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บทที่ 1 ฟสิกสอนุภาคและCERN
ฟสกิ สอนุภาคและCERN
มนุษยมีความชางสงสัยโดยกําเนิด ไมวาจะเปนเรื่องของตัวเอง เรื่องของคนอื่น เรื่องของโลก เรื่องของ
สิ่งที่แวดลอมตัวเรา เมื่อเราพยายามหาคําตอบของคําถามเหลานี้อยางเปนเหตุเปนผล ก็นํามาซึ่ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คําถามสําคัญที่นํามาสูก ารศึกษาฟสิกสอนุภาคคือ เราคืออะไร ตัวเราประกอบ
ขึ้นจากอะไร นั่นก็คือ คําถามวา สสารประกอบขึ้นจากอะไรนั่นเอง เพื่อจะใหไดมาซึ่งคําตอบของคําถามนี้
เราก็ตองลองคิดพิจารณาดูอยางงายๆ เริ่มจากตัวเรา เราตัวใหญ (หรือเล็ก) ขนาดนี้ ก็ยังประกอบขึ้นมาจาก
เลือด เนื้อ กระดูก ไขมัน แลวเลือดเนื้อกระดูกไขมัน ประกอบขึ้นมาจากอะไร ก็ตองมีหนวยที่เล็กลงไปอีก ถา
หากเปนนักเรียนมัธยมปลายก็คงจะสามารถบอกไดวาเปนเซลล แลวเซลลประกอบขึ้นจากอะไร ก็ตองมีหนวยที่
เล็กลงไปอีก ถาแบงไปเรือ่ ยๆอยางนี้ อาจจะไมสามารถหาทีส่ ิ้นสุดได นักปราชญชาวกรีกโบราณก็เลยบอกวา
เอาอยางนี้แลวกัน ใหหนวยทีเ่ ล็กที่สุด ที่ไมสามารถแบงไดอกี ใหเรียกวา อะตอม และสสารตางชนิดกันก็
ประกอบขึ้นจากอะตอมตางชนิดกัน แนวความคิดนี้ถูกพัฒนาตอมาเรื่อยๆ มีการคนพบ ธาตุตางๆ มากมาย
เชน ไฮโดรเจน คารบอน ออกซิเจน ไนโตรเจน เหล็ก ปรอท ทอง เนื่องจากความชางสังเกตุของ
นักวิทยาศาสตร ทําใหพบวาธาตุตางๆเหลานี้ บางธาตุมีสมบัติที่ใกลเคียงกัน จึงมีความพยายามทีจ่ ะจัดธาตุ
เหลานี้เปนหมวดหมู แตก็ยังไมสามารถจัดได จนกระทั่ง มีการคนพบอิเล็กตรอน, โปรตอน และนิวตรอน วา
เปนสวนประกอบของอะตอม อะตอมไมไดเล็กที่สุดอีกตอไป และอะตอมถูกแบงไดอีก!! การวัดเลขอะตอม
(จํานวนโปรตอนในอะตอม) จึงนํามาสูก ารจัดหมวดหมูของธาตุไดสําเร็จ เปน "ตารางธาตุ" ซึ่งจนถึงปจจุบันเรา
คนพบแลว 118 ธาตุ
ยังไมหมดเทานี้ นอกจาก อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน แลว ยังมีการคนพบอนุภาคอื่นๆ เพิ่มขึ้น
อีก เชน โพซิตรอน, มิวออน, ไพออน จนถึงชวงทศวรรษ 1960 มีอนุภาคที่ถูกคนพบกวารอยอนุภาค!! ทําให
นักฟสิกสเริ่มคิดวา อนุภาคทั้งหมดนี้มันมากเกินไปกวาที่จะเปนอนุภาคมูลฐาน (อนุ คือ เล็ก หรือนอย, ภาค
หมายถึง สวน รวมกันแลว อนุภาค หมายถึง สวนประกอบเล็กๆ สวน มูลฐาน คือ รากฐาน, บอเกิด รวมกัน
แลว อนุภาคมูลฐาน ก็คือ สวนประกอบเล็กๆทีเ่ ปนบอเกิดของ...อนุภาคทัง้ ปวง) นั้นก็คือ นักฟสิกสยัง
พยายามที่จะหาวาอะไรเล็กทีส่ ุดตอไป (ถาจะถามวาหาไปทําไม คําตอบก็อยูในประโยคแรกของบทความคือ
อยากรูนั่นเอง เพือ่ ความเขาใจในธรรมชาติ ยกตัวอยางในชีวิตประจําวัน ถาหากเราไมอยากรูอยากเขาใจใน
ธรรมชาติของไฟฟาซักเล็กนอย เราคงไมสามารถนําไฟฟามาใชงานไดอยางทุกวันนี้) การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะฟสิกส ทฤษฎี ยอมมาคูกับการทดลองเสมอ เราไมสามารถตั้งทฤษฎีขึ้นมาเฉยๆ โดย
ที่ทฤษฎีนั้นไมสามารถอธิบายสิ่งที่เราพบเห็นจากการทดลองได เชนเดียวกันกับการศึกษาในโรงเรียน การ
เรียนแตทฤษฎีโดยไมเคยเห็นการทดลองหรือการนําทฤษฎีไปประยุกตใชนั้น นอกจากนักเรียนจะไมเขาใจอยาง
แจมแจงและนําไปประยุกตไมไดแลว ยังทําใหเกิดความเบื่อหนายในวิชาที่เรียนอีกดวย กลับมาทีก่ ารคนพบ
อนุภาคที่มีมากเกินไป ในทํานองเดียวกันกับตารางธาตุ นักทฤษฎีก็เริ่มจัดหมวดหมูของอนุภาค ตอนนั้นจัดได
เปนสองกลุมคือ 1) เลปตอน คือกลุมของอนุภาคที่ทําอันตรกริยาอยางออน (weak interaction) เชน
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อิเล็กตรอน ( e  ) โพซิตรอน (ปฏิยานุภาคของอิเล็กตรอน, e  ) มิวออน (  ) นิวตริโน ( ) (ปฏิยานุภาคของ
อนุภาค ก คือ อนุภาคที่มีสมบัตเิ หมือนกับอนุภาค ก ทุกประการยกเวนมีประจุตรงกันขามกับอนุภาค ก มัก
เขียนดวยสัญลักษณเดียวกันแตเครือ่ งหมายแสดงประจุตางกัน หรือ มีสัญลักษณบารเพิม่ เขามา เชน  e , e )
กลุมที่ 2) ฮาดรอน คือ กลุมของอนุภาคที่ทําอันตรกริยาอยางเขม (strong interaction) เชน โปรตอน ( p )
นิวตรอน ( n ) ฯลฯ และกลุมนี้เองทีม่ ีปญ
 หาวา มีสมาชิกเพิม่ ขึ้นอยางมากมาย โดยการพยายามจัดกลุมฮา
ดรอน นักทฤษฎีเสนอแผนภาพทีเ่ รียกวา Eightfold way (ชื่อนี้ไดแรงบันดาลใจมาจาก มรรค 8 ซึ่งมีชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา the Noble Eightfold path) คลายกับในตอนเริ่มแรกของการจัดตารางธาตุ ซึ่งจัดไดแตไม
เขาใจวาทําไมถึงตองจัดแบบนี้ นักทฤษฎีจึงเสนออีกวาฮาดรอนนั้นประกอบขึ้นมาจากสิง่ ที่เรียกวา ควารก
(Quark) โดยที่ในโปรตอนหนึ่งตัว ประกอบดวยควารก 3 ตัว ในตอนแรกทฤษฎีควารกนี้ ยังไมไดรับความ
เชื่อถือมากนัก เนื่องจาก ไมมีการทดลองใดที่ตรวจพบควารกมากอน จนกระทัง่ มีกลุมนักทดลองทําการ
ตรวจสอบการกระจายตัวของประจุไฟฟาภายในโปรตอนและพบวา มีการกระจายตัวเปนกระจุก สามกระจุก
นั่นหมายถึง โปรตอนประกอบขึ้นมาจากควารกนั่นเอง!!
นอกจากการศึกษาอนุภาคซึ่งประกอบขึ้นมาเปนสสารแลว ยังตองมีการศึกษาอีกดวยวา อนุภาค
เหลานี้ทําอะไรกัน หรือที่เรียกวา อันตรกริยาระหวางอนุภาค อันตรกริยาระหวางอนุภาคนั้นแบงออกเปนสี่
ประเภท คือ 1) แรงโนมถวง เปนอันตรกริยาระหวางวัตถุสองกอน แรงนีจ้ ะเห็นไดชัดเมื่อวัตถุที่ทําอันตรกริยา
กันนั้นหนักหรือใหญมาก เชน โลกดึงดูดใหดวงจันทรโคจรรอบโลก โลกดึงดูดใหทเุ รียนตกลงสูพื้นโลก และ
ดึงดูดใหเราไมหลุดออกไปนอกโลก เปนตน 2) แรงแมเหล็กไฟฟา เปนอันตรกริยาที่กระทํากับประจุไฟฟา
เชน อิเล็กตรอนซึง่ มีประจุลบจะดึงดูดโปรตอนซึ่งมีประจุบวก และจะผลักกับอิเล็กตรอนดวยกันเอง แมเหล็ก
ก็ทําอันตรกริยากับประจุเชนกัน เชน ในทีวีอวนๆแบบเกานัน้ ภาพที่ปรากฎขึ้นบนจอนั้นเกิดจาก อิเล็กตรอนซึง่
ถูกยิงออกมาเปนขบวนจากดานหลังทีวี ตกกระทบลงบนจอแกวซึ่งฉาบไวดวยสารเรืองแสง ทําใหเราเห็นแสง
ขึ้น การที่เราจะเห็นเปนภาพไดนั้น ตองใชแมเหล็ก เขามาชวยในการเบี่ยงเบนใหขบวนหรือลําอิเล็กตรอนนั้นไป
ทางซายทีขวาที ถาจะถามวาลําอิเล็กตรอนกวาดไปเร็วแคไหน ก็เร็วขนาดที่ตาเรามองไมทันก็แลวกัน 3) แรง
นิวเคลียรอยางออน เปนอันตรกริยาทีก่ ระทํากับเลปตอนและควารก เปนอันตรกริยาที่ทําใหเกิดการแผรังสีแบบ
เบตา และทําใหเกิดปฏิกริยาฟวชั่นในดวงอาทิตยและในระเบิดไฮโดรเจน 4) แรงนิวเคลียรอยางเขม เปน
อันตรกริยาที่ยึดเหนี่ยวควารกไวในโปรตอน และยึดเหนีย่ วโปรตอนและนิวตรอนใหอยูรวมกันเปนนิวเคลียส
แรงโนมถวง หรือแรงดึงดูดระหวางมวลนั้น ถือวามีผลนอยมาก เมื่อพิจารณาในระดับอนุภาค (แรง
แมเหล็กไฟฟาระหวางอิเล็กตรอนสองตัวมีขนาดใหญกวาแรงดึงดูดระหวางมวลของอิเล็กตรอนถึง 1043 เทา)
ในการศึกษาฟสกิ สอนุภาค เราจึงสามารถตัดผลเนื่องจากแรงโนมถวงออกไปได และพิจารณาเพียงสามแรง
เทานั้น
แนวคิดเกี่ยวกับแรงในสมัยกอนนั้น ยังไมชัดเจน เชน ดวงจันทรโครจรรอบโลกดวยแรงดึงดูดระหวาง
มวล ประจุลบกับประจุบวกเมื่อนํามาวางใกลกันจะมีแรงดึงดูดกัน แรง หรือ อันตรกริยาระหวางมวลหรือ
ประจุนั้น เกิดจากอะไร ดวงจันทรรูสกึ ถึงแรงจากโลกไดอยางไร ประจุลบและประจุบวกรูส ึกถึงแรงระหวาง
กันไดอยางไร ทั้งๆที่มันไมไดอยูติดกัน ในสมัยปจจุบัน นักทฤษฎีมองภาพอันตรกริยาตางๆ เหลานี้ใหม โดย
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มองวา มีอนุภาคที่เปนสื่อกลางของแรง เรียกวา โบซอน ซึ่งจะแตกตางกันไปสําหรับอันตรกริยาแตละชนิด
สื่อกลางของแรงแมเหล็กไฟฟาคือ กอนแสงที่เรียกวา โฟตอน สื่อกลางของแรงนิวเคลียรอยางออนคือ W
และ Z สื่อกลางของแรงนิวเคลียรอยางเขมคือ กลูออน และสื่อกลางของแรงโนมถวง (ยังหาไมเจอในการ
ทดลอง) เรียกวา กราวิตอน ขณะที่เกิดอันตรกริยาระหวางอนุภาค นักทฤษฎีอธิบายวา อนุภาคที่ทําอันตร
กริยากันนั้น แลกเปลี่ยนสื่อกลางซึง่ เปนอนุภาคเสมือนระหวางกัน (ที่เรียกวาอนุภาคเสมือนเนื่องจาก ไม
สามารถตรวจวัดได) ทําใหปญ
 หาที่วา "อีกอนุภาคหนึ่งรูไดอยางไร" นั้นหมดไป ทฤษฏีนี้สามารถใชอธิบาย
อันตรกริยาตางๆ ไดสอดคลองกับการทดลอง โดยคําวาอธิบายในทางฟสกิ สนั้น ก็คือ การอธิบายดวย
คณิตศาสตร หรือ สมการนั้นเอง เราจะเห็นวา การศึกษาอนุภาคนอกจากจะชวยใหเราเขาใจเกี่ยวกับอนุภาค
แลว ยังชวยใหเราเขาใจอันตรกริยาระหวางอนุภาคไดดวย
มาถึงจุดนี้ เรามีอนุภาคมูลฐาน ซึ่งแบงออกไดเปนสองกลุมคือ 1) เฟอรมอิ อน คือ อนุภาคที่เปน
องคประกอบพื้นฐานของอนุภาคอื่น หรือสสารอื่น อนุภาคในกลุมนี้ยังสามารถแบงยอยไดเปนสองกลุมคือ
1.1) เลปตอน ไดแก อิเล็กตรอน ( e  ) โพซิตรอน ( e  ) มิวออน (   ,   ) ทาว (   ,  ) และนิวตริโน
( e , e ,  ,  ,  ,  ) และ 1.2) ควารก เนื่องจากมีการพบวา ฮาดรอนนั้นประกอบขึ้นจากควารก ดังที่ได
กลาวไปแลวขางตน ควารกจึงเล็กกวาฮาดรอนและเปนอนุภาคมูลฐาน ไดแก อัพ ( u, u ) ดาวน ( d , d ) สเตรงจ
( s, s ) ชารม ( c, c ) บอททอม ( b, b ) และท็อป ( t, t ) ตัวอยางฮาดรอน เชน โปรตอนประกอบดวยควารก
สามตัวคือ uud อุปซิลอนประกอบดวยควารกสองตัวคือ bb เปนตน 2) โบซอน คือ อนุภาคที่เปนสื่อของ
แรง ดังที่ไดกลาวไปขางตน ไดแก โฟตอน (  ) WและZโบซอน และกลูออน ( g )

เลปตอน ควารก

เมื่อนํามารวมกันทัง้ ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน และทฤษฎีที่ใชอธิบายอันตรกริยาระหวางอนุภาค
(เชน ทฤษฎีสนามควอนตัม QED QCD ทฤษฎีเกจ ซึ่งลวนตองใชคณิตศาสตรขั้นสูง) ก็จะไดมาซึ่งแบบจําลองที่
มีชื่อวา แบบจําลองมาตราฐาน (Standard Model) ซึ่งกวาจะไดมาซึ่งแบบจําลองมาตราฐานนั้น ไมใชเรื่อง
งาย ตองผานทัง้ ทฤษฎีและการทดลองมากมาย และผานสถานีทดลองทางฟสิกสอนุภาคหลายสถานี เชน
เทวาตรอน (Tevatron) ที่เฟอรมิแลบในอเมริกา LEP ที่ CERN HERA ที่ DESY ในเยอรมัน SLC ที่ SLAC
ในอเมริกา เปนตน และแมวาแบบจําลองนี้จะประสบความสําเร็จในการอธิบายปรากฏการณทเี่ กิดขึ้นใน
ระดับอนุภาค นักฟสกิ สอนุภาคก็ยังเชื่อวา แบบจําลองนี้ยังไมใชที่สิ้นสุด หรือยังไมสมบรูณ เนื่องจากยังมีบาง
ปญหาที่ไมสามารถตอบไดดวยแบบจําลองนี้ ซึ่งนี่ก็นําไปสูท ฤษฎีและการทดลองใหมที่กาวล้ําแบบจําลอง
มาตราฐานไปอีก และผูท ี่จะมาชวยเราตอบคําถามเหลานี้ ก็คือ เครื่องชนฮาดรอนขนาดใหญ (LHC: Large
Hadron Collider) ที่ CERN นั่นเอง

รูปที่ 1 อนุภาคมูลฐานในแบบจําลองมาตราฐาน [1]

เฟอรมิออน โบซอน
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CERN
European Organization for Nuclear Research (ภาษาอังกฤษ) หรือ Organisation
europ?enne pour la recherche nucl?aire (ภาษาฝรั่งเศส) หรือ CERN ซึ่งยอมาจาก Couseil
Europ?en pour la Researche Nucl?aire (ชื่อเดิมภาษาฝรัง่ เศส) แปลตรงตัวคือองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร ตั้งอยูที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด และมี
สถานีทดลองยอย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศสวิตเซอรแลนดและฝรัง่ เศส ปจจุบันมีสมาชิก 20
ประเทศ และมีความรวมมือกับประเทศผูส ังเกตการณจากทัว่ โลก รวมกวา 113 เชื้อชาติ มีพนักงานประจํา
ประมาณ 2,400 คน และมีนักวิทยาศาตรจากที่ตางๆ มารวมทํางานดวยกวา 10,000 คน

