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Steven Chu

ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

อดีตรัฐมนตรีรางวัลโนเบล
รัฐมนตรีคนแรกของโลกทีเ่ป็นนักวทิยาศาสตร์ระดบัรางวลัโนเบลสาขาฟิสกิส์คือ Steven Chu แห่งมหาวทิยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา 

ซึ่งได้รับรางวัลประจ�าปี ค.ศ. 1997 ร่วมกับ Claude Cohen-Tannoudji แห่ง College de France และ Ecole Normale Superieure และ  

William D., Phillips แห่ง National Institute of Standards and Technology ของสหรัฐอเมริกา ด้วยผลงานการคิดสร้างวิธีกัก

อะตอมให้อยู่นิ่ง ๆ โดยใช้เลเซอร์และสนามแม่เหล็ก

ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมท่ีนักฟิสิกส์ใช้อธิบายพฤติกรรมของอะตอมและอนุภาคมูลฐานสามารถใช้ได้ดีท่ีสุดกับอะตอมและอนุภาค 

ที่อยู่โดดเดี่ยวในสภาพนิ่งสนิท แต่ในความเป็นจริง อะตอมจะเคลื่อนที่ตลอดเวลา แม้ที่อุณหภูมิห้อง ความเร็วของอะตอมก็อาจสูงถึง 1,000 

เมตร/วินาที การมีความเร็วมากเช่นนี้ท�าให้สมบัติเชิงกายภาพต่าง ๆ  ของอะตอมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผลการวัดที่ได้จะไม่ตรงกับผลค�านวณ

อย่างแม่นตรง

ด้วยเหตุนี้ความพยายามท่ีจะท�า
อะตอมให้มีความเร็วน้อย ๆ จึงเป็นสิ่งที่
พึงประสงค์เพื่อให้นักฟิสิกส์สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม และความฝัน
นี้ก็ได้เป็นจริงด้วยความสามารถของ 
Chu, Cohen-Tannoudji และ Phillips 
เพราะในปี ค.ศ. 1985 Chu ซึง่ท�าวจิยัอยูท่ี่
ห้องปฏบิตักิาร Bell Laboratory ท่ีเมอืง 
Holmdel รัฐ New Jersey สามารถน�า
อะตอมโซเดียมจ�านวนหนึ่งใส่ในกล่อง
ทดลองที่ภายในถูกท�าให้เป็นสุญญากาศ  

 

แล้วยิงแสงเลเซอร์ 6 ล�าให้พุ่งชนอะตอม
ตามแกน +x, -x, +y, -y, +z และ -z โดย
การปรับความถี่ของแสงให้เหมาะสม 
อะตอมโซเดยีมจะดดูกลนือนภุาค โฟตอน
ของเลเซอร ์  และเคลื่อนที่ช ้าลง ๆ  
จนกระทั่งมีความเร็วโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30 
เซนติเมตร/วินาที ซึ่งเป็นความเร็วของ
อะตอมที่มีอุณหภูมิ 240 ไมโครเคลวนิ 
(0.00024 องศาสัมบรูณ์) เพราะเหตุว่า Chu 
ใช้อะตอมเป็นจ�านวนมากดังนั้นอะตอม 
ที่จับกลุ่มกันจะมีลักษณะเป็นวุ้น หรือที่ 
Chu เรียกว่า optical molass

รูปที่ 1
(ที่มา: httpwww.dailytech.comUS+Department+of+Energy+

Secretary+Steven+Chu+Resignsarticle29820.htm)
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แต่อะตอมเหล่านีไ้ม่สามารถเกาะกนัเป็นกลุม่ได้นาน เพราะ
อะตอมแต่ละอะตอมใช่ว่าจะมีความเร็วเดียวกัน ดังนั้นอะตอม
ท่ีมีความเร็วน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงหลุด
จากกลุ ่ม ภายในเวลาเพียงเสี้ยวของ 1 วินาที จนในที่สุด 
วุ้นอะตอมก็สลายตัว

