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คํานํา 

 โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ของประเทศไทยทั้ง 12 คน 
พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (CERN, The European Organization for Nuclear 
Research) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาน้ัน เป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้น  
ภายใต้พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์ ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์
อนุภาค ได้เรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในด้าน
วิทยาศาสตร์ พัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า นอกจากน้ีโครงการฯ น้ียังได้ให้ประสบการณ์
การใช้ชีวิต การปรับตัว และการสานสัมพันธ์กับนักเรียนจากชาติอื่น ๆ อีกด้วย 

 โดยโครงการฯ น้ีได้เป็นการดําเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ของสถาบันวิจัยแสง 
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) และโครงการ 
JSTP (Junior Science Talent Project) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการ
คัดเลือกอาจารย์นักเรียน อาจารย์ และเพ่ือเตรียมการโครงการฯ น้ีข้ึน 

 โครงการฯ น้ีเร่ิมต้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มิถุนายน  
2556 โดยมี นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 10 คน อาจารย์ผู้ดูแล 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 12 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน 
เข้าร่วมการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2557  

 รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสรุปความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านฟิสิกส์อนุภาค รวมถึงด้านอื่น ๆ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจสําหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางคณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์และต่อยอด
การพัฒนาในอนาคตต่อไปได้ ไม่มากก็น้อย  

 

คณะนักเรียนและคร ู
โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไปศึกษาดูงานท่ีเซิร์น ประจําปี พ.ศ. 2558 
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INTRODUCTION to CERN 

นางสาวคณิตา หมั่นการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  

เมื่อกล่าวถึงสวิตเซอร์แลนด์ หลายคนคงจะนึกถึงเทือกเขาท่ีสวยงาม ช็อกโกแลตเลิศรส หรือประวัติ
การผลิตนาฬิกาอันยาวนานของชาวสวิส แต่หากเราถามคําถามเดียวกันน้ีกับเหล่านักฟิสิกส์หรือ
นักวิทยาศาสตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ หน่ึงในคําตอบเหล่าน้ันคงจะหนีไม่พ้น “CERN” องค์กรวิจัยทาง
นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research) หน่ึงในองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่
สําคัญมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน สถานที่ซึ่งติดต้ังเคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
ที่สุดของโลก ซึ่งได้ทําให้เกิดการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆ นอกเหนือจากโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
ตามท่ีเรารู้จักกันดี และสิ่งที่เซิร์นทําเหล่าน้ี ได้นํามาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ เรื่อยมา 

 

รูปที่ 1 Meyrin Site, Geneva, Switzerland 17 May 1954 

 ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้ไม่นาน เหล่านักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปหลาย
คนตระหนักได้ว่า มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในยุโรปขณะน้ันไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานโลกอีกต่อไป จึงทําให้ได้มี
การเสนอการก่อต้ังองค์กรวิจัยทางฟิสิกส์ขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยรวบรวมคนจากทั่วยุโรปให้มารวมกันเท่าน้ัน 
ยังเป็นการแบ่งปัน แลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาได้สูงย่ิงขึ้นเรื่อย ๆ 
และด้วยแนวคิดอันสวยงามนี้ จึงทําให้องค์กรวิจัยทางฟิสิกส์น้ีได้ถือกําเนิดขึ้นใกล้ตัวเมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปีเดียวกันเอง ในนามของ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire หรือที่เรา
รู้จักกันในช่ือ “CERN”  
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 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ร่างกายของเรารวมถึงสิ่งต่างๆรอบกายเราน้ันประกอบมาจาก โมเลกุลย่อย ๆ 
ของสสาร โดยแต่ละโมเลกุลก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุชนิดต่าง ๆ และในธาตุแต่ละชนิด ก็ประกอบไปด้วย 
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าสามารถย่อยได้สุดแค่น้ี ไม่มีอะไรที่เล็กไปกว่า 
นิวตรอน โปรตอน และอิเล็กตรอนอีกแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนก็มีความเช่ือน้ีเช่นกัน จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2454 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรังสีคอสมิกผ่านจากการข้ึนบอลลูนไปสูงถึง 1100 เมตรเพ่ือไปศึกษารังสี
ผ่านเครื่องอิเล็กโตรสโคป โดยได้ค้นพบว่ารังสีคอสมิกเป็นรังสีที่ประกอบด้วย อนุภาคพลังงานสูงที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อน ทําให้เกิดอนุภาคใหม่ขึ้นมากมายที่เรายังไม่รู้จัก และด้วยเหตุน้ีเมื่อมีการก่อต้ังองค์กรวิจัยทาง
นิวเคลียร์อย่าง CERN ขึ้น จึงทําให้ภารกิจหรือการทดลองแรกของ CERN คือการส่งบอลลูนขึ้นไปเพ่ือไป
สํารวจและเก็บข้อมูลอนุภาคเหล่าน้ี แต่เน่ืองจากการส่งบอลลูนขึ้นไปมีข้อเสียหลายอย่างด้วยกัน น่ันคือมีความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สํารวจ ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และเราไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมาจึงทําให้
นักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นเปลี่ยนจากการส่งเคร่ืองไปกับบอลลูนเพ่ือศึกษา เป็นการสร้างห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
อนุภาคข้ึนแทน  

 

 

