ปรากฏการณสภาพนํายิง่ ยวด (superconductivity) เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟ
ฟาสามารถไหลไปในตัวนําโดยไมมแี รงตานทานใดๆ เลย เมื่อป พ.ศ.2530 นักวิทยา
ศาสตรจะพบเห็นเหตุการณเชนนี้ เฉพาะเมื่อลวดตัวนํามีอณ
ุ หภูมติ ากว
่ํ า -250
องศาเซลเซียสเทานัน้ แตในเดือนมีนาคมของป พ.ศ. 2530 นั่นเอง โลกก็ไดตื่นเตน
กับขาวการพบตัวนํายิ่งยวดชนิดใหมที่สามารถนํากระแสไฟฟาไดอยางไรความตาน
ทานใดๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -240 องศาเซลเซียส ซึง่ "สูง" อยางไมมีใครคาดฝนมากอนเลย
เราหลายคนคงรูว า นักวิทยาศาสตรคนแรกทีพ่ บวาเห็นปรากฏการณทน่ี า
ตื่นเตนนี้ คือ H.K. Onnes และผลการคนพบสภาพนํายิง่ ยวดนีเ้ อง ที่ไดทาให
ํ Onnes ไดรบั รางวัลโนเบล
สาขาฟสิกส ประจําป พ.ศ. 2456
Onnes เกิดเมือ่ ป พ.ศ. 2396 ที่เมือง Groningen ในประเทศเนเธอรแลนด บิดาเปนเจาของโรงงาน
ทํากระเบือ้ งมุงหลังคา เมือ่ มีอายุได 17 ป เขาไดเขาศึกษาฟสิกสที่มหาวิทยาลัย Groningen หลังจากได
ศึกษาทีน่ น่ั นาน 1 ป ก็ไดยา ยไปศึกษาตอทีม่ หาวิทยาลัย Heidelberg ในประเทศเยอรมนี ณ ทีน่ น่ั เขาได
ศึกษากับ R. Bunsen (ผูป ระดิษฐตะเกียงบุนเซน) และ G.Kirchoff (เจาของกฎการไหลของกระแสไฟฟาในวง
จร)
Onnes สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อมีอายุไดเพียง 20 ป จากนัน้ เขาก็ไดไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัย Groningen โดยทําวิทยานิพนธเรื่องอิทธิพลการหมุนของโลกตอสภาพการแกวง
กวัดของเพนดูลัมที่ทําดวยเชือกสั้น และเมือ่ ใกลจะเสร็จการทําวิทยานิพนธ พระพรหมไดลิขิตให Onnes ได
รูจักกับ Van der waals นักฟสิกสแหงมหาวิทยาลัย Amsterdam
ในอดีตเมื่อ 300 ปกอนนี้ นักวิทยาศาสตรทุกคนรูจักกฎของ Boyle ทีแ่ ถลงวา หากเราทําใหอณ
ุ หภูมิ
ของกาซคงที่ ความดันของกาซจะแปรผกผันกับปริมาตร กฎของBoyle ขอนี้ ใชไดกบั กาซอุดมคติเทานัน้ แต
เมือ่ นํากฎนีม้ าใชกบั กาซธรรมชาติ ก็มีการพบวา กาซธรรมชาติหาไดประพฤติตวั ตามกฎของ Boyle ไม

-1-

ในป พ.ศ.2416 Van der waals ไดเสนอทฤษฎีของกาซใหม โดยไดพจิ ารณาขนาดของโมเลกุลกาซ
และแรงกระทําระหวางโมเลกุล สูตรของ Van der waals สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางความดัน
ปริมาตร และอุณหภูมขิ องกาซไดดกี วาสูตรของ Boyle มาก
การรูจักมักจี่กับ Van der waals ไดชักนําให Onnes หันมาสนใจเรือ่ งกาซ เขาจึงไดพยายามทดสอบ
ความถูกตองของสูตรที่ Van der waals คิดสําหรับกาซ ณ ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ามากๆ
่ํ
ทันที
กอนที่ Onnes จะศึกษากาซ 5 ป L.P. Cailetet ชาวฝรัง่ เศส และ R.P. Pictet ชาวสวิส ไดประสบ
ความสําเร็จในการทํากาซออกซิเจนและไนโตรเจนใหเปนของเหลว ซึ่งสําหรับกาซทัง้ สองชนิดนี้ วงการวิทยา
ศาสตรในสมัยนั้นคิดวา ไมมีวันจะกลายสภาพเปนของเหลว แตเมื่อ Onnes สามารถทําใหกา ซ ethylene
และอากาศเปนของเหลวไดทอ่ี ณ
ุ หภูมิ -87 องศาเซลเซียสและ -193 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เขาก็ไดทุมเท