รูปที 2 แผนทีตังของ CERN [2] ฝังขวาอยูใ่ นเขตสวิสเซอร์แลนด์ ฝังซ้ายอยูใ่ นเขตฝรังเศส บริ เวณสีชมพูคือ
สํานักงาน และจุดทีเป็ นการทดลอง โดยสํานักงานหลักของ CERN จะอยูท่ ี Meyrin site ส่วนเครื องชน
อนุภาคทีใหญ่ทีสุดคือ LHC ซึงมีการทดลองทีสําคัญ ได้แก่ CMS อยูท่ ี Point5 (PA5), ATLAS อยูท่ ี point1,
ALICE อยูท่ ี point2 (PA2), LHCb อยูท่ ี point8 (PA8)
CERN ตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1954 โดยมีจุดประสงคเพื่อการศึกษาอะตอม หรือ ฟสิกสนิวเคลียร แตใน
ปจจุบัน งานวิจัยสวนใหญเนนฟสิกสอนุภาคมากกวา (ฟสกิ สนิวเคลียร ศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอม แต
เมื่อเรารูจ ักนิวเคลียสของอะตอมมากขึ้นแลว รูวามีอนุภาคอะไรบาง และศึกษาสวนประกอบทีเ่ ล็กลงไปกวา
ระดับขนาดของโปรตอน ศึกษาอนุภาคตางๆ เราเรียกวา ฟสิกสอนุภาค)
CERN มีประวัติศาสตรการวิจัยทางฟสิกสนิวเคลียรและฟสกิ สอนุภาคมายาวนาน มีเครื่องเรง และ
เครื่องตรวจจับอนุภาคที่ถูกพัฒนาขึ้นที่นี่มากมาย เราจะลองลําดับเครื่องเรงและงานทีส่ ําคัญไวดังนี้ [3]
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• ไซโครซินโครตรอน (Synchrocyclotron, SC) ปค.ศ.1957 เครื่องเรงอนุภาคเครื่องแรกของ CERN
สามารถเรงโปรตอนใหมีพลังงานสูงสุด 600 MeV
• โปรตอนซินโครตรอน (Proton Synchrotron, PS) ปค.ศ.1959 เรงโปรตอนใหมีพลังงานไดสูงสุด 28
GeV และยังคงใชงานจนถึงปจจุบัน
• เครื่องตรวจจับอนุภาคแบบ Multiwire proportional chamber ปค.ศ.1968 มีลักษณะเปนหองทีม่ ี
แก็ส และมีลวดวางขนานกันเปนแถวตอกับขั้วไฟฟาและเครือ่ งขยายสัญญาณ เมื่อมีอนุภาคที่มีประจุ
ผานมาจะทําใหแก็สแตกตัวเปนไอออนและถูกเรงไปที่ลวดทําใหเกิดเปนสัญญาณ พัฒนาขึ้นโดย
Georges Charpak ซึ่งไดรบั รางวัลโนเบลในปค.ศ.1992 และหลักการของเครื่องตรวจจับอนุภาคแบบ
นี้ยังคงใชอยูในเครื่องตวรจวัดอนุภาคในปจจุบัน
• เครื่องชนโปรตอนเครื่องแรกของโลก (Intersecting Storage Ring, ISR) ปค.ศ.1971 ทําให CERN มี
ประสบการณเกี่ยวกับเครื่องชนอนุภาคมากขึ้น และมีการรวมมือกับนานาชาติอยางเปนทางการ
• ตรวจพบ neutral current ตามทฤษฎีการรวมแรงแมเหล็กไฟฟาเขากับแรงนิวเคลียรอยางออน
(Electroweak theory) ในปค.ศ.1973 โดยใช Bubble chamber (เครื่องตรวจจับอนุภาคแบบหอง
ฟองอากาศ) ซึ่งทั้งนักทฤษฎีและนักทดลองที่ทํางานนี้ตางไดรับรางวัลโนเบล
• ซูเปอรโปรตอนซินโครตอน (Super Proton Synchrotron, SPS) ปค.ศ.1976 ตอนเริ่มตนเดินเครื่อง
สามารถเรงโปรตอนใหมีพลังงานได 300 GeV ปจจุบันยังใชงานอยู โดยใชเรงโปรตอนใหมพี ลังงานถึง
450 GeV และสามารถใชเรงอนุภาคอื่นนอกจากโปรตอนไดดวย
• ดัดแปลงให SPS เปนเครือ่ งชนโปรตอนกับแอนติโปรตอน (Proton-Antiproton collider) ในปค.ศ.
1983 ซึ่งนําไปสูการคนพบ W และ Z โบซอน
• ใช SPS เพื่อเรงและชนนิวเคลียสของธาตุตางๆ ในปค.ศ.1986 โดยการเรงใหนิวเคลียสนั้นไปชนกับเปา
นิ่ง เพื่อศึกษา ควารก-กลูออนพลาสมา (Quark-Gluon Plasma, QGP) ซึ่งเปนสถานะที่เชื่อกันวา
เกิดขึ้นตอนที่เกิดบิ๊กแบงใหมๆ
• เครื่องชนอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนขนาดใหญ (Large Electron-Positron collider, LEP) เริ่ม
เดินเครื่องในปค.ศ.1989 มีเสนรอบวง 27 กม. เรงอนุภาคใหมีพลังงาน 100 GeV กอนนํามาชนกัน มี
สถานีทดลองใหญซึ่งมีเครื่องตรวจจับอนุภาคที่ซบั ซอนสีส่ ถานี ซึ่งทําการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
Electroweak theory LEP ถูกปดลงเมื่อปค.ศ.2000 เพือ่ การกอสราง LHC
• ผลิตแอนติไฮโดรเจนไดในหองทดลองเปนครัง้ แรก ปค.ศ.1995 โดยใชเครื่องเรงแอนติโปรตอนพลังงาน
ต่ํา (Low Energy Antiproton Ring, LEAR)
• สามารถผลิตแอนติไฮโดรเจนไดจํานวนมาก และสามารถเก็บมันไวได ในปค.ศ.2002 ซึ่งจะชวยให
สามารถศึกษาเกี่ยวกับปฏิสสารไดมากขึ้น
• เครื่องชนฮาดรอนขนาดใหญ (Large Hadron Collider, LHC) เริม่ เดินเครื่องครั้งแรกปค.ศ.2008
หลังจากใชเวลาศึกษาและออกแบบเจ็ดป (1988-1994) ทําตนแบบและสงใหโรงงานอุตสาหกรรม
ชวยผลิตเจ็ดป (1995-2001) กอสรางและติดตั้งอีกเจ็ดป (2001-2008) ใชเรงฮาดรอน (เชน
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โปรตอน ไอออนของออกซิเจน ไอออนของตะกั่ว เปนตน) โดยสามารถเรงโปรตอนใหมีพลังงานไดสงู
ถึง 3.5 TeV กอนนํามาชนกัน และจะเพิ่มเปน 7 TeV ในปค.ศ.2012

รูปที่ 3 ภาพแสดงเครื่องเรงตางๆ ใน CERN สําหรับการเรงโปรตอนไปสู LHC นั้น เริ่มจาก LINAC2 เรง
โปรตอนจนมีพลังงาน 50 MeV กอนสงไปที่ BOOSTER ซึ่งจะเรงโปรตอนใหมีพลังงาน 1.4 GeV แลวสงไปที่
PS เรงใหไดพลังงาน 25 GeV จากนั้นสงไปที่ SPS เพื่อเรงใหไดพลังงาน 450 GeV และสุดทายสงไปที่ LHC
เพื่อเรงโปรตอนใหมพี ลังงาน 7 TeV (หรือ 3.5 TeV) [3]

LHC เครื่องชนฮาดรอนขนาดใหญ
หากนักฟสิกสอนุภาคตองการศึกษาอนุภาคและอันตรกริยาระหวางอนุภาคจะทําอยางไร ทําไมตองเรง
โปรตอนใหมีพลังงานสูงๆ แลวนํามาชนกัน คําตอบก็คือ จากทฤษฎีสัมพัธภาพพิเศษของไอนสไตน E=mc2
มวลและพลังงานสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหวางกันได เมื่อเราเรงโปรตอนหรืออนุภาคใหมีพลังงาน
สูงๆ และนํามาชนกัน สิ่งที่เกิดขึ้น คือ พลังงานของโปรตอนบางสวนจะถูกเปลี่ยนไปเปนมวล หรืออนุภาคใหม
นั่นเอง และยิ่งเราเรงโปรตอนใหมีพลังงานมากขึ้นกอนนํามาชนกัน เราก็จะยิ่งสามารถผลิตอนุภาคที่มีมวล
มากขึ้นได สําหรับ LHC นั้น ตามแบบที่วางไวจะสามารถเรงโปรตอนใหมีพลังงานไดถึง 7 TeV แตในปจจุบัน
เพื่อการทดสอบและความปลอดภัย พลังงานของโปรตอนอยูที่ 3.5 TeV (หนวยของพลังงานที่ใชในทางฟสิกส
อนุภาค คือ อิเล็กตรอนโวลต (eV) เมื่อ 1 eV = 1.602x10-19 จูล = 3.829x10-20 แคลอรี่)
ตรงบริเวณที่โปรตอนถูกเรงมาชนกันนั้น จะมีเครื่องตรวจจับอนุภาคอยู เพื่อดูวามีอนุภาคอะไรเกิดขึ้น
บาง เพื่อที่จะสามารถศึกษาอันตรกริยาทีเ่ กิดขึ้นได ที่ LHC มีเครื่องตรวจจับอยู 4 การทดลองใหญๆ คือ
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1) A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS) 2) Compact Muon Solenoid (CMS) 3) A Large Ion
Collider Experiment (ALICE) และ 4) Large Hadron Collider beauty (LHCb) เครื่องตวรจจับอนุภาค
เหลานี้ลวนแลวแตเปนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ซึ่งอยูในสนามแมเหล็กและประกอบดวยชั้นตรวจจับตางๆ เชน
สวนตรวจรอยทางเดินอนุภาค สวนตรวจจับอนุภาคที่มปี ระจุ สวนตรวจจับฮาดรอน และสวนตรวจจับมิวออน
เปนตน สัญญาณจะเกิดจากการที่อนุภาคผานวัสดุที่ใชทําตัวตรวจจับแลวเกิดอันตรกริยากันสูญเสียพลังงาน
ออกมาในรูปแสง แลวก็เอาตัวรับแสงไปติดไวที่ทายวัสดุ ก็จะไดเปนสัญญาณไฟฟาออกมา เนื่องจากตัว
ตรวจจับนี้แบงเปนสวนเล็กๆ เปนชั้นๆ เมือ่ เกิดสัญญาณที่สว นไหนชั้นไหน เราก็สามารถนํามาสรางเปนรอย
ทางเดินของอนุภาคได และบอกสมบัตบิ างอยางของอนุภาคนั้นได วามีประจุหรือไม มีโมเมนตัมเทาไร

รูปที่ 4 เครื่องตรวจจับอนุภาค CMS แสดงลักษณะของเครือ่ งตรวจจับอนุภาคซึ่งประกอบดวยชั้นตางๆ
มากมาย ภาพขวาเปนภาพตัดขวาง [4]
โดย ATLAS และ CMS เปนเครือ่ งตรวจจับอนุภาคทั่วไป ใชตรวจจับอนุภาคตางๆทีเ่ กิดขึ้น และศึกษา
อันตรกริยาระหวางอนุภาค (แบบจําลองมาตราฐาน และมากกวานั้น) ALICE ศึกษาการชนของนิวเคลียสของ
ธาตุ เชน ตะกั่ว เพื่อศึกษาสถานะของสสารทีเ่ รียกวา ควารก-กลูออนพลาสมา เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
กําเนิดเอกภพ LHCb ศึกษาอันตรกริยาที่ไมเปนไปตามหลักการอนุรกั ษประจุและแพริตี และศึกษาอันตร
กริยาทีเ่ กิดไดยาก เพื่อทําความเขาใจวา ทําไมในเอกภพจึงเต็มไปดวยสสาร และมีปฏิสสารนอยมาก ทั้งๆที่ทงั้
สองอยางนาจะมีปริมาณเทากันตอนทีเ่ อกภพกําเนิดขึ้น เพื่อทําความเขาใจกับปญหาเหลานี้ เราจะไดนําไปสู
หัวขอตอไป

LHC กับคําถามที่ยังไมไดคําตอบ
คําถามสําคัญที่เปนจุดมุงหมายของการสราง LHC ขึ้นมานั้น ก็เกิดจากความไมสมบูรณของแบบจําลอง
มาตราฐาน ที่ยังไมสามารถอธิบายปรากฏการณบางอยางได ทฤษฎีใหมๆ จึงถูกเสนอขึ้นมา และเพื่อที่จะรูวา
ทฤษฎีเหลานั้นถูกหรือไม การทดลองตางๆที่ LHC จึงถูกสรางขึ้นเพื่อตอบคําถามเหลานั้น ซึ่งไดแก
ที่มาของมวล
ทฤษฎีตามแบบจําลองมาตรฐานนั้นบอกวา อนุภาคที่เปนสือ่ ของแรงนั้นไมมีมวล แตจากการทดลอง
พบวา W และ Z โบซอน ซึง่ เปนสื่อของแรงนิวเคลียรอยางออนนั้น มีมวลและมีระยะทางการเกิดอันตรกริยาใน
•

8
สั้น ทําใหนักทฤษฎี พยายามคิดทฤษฎีมาอธิบาย โดยทฤษฎีที่เชื่อกันตอนนี้และตองการการพิสูจนมีชื่อวา
กลไกฮิกส (Higgs Mechanism) ซึ่งกลาววา ทุกๆที่นั้น มีอนุภาคชนิดหนึ่งอยู ชื่อวาอนุภาค ฮิกส ซึ่งเปน
ตัวกลางทําใหอนุภาคตางๆ มีมวลโดยการเกิดอันตรกริยากับอนุภาคฮิกสนี้ เปรียบเทียบเชน W และ Z โบ
ซอนนั้นเปนกระบือตัวอวนในบอโคลนของอนุภาคฮิกส เมือ่ กระบือพยายามเคลื่อนที่ไปขางหนาก็จะมีแรงตาน
เนื่องจากโคลน ทําใหไมสามารถเคลื่อนที่ไปไดไกล และนอกจากนี้กย็ ังมีคําถามที่นาสงสัยเกี่ยวกับตัวอนุภาค
ฮิกสเอง เนื่องจากนักทฤษฎีไมสามารถคํานวณไดวาอนุภาคฮิกสจะมีมวลเทาไหร ปจจุบันการทดลอง ATLAS
และ CMS ที่ LHC ก็กําลังทํางานกันอยางแข็งขันเพื่อตามหาอนุภาคฮิกสที่วานี้ และก็กําลังอยูในชวงที่นา
ตื่นเตนทางการทดลองเนื่องจาก LHC เพิ่งจะไดเริ่มเก็บขอมูล หลังจากที่ปดซอมแซมในป 2008 - 2009
ในการหาอนุภาคฮิกสนั้น เราไมสามารถใชเครื่องตรวจจับในการตรวจจับอนุภาคฮิกสไดโดยตรง แตเรา
จะทําโดยออมๆ คือ นักทฤษฎีทํานายวา อนุภาคฮิกสจะสามารถเกิดอันตรกริยาอะไรไดบาง สลายตัวเปน
อนุภาคอะไรไดบาง เชน สลายตัวเปน W โบซอนสองตัว หรือ สลายตัวเปน Z โบซอน 2 ตัวซึ่งจะสลายตัวตอ
เปนมิวออน 4 ตัว เปนตน และโดยการตรวจหาอันตรกริยาเหลานี้ จะชวยใหเราบอกไดวาเจอฮิกสแลว และ
บอกไดวาฮิกสมีมวลเทาไร เนื่องจากการที่ไมสามารถทํานายไดวาอนุภาคฮิกสนี้มีมวลเทาไร ทําใหตองทําการ
ทดลองโดยการไลตรวจไปทีละคามวล (ซึง่ เวลาที่นักฟสิกสอนุภาคพูดกันจะบอกเปนคาพลังงาน) ของอนุภาคที่
เกิดขึ้นจากการชนของโปรตอน และในขณะนี้สามารถบอกไดบางคาพลังงานที่ตรวจไปแลววา ไมพบอะไร แตก็
ยังเหลือสวนที่ยังไมไดตรวจ ซึ่งในปนี้ อาจจะมีรายงานออกมาอีก LHC จะหาอนุภาคฮิกสเจอหรือไม หรือจะ
เจออนุภาคอื่นแทน ทฤษฎีจะถูกตองหรือลมเหลว ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น นักฟสกิ สอนุภาคก็ยังคงมีงานอีก
มากมายรออยูเพือ่ คนหาคําตอบ (ทฤษฎี) เพื่อทําความเขาใจใน "ธรรมชาติ" ตอไป
• ทฤษฎีเพื่อการรวมแรงทั้งสี่เขาดวยกัน
เนื่องจากความไมสมบูรณของแบบจําลองมาตราฐาน จึงมีการเสนออีกทฤษฎีนึงขึ้นมาเพื่ออธิบายการ
รวมแรงทั้งสี่เขาดวยกันตอนทีเ่ อกภพเกิดขึ้นใหมๆ (หลังจาก 10-43 วินาที) ทฤษฎีที่เสนอขึ้นนี้มีชื่อวา ซูเปอร
ซิมเมทรี (Supersymmetry) ซึ่งกลาวเกี่ยวกับอนุภาคจากมิติที่สูงกวามิติที่เราสังเกตได เมือ่ เราสังเกตจากมิติ
ของเรา เราอาจจะมองเห็นหลายมุมของอนุภาคเดียวกันแลวตีความไปวาเปนอนุภาคคนละชนิดกัน เชน ลอง
พิจารณาวัตถุสามมิติที่ถูกมองโดยคนที่อยูในสองมิติ ลูกปงปองหนึง่ เมื่อเคลื่อนผานกระดาษ (สมมติวาผานได)
คนที่อาศัยอยูในแผนกระดาษ จะมองเห็นวงกลมจากเล็กๆ แลวคอยๆใหญขึ้น แลวก็เล็กลงอีกครัง้ และอาจ
ตีความไปไดวาวงกลมวงนี้มีลกั ษณะแปลกประหลาดทีส่ ามารถเปลี่ยนขนาดของตัวมันเองได โดยที่ไมรเู ลยวาที่
จริงแลว เกิดจากวัตุถุที่อยูในสามมิติ ทฤษฎีนี้ทํานายถึงการมีอยูของอนุภาคที่มีมวลขนาดใหญ ซึ่งจะหากมี
จริง ATLAS และ CMS จะบอกเรา
• องคประกอบของเอกภพ
เปนคําถามเกี่ยวกับเอกภพของเรา เมื่อนักฟสิกสอยากศึกษาอวกาศ การกําเนิดเอกภพ อยากรูวา เรา
เริ่มตนมาอยางไร และอนาคตตอไปจะเปนอยางไร ทฤษฎีปจจุบันทีเ่ ปนที่เชื่อถือ บอกวาเอกภพเกิดจากการ
ระเบิดครั้งใหญ (แตกอนหนานั้นก็ยงั ไมร)ู และเอกภพก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาเปนเราทุกวันนี้ แลวตอไปจะ
เปนอยางไร เราจะกลับไปสูการระเบิดครั้งใหญอกี ครั้งหรือเอกภพจะขยายตัวออกไปอยางไมมที ี่สิ้นสุด ใน
ปจจุบันนักฟสิกสพบวา เอกภพของเรากําลังขยายตัว และเพื่อที่จะอธิบายการขยายตัวนี้ สสารที่มีอยูในเอกภพ
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เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ เนบิวลา ตางๆนั้น มีปริมาณไมมากพอที่จะทําใหเกิดการขยายตัวแบบนี้ได นัก
ทฤษฎีจึงบอกวามีสสารทีเ่ รียกวา สสารมืด เพิม่ เขามา เพือ่ ชวยในการอธิบาย และแนนอนวาเราตองการการ
พิสูจน สสารมืดมีอยูจ ริงหรือไม ATLAS และ CMS จะใหคําตอบกับเรา
รูปที่ 5 นักทฤษฎีทํานายวา องคประกอบของเอกภพประกอบดวย พลังงาน
มืด 74% สสารมืด 22% และสสารทั่วไปทีเ่ รารูจักหรืออะตอมเพียง 4%
เทานั้น [5]

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงวิวัฒนาการของเอกภพ [7]
สถานะเริ่มแรกของเอกภพ
ตอเนื่องจากนักเอกภพวิทยา ที่ตองการศึกษาเอกภพ สถานะในตอนเริม่ แรกของการกําเนิดเอกภพ
เปนอยางไร ที่วากันวาเกิดการระเบิดครั้งใหญนั้น มีสภาพเปนเชนไร เราไมสามารถเปรียบเทียบกับการ
ระเบิดทั่วไปทีเ่ กิดขึ้นบนโลก เชน การจุดบัง้ ไฟ หรือ การทิง้ ระเบิดได เนื่องจากนักทฤษฎีบอกวา ขณะที่เกิดการ
ระเบิดครั้งใหญนั้น มีอุณหภูมิสงู ถึง สองลานลานองศาเซลเซียส (น้ํารอนลวกเรามีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เปลวไฟรอนๆที่ใชเชื่อมเหล็กมีอุณภูมปิ ระมาณ 3,000 องศาเซลเซียส ผิวดวงอาทิตยอุณหภูมิประมาณ 5,000
องศาเซลเซียส แกนกลางอุณหภูมิประมาณ 15 ลานองศาเซลเซียส) รอนมากจน ควารกและกลูออนยังไม
สามารถรวมกันเกิดเปนอนุภาคอื่นๆ ได เรียกสถานะนี้วา ควารก-กลูออน พลาสมา (Quark-Gluon plasma)
เพื่อทีจ่ ะทําความเขาใจสถานะนี้ใหดีขึ้น จึงมีการพยายามทําใหเกิดสถานะนี้ขึ้นโดยการเรงนิวเคลียสของธาตุ
(เชน ตะกั่ว) มาชนกัน ที่จําเปนตองใชนิวเคลียสของธาตุแทนที่จะใชโปรตอนเนือ่ งจากนิวเคลียสของธาตุหนัก
นั้น มีขนาดใหญกวาโปรตอน ประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอนจํานวนมาก (ตะกั่วประกอบดวยโปรตอน
82 ตัวและนิวตรอน 126 ตัว) เมื่อนํามาชนกันจะทําใหเกิดควารกและกลูออนปริมาณมากกวาการเรงโปรตรอน
มาชนกัน และเกิดความรอนสูงมากจนเกิดสถานะควารก-กลูออนพลาสมาในชวงเวลาสั้นๆได ตัวตรวจจับที่
•
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สรางขึ้นเพื่อตรวจจับเหตุการณชนกันระหวางไอออนก็คือ การทดลอง ALICE ซึ่งมีความสามารถทีจ่ ะตรวจจับ
อนุภาคจํานวณมหาศาลทีเ่ กิดขึ้นได นักฟสิกสจะรูไดอยางไรวาสถานะควารก-กลูออน พลาสมานั้นเกิดขึ้น
แลว วิธีการหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบกับผลจากการชนโปรตอนที่คาพลังงานเดียวกัน โดยการพิจารณา
กราฟของอนุภาคชนิดเดียวกันที่เกิดขึ้น (เชน อุปซิลอน (  ), เจ/ไซ ( J  )) ถามีการลดลงของปริมาณ
อนุภาคนั้นๆ แสดงวา อาจเกิดสถานะนั้นขึ้นเนื่องจากการทีอ่ ุณหภูมิสงู เกินไปทําใหอนุภาคเหลานั้นละลาย [6]