เพ่ือแก้ปัญหานี้ ในปี ค.ศ. 1988 William D. Phillips  
จึงใช้สนามแม่เหล็กความเข้มน้อยที่ไม่สม�่าเสมอ กระท�าวุ้นแสง 
ณ ต�าแหน่งท่ีเหนือกว่าและต�่ากว่าต�าแหน่งวุ้นอะตอมเล็กน้อย 
Phillips ได้พบว่า อะตอมจะถกูกกัให้อยูน่ิง่ ๆ  ได้เป็นเวลานานข้ึน
และวุ ้นอะตอมมีอุณหภูมิต�่ าลง ถึง  40 ไมโครเคลวิน  
(หรือ 0.00004 องศาสัมบูรณ์)

ด้าน Cohen-Tannoudji ซึ่งทดลองโดยใช้กลุ่มอะตอม
ฮีเลียมก็ได้พบว่า สามารถท�าให้อุณหภูมิลดต�่าถึง 0.18 ไมโคร
เคลวิน (หรือ 0.00000018 องศาสัมบูรณ์) ที่อุณหภูมิที่ต�่ามาก 
เช่นนี ้อะตอมฮเีลยีมจะอยูใ่นสถานะมดื (dark state) คอื เกือบนิง่
และไม่ท�าปฏิกิริยาใด ๆ กับแสงอีกต่อไป

เทคนคิการท�าอณุหภมิูของสสารให้ต�า่มากของนกัฟิสิกส์ทัง้ 
3 ท่านนี้ ได้ถูกน�าไปใช้ในการสร้างซูเปอร์ไฮเทคโนโลยีใหม่
มากมาย เช่น ท�านาฬิกาปรมาณูที่เดินผิดพลาดไม่เกิน 1 วินาที
ใน 300 ล้านปี เพราะแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มอะตอม 
ที่มีความเร็วต�่าจะมีความยาวคลื่นท่ีนักทดลองสามารถวัด 
ได้อย่างละเอียดแม่นย�า และแทบไม่ผดิเลย เทคนคินีย้งัถกูน�าไป
สร้างสสารชนิดใหม่แบบ Bose-Einstein Condensate (BEC) 
และสร้างอุปกรณ์แทรกสอดที่ใช้อะตอมและโมเลกุลแสดง
ปรากฏการณ์แทรกสอด และเลี้ยวเบนได้ด้วย

Steven Chu เกิดเมือ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1948 ทีเ่มอืง 
St. Louis รัฐ Missouri สหรัฐอเมริกา ในครอบครัวนักวิชาการ 
บดิาเป็นอาจารย์สอนวศิวกรรมเคมทีีม่หาวทิยาลยั Washington 
แห่ง St. Louis ส่วนมารดาจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ตา
ของ Chu ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Cornell ส�าหรับ
ลงุเรยีนฟิสกิส์ทีม่หาวทิยาลยั Sorbonne ในฝรัง่เศส พีช่ายของ Chu 
ชื่อ Gilbert เป็นศาสตราจารย์ชีวเคมีที่มหาวิทยาลัย Stanford 
ด้านน้องชาย ช่ือ Morgan ส�าเร็จปริญญาเอกด้านกฎหมาย 
Steven Chu กล่าวว่า นอกจากพี่ชายและน้องชายแล้ว ลูกพี่
ลูกน ้องของ Chu เป ็นแพทย์ และจบการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกทุกคน

ด้วยเหตุที่ญาติ ๆ ของ Chu ทุกคนเรียนเก่ง บิดาจึงขอร้อง
ไม่ให้ Chu มีครอบครัวจนกระทั่งเรียนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

