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INTRODUCTION to CERN
นางสาวคณิตา หมั่นการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เมื่อกล่าวถึงสวิตเซอร์แลนด์ หลายคนคงจะนึกถึงเทือกเขาที่สวยงาม ช็อกโกแลตเลิศรส หรือประวัติ
การผลิ ต นาฬิ ก าอั น ยาวนานของชาวสวิ ส แต่ ห ากเราถามคํ า ถามเดี ย วกั น นี้ กั บ เหล่ า นั ก ฟิ สิ ก ส์ ห รื อ
นักวิทยาศาสตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ หนึ่งในคําตอบเหล่านั้นคงจะหนีไม่พ้น “CERN” องค์กรวิจัยทาง
นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research) หนึ่งในองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่
สําคัญมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน สถานที่ซึ่งติดตั้งเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
ที่สุดของโลก ซึ่งได้ทําให้เกิดการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆ นอกเหนือจากโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ตามที่เรารู้จักกันดี และสิ่งที่เซิร์นทําเหล่านี้ ได้นํามาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ เรื่อยมา

รูปที่ 1 Meyrin Site, Geneva, Switzerland 17 May 1954
ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ไม่นาน เหล่านักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปหลาย
คนตระหนักได้ว่า มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในยุโรปขณะนั้นไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานโลกอีกต่อไป จึงทําให้ได้มี
การเสนอการก่อตั้งองค์กรวิจัยทางฟิสิกส์ขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยรวบรวมคนจากทั่วยุโรปให้มารวมกันเท่านั้น
ยังเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาได้สูงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
และด้วยแนวคิดอันสวยงามนี้ จึงทําให้องค์กรวิจัยทางฟิสิกส์นี้ได้ถือกําเนิดขึ้นใกล้ตัวเมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปีเดียวกันเอง ในนามของ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire หรือที่เรา
รู้จักกันในชื่อ “CERN”
1

ในวิชาวิทยาศาสตร์ ร่างกายของเรารวมถึงสิ่งต่างๆรอบกายเรานั้นประกอบมาจาก โมเลกุลย่อย ๆ
ของสสาร โดยแต่ละโมเลกุลก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุชนิดต่าง ๆ และในธาตุแต่ละชนิด ก็ประกอบไปด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าสามารถย่อยได้สุดแค่นี้ ไม่มีอะไรที่เล็กไปกว่า
นิวตรอน โปรตอน และอิเล็กตรอนอีกแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนก็มีความเชื่อนี้เช่นกัน จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2454 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรังสีคอสมิกผ่านจากการขึ้นบอลลูนไปสูงถึง 1100 เมตรเพื่อไปศึกษารังสี
ผ่านเครื่องอิเล็กโตรสโคป โดยได้ค้นพบว่ารังสีคอสมิกเป็นรังสีที่ประกอบด้วย อนุภาคพลังงานสูงที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่ อ น ทํ า ให้ เ กิ ด อนุ ภ าคใหม่ ขึ้ น มากมายที่ เ รายั ง ไม่ รู้ จัก และด้ว ยเหตุนี้ เ มื่ อ มี ก ารก่ อ ตั้ง องค์ ก รวิ จั ย ทาง
นิวเคลียร์อย่าง CERN ขึ้น จึงทําให้ภารกิจหรือการทดลองแรกของ CERN คือการส่งบอลลูนขึ้นไปเพื่อไป
สํารวจและเก็บข้อมูลอนุภาคเหล่านี้ แต่เนื่องจากการส่งบอลลูนขึ้นไปมีข้อเสียหลายอย่างด้วยกัน นั่นคือมีความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สํารวจ ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และเราไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมาจึงทําให้
นักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นเปลี่ยนจากการส่งเครื่องไปกับบอลลูนเพื่อศึกษา เป็นการสร้างห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
อนุภาคขึ้นแทน

รูปที่ 2 เครื่อง Synchrocyclotron
เพื่อการศึกษาอนุภาค ได้มีการใช้เครื่องเร่งอนุภาคให้อนุภาคชนกันเองเพื่อให้เกิดอนุภาคใหม่ขึ้นใน
สภาพที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเครื่องเร่งอนุภาคแรกของเซิร์นก็คือ เครื่อง Synchrocyclotron แต่เครื่อง
ซิงโครไซโคลตรอนนี้ ไม่ได้ถูกนํามาใช้เพื่อศึกษาตัวฟิสิกส์อนุภาคมากนัก เนื่องจากจะเน้นไปทางด้านการศึกษา
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ตามชื่อขององค์กรมากกว่า

2

หลังจากใช้งานเครื่อง Synchrocyclotron ได้ 33 ปี เซิร์นได้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคชนิดใหม่ขึ้นมาชื่อ
ว่าเครื่อง Proton Synchrotron ซึ่งถือเป็นเครื่องที่เร่งอนุภาคโปรตอนเครื่องแรก โดยเครื่องนี้ทําการศึกษา
ปฏิสสารหรือ antimatter และหลายๆทฤษฎี นอกจากนี้ตัวทฤษฎีของเครื่องโปรตอนซิงโครตรอนเองนี้ก็ได้
เป็นรากฐานในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคในช่วงต่อ ๆ มาของเซิร์นอีกด้วย

รูปที่ 3 เครื่อง Proton Synchrotron
ในปีต่อ ๆ มา เซิร์นได้มีการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคมาเรื่อย ๆ จนถึงเครื่องเร่งในปัจจุบัน นั่นก็คือ
The Large Hadron Collider (LHC) เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยในหลายปีที่ผ่านมาได้มี
การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อาทิเช่น การค้นพบอนุภาค W และ Z bosons ในปี พ.ศ. 2526 การสร้าง
antihydrogen atoms ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เซิร์นก็ได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่
ซึ่งเป็นที่โด่งดังอย่างมาก ในนามว่าอนุภาคฮิกส์ หรือ Higgs Boson นั่นเอง

รูปที่ 4 การประกาศการค้นพบอนุภาคฮิกส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
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เนื่องจากว่าในปัจจุบันอนุภาคฮิกส์กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเซิร์นไปแล้ว หากจะไม่กล่าวถึง
อนุภาคฮิกส์สักหน่อยก็คงจะไม่ได้ ก่อนอื่น เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินกฎของนิวตันที่ว่า ∑F = ma
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มวล แรง และความเร่ง หรือว่าจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยแรงโน้มถ่วง ที่เป็น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงโน้ ม ถ่ ว งและมวล ต่ อ มาอี ก หลายร้ อ ยปี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ ก้ อ งโลก อั ล เบิ ร์ ต
ไอน์สไตน์ ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มวล และพลังงาน ในสมการ E = mc2 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้
ว่ า ทั้ง สองสมการนี้ เ ป็ น การอธิ บ ายความสัม พั นธ์ ข องมวลกั บสิ่ ง ต่ าง ๆ แสดงให้ ว่ า มวลนั้น มี ค วามสํ า คั ญ
แต่อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านไม่ได้อธิบายถึงตัว “มวล” เอง จึงเกิดการตั้งคําถามขึ้นว่า
ตัว “มวล” เองล่ะมาจากไหน ซึ่งจากข้อมูลทางฟิสิกส์ทําให้เราทราบว่า อนุภาคบางชนิดมีมวล บางชนิด
ไม่มีมวล เช่น โฟตอนไม่มีมวล อิเล็กตรอนมีมวล สิ่งใดเป็นตัวกําหนดว่าอนุภาคชนิดนี้จะมีมวล หรือไม่มีมวล
ทําให้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนด้วยกันพยายามที่คิดค้นทฤษฎีเพื่อที่จะตอบคําถามนี้

รูปที่ 5 ภาพแสดงกลไกการทํางานของ กลไกฮิกส์ Higgs Mechanism
หนึ่งในทฤษฎีสําคัญที่สามารถอธิบายการเกิดมวลได้นั้นก็คือ BEH mechanism: Brout-EnglertHiggs mechanism หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Higgs Mechanism หลักการนี้กล่าวง่าย ๆ คือ ในแรกเริ่ม
มีสนามฮิกส์ (Higgs Field) กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เมื่อมีอนุภาคมาทําอันตรกิริยา (interact) กับสนามฮิกส์
มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีมวลมากเท่านั้น และเนื่องจากว่าอนุภาคแต่ละตัวทําอันตรกิริยากับสนามฮิกส์ต่างกัน จึง
ทําให้มีมวลแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เพียงทฤษฎีที่สวยงามไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากไม่มีการพิสูจน์ ซึ่งสิ่งที่
จะสามารถบอกเราได้ว่า แนวคิดนี้เป็นจริงหรือไม่นั่นคือ การค้นพบอนุภาคฮิกส์ซึ่งเป็นอนุภาคสื่อแรงของสนาม
ฮิกส์นั่นเอง และก็เป็นที่น่ายินดีอย่างมากว่านักวิทยาศาสตร์ของเราได้มาถูกทางแล้ว เพราะว่าในปี พ.ศ. 2555
นั้น ทาง CERN เองได้ค้นพบอนุภาคโบซอน โดยการเร่งอนุภาคโปรตอนในเครื่อง LHC ซึ่งเป็นโบซอนตัวใหม่ที่
มี คุ ณ สมบั ติ และมวลใกล้ เ คี ย งกั บ อนุ ภ าคฮิ ก ส์ ม าก ซึ่ ง ถื อ เป็ น การค้ น พบอนุ ภ าคชนิ ด ใหม่ ค รั้ ง สํ า คั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ Modern Physics เลยก็ว่าได้
ถึงแม้ว่าการค้นพบอนุภาคฮิกส์จะเป็นการค้นพบที่สําคัญอย่างมาก ภารกิจของเซิร์นยังคงไม่สิ้นสุด
เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ศาสตร์แขนงฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่เราศึกษากันทั้งหมดนั้นเป็นเพียง 4.9% ของ
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เอกภพทั้งหมด โดยยังมีสิ่งที่เราไม่ทราบอยู่อีก 95.1% ซึ่งประกอบด้วย 26.8% เป็นสสารมืด (Dark Matter)
และอีก 68.3% เป็นพลังงานมืด (Dark Energy) ด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นกําลังทํางานหนัก
เพื่อที่จะค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร โดยหนึ่งในแนวคิดที่เซิร์นกําลังตามหานั้นก็คือ Supersymmetry นั่นเอง