รูปที่ 7 ไอออนซึ่งประกอบดวยนิวตรอนและโปรตอนมากมายถูกเรงมาชนกัน เพื่อศึกษาสถานะที่เรียกวา ควาร
กกลูออนพลาสมา ซึง่ นักทฤษฎีบอกวาเปนสถานะที่เกิดขึ้นเมื่อเอกภพกําเนิดขึ้นใหมๆ [8]
ทําไมถึงมีสสารมากกวาปฎิสสาร
ในตอนเริ่มแรกทีเ่ อกภพเกิดขึ้นจากการระเบิดครัง้ ใหญนั้น นาจะมีปริมาณสสารเทากับปฏิสสาร ซึง่
หากเปนเชนนั้น เมื่อสสารกับปฏิสสารเจอกันจะทําปฏิกริยากันอยางรุนแรงและปลดปลอยพลังงานมหาศาล
ออกมา (ภาษาอังกฤษเรียก annihilation) สสารและปฏิสสารทั้งหมดก็นาจะหายไปเหลือแตพลังงาน หรือ
เหลืออยูในปริมาณเทาๆกัน แตในปจจุบันพบวาเราอยูในเอกภพที่เต็มไปดวยสสาร และมีปฏิสสารนอยมาก
จึงทําใหเกิดความสงสัยวา เกิดอะไรขึ้นกันแน ปฏิสสารหายไปไหน โดยทั่วไปอันตรกริยาทีเ่ กิดขึ้นนั้น ประจุ
(และแพริตี - สมบัติอีกอยางหนึง่ ของอนุภาค) ที่มีอยูกอนเกิดอันตรกริยาและหลังอันตรกริยาจะมีคาเทากัน แต
ในอันตรกริยาเชน อันตรกริยาอยางออน หลักการนี้ไมเปนจริง และเชื่อกันวาอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดความไม
เทากันของสสารและปฏิสสารขึ้น เพื่อที่จะตอบคําถามเหลานี้ การทดลอง LHCb จึงถูกสรางขึ้นเพื่อศึกษา
ปฏิสสาร อันตรกริยาทีเ่ กิดขึ้นไดยากและอันตรกริยาที่ไมเปนไปตามหลักการอนุรกั ษประจุและแพริตี ซึ่งผล
จะอยางไรก็ตองรอติดตามกันตอไป
•
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บทที่ 2 โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรน
หนึ่งในพันธกิจของเซิรน นอกจากการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และความรวมมือระหวางประเทศ
แลว การศึกษาก็เปนอีกหนึ่งพันธกิจที่เซิรนใหความสําคัญ ทุกๆปจะมีการจัดคาย การฝกอบรม และดูงาน
สําหรับคุณครูมัธยม และนักศึกษา โดยจะรับสมัครผานทางเวบไซต ซึ่งสามารถติดตามขาวไดจาก
https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/ โดยในปนี้สําหรับโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอน มีผสู มัครถึง
1,700 คน แตมีที่จํากัดเพียง 255 คน [9] และมีนักศึกษาเขารวมโครงการจาก 66 ประเทศทั่วโลก
เซิรนมีโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนมาตั้งแต ป ค.ศ.1998 สวนประเทศไทยนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิรน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2552 นั้น ไดมี
การลงนามในความรวมมือ เพื่อสงครูและนักศึกษาไทยไปรวมโครงการภาคฤดูรอน ซึ่งประเทศไทยก็ไดมี
ตัวแทนครูและนักศึกษาไปรวมโครงการรุนแรกเมือ่ ปพ.ศ.2553 และในปนเี้ ปนรุนทีส่ อง สามารถติดตาม
รายละเอียดการรับสมัครไดที่ http://www.slri.or.th/
2.1 ตารางกิจกรรม
ระยะเวลาโครงการ:
วันที่
26 มิถุนายน
27 มิถุนายน
28 มิถุนายน
29 มิถุนายน
6 กรกฎาคม 11 สิงหาคม
26 กรกฎาคม
4 สิงหาคม
9 สิงหาคม
12 สิงหาคม
15 สิงหาคม
19 สิงหาคม
20 สิงหาคม

26 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554
กิจกรรม
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมเิ วลา 23:25
เดินทางถึงเจนีวา รวมระยะเวลาการเดินทางประมาณ 11 ชม.
ปฐมนิเทศนชวงเชาโดยทีมผูประสานงานโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอน
เริ่มตนการฝกงานภาคฤดูรอน
- ชวงเชามีการบรรยายในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับฟสิกสอนุภาคทั้งทฤษฎี, การทดลอง
และการวิเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนกบั การฝกงาน
- ชวงบายเปนการฝกงาน
เยี่ยมชม สถานีทดลอง CMS ในชวงบาย แตเนื่องจากกําลังดําเนินการทดลองจึงไม
สามารถเยี่ยมชม detector ได
เยี่ยมชม LEIR (Low Energy Ion Ring), LINAC และ Computer Center
เขารวม Cloud chamber workshop
รายงานการฝกงานของนักศึกษาภาคฤดูรอน โดยอาสาสมัคร 20 คน
ไดไปเยี่ยมชม สถานีทดลอง CMS อีกหนึง่ ครั้งเพื่อไปเยี่ยมชม detector
สิ้นสุดโครงการ สงรายงาน
เดินทางกลับ
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2.2 การเยี่ยมชมสถานีทดลอง และการเขารวม workshop
การเขาเยี่ยมชมการทดลอง และการเขารวม workshop ตางๆนั้น เราตองสมัครดวยตนเองผานทาง
เวบไซตที่ใหขอมูลสําหรับนักศึกษาภาคฤดูรอน โดยจะจํากัดใหเขาเยี่ยมชมการทดลองไดเพียงคนละหนึ่งแหง
และเขารวม workshop ไดคนละหนึ่งอยาง และหากมีที่วางหรือมีการจัดรอบเพิ่มเติม จะมีการแจงทางอีเมลล
ผูจัดทํารายงานมีโอกาสไดเยี่ยมชมการทดลองสองแหงคือ 1) CMS และ 2) LEIR/LINAC/Computer Center
และไดเขารวม workshop สองงานคือ 1) Cloud Chamber workshop และ 2) อบรมการใชโปรแกรม
ROOT นอกจากนี้ ยังไดไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของเซิรน คือ Microcosm และ Globe ซึ่งเปดใหผูคนทั่วไป
เขาชมได โดยไมเสียคาใชจาย
2.2.1 เยี่ยมชม CMS
การไปเยี่ยมชมครัง้ นี้ ตองนั่งรถบัสไป มีผเู ขารวมทัง้ หมด 48 คน และแบงเปนกลุมยอยสองกลุม
สลับกันลงไปเยี่ยมชมดานลาง กลุมที่รออยูดานบน จะมีผดู ูแลอยูดวยและใหถามคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับ
CMS หรือ การทดลองตางๆ และพาเยี่ยมชมอาคารดานบน ซึ่งใชเปนที่สราง CMS detector กอนนําลงไป
ดานลาง ซึ่งการสรางนีเ้ ริม่ ตั้งแตยังทําเครือ่ งเรงดานลางไมเสร็จ เรามีโอกาสไดไปเยี่ยมชม CMS สองครัง้
เนื่องจากรอบแรกไมไดเขาไปดูเครื่องตรวจจับ แตพอดีมเี หตุใหมีการหยุดเดินเครื่อง ทําใหสามารถเขาไปดูได
แตเพื่อความความปลอดภัยของกลองจากสนามแมเหล็ก จึงไมไดนํากลองเขาไปดวย

รูปที่ 8 บรรยากาศการเยี่ยมชม CMS experiment: บนซาย - ภาพจากดานนอกของตึก CMS อยูกลางทุง
ขาวโพด ถายขณะอยูบนรถ, บนขวา - บรรยากาศการบรรยายเบื้องตนกอนเขาชม, ลางซาย - โถงในตึกเหนือ
พื้นดิน ซึ่งเปนที่ใชสราง CMS detector กอนนําลงไปใตดิน, ลางขวา - หองควบคุมของ CMS อยูเหนือพื้นดิน
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รูปที่ 9 บรรยากาศการเยี่ยมชม CMS (ตอ): ซาย - ลงลิฟตเพื่อไปชมดานลาง, ขวา - หลังประตูนี้คือ CMS
detector ซึ่งอยูใตดินลึก 100 เมตร
2.2.2 เยี่ยมชม LEIR, LINAC และ Computer Center
ในการเยี่ยมชมนี้แบงออกเปนสองกลุมยอยอีกเชนเคย โดยสลับกันไปเยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอร และ
LINAC กับ LEIR ที่ศูนยคอมพิวเตอร มีสวนทีจ่ ัดแสดงคอมพิวเตอรรุนเกา คอมพิวเตอรที่ใชทํา server
เครื่องแรกของโลก และอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลเปนเทปและฮารดดิสก โดยปจจุบันใชเทป เนื่องจากราคาถูกและ
สะดวกในการจัดการมากกวา นอกจากนี้ยังมีจอแสดงการใชเครือขายคอมพิวเตอร (GRID) ที่ใชในการเก็บ
และประมวณผลขอมูลซึง่ อยูตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลกแบบ real time การใชระบบ GRID นี้ทําใหมี
การใชทรัพยากรคอมพิวเตอรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ และทําใหนกั ฟสิกสอนุภาคสามารถเขาถึง
และทําการวิเคราะหขอมูลไดไมวาจะอยูที่ไหนในโลก นับวาเปนอีกเทคโนโลยีหนึง่ ที่เปนประโยชนและนาจะ
แพรหลายในอนาคตอันใกล

รูปที่ 10 ซาย - จอแสดงเครือขายคอมพิวเตอร (GRID) [10], ขวา - คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
(Computer cluster) มีปายบอกวาแตละสวนใชงานอะไร คอมพิวเตอรที่อยูที่ CERN คิดเปน 20% ของ
เครือขายคอมพิวเตอร (GRID) ทั้งหมด
เครื่องเรงทางตรงเบอร 2 (Linear Accelerator 2, LINAC2) เปนเครื่องเรงอนุภาคสวนแรกจาก
แหลงกําเนิดโปรตอน ซึง่ ผลิตโดยใชสนามไฟฟา แยกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจน (ในหนึ่งวัน เรง
ไฮโดรเจนประมาณ 2 นาโนกรัม ดังนั้นไฮโดรเจน 1 กรัม จึงใชไดนานถึงประมาณหนึง่ ลานป) เครื่องเรง
ทางตรงจะเรงใหโปรตอนมีพลังงาน 50 MeV กอนสงไปยังเครื่องเรงอันอื่นตอไป
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รูปที่ 11 ซาย - ถังไฮโดรเจนสูงประมาณ 10 ซม.[11], กลาง - สวนตัดขวางของแมเหล็กสี่ขั้ว ที่ใชเพื่อโฟกัสลํา
อนุภาคกอนสงใหเครือ่ งเรงทางตรง, ขวา - ลักษณะของทอนเหล็กภายใน LINAC ที่ใชเรงโปรตอน

รูปที่ 12 เครื่องเรงไอออนพลังงานต่ํา (Low Energy Ion Ring, LEIR) ใชเรงไอออนที่มาจาก LINAC3 ให
หนาแนนขึ้นและเปนกลุมเปนกอน จนมีพลังงาน 72 MeV แลวจึงสงไปยัง PS และเครื่องเรงอื่นๆ ตอไป
2.2.3 Cloud chamber workshop
เราถูกมิวออนหรือรังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศพุงชนเราอยูตลอดเวลา แตเราไมรสู ึกตัว และใน
workshop นี้ เราสามารถทําอุปกรณงายๆ เพื่อตรวจจับมิวออนเหลานี้ได อุปกรณหรือเครือ่ งตรวจจับนี้
เรียกวา Cloud Chamber ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนเครือ่ งตรวจจับอนุภาคที่ใชที่เซิรน แตเลิกใชไปแลว หลักการ
ทํางานของอุปกรณอาศัย หลักการอิม่ ตัวยิ่งยวดของไอแอลกอฮอรในอากาศ เมื่อมีมิวออนผานมากระทบ จะ
เปนการกระตุนใหแอลกอฮอรในอากาศนั้นควบแนนเปนหยด ทําใหเรามองเห็นรอยทางเดินของมิวออนได

รูปที่ 13 ทดลองทํา Cloud chamber จากอุปกรณทหี่ าไดงายๆ เพื่อดูมิวออนที่มาจากอวกาศ
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2.2.4 อบรมการใชโปรแกรม ROOT
ROOT เปนโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นที่ CERN เพื่อใชในการจัดการและวิเคราะหขอมูล พล็อตกราฟ
โดยในการอบรมนี้ ผูบรรยายใหเราทําแบบฝกหัดในหนาเวบไซตสําหรับอบรมการใชโปรแกรม และถาหากเรามี
คําถามก็สามารถถามไดตลอดเวลา

รูปที่ 14 เวบไซตอบรมการใชโปรแกรม ROOT [12]
2.2.5 เยี่ยมชม Microcrosm และ Globe
Microcrosm และ Globe เปนพิพิธภัณฑของ CERN ซึ่งเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชม จัดแสดง
ประวัติศาสตร ใหความรูเกี่ยวกับฟสิกสอนุภาคและการทดลองตางๆใน CERN

รูปที่ 15 ภายใน Microcosm ซาย - แบบจําลองทอของ LHC ที่อยูใตดิน ประกอบดวยทอเล็กสองทอซึ่งมี
แมเหล็กสองขั้วลอมรอบ เพือ่ ใชเรงลําโปรตอนในทิศตรงกันขาม, ขวา - ลักษณะของเครื่องเรงอนุภาคทางตรง
จะสังเกตวา จากขางในออกมา ความยาวของทอนแมเหล็กจะยาวขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตองการเรงอนุภาคที่มี
ความเร็วมากขึ้น ดวยความถี่เทาเดิม
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รูปที่ 16 บน - รูปภายรวมนักศึกษาภาคฤดูรอน ดานหนา Globe, ลาง - ภายใน Globe เต็มไปดวยสื่อการ
เรียนรูที่ทําเปนกอน touch screen กลมๆ สีขาว เพื่อใหผูเขาชมไดเรียนและเลน นอกจากนี้ยังมี วีดีโอเกี่ยวกับ
อนุภาคมูลฐานเบื้องตน ซึง่ จะฉายไปรอบๆ หองอีกดวย
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บทที่ 3 การบรรยายสําหรับนักศึกษาภาคฤดูรอน
เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนมากในการเรียนเกี่ยวกับฟสิกสของอนุภาคมูลฐานและการทําการทดลอง
ที่ CERN การบรรยายจะมีการเชิญอาจารยมาจากหลายๆที่ ซึ่งสวนใหญเปนมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ
บุคลากรของเซิรนเอง โดยจะจัดในชวงเชาตั้งแต 9 โมงเชาถึงเที่ยงตรง แบงเปน 3 คาบ คาบละ 45 นาที
และมีชวงใหถามคําถามจากสามคาบทีเ่ รียนมาจนถึงเวลา 12:30 น. ซึ่งสวนใหญกจ็ ะมีคําถามที่นาสนใจเสมอ
ในวันแรกเปนการบรรยายเกี่ยวกับ CERN การใชระบบคอมพิวเตอรและหองสมุด วันตอมาเปนหัวขอการ
บรรยายมีหลายเรื่อง แบงเปนสามหัวขอหลักๆ ไดเปน ทฤษฎี การทดลอง และคอมพิวเตอร ดังนี้
หัวขอที่เกี่ยวกับทฤษฎี
• Concepts in Particle Physics
• Standard Model
• Beyond the Standard Model
• Standard Model and Higgs Physics at
Hadron Colliders
• Beyond the Standard Model
• What is String Theory?
• Neutrino Physics
• Cosmology
• Astroparticle Physics

หัวขอที่เกี่ยวกับการทดลอง
• Statistics
• Accelerators
• Detectors
• Electronics, DAQ, Trigger
• From raw data to physics
• Electronics, DAQ, Trigger
• Triggers for LHC physics
• Antimatter in the Lab
• Nuclear Physics
• Physics and CP Violation
• Beyond Standard Model searches at
LHC
• From Heavy Ions to Quark Matter
Future Collider Technologies
หัวขอที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการวิเคราะหขอมูล หัวขออื่นๆ
• Introduction to Root
• Superconducting Magnets
• LHC/Grid Computing
• Future Colliders and Physics
• Medical Physics
โปรแกรมการบรรยาย และเอกสารประกอบสามารถเขาถึงไดจากเวปไซตการบรรยายสําหรับนักศึกษา
ภาคฤดูรอนปนี้ [13] ในที่นี้จะขอสรุปบางหัวขอที่นาสนใจไว ดังนี้
3.1 เครื่องเรงอนุภาค (Accelerator, 18 - 19 ก.ค.) [14]
ดังที่ไดกลาวมาขางตน เครื่องเรงอนุภาคที่ CERN กอนที่จะมาถึง LHC นั้น มีหลายสวนเพื่อเรงให
โปรตอนมีพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง SPS ที่เรงโปรตอนจนมีพลังงาน 450 GeV แลวสงตอมาให LHC เพื่อ
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ทําการเรงโปรตอนขั้นสุดทายใหมีพลังงาน 7 TeV กอนจะบังคับใหลําโปรตรอนทั้งสองมาชนกัน ในหัวขอนี้
จะกลาวกลาวถึง สวนของเครื่องเรงใน LHC ซึ่งมีสวนประกอบทีส่ ําคัญ ไดแก ทอสุญญากาศ แมเหล็กสองขั้วที่
ใชควบคุมทิศทางของลําโปรตอน แมเหล็กสี่ขั้วที่ใชควบคุมขนาดของลําโปรตอน และสวนที่ใชเรงโปรตอนให
เร็วขึ้นและทําใหโปรตอนรวมกันเปนกลุม เรียกวา superconductiong RF cavities
รูปที่ 17 เครื่องเรงแบบวงกลม ใชสนามแมเหล็กในการควบคุม
ทิศทางของลําโปรตรอน และใชสนามไฟฟาเรงโปรตรอน

• ทอสุญญากาศ
มีสามสวนคือ สวนที่ใชเปนฉนวนเพือ่ รักษาความเย็นของระบบหลอเย็นแมเหล็ก สวนที่ใชเปนฉนวนใน
การสงสารหลอเย็นซึ่งเปนฮีเลียมเหลว และสวนสุญญากาศในทอของลําโปรตอน ซึ่งจําเปนตองเปนสุญญากาศ
เนื่องจากเราไมตองการใหโปรตอนสูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนกับโมเลกุลของอากาศ สวนนี้มัความดันต่ํา
ถึงระดับ 10-13 atm
• แมเหล็กสองขั้ว (Dipole magnet) และแมเหล็กสี่ขั้ว (Quadrupole magnet)
- แมเหล็กสองขั้ว ใชควบคุมทิศทางของลําโปรตอน สวนแมเหล็ก
สี่ขั้วใชความคุมขนาดของลําโปรตอน
- ประกอบดวยลวดไนโอเบียมไททาเนียม ซึ่งเปนวัสดุที่เปนตัวนํา
ยิ่งยวดเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 10 เคลวิน LHC ใชฮีเลียมเหลวในการหลอ
เย็นลวดนี้ที่อุณหภูมิ 1.9 เคลวิน ทําใหลวดเสนเล็กนี้ สามารถนําไฟฟา
ไดสูงถึง 11700 แอมแปร โดยไมขาดและไมสูญเสียความรอน
รูปที่ 18 เครื่องเรงประกอบดวย แมเหล็กสองขั้ว (B) และแมเหล็กสี่ขั้ว (QD, QF)