รูปที่ 2 เคร่ือง Synchrocyclotron 

เพ่ือการศึกษาอนุภาค ได้มีการใช้เครื่องเร่งอนุภาคให้อนุภาคชนกันเองเพ่ือให้เกิดอนุภาคใหม่ขึ้นใน
สภาพที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเคร่ืองเร่งอนุภาคแรกของเซิร์นก็คือ เครื่อง Synchrocyclotron แต่เครื่อง 
ซิงโครไซโคลตรอนน้ี ไม่ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือศึกษาตัวฟิสิกส์อนุภาคมากนัก เน่ืองจากจะเน้นไปทางด้านการศึกษา
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ตามช่ือขององค์กรมากกว่า 
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 หลังจากใช้งานเคร่ือง Synchrocyclotron ได้ 33 ปี เซิร์นได้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคชนิดใหม่ขึ้นมาช่ือ
ว่าเครื่อง Proton Synchrotron ซึ่งถือเป็นเครื่องที่เร่งอนุภาคโปรตอนเครื่องแรก โดยเครื่องน้ีทําการศึกษา
ปฏิสสารหรือ antimatter และหลายๆทฤษฎี นอกจากน้ีตัวทฤษฎีของเคร่ืองโปรตอนซิงโครตรอนเองนี้ก็ได้
เป็นรากฐานในการพัฒนาเคร่ืองเร่งอนุภาคในช่วงต่อ ๆ มาของเซิร์นอีกด้วย 

 

รูปที่ 3 เครื่อง Proton Synchrotron 

 ในปีต่อ ๆ มา เซิร์นได้มีการพัฒนาเคร่ืองเร่งอนุภาคมาเรื่อย ๆ จนถึงเครื่องเร่งในปัจจุบัน น่ันก็คือ  
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 และเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ี เซิร์นก็ได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่
ซึ่งเป็นที่โด่งดังอย่างมาก ในนามว่าอนุภาคฮิกส์ หรือ Higgs Boson น่ันเอง 

 

รูปที่ 4 การประกาศการค้นพบอนุภาคฮิกส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
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เน่ืองจากว่าในปัจจุบันอนุภาคฮิกส์กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเซิร์นไปแล้ว หากจะไม่กล่าวถึง
อนุภาคฮิกส์สักหน่อยก็คงจะไม่ได้ ก่อนอ่ืน เช่ือว่าหลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินกฎของนิวตันที่ว่า ∑F = ma  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มวล แรง และความเร่ง หรือว่าจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยแรงโน้มถ่วง ที่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงและมวล ต่อมาอีกหลายร้อยปี นักวิทยาศาสตร์ช่ือก้องโลก อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มวล และพลังงาน ในสมการ E = mc2 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้
ว่า ทั้งสองสมการนี้เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับสิ่งต่าง ๆ แสดงให้ว่ามวลน้ันมีความสําคัญ  
แต่อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านไม่ได้อธิบายถึงตัว “มวล” เอง จึงเกิดการต้ังคําถามขึ้นว่า  
ตัว “มวล” เองล่ะมาจากไหน ซึ่งจากข้อมูลทางฟิสิกส์ทําให้เราทราบว่า อนุภาคบางชนิดมีมวล บางชนิด 
ไม่มีมวล เช่น โฟตอนไม่มีมวล อิเล็กตรอนมีมวล สิ่งใดเป็นตัวกําหนดว่าอนุภาคชนิดน้ีจะมีมวล หรือไม่มีมวล 
ทําให้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนด้วยกันพยายามท่ีคิดค้นทฤษฎีเพ่ือที่จะตอบคําถามน้ี  

 

รูปที่ 5 ภาพแสดงกลไกการทํางานของ กลไกฮิกส์ Higgs Mechanism 

หน่ึงในทฤษฎีสําคัญที่สามารถอธิบายการเกิดมวลได้น้ันก็คือ BEH mechanism: Brout-Englert-
Higgs mechanism หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Higgs Mechanism หลักการนี้กล่าวง่าย ๆ คือ ในแรกเร่ิม  
มีสนามฮิกส์ (Higgs Field) กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เมื่อมีอนุภาคมาทําอันตรกิริยา (interact) กับสนามฮิกส์
มากเท่าไหร่ ก็จะย่ิงมีมวลมากเท่าน้ัน และเน่ืองจากว่าอนุภาคแต่ละตัวทําอันตรกิริยากับสนามฮิกส์ต่างกัน จึง
ทําให้มีมวลแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เพียงทฤษฎีที่สวยงามไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากไม่มีการพิสูจน์ ซึ่งสิ่งที่
จะสามารถบอกเราได้ว่า แนวคิดน้ีเป็นจริงหรือไม่น่ันคือ การค้นพบอนุภาคฮิกส์ซึ่งเป็นอนุภาคสื่อแรงของสนาม
ฮิกส์น่ันเอง และก็เป็นที่น่ายินดีอย่างมากว่านักวิทยาศาสตร์ของเราได้มาถูกทางแล้ว เพราะว่าในปี พ.ศ. 2555 
น้ัน ทาง CERN เองได้ค้นพบอนุภาคโบซอน โดยการเร่งอนุภาคโปรตอนในเครื่อง LHC ซึ่งเป็นโบซอนตัวใหม่ที่
มีคุณสมบัติ และมวลใกล้เคียงกับอนุภาคฮิกส์มาก ซึ่งถือเป็นการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ครั้งสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ Modern Physics เลยก็ว่าได้ 