รูปที่ 6 (ซ้าย) ผู้คิดค้น WWW Tim Burners-Lee (ขวา) ป้าย ณ สถานที่กําเนิด WWW ที่เซิร์น
เนื่องจากการเดินเครื่องเร่งอนุภาคแต่ละครั้งของเซิร์น เป็นการเร่งอนุภาคโปรตอนของไฮโดรเจน
หลายล้านตัวมาชนกัน ทําให้การชนแต่ละครั้งมีข้อมูลจํานวนมหาสาร ซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพ ในหนึ่งปี มี
ข้อมูลใหม่ประมาณ 25 ล้าน Gigabytes และหากนําข้อมูลของเซิร์นใส่แผ่นดีวีดีแล้วตั้งเรียงกัน เราจะได้กอง
แผ่นดีวีดีสูงกว่าเทือกเขามองบลังค์เสียอีก และด้วยเหตุนี้ จึงทําให้เซิร์นนอกจากจะศึกษาทางด้านฟิสิกส์
อนุภาคแล้ว เซิร์นยังคงทําการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลอีกด้วย นั่นก็คือ ระบบ Computer Grid กล่าวง่าย ๆ
ก็คือ การแบ่งข้อมูลของเซิร์นให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก และนอกจากกริดคอมพิวเตอร์แล้ว อีกหนึ่ง
ความสําเร็จของเซิร์นที่มีอิทธิพล และมีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันนั่นก็คือ WWW หรือ World Wide
Web ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง
นอกจากด้านฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์แล้ว ที่เซิร์นยังได้ทําการพัฒนาระบบ และเครื่องมือทางการ
แพทย์อีกด้วย ซึ่งเครื่อง PET scan, MRI scan ก็เป็นอีกตัวอย่างที่เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ในการแพทย์อย่าง
แพร่หลาย แสดงให้เห็นว่า เครื่องเร่งอนุภาคเหล่านี้สามารถพัฒนาวงการแพทย์ได้อีกด้วย
ถึงแม้จากเริ่มแรก องค์วิจัยทางนิวเคลียร์แห่งยุโรปแห่งนี้ ตั้งขึ้นเพียงเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปได้
ร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์หลายคนให้มาร่วม
ทํางานด้วย ทําให้ไม่ได้มีเพียงนักวิทยาศาสตร์จากยุโรปเท่านั้นที่ร่วมทํางานกับเซิร์น แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์
จากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วย ที่มาร่วมทํางานกับเซิร์น และด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
ตามขนาดขององค์กร ในปัจจุบัน เซิร์นมีหน้าที่หลัก ๆ อยู่ 4 ประการ คือ
1. ขยายและต่อยอดองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ
2. พัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจจับอนุภาค การเก็บข้อมูล รวมถึงเครื่องมือทาง
การแพทย์
3. ฝึกฝนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสําหรับอนาคต
4. การรวมคนให้เป็นหนึ่ง และด้วยพันธกิจเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่า เซิร์นเปรียบเสมือนกับเป็น United
Nation of Science เลยก็ว่าได้
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Introductions to Particle Physics – Theory
นายเทเลอร์ แยน โรงเรียนสุรนารีวิทยา
Standard Model
สสารทุกอย่างในจักรวาลประกอบขึ้นจากโมเลกุล โมเลกุลเกิดขึ้นจากอะตอมของธาตุมาเรียงตัวกัน
อะตอมประกอบด้วย proton และ neutron ที่ nuclei และมี electron โคจรรอบ ส่วน proton และ
neutron ซึ่งเป็น hadron ถูกสร้างขึ้นมาจาก quarks ที่ถูกยึดหน่วยด้วยแรง strong interaction โดยมี
gluons เป็นอนุภาคสื่อแรง

รูปที่ 1 ตารางอนุภาคทั้งหมดใน Standard Model
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แท้จริงแล้ว สสารทั้งหมดถูกประกอบขึ้นจากอนุภาคมูลฐานในทฤษฎี Standard Model เพียงแค่ 3 ตัว นั่น
คือ up quark, down quark, electron โดยอนุภาคที่เหลือเป็นผลผลิตจาก interaction ระหว่างอนุภาค
และสนาม (fields) ต่าง ๆ โดยอนุภาคเหล่านี้มีทั้งที่เสถียรและไม่เสถียร
จากภาพจะเห็นได้ว่าอนุภาคมูลฐานถูกจัดออกเป็นหมวดหมู่ต่าง .ๆ โดยมี quarks และ leptons ซึ่ง
เรียกรวมกันว่า fermions และ bosons
Fermions นั้นเป็นอนุภาคที่ประกอบขึ้นมาเป็นสสาร โดยมีค่า spin เป็นครึ่งจํานวนเต็มโดย spin
เป็นโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคที่มีค่าคงที่เสมอและไม่สามารถกําจัดได้ และยังเป็นไปตามหลักการ Pauli
Exclusion Principle กล่าวคือ fermions สองตัวที่เหมือนกันไม่สามารถอยู่ใน quantum states เดียวกันได้
และในกรณีของ electron ที่อยู่ใน orbital เดียวกันคือไม่สามารถมี quantum numbers ที่เหมือนกันได้
(เนื่องจาก electron ไม่มีขนาด จึงไม่สามารถแทนที่ ที่เดียวกัน)

รูปที่ 2 บรรยากาศขณะเรียนฟิสิกส์ทฤษฎี
ส่วน Bosons เป็นอนุภาคสื่อนําแรงระหว่าง fermions กับ field ต่าง ๆ มีค่า spin เป็นจํานวนเต็ม
bosons นั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างกับ fermions คือ bosons ที่เหมือนกันทุกประการสามารถอยู่ใน
ตําแหน่งเดียวกันได้ (เป็นไปตาม Bose-Einstein Statistics) โดย bosons จะประกอบไปด้วย Gluon เป็น
สื่อนําแรง strong force ซึ่งเป็นแรงที่ยึด quarks ไว้ด้วยกันไม่ให้หลุดออกจากกันจากประจุที่ผลักกัน Photon
นําแรง electromagnetic force ซึ่งคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวล และมีความเร็วคงที่
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แผ่น (นําไฟฟ้าได้) เป็นเพราะว่าสนามไฟฟ้าที่ต่อจะทําให้ virtual electrons เรียงตัวและทําให้ภายในช่องว่าง
ของแผ่นโลหะ polarized
จริง ๆ แล้ว ในทางฟิสิกส์อนุภาคและควอนตัม เราไม่จําเป็นต้องมีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ศึกษาในการมีคอน
เซ็ปต์ที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจของมนุษย์ แต่เราก็ไม่
จําเป็นต้องเห็นภาพเพื่อที่จะทําความเข้าใจ
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เครื่องเร่งอนุภาค
นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
CERN มีเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ นั่นก็คือเครื่อง LHC (Large Hadron Collider)
นั่นเอง แต่ทราบหรือไม่ว่าโลกใบนี้มีเครื่องเร่งอนุภาคอยู่มากมายรอบตัวเรานอกจากแค่เครื่อง LHC ที่ CERN
และยังมีการนําเครื่องเร่งอนุภาคมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายมากมายเลยทีเดียว นอกไปจากแค่เอาไว้
ศึกษาแต่ฟิสิกส์อนุภาคเท่านั้น
หากจะนึกถึงเครื่องเร่งอนุภาคที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด และคงจะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบแรกสุดที่เคย
ประดิษฐ์ขึ้น1 ก็เห็นจะหนีไม่พ้น หลอดรังสีแคโทด ข้างในจอโทรทัศน์ แบบ CRT (Cathode Ray Tube) ซึ่ง
เป็นจอโทรทัศน์สมัยก่อนที่จะมีลักษณะนูน ๆ หนา ๆ อ้วน ๆ ไม่เหมือนโทรทัศน์ LCD ในสมัยนี้ ด้านหลัง
จอโทรทัศน์แบบ CRT นั้น จะมีหลอดรังสีแคโทดอยู่ ซึ่งก็จัดเป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดหนึ่งเหมือนกัน
เช่นเดียวกับเครื่อง LHC หลอดรังสีแคโทดทําหน้าที่เร่งอนุภาคโดยสร้างสนามไฟฟ้ามาเร่งอนุภาคมีประจุ แต่
ต่างกันตรงที่หลอดรังสีแคโทดจะเร่งอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน เมื่อลําอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดถูกเร่ง
ผ่านสนามไฟฟ้าแล้ว ลําอิเล็กตรอนก็จะพุ่งออกจากปลายของหลอดรังสีแคโทด แล้วผ่านการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ด้วยสนามแม่เหล็กและไปตกบนจุดต่าง ๆ บนจอภาพ ออกมาเป็นภาพต่าง ๆ ให้เราได้รับชม
กัน
ภายหลังการประดิษฐ์หลอดรังสีแคโทดโดย J.J. Thomson มนุษย์ก็ได้พัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้นเป็นลําดับ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์
การถนอมอาหาร งานวิจัยทางชีวเคมี โบราณคดี งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้แต่
หลอดรังสีแคโทดที่ได้กล่าวไปข้างต้นเอง ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในการทําความเข้าใจโครงสร้าง
อะตอม ในสมัยแรกอีกด้วย
เครื่องเร่งอนุภาคบนโลกใบนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน1 ได้แก่ เครื่องเร่ง
อนุภาคแบบสนามไฟฟ้าสถิต (Electrostatic particle accelerators) และ เครื่องเร่งอนุภาคแบบสนามไฟฟ้า
แกว่งกวัด (Oscillating field particle accelerators) ซึ่งเครื่องเร่งอนุภาคทั้งสอบแบบก็จะมีหลักการทํางาน
และขีดความสามารถที่แตกต่างกัน
สําหรับหลอดรังสีแคโทดที่ได้กล่าวถึงไปนั้น จัดเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบสนามไฟฟ้าสถิตรูปแบบหนึ่ง
เพราะในเครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้จะมีสนามไฟฟ้าคงตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลาอยู่ภายในเครื่องเพื่อใช้เร่ง
อนุภาคมีประจุ ผ่านทางการให้ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltage Difference) สูง ๆ ในอาณาบริเวณที่ทําการเร่ง
อนุภาคด้วยวิธีนี้อาจจะเร่งได้ถึงแค่ความเร็วที่ไม่สูงนัก แต่ก็เป็นวิธีที่นิยมมากเพราะสามารถสร้างได้ง่าย ด้วย
ต้นทุนที่ไม่สูงนัก และเพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ต่อได้อย่างหลากหลาย
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สํ าหรั บเครื่ องเร่ งอนุ ภาคอี กประเภทหนึ่ ง คื อเครื่ องเร่ งอนุ ภาคแบบสนามไฟฟ้ าแกว่ งกวั ด จะใช้
สนามไฟฟ้าที่มีการแกว่งกวัด (เปลี่ยนขนาดและทิศทาง) ไปมาเป็นสนามไฟฟ้าที่ใช้เร่ง ซึ่งสามารถเร่งอนุภาคไป
จนถึงความเร็วที่สูงมากๆได้ และยังมีข้อได้เปรียบในอีกแง่หนึ่งด้วยที่สามารถควบคุมอนุภาคให้เป็นกลุ่มก้อนได้
ดีกว่า แม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าก็ตามเครื่องเร่งอนุภาคแบบนี้จะมีแนวทางการออกแบบ ใหญ่ ๆ 3 แนวทาง คือ แบบ
เส้นตรง (Linear
Accelerator) หนึ่ง กับแบบวงกลม (Circular
Accelerator) อีกสองแบบคือ แบบ
ไซโคลตรอน (Cyclotron) และแบบซินโครตรอน (Synchrotron) ซึ่งจะมาทําความรู้จักกับเครื่องซินโครตรอนกัน