รูปที่ 19 แมเหล็กสองขั้ว ซาย - ภาพจริง, ขวา - ลักษณะการพันลวดภายในทอเครื่องเรงแตละทอทีเ่ ปน
แมเหล็กสองขั้ว เพื่อใหเกิดสนามแมเหล็ก ดังภาพตรงกลาง คือ ขางนึงมีทิศขึ้น อีกขางมีทิศลง เพือ่ ใหเกิดแรง
ผลักใหลําโปรตอนสองลําที่เคลื่อนที่ในทิศตรงกันขามใหเคลือ่ นที่เปนวงกลม
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รูปที่ 20 แมเหล็กสี่ขั้ว ซาย - ภาพจริง, ขวา - ลักษณะของสนามแมเหล็ก ซึ่งจะบีบลําอนุภาคในแนวแกนนอน
แตทําใหลําอนุภาคเปดออกในแนวแกนตั้ง ดังนั้นตองมีการทํากลับกันดวย เรียกวา focusing และ defocusing
ดังในรูปที่ 18 QF และ QD
- ลําโปรตอนในทอเครือ่ งเรงนั้นอยูรวมกันเปนกระจุกๆ เรียกวา bunch โดยแตละ bunch หรือกลุม
โปรตอนนีจ้ ะมีโปรตอนประมาณ 1011 ตัว ขนาดของ bunch (ณ พลังงานของ LHC ขณะนี้) หนาตัดกวาง
ประมาณ 1 มม. ความยาว bunch ประมาณ 40 ซม. เหมือนเสนผมยาวๆ (แตตามที่ออกแบบไว ที่พลังงาน 7
TeV จะมีความยาวประมาณ 7 ซม.) กลุมโปรตอนนีจ้ ะถูกเรงจนมีพลังงานเทาที่ตองการ (3.5 หรือ 7 TeV)
กอนจะถูกบีบใหลําโปรตอนมีขนาดเล็กทีส่ ุด (หนาตัดกวาง 16 ไมโครเมตร) กอนบังคับใหชนกัน ตามแบบที่
วางไว LHC จะมีกลุมโปรตอนทั้งหมด 2808 กลุมตอหนึง่ ลําโปรตอน ซึ่งจะทําใหแตละลําอยูหางกันประมาณ
25 นาโนวินาที หรือ 7 เมตร แตปจจุบันจํานวนกลุมของโปรตรอนอยูที่ 1092 กลุมตอหนึ่งลําโปรตอน แตละ
กลุมอยูห างกันประมาณ 50 นาโนวินาที
- ในทอเครือ่ งเรงนั้น กลุมโปรตอนไมไดเคลื่อนไปตรงๆ แตมกี ารสั่นขึ้นลงจากแนวกลางทอเนื่องจากถูก
เบนโดยสนามแมเหล็กตางๆ ตลอดเวลา ดังรูปที่ 21 และนอกจากนี้ ยังไมไดซ้ําทางเดิมทุกรอบ แตจะซ้ําเมื่อ
ผานไปหลายๆรอบ ทําใหเกิดลักษณะของรอยทางเดินซ้ําเปนคาบ เรียกวา envelope ดังรูปที่ 22

รูปที่ 21 แกนนอนคือระยะทางภายในทอหนวยเปนเมตร แกนตั้งคือ ระยะกระจัดของกลุมโปรตอนออกจาก
ตําแหนงศูนยกลางทอ (ที่เลขศูนย) มีหนวยเปนมิลลิเมตร
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รูปที่ 22 ลําโปรตรอนไมเคลื่อนที่ตามเสนทางเดิมทุกรอบทําใหเกิดลักษณะของรอยทางเดินซ้ําๆเปน
envelope ซึ่งลักษณะนี้ชวยในการตรวจสอบตําแหนงของระบบแมเหล็กที่ใชในการควบคุมลําโปรตอนดวย
- นอกจากแมเหล็กสองขั้วและแมเหล็กสี่ขั้วแลว ยังมีแมเหล็กหกขั้ว แมเหล็กแปดขั้ว แมเหล็กสิบขั้ว
ซึ่งใชในงานตางกัน เชน แมเหล็กหกขั้วใชเมื่อตองการเบนลําโปรตอนออกจากวงเพือ่ จํากัดทิ้ง เปนตน
- พลังงานของลําโปรตอนนั้นไมมากหากเทียบกับปริมาณพลังงานที่พบในชีวิตประจําวัน ลําโปรตรอน
สองลําชนกัน มีพลังงานประมาณเทากับยุงสองตัวบินชนกัน แตที่ตางกันคือ ปริมาณพลังงานตอโปรตอนแต
ละตัว ซึ่งยุงประกอบดวยโปรตอนมากมากมหาศาลดังนั้นโปรตอนแตละตัวจึงไดรบั สวนแบงพลังงานไปคนละ
นอย ขณะที่ใน LHC นั้น โปรตอนแตละตัวมีพลังงานเทากับโปรตอนหลายลานลานลานตัวของยุงรวมกัน จึง
เรียกไดวา โปรตอนพลังงานสูง โปรตอนแตละตัวมีพลังงาน 3.5 TeV (หรือ 7 TeV) และลําโปรตอนก็มี
พลังงานมากพอจะละลายทองแดงไดถึง 500 กิโลกรัม ดังนัน้ เมื่อจะเลิกใชงานจึงตองมีการจัดการ โดยการให
ลําโปรตอนพุง ชนวัสดุดูดซับทําจากกราไฟต (ไสดินสอ) ดังรูปที่ 23
รูปที่ 23 วัสดุดูดซับพลังงานของโปรตอนเมือ่ เราไมตองการใชงานแลว
ทําจากกราไฟต

รูปที่ 24 LHC แบงเปน 8 สวน ดังรูปไดแก สวนที่
รับลําโปรตอนมาจาก SPS (beam injection)
สวนที่เปนชองเปดเพือ่ ควบคุมขนาดของลําโปรตอน
(Collimator) ซึ่งเปนรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
มม. เพื่อกําจัดโปรตอนที่แตกกลุม สวนที่กําจัด
โปรตอนเมื่อเลิกใชแลว (Beam Dump) และสวน
ที่ใชเพิ่มพลังงานใหโปรตอน (RF system)
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รูปที่ 25 ลักษณะของ collimator เปนชองเปดขนาดตางๆ เปนชั้นๆ ดังรูป เพื่อดูดซับโปรตอนที่แตกแถว
ไมใหไปทําอันตรายสวนอื่นของเครือ่ งเรง
• Superconducting RF cavity
สวนนี้ใชทําใหโปรตอนลําโปรตอนเกิดเปน bunch และเพิม่ พลังงานบางสวนใหลําโปรตอน
- ลําโปรตอนถูกทําใหเปน bunch มาตั้งแตเริ่มแรกที่ถูกเรงจากเครื่องเรงทางตรง (LINAC) และ
bunch นั้นก็ถูกแบงอีกเปนทอดๆ ทําใหจํานวน bunch เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
- Superconducting RF cavity ใน LHC นั้น ชวยให โปรตอนเกาะกลุมกันแนนขึ้น หรือทําใหความ
ยาว bunch สั้นลงนั่นเอง และยังชวยเพิม่ พลังงานของลําโปรตอน โดยการใหสนามไฟฟาที่ความถี่ขึ้นกับ
ความถี่ที่ลําโปรตอนใชในการวนรอบ LHC (ความถี่ของสนามไฟฟาที่ใชคือ 400 MHz) เปรียบเทียบเหมือน
เวลาเราเอาลูกบอลผูกเชือกหอยไว เราตองการใหมันหมุน เราก็ตองเอามือปดดานขางของลูกบอล ถาเรา
ตองการใหมันหมุนเร็วขึ้น เราก็ตองปดเร็วขึ้น แตการปดนั้นตองสอดคลองกันการหมุนของลูกบอลดวย
ไมเชนนั้นอาจทําใหมันชาลงได เชนเดียวกันกับความถี่ของสนามไฟฟาที่ใสเขาไปตองสอดคลองกับความถี่ที่
โปรตอนวนรอบ LHC
- ที่เรียกวาเปน ตัวนํายิ่งยวดหรือ Superconducting เพราะตองการเรงลําโปรตอนดวยความถี่สูงและ
ใชงานเปนเวลานาน หากไมมีการทําใหเปนตัวนํายิ่งยวดจะทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานมาก
รูปที่ 26 ลักษณะของ Superconducting RF cavity ซึ่งทอนี้จะถูกแชอยู
ในฮีเลียมเหลวเพือ่ ทําใหเย็น
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3.2 เครื่องตรวจับอนุภาค (Detectors, 18 - 20 ก.ค.) [15]
ในสวนนี้จะกลาวถึงประวัติศาสตรของเครือ่ งตรวจจับโดยยอ และ กลาวถึงหลักการทั่วไปของ
เครื่องตรวจจับอนุภาคที่ CERN คือ ATLAS และ CMS
• การพัฒนาการของเครื่องตรวจจับ
เครื่องตรวจจับ แบงเปนสามประเภทใหญๆ คือ แบบที่ถายภาพออกมา (Image Tradition) แบบใช
ตรรกะวามีหรือไมมี (Logic detector) และแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic detector)
แบบที่ไดภาพออกมา
- Cloud chamber, 1895 เปนหอง/กลองที่เต็มไปดวย
แก็สที่อมิ่ ตัว (supersaturated gas) เมื่อมีอนุภาคมีประจุผา นมา
จะเกิดการกระตุนใหเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเห็นเปนรอยทางเดินของอนุภาคขึ้น เครื่องตรวจจับชนิดนี้ทํา
ใหเจออนุภาคเพิ่ม 7 ตัว หนึ่งในนั้นคือ โพซิตรอน (ปฏิอนุภาคของ
อิเล็กตรอน)
รูปที่ 27 การคนพบโพซิตรอน (รอยโคง)
- Nuclear emulsion, 1923 เปนแผนฟลม เคลือบ
สารเคมี (emulsion) ซึ่งทําปฏิกริยากับอนุภาคทีผ่ านมา และ
ตองวิเคราะหผานกลองจุลทรรศน เครื่องตรวจจับอนุภาค
แบบนี้นําไปสูการคนพบอนุภาคใหม 6 ชนิด รวมทั้ง ไพออน
(pion อนุภาคที่เปนสื่อกลางของแรงนิวเคลียรอยางเขม
ระหวางโปรตอนและนิวตรอน)
รูปที่ 28 ตัวอยางแผน nuclear emulsion
- Bubble chamber, 1950s เปนหองทีเ่ ติมดวย
ของเหลวทีเ่ ปน superheat คือ อุณหภูมิเกินจุดทีก่ ลายเปนไอ
แลวแตยังเปนของเหลวอยู เมื่อมีอะไร เชนอนุภาค มากระตุน ก็จะ
เกิดการกลายเปนไออยางรวดเร็ว หรือเกิดเปนพองอากาศนัน้ เอง
ทําใหเห็นรอยทางเดินของอนุภาคขึ้น เครื่องตรวจจับนี้ชวยทําให
พบอนุภาคใหมเชน 0 ,  เครื่องตรวจจับชื่อ Gargamelle ที่
CERN ก็เปนเครื่องตรวจจับชนิดนี้ ซึ่งทําใหพบ neutral current รูปที่ 29 Gargamelle ที่ CERN ปจจุบัน
interaction เปนการพิสจู นทฤษฎีวามีอันตรกริยาอยางออน
เลิกใชงานแลว
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แบบตรรกะ
เครื่องตรวจจับแบบนี้ บอกไดเพียงแควา มีอนุภาคหรือ ไมโดยไมสามารถบอกปริมาณที่ชัดเจนได
ตัวอยางเครื่องตรวจจับ เชน ฉากเรืองแสง (Scilltilating screen), Electroscope, Geiger counter เปนตน

รูปที่ 30 ซาย - ฉากเรืองแสง (จะมีแสงเกดขึ้นเมื่ออนุภาคมากระทบ), กลาง1 - electroscope ทําใหรูวาใน
บริเวณนั้นมีประจุหรือไม, กลาง2 - Geiger counter ใชวัดรังสี โดยการนับจํานวนครั้งที่เกิดสัญญาณขึ้นเมื่อ
อนุภาคพลังงานสูง (เชน  ) ผานเขามาในหองซึ่งมีแก็สเฉื่อยแลวทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนเปนทอดๆ
และไอออนนั้นทําใหเกิดสัญญาณที่ขั้วไฟฟาซึ่งอยูตรงกลางหอง, ซาย - ลักษณะของการเกิดการแตกตัวเปน
ทอดๆ ของแก็สในหอง และวิ่งไปที่ขั้วไฟฟาดานลาง
แบบอิเล็กทรอนิกส
แบงออกเปนสองสวน คือ การตรวจรอยทางเดินของอนุภาค และ การวัดพลังงานของอนุภาค
? การตรวจรอยทางเดินอนุภาค (Tracking)
เครื่องตรวจจับรอยทางเดินอนุภาคที่ใชกัน มีสองแบบคือ แบบแก็ส และแบบทีเ่ ปนของแข็ง
โดยทั้งสองแบบ อาศัยหลักการแตกตัวเปนไอออนของวัสดุเพื่อทําใหเกิดสัญญาณ
แบบแก็ส (Gas detectors)
- Wire chamber หรือ Multiwire chamber มีลักษณะคลาย Geiger counter แตมี ลวด
ซึ่งเปนขั้วไฟฟาหลายเสน ทําใหบอกตําแหนงไดแมนยําขึ้น ตอมาถูกพัฒนาเปน Multi wire proportional
chamber (MWPC) โดยการใสสนามไฟฟาเขาไปเพื่อชวยทําใหสามารถวัดพลังงานของอนุภาคไดดวย ถือวา
เปนตัวปฏิวัติวงการเครื่องตรวจับ และถูกพัฒนาตอเปน drift chamber เพื่อจับเวลาทีอ่ นุภาคใชในการ
เดินทางมาถึงลวดแตละตัว ทําใหหาตําแหนง/รอยทางเดินของอนุภาคไดแมนยําขึ้น

รูปที่ 31 ขวา - Multi wire proportional chamber, ซาย - ลักษณะของศักไฟฟาในหนึง่ ชั้นของ MWPC
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- Time Projection Chamber, TPC มีลักษณะดังภาพ เปนหองแก็สรวมกับ wire
chamber โดยการใสสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาเขาไป ทําใหไอออนของแก็สที่เกิดขึ้นถูกเรงไปที่ wire
chamber และยังชวยใหสามารถบอกพลังงานของอนุภาคไดดวย เครื่องตรวจจับแบบนี้เปนสวนหนึ่งของ
ALICE

รูปที่ 32 Time Projection Chamber
แบบทีเ่ ปนของแข็ง (Solid state detectors)
- Scintilator และ Photomultiplier, 1940s Scitilator ทําใหเกิดแสงเมื่อมีอนุภาคผาน
มา สวน Photomultiplier ใชขยายสัญญาณแสง เมื่อนํามาใชรวมกันทําใหสามารถอานสัญญาณเล็กๆได
- Diamond detector, Silicon detector เมื่ออนุภาคมีประจุผานมาจะทําใหเกิด
อิเล็กตรอนและโฮลขึ้นในเพชร และเกิดสัญญาณดังรูปที่ 33 ซาย เนื่องจาก diamomd detector ราคาแพง
จึงมีการพัฒนาใช silicon detector แทน โดยการทําใหเกิดบริเวณสีเหลืองในภาพที่เรียกวา depletion
region เมื่อมีอนุภาคที่มปี ระจุผานมาก็จะคูอิเล็กตรอนโฮล ซึ่งจะถูกเรงไปที่ขั้วไฟฟาทําใหเกิดสัญญาณ

รูปที่ 33 ซาย - Diamond detector, ขวา - Silicon detector

รูปที่ 34 Silicon detector ใน CMS
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- Pixel detector ใชตรวจรอยทางเดินอนุภาคในชั้นใน ใกลกบั จุดเกิดอันตรกริยามากทีส่ ุด

รูปที่ 35 Pixel detector ที่ใชใน ATLAS ดานขวาแสดงตุมที่ใชกันระหวางชั้น ขนาดกวางประมาณ 0.4 มม
? การวัดพลังงานของอนุภาค (Calorimetry)
เครื่องวัดพลังงานของอนุภาคอาจจะแบงไดเปน Electromagnetic Calorimeter และ
Hadraonic Calorimeter
- Electromagnetic Calorimeter ใชวัดพลังงานของ อิเล็กตรอน โพซิตรอนและโฟตอน
โดยอาศัยการเกิดอันตรกริยาทางแมเหล็กไฟฟาระหวางอนุภาคกับวัสดุที่ใชทําเครื่องวัด ใน CMS ใชคริสตัล
PbWO4 เปนตัวหยุดและทําอันตรกริยากับอนุภาค ที่ปลายแทงคริสตัลจะตอกับตัวนําแสงและตัวตรวจวัดแสง
เพื่อเปลี่ยนเปนสัญญาณทางไฟฟา

รูปที่ 36 ขวา - แทงคริสตัล, ซาย - การประกอบคริสตัลที่สว นฝาของ CMS
- Hadronic Calorimeter ใชวัดพลังงานของ โปรตอน นิวตรอน ไพออน โดยอาศัยการเกิด
อันตรกริยานิวเคลียรอยางเขมและอันตรกริยาทางแมเหล็กไฟฟาระหวางอนุภาคกับวัสดุที่ใชทํา
• หลักการทั่วไปของเครื่องตรวจจับ ATLAS และ CMS
ประกอบดวยเครื่องตรวจจับทีเ่ ปนอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด แบงเปนชั้นๆ เพื่อตรวจวาอนุภาคที่เขามานั้นเปน
อนุภาคอะไร
รูปที่ 37 สวนประกอบของเครื่องตรวจจับ ATLAS และ CMS
ประกอบดวยชั้น detector ตางๆ
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3.3 ขาว
• เกี่ยวกับฮิกส
- ผลจาก ATLAS และ CMS ทําใหตัดชวงของมวลของอนุภาคฮิกสออกไปได โดยการตรวจหาทุก
ชองทางทีฮ่ ิกสจะสลายตัวได ไดแก เปนคูโฟตอน เปนคู W boson เปนคู Z boson เปนคูทาว และ
คูบอททอม นําผลของแตละชองทางมารวมกัน เสนขนานแกนนอนที่เลข 1 บอกวา ดวยความมั่นใจ 95%
ตรวจไมพบอันตรกริยา (ในชองทางตางๆ) ดังกลาว แสดงวา ฮิกสไมไดมีคามวลอยูในชวงนี้

รูปที่ 38 บน - ผลจาก CMS และ ATLAS, ลาง - ผลจาก CMS รวมกับผลทีท่ ราบจากการทดลองอื่นๆ แถบสี
สมคือ ชวงมวลของฮิกสที่ CMS บอกวาสามารถตัดออกไปได แถบสีฟาและเขียวคือจาก LEP และ TEvatron
[16], [17]

• เครื่องเรงที่ CERN วางแผนจะสรางในอนาคต
- เครื่องชนมิวออน
- LHeC หรือ เครื่องชนฮาดรอนกับอิเล็กตรอน (หรือโพซิตรอน)
- Plasma acceleration
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บทที่ 4 การฝกงาน
หัวขอ : การหา upsilon จากกระบวนการที่เรียกวา exclusive production,  p  p      p
จากขอมูลป 2011
อาจารยที่ปรึกษา : David D'Enterria
บทคัดยอ
เราไดทําการวิเคราะหขอมูลหาอนุภาคอุปซิลอนทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกวา Exclusive
production,  p  p      p โดยใช software ของ CMS ที่เรียกวา CMSSW ในสวนที่มีชื่อวา
DiffractiveForwardAnalysis/GammaGammaLeptonLepton และใชขอมูลของเดือนพฤษภาคมป 2011
เราไดทําการแกไข code บางสวนเพื่อเลือกอันตรกริยาที่เราตองการ ผลการวิเคราะหพบวา กราฟแสดงให
เห็นถึงรีโซแนนซสองรีโซแนนซของอนุภาคอุปซิลอน (1S, 2S)
บทนํา
อุปซิลอน (  ) คือ อนุภาคที่ประกอบดวยควารกสองตัวคือ bb โดยทั่วไปเราศึกษาการเกิดอุปซิ
ลอนเพือ่ 1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับอันตรกริยานี้ 2) อุปซิลอนอาจะใชเปนตัวบงชี้ถึงการเกิดควารก-กลูออน
พลาสมาในการชนนิวเคลียสของธาตุหนักได และ 3) เนื่องจากมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมวลของอุปซิลอนมา
เปนอยางดีในอดีต ทําใหสามารถใชอุปซิลอนเปนตัวปรับเทียบเครื่องตรวจจับอนุภาคได ในงานนี้เราจะศึกษา
การเกิดอุปซิลอนจากอันตรกริยาที่เรียกวา exclusive production of upsilon ซึ่งจะไดกลาวตอไป
เนื่องจากเครื่องตรวจจับอนุภาค CMS นั้นสามารถตรวจจับไดเฉพาะบางอนุภาคที่มีอายุยืนพอจะ
เดินทางมาถึงสวนชั้นตางๆของเครือ่ งตรวจจับได เชน อิเล็กตรอน โพซิตรอน มิวออน โปรตอน นิวตรอน กา
ออน สวนอนุภาคอื่นนั้น จะศึกษาไดจากการสลายตัวเปนอนุภาคที่ตรวจจับไดเหลานี้ เชนเดียวกันกับอุปซิ
ลอนทีเ่ ราตองการศึกษานั้น มีอายุเพียง 1.3x10-20 วินาที กอนที่จะสลายตัวเปนอนุภาคอื่นๆ อุปซิลอน
สามารถสลายตัวไดหลายชองทาง แตชองทางทีเ่ ราจะศึกษาคือ อุปซิลอนสลายตัวเปนมิวออนสองตัว ซึ่งมี
สัดสวนการสลายตัว (branching ratio) 2.48%
Exclusive production of upsilon คือ อันตรกริยาทีท่ ําใหเกิดอุปซิลอนเทานั้น โดยที่ไมเกิดอนุภาค
อื่น และ โปรตอนที่ทําอันตรกริยากันนั้นยังคงเปนโปรตอนเหมือนเดิม อันตรกริยาที่ทําใหเกิด exclusive
production of upsilon ไดแก diffractive photoproduction และ central exclusive production
อุปซิลอนจะสลายตัวเปนมิวออนสองตัว ดังนั้นสิง่ ที่เราตองหาในการทดลองคือ จุดเกิดอันตรกริยาที่มีมิวออน
ออกมาสองตัวเทานั้น ซึ่งอีกอันตรกริยาหนึง่ ที่ใหผลลัพธเชนเดียวกันคือ two-photon interaction ดังรูปที่ 39
two-photon interaction และ diffractive photoproduction นั้น เกิดใน ultra-peripheral
collision ซึ่งเปนการชนกันของโปรตอนแบบที่ไมไดสัมมผัสกันโดยตรง แตเคลื่อนสวนกันโดยที่มรี ะยะหาง
ระหวางกันมากกวาเสนผานศูนยกลางของโปรตอน สําหรับ two-photon interaction นั้น โปรตอนทั้งสอง
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ตัวจะปลอยโฟตอนออกมาทําอันตรกริยากันไดคูเลปตอนออกมา กรณี Diffractive photoproduction
โฟตอนที่ปลอยออกมาจากโปรตอนตัวหนึง่ จะทําอันตรกริยากับพอมเมรอน (สถานะที่ประกอบดวยกลูออนสอง
ตัว, P) ที่ปลอยออกมาจากโปรตอนอีกตัวหนึง่ ทําใหเกิดอนุภาค ซึ่งอาจเปน  ,  ,  , , J  ,  หรือ Z แลว
อนุภาคเหลานี้กจ็ ะสลายตัวเปนคูเลปตอน สวนกรณีสุดทาย central exclusive production อนุภาคที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการรวมกันของกลูออนที่ปลอยออกมาจากโปรตอนทั้งสอง กอนที่อนุภาคนั้นจะสลายตัวเปน
อนุภาคอื่น หรือเปนคูเลปตอน