ถึงแม้ว่าการค้นพบอนุภาคฮิกส์จะเป็นการค้นพบที่สําคัญอย่างมาก ภารกิจของเซิร์นยังคงไม่สิ้นสุด 
เน่ืองจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ศาสตร์แขนงฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่เราศึกษากันทั้งหมดน้ันเป็นเพียง 4.9% ของ
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เอกภพทั้งหมด โดยยังมีสิ่งที่เราไม่ทราบอยู่อีก 95.1% ซึ่งประกอบด้วย 26.8% เป็นสสารมืด (Dark Matter) 
และอีก 68.3% เป็นพลังงานมืด (Dark Energy) ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นกําลังทํางานหนัก
เพ่ือที่จะค้นหาว่าสิ่งเหล่าน้ีคืออะไร โดยหน่ึงในแนวคิดที่เซิร์นกําลังตามหาน้ันก็คือ Supersymmetry นั่นเอง 

 

รูปที่ 6 (ซ้าย) ผู้คิดค้น WWW Tim Burners-Lee (ขวา) ป้าย ณ สถานที่กําเนิด WWW ที่เซิร์น 

เน่ืองจากการเดินเครื่องเร่งอนุภาคแต่ละครั้งของเซิร์น เป็นการเร่งอนุภาคโปรตอนของไฮโดรเจน
หลายล้านตัวมาชนกัน ทําให้การชนแต่ละคร้ังมีข้อมูลจํานวนมหาสาร ซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพ ในหน่ึงปี มี
ข้อมูลใหม่ประมาณ 25 ล้าน Gigabytes และหากนําข้อมูลของเซิร์นใส่แผ่นดีวีดีแล้วต้ังเรียงกัน เราจะได้กอง
แผ่นดีวีดีสูงกว่าเทือกเขามองบลังค์เสียอีก และด้วยเหตุน้ี จึงทําให้เซิร์นนอกจากจะศึกษาทางด้านฟิสิกส์
อนุภาคแล้ว เซิร์นยังคงทําการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลอีกด้วย น่ันก็คือ ระบบ Computer Grid กล่าวง่าย ๆ
ก็คือ การแบ่งข้อมูลของเซิร์นให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก และนอกจากกริดคอมพิวเตอร์แล้ว อีกหน่ึง
ความสําเร็จของเซิร์นที่มีอิทธิพล และมีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันน่ันก็คือ WWW หรือ World Wide 
Web ที่เรารู้จักกันดีน่ันเอง  

นอกจากด้านฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์แล้ว ที่เซิร์นยังได้ทําการพัฒนาระบบ และเครื่องมือทางการ
แพทย์อีกด้วย ซึ่งเคร่ือง PET scan, MRI scan ก็เป็นอีกตัวอย่างที่เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีใช้ในการแพทย์อย่าง
แพร่หลาย แสดงให้เห็นว่า เครื่องเร่งอนุภาคเหล่าน้ีสามารถพัฒนาวงการแพทย์ได้อีกด้วย 

ถึงแม้จากเริ่มแรก องค์วิจัยทางนิวเคลียร์แห่งยุโรปแห่งน้ี ต้ังขึ้นเพียงเพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปได้
ร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์หลายคนให้มาร่วม
ทํางานด้วย ทําให้ไม่ได้มีเพียงนักวิทยาศาสตร์จากยุโรปเท่าน้ันที่ร่วมทํางานกับเซิร์น แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์
จากท่ัวทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วย ที่มาร่วมทํางานกับเซิร์น และด้วยภารกิจที่ย่ิงใหญ่ขึ้น
ตามขนาดขององค์กร ในปัจจุบัน เซิร์นมีหน้าที่หลัก ๆ อยู่ 4 ประการ คือ  

1. ขยายและต่อยอดองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ  
2. พัฒนาเทคโนโลยีของเคร่ืองเร่งอนุภาค เครื่องตรวจจับอนุภาค การเก็บข้อมูล รวมถึงเคร่ืองมือทาง

การแพทย์  
3. ฝึกฝนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสําหรับอนาคต  
4. การรวมคนให้เป็นหนึ่ง และด้วยพันธกิจเหล่าน้ี จึงกล่าวได้ว่า เซิร์นเปรียบเสมือนกับเป็น United 

Nation of Science เลยก็ว่าได้            
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Introductions to Particle Physics – Theory 

  นายเทเลอร์ แยน  โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

Standard Model 

 สสารทุกอย่างในจักรวาลประกอบข้ึนจากโมเลกุล 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 ตารางอนุภาคท้ังหมดใน Standard Model 
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แท้จริงแล้ว สสารทั้งหมดถูกประกอบขึ้นจากอนุภาคมูลฐานในทฤษฎี Standard Model เพียงแค่ 3 ตัว น่ัน
คือ up quark, down quark, electron โดยอนุภาคท่ีเหลือเป็นผลผลิตจาก interaction ระหว่างอนุภาค
และสนาม (fields) ต่าง ๆ โดยอนุภาคเหล่าน้ีมีทั้งที่เสถียรและไม่เสถียร 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าอนุภาคมูลฐานถูกจัดออกเป็นหมวดหมู่ต่าง .ๆ โดยมี quarks และ leptons ซึ่ง
เรียกรวมกันว่า fermions และ bosons  

