแหน่งบนโลก คือ ที่ 
Copenhagen กับที่ Paris ซึ่งจะได้เวลาแตกต่างกัน และ 
ค่าแตกต่างนี้สามารถบอกความแตกต่างระหว่างองศาของเส้น
แวงที่ลากผ่านเมืองทั้งสองได้

แต่ Roemer ก็รู้สึกประหลาดใจมาก เมื่อพบว่า ที่หอดูดาว 
Paris เพียงแห่งเดียว กลับจับเวลาในการเกิดจันทรคราสของ Io 
ได้ต่างกัน (การสังเกตนี้จึงยืนยันว่า แสงมิได้มีความเร็วอนันต์ 
เพราะถ้าแสงมีความเร็วดังกล่าว เวลาในการเห็นจันทรคราสจะ
ไม่แตกต่างกัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้พบว่า ถ้าเวลาใน 
การสังเกตแตกต่างกัน 6 เดือน เวลาในการเกิดจันทรคราสของ 
Io จะต่างกันถึง 22 นาที (เวลาที่ถูกต้องคือ 16.5 นาที) ตัวเลข
ที่แตกต่างกันนี้จะเกิดเวลาโลกกับดาวพฤหัสบดีโคจรใน 
ทศิเดยีวกัน น่ันคอืเวลาโลกกบัดาวพฤหสับดอียูข้่างเดยีวกบัของ 
ดวงอาทิตย์ โดยเวลาที่เกิดจันทรคราสจะสั้น แต่เวลาโลกอยู ่
ตรงข้ามกับดาวพฤหัสบดี เวลาที่เกิดจันทรคราสจะยาว

ในเวลาต่อมา Roemer กต็ระหนกัว่า เวลาทีแ่ตกต่างกนัเกดิ
จากการที่แสงต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นระยะทางเท่ากับ
ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงโคจรของโลก และเมื่อเขาใช้
สตูรว่า ความเรว็ = ระยะทาง/เวลา เขากรู้็ความเรว็ของแสงทนัที

แต่ Roemer ไม่มีข้อมูลเรื่องความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 
วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เขาจึงต้องอาศัยข้อมูลของ  
Cassini ซึง่ได้ค่าเท่ากบั 292 ล้านกโิลเมตร (ตวัเลขจริง 300 ล้าน
กิโลเมตร และเมื่อเวลาที่ใช้ดูจันทรคราสแตกต่างกัน 22 นาที  
= 1,320 วินาที) Roemer ก็ได้ค่าความเร็วแสงเท่ากับ 221,212 
กิโลเมตร/วินาที ตัวเลขความเร็วของแสงในปัจจุบันคือ 
299,792.458 กิโลเมตร/วินาที

ผลค�านวณของ Roemer จึงผิด “เพียง” 26 % ซึ่งนับว่า  
“ดีมาก” ถ้าพิจารณาความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ท่ีเขาใช้วัด  
ความยากล�าบากในการสังเกตจันทรคราส เพราะดาวพฤหัสบดี
อยู ่ไกลจากโลกมาก และกล้องโทรทรรศน์ก็ไม่ได้มีคุณภาพ 
นอกจากนี้การประมาณท่ีอ้างว่า วงโคจรทั้งของโลก และของ 
ดาวพฤหสับดเีป็นวงกลมนัน้กน็บัว่าไม่ถกูต้อง เพราะวงโคจรของ
ดาวทั้งสองเป็นวงรี

Roemer น�าเสนอผลงานนี้ต่อสมาคม French Academy 
of Sciences และผลงานถูกน�าไปตีพิมพ์ในวารสาร Journal 
des Scavans ของสมาคมฉบับวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1676

แต่ผลงานนีก้ยั็งไม่เป็นทีย่อมรบัในทนัท ีเพราะ Roemer ใช้
แบบจ�าลองระบบสริุยะของ Copernicus ซ่ึง Cassini ไม่ศรทัธา
ในทฤษฎนีี ้จนกระทัง่ James Bradley ทดลองวัดความเรว็ของแสง
ด้วยวิธสีงัเกตความคลาดแสงดาว (aberration of starlight) ใน
ปี ค.ศ. 1727 ซึ่งก็ใช้ดวงจันทร์ Io เช่นกัน

ความส�าเร็จนี้ท�าให้หอดูดาวแห่ง Paris น�าแผ่นจารึกแสดง
ความส�าเร็จของ Roemer มาติดตั้งเพื่อเป็นที่ระลึกในการวัดค่า
ความเร็วของแสงเป็นคร้ังแรก และความเร็วนีใ้นเวลาต่อมาได้ถกู
แทนด้วยตัวอักษร c ซึ่งมาจากค�าละตินว่า celeritas ที่แปลว่า 
ความว่องไว

ความส�าเร็จของ Roemer ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Newton จะ
เขียนต�ารา Principia ถึง 11 ปี แต่ Newton ไม่เคยสนใจ และ
ไม่ได้ให้ความส�าคัญในการวดัของ Roemer จะมีก็แต่ Christiaan 
Huygens เท่านัน้ทีต่ระหนกัในความส�าคัญของผลงาน เพราะได้
กล่าวยนืยนัว่า หลกัการของ Roemer ในการวดัความเรว็ของแสง
นั้นถูกต้อง

นอกจากจะวัดความเรว็แสงได้แล้ว Roemer ยงัได้แบ่งเวลา
ท�างานในต�าแหน่งผูอ้�านวยการแห่งหอดดูาว Round Tower ใน
กรุง Copenhagen ริเริ่มให้มีการน�าปฏิทิน Gregory มาใช้ใน
เดนมาร์ก บกุเบกิการน�ามวลมาตรฐาน และความยาวมาตรฐาน
มาใช้ในประเทศ ประดิษฐ์เทอร์โมมเิตอร์แบบ Roemer ทีม่สีเกล
ตั้งแต่ 0 ถึง 80 องศา โดยให้ 0 องศาแสดงจุดเยือกแข็ง และ 80 
องศาแสดงจุดเดือดของน�้า

นอกจากจะมีผลงานวิทยาศาสตร์แล้ว Roemer ยังท�างาน
ในต�าแหน่งผู้ว่ากรุง Copenhagen เป็นผู้พิพากษาประจ�าศาล
ฎีกา เป็นต�ารวจ และในบางครั้งก็ท�างานเป็นหัวหน้าหน่วย
ดับเพลิงด้วย

Roemer เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ.1710 ที่กรุง 
Copenhagen สิริอายุ 65 ปี

ณ วนันีค้วามเรว็แสงเป็นค่าทีม่คีวามส�าคัญมากในธรรมชาติ 
หลังจากที่ Einstein ได้ก�าหนดให้สสารทุกชนิด หรือแม้แต่คลื่น
ต่าง ๆ ก็มีความเร็วไม่เกินความเร็วของแสง

ในปี ค.ศ. 1983 องค์การ International System of Units 
ได้ก�าหนดให้ระยะทาง 1 เมตร คือระยะทางที่แสงเดินทางโดย
ใช้เวลา 1/299,792.458 วนิาท ีตามค�าจ�ากัดความนี ้ความเรว็ของแสง
จึงมีค่าคงตัว
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