รู ปที 39 ซาย - Two photon interaction, ขวา - Diffractive photoproduction, ลาง - Central
exclusive production [18], [19]
พิจารณาอุปซิลอน ซึ่งมีมวลเทากับ 9.460 GeV/c2 เมื่อ สลายเปนมิวออนสองตัว ตามกฏการอนุรกั ษ
พลังงานและโมเมนตัม จะไดวามิวออนสองตัวทีเ่ กิดขึ้น จะมีโมเมนตัมเทากันคือ 4.729 GeV/c และเคลือ่ นที่
ออกไปในทิศทางตรงกันขาม ดังนั้น ในการเลือกมิวออน เราจะเลือกตัวที่มีโมเมนตัมมากวา 3 GeV/c เพื่อ
ตัดสัญญาณรบกวนซึง่ อาจเกิดจากอันตรกริยาอื่นๆ และนอกจากนี้ เพือ่ ศึกษาอันตรกริยาทีเ่ ปน exclusive คือ
เกิดเฉพาะคูม ิวออนเทานั้น เราจะตองเลือกวาจุดทีเ่ กิดอันตรกริยามีแคมิว ออนสองตัวเทานั้นที่เกิดขึ้น
งานที่ทํา
CMSSW เปน software framework ของ CMS ที่พัฒนาขึน้ มาเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลของกลุม
วิจัยตางๆ เชน กลุมที่ทําการปรับเทียบ calorimeter สวนตางๆ ของ CMS กลุมที่วิเคราะห jet กลุมที่
วิเคราะหควารกชนิดตางๆ กลุมที่วิเคราะหฮกิ ส กลุม Electroweak กลุม SUSY เปนตน เรียกไดวาเปนที่
ที่รวบรวม software ตางๆ และเปนที่ทํางาน โดยจะมีคําสั่งเฉพาะไวเรียกใชงานโปรแกรมเฉพาะของ CMS
CMSSW มีหลายเวอรชัน เวอรชันที่ใชคือ CMSSW_4_2_3 สวนงานที่ทํา คือ การแกไขบางสวนของ code
ของโปรแกรมในกลุม Diffractive Forward Analysis ซึ่งทําการศึกษาอันตรกริยาระหวางโปรตอนที่ไมไดชน
แบบสัมผัสกัน (ultra-pheriperal collision ดังที่ไดกลาวขางตน) ซึ่งในกลุมนี้กจ็ ะแบงยอยลงไปอีกหลายงาน
สวนของงานที่ใชคือ GammaGammaLeptonLepton ซึ่งเปน สวนของโปรแกรมทีเ่ ขียนขึ้นเพื่อศึกษาอันตร
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กริยาทีเ่ กิดจากโฟตอนสองตัวทําอันตรกริยากันใหคเู ลปตอนออกมา (two-photon interaction) source
code สวนนี้ เมื่อแกไขเล็กนอยสามารถใชเลือกเงื่อนไขของอันตรกริยาที่เราตองการได ไฟลที่ทําการแกไข
ไดแก ไฟลที่เปน source code ไฟล หลักๆสองไฟล เพื่อเลือกใช trigger ที่เลือกมิวออนที่มีโมเมนตัมมากกวา
3 GeV/c และ เลือกเฉพาะจุดเกิดอันตรกริยา (primary vertex) ที่เกิดมิวออนขึ้นสองตัวเทานั้น โดยไมมี
อนุภาคอื่นเกิดขึ้นอีก ใชชุดขอมูลชนิด AOD ซึ่งรวบรวมเหตุการณทมี่ ีคูมิวออนอยูแลว ที่เก็บขอมูลในชวง
เดือนพฤษภาคม 2011 (DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD) เนื่องจากขอมูลนั้นมีปริมาณ
มาก (2.3 TB) ทําใหการรันโปรแกรมใชเวลานาน วิธีการจัดการเรื่องนี้คือ การเขาไปใชเครือขายคอมพิวเตอรที่
เรียกวา GRID โดยโปรแกรมที่ใชสั่งงานและตรวจสอบการทํางานของเราในระบบ GRID มีชื่อวาโปรแกรม
CRAB ซึ่งเราสามารถแบงงานของเราออกเปนหลายสวนเพือ่ ทําการรันพรอมๆกันไดดวย ทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น
ระบบนี้จะทําการแจกจายงานของเราไปทําการคํานวณตามสถานที่เก็บขอมูลซึง่ อยูตามมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันตางๆ ทั่วโลก เมื่อไดผลที่สกัดออกมาจากขอมูลจริงแลว เราก็ตอ งนํามาเปรียบเทียบกับผลจากการ
คํานวณ หรือโปรแกรมดวย โปรแกรมที่ใชมีชื่อวาโปรแกรม Starlight เปนโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อจําลอง
การเกิดอันตรกริยาทีเ่ ปน exclusive production ของอุปซิลอนและอนุภาคอื่นๆ โดยเฉพาะ แตงานในสวน
นี้ทําไมเสร็จ เหลือการรวมและวิเคราะหกราฟ ซึ่งจะตองใชเวลาในการศึกษาการใชโปรแกรมอีก

รู ปที 40 รูปแสดง การตรวจสอบงานทีส่ งไปคํานวณใน GIRD ผาน CRAB
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กราฟระหวางจํานวนของคูมิวออนตอมวลของคูมิวออน ดังรูปที่ 41 แสดงมวลของในชวง 0-100
GeV/c และรูปที่ 42 แสดงมวลในชวง 8-12 GeV/c2 จะเห็นไดวาในรูปที่ 42 มีสองยอดทีป่ รากฏชัดเจน คือ
ที่ประมาณ 9.5 GeV/c2 และที่ ประมาณ 10.1 GeV/c2 ซึ่งตรงกับอุปซิลอน 1S และ 2S ที่มีมวล 9.46 และ
10.02 GeV/c2 ตามลําดับ
2

รู ปที 41 กราฟระหวางจํานวนคูมิวออนที่นับไดกับมวลของคูม ิวออน ในชวง 0-100 GeV/c2

รู ปที 42 กราฟระหวางจํานวนคูมิวออนที่นับไดกับมวลของคูม ิวออนในชวง 8-12 GeV/c2 ซึ่งปรากฏยอดที่
ตําแหนงมวลของอุปซิลอน 1S และ 2S
นอกจากนี้ อีกสองกราฟ ดังรูปที่ 43 และ 44 ก็แสดงถึงลักษณะของขอมูลที่สอดคลองกับอันตรกริยา
ที่เราตองการศึกษา คือ ทางซาย เปนกราฟระหวางจํานวนคูมิวออนกับผลตางของมุมระหวางรอยทางเดินของ
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มิว ออนทั้งสองตัว ซึ่งจะพบวา สวนใหญแลว คูมิวออนมีคาผลตางนี้ ประมาณ 3.14 หรือ  ซึ่งก็คือ 180
องศา แสดงถึง การที่มิวออนทัง้ สองตัวเมื่อเกิดขึ้นมาแลวเคลื่อนที่ออกไปในทิศตรงกันขาม และทางขวา
เปนกราฟระหวางจํานวนมิวออนกับผลตางโมเมนตัมของมิวออนทั้งสองตัว ซึ่งจะพบวา สวนใหญแลว เขาใกล
ศูนย หรือ มิวออนทั้งสองตัวมีโมเมนตัมหระมาณใกลเคียงกันนั้นเอง ทั้งสองขอนีเ้ ปนการแสดงถึงอันตรกริยา
แบบ exclusive ไดดี นั่นคือ การที่มีมิวออนเกิดขึ้นเพียงสองตัวเทานั้น และเนื่องจากกฏการอนุรกั ษพลังงาน
และโมเมนตัม ทําใหมิวออนทัง้ สองตัวควรจะมีสมบัติตามทีป่ รากฏ

รู ปที 43 กราฟระหวางจํานวนคูมิวออนกับผลตางของมุมระหวางรอยทางเดินของมิวออนทั้งสองตัว

รู ปที 44 กราฟระหวางจํานวนมิวออนกับผลตางโมเมนตัมของมิวออนทัง้ สองตัว
ตัวอยาง ผลจากโปรแกรม Starlight

รู ปที 45 อุปซิลอน 1S จากโปรแกรม Starlight
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นอกจากนี้ ใน CMSSW ยังมีโปรแกรม Firework เอาไวแสดงภาพ Graphic ของ เหตุการณทเี่ กิดขึ้น
ตัวอยางเชน รูปที่ 46 แสดงเหตุการณที่มีคูมิวออนเกิดขึ้น (เสนบางสีแดง)