 Fermions น้ันเป็นอนุภาคที่ประกอบขึ้นมาเป็นสสาร โดยมีค่า spin เป็นครึ่งจํานวนเต็มโดย spin 
เป็นโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคที่มีค่าคงที่เสมอและไม่สามารถกําจัดได้ และยังเป็นไปตามหลักการ Pauli 
Exclusion Principle กล่าวคือ fermions สองตัวที่เหมือนกันไม่สามารถอยู่ใน quantum states เดียวกันได้ 
และในกรณีของ electron ที่อยู่ใน orbital เดียวกันคือไม่สามารถมี quantum numbers ที่เหมือนกันได้ 
(เน่ืองจาก electron ไม่มีขนาด จึงไม่สามารถแทนที่ ที่เดียวกัน) 

 

 รูปที่ 2 บรรยากาศขณะเรียนฟิสิกส์ทฤษฎี 

ส่วน Bosons เป็นอนุภาคส่ือนําแรงระหว่าง fermions กับ field ต่าง ๆ มีค่า spin เป็นจํานวนเต็ม 
bosons น้ันมีลักษณะอย่างหน่ึงที่แตกต่างกับ 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 เป็นอนุภาคท่ีไม่มีมวล และมีความเร็วคงที่  







 
 

10 
 

แผ่น (นําไฟฟ้าได้) เป็นเพราะว่าสนามไฟฟ้าที่ต่อจะทําให้ virtual electrons เรียงตัวและทําให้ภายในช่องว่าง
ของแผ่นโลหะ polarized 

จริง ๆ แล้ว ในทางฟิสิกส์อนุภาคและควอนตัม เราไม่จําเป็นต้องมีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ศึกษาในการมีคอน
เซ็ปต์ที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะหลายสิ่งหลายอย่างน้ันไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจของมนุษย์ แต่เราก็ไม่
จําเป็นต้องเห็นภาพเพ่ือที่จะทําความเข้าใจ  
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เครื่องเร่งอนุภาค 

นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

CERN มีเครื่องเร่งอนุภาคท่ีใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ น่ันก็คือเคร่ือง LHC (Large Hadron Collider) 
น่ันเอง แต่ทราบหรือไม่ว่าโลกใบน้ีมีเครื่องเร่งอนุภาคอยู่มากมายรอบตัวเรานอกจากแค่เครื่อง LHC ที่ CERN 
และยังมีการนําเคร่ืองเร่งอนุภาคมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายมากมายเลยทีเดียว นอกไปจากแค่เอาไว้
ศึกษาแต่ฟิสิกส์อนุภาคเท่าน้ัน 

หากจะนึกถึงเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด และคงจะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบแรกสุดที่เคย
ประดิษฐ์ขึ้น1 ก็เห็นจะหนีไม่พ้น หลอดรังสีแคโทด ข้างในจอโทรทัศน์ แบบ CRT (Cathode Ray Tube) ซึ่ง
เป็นจอโทรทัศน์สมัยก่อนที่จะมีลักษณะนูน ๆ หนา ๆ อ้วน ๆ ไม่เหมือนโทรทัศน์ LCD ในสมัยน้ี ด้านหลัง
จอโทรทัศน์แบบ CRT น้ัน จะมีหลอดรังสีแคโทดอยู่ ซึ่งก็จัดเป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดหน่ึงเหมือนกัน 
เช่นเดียวกับเคร่ือง LHC หลอดรังสีแคโทดทําหน้าที่เร่งอนุภาคโดยสร้างสนามไฟฟ้ามาเร่งอนุภาคมีประจุ แต่
ต่างกันตรงที่หลอดรังสีแคโทดจะเร่งอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน เมื่อลําอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดถูกเร่ง
ผ่านสนามไฟฟ้าแล้ว ลําอิเล็กตรอนก็จะพุ่งออกจากปลายของหลอดรังสีแคโทด แล้วผ่านการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ด้วยสนามแม่เหล็กและไปตกบนจุดต่าง ๆ บนจอภาพ ออกมาเป็นภาพต่าง ๆ ให้เราได้รับชม
กัน 

ภายหลังการประดิษฐ์หลอดรังสีแคโทดโดย J.J. Thomson มนุษย์ก็ได้พัฒนาเคร่ืองเร่งอนุภาคใหม่ ๆ 
เพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ 
การถนอมอาหาร งานวิจัยทางชีวเคมี โบราณคดี  งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และอ่ืน ๆ อีกมากมาย แม้แต่
หลอดรังสีแคโทดที่ได้กล่าวไปข้างต้นเอง ก็มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อมนุษย์ในการทําความเข้าใจโครงสร้าง
อะตอม ในสมัยแรกอีกด้วย 

 เครื่องเร่งอนุภาคบนโลกใบน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน1 ได้แก่ เครื่องเร่ง
อนุภาคแบบสนามไฟฟ้าสถิต (Electrostatic particle accelerators) และ เครื่องเร่งอนุภาคแบบสนามไฟฟ้า
แกว่งกวัด (Oscillating field particle accelerators) ซึ่งเคร่ืองเร่งอนุภาคท้ังสอบแบบก็จะมีหลักการทํางาน
และขีดความสามารถท่ีแตกต่างกัน 