• ซินโครตรอน
เครื่อง LHC นั้น จัดเป็นเครื่องซินโครตรอนชนิดหนึ่งสาเหตุที่ CERN เลือกจะสร้างเครื่องซินโครตรอนนั้น ก็
เพราะเครื่องซินโครตรอนมีโครงสร้างการออกแบบที่สามารถพาอนุภาคไปถึงพลังงานที่สูงที่สุดได้อย่างคุ้มค่า
ที่สุด โดยเราจะมาดูกันว่าเครื่องซินโครตรอนนั้นมีโครงสร้างและหลักการทํางานอย่างไร ในส่วนของข้อมูลถัด
จากนี้ไปต้องขอขอบคุณการบรรยาย2 โดย E. Wilson ที่ CERN ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ไปรับฟังมา

รูปที่ 1 การบรรยาย2เรื่อง Particle Accelerator โดย E. Wilson
เป็นที่ทราบกันดีว่าอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําให้เกิดแรงกระทําต่ออนุภาคใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนั้นโดยอาศัยการควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในหลาย ๆ รูปแบบภายในเครื่องซินโครตรอน
อนุภาคมีประจุ (โปรตอนสําหรับ เครื่อง LHC ประจุ +e) จะถูกเร่ง ควบคุมทิศทาง และจํากัดขนาด โดยใช้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนี้
- การเบนทิ ศ ทาง (ควบคุ ม ให้ อ นุ ภ าคเบนทิ ศ ทางการวิ่ ง -Bending) โดยใช้ แ ม่ เ หล็ ก ขั้ ว คู่ (Dipole
Magnet)
- การโฟกัส (บีบลําอนุภาคให้ตีบลง-Focusing) โดยใช้แม่เหล็กสี่ขั้ว (Quadrupole Magnet)
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- การเร่งความเร็ว (Acceleration) โดยใช้ RF Cavity ซึ่งมีความพิเศษที่สามารถเร่งอนุภาคในแบบที่ทํา
ให้อนุภาคมารวมเป็นกลุ่ม ๆ ก้อน ๆ ได้
เนื่องจากอนุภาคในเครื่องซินโครตรอนจะวิ่งเป็นวงกลม ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมให้อนุภาคเบน
ทิศทางไปเรื่อย ๆ ตลอดวงกลม เพื่อรักษาเส้นทางของอนุภาคให้เป็นวงกลม ซึ่งภายในเครื่องซินโครตรอนจะ
กระทําโดยให้มีขดลวดแม่เหล็กขั้วคู่ซึ่งนํากระแสไฟฟ้าวิ่งขนานไปตามท่อลําอนุภาค (Beampipe) สวนกัน
กระแสไฟฟ้านี้จะสร้างสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างคงตัวขึ้นภายในท่อ เมื่ออนุภาคมีประจุวิ่งผ่านบริวเวณนี้ไปตาม
แนวท่อก็จะถูกแรงแม่เหล็กกระทําให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เฉไปจากแนวเดิมเล็กน้อย

I
II
B

รูปที่ 2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าบริเวณท่อลําอนุภาค ซึ่งทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น

รูปที่ 3 แสดงภาคตัดขวางของขดลวดแม่เหล็กขั้วคู่สองขด สําหรับท่อลําอนุภาคสองท่อ
ซึ่งเคลื่อนสวนกัน ที่ใช้ในเครือ่ ง LHC
อีกปัญหาหนึ่งที่จะต้องจัดการภายในเครื่องซินโครตรอนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอนุภาคมีประจุเหล่านี้มี
ประจุเดียวกันจึงออกแรงผลักต่อกันอันจะทําให้ลําอนุภาคเหล่านี้กระจัดกระจายไปหมด ดังนั้นภายในเครื่อง
LHC จึงต้องมีการบีบลําอนุภาคนี้เข้ามาเป็นระยะ ๆ การบีบลําอนุภาคนั้นจะกระทําโดยใช้แม่เหล็กสี่ขั้ว
(Quadrupole Magnet) สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กสี่ขั้วนั้นจะมีคุณลักษณะพิเศษที่ อนุภาคที่อยู่ตรง
กลางท่อจะไม่ถูกแรงใดกระทํา แต่อนุภาคที่อยู่ไกลออกมาจะถูกแรงกระทํามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะทางจาก
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กลางท่อ โดยจะเป็ น แรงที่ดึ งกลับ เข้าหากลางท่อ ในแนวแกนหนึ่ง แต่จ ะเป็นแรงที่ ดัน อนุภ าคออกไปอี ก
แนวแกนที่ตั้งฉากกัน ดังนั้น เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้จึงถูกดึงกลับมารวมกันตรง
กลางในแนวหนึ่ง (Focusing) แต่จะกระจายตัวออกไปในอีกแนวหนึ่ง (Defocusing) คล้าย ๆ กับการที่แสง
เดินทางผ่านเลนส์นูน/เว้า ในแต่ละระนาบนั่นเอง1

รูปที่ 4 (ซ้าย) แสดงภาคตัดขวางของลักษณะของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กสี่ขั้ว
สังเกตว่าอนุภาคจะถูกโฟกัสในแนวแกน x แต่จะถูกดีโฟกัสในแนวแกน y
(ขวา) แสดงสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ทางแสง อนุภาคจะเสมือนเป็นแสงทีเ่ ดิน
ทางผ่านเลนส์นูน ในแนวแกน x แต่จะเสมือนว่าเดินทางผ่านเลนส์เว้าในแนวแกน y

รูปที่ 5 (ซ้าย) แสดงขดลวดแม่เหล็กขั้วสี่ แบบที่ใช้ในท่อลําอนุภาค ในเครื่อง LHC (ขวา) แสดงแผนภาพ
ภาคตัดขวางของขดลวดแม่เหล็กขั้วสี่ และทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

1

คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่สร้างสนามแม่เหล็กในแบบที่สามารถโฟกัสอนุภาคในทุกแนวได้หล่ะ? คําตอบก็คือว่าการทํา
เช่นนั้นจะเป็นการขัดต่อหลักการทางฟิสิกส์ที่สําคัญข้อหนึ่งนั่นคือ กฎของแอมแปร์ หรือถ้าจะไม่ขัดอนุภาคก็จะวิ่งในบริเวณนั้น
ไม่ได้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในตําราฟิสิกส์พื้นฐานทั่วไปและในอินเทอร์เน็ต
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ทั้งนี้เนื่องจากว่าอนุภาคที่วิ่งภายใน LHC นั้น วิ่งด้วยความเร็วที่สูงมาก จึงต้องใช้สนามแม่เหล็กที่สูงมาก (8.33
เทสลา ในส่วนของแม่เหล็กขั้วคู่≈สองแสนเท่าของสนามแม่เหล็กโลก) เพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กที่สูงมากขนาด
นั้น กระแสไฟฟ้าก็จําเป็นต้องสูงมากด้วย ปัญหาที่จะตามมาก็คือว่ากระแสไฟฟ้าที่สูงขนาดนั้นหากไหลในวัสดุ
ในชีวิตประจําวัน เช่น ลวดธรรมดา ๆ ก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมหาศาล ทําให้ลวดนั้นละลายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่ต้องการ เพื่อการนี้ลวดซึ่งทําจากวัสดุพิเศษจึงถูกทําความเย็นลงไปที่ 1.9K (-271 ºC เย็นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
ของจักรวาลประมาณ 1-2 ºC) เพื่อให้วัสดุดังกล่าวกลายเป็นตัวนําไฟฟ้ายิ่งยวด (Superconductor) ซึ่งทําให้
กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้อย่างอิสระภายในลวดและไม่ทําให้ลวดร้อนขึ้น