รู ปที 46 เหตุการณทเี่ กิดคูมิวออน (เสนแดงบาง) แสดงโดยโปรแกรม Firework หนึ่งในโปรแกรมใน CMSSW
สรุปผล
พบอุปซิลอน 1S และ 2S ในชุดขอมูล DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD ที่เก็บขอมูล
ในเดือนพฤษภาคม 2011 ซึ่งอุปซิลอนเหลานี้เกิดจาก exclusive upsilon production ไดแก diffractive
photoproduction และ central exclusive production รวมทั้งผลจาก two-photon interaction ดวย
สวนการใชโปรแกรม Starlight เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกับขอมูลจริงนั้นทําไมเสร็จ เนื่องจากตองใชเวลา
และตองเรียนรูการใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะหกราฟเพิ่มเติม
* หมายเหตุ เนือ่ งจากอาจารยทปี่ รึกษางานยุงมากและเพิ่งกลับมาจากพักรอน ทําใหไมมีเวลาตรวจรายงาน
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้
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บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดจากจากการไปรวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนครั้งนี้
1) ไดเห็นและลองทํางานจริง วาที่นั่นเขาทําวิจัยกันอยางไร การศึกษาฟสิกสอนุภาคเขาไปถึงไหนแลว
และการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองนั้น ทํากันอยางไร ตอนสมัยทีเ่ รียนอยูนั้น อาจจะมีหลายคนที่มี
คําถามวาเชนเดียวกันวา ฟสิกสนั้นไปถึงไหนแลว ถาเราจะเอาดีทางดานนี้ จะไปทางไหนไดบาง ฟสิกส
อนุภาคเปนอะไรที่ไมคอยไดเรียนหรือสัมผัสจริงๆ มากอน การไดไปรวมโครงการนี้จงึ ทําใหไดเห็นสาขาหนึ่งของ
ฟสิกส ที่ยังมีงานใหทําและมีการทํางานกันอยางขันแข็งเพื่อความเขาใจในธรรมชาติของสสารและเอกภพ
2) ไดเห็นการทํางานของกลุม วิจัยขนาดใหญ อยางเชน CMS ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยในกลุม มากกวา
2,500 คน ยังไมรวมนักศึกษาปริญญาเอกและนักศึกษาภาคฤดูรอน นอกจากนี้ กลุมวิจัยใหญๆอยาง CMS
ยังประกอบไปดวยกลุม ยอยอีกหลายกลุม การติดตามงานขององคกรจึงเปนเรื่องสําคัญ มีการประชุมทุก
สัปดาหทั้ง CMS General Weekly meeting และการประชุมของกลุม วิจัยยอยแตละกลุม ทําใหมองเห็นความ
คืบหนาของงาน และมองเห็นวาแนวโนมตอไปจะทําอะไร อยางไร ซึ่งการประชุมทุกครั้งนอกจากในหอง
ประชุมแลว ยังสามารถรวมประชุมผานระบบวีดีโอได ซึ่งมีการจัดการอยางเปนระบบทําใหไมตองวุนวายในการ
จัดการประชุมแตละครัง้ นอกจากนี้ยังมีเว็บคลายๆกระทูท ี่เรียกวา CMS Hypernews ซึ่งประกอบดวย
หลายหัวขอของกลุมวิจัยยอยตางๆ ซึ่งไมไดมีไวใหเฉพาะคนในกลุม แตเปดใหทุกคนสามารถเขาไปดูกจิ กรรม
หรือขาวทีเ่ กิดขึ้นในกลุม นั้นได หรือหากมีคําถามทีเ่ กี่ยวกับกลุมนั้นก็สามารถเขาไปถามได เนื่องจากคนเดียว
ไมไดรูไปทุกเรื่อง และการทีจ่ ะทํางานอยางนึงก็ไมไดจําเปนตองรูทกุ เรื่อง บางอยางที่เราตองใชแตเราไม
เชี่ยวชาญก็สามารถถามผูเชี่ยวชาญได ทําใหสามารถทํางานตอไปไดอยางไมติดขัด และสําหรับกลุม วิจัย
ขนาดใหญที่มีคนใหมเขามาเรียนรูงานเรื่อยๆ การจะไปนั่งสอนทีละคนนั้นชา จึงมีการทําเวปไซต ทีร่ วบรวมสิง่
ที่จําเปนสําหรับการทํางานในกลุม CMS และกลุมยอยตางๆ โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูลซึ่งตองใชการ
โปรแกรมที่มีขั้นตอนมากมาย การใชแบบเรียนทางเวปไซตจงึ เปนเรือ่ งที่ดี แมจะมีจุดที่ไมเขาใจก็สามารถถาม
ใน Hypernews ได
3) ไดเห็นการทํางานขององคกรความรวมมือทางวิทยาศาสตรระดับโลก องคกรขนาดใหญอยางนี้ เกิด
ขึ้นมาไดอยางไร ดําเนินการไปอยางราบรื่นไดอยางไร ตองมีการจัดการในทุกดาน เหมือนบริษทั มีฝายตางๆ ทั้ง
ฝายวิจัย ฝายสนับสนุน ผูดูแลระบบทัง้ ระบบเครื่องตางๆ และระบบคอมพิวเตอร โดยสรุปคือ ตองใช
กําลังคนมหาศาลและการจัดการอยางมีระบบ เชน สวนประกอบของ LHC นั้น ไมไดถูกสรางขึ้นที่ CERN ที่
เดียว นักวิจัยออกแบบและทําตนแบบ จากนั้นตองถายทอดเทคโนโลยีใหโรงงานอุตสาหกรรมชวยผลิต (ไมใช
แคแหลงเดียวแตถึงสามแหงสําหรับการผลิตทอเครื่องเรง) ทําใหอุตสหกรรมนั้นไดรับการถายทอดความรูใหมๆ
ไปดวย เชนเดียวกันกับการสรางเครื่องตรวจจับนั้น สวนตางๆก็ทําขึ้นจากทั่วโลก ทั้งทีม่ หาวิทยาลัยตางๆ และ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน เรียกไดวาทุกทวีปในโลก(ยกเวนแอนตารกติก) มีสวนรวมในการกอสรางครั้งนี้
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4) ไดเจอผูคน เพื่อน จากหลากหลายประเทศ ทําใหรจู ักประเทศตางๆ มากขึ้น ไดรูวาประเทศเขา
สนใจและมีสวนรวมกับงานนี้มากแคไหน แสดงถึงการสนับสนุนจากประเทศของเขาและการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในบานเมืองเขา การที่เราเริม่ ไดมีสวนรวมดวยถือเปนเรือ่ งที่ดอี ยางยิ่ง
5) ไดเจอรุนพี่คนไทยสองคนที่กําลังเรียนปริญญาเอกและมาทําวิจัยที่เซิรน ไดเห็นการทํางาน วิถี
ชีวิต มุมมองและความมุง มั่นของพี่เขาทีจ่ ะกลับมาพัฒนาฟสกิ สอนุภาคในประเทศไทย
6) ไดเห็นบานเมือง สภาพความเปนอยูของคนในสังคมในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด เชน
การขึ้นรถรางทีเ่ รียก tram เราตองไปซือ้ ตั๋วที่ปายรถกอนขึ้น เมื่อขึ้นรถจะไมไดมีการตรวจตั๋วทุกครั้ง แตจะสุม
ตรวจนานครั้ง คนที่ขึ้นรถตองมีความซือ่ สัตยตอตนเอง เนื่องจากระบบขนสงสาธารณะสะดวก ทําใหบนถนน
ไมมีรถยนตมาก อากาศดี ในตัวเมืองคนก็จะเดินและใชรถเมล รถราง เรือ กันเปนสวนใหญ
ขอเสนอแนะโครงการ
โดยสวนตัวคิดวา การจัดการทุกอยางเรียบรอยดีแลวคะ การที่มีโอกาสไดไปรวมโครงการในระยะเวลา
เทานี้ ก็ถือวาเปนประสบการณที่คมุ คามากแลว สวนเรื่องการเตรียมตัวไปเขารวมโครงการ เมื่อเราทราบมาก
ขึ้นจากลักษณะงานของปที่ผานๆมาวา เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและการโปรแกรมมาก ก็อาจจะตองมีการ
เตรียมตัวเรื่องนี้มากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งคือ มีการฝากเสนอความคิดเห็นมาวา ผูทจี่ ะไปรวมโครงการนั้น ควรจะ
มีความสนใจศึกษาตอในดานฟสิกสอนุภาคดวย เนื่องจากการไปรวมโครงการนี้ จะเปนโอกาสดีที่จะสามารถตอ
ยอดไปได อยางไรก็ตาม พื้นฐานฟสกิ สอนุภาคของนักศึกษาปริญญาตรีนั้นมีไมมาก และก็ไมใชวาทุก
มหาวิทยาลัยจะมีสอนฟสิกสอนุภาคสําหรับปริญญาตรี ตองขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคลดวย อาจจะ
ตองมีการประชาสัมพันธมากขึ้นเพือ่ ใหเกิดความสนใจในดานนี้มากขึ้นคะ
ประเทศไทย กับ ฟสิกส ฟสิกสอนุภาค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเทศไทยควรจะสงเสริมฟสกิ สอนุภาคหรือไม มีความจําเปนมากนอยขนาดไหน คําถามนี้ ไมใช
เฉพาะเรื่องของฟสิกสอนุภาคเทานั้น แตรวมถึงฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย
ทําไมสหรัฐอเมริกาถึงสงเสริมฟสิกส คําตอบงายๆคือ "เพราะมีผลประโยชน" การที่อเมริกาชนะ
สงครามโลกครั้งที่สองเนือ่ งจากอะไร เนื่องจากระเบิดปรมาณูสองลูกทีท่ ิ้งลงทีฮ่ ิโรชิมาและนางาซากิ นัก
ฟสิกสชวยใหอเมริกาชนะสงคราม (แมวามองในทางจริยธรรมแลว การนําความรูมาใชทําลายมนุษยชาติจะเปน
เรื่องที่ไมดีก็ตาม) สิ่งนี้ทําใหประเทศตางๆตระหนักวา การมีเทคโนโลยีที่ล้ําหนากวาอยูในมือ ทําใหเกิดความ
ไดเปรียบ หลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เขาสูยุคสมัยของสงครามเย็นที่สองขั้วทางการเมืองอยางสหรัฐ
และสหภาพโซเวียตแขงกันพัฒนาและสะสมอาวุธ และนอกจากนี้ ยังแขงกันไปดวงจันทรอีกดวย ไมมีใคร
ถามวาไปทําไม ถามแตวา ใครจะไปถึงกอนกัน นักฟสิกสจากทั่วประเทศและจากประเทศผูแพสงครามอยาง
เยอรมันถูกเกณฑมาเพือ่ แขงกันพัฒนาจรวด สหภาพโซเวียตชิงลวงหนาไปกอนดวยการสงดาวเทียมพรอม
นักบินอวกาศคนแรก ยูรกิ าการิน ไปโคจรรอบโลก แตอเมริกาไมยอมแพและสงนักบินอวกาศไปลงบนดวง
จันทรไดสําเร็จ เปนการประกาศศักดาและแสนยานุภาพ วาแมจะเปนกาวเล็กๆของนักบินอวกาศ แตก็เปนยาง
กาวที่ยิ่งใหญของมนุษยชาติ กระนั้นสหภาพโซเวียตก็ยังไมยอม และเปลี่ยนเปาหมายเปนการสรางสถานี
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อวกาศแหงแรก สหรัฐก็ไมยอมเชนกัน โดยการเริ่มพัฒนากระสวยอวกาศ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดนี้ ทั้ง
สองประเทศไดเปลี่ยนจากการแขงขันเปนไปความรวมมือกันเพื่อการศึกษาอวกาศแทน ซึ่งความรวมมือนี้ยังคง
มีอยูจนถึงปจจุบัน เนื่องจากปญหาการปกครองและภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จึงนําไปสูการลมสลายของสหภาพ
โซเวียต และจุดจบของสงครามเย็น แตการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ยังไมสิ้นสุด การที่สหรัฐ
เปนผูนําทางเทคโนโลยีนั้น ทําใหสหรัฐเปนผูนําของโลกดวย "วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่ หนึง่ ที่แสดง
ถึงความเจริญของประเทศ" ลองมองประเทศที่กําลังจะกาวขึ้นสูการเปนประเทศที่พฒ
ั นาอยาง จีน และ
เกาหลีใต สิ่งที่ทําใหประเทศเหลานี้ผงาดขึ้นมาไดคืออะไร โทรศัพทมอื ถือก็อปถูกๆ จากจีน ไอโฟนผลิตในจีน
ทีวีซัมซุง แมจีนจะเริม่ จากการเปนประเทศที่ไดชื่อวาทําของเลียนแบบ แตสิ่งทีเ่ ขาเลียนแบบนั้น มันก็ตอง
อาศัยความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมใชนอย จนถึงปจจุบัน จีนไดพฒ
ั นามาสูป ระเทศที่
เปนแหลงผลิตสินคาเทคโนโลยีชั้นนําทีม่ ีคุณภาพมากมาย
แมวาการศึกษาฟสิกส (ไมเฉพาะฟสิกสอนุภาค) จะมีจุดประสงคหลักเพื่อความเขาใจในธรรมชาติ ซึ่ง
อาจฟงดูเลือ่ นลอยสําหรับบางคน แตการที่เราตองการจะเขาใจธรรมชาติและพยายามจะศึกษามันนั้น ก็
กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมากมาย ยกตัวอยางเชนการทดลองที่เซิรน มีจุดประสงคเพื่อพิสจู นทฤษฎี
และศึกษาปรากฎการณที่คาดไมถึงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสสารและเอกภพ
เปนเรื่องที่ชางหางไกลจากชีวิตประจําวันเหลือเกิน ชาวบานที่ไหนจะมาสนใจวาเอกภพจะเปนอยางไร ใครจะ
มาคุยกันเรือ่ งโปรตอนประกอบไปดวยควารกสามตัว มันไมไดเกิดประโยชนอะไรกับชีวิตประจําวันเขาเลย แต
เปนความจริงที่วานี่คือคือสิ่งทีเ่ ปนประโยชนกับชีวิตของนักฟสิกส พวกเขาจะอยูไมไดถาไมไดรู ในชีวิตคนเรา
มันมีจุดประสงคตางกัน เราเกิดมาเพื่ออะไรทําบางอยาง และบางคนก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ นักฟสกิ สพยายาม
เหลือเกินที่จะหาคําตอบสําหรับคําถามเหลานี้ ซึ่งการจะไปถึงคําตอบนั้นก็ยากเหลือเกินเชนกัน มีขีดจํากัด
มากมายที่ตองกาวขามเพือ่ ใหไดมาซึง่ เครื่องมือที่ใชทดลอง ไมวาจะเปน การสรางสนามแมเหล็กที่แรงทีส่ ุด
เทาทีเ่ คยสรางมา การทําความเย็นยิ่งยวด การสรางเครื่องตรวจจับที่มีความสามารถบอกตําแหนงของอนุภาค
ไดแมนยําในระดับหนึง่ สวนลานของหนึ่งเมตร หรือจับเวลาที่อนุภาคเคลื่อนผานไปไดละเอียดถึงหนึ่งสวน
พันลานวินาที การเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลจากการทดลองซึ่งทําใหเกิดการทําเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญ
ที่สุดในโลก เหลานีล้ วนเปนเทคโนโลยีที่อยูในแนวหนาของการพัฒนาทัง้ สิ้น แมวาโดยจุดประสงคหลักแลว
เซิรนตองการจะศึกษาฟสิกสอนุภาค แตกวาจะไปถึงจุดนั้นก็ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมากมาย
เหมือนกับกลุม คนที่เพิง่ ยายมาอยูในปาแหงใหม ก็ตองมีการสงคนบางสวนไปสํารวจนํารอง ดูวามีอะไรใชไดบาง
ไมไดบาง ก็ตองลองผิดลองถูกดูกอน เมื่อเห็นวาทางไหนดี อันไหนดี แลวจึงคอยใหคนทีเ่ หลือตามมา
เชนเดียวกันกับการศึกษาวิทยาศาสตรที่เปนตัวนํารองการศึกษาเรื่องใหมๆ ดูวาอันไหนที่ดีทเี่ กิดประโยชน จึง
คอยถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคอุตสาหกรรมตอไป
ความจริงแลวเครื่องเรงอนุภาคทีม่ ีอยูทั่วโลกนั้น เพียงรอยละ 20 เทานั้นที่ใชในการศึกษาฟสิกส
อนุภาค อีกวารอยละ 80 นั้นใชประโยชนในทางการแพทย อุตสาหกรรม และการวิจัยอยางอื่นทัง้ สิ้น เชน ตาม
โรงพยาบาลตางๆ จะมีหองเครื่องเรง ที่ใชเรงอนุภาคเพื่อผลิตเอ็กเรยพลังงานสูง หรือ รังสีแกมมา เพื่อใช
ทําลายเซลลมะเร็งหรือเนื้องอกโดยการฉายรังสีไปทีเ่ ซลลนั้น ซึ่งลาสุดนอกจากรังสีเอ็กซและแกมมาแลว ยังมี
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การใชฮาดรอน (เชน โปรตอน นิวตรอน และไอออนตางๆ) เพื่อจุดประสงคเดียวกันนี้ดวย นอกจากนี้ยังใช
เพื่อการถายภาพสามมิติของเนื้องอกที่เรียกวา PET scan ในทางอุตสาหกรรม มีการใชลําไออนเพื่อชวยผลิต
ชิปคอมพิวเตอร โดยชวยในการเจือสารลงในแผนซิลิกอน ในทางการวิจัย แสงซินโครตรอนซึ่งไดจากการเรง
อนุภาคสามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย ไมวาจะเปนการชวยวิเคราะหโครงสรางผลึกโปรตีนเพื่อชวยใน
การทํายา การวิเคราะหองคประกอบและตรวจหาอายุวัตถุโบราณ เปนตน จะเห็นวาเครื่องเรงอนุภาคนั้นก็
ไมไดใชเฉพาะในการศึกษาฟสิกสอนุภาคเพียงอยางเดียว
การทีเ่ ราจะพัฒนาฟสกิ สในไทย สิง่ ทีเ่ ราตองการคือ 1) กําลังคน 2) การรวมมือกัน เนื่องจากเรายัง
ขาดทั้งสองอยาง สิง่ ทีเ่ ราควรจะทําคือ การสรางคน พัฒนาคนที่จะอยูในแวดวงฟสกิ ส วิศวกรรมและเทคโนโลยี
และสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีอยู เนื่องจากทรัพยากรคนเรามีนอย เราจึงควรจะรวมกลุมกัน
มากกวาแยกกัน ขนาดประเทศที่มีคนมากอยางสหรัฐ หรือ องคกรอยางเซิรน การที่เขาจะทําการทดลอง
เรื่องหนึง่ ขึ้นมาเพือ่ ใหเกิดผลซักอยางออกมา เขาตองรวมตัวกัน รวมมือกัน ใชคนมากมายมหาศาลกวาจะได
งานดีๆออกมา ระบบทีเ่ รามีอยูตอนนี้คือการประเมินมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไหนเกงกวากัน แขงกันๆ
ใครจะอยูในอันดับโลกสูงกวากัน ประเทศไทยเราเล็กนิดเดียว คนเราก็มีอยูเทานี้จะไปสูมหาวิทยาลัยของ
ประเทศทีห่ นึ่งรัฐมีขนาดเทากับประเทศไทยทั้งประเทศไดอยางไร ทําไมเราไมรวมกัน? มันจะไมเปนการ
ดีกวาหรือหากเราจะมารวมดวยกัน และชวยกัน นําคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาทํางานรวมกัน ชวยกัน นาจะ
ทําใหงานไปไดเร็วกวา และแนนอนวาไมเฉพาะการวิจัยอยางเดียว เราตองสรางบุคลากรในอานาคตดวย ยิ่งคน
ที่สนใจเขามารวมศึกษาในเรื่องนั้นๆ ไดเร็วเทาไรยิ่งดี แนวทางที่อยากลองเสนอคือ 1) สถาบันใหมเพื่อการ
พัฒนาคนและการวิจัยทีเ่ นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกตัวอยางเชน KAIST ของเกาหลีใต) โดยอาจสราง
ขึ้นมาใหม หรือ พัฒนาจากสถาบันที่มีอยูเ ดิม เชน มหาวิทยาลัยซักแหง โดยตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เห็นแกประโยชนของการพัฒนาประเทศชาติใหมากกวาชื่อเสียงของสถาบัน
ตนเอง เลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามหลักของเหตุและผลที่เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตงั้ ขอดีของการทํางานโดย
ที่คนที่ทํางานเรื่องเดียวกันนั้นมาอยูรวมกันคือ การไดเจอกันทุกวันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหงาน
กาวหนาไปไดดีกวา การที่มีความรวมมือระหวางสถาบันแตไมคอยไดเจอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็
เหมือนกับไมไดทํางานรวมกัน 2) การสรางเครือขายกลุมวิจัยเรื่องเดียวกัน การติดตอสื่อสารกันใหมากขึ้น
การเวปไซตเปนการเริ่มตนที่ดี เพราะเขาถึงไดเกือบทุกทีเ่ กือบทุกเวลา (ยกตัวอยางเชน Hypernews ของ
CERN) และรวบรวมใหคนทีท่ ํางานเรื่องเดียวกันไดติดตอกันมากขึ้น อาจจะมองวาเปนเรื่องเล็กแคทําเวปไซต
แตความจริงแลวอาจจะหนักพอดู ยกตัวอยางเชน ฟสิกส มีหลายสาขามากมาย และแตละสาขาก็
ประกอบดวยกลุมยอยอีกมากมาย เชน ฟสิกสคณนา (Computational physics: ฟสิกสที่ใชคอมพิวเตอรชวย
ในการคํานวณตางๆ) แบงออกเปนกลุมวิจัยเรื่องยอยๆ เชน การจําลองระบบขนาดใหญ ไมวาจะเปนของไหล
วัสดุ ระบบทางเทอรโมไดนามิกส ระบบกลศาสตร การจําลองระบบขนาดเล็ก การคํานวณทางควอนตัมของ
ระบบโมเลกุล ระบบผลึก โปรตีน ยา เยอะแยะมากมาย ซึ่งคนจัดทําเวปไซตไมรูแตสามารถรูไดโดยการคุย
แลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุม รวบรวมอาจารยและนักวิจัยทัง้ หมดมาอยูในกลุม ใหได รวมถึงนักศึกษาดวย คนที่
อยูหางไกลกันจะไดเห็นวา งานไปถึงไหนแลว เมื่อเรียนจบมาจะเขามาชวยตรงไหนได จะไดเกิดความตอเนือ่ ง
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หวังวาเมื่อกลุมคนที่คุยกันรูเ รื่องมาเจอกัน จะเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดตางๆ และการรวมมือกัน
อยางแทจริง ทั้งสองประเด็นที่เสนอขึ้นมานี้ หากมีสงิ่ ไหนที่ขาพเจาพอจะชวยไดก็ยินดีเปนอยางยิง่
มาถึงจุดนี้ หวังวาผูอ านคงจะมีคําตอบในใจสําหรับคําถามในตอนตนถึงความจําเปนของการสงเสริม
ฟสิกสอนุภาค (รวมทัง้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) แลว ในความเห็นของผูจัดทํา ก็หวังวา จะมีผูสนใจเขามา
ชวยกันพัฒนาชาติในดานนี้มากขึ้น และทั้งหมดที่เสนอมานี้ก็เปนเพียงความคิดเห็นของนักศึกษาคนหนึ่ง
หากไมเหมาะสมประการใด ก็ดวยออนประสบการณและออนตอโลก ขอทานโปรดอภัย ชี้แนะ และพิจารณา
ตามที่เห็นสมควรเถิด
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http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2011/32/News%20Articles/1364232?ln=en
[10] The GIRD: a universal computer เขาถึงไดจาก http://cdsweb.cern.ch/record/984662
[11] ภาพถังไฮโดรเจน จาก http://www.lhc-closer.es/php/index.php?i=1&s=3&p=5&e=0
[12] ROOT เขาถึงไดจาก http://root.cern.ch/drupal/
[13] ตารางและวิดีโอการบรรยายสําหรับนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรน 2011 เขาถึงไดจาก
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[18] CMS collab., CMS PAS DIF-07-001 (2009).
[19] Schul, N., PhD thesis on "Measurements of two-photon interactions at the LHC" (2011).
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Work project
Title: Analysis of 2011 CMS data for exclusive production of upsilon,  p  p      p
Abstract
Exclusive production of upsilons (  p  p      p ) were studied using already
existing source codes in CMSSW: DiffractiveForwardAnalysis/GammaGammaLeptonLepton
and using 2011 data taken in May. The codes were edited to meet selection criteria of the
process. Dimuon mass spectrum reveals peaks corresponding to upsilon (1S, 2S) masses.
Introduction
The motivations for study upsilon production in p-p collision (in general) are (i) to
understand the process, (ii) to investigate quark gluon plasma state by observing peaks
suppression compared to results from heavy ions collisions and from higher energy p-p
collisions, and (iii) to use them as a calibration tool for CMS detector. Exclusive production of
upsilons is one of processes producing upsilon in LHC. This process can be selected with the
same method used in selecting exclusive muon pairs. With the aim to study the process and
to use the existing source codes efficiently, this project occurred.
Since CMS detector is sensitive to particles with long enough life time, only certain
types of particle can be detect e.g. electron, positron, photon, muon, pion, kaon, proton,
and neutron. Therefore we can only study other particles when they decay into these
particles. Exclusive production of upsilon is the process that produces only one upsilon and
nothing else. The upsilon is not staying long (only 1.3x10-20 s) and can decay into many
channels. One of the channels we can detect is the decaying into two muons with 2.48%
branching ratio. The interactions resulted in exclusive production of upsilon are two-photon
interaction, diffractive photoproduction, and central exclusive production which is hardronic
interaction. These three processes give the same experimental signatures which are two
undetectable intact protons escape from the detector in very forward regions and only two
detectable muons come out of the interaction point. This means that, for exclusive upsilon
production, we search for the vertex with only two muons.
The first two interactions occur in ultra-peripheral proton collision in which impact
parameter is larger than the diameter of proton. In two-photon interaction, photon is
emitted from each proton and a lepton pair is produced (Fig. 1-Top Left). In diffractive
photoproduction, a photon emitted from one proton interacts with pomeron (P, the state of
two gluons) emitted from another proton. This results in final state, X, which can be
 ,  ,  , , J  ,  and Z (Fig.1-Top Right). For central exclusive production, final state, X, is
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produced through gluon fusion (Fig.1 - Bottom). The final state will decay. As stated earlier,
we will focus on upsilon decaying into two muons.

Fig. 1 Top Left: Two photon interaction gives lepton pair, Top Right: Diffractivephotoproduction process, Bottom: Central exclusive production (picture from [1], [2])
For 1S upsilon, with mass 9.460 GeV/c2, decaying into two muons, ideally, the two
muons should have the same size of momentum of 4.729 Gev/c in the opposite directions.
Therefore, we applied momentum cut for each muon to be more than 3 GeV/c. And for the
exclusive process condition, it is required that only two muons came out of the interaction
point.
Code editing
In CMSSW/DiffractiveForwardAnalysis/GammaGammaLeptonLepton/, the files used
are /src/GammaGammaMuMu.cc, /interface/GammaGammaMuMu.h, and
/test/RunGammaGammaLeptonLeptonPAT2_cfg.py. The first two files edited by adding
trigger HLT_DoubleMu3 and select parts of code that require only 2 muons from primary
vertex. Python configuration file were edited to input source files and select trigger
HLT_DoubleMu3 in HLTpaths.
Data set used is DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/. Job was run in CRAB by
splitting into 10 jobs.
Results
1. Test Run
Data set
Run
number of all events
HLTpath
exclusivity
number of dimuon passed

DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/
5 files of 166033
95748
HLT_DoubleMu5_Acoplanarity03,
HLT_DoubleMu4_Acoplanarity03, HLT_DoubleMu3
not apply (there can be more than 2 tracks from the same
vertex)
24592
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Fig. 2 Dimuon mass spectrum in upsilon mass region, 3 peaks of upsilon 1S, 2S, 3S are shown
2. Run 2011 data
Data set
Run
number of all events
HLTpath
exclusivity
number of dimuon passed

DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/
all files
16877681
HLT_DoubleMu3
apply
154

Fig.3-4 showed number of event per muon-pair mass bin. Fig.4 showed peaks of 1S
(around 9.5 GeV) and 2S (around 10.0 GeV) upsilons which came from exclusive production.
Fig.5 showed most of angle difference between two muons is around  radian. Fig.6
showed most of momentum difference between two muons is around zero. These two
graphs indicated the signature of exclusive upsilon decaying into only two muons.

Fig. 3 Dimuon mass spectrum
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Fig. 4 Dimuon mass spectrum in upsilon mass region

Fig. 5 Azimuthal angle (  ) difference between two muons

Fig. 6 Momentum difference between two muons
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Other tasks
I have tried using Starlight, which is a Monte Carlo simulation program for twophoton and photon-pomeron interactions between relativistic nuclei, to generate and
calculate cross section of 1S upsilons. However, due to lack of time and knowledge in
analyzing and operating graph, this work is not finished.
Conclusions
Peaks of 1S and 2S upsilon were found in 2011 data (Fig.4). These upsilons were the
results of 3 processes: two-photon interactions, diffractive photoproduction, and central
exclusive production. To ensure that the upsilons come from these interactions, Monte Carlo
simulation programs for each interaction are needed to generate the process and compare
the results to our graph. However, I did not finish the simulation part.
[1] CMS collab., CMS PAS DIF-07-001 (2009).
[2] Schul, N., PhD thesis on "Measurements of two-photon interactions at the LHC" (2011).