สําหรับหลอดรังสีแคโทดที่ได้กล่าวถึงไปน้ัน จัดเป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบสนามไฟฟ้าสถิตรูปแบบหน่ึง 
เพราะในเคร่ืองเร่งอนุภาคชนิดน้ีจะมีสนามไฟฟ้าคงตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลาอยู่ภายในเคร่ืองเพ่ือใช้เร่ง
อนุภาคมีประจุ ผ่านทางการให้ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltage Difference) สูง ๆ ในอาณาบริเวณที่ทําการเร่ง
อนุภาคด้วยวิธีน้ีอาจจะเร่งได้ถึงแค่ความเร็วที่ไม่สูงนัก แต่ก็เป็นวิธีที่นิยมมากเพราะสามารถสร้างได้ง่าย ด้วย
ต้นทุนที่ไม่สูงนัก และเพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ต่อได้อย่างหลากหลาย 
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สําหรับเคร่ืองเร่งอนุภาคอีกประเภทหน่ึง คือเครื่องเร่งอนุภาคแบบสนามไฟฟ้าแกว่งกวัด จะใช้
สนามไฟฟ้าที่มีการแกว่งกวัด (เปลี่ยนขนาดและทิศทาง) ไปมาเป็นสนามไฟฟ้าที่ใช้เร่ง ซึ่งสามารถเร่งอนุภาคไป
จนถึงความเร็วที่สูงมากๆได้ และยังมีข้อได้เปรียบในอีกแง่หน่ึงด้วยที่สามารถควบคุมอนุภาคให้เป็นกลุ่มก้อนได้
ดีกว่า แม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าก็ตามเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบนี้จะมีแนวทางการออกแบบ ใหญ่ ๆ 3 แนวทาง คือ แบบ
เส้นตรง (Linear Accelerator) หน่ึง กับแบบวงกลม (Circular Accelerator) อีกสองแบบคือ แบบ 
ไซโคลตรอน (Cyclotron) และแบบซินโครตรอน (Synchrotron) ซึ่งจะมาทําความรู้จักกับเคร่ืองซินโครตรอนกัน 

• ซินโครตรอน 

เครื่อง LHC น้ัน จัดเป็นเครื่องซินโครตรอนชนิดหน่ึงสาเหตุที่ CERN เลือกจะสร้างเครื่องซินโครตรอนน้ัน ก็
เพราะเครื่องซินโครตรอนมีโครงสร้างการออกแบบที่สามารถพาอนุภาคไปถึงพลังงานที่สูงที่สุดได้อย่างคุ้มค่า
ที่สุด โดยเราจะมาดูกันว่าเคร่ืองซินโครตรอนน้ันมีโครงสร้างและหลักการทํางานอย่างไร ในส่วนของข้อมูลถัด
จากน้ีไปต้องขอขอบคุณการบรรยาย2 โดย E. Wilson ที่ CERN ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ไปรับฟังมา 

 

รูปที่ 1 การบรรยาย2เรื่อง Particle Accelerator โดย E. Wilson  

เป็นที่ทราบกันดีว่าอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําให้เกิดแรงกระทําต่ออนุภาคใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังน้ันโดยอาศัยการควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในหลาย ๆ รูปแบบภายในเครื่องซินโครตรอน 
อนุภาคมีประจุ (โปรตอนสําหรับ เครื่อง LHC ประจุ +e) จะถูกเร่ง ควบคุมทิศทาง และจํากัดขนาด โดยใช้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังน้ี 

- การเบนทิศทาง (ควบคุมให้อนุภาคเบนทิศทางการว่ิง-Bending) โดยใช้แม่เหล็กขั้วคู่ (Dipole 
Magnet) 

- การโฟกัส (บีบลําอนุภาคให้ตีบลง-Focusing) โดยใช้แม่เหล็กสี่ขั้ว (Quadrupole Magnet) 
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- การเร่งความเร็ว (Acceleration) โดยใช้ RF Cavity ซึ่งมีความพิเศษที่สามารถเร่งอนุภาคในแบบที่ทํา
ให้อนุภาคมารวมเป็นกลุ่ม ๆ ก้อน ๆ ได้ 

เน่ืองจากอนุภาคในเคร่ืองซินโครตรอนจะว่ิงเป็นวงกลม ดังน้ันจึงต้องมีการควบคุมให้อนุภาคเบน
ทิศทางไปเร่ือย ๆ ตลอดวงกลม เพ่ือรักษาเส้นทางของอนุภาคให้เป็นวงกลม ซึ่งภายในเคร่ืองซินโครตรอนจะ
กระทําโดยให้มีขดลวดแม่เหล็กขั้วคู่ซึ่งนํากระแสไฟฟ้าว่ิงขนานไปตามท่อลําอนุภาค (Beampipe) สวนกัน
กระแสไฟฟ้าน้ีจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างคงตัวขึ้นภายในท่อ เมื่ออนุภาคมีประจุว่ิงผ่านบริวเวณน้ีไปตาม
แนวท่อก็จะถูกแรงแม่เหล็กกระทําให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เฉไปจากแนวเดิมเล็กน้อย 

                                            

รูปที่ 2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าบริเวณท่อลําอนุภาค ซึ่งทําให้เกิดสนามแม่เหลก็ขึ้น 

 