ในสมัยที่ยังเป็นเด็ก Chu เรียนหนังสือได้ไม่ดีเด่น คือ แค่ 
A- จึงดูมีความสามารถด้อยกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ของตระกูล  
ดังนัน้จึงไม่คิดจะเรียนระดับปริญญาทีม่หาวทิยาลัย Ivy League 
แต่ขอไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Rochester แทน และส�าเร็จ
ปริญญาตรี เมื่ออายุ 22 ปี จากนั้นได้ไปเรียนระดับปริญญาเอก
ท่ีมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley ด้วยทุนของ 
National Science Foundation จนส�าเร็จในปี ค.ศ. 1976 
แล้วได้ไปฝึกงานหลงัปรญิญาเอกต่ออกี 2 ปี ก่อนย้ายไปท�างานท่ี 
Bell Labs เพื่อท�าวิจัยเรื่องการท�าสสารให้มีอุณหภูมิต�่าสุด  
ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ (laser cooling)

Steven 
Chu

รูปที่ 2
(ที่มา: http://www.greengarageblog.org/tag/dr-steven-chu/)
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ในอดีตเมื่อ 40 ปีก่อน Otto Frisch เคยใช้เทคนิคกระเจิง
แสงในการท�าให้สสารมีอุณหภูมิเย็นจัด โดยการยิงอะตอม
โซเดียมด้วยแสงโซเดียม และพบว่า แสงสามารถท�าให้อะตอม
โซเดยีมเบีย่งเบนทศิได้ เพราะเมือ่อนภุาคโฟตอนของแสงปะทะ
อะตอม โมเมนตัมของอะตอมจะเปลี่ยน คือมีความเร็วส่วนหนึ่ง
ในทิศของแสง และอุณหภูมิของอะตอมจะลดลง ดังนั้นเมื่อ  
โฟตอน หลายอนุภาคพุ่งชนอะตอมซ�้า ๆ แม้โมเมนตัมของ  
โฟตอน จะมีค่าน้อย แต่ถ้าจ�านวนครั้งของการชนมีมาก  
ผลกระทบจะมค่ีามาก ในท�านองเดยีวกบั การระดมยงิลกูบาสเกต็บอล
ท่ีก�าลังเคลื่อนที่ด้วยกระสุนท่ีท�าด้วยลูกปิงปองจ�านวนมาก ก็
สามารถชะลอความเร็วของลกูบาสเกต็บอลได้เช่นกนั Frisch ได้
ตัง้ข้อสงัเกตว่า ถ้าใช้แสงเลเซอร์ในการทดลอง นักทดลองจะต้อง
ปรบัความถีข่องแสงตลอดเวลาเพ่ือให้ โฟตอน ของแสงมพีลงังาน
พอดีส�าหรับการถูกอะตอมดูดกลืน ซึ่งความถี่นี้ขึ้นกับชนิด ทิศ 
และความเรว็ของอะตอมนัน้ เพราะถ้าไม่ปรบัความถ่ีของแสงให้
พอเหมาะ แสงเลเซอร์ก็จะเคลื่อนที่ผ่านอะตอมไปโดยไม่ท�าให้
อะตอมมีความเร็วลดลง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา คือ เมื่ออะตอมดูดกลืน  
โฟตอนเข้าไปแล้ว มนัจะปลดปล่อยโฟตอนออกมาในทิศต่าง ๆ  
อย่างสะเปะสะปะ ท�าให้อะตอมที่เคลื่อนที่ในทิศของแสง  
พุง่เข้าหาแสงด้วยความเรว็ท่ีน้อยลง แต่ในขณะเดยีวกันอะตอมเอง
ก็มีการเคลื่อนที่แบบ Brownian ด้วย คือสะเปะสะปะ  
อันเป็นผลที่เกิดจากการที่อะตอมชนกันเอง ซึ่งท�าให้อะตอมมี
อุณหภูมิสูงขึ้น การหักล้างระหว่างปัจจัยท้ังสองนี้คือข้อเสียท่ี
ท�าให้นักฟิสิกส์ไม่สามารถท�าให้อะตอมมีอุณหภูมิลดต�่ามากได้