Other Activities
•
•
•
•
•
•

Lectures
Group Meeting (Exclusive leptons/photons/hadrons meeting, 2 times)
Seminar, and Colloquium
CMS visit
Root workshop
Cloud chamber workshop

* หมายเหตุ เนือ่ งจากอาจารยทปี่ รึกษางานยุงมากและเพิ่งกลับมาจากพักรอน ทําใหไมมีเวลาตรวจรายงาน
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้
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ภาคผนวก ข : บันทึกประจําวัน 26 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554
อาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2554
แลววันนี้ก็มาถึง แผนการก็คือ เลือกตั้งลวงหนาที่ขอนแกน นั่งรถนครชัยแอรไปกรุงเทพตอนสิบโมง ถึง
กรุงเทพสี่โมงเย็น อาโกวมารับ อาบน้ํากินขาว ทดลอง Skype กับพอแม นอง อาโกว อามา แลวก็ไปสนามบิน
สุวรรณภูมิ ระหวางทางก็โทรไปหาพี่ขน พี่ขนบอกวา check in เรียบรอยแลว พอไปถึง ก็จัดการ check in
เสร็จแลวก็ ร่ําลาอามา อาโกว ฝากมือถือไว แลวก็ผานดานตรวจคนเขาไปที่ gate D7 เพื่อรอขึ้นเครื่อง
เวลา 23:25 เปนเวลาขึ้นเครื่อง ตอนที่ผานดานเขาไป เวลาประมาณ สามทุมสิบ เดินไป gate แลวก็
ไมเห็นเจอพี่ขน ก็เลยนึกวาพี่ขนไปเดินเลน ก็เลยไปเดินเลนมั่ง ตรวจสอบราคาสินคา จนใกลเวลาขึ้นเครื่อง ก็
เลยไปรอที่ gate อีกที พี่ขนก็ยังไมมา เห็นคิวยาวก็เลยนั่งรอ แลวพี่ขนก็เดินมาพอดี จากนั้นก็โดนดา เนื่องจาก
พี่ขนรออยูขางนอก ยังไมไดผานดานเขามา แลวพี่กลาก็มาสงดวย เปนความผิดที่ไมไดโทรหาพี่ขนตอนมาถึง
แลวพี่กลาก็โทรมาหาพี่ขน ก็เลยโดนดาอีกรอบนึง =='
ขึ้นเครื่องมา รูส ึกงวงนอนมาก อยากจะนอนแลว แตก็ตองกินกอน มีใหเลือก pasta กับไก กับ ขาว
กับเห็ด ก็เลยเลือกไก พี่ขนเลือกเห็ด ก็โอเค แตมันไมใชเวลากิน ก็เลยกินไปเล็กนอย แมจะงวงนอน แตก็ยังไม
วายสํารวจอุปกรณ กวาจะไดนอนก็ประมาณตีหนึง่ ที่ความเอนของเกาอี้ประมาณ 75? ตื่นประมาณตีหา หก
โมง เห็นพี่ขนนั่งดูทีวีอยู แลวก็พยายามนอนตอ กอนเครื่องลงประมาณสองชั่วโมง เคาก็มาแจกขาวเชา เปน ไข
คน(คนเปนกริยา) แลวกอนลงเคาก็แจก chocolate ดวยอรอยดี แอบหยิบมาสองอัน เลยวาจะเอาไปฝาก
พี่อ็อฟอันนึง(แตสุดทายก็ไมไดฝากเนื่องจากสภาพยับเยิน)
จันทรที่ 27 มิถุนายน 2554
เปนวันใหมที่อยูบนเครื่อง ไมรูเปลี่ยนวันตอนไหนเพราะไมรจู ะนับเวลาของใครดี แตก็มาถึง Zurich
ประมาณ 6 โมงครึ่ง แลวก็ไปตอเครื่อง 7 โมง เผื่อไป Geneva
แลวก็มาถึง (ถึงแลวหรอ... = = เร็วมาก) จากนั้นก็เดินไปเอากระเปา และปรากฎวา กระเปาพี่ขนยังไม
มาใบนึง ไปติดตอเจาหนาที่เคาบอกใหรอครึง่ ชั่วโมง (แตรอจริงปาเขาไปเกือบชั่วโมงครึง่ ) เราเลยตองเดิน
ออกมาบอกพี่ออ็ ฟ (ทุตานนท สินธุประสิทธ) กับพี่เกง (Kittikul Kovitanggoon) (พี่คนไทยสองคนที่กําลังเรียน
ปริญญาเอกและมาทํางานที่เซิรน, คนที่จัดการติดตอประสานงานใหคือ พี่พัด (นรพัทธ ศรีมโนภาษ)) ซึ่งมารอ
รับกอนวา ตองรออีกเล็กนอย
แลววันนี้ทั้งวัน พี่อ็อฟกับพี่เกงก็ตองมาวุนวายเรื่องพวกเรา ทั้งติดตอเอาบัตรชั่วคราว จากนั้นก็ไป
เที่ยวใน Geneva เล็กนอย เอากระเปาไปเก็บ เขาหอพักที่ Foyer R?sidence Schumann, St.Ganis
Pouilly ในเขตฝรัง่ เศส และไปทํากับขาวกินทีห่ องพี่อ็อฟ (พี่อ็อฟทําใหกิน เปนแกงเขียวหวานลูกชิ้นกุง กับ ไก
ทอดกระเทียม)
Geneva สวยมาก มีบึงเจเนวา (Lake Geneva) ซึ่งน้ําใสมากๆๆ อากาศดี มีฝงู เปด แลวก็หงส มีราน
กาแฟอยูริมบึง แลวก็มีน้ําพุสงู 140 เมตรอยูกลางทะเลสาบ ตึกรามบานชองเคาสวยมาก แลวก็สะอาด (บาน
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เรานาจะเปนอยางนีบ้ าง... เริ่มจากความสะอาดกอนก็ได ^^) เปน
เมืองทองเที่ยว ตึกตางๆ ก็เปนรานขายของ สวนมากจะเปน เสื้อผา
แบรนดเนม แลวก็รานกาแฟและช็อคโกแล็ต

อังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 : First day at CERN
เปนเชาที่นาตื่นเตน ตื่นเตนที่จะไดเจออาจารย... วันนี้ทดลองเดินไปเซิรนใชเวลารวม 35 นาทีเปนสถิติ
ใหม ระหวางทางเจอแกะ ที่อยูในรั้ว?? ซึ่งไมแนใจวาเปนรั้วเซิรนรึเปลา แลวก็ไปกินขาวที่โรงอาหารชวงเชาเปน
การตอนรับจากทีมผูดูแล เรื่องเอกสารและทะเบียนตางๆ ตอนบายถึงจะไดไปติดตออาจารย แตบังเอิญวา
อาทิตยนี้ CMS week (พี่อ็อฟบอก) อาจารยจงึ งานยุงมาก ไมสามารถติดตอได อยางไรก็ตาม เมื่อกี้ไดติดตอกับ
อาจารยทางอีเมลลแลว และอาจารยบอกวา he can arrange a short welcome at 9 ดังนั้น พรุงนี้ เราตอง
รีบไป
วันนี้เหนื่อยมาก เดินหอบกระเปาไปติดตอเอกสารตามตึก แลวก็หอบไปกินขาวที่โรงอาหารสอง
ตอนเย็นไปซื้อของที่คารฟูรเ พื่อจะทํากับขาว พอดีเจอพี่อ็อฟ พี่อ็อฟก็เลยชวนไปทํากินทีห่ องพี่อ็อฟ
และคาดวา วันตอๆไป ก็คงจะตองรบกวนพี่อ็อฟตอนเย็นอีกเชนเคย
มาอยูนี่ไดสองวัน รูส ึกวา น้ํากิน ไมอรอยเหมือนอยูบาน อากาศแหง กินน้ําแลวไมคอยรูส ึกสดชื่น
พุธที่ 29 มิถุนายน 2554
เมื่อเชานี้ เดินไปเซิรนอีกเชนเคย แตที่ไมเหมือนเดิมคือ วันนี้มีคนอื่นเดินดวย เนื่องจากวันนี้กินขาวที่
หอ เลยเริม่ ออกเดินประมาณ 8 โมงเชา เนื่องจากนัดอาจารย 9 โมง และเมื่อวานเดินทําสถิติได 35 นาที วันนี้
จึงรีบเดินอยางเต็มที่ คนอื่นก็ดูเหมือนจะรีบเดินเชนกัน เดินไปซักครึง่ ทาง ก็มีคนนึงเดินตามหลังมา เปนเพือ่ น
จากโปแลนดรจู ักกันเมื่อวาน เคาก็ทาทางรีบพอๆกับเรา ความถี่การกาวก็พอๆกัน แตทําไมเคาแซงเราไปไดยาง
รวดเร็ว = =' สรุปก็คือ เราขาสั้น?? มันแสดงใหเห็นถึงอะไรบางอยางรึเปลา ถาเราจะไปใหเร็วเทาเคา สิ่งที่เรา
ทําไดก็คือ กาวใหถี่ขึ้น พยายามมากขึ้นนั่นเอง ^^ หรือ ไมก็ ไปทางอื่น แตในกรณีนี้ ตอนนี้ (สองเดือนนี)้ มีแค
ทางเดียว ฉะนั้นก็พยายามใหเต็มที่แลวกัน 555
We went to see Prof. Albert De Roeck this morning at 9 o'clock and he arranged us to
meet our sub-supervisor. My sub-supervisor is Dr. David d'Enterria. I met him at 2:30 pm and
about 20 minute later I got a job for two weeks. As he is quite busy, I would have to contact
him via e-mail for first few weeks.
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
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เนื่องจากงานที่ไดรับมอบหมาย คือการศึกษาทฤษฎี ทําความเขาใจ code program โดยใหเวลาสอง
อาทิตย จึงสามารถทํางานไดโดยไมตองไปนัง่ ที่ทํางาน และสามารถติดตออาจารยผานอีเมลลได อยางไรก็ตาม
วันนี้ก็เขาไปที่เซิรนอยูดี ตอนเย็นกิน pasta กลอง อุนไมโครเวฟ วันนี้งวงมาก นอนตั้งแตสามทุม ครึ่ง
ศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2554
ไปกินขาวเที่ยงกับพี่อ็อฟ พี่อ็อฟโมใหฟง เยอะแยะมากมาย ทั้งปรึกษาเรื่องงานที่กําลังจะทํา, งานที่
พี่อ็อฟทํา, ทีป่ รึกษาของพี่อ็อฟ, ระบบองคกร CMS, การหางานทําตามมหาลัยในไทย, การทําใหนานาชาติ
ตระหนักถึงประเทศไทย, ความพยายามในการสรางกลุมวิจยั ฟสิกสอนุภาคในไทย, ความเปนมืออาชีพในการ
ทํางาน ทําใหไดเห็นมุมมองของพี่อ็อฟ และทําใหสปาเกตตี้ของพี่อ็อฟเย็นและเริ่มอืด เปนความจริงที่วา คน
ไทยไมคอยชอบรับฟงความเห็นของคนอื่น ไมมองโลกตามความเปนจริง นั่นคือ การที่คนอื่นจะคิดตางจากเรา
นั้น ไมใชเรื่องผิดหรือเสียหาย ถาเปนเรื่องทีพ่ ูดคุยกันดวยเหตุผลไดก็ควรทํา แตถาเปนเรือ่ งความชอบสวนตัว
อันนี้ใครจะชอบอะไรก็ไมใชเรื่องผิด และไมควรนํามาเถียงกัน อยางเชนชอบนักการเมืองคนไหน เปนตน และ
ไมควรเอามาเปนเรื่องบาดหมางสวนตัว ซึ่งทําใหไมสามารถทํางานรวมกันได
ตอนเย็นไปกินขาวใน Geneva รานอาหารไทยในนามรานจีน สั่งเกี๊ยวน้ํา พี่ขน พี่อ็อฟ พี่เกง สัง่ ขาว
หนาเปดกันคนละจาน และก็มีตมยําของพี่ขน สรุปวาเกี๊ยวเปรี้ยว โดยใหพี่ขนและพี่เกงชวยชิม เลยเอาไป
เปลี่ยน เคาเลยใหตมยํามาแทน วันนี้ ซื้อน้ําปลา กระเพรา แลวก็พริกมาเผื่อไวผัดกินดวย
เสารที่ 2 กรกฎาคม 2554
ไปรับอาจารยปุและอาจารยตูตอนเชา แลวก็ไปเที่ยว
กินขาวเที่ยงในเจนีวา แลวก็พี่อ็อฟกับพีเ่ กงพาอาจารยเดินชม
เมือง แลวเราก็ไปพบกับพาเหรดโดยบังเอิญ เปนพาเหรดของ
เกย เลสเบียน ฯลฯ อาจารยไดรบั แจกถุงยางเกยมาคนละอัน
และทุกคนไดนกหวีดสีสม ซึ่งเปากันตลอดทัง้ ขบวน จบลงตอน
เย็นที่รานอาหารไทยซึ่งพี่อ็อฟและพีเ่ กงชอบไปประจํา เพราะวา
มีคาราโอเกะ และอาหารอรอย
อาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2554
วันเลือกตัง้ วันนี้ตอนแรกวาจะซักผา แตพอดีกินขาวเชาแลว
เพื่อนชวนไปปนเขาแลวก็เอาขาวเที่ยงไปกิน ก็เลยไปดวย เปน
เทือกเขาที่อยูห ลังที่พัก ชื่อ นั่งรถไปตอนสิบโมงครึ่ง เริ่มเดิน
ประมาณ 11 โมง มีสามชิกทัง้ หมด 9 คน แลวเราก็เดินไปเรือ่ ยๆ
อากาศดี ลมเย็น แดดรอน และเพื่อนก็บอกวาจะกินขาวกันบนยอด
เขา ซึ่งเราไปถึงตอนประมาณบายสองกวาๆ วิวสวยมาก เปนทุงหญา
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เตี้ยๆ มีดอกไม แลวก็วัว กวาเราจะกลับลงมาถึงที่พัก (ตองเดิน
เพราะรถเมลหมดแลว) ก็ประมาณ เกือบทุมกวา รวมแลววันนี้เดิน
ไปแปดชั่วโมง เปนการเดินที่ยาวนานที่สุดที่เคยเดินมาในชีวิต แตก็ดี
ไดรูจักเพื่อนเพิ่มขึ้น จากทีร่ ูจกั แคคนสองคน
จันทรที่ 4 กรกฎาคม 2554
วันนี้ตื่นสายนิดหนอยเพราะเมื่อวานเหนื่อยมาก แลวก็ไปทํางานตามปกติ กินขาวเที่ยงกับพี่ขนและ
อาจารยตอนเที่ยง และตอนเย็นก็ทํากับขาวกินกัน เปนแกงสมซองทีเ่ ผ็ดมาก และจืดมาก โชคดีที่ไดผงมามา
ชวยไว ทําใหอรอยขึ้นอยางผิดหูผิดตา
อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
เมื่อวานเย็นเจอเพื่อนที่เพิง่ มาอาทิตยน(ี้ Li, Sinan) เลยชวนเดินไปดวยกันตอนเชา แตพี่ขนไมยอมไป
ดวย แลวก็ไปกินขาวที่โรงอาหารตอนเชา วันนี้โดนบล็อก wireless เนื่องจากมี โปรแกรมอันไมพึงประสงคเกิด
ทํางานขึ้นมา จัดการแกปญ
 หาโดยการ uninstall โปรแกรมนั้น แลวก็ตอบจดหมายทีเ่ คาสงมา ตอนเย็นพี่ขน
เดินกลับไปกอน โชคดีที่ไดเมลลวาไดจักรยานแลว เลยไปเอาจัรยานแลวขี่กลับหอ พี่ขนเมลลมาบอกวาไปดูแกะ
มา ก็เลยไปดูบาง แลวก็โดนรั้วตาขายช็อต ไมคิดวาเคาจะปลอยไฟฟาออนๆ ไวดวย
พุธที่ 6 กรกฎาคม 2554
Today is the first lecture day. The topics are computer security at CERN, introduction
to CERN by CERN's spokesperson, Rolf-Dieter Heuer, and introduction to statistical method by
Glen Cowan from university of London. I like it and was trying to catch up. In the evening,
there is a welcome drink for summer students, but P'Kon didn't make it. I have learned two
things today: I need to speak more English and I am not here to study only but also to
promote Thailand. I have met many groups of people in the party (not exactly party because
there was no music and people are usually in group of their country): the Turkish, Asian
group (China, Hong Kong, Singapore) plus Indian, Croatians and many more. I have learn that
some people work very hard (Indian guy left his computer running the program while we
were drinking and another guy from Aserbaidschan had to meet his professor at 9 pm) and
some don't (or maybe they've just came). For me, I'm not working as hard as I expected, but
I'm trying to. The Croatians make me feel lucky that Physics department in Khon Kaen has
many oscilloscopes. They have one with no screen and mostly they study theoretical
physics. And I think that Polish people are more downright than I thought. For all these
events, I intend to write in English starting today. The Thai version can always retrieve from
the blog of CERN-DESY Programs for Thai (http://cerndesyprogramsforthai.blogspot.com/).
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พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554
It is the second lecture day. It rained in the afternoon. It wasn't pretty bad. It was the
time that I decided to use Linux (all the week I was using Window) and I had to install Linux
in my computer today. There are soccer matches today between teams of CERN staff and
between CERN staffs and summer students. There was drink and BBQ which you had to
prepare by yourself. I and P'Kon didn't eat or drink anything there because we came late, so
we went back to the hostel and cooked. And now, it rains again.
ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2554
Big laundry day: I came back to the hostel early today because I wanted to pay the
rent in an office hour. Sadly, I had 300 Euros, but I had to pay about 500 Euros. Therefore, I
went in St. Genis to find bank to exchange money. There are about 5 or 6 banks and no
bank was except my request (make me hate French bank). So I bought some groceries and
went back to the hostel. The hostel staff was very kind and he let me pay on Monday. After
having dinner, I decided to do the laundry. It took me one hour to wash 14 pieces with some
underwear. But I didn't bother that. It's kind of an exercise that I should need some.
เสารที่ 9 กรกฎาคม 2554
I have talked to my dad through Skype
for the first time today in the late morning and
again at noon to about 1:30 pm. And today we
have an appointment with P'Aof and P'Keng
again as they would like to introduce us to
P'Ple; another Thai in Swiss that they knew.
Unfortunately, P'Kon was sick and P'Pu went to
Geneva with his friends. So, at two p.m., only
P'Aof, P'Keng, P'Tu and I went to Geneva. We visited Geneva cathedral of St. Peter. It is very
big and beautiful. You can see an astonishing view of the town and Geneva Lake up there.
After that, we joined P'Ple and her boyfriend to the bridge to see Lake Parade which was
organized once a year. I think it's kind of like Song-Kran in Thailand without water. For dinner,
we went to Thai restaurant again (it's their favorite). We met a Japanese friend of P'Keng, had
some delicious dinner and sang some songs. We went back at two a.m. and met some crazy
teens on the bus. I think, P'Aof was kind of like them.
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อาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2554
The weather's gone crazy today. It rained a little in the morning, hailed in late
morning, sunny in the afternoon, seem like to rain in the evening and all the cloud was gone
when it was 9 pm (here, the sun sets about 10 pm). I have talk to my mom and dad via
Skype for the second time in the morning today (it was afternoon for them). My brothers and
my mother were trying to redecorate the plant in front of our house. It was nice. In the
evening, I and P'Kon went for a walk with a Pakistan girl, Rabia. We explored the park and a
little of St. Genis town. And also we had try buying milk from the milk vending machine.
จันทรที่ 11 กรกฎาคม 2554
Today's lectures are Standard model, Intro. to Elementary particles(4) and Intro. to
ROOT. My task was slowly done. I am still working on getting familiar with CMS software and
trying to contact my supervisor and PhD student by email. Tomorrow's schedule would be
tighter.
อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554
We had lectures all day today; regular
lectures in the morning and special lecture for CMS
summer students in the afternoon. It was the final
lecture for concepts in particle physics and there
was a sentence said by the professor at the end of
the lecture. He said that when he gave this lecture,
he felt like talking to the whole world (^^ I would
have to say that it is indeed). Introduction to CMS were given by Albert de Roeck following
by introduction to computing in CMS and introduction to CMS analysis tools by CMS
collaborators. There was a party in the pump room in the evening. I went there with Knut
(from Norway) by bikes. In the party, there was a game that each one will have a piece of
paper telling what particle he/she is and then everyone has to find one's antiparticle. If you
can find yours, then you will get a free shot. I did find one but he already got his antiparticle.
So I didn't get a free shot. It was very hot inside the room. So, many people stayed outside.
People didn't do much in the party. They were just drinking, dancing, and talking. There were
a couple of friends (Tansu and Milli) walking back to the hostel at around midnight, so I
decided to walk with them and left my bike in front of building 40. It's quite a walk.
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พุธที่ 13 กรกฎาคม 2554
I took CERN shuttle bus at 9 am today. The third
lecture was about accelerator by German professor and
everyone seemed to like it a lot. I like it too. We (Thais)
have planned (for the past few days) to go to Paris this
weekend. But P'Aof seems to have an urgent job, so we
have to wait till tomorrow to see if we can still go. Also
today, I've got news from P'Aof that there will be a
scholarship (if express) for students who want to study in
high energy physics. There is an attempt to draw a MOU
between Suranaree University and Bronw University (P'Aof's
university). And P'Aof told us that we should meet his professor to talk about this. This was
quite a decision to me. I should think carefully about it.
พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
Today's lectures are more interesting than before. We had a good time with
introduction to accelerator and introduction to detector. I like it. Also today, I went to group
meeting. It was kind of progress reports in Diffractive Forward Analysis group. There were
David, Jonathan Hollar; who implemented the analysis codes; Chinese man, two more
persons and about four more people on the video (yes, there was a video conference
through program EVO). One of the four on video was Nicolas Schul. He is a PhD student in
Belgium and my job is some kind of following some part of his thesis
(http://tinyurl.com/schul-thesis). I like this type of conference. People from many places can
join the conference without being in the same place. Good for frequent meeting. One more
thing today is the 14th of July. It is French national day (Bastille Day). So there were fireworks
at night about 11 pm. It was nice.
ศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2554
Paris is called off!! Because we didn't have a good preparation and P'Aof is busy.
Maybe some other week, we will go. So in the evening, we (P'Aof, P'Keng, P'Puu and I)
decided to go to the movie, "Harry Potter 7(2)" at Balexert (shopping mall near Geneva). It
was great. I love it. I have tried Europe Maxnum today. It was not quite different from
Maxnum in Thai. And I have bought cucumber soup (I didn't realize at the first time that it
was cucumber!!). I'll try it tomorrow.
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เสารที่ 16 กรกฎาคม 2554
I woke up at 8:30 and went to the kitchen to find breakfast. I found that there were
no more bread, no more eggs, no more ham and cheese. He ate them all!! What am I
supposed to have for breakfast?!! So I decided to try the cucumber soup (I felt lucky that I
bought it yesterday). It was sour! (Not rotten, it may contain vinegar). So I turned to
something else. I still got some luck that I had some cereal left. So I had cereal. In the
afternoon, P'Keng picked us (P'Tu, P'Pu, P'Kon and I) up to go shopping for barbecue for
dinner. We bought a lot because P'Keng said that his friends would also come. It was fun. We
were trying to cook Laab and Yum. There were about 15 people eating barbecue, drinking
and talking. We went back to the hostel about 11 pm.
อาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2554
I woke up and found that it was raining. I felt sorry because I was planning to go to
the museum today. 11 am, it didn't stop raining and I decided to go anyway. Last night, I sent
e-mails to ask everyone (Thai) to join, but no one replied me (I found out later that the mail
wasn't sent). So I began my journey alone. Rain was falling. I walked out, took a bus, caught a
tram, took another bus, walked a little more and finally arrived at the History of science
museum. It was a two-floor building, not that big. I have seen there the first capacitor, the
first battery, electrometer, Galileo's thermometer, artificial eyes, and many more things. Even
it was raining, there was still some people came to visit the museum. In the afternoon (still a
little rain), I first intended to go shopping but most of the shop closed (P'Aof used to tell me
but I forgot). Therefore, I went to another museum, museum of art and history. It was nice. I
had hot chocolate and a piece of cheese cake there (walking through rain was freezing me).
There are many things to see e.g. paintings, sculptures, ancient tools, etc. I stopped by the
Kebab shop to buy something to eat and then went back to the hostel. I found P'Kon and
gave some Kebab to him.
จันทรที่ 18 กรกฎาคม 2554
It was just another lecture and working day... except that P'Tu and P'Pu had to
perform the Muay Thai dancing in the evening party today. And I am here waiting to see
them in the next few minute. P'Kon has already gone back to the hostel. I didn't tell him
because I have just awared of this situation when I met P'Tu and P'Pu about an hour ago.
Their duty to country was done. And people like it a lot. They did the Wai Kru and
demonstrated some boxing postures. It was really fun and I was a camera girl. ^^
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อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554
I know that my job is running slow. I am trying to work harder and spend my time
carefully. I had dinner at Restaurant 1 at CERN today. I met friends from singapore (Huge) and
that Indian guy (Sid) (the one I said that he works hard). And I finally know that he comes
from Cambridge (wow O.O). I stayed at CERN late today trying to work and I went back by
bike at around midnight.
พุธที่ 20 กรกฎาคม 2554
I met David today in the afternoon. He said that he had a meeting and will be back in
the middle of next week. After that he will go on vacation and he will introduce me to
another supervisor next week. I had dinner at R1 again. This time I sit with a girl from Malta
Island. It a small country, actually it is an island, in the south of Italy. She is nice and she
also stays in St.Genis.
พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
In the afternoon, we met professors from Brown University (P'Aof's ex-supervisor and
her husband). We talked about graduate school in Brown. They are very kind and persuasive.
I stayed late again today and I got new company. His name is Romnic from the Philippines. I
went back to the hostel around midnight.
ศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2554
We joined P'Aof for lunch. And we met P'Tu and P'Pu while they were going to have a
presentation in the afternoon. There was a Hadronic music festival from 5 pm onwards and
we (I and P'Kon) decided to go there. After dinner at the hostel, we walked to CERN to catch
the shuttle. Unfortunately, there were so many people waiting for the bus. So we walked
around restaurant 1 and accidentally ran into P'Aof. He was on a shift. The conversation went
on and we didn't go to the music festival. Three of us went back by bus at around midnight.
เสารที่ 23 กรกฎาคม 2554
According to P'Pu and P'Tu's departure, we went to shop in Geneva today. They
bought some souvenirs. And in the evening, 6 of us and Fabian (our French friend) had
dinner at that Thai restaurant again. P'Kon and Fabian returned earlier. P'Ple came to join us
for a while. Lastly, there were five people left. On the way back to CERN, while we were
waiting for the bus, there was a frightful situation. A guy tried to stole P'Aof's phone!! P'Aof
was holding his iPhone, checking his email. And then a group of men came behind him. One
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tried to grap his cell phone while others stayed around. I was walking in the front. P'Aof, P'Pu
and P'Keng were in the back. I heard some noise so I turned around and I saw some people.
My first thought was that something wrong happened so I screamed and ran to P'Aof. They
were struggling for a while and then the thief ran away. It happened very fast and made
everyone panic. This makes us paranoid all the way to the hostel.
อาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554
We visited UN in the afternoon before P'Pu and P'Tu
went back to Thailand. Still P'Pu and P'Tu feel paranoid from
yesterday event. The flight was at 8 pm and we were at the
airport around 5 pm. We have some food (P'Pu and P'Tu had
Pizza -- it's their favorite since they came here because it was
tastier than other food). We took photos and we said good
bye. This caused some hollow feeling. They were going back.
Time passes so quickly.
This chair, in front of the UN, symbolizes the appealing
to draw Mine Ban Treaty, help mine victims, and clean mined area.
จันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554
Monday's evening, we cooked at P'Keng's place. Since he was sick, we cooked a lot of
food for him to spare for the whole week.
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554
Today is the closing lecture of Antimatter
in the lab. It was great. Prof.Rolf also showed us
the antimatter bomb (fake one) used in the movie
(Davil&Angel) and people were very excited.
I visited CMS experiment at point 5 of
CERN in the afternoon. (P'Kon got different visit
day) There were 48 students and we were split
into 2 groups. The first group went to see the experiment first while the second group
remained in the lecture room. I was in the second group. One researcher stayed with us to
answer any question we want to ask. He also showed us the workshop as I requested.
Unfortunately, LHC was running so we cannot see the detector. The closest we can go is at
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the secure door underground. We have seen some computer grid that stored data from CMS
detector, control room, and stairs. On the way back, I sat by Martin from Hong Kong. He is a
third year student. He also told me that this year is the first year having summer students
from Hong Kong as I told him that I am the second generation of summer students from
Thailand.
In the second picture is CMS tunnel model
(100 meters underground). In front of the guide is the
CMS detector hall which we cannot get in. At that
time, we were in the second hall which is divided
into many floors containing computer server and
control room.
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2554
We have lunch with P'Aof today to discuss about the progress of Thai-Brown
collaboration. He said that his ex-supervior is quite busy at the moment and he doesn't want
to interrupt her too much.
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554
I met my supervisor accidentally in the afternoon. We had an appointment by email
that we will meet in the afternoon. However, he had postponed it to tomorrow and he told
me to go to group meeting at 17:00. It was a diffractive and forward physics group meeting
where people in the group reported progress. This was my second time in this group
meeting. I personally like this type of meeting. It is a video conference where people from
difference places can join and do presentation via video. It is good for frequent meeting.
ศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554
I met David at 2am as expected. He explained me the job which is now to find
exclusive photoproduction of upsilons. The analysis code was already existed. I only had to
edit them to meet the selection criteria of the events and run the code through all 2011
data. Also, using Monte Carlo simulation program to generate the events and compared the
results to real data. As far as I concerned, there are so many computer affairs. I need to try
to understand physics behind this.
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เสารที่ 30 กรกฎาคม 2554
Saturday! I went to the city, Lyon, in France with 6 more friends (Volkan, Amina,
Tansu, Lazau, Generos, Grigorij). We went to see Basilica of Notre-Dame de Fourvi?re and the
old ancient roman arena in the morning. Then we had French style lunch at one of the so
many restaurants in the street of Lyon's old town. I had a course with onion soup, sausage,
and chocolate tart. It was a very long lunch. We finished it at 3 pm. Then we visit miniature
museum where many movie scenes were exhibited. We took group photos at Only Lyon,
had ice creams, and took the train back at around 5 pm. We bought a no-connection ticket
(took only one train to Geneva). But on the way, we had to switch train and we only knew it
by asking others because the announcement was in French and we had to wait 45 minutes
for the next train. However, this journey was just fun.
อาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2554
I went to Bern with P'Kon. It is a very nice city. Bern's old town is small and beautiful.
You can walk to see every tourist attractions. We went to Einstein's house museum, rose
garden, and history museum.
จันทรที่ 1 สิงหาคม 2554
I met David in the afternoon today when he was walking out off his office to go home
and go for vacation. I can only contact him by emails now. I attended the seminar on the
topic of LHC and neutrinos paradigm. There was a talk followed by a discussion chaired by
John Ellis. Even though I sparsely understood it, it was good to see how they organized a
seminar. Today is Swiss National day. There were fireworks in Geneva that could be seen
from CERN. I went for dinner at R1 and was joined by the Japanese: Yoshiki, Takuya, and
Katsuya. They were fun and they were planning to go to Bern by bike!!
อังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
I attended the latest results from LHC colloquia this afternoon. I like it, even though I
don't really understand it. In the evening, I met Yoshiki and Takuya again. We discuss about
the Higgs news and Yoshiki explained to me how it really was. He is really good. He has been
in this field (Particle physics) since he was in first year bachelor in Tokyo University. Their
physics program is good. He said that students can ask for funding in doing any experiment
every year by sending proposal which doesn't have to be something new, just experiment.
He also showed me his pictures building some magnetic particle detector (I don't remember
exactly what kind of detector). That was really cool. They are experimentalist. Compare to
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what I knew, we didn't do much experiment in physics or if we did it would be a pre-setting
lab that we only push the button, read the scale and then done. I am really amazed about
this concept of experimental (particle) physics which doesn't have one in Thailand. It is the
fact that we only do theory. I think we should have this (experimental physics) option for
students in Thailand.
พุธที่ 3 สิงหาคม 2554
I like the lecture today. It entitled From Heavy Ion to Quark Matter. He gives me a
clearer view of ALICE experiment and the quark gluon plasma. I like it.
We had dinner at P'Keng's place : Kaow Mun Kai.
พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554
We visited LEIR and Computer center in the afternoon. We met Hamad the only
student from Bahrain. P'Aof, P'Keng, P'Kon and I went to Korean BBQ and join P'Ple and her
boyfriend for the fireworks of swiss national day. It was beautiful.
ศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554
I have ordered summer student T-shirt today. I met Jonathan on the way to the
library. (I was about to find the book called the rise of standard model. I have read some
part of the chapter about the discovery of Upsilon on the internet and it was not finished so
I need to get the book.)
เสารที่ 6 สิงหาคม 2554
It was Saturday and I went shopping with Tansu at Migros in Val-Thoire. There was
nothing much there but Tunsu said that it was cheaper than in Geneva, which is true.
However, I still want to see stuffs in Geneva, therefore I went to Geneva around 3pm. I didn't
buy anything, just window shopping for now.
อาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2554
I and P'Kon went in Geneva for F?tes de Gen?ve. We had 10 CHF pizza at noon and
went to the festival around the lake. It was just like "Ngan Mai" (Red Cross festival in Khon
Kaen), but the rides and attractions are more sophisticated. It were like in the amusement
park. I played two of them which are BigFlight and AroundTheWorld. We walked along the
lake and saw a duck family (which my bird-expert cousin told that they are birds: common
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coots). The parents dived to get water weeds for their child, very cute. We ended up eating
Thai foods (SomTum, Grill beef and Sticky rice) and went back to the hostel.
จันทรที่ 8 สิงหาคม 2554
As we can see that my supervisor was not here anymore. So, there maybe questions
about how I worked. Well, I still contact him by emails (which I haven't heard from him since
2 August). We have already roughly discussed the plan and I have to follow that. I also got
some help from Jonathan. He is a postdoctoral. Also he is quite busy.
Also I got the book (The rise of standard model, a history of particle physics in 1960s1970s) from the library today. Since it was in the tunnel (underground) and the librarian has
to go to get it, so it was a good chance for me to go with him to see where they kept the
book underground. Even if it was just a normal underground floor, it was good to see.
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2554
I went to cloud chamber workshop in the afternoon today. It was fun. The speaker
(also professor), Mick Storr, is very cool and fun. He is the same guy who dealt with High
school teacher. The concept was just the same as we did in the camp at Chulalongkorn
University before we came here. I made new friend, Olaf (from Sweden) and Liliet (from
Cuba). We were in the group of 4 together with Yoshiki. Mick also mentioned at the end of
the workshop that physics needs both theory and experiment. We don't say that theory is
correct; we say that it corresponds to the experiments and observations. So that's how
theory and experiment work together in physics. I like it and insist that we should have more
experimental physics in Thailand.
In the evening, I had dinner with Sid, Grigorij, Greek guy and many others that I don't
know. Anyway, in our table there were four of us. They were talking about political crisis, the
government, and economics of Greek, Russia, US, UK, China, Norway, basically, around the
world. It made me feel so small and blank. What is going on with the world?? Wow, I need
to pay more attention to world news and get out of my little box! Thai politics is not the
only one with problems. The world is in political and economical crisis! ==' However, I need
to go back to work now. I'll catch it up later. =='
พุธที่ 10 สิงหาคม 2554
I miss the poster session in the evening because I went to buy tickets to Paris with
P'Aof , P'Kon and Grigorij. I do realize it earlier, but I totally forgot about it today and I'm very