รูปที่ 3 แสดงภาคตัดขวางของขดลวดแม่เหล็กขั้วคู่สองขด สําหรับท่อลาํอนุภาคสองท่อ                                   

ซึ่งเคลื่อนสวนกัน ที่ใช้ในเครือ่ง LHC 

 อีกปัญหาหน่ึงที่จะต้องจัดการภายในเคร่ืองซินโครตรอนเกิดขึ้นเน่ืองจากว่าอนุภาคมีประจุเหล่าน้ีมี
ประจุเดียวกันจึงออกแรงผลักต่อกันอันจะทําให้ลําอนุภาคเหล่าน้ีกระจัดกระจายไปหมด ดังน้ันภายในเครื่อง 
LHC จึงต้องมีการบีบลําอนุภาคน้ีเข้ามาเป็นระยะ ๆ การบีบลําอนุภาคน้ันจะกระทําโดยใช้แม่เหล็กสี่ขั้ว 
(Quadrupole Magnet) สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กสี่ขั้วน้ันจะมีคุณลักษณะพิเศษที่ อนุภาคท่ีอยู่ตรง
กลางท่อจะไม่ถูกแรงใดกระทํา แต่อนุภาคท่ีอยู่ไกลออกมาจะถูกแรงกระทํามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะทางจาก

I I 

I 

B 
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กลางท่อ โดยจะเป็นแรงที่ดึงกลับเข้าหากลางท่อในแนวแกนหนึ่ง แต่จะเป็นแรงที่ดันอนุภาคออกไปอีก
แนวแกนที่ต้ังฉากกัน ดังน้ัน เมื่ออนุภาคเคล่ือนที่ผ่านสนามแม่เหล็กในบริเวณน้ีจึงถูกดึงกลับมารวมกันตรง
กลางในแนวหน่ึง (Focusing) แต่จะกระจายตัวออกไปในอีกแนวหน่ึง (Defocusing) คล้าย ๆ กับการที่แสง
เดินทางผ่านเลนส์นูน/เว้า ในแต่ละระนาบน่ันเอง1 

 

รูปที่ 4 (ซ้าย) แสดงภาคตัดขวางของลักษณะของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กสี่ขั้ว  

สังเกตว่าอนุภาคจะถูกโฟกัสในแนวแกน x แต่จะถูกดีโฟกัสในแนวแกน y  
(ขวา) แสดงสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ทางแสง อนุภาคจะเสมือนเป็นแสงทีเ่ดิน

ทางผ่านเลนสนู์น ในแนวแกน x แต่จะเสมอืนว่าเดินทางผ่านเลนส์เว้าในแนวแกน y 
 

 

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

                                                            
1คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่สร้างสนามแม่เหล็กในแบบท่ีสามารถโฟกัสอนุภาคในทุกแนวได้หล่ะ? คําตอบก็คือว่าการทํา
เช่นนั้นจะเป็นการขัดต่อหลักการทางฟิสิกส์ท่ีสําคญัข้อหนึ่งนั่นคือ กฎของแอมแปร์ หรือถ้าจะไม่ขัดอนุภาคก็จะว่ิงในบริเวณน้ัน
ไม่ได้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในตําราฟิสิกส์พ้ืนฐานท่ัวไปและในอินเทอร์เน็ต 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าอนุภาคท่ีว่ิงภายใน LHC น้ัน ว่ิงด้วยความเร็วที่สูงมาก จึงต้องใช้สนามแม่เหล็กที่สูงมาก (8.33 
เทสลา ในส่วนของแม่เหล็กขั้วคู่≈สองแสนเท่าของสนามแม่เหล็กโลก) เพ่ือให้ได้สนามแม่เหล็กที่สูงมากขนาด
น้ัน กระแสไฟฟ้าก็จําเป็นต้องสูงมากด้วย ปัญหาที่จะตามมาก็คือว่ากระแสไฟฟ้าที่สูงขนาดนั้นหากไหลในวัสดุ
ในชีวิตประจําวัน เช่น ลวดธรรมดา ๆ ก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมหาศาล ทําให้ลวดน้ันละลายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่ต้องการ เพ่ือการน้ีลวดซึ่งทําจากวัสดุพิเศษจึงถูกทําความเย็นลงไปที่ 1.9K (-271 ºC เย็นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
ของจักรวาลประมาณ 1-2 ºC) เพ่ือให้วัสดุดังกล่าวกลายเป็นตัวนําไฟฟ้าย่ิงยวด (Superconductor) ซึ่งทําให้
กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้อย่างอิสระภายในลวดและไม่ทําให้ลวดร้อนขึ้น  

 

รูปที่ 6 แสดงภาคตัดขวางโครงสร้างของระบบหล่อเย็น ขดลวด และทอ่ลําอนุภาค ภายในเคร่ือง LHC 

ด้วยความที่แม่เหล็กสี่ขั้วมีสมบัติที่จะโฟกัสลําอนุภาคในแนวแกนหน่ึงแต่จะดีโฟกัสในอีกแนวแกนหน่ึง 
เมื่อนําแม่เหล็กดังกล่าวมาใช้ในเครื่องซินโครตรอน จึงต้องวางแม่เหล็กดังกล่าวสับหว่างสลับกันไปมาในแนว
เส้นทางของอนุภาค เพ่ือให้ลําอนุภาคผลัดกันโฟกัสและดีโฟกัสไปมาในทั้งสองแนวแกน ดังน้ัน ในบริเวณที่เป็น
ส่วนโค้งของซินโครตรอนก็จะมีการใช้แม่เหล็กสี่ขั้วทั้งสองแบบนี้เพ่ือบีบลําอนุภาค ควบคู่ไปกับแม่เหล็กขั้วคู่
เพ่ือเบนลําอนุภาคไปตามแนวเส้นโค้ง 