ดังน้ัน เพื่อให้กลุ่มอะตอมมีอุณหภูมิซูเปอร์ต�่า นักฟิสิกส ์
จ�าต้องอาศัยเทคนิคอื่นเสริม นั่นคือ อาศัยกระบวนการระเหย 
(evaporative cooling) ซึง่เป็นวธิท่ีีเราใช้เวลาต้องการจะท�าให้
กาแฟเยน็ลง คอื เป่าลมไปเหนือผวิน�า้กาแฟ การท�าเช่นน้ีจะช่วย
ให้โมเลกลุน�า้ทีม่อีณุหภูมสิงูถกูก�าจดัออกจากกาแฟออกมาเป็น
ไอน�า้ ซึง่มผีลท�าให้โมเลกลุน�า้ทีเ่หลอืมพีลังงานน้อยลง คอืเยน็ลง 
ดังนั้น เมื่อใดที่มีกลุ่มอะตอมอุณหภูมิสูง กระบวนการระเหยจะ
ท�าให้กลุ่มอะตอมที่เหลือมีอุณหภูมิลดลง ๆ

คณะบุคคลผู้บุกเบิกเทคนิคเช่นนี้คือ Chu, Cohen-Tan-
noudji และ Phillips ซึ่งสามารถท�าให้อะตอมเย็นจัดจนใกล้ถึง
อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ได ้เป ็นเวลานานหลายวินาที

 
และอะตอมท่ีถูกกักนี้จะเคล่ือนท่ีไป-มาเสมือนตกอยู ่ในวุ ้น
เหนียว เมื่ออะตอมมีความเร็วต�่า นักฟิสิกส์ก็สามารถศึกษาและ
วัดสมบัติของอะตอมได้อย่างแม่นย�า จนสามารถน�าไปสร้าง
นาฬิกาปรมาณท่ีูเดินได้เท่ียงท่ีสดุในโลก และใช้ในกระบวนการ 
atomic lithography เพื่อท�าคอมพิวเตอร์ชิพให้มีขนาดเล็ก 
ยิ่งกว่าเทคนิคธรรมดาหลายพันเท่า

หลังจากที่ประสบความส�าเร็จในการท�าวิจัยระดับรางวัล 
โนเบลแล้ว Chu ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยั Stanford 
ในปี ค.ศ. 1987 และเริม่โครงการ Bio-X ซึง่เป็นโครงการวจิยัที ่
เชือ่มโยงชีววิทยากับแพทยศาสตร์ โดย Chu เป็นตัวตั้งตัวตี 
ในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.2004 Chu ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ผู ้อ�านวยการของห้องปฏิบัติการ Lawrence Berkeley  
National Laboratory (LBNL) ซ่ึงมีจุดประสงค์จะวิจัยและ
พัฒนาด้านพลังงาน เช่น พลังนวิเคลียร์ พลังงานแสงอาทติย์ และ
พลังงานชีวมวล เพราะได้พบว่าในการต่อสู ้กับภัยโลกร้อน 
อเมริกาจ�าต้องลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน 
และน�้ามัน Chu ได้เคยเสนอให้หลังคาบ้าน และถนนทุกสายใน
โลกทาสีขาว หรือสีอ่อนเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับ
ออกไปสู่อวกาศ ซึ่งจะท�าให้อุณหภูมิของโลกลดลงได้ และผลที่
เกิดขึ้นนี้ Chu คิดว่า จะมีค่าเท่ากับการที่โลกไม่ใช้รถยนต์เลย
เป็นเวลานาน 11 ปี

รูปที่ 3
(ที่มา: http://www.ideastream.org/news/npr/170878703)
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Chu ยังเป็นนักเคลื่อนไหวคนส�าคัญในการเตือนสังคมให้
ตระหนกัภยัโลกร้อนด้วย เมือ่ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการคนหนึง่
ของกรรมาธิการ Copenhagen Climate Council ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีนักวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจท�างานร่วมกัน 