59
sorry. However, I met Romnick at night when I was back in CERN. He was very kind and
presented me his poster. He was working on upgrading the detector. I also met Carmen and
her boyfriend and heard him talked about his poster even if I don't understand much.
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
I forgot the ticket with P'Aof yesterday. Therefore, I got it from him today.
I managed to get CMS member to be able to run jobs on grid and also I tried to
install and run Starlight, a Monte Carlo simulation program, today.
ศุกรที่ 12 สิงหาคม 2554
It's mother's day and the last day of lectures. The closing lecture was given by Prof.
Hitoshi Murayama from the University of Tokyo. I like it very much. He was given a broad
view of what we know and what we are looking for, the current situations in particle physics
world. In the afternoon, Albert De Roeck, my official supervisor, arranged a meeting for
Southeast Asia student. There were friends from Singapore, the Philippines and Hong Kong.
We discussed the cooperation between CMS and our countries. And he asked us how we
were doing and let us speak one by one. He said that Thailand is in a good shape as he and
Thai professor were trying so hard to make it happened. Still, we need more man power in
the business. In the evening, I went to Chalie's pub with friends (Volkan, Sameed, Tansu,
Milhi, Elena, and Kristof) to sit and chat since Volkan is leaving. I had a glass of apple juice.
เสารที่ 13 สิงหาคม 2554
I went to paris in the morning with P'Kon and Grigorij. It took three hours by train. We
visited Northe Dame. It was raining and very crowded, so we didn't get in. We continued to
Louvre and waited for half and hours to get in (also crowded). It is very big and astonishing.
Since it was 4 pm, the first place we went is to see Mona Lisa. The room was full of people
and to see her closely we need to wait for the queue. It was 6 pm and we found that we
had not see more than half of the museum. Our journey went on, we walked through the
park in front of the museum, and continued to Champs Elysees street to see the street and
the Triumph arch. We then continued to Eiffel tower and it was getting dark. We were just in
time to see the light on. Grigorij didn't want to have dinner around there, he said it was
expensive. I and P'Kon had dinner at one of the shop beside the river. We were so exhausted
to walk to other places. The Eiffel tower turned flashing and sparkling every hour. We were
there to see it at 10 and 11 O'clock. We went up to the second floor to see night views of
the city. We went back to the hostel around midnight.

60
อาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2554
We tried to contact P'Aof in the morning since we talked to him earlier to meet him
here in Paris and maybe go to Versailles with him and his parent. We could reach him but he
already when to Versailles yesterday. Therefore, three of us tried to make a way to Versailles
by ourselves. Gregorij changed his mind and not going. I and P'Kon continued. We waited 2
hours for queue, took 1 and a half hour to see the palace, and then hurry to catch the train
back to the city. We met Grigorij at the train station and went back together. On the way, we
talk to the guy in the seat in front of P'Kon and Grigorij. He gave us advices about cheese.
จันทรที่ 15 สิงหาคม 2554
I have read only one chapter of the book (the discovery of the upsilon) and I
returned it today. I got a second change to visit CMS plant in point 5 to see the detector.
(We were lucky due to technical stop.) It was very exciting to see. However, due to strong
magnetic field of the detector which might affect electronic equipment functionality, we
cannot bring camera in the detector hall or we could bring it in on our own risk. I didn't bring
my camera in, but P'Kon did. We also met Carmen. She is from Hong Kong but she study at
Imperial college London. She went to DESY last year and she was working in the same place
with P'Charkrit and P'Supachai.
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554
P'Aof, P'Keng and P'Ple wanted to have a farewell party for us this evening. P'Keng,
P'Ple, P'Kon and I went shopping for watches in the afternoon. We met P'Aof and Yutaro
(P'Keng's friend) for dinner at Jame's Pub. (Again ^^, we really love it!!) It was nice and we
went back around 11 pm.
พุธที่ 17 สิงหาคม 2554
In the afternoon, P'Aof's parents came and we visited Globe and Microcosm, CERN's
museum. It was really really nice. I will go again tomorrow or maybe Saturday and also I
need to spread this awesomeness.
พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554
I think it would be good to let others try Thai food. Hence, I invited some friends to
Thai's dinner in the evening. P'Kon was very helpful by buying some vegetable for us from
Ganeva. However, he didn't join the party and I don't understand him. There were six people:
Knut (Norway), Romnik (Philippines), Yuko (Japan), Kutshuya (Japan), Voltek (Greece) and I.
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We cooked 3 menus: fire pork with herb, Tom Yum Kung (with instant noodle flavoring), and
Pad Kra Pao. I didn't cook it too spicy. Knutt said it was his first time to see Bergamot leaves.
And I Kutshuya like Pad Kra Pao very much. This evening at 9 pm, there was a foam party at
pump room at CERN, but I didn't go. I was tried and I need to pack!!
ศุกรที่ 19 สิงหาคม 2554
Last day at CERN, I did Paper work in the morning, returned my bike, paid the rent,
and returned my badge. I went to Globe again in the afternoon, took some photos and
videos, and buy some souvenirs. In the evening, Millhi played us (Knutt, Lazau, and I) flute
and we said good bye.
เสารที่ 20 สิงหาคม 2554
I went to CERN to work in the morning, went back to the hostel to pack at 11 am,
went back to CERN to leave some souvenirs, and went for chocolate and macaron in Geneva
at 2 pm. Finally P'Keng did us a favor by transporting us to the airport. After we checked our
luggage in which took some times because my bag was a bit overweight, P'Kon needed to go
back to the hostel because he forgot to return the key. While I was waiting, I found that
Swiss knives were still in my carry-on bag. I rushed to the check-in counter. She was very
kind and very helpful. I managed to get a red bag, put the knives in and checked it in. I felt
so relieve. The plane took off at 9 pm, we did make it ^^ and also we did catch the transit
one. Therefore, we are now in Thailand, safely.