รูปที่ 6 แสดงภาคตัดขวางโครงสร้างของระบบหล่อเย็น ขดลวด และท่อลําอนุภาค ภายในเครื่อง LHC
ด้วยความที่แม่เหล็กสี่ขั้วมีสมบัติที่จะโฟกัสลําอนุภาคในแนวแกนหนึ่งแต่จะดีโฟกัสในอีกแนวแกนหนึ่ง
เมื่อนําแม่เหล็กดังกล่าวมาใช้ในเครื่องซินโครตรอน จึงต้องวางแม่เหล็กดังกล่าวสับหว่างสลับกันไปมาในแนว
เส้นทางของอนุภาค เพื่อให้ลําอนุภาคผลัดกันโฟกัสและดีโฟกัสไปมาในทั้งสองแนวแกน ดังนั้น ในบริเวณที่เป็น
ส่วนโค้งของซินโครตรอนก็จะมีการใช้แม่เหล็กสี่ขั้วทั้งสองแบบนี้เพื่อบีบลําอนุภาค ควบคู่ไปกับแม่เหล็กขั้วคู่
เพื่อเบนลําอนุภาคไปตามแนวเส้นโค้ง
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x

s

รูปที่ 7 แสดงการจัดวางแม่เหล็กสลับกันไปมาในบริเวณที่เป็นส่วนโค้งในเครื่องซินโครตรอน (ในระนาบ yz)
B แทนแม่เหล็กขั้วคู่สําหรับเบนลําอนุภาค QF แทนแม่เหล็กขั้วสี่ที่โฟกัสลําอนุภาคในแกน y แต่ดีโฟกัสในแกน
x และ QD แทนแม่เหล็กขั้วสีท่ ี่โฟกัสลําอนุภาคในแกน x แต่ดีโฟกัสในแกน y
ถัดจากส่วนที่ควบคุมการเบนและการบีบของลําอนุภาคในส่วนที่เป็นเส้นโค้งในเครื่องซินโครตรอน
แล้ว ในเครื่องซินโครตรอนก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นตรงด้วยเพื่อใช้ในการเร่งลําอนุภาคไปข้างหน้าหรือนําอนุภาค
มาชนหรืออื่น ๆ

รูปที่ 8 แผนผังของท่อลําอนุภาคภายใน LHC
โดยในเครื่อง LHC จะมีโซนที่เป็นเส้นตรงอยู่ 8 โซน2 ระหว่างโซนที่เป็นเส้นตรงก็จะเป็นเส้นโค้งที่ซึ่งมี
การติดตั้งแม่เหล็กต่าง ๆ ไว้ดังที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น ในบริเวณที่เป็นเส้นตรงนี้จะใช้เพื่อการเร่งความเร็วให้
2

ใช่แล้ว! ซินโครตรอนไม่จําเป็นต้องกลมดิ๊กเสมอไป แต่จะเป็นส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งที่เชื่อมกัน และอนุภาคที่ถูกเร่ง
จะต้องวกกลับมาที่เดิมเพื่อเร่งต่อไปเรื่อย ๆ ได้
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กับอนุภาค ยิงอนุภาคเข้ามาภายในเครื่อง ทิ้งอนุภาคออกจากเครื่อง หรือเพื่อนําอนุภาคมาชนกัน ทั้งนี้โปรด
สังเกตว่าใน LHC อนุภาคจะถูกนํามาชนกันที่เครื่องตรวจวัด (Detectors) จํานวน 4 จุดตรงกลางของโซน
เส้นตรง (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ “เกิดอะไรขึ้นหลังลําอนุภาคชนกัน”) และเมื่ออนุภาคออกจากเครื่อง
ตรวจวัดแล้ว ลําอนุภาคในแต่ละทิศทางก็จะสลับท่อกัน
สํ า หรั บ การเร่ ง ความเร็ ว ให้ กั บ อนุ ภ าคภายในเครื่ อ งซิ น โครตรอนนั้ น จะอาศั ย สนามไฟฟ้ า แบบ
แกว่งกวัด โดยการแกว่งกวัดของสนามนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า RF-Cavity (Radio FrequencyCavity) ซึ่งสามารถให้คําจํากัดความอย่างสั้น ๆ ได้ว่าเป็นตัวสั่นพ้อง (Resonator) ของสนามไฟฟ้า ดังนั้น
คําถามถัดมาก็คือว่า ตัวสั่นพ้องคืออะไร
เพื่อให้นึกภาพของตัวสั่นพ้องออกได้ ลองจินตนาการถึงกีตาร์โปร่งตัวหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็น
สายลวด (String) และส่วนที่เป็นโพรงไม้ (Cavity) ในที่นี้โพรงไม้ทําหน้าที่เป็นตัวสั่นพ้องของคลื่นเสียง เมื่อดีด
สายกีตาร์จะทําให้สายกีตาร์นั้นสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยังอากาศเป็นคลื่นเสียง
เบา ๆ ซึ่งเดินทางเข้าไปในโพรงไม้ ในโพรงไม้นั้นคลื่นเสียงจะถูกสะท้อนกลับไปกลับมาเสริมกันจนกลายเป็น
คลื่นเสียงอันดังก้อง และเดินทางออกจากกีตาร์มาเข้าหูของเรา
สําหรับ RF-Cavity นั้นจะมีลักษณะเป็นโพรงโลหะ ซึ่งมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านไมโครเวฟสะท้อน
ไปสะท้อนมาอยู่ภายใน ทําให้มีการสั่นหรือการแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้าอยู่ภายในโพรงนั้นที่ความถี่ในย่าน
ไมโครเวฟ ทั้งนี้การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity นั้น จะถูกควบคุมให้ในแต่ละจังหวะที่กลุ่ม
อนุภาคเดินทางมาถึงแต่ละ RF-Cavity ที่อยู่ถัด ๆ จากกันสนามไฟฟ้าจะอยู่ในทิศทางที่จะเร่งอนุภาคไป
ข้างหน้าได้พอดี เพื่อที่ลําอนุภาคจะได้ถูกเร่งไปข้างหน้าไปได้เรื่อย ๆ และเมื่ออนุภาควิ่งออกไปจาก RF-Cavity
เรียบร้อยแล้วสนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity ก็จะถูกกลับทิศทางเพื่อให้อนุภาคที่ออกไปแล้วยังคงวิ่งออกไปต่อ
ไม่วกกลับเข้ามาที่เดิม

รูปที่ 9 (ซ้าย) รูปแสดงโครงสร้างของ RF-Cavity พร้อมกับท่อลําอนุภาค (ขวา) ภาคผ่าตามยาวของมัน
ด้วยวิธีการเร่งอนุภาคในแบบดังกล่าวของ RF-Cavity ทําให้เมื่อทําการเร่งเสร็จสมบูรณ์จนลําอนุภาค
มีพลังงานสูงสุดแล้ว ลําอนุภาคเหล่านั้นก็จะถูกตัดออกเป็นก้อน ๆ เป็นกลุ่ม ๆ (Bunches) ซึ่งแต่ละก้อนจะ
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มาถึงแต่ละ RF-Cavity ในจังหวะที่สนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity เป็นศูนย์พอดี ทั้งนี้อนุภาคที่ไม่ได้มาตรงกับ
จังหวะที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ก็จะถูกแรงไฟฟ้าดึงอนุภาคเหล่านั้นให้ไปยังจังหวะที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ ด้วย
เหตุนี้อนุภาคจึงมีพลังงานที่สั่นไปสั่นมา (แกว่งกวัด)ในเวลารอบ ๆ พลังงานกลางค่าหนึ่ง

รูปที่ 10 กราฟแสดงการแกว่งกวัดในพลังงานและเวลาของก้อนอนุภาค เมื่อเร่งจนเสร็จสมบูรณ์
เนื่ อ งจากกระบวนการทํ า งานดั ง กล่ า วของ RF-Cavity อนุ ภ าคที่ เ ข้ า มาภายในเครื่ อ ง LHC
จึงจําเป็นต้องมีพลังงาน/ความเร็วตั้งต้นค่าหนึ่งก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอนุภาคก็อาจจะไม่สามารถเดินทางข้ามไป
ยัง RF-Cavity ตัวถัดไปได้ ดังนั้น ลําอนุภาคจึงต้องมีการเร่งความเร็วขึ้นมาก่อนโดยเครื่องเร่งอนุภาคเครื่อง
ก่อนหน้า ก่อนที่จะถูกยิง (Injection) เข้าไปภายในท่อลําอนุภาคของ LHC โดยจะตั้งต้นจากเครื่องเร่งในแนว
ตรงก่อน เช่น LINAC จากนั้นจึงผ่านเข้าสู่เครื่องซินโครตรอนที่ใหญ่ขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ซึ่งเคยเป็นเครื่องเร่งที่ LHC
เคยใช้ทําการทดลองมาก่อนในอดีต

รูปที่ 11 แสดงเครื่องเร่งอนุภาคต่าง ๆ (Accelerators Complex) ที่ใช้เร่งอนุภาค
ก่อนที่จะป้อนให้กับเครื่อง LHC
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คนจํานวนมากมักจะสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่สามารถเร่งอนุภาคให้ไปถึงความเร็วแสงได้ เพื่อจะตอบ
คําถามนี้ เราต้องทําความรู้จักกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ก่อนซึ่งกล่าวถึงการสัมพัทธ์กันของปริมาณ
ต่าง ๆ อย่างปริภูมิและเวลา ภายใต้ทฤษฏีนี้ ไอน์สไตน์ได้เขียนสมการการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงความหมายได้ว่า
เมื่อวัตถุใด ๆ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่ง วัตถุนั้นจะมีมวลเพิ่มมากขึ้น3ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไรก็จะยิ่งมี
มวลมากขึ้นเท่านั้น วัตถุที่มีมวลมากนี้จะทําให้ต้องใช้พลังงานในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้วัตถุมีความเร็วสูงมาก
ขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่มีความเร็วต่ํากว่า และเมื่อวัตถุมีความเร็วเข้าใกล้แสงพลังงานรวมที่ต้องใช้ใน
การเร่งวัตถุให้ไปถึ งความเร็ วนั้ นก็ จะเป็นอนันต์ ดังนั้นจึ งเป็นไปไม่ได้ที่วัตถุ ที่มี มวลใด ๆ จะเดิ นทางด้วย
ความเร็วเท่าแสงได้ เราสามรถทําได้เพียง เขยิบ ๆ ๆ ให้เร็วเข้าใกล้แสงเข้าไปเรื่อย ๆ เข้าใกล้ ๆ ๆ แต่ก็ไปไม่
ถึง นั่นเอง

รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วของอนุภาค (v) กับพลังงานที่ต้องใช้ในการเร่งอนุภาคไป
จนถึงความเร็วนั้น จะเห็นว่าเมื่ออนุภาคมีความเร็วเข้าใกล้แสง (c) พลังงานที่ต้องใช้ก็จะลู่เข้าอนันต์ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ที่อะไรก็ตามจะให้พลังงานขนาดนั้นแก่อนุภาคได้3
หนึ่ ง ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของเครื่ อ งซิ น โครตรอน คื อ การใช้ เ ป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด แสง
ซินโครตรอน (Synchrotron Light Source) โดยในแหล่งกําเนิดนี้ ซินโครตรอนจะถูกใช้เพื่อเร่งอิเล็กตรอน
แทนที่จะเป็นโปรตอน ดังเช่น ใน LHC อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งโดยทั่วไปจะแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สําหรับใน
แหล่งกําเนิดแสงซินโครตรอน อิเล็กตรอนจะแผ่รังสีในย่านรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) ความเข้มสูง ที่มีความอาพันธ์
(Coherence) สูง จึงถูกนํามาใช้ประยุกต์เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกของโมเลกุลที่ซับซ้อนต่าง ๆ โดยวิธีกระเจิง
แสง (Scattering) เช่น โมเลกุลทางชีวเคมี นอกจากนี้ยังมีการนํามาใช้เป็นแหล่งผลิตนิวตริโน แหล่งผลิต

3

คํากล่าวนี้จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้องนักในทางฟิสิกส์ ซึ่งรายละเอียดเบื้องลึกนั้นยากที่จะอภิปรายให้ครบถ้วนภายในบทความนี้ แต่
คํากล่าวดังกล่าวก็พอจะถูกต้องในทางคณิตศาสตร์ และเพียงพอต่อการอธิบายให้คนทั่วไปฟัง แต่โปรดระลึกไว้ว่าคํากล่าวนี้ไม่
ถูกต้อง มันเพียงแต่ให้ผลที่เหมือนกันเท่านั้น!
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ไอโซโทป แหล่ ง โปรตอนตั้ ง ต้ น สํ า หรั บ เตาปฏิ ก รณ์ รวมไปถึ ง การรั ก ษามะเร็ ง ด้ ว ยฮาดรอน (HadronTherapy) การถนอมอาหาร การผลิตหน่วยประมวลผล การศึกษาพื้นผิว และอื่น ๆ อีกมากมาย2
สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณผู้อ่านจะได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่มากก็
น้อย ในเรื่องของเครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องซินโครตรอน ว่าเครื่องซินโครตรอน มีโครสร้างและกระบวนการ
ทํางานในภาพรวมอย่างไร ในท้ายที่สุดอยากจะฝากไว้ว่า เครื่องเร่งอนุภาคและฟิสิกส์นั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่า
ที่คิด มันอยู่รอบตัวเรา และในชีวิตประจําวันของเรา อย่างได้ที่ได้ยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนต้น ว่าแค่เราเปิดทีวี มัน
ก็คือฟิสิกส์แล้ว ดังนั้นจงเรียนรู้อยู่เสมอนะครับ
อ้างอิง
1
Wikipedia contributors, Particle Accelerator, WWW Document,
(https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Particle_accelerator&oldid=664266573).
2
E. Wilson, Particle Accelerator, (CERN, Geneva, Switzerland, 2015), Lecture with online
slides, (http://acceleratorinstitute.web.cern.ch/acceleratorinstitute/ACINST/singapore15.pptx).
3
SparkNotes LLC, Special Relativity, WWW Document,
(http://www.sparknotes.com/testprep/books/sat2/physics/chapter19section1.rhtml).
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นางสาวพัชรพร กาญจโนภาส, โรงเรียนระยองวิทยาคม

หากเราลองขว้างขวดแก้ว 2 ขวด ให้มาชนกัน เศษขวดแก้วที่แตกก็คงจะมีขนาด รูปร่าง และทิศทาง
ในการกระเด็นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขวดแก้วจะสามารถแตกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้กับขวด
หากเราให้พลังงานแก่ขวดน้อยเกินไป ขวดที่มาชนกันอาจจะไม่แตก หรือแตกออกได้เพียงบางส่วนเช่นเดียวกัน
กับในการชนของอนุภาค
สิ่งที่เราสนใจ คือ เศษขวดแก้วที่แตกออก ซึ่งการทําให้ขวดแก้วแตก ก็แค่เร่งความเร็วให้กับขวดแก้ว
จากนั้นก็ให้ขวดชนกัน การเร่งความเร็วก็ทําได้ง่ายมาก ๆ ก็แค่ใช้มือของเราขว้างขวดออกไป แต่หากเรา
เปรียบเทียบกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แม้แต่ตาเราก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ เราจะเร่งความเร็วให้
อนุภาคอย่างไรดี ดังนั้น งานที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทํา คือ สร้างเครื่องเร่งอนุภาคนั่นเอง
พลังงานที่ต้องใช้เพื่อเร่งอนุภาคนั้นมีหน่วยเป็น อิเล็กตรอนโวลต์ eV ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณพลังงาน
จลน์ที่อิเล็กตรอนอิสระได้รับจากการเดินทางผ่านความต่างศักย์ขนาด 1 V ในสภาพสุญญากาศ 1eV ถือเป็น
พลังงานที่น้อยมาก ๆ มีค่าแค่ 1.602 x 10-19J หากยังไม่เห็นภาพว่า eV เป็นหน่วยพลังงานที่น้อยเพียงใด เรา
ลองเอามาเปรียบเทียบกับ หลอดไฟฟ้าขนาด 100 W จะใช้พลังงาน ในหน่วย eV เป็น 6.24 x 1020 eV/s
หรือ 6.24 x 108 TeV/s ซึ่งจะเห็นได้ว่าพลังงาน 1eV มีค่าเป็น 600ล้านล้านล้านเท่าของพลังงานที่ใช้กับ
หลอดไฟฟ้า 100W เท่านั้นเอง ซึ่งถือว่ามีค่าน้อยมากสุด ๆ
ปัจจุบันเครื่องเร่งอนุภาคนั้นมีพลังงานอยู่ในช่วง MeV หรือ 106 หรือ ล้าน eV GeV หรือ 109 หรือ
พันล้าน eV TeV หรือ 1012 หรือ ล้านล้าน eV กลับมาดูกันที่ประเภทของเครื่องเร่งอนุภาค สามารถแบ่ง
ประเภทของเครื่องเร่งอนุภาคได้เป็น 2 ประเภท
1. เครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรง (Linear accelerator) หรือ ลิแนก (LINAC)
อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปภายในเครื่องเร่งอนุภาค ในแนวเส้นตรงตามความยาวของเครื่องเร่ง ซึ่งเป็น
ท่อสุญญากาศ โดยอาศัยโพรงความถี่วิทยุ (RF cavity) เพิ่มพลังงานให้แก่อนุภาค
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ข้อดีของเครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรง คือ
‐ สามารถสร้างได้ง่าย เพียงแค่สร้างไปในแนวตรง
‐ ใช้งบประมานที่น้อยกว่าเครื่องเร่งรูปแบบอื่น ๆ
ปัญหาเครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรง คือ ต้องใช้พื้นที่ในแนวตรงเยอะมาก ๆ เพราะหากเรา
ต้องการเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูง ๆ ก็ต้องใช้พื้นที่แนวตรงเยอะมาก ๆ ในการเร่ง เช่น SLAC:
Stanford Linear Accelerator Laboratory ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาวถึง 3.2 km. แต่สามารถเร่ง
อนุภาคให้ได้พลังงานเมื่อชนกันได้สูงสุดเพียง 50 GeV
2. เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม (Circular accelerator)
อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปภายในเครื่องเร่งอนุภาคเป็นวงกลม เพิ่มพลังงานด้วยการที่อนุภาควิ่งวน
เป็นวงกลมมีระบบแม่เหล็กที่บังคับให้อนุภาคเคลื่อนที่โค้งเป็นวงกลม สามารถแบ่งออกเป็น 2
ประเภท
2.1 เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน (Cyclotron accelerator)
เป็นหนึ่งในประเภทของเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม อนุภาคจะถูกเร่งเป็นวงเพื่อให้มีพลังงานสูง
มีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงก้นหอย การทํางานของเครื่องเร่งอนุภาคประเภทนี้ คล้ายกับการที่
เราผูกลูกบอลไว้กับแท่งไม้ด้วยยางยืด จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มความเร็วให้แก่ลูกบอลด้วยการหมุน
จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อเราเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น ลูกบอลจะค่อย ๆ เพิ่มรัศมีในการเคลื่อนไป
เรื่อย ๆ มีลักษณะเป็นก้นหอยนั่นเอง หลักการทํางานของเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนจะใช้
สนามแม่เหล็กบังคับอนุภาคเคลื่อนที่ กระโดดกลับไปมาข้ามช่องว่างระหว่างแท่งแม่เหล็กครึ่ง
วงกลมสองแท่งที่วางประกบกัน มีสนามไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ (Radio
Frequency: RF) คร่อมอยู่ อนุภาคจะค่อย ๆ วิ่งวนหลาย ๆ รอบจนมีพลังงานสูงขึ้น ซึ่งเมื่อ
อนุภาคมีพลังงานสูงขึ้น รัศมีของวงโคจรก็มากขึ้นไปด้วย
ปัญหาขอเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน (Cyclotron accelerator) คือ มีความสามารถ
ในการเร่งเพื่อเพิ่มพลังงานให้อนุภาคที่ต่ํา หากอนุภาคมีมวลมากขึ้น การเร่งอนุภาคก็จะทําได้ยาก
มาก การสร้างเครื่องเร่งประเภทนี้ต้องใช้งบประมาณสูงมาก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียไปกับระบบ
แม่เหล็กที่ใช้ในการบังคับให้อนุภาคเลี้ยวโค้งและหากต้องการเพิ่มพลังงานให้แก่อนุภาค ก็ต้อง
เพิ่มรัศมีของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องใช้งบประมาณที่สูงในการเพิ่มพลังแก่
อนุภาค