ด้วยผลงานการพยายามสร้างพลงังานสะอาด ในปี ค.ศ.2008 
ประธานาธิบดี Barack Obama แห่งสหรัฐจึงเลือก Steven 
Chu นกัฟิสกิส์รางวลัโนเบลให้เป็นรฐัมนตรกีระทรวงพลังงาน 
เพราะ Obama ต้องการส่งสญัญาณให้ประชาชนอเมริกนัรู้ว่า 
สหรัฐฯ ต้องการแก้ปัญหาโลกร้อนโดยให้นักวิทยาศาสตร์
ค้นหาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม Chu จึงเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
คนแรกที่เข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของ Obama 
และนั่นหมายความว่าในการประชุม คณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 
จะมีนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลเข้าร่วมประชุมด้วย

ดังนั้นจากต�าแหน่งผู ้อ�านวยการที่ LBNL ซึ่งได้รับงบ
ประมาณปีละ 600 ล้านดอลลาร์ และมบุีคลากรใต้บงัคบับญัชา 
4,000 คน มาด�ารงต�าแหน่ง รฐัมนตรที�าให้ Chu ต้องบรหิารเงิน
งบประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์/ปี และควบคุมการท�างาน
ของห้องปฏบิตักิารระดบัชาต ิ17 แห่งเพือ่หาพลงังานทดแทน 
พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เลือกวิธีก�าจัดกากกัมมันตรังสี วิจัย
ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน พัฒนาจุลินทรีย์ท่ีสามารถแปลง 
cellulose เป็นเชือ้เพลงิ และสร้างเทคโนโลยทีีท่�าให้เชือ้เพลงิ
ชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ตามปกติ คนท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน 
มักเป ็นนักการเมืองหรือนักธุ ร กิจที่ ไม ่มีภูมิห ลังด ้ าน
วทิยาศาสตร์ ดังนัน้เมือ่ Obama ตดัสนิใจเลอืก Chu มาท�างาน
บริหารและการเมือง หลายคนจึงกังวลว่า ความเก่งในห้อง
ปฏบิตักิารของ Chu อาจไม่เพยีงพอท่ีจะท�าให้งานการเมอืงลลุ่วง 
เพราะรฐัมนตรต้ีองท�าหน้าทีท่กุเรือ่งอย่างประนปีระนอม และ
ชกัจงูให้ฝ่ายอืน่ๆ เหน็คล้อยตาม ต้องพยายามอธบิายข้อจ�ากดั
ของวทิยาศาสตร์ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเข้าใจ ต้องพบปะ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิมาชกิอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้
ต้องใช้เหตผุลหกัล้างความเหน็ของคนท่ีไม่เหน็ด้วย ซึง่ Chu กเ็ชือ่ว่า 
รางวัลโนเบลของเขาคงมนี�า้หนกัท�าให้ผูค้นเชือ่ค�าอธบิาย และ
ค�าช้ีแนะบ้าง เพราะการสนทนากันจะท�าให้นักการเมืองคิด
อะไร ๆ  ในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น แทนที่จะยึดติดอุดมการณ์
ส่วนตัวโดยไม่ฟังเหตุผลในมุมมองของวิทยาศาสตร์เลย

หลังจากที่เวลาผ่านไป 4 ปี Chu ก็ได้ประกาศอ�าลา
ต�าแหน่งรัฐมนตรี โดยไม่เข้าร่วมกับคณะรัฐบาลของ Obama 
ในวาระที่สอง และได้ลาออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2013 
เพื่อกลับไปท�างานที่มหาวิทยาลัย Stanford

ในด้านชีวิตส่วนตัว เมื่ออายุ 49 ปี Chu ได้แต่งงานใหม่
กับ Jean Fetter นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน และมีบุตรชาย 2 คน
ซึ่งเกิดจากภรรยาคนแรก Lisa Chu-Thielbar

นอกจากวิทยาศาสตร์แล้ว Chu ยังสนใจเบสบอล ว่ายน�้า 
เทนนสิ กระโดดน�า้ และจกัรยาน แต่ Chu พดูภาษาจนีไม่ได้เลย 
เพราะพ่อแม่ไม่เคยสนทนากับ Chu และพี่น้องเป็นภาษาจีน
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