  

   



 
 

16 
 

                               

รูปที่ 7 แสดงการจัดวางแม่เหล็กสลับกันไปมาในบริเวณที่เป็นส่วนโค้งในเคร่ืองซินโครตรอน (ในระนาบ yz)                 

B แทนแม่เหลก็ขั้วคู่สําหรับเบนลําอนุภาค QF แทนแม่เหล็กขั้วสี่ที่โฟกัสลําอนุภาคในแกน y แต่ดีโฟกัสในแกน 
x และ QD แทนแม่เหล็กขั้วสีท่ี่โฟกัสลําอนุภาคในแกน x แต่ดีโฟกัสในแกน y 

  

ถัดจากส่วนที่ควบคุมการเบนและการบีบของลําอนุภาคในส่วนที่เป็นเส้นโค้งในเครื่องซินโครตรอน
แล้ว ในเคร่ืองซินโครตรอนก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นตรงด้วยเพ่ือใช้ในการเร่งลําอนุภาคไปข้างหน้าหรือนําอนุภาค
มาชนหรืออ่ืน ๆ 

 

รูปที่ 8 แผนผงัของท่อลําอนุภาคภายใน LHC 

 โดยในเคร่ือง LHC จะมีโซนที่เป็นเส้นตรงอยู่ 8 โซน2 ระหว่างโซนที่เป็นเส้นตรงก็จะเป็นเส้นโค้งที่ซึ่งมี
การติดต้ังแม่เหล็กต่าง ๆ ไว้ดังที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น ในบริเวณท่ีเป็นเส้นตรงน้ีจะใช้เพ่ือการเร่งความเร็วให้ 
                                                            
2ใช่แล้ว! ซินโครตรอนไม่จําเป็นต้องกลมดิ๊กเสมอไป แต่จะเป็นส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งท่ีเชื่อมกัน และอนุภาคท่ีถูกเร่ง
จะต้องวกกลับมาท่ีเดิมเพ่ือเร่งต่อไปเรื่อย ๆ ได้ 

s
x
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กับอนุภาค ยิงอนุภาคเข้ามาภายในเครื่อง ทิ้งอนุภาคออกจากเครื่อง หรือเพ่ือนําอนุภาคมาชนกัน ทั้งน้ีโปรด
สังเกตว่าใน LHC อนุภาคจะถูกนํามาชนกันที่เครื่องตรวจวัด (Detectors) จํานวน 4 จุดตรงกลางของโซน
เส้นตรง (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทความ “เกิดอะไรข้ึนหลังลําอนุภาคชนกัน”) และเมื่ออนุภาคออกจากเคร่ือง
ตรวจวัดแล้ว ลําอนุภาคในแต่ละทิศทางก็จะสลับท่อกัน 

 สําหรับการเร่งความเร็วให้กับอนุภาคภายในเคร่ืองซินโครตรอนน้ัน จะอาศัยสนามไฟฟ้าแบบ 
แกว่งกวัด โดยการแกว่งกวัดของสนามน้ีจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า RF-Cavity (Radio Frequency-
Cavity) ซึ่งสามารถให้คําจํากัดความอย่างสั้น ๆ ได้ว่าเป็นตัวสั่นพ้อง (Resonator) ของสนามไฟฟ้า ดังน้ัน
คําถามถัดมาก็คือว่า ตัวสั่นพ้องคืออะไร 

 เพ่ือให้นึกภาพของตัวสั่นพ้องออกได้ ลองจินตนาการถึงกีตาร์โปร่งตัวหน่ึง ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็น
สายลวด (String) และส่วนที่เป็นโพรงไม้ (Cavity) ในที่น้ีโพรงไม้ทําหน้าที่เป็นตัวสั่นพ้องของคลื่นเสียง เมื่อดีด
สายกีตาร์จะทําให้สายกีตาร์น้ันสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยังอากาศเป็นคลื่นเสียง
เบา ๆ ซึ่งเดินทางเข้าไปในโพรงไม้ ในโพรงไม้น้ันคลื่นเสียงจะถูกสะท้อนกลับไปกลับมาเสริมกันจนกลายเป็น
คลื่นเสียงอันดังก้อง และเดินทางออกจากกีตาร์มาเข้าหูของเรา 

 สําหรับ RF-Cavity น้ันจะมีลักษณะเป็นโพรงโลหะ ซึ่งมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านไมโครเวฟสะท้อน
ไปสะท้อนมาอยู่ภายใน ทําให้มีการส่ันหรือการแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้าอยู่ภายในโพรงน้ันที่ความถี่ในย่าน
ไมโครเวฟ ทั้งน้ีการแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity น้ัน จะถูกควบคุมให้ในแต่ละจังหวะที่กลุ่ม
อนุภาคเดินทางมาถึงแต่ละ RF-Cavity ที่อยู่ถัด ๆ จากกันสนามไฟฟ้าจะอยู่ในทิศทางที่จะเร่งอนุภาคไป
ข้างหน้าได้พอดี เพ่ือที่ลําอนุภาคจะได้ถูกเร่งไปข้างหน้าไปได้เรื่อย ๆ และเมื่ออนุภาคว่ิงออกไปจาก RF-Cavity 
เรียบร้อยแล้วสนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity ก็จะถูกกลับทิศทางเพ่ือให้อนุภาคท่ีออกไปแล้วยังคงว่ิงออกไปต่อ 
ไม่วกกลับเข้ามาที่เดิม 