รูปที่ 1 ภาพเครื่องซินโครไซโครตรอนจากการเยี่ยมชมวีดีทัศน์การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคที่เซิร์น
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2.2. เครื่องเร่งอนุภาคแบบซินโครตรอน (Synchrotron accelerator)
เป็นหนึ่งในประเภทของเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม ถือว่าเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ได้รับการ
พัฒนาสูงสุดในปัจจุบันนี้ สามารถเร่งอนุภาคให้มีพลังงานได้สูงถึง 1012eV หรือ TeV หลักการ
ทํางานใช้สนามแม่เหล็กและความถี่ของ RF เปลี่ยนแปลงแบบคาบภายในเครื่องเร่งซินโครตรอน
โดยอนุภาคจะถูกเร่งเป็นวงโคจรที่มีรัศมีคงที่ เมื่อความถี่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ
ความถี่ ใ นการเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าค อนุ ภ าคจะมี ค วามเร็ ว สู ง เข้ า ใกล้ ค วามเร็ ว แสง และมี
สนามแม่ เ หล็ ก บั ง คั บ ให้ อ นุ ภ าคเคลื่ อ นที่ เ ลี้ ย วโค้ ง เป็ น วงกลม เมื่ อ อนุ ภ าคถู ก ปล่ อ ยจาก
แหล่งกําเนิด แล้วจะถูกเร่งโดยเครื่องเร่ง LINAC อนุภาคจะถูกเร่งจนมีพลังงานอยู่ในช่วง
20 – 50 MeV ก่อนที่จะเข้าสู่วงแหวนเร่ง Booster ring เมื่ออนุภาคได้รับการเร่งจนมีพลังงานสูง
ก็จะถูกดึงเข้าสู่ Storage ring ซึ่งเป็นวงแหวนสะสมอนุภาคประจุพลังงานสูง ภายในเป็น
สุญญากาศ มีรัศมีและสนามแม่เหล็กคงที่ เมื่ออนุภาคมีประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมอาจจะสูญเสีย
พลังงานบางส่วนออกมาจากนั้นจะเร่งอนุภาคให้ชนกันในลําอนุภาคสําหรับการชน (colliding
beam)
เครื่องเร่งอนุภาคที่ขึ้นชื่อว่าได้รับการพัฒนาสูงสุดแล้วก็ยังคงมีข้อเสียอยู่ ปัญหาของเครื่องเร่ง
อนุภาคประเภทนี้ นั่นก็คือ การสร้างเครื่องเร่งประเภทนี้ต้องใช้งบประมาณสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เสียไปกับระบบแม่เหล็กที่ใช้ในการบังคับให้อนุภาคเลี้ยวโค้ง แต่หากต้องการเพิ่มพลังงานให้แก่
อนุภาค ก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มรัศมีของเครื่องเร่งอนุภาคแล้ว เพราะเครื่องอนุภาคประเภทนี้สามารถ
เพิ่มพลังงานให้แก่อนุภาคโดยเพิ่มสนามแม่เหล็กแทนได้
LHC: The Large Hadron Collider
เรื่องว่าด้วยระดับพลังงาน
ด้วยพลังงานที่ไม่เพียงพอ จึงทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบการชนเพื่อให้เกิดพลังงานมากกว่าเดิม
โดยระดับพลังงานใหม่นี้จะอยู่ในย่าน 7 TeV (Tera electron Volts) หรือเท่ากับการนําถ่านไฟฉาย AAA
ขนาด 1 โวลต์ มาหนึ่งล้านล้านก้อน (ซึ่งถ้านําต่อเรียงกันเป็นเส้นจะสามารถพันรอบโลกได้ประมาณ เจ็ดพัน
รอบ) มาเร่งอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่น้อย ๆ เลย ซึ่งระดับพลังงานที่ใช้นี้ได้ถูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากครั้ง
แรกเป็น 8 TeV และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี 2015 นี้ ระดับพลังงานที่ใช้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 13 TeV ซึ่ง
เกือบจะเท่าพลังงานสูงสุดที่ LHC ถูกออกแบบมาให้รองรับได้ (14 TeV) การที่ไม่สามารถเดินเครื่องที่ระดับ
พลังงานสูงสุดก็เป็นเพราะข้อจํากัดของระบบแม่เหล็กเมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเอง
A Model vs. Real setups
โดยทั่วไป LHC จะถูกพูดถึงว่าเป็นเครื่องเร่งอนุภาคลักษณะคล้ายกับวงกลมยักษ์ที่มีเส้นรอบวง
ประมาณ 27 กิโลเมตร แต่การจะต้องสร้างเครื่องเร่งอนุภาคที่เป็นวงกลมจริง ๆ นั้น ถ้าคํานึงถึงขนาด อุปกรณ์
ที่ต้องติดตั้งพ่วงด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์การทดลองและเครื่องตรวจจับอนุภาค (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อจากนี้) ทําให้
เป็นไปได้ยากในการสร้างให้เป็นวงกลมจริง ๆ โดยจะมีส่วนที่เป็นเส้นตรงบริเวณที่มีเครื่องตรวจจับอนุภาค
ตั้งอยู่
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รูปที่ 2 การบรรยายเกี่ยวกับการจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ของ LHC ณ ศูนย์การทดลอง ATLAS
ภาพรวมการทํางานของ LHC
จุดประสงค์หลักในการสร้าง LHC คือ การนําอนุภาคมีประจุมาเร่งชนกันซึ่งหลักการ คือ เร่งอนุภาค
ไปในสองทิศทางในท่อที่เรียกว่า Beam pipe สองท่อโดยจะมีระบบดูดอากาศภายในท่อออกให้มีสภาพ
ใกล้เคียงสุญญากาศโดยให้เหลือความดันเพียงหนึ่งในสิบล้านล้าน (ศูนย์ 13 ตัว) ของความดันบรรยากาศ นั่นก็
เพราะเพื่อเลี่ยงการสูญเสียพลังงานของโปรตอนที่ถูกเร่งไม่ให้ไปชนกับอนุภาคของอากาศภายในท่อนั่นเอง จะ
เห็นว่าโครงสร้างของเครื่องนั้นจําเป็นต้องมีความแข็งแรงพอสมควรเนื่องจากความแตกต่างระหว่างภายนอก
และภายในท่อนั้นค่อนข้างมากอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ beam pipe ได้ หลังจากการเร่งนั้นก็จะจํากัด
บริเวณให้ลําอนุภาคทั้งสองชนกัน โดยมีเครื่องตรวจจับอนุภาคหรือที่เรียกกันว่า detector ติดตั้งอยู่ในบริเวณ
เหล่ า นั้ น นั่ น เอง โดยที่ จ ะกล่ า วถึ ง ก็ คื อ การเร่ ง อนุ ภ าคนั่ น เอง โดยระบบสนามไฟฟ้ า ในการเร่ ง และใช้
สนามแม่เหล็กในการควบคุมทิศของลําอนุภาคให้เป็นแนวโค้ง และโฟกัสลําอนุภาคให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้อนุภาคชนกันมากขึ้น