ความสนใจในการทํากาซฮีเลียมใหเปนของเหลวบาง ฮีเลียมนั้นเปนกาซเฉื่อยที่เบาที่สุด และโมเลกุลของมัน
มีแรงกระทําตอกันนอยมาก นักวิทยาศาสตรแทบทุกคนในสมัยนัน้ จึงคิดวา การทํากาซฮีเลียมใหเปนของ
เหลวเปนเรือ่ งยากและลําบากมาก
แตก็ไมไดยากเกินไปสําหรับ Onnes เลย เพราะในตอนเย็นของวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 นั้น
เอง Onnes ก็ไดเปนมนุษยคนแรกของโลกที่เห็นฮีเลียมเหลว เขาจึงนําฮีเลียมเหลวที่เขากลั่นไดมาใชในการ
ศึกษาคุณสมบัตขิ องสารตางๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าถึ
่ํ ง -269 องศาเซลเซียสทันที
ความรูท างวิทยาศาสตรในสมัยนัน้ มีวา เวลาอุณหภูมิของตัวนําไฟฟาลดความตานทานไฟฟาของตัว
นําจะลดตาม คําถามจึงมีวา เวลาอุณหภูมิลดตําถึ
่ งศูนยองศาสัมบูรณ (-273.15 องศาเซลเซียส) ความตาน
ทานไฟฟาของตัวนําจะเปนเชนไร
Kelvin เชือ่ วา ทีอ่ ณ
ุ หภูมิศูนยองศาสัมบูรณ อิเล็กตรอนทุกตัวในตัวนําทุกชนิดจะหยุดนิ่งไมเคลื่อนที่
ตัวนําจึงไมนําไฟฟาแตอยางใด และนัน่ ก็หมายความวา ความตานทานไฟฟาจะสูงถึงอนันต (infinity) แต
Onnes คิดวา เมื่ออุณหภูมิลดใกลศูนยองศาสัมบูรณ ความตานทานจะลดลงๆ จนเปนศูนยในที่สุด
Onnes ไดตดั สินใจทดสอบความถูก-ผิด ระหวางความคิดของเขากับของ Kelvin โดยนําปรอท
บริสทุ ธิ์มาใชเปนสารทดลอง และก็ไดพบวา เมือ่ อุณหภูมลิ ดลงๆ ความตานทานไฟฟาของปรอทบริสทุ ธิไ์ ด
ลดลงอยางชาๆ และเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง -269 องศาเซลเซียส ความตานทานไฟฟาของปรอทก็หายวับไป
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อยางฉับพลัน Onnes รูส กึ ประหลาดใจที่เห็นเหตุการณนี้มาก เพราะการทดลองไดแสดงวาเขาและ Kelvin
คิดผิดทัง้ คู และเมื่อเขาทดลองยอนกลับ โดยการเพิ่มอุณหภูมิใหปรอท เขาก็พบวา เมื่อปรอทมีอุณหภูมิตํ่า
กวา -269 องศาเซลเซียส ปรอทไมมีความตานทานไฟฟาเลย แตพออุณหภูมขิ องปรอทสูงกวา -269 องศา
เซลเซียส ปรอทกลับมีความตานทานไฟฟาขึ้นมาอีก
Onnes เรียกปรากฏการณทเ่ี ขาพบนีว้ า สภาพนํายิง่ ยวด การทดลองในเวลาตอมาทําใหเขาไดพบวา
ดีบกุ และตะกัว่ ก็สามารถเปนตัวนํายิง่ ยวดไดเชนกัน และเมื่อ Onnes ไดพบวาสนามแมเหล็กสามารถทําลาย
สภาพนํายิง่ ยวดใหหมดสิน้ ไปได เขารูส กึ ผิดหวังมาก เพราะนั่นหมายความวา หากเราปลอยกระแสไฟฟาให
ไหลไปตามเสนลวดทีท่ ําดวยตัวนํายิง่ ยวด กระแสไฟฟาในลวดทําใหเกิดสนามแมเหล็กในบริเวณรอบเสนลวด
ซึง่ สนามนีจ้ ะหวนกลับมาทําลายสภาพนํายิง่ ยวดของลวดในทีส่ ดุ
หลังจากการคนพบนี้แลว โลกตองคอยอีกนานถึง 49 ป จึงไดมกี ารพบตัวนํายิง่ ยวดทีท่ ําดวย Nb3 Ge
ซึง่ สามารถนํากระแสไฟฟาไดมาก และในขณะเดียวกันก็สามารถทนตอสนามแมเหล็กความเขมสูงไดดวย
Onnes ไดจากโลกนีไ้ ปในป พ.ศ. 2469 โดยมีความเชือ่ วา วันหนึง่ ในอนาคตขางหนา มนุษยจะมี
รถไฟเหาะนั่ง และมีอุปกรณทีทาด
ํ วยตัวนํายิง่ ยวดใชในทุกครัวเรือน ณ วันนี้ ความฝนของ Onnes ก็ยังไม
เปนจริงครับ
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