 ระบบการเร่งโดยใช้สนามไฟฟ้า
อุปกรณ์ที่จะใช้เป็นหลัก คือ Radio Frequency cavity (RF cavity) โดยใช้หลักการการสลับขั้ว
สนามไฟฟ้าไปมาตามความถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ภายในโพรง (cavity) ซึ่งทําให้เกิดแรงทาง
ไฟฟ้ากระทํากับอนุภาคมีประจุใ นลําอนุภาค โดยจะใช้โปรตอนในการเร่งซึ่งต่างจากเดิม ที่ใช้อิเล็กตรอน
เพราะว่าต้องการลดปัญหาการสูญเสียพลังงานจาก synchrotron radiation เพราะว่าเมื่ออนุภาคที่มีประจุ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับแสงในวิถีโค้ง อนุภาคเหล่านั้นจะเกิดการแผ่รังสี ซึ่งกําลังในการแผ่รังสีนี้
แปรผกผันกับมวลของอนุภาคยกกําลังสอง ทําให้โปรตอนซึ่งมีมวลมากกว่าแผ่รังสี หรือสูญเสียพลังงานได้น้อยกว่า
ในการเร่ง ให้ลองนึกภาพวงกลมสองวงที่มีค่าสนามเป็นบวกและลบประกบระหว่างอนุภาคโปรตอน และด้วย
หลักการที่ว่าประจุบวกจะผลักประจุบวกประจุลบจะดูดประจุบวก ทําให้วงกลมซึ่งมีค่าประจุต่างกันทําหน้าที่
ดูดและผลักโปรตอนไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนโปรตอนที่มีความเร็วไม่สอดคล้องกับความถี่ในการสลับไปมา
ของค่าสนามไฟฟ้า หรือเคลื่อนที่ช้าเกินไปทําให้อยู่นอกบริเวณที่เกิดการเร่ง โปรตอนเหล่านั้นก็จะถูกแรงไฟฟ้า
ดันไปในทางตรงข้าม หรือถูกลดความเร็วลง (decelerate) เลยต้องไปรวมกับกลุ่มโปรตอนที่ถูกเร่งด้านหลัง
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ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลําโปรตอนใน beam pipe จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามระดับพลังงาน เรียกกลุ่มเหล่านั้นว่า
“bunches”
 ระบบการควบคุมทิศทางโดยใช้สนามแม่เหล็ก
ระบบสนามแม่เหล็กที่ใช้หลัก ๆ ที่ LHC คือ ระบบแม่เหล็กขั้วคู่ (Dipole magnet) ที่ใช้ในการเบน
ทิศทางของลําอนุภาค และระบบแม่เหล็กสี่ขั้ว (Quadrupole magnet) ที่ใช้ในการบีบลําอนุภาค โดย
แม่เหล็กดังกล่าวจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะสะดวกกว่าสําหรับการควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า โดยหลักการก็คือ
ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดเพื่อเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยขดลวดดังกล่าวจะทําด้วยวัสดุที่ใช้ทํา
แม่เหล็กตัวนํายิ่งยวด (superconducting magnet) ซึ่งมีคุณสมบัติคือ เมื่อลดอุณหภูมิของวัสดุลงไปต่ํามาก ๆ
(ใกล้ ๆ ศูนย์สัมบูรณ์) ค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุนั้นจะมีค่าน้อยมาก ๆ ทําให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากขึ้น
และใช้สร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่ามาก ๆ ได้
 การเบนลําอนุภาคด้วยระบบแม่เหล็กขั้วคู่
การที่ต้องให้ลําอนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลม ระบบแม่เหล็กขั้วคู่นี้จึงเข้ามามีบทบาท โดยหลักการ คือ
การสร้างสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในบริเวณที่ลําอนุภาคผ่านโดยผ่านเข้าไปในแนวตั้งฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคโดยจะทําให้เกิดแรงทางแม่เหล็กทําให้อนุภาคเหล่านั้นเบนเป็นทางโค้ง
 การบีบลําอนุภาคด้วยระบบแม่เหล็กสี่ขั้ว
การที่จะทําให้โปรตอนสองลํามาชนกันโดยไม่เคลื่อนที่ผ่านกันไปเฉย ๆ นั้นทําได้ยากซึ่งวิธีเพิ่มโอกาส
ในการชนนั้นก็คือการบีบพื้นที่หน้าตัดของลําอนุภาคให้เล็กลง (ลดช่องว่างระหว่างโปรตอนทั้งสองลําเมื่อ
เคลื่ อ นที่ ผ่ า นกั น ) ซึ่ ง การบี บ ลํ า อนุ ภ าคนี้ ทํ า ได้ โ ดยสร้ า งสนามแม่ เ หล็ ก จากแม่ เ หล็ ก สี่ ขั้ ว (quadrupole
magnet) ครอบลําอนุภาค สนามแม่เหล็กดังกล่าวจะทําให้อนุภาคถูกบีบให้แบนและแคบลง แต่ทําได้แค่ใน
แนวเดียวเท่านั้น นั่นทําให้ลําอนุภาคบานออกอีกแนว เช่น บีบแนวตั้ง ลําอนุภาคจะบานในแนวนอน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ทําให้ต้องจัดเรียงแม่เหล็กนี้ให้บีบสลับกันไปในแต่ละแนว ( Alternating gradient lattice) โดยจะ
ทําให้บีบอนุภาคได้มีประสิทธิภาพขึ้น (strong net focusing) ทั้งนี้แรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างโปรตอนที่ถูกบีบ
จะไม่พิจารณา
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Particles detectors
นายธนกฤต มามี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เกิดอะไรขึน้ หลังลําอนุภาคชนกัน
ด้วยคําพูดที่ว่าการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคเหมือนกับการนําขวดแก้วมาชนกันจนแตกแล้วศึกษาธรรมชาติ
และส่วนประกอบขอองมันจากเศษแก้วแต่ละชิ้นที่เกิดขึ้น โดยจุดที่ขวดจะชนกันและกระจายออกมานั้นมี
ทั้งหมด 4 จุดด้วยกันบน LHC โดยแต่ละจุดก็จะมีการทดลองหลัก ๆ ของ CERN อยู่ คือ ATLAS, CMS,
ALICE และ LHCb ซึ่งแต่ละจุดก็จะมี detectors คอยตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนชน ติดตรงที่ว่าใน
ฟิสิกส์คงเทียบเศษแก้วกับอนุภาคที่เกิดจากการชนไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะเหล่าอนุภาคที่เกิดขึ้นนั้นมี
คุณสมบัติแตกต่างกันไป โดยสมบัติที่เราจะใช้แยกประเภทอนุภาคเรานั้น คือ
1. ค่าประจุไฟฟ้า
2. พลังงาน
3. การทะลุทะลวง
อุปกรณ์ที่ใช้วัดคุณสมบัติเหล่านี้ของอนุภาค คือ
1. Particle Tracker (tracking device) เป็นส่วนของ detector ที่จะแกะรอย (track) เส้นทางที่
อนุภาคเคลื่อนที่ โดยจะตรวจได้จากสัญญาณไฟฟ้าที่เซนเซอร์ในบริเวณนั้นตรวจจับได้เมื่ออนุภาค
มีประจุเคลื่อนที่ผ่านซึ่งจะใช้ตรวจวัดค่าประจุไฟฟ้าและโมเมนตัมของอนุภาค โดยบริเวณนี้จะมี
สนามแม่เหล็กอยู่ ทําให้อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามแรงแม่เหล็ก วิธีตรวจสอบ คือ
ยิ่งโค้งมากแสดงว่าโมเมนตัมและประจุมีค่าน้อย ยิ่งโค้งน้อยแสดงว่าโมเมนตัมและประจุมีค่ามาก
2. Calorimeters เป็นส่วนถัดมาที่ใช้ตรวจวัดพลังงานของอนุภาคแต่ละตัวที่เคลื่อนที่ผ่าน โดยมี
หลักการคือทําให้อนุภาคเหล่านั้นสูญเสียพลังงานจากการทําอันตรกิริยากับวัสดุตัวกลางภายใน
calorimeter นั้น ๆ จนหมด ถ้ามองให้ง่ายขึ้น เปรียบเทียบกับการไถลวัตถุไปตามพื้นที่มีแรง
เสียดทานจนวัตถุนั้นหยุด เปรียบคือพลังงานเหล่านั้น (พลังงานจลน์) ถูกใช้ไปจนหมดนั่นเอง โดย
calorimeter เองก็แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
‐ Electromagnetic calorimeter (ECAL): เป็นส่วนที่ใช้วัดพลังงานของอนุภาค โดยจะเน้น
ไปที่อิเล็กตรอนและโฟตอน ซึ่งอนุภาคเหล่านี้จะเสียพลังงานจากการเกิดไอออไนเซชันโดย
ภายใน calorimeter จะมี “Plastic scintillator” ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการเรืองแสง
เมื่อเกิดการแผ่รังสีจากการไอออไนเซชัน โดยมีหน้าที่คือเปลี่ยนพลังงานไอออไนเซชันไปเป็น
คลื่นแสงจากนั้นคลื่นแสงนี้ก็จะไปตกที่ Photon detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยน
พลังงานจากคลื่นแสงไปเป็น electrical signal สําหรับการวิเคราะห์ต่อไป
‐ Hadronic calorimeter (HCAL): เป็นส่วนของ calorimeter ที่มีหลักการคล้ายกับ ECAL
แต่มีไว้ใช้สําหรับวัดพลังงานจากอนุภาคฮาดรอน (Hadron) ซึ่งเป็นอนุภาคที่มี ควาร์ก
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(quark) เป็นส่วนประกอบ เช่น โปรตอน และ นิวตรอน โดยส่วนนี้จะต่างจากส่วน ECAL
เพราะว่าต้องใช้วัดพลังงาน (หยุด) อนุภาคที่มี interaction length ยาวกว่าของ ECAL ซึ่ง
แน่นอนชั้นวัสดุของ HCAL นี้จะต้องอยู่ลึกกว่าและหนากว่า
อย่างไรก็ตาม calorimeter เหล่านี้จะสามารถตรวจจับอนุภาคได้เกือบทั้งหมดแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
เพราะ calorimeter เหล่านี้ไม่สามารถตรวจจับ muon และ neutrino ได้

รูปที่ 1 ณ ศูนย์การทดลอง ATLAS:การบรรยายเกี่ยวกับการทํางานของ detectors ใน ATLAS
3. Muon detector เนื่องจากอนุภาคมิวออนเป็นอนุภาคที่มีอํานาจความทะลุทะลวงสูง เหล่า
calorimeters ไม่สามารถตรวจจับพลังงานทั้งหมดของมิวออนได้ ดังนั้น จึงมี muon detector
ติดตั้งอยู่ตรงขอบนอกสุดของ detectors ทั้งหลายที่ CMS เพื่อสําหรับตรวจจับมิวออน
โดยเฉพาะ โดยมีหลักการคือ ปล่อยให้มิวออนเคลื่อนที่ผ่าน Muon Station (MS) ซึ่งมีทั้งหมด
4 ตัวเรียงสลับกันกับชั้นของเหล็ก จากนั้นก็สามารถจับตําแหน่งมิวออนได้จากการที่มันเคลื่อนที่
ผ่าน Muon Station นั่นเอง

รูปที่ 2 ณ ศูนย์การทดลอง CMS: แบบจําลองการทํางานของ detectors ใน CMS เมื่อมีอนุภาคที่จะตรวจวัด
เคลื่อนที่ผ่าน

27

เราศึกษาอะไร ณ จุดตัดกันของลําอนุภาค
บนจุดตัดของลําอนุภาคนั้น จะมีการทดลองหลัก ๆ อยู่ 4 การทดลองคือ CMS, ATLAS, ALICE และ
LHCb โดยแต่ละที่ก็จะมี detectors คอยตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการชนซึ่งก็จะมีขอบเขตการศึกษาที่
แตกต่างกันไปในแต่ละที่
CMS (Compact Muon Solenoid) & ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
สองตัวนี้เป็น detectors ที่สําคัญในประวัติศาสตร์ หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวการค้นพบอนุภาค
ฮิกส์ อนุภาคที่มีความสําคัญใน standard model ที่สําคัญคือ เป็นกุญแจสําคัญที่จะตบคําถามที่ว่า มวลของ
วัตถุนั้นมาจากไหน ซึ่ง detectors ที่ได้ตรวจพบอนุภาคนี้ก็คือ CMS กับ ATLAS นั่นเอง การทํางานของ
detectors สองตัวนี้เหมือนกัน คือ ตรวจจับอนุภาคแต่มีหลักการทํางานต่างกัน โดยจุดประสงค์คือสร้างขึ้นมา
เพื่อยืนยันความถูกต้องของการทดลองในการตรวจจับอนุภาคในแต่ละครั้ง ซึ่งหลักการทํางานของ CMS จะใช้
solenoid
4 เทสลาในการสร้างสนามแม่เหล็ก และส่วนของ calorimeter จะใช้เป็น Lead(II)sulfate หรือ crystal
calorimeter ซึ่งมีความละเอียดมากกว่า ส่วน ATLAS จะใช้ solenoid 2 เทสลา และ แม่เหล็กเหนี่ยวนําแบบ
Toroid 0.5 เทสลา และ 1 เทสลา ในการสร้างสนามแม่เหล็ก และในส่วนของ calorimeter จะใช้ liquid
argon calorimeter ในการวัดพลังงานซึ่งจะมีค่าที่หยาบกว่าของ CMS แต่จะมีความเสถียรกว่า
ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
เป็น detector สําหรับตรวจจับไอออนหนักบน LHC โดยจะเน้นศึกษาสถานะพิเศษของสารที่เรียกว่า
quark-gluon plasma โดยจะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เร่งไอออนของตะกั่วมาชนกัน ซึ่งเป็นการจําลอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง Big bang เล็กน้อย โดยภายใต้เงื่อนไขนี้ โปรตอนและนิวตรอนจะร้อนมากจนทําให้
quark หลุดออกมาจาก gluon ในพันธะ
LHCb (LHC beauty)
เป็นการทดลองเพื่อศึกษา ความไม่สมมาตรระหว่างปริมาณสสารและปฏิสสารหลังจากกําเนิดเอกภพ
ที่ว่าสสารนั้นมีปริมาณมากกว่า ซึ่งศึกษาจากควาร์กชนิดที่ชื่อว่า beauty quark (b quark) เนื่องจาก ควาร์ก
หลายชนิดที่เกิดจากการชนกันใน LHC นั้นมีมากมายและสลายตัวได้เร็วมาก ที่ LHCb จึงมีการติดตั้ง tracking
device บริเวณใกล้กับเส้นทางเดินของอนุภาคเพื่อคอยตรวจจับ b quark
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CERN Data Centre (ศูนย์ข้อมูลของ CERN)
นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นับตั้งแต่การเปิดใหม่ของ LHC ในปี พ.ศ. 2558 ทุก ๆ 25 นาโนวินาที (หนึ่งในล้านล้านส่วนของ
วินาที) จะมีการชนกันของลําอนุภาค 1 ครั้ง การชนกันของลําอนุภาคแต่ละครั้งจะมีอนุภาคชนกันประมาณ
30-40 ตัว การชนกันของลําอนุภาคแต่ละครั้งจะมีข้อมูลประมาณ 1 MB (1 ล้านไบต์) ซึ่งมีขนาดไม่มากเทียบ
กับแผ่น DVD ที่มีขนาดประมาณ 4.7 GB (4.7 พันล้านไบต์) แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีอนุภาคชนถึงกันวินาทีละ
600 ล้านครั้ง ซึ่งในแต่ละวันนี้จะมีข้อมูลประมาณ 1 PB (1 ร้อยล้านล้านไบต์) ซึ่งสามารถบันทึกลง DVD ได้
ประมาณ 210,000 แผ่น ปัญหาคือ เราจะจัดการกับข้อมูลทั้งหมดได้อย่างไรกับข้อมูลที่มากมายขนาดนี้ อีกทั้ง
ข้อมูลที่ได้มา มีเพียงหนึ่งส่วนในทุกๆล้านส่วนที่สามารถใช้งานได้
นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าระบบทริกเกอร์ (Trigger)
คําว่า Trigger ในภาษาอังกฤษแปลว่าการกระตุ้น ระบบทริกเกอร์ นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่
นักวิทยาศาสตร์ต้องการและทําลายข้อมูลที่เหลือจนหมด (คล้าย ๆ กับเวลาซื้อของที่ตลาด เราจะเลือกซื้อ
เฉพาะของสด ๆ เท่านั้น อันไหนเน่าเราก็โยนทิ้ง) โดยจะมีระบบทริกเกอร์อยู่ 2 ชั้น
Trigger 1 เป็นวงจรที่มีความเร็วสูง (Fast Electronic) จะตัดข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ให้เหลือเพียงข้อมูล
หนึ่งในหมื่นส่วนของข้อมูลทั้งหมดจนมีความเร็ว 100 GB/s (มีค่าเท่ากับ 1 พันล้านไบต์ต่อวินาที
หรือ DVD 200 แผ่นในชั่วพริบตา)
Trigger 2 จะมี Processor* 15000 ตัว ช่วยกันกรองข้อมูลให้เหลือเพียงในร้อยส่วนของข้อมูลที่
ได้มา (หรือหนึ่งในแสนส่วนของข้อมูลดิบ) โดยซอฟต์แวร์ที่มีความละเอียดและมีความซับซ้อนมากขึ้น
*Processor คือส่วน CPU ของคอมพิวเตอร์ที่ทําการคํานวณ ซึ่งความจริงแล้วมีความเร็วเท่ากับคอมพิวเตอร์
แพงในปัจจุบันแต่เนื่องด้วยจํานวนที่มหาศาลและซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการคํานวณโดยเฉพาะจึงมีกําลัง
การคํานวณที่สูงมากจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่ CERN Data Centre (ศูนย์ข้อมูลของ CERN) ในขณะนี้ข้อมูล
ทั้งหมดยังเป็นตัวเลขต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถตีความได้ โปรแกรมต่าง ๆ ในศูนย์ข้อมูลจะนําข้อมูลเหล่านี้มารวม
ข้อมูลของอนุภาคแต่ละตัวให้มาอยู่รวมกันหรือที่เรียกกันว่า Reconstruction และสามารถดูได้ว่าอนุภาคแต่
ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง 2 ที่ ที่แรกจะเป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว (Long-Term Data storage) ซึ่งศูนย์
เก็บข้อมูลของเซิร์นจะเก็บข้อมูลประมาณ 6 GB/s (เท่ากับ DVD 1200 แผ่นต่อวินาที) ซึ่งหลายคนอาจสงสัย
ว่าข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบใด คําตอบคือ ตลับเทปแม่เหล็ก ไม่ได้พูดเล่นนะครับเซิร์นจะลบข้อมูล
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ในตลับเทปคล้าย ๆ กับเทปคลาสเซ็ตที่ใช้ฟังเพลงในสมัยก่อน หลายคนอาจงงว่าทําไมจึงใช้เทคโนโลยีที่ดู
ล้าสมัยขนาดนี้ แต่เทปพวกนี้จะมีความคงทนสูงเพราะสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 10 ปี หากข้อมูลเกิดการสูญ
หายจะได้มีข้อมูลสํารอง
ในขณะเดี ย วกั น ข้ อ มู ล จะถู ก กระจายไปทั่ ว โลก เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆทั่ ว โลกช่ ว ยกั บ
ประมวลผลและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เสมื อ นว่ า เป็ น คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งเดี ย ว ซึ่ ง เรี ย กว่ า กริ ด คอมพิ ว ติ้ ง /Grid
Computing คําว่า Grid แปลว่าตารางและคอมพิวเตอร์จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยกันเสมือนกับเป็นจุดบน
ตารางที่ถูกเชื่อมกันด้วยเส้นตรง ระบบนี้เองที่เป็นต้นกําเนิดของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์
ทุกตัวจะถูกเชื่อมกันด้วย สายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ที่มีความเร็ว 10 GB/s (เร็วกว่าอินเตอร์เน็ตตาม
บ้านประมาณหนึ่งพันเท่า) คอมพิวเตอร์ในกริตจะถูกแบ่งเป็นสามชั้นหรือ Tier ตามหน้าที่การทํางาน
Tier 0 จะทําหน้าที่รับข้อมูลดิบกระจายข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก มีอยู่ 2 ที่คือที่ CERN ใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มี Processor 73 000 ตัว และเมืองบูดาเปสต์ในประเทศฮังการี
Tier 1 จะเป็นศูนย์ประมวลผลย่อยลงมา ที่มีอยู่ 11 แห่ง มีหน้าที่ทําการวิเคราะห์ต่อจากศูนย์ข้อมูล
ของเซิร์น จัดเก็บข้อมูล และเป็นสื่อกลางระหว่าง Tier 0 และ Tier 2
Tier 2 เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด มีหน้าที่ในการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในการชนอนุภาค
(Simulation) และประมวลผลข้อมูลครั้งสุดท้าย มี 140 แห่งใน 40 ประเทศ (หนึ่งในนั้นอยู่ที่
ประเทศไทย)

รูป ณ CERN data centre (ขวา) ภาพการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล (ซ้าย) super computer
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
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