 

รูปที่ 9 (ซ้าย) รูปแสดงโครงสร้างของ RF-Cavity พร้อมกับท่อลําอนุภาค (ขวา) ภาคผ่าตามยาวของมัน 

ด้วยวิธีการเร่งอนุภาคในแบบดังกล่าวของ RF-Cavity ทําให้เมื่อทําการเร่งเสร็จสมบูรณ์จนลําอนุภาค
มีพลังงานสูงสุดแล้ว ลําอนุภาคเหล่าน้ันก็จะถูกตัดออกเป็นก้อน ๆ เป็นกลุ่ม ๆ (Bunches) ซึ่งแต่ละก้อนจะ
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มาถึงแต่ละ RF-Cavity ในจังหวะที่สนามไฟฟ้าภายใน RF-Cavity เป็นศูนย์พอดี ทั้งน้ีอนุภาคท่ีไม่ได้มาตรงกับ
จังหวะที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ก็จะถูกแรงไฟฟ้าดึงอนุภาคเหล่าน้ันให้ไปยังจังหวะที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ ด้วย
เหตุน้ีอนุภาคจึงมีพลังงานที่สั่นไปสั่นมา (แกว่งกวัด)ในเวลารอบ ๆ พลังงานกลางค่าหน่ึง 

 

รูปที่ 10 กราฟแสดงการแกว่งกวัดในพลังงานและเวลาของก้อนอนุภาค เมื่อเร่งจนเสร็จสมบูรณ ์

 เ น่ืองจากกระบวนการทํางานดังกล่าวของ RF-Cavity อนุภาคท่ีเข้ามาภายในเครื่อง LHC  
จึงจําเป็นต้องมีพลังงาน/ความเร็วต้ังต้นค่าหน่ึงก่อน เพราะไม่เช่นน้ันอนุภาคก็อาจจะไม่สามารถเดินทางข้ามไป
ยัง RF-Cavity ตัวถัดไปได้ ดังน้ัน ลําอนุภาคจึงต้องมีการเร่งความเร็วขึ้นมาก่อนโดยเคร่ืองเร่งอนุภาคเคร่ือง
ก่อนหน้า ก่อนที่จะถูกยิง (Injection) เข้าไปภายในท่อลําอนุภาคของ LHC โดยจะต้ังต้นจากเคร่ืองเร่งในแนว
ตรงก่อน เช่น LINAC จากน้ันจึงผ่านเข้าสู่เครื่องซินโครตรอนที่ใหญ่ขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ซึ่งเคยเป็นเคร่ืองเร่งที่ LHC 
เคยใช้ทําการทดลองมาก่อนในอดีต 

 

รูปที่ 11 แสดงเครื่องเร่งอนุภาคต่าง ๆ (Accelerators Complex) ที่ใช้เร่งอนุภาค 

ก่อนที่จะป้อนให้กับเคร่ือง LHC 
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 คนจํานวนมากมักจะสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่สามารถเร่งอนุภาคให้ไปถึงความเร็วแสงได้ เพ่ือจะตอบ
คําถามน้ี เราต้องทําความรู้จักกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ก่อนซึ่งกล่าวถึงการสัมพัทธ์กันของปริมาณ
ต่าง ๆ อย่างปริภูมิและเวลา ภายใต้ทฤษฏีน้ี ไอน์สไตน์ได้เขียนสมการการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงความหมายได้ว่า 
เมื่อวัตถุใด ๆ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหน่ึง วัตถุน้ันจะมีมวลเพ่ิมมากขึ้น3ย่ิงวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไรก็จะย่ิงมี
มวลมากขึ้นเท่าน้ัน วัตถุที่มีมวลมากน้ีจะทําให้ต้องใช้พลังงานในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือให้วัตถุมีความเร็วสูงมาก
ขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่มีความเร็วตํ่ากว่า และเมื่อวัตถุมีความเร็วเข้าใกล้แสงพลังงานรวมท่ีต้องใช้ใน
การเร่งวัตถุให้ไปถึงความเร็วน้ันก็จะเป็นอนันต์ ดังน้ันจึงเป็นไปไม่ได้ที่วัตถุที่มีมวลใด ๆ จะเดินทางด้วย
ความเร็วเท่าแสงได้ เราสามรถทําได้เพียง เขยิบ ๆ ๆ ให้เร็วเข้าใกล้แสงเข้าไปเร่ือย ๆ เข้าใกล้ ๆ ๆ แต่ก็ไปไม่
ถึง น่ันเอง 

 

รูปที ่12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วของอนุภาค (v) กับพลังงานท่ีต้องใช้ในการเร่งอนุภาคไป

จนถึงความเร็วน้ัน จะเห็นว่าเมื่ออนุภาคมีความเร็วเข้าใกล้แสง (c) พลังงานที่ต้องใช้ก็จะลู่เข้าอนันต์ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ที่อะไรก็ตามจะให้พลังงานขนาดน้ันแก่อนุภาคได้3 

 หน่ึงในการประยุกต์ใช้ที่สําคัญที่สุดของเคร่ืองซินโครตรอน คือ การใช้เป็นแหล่งกําเนิดแสง 
ซินโครตรอน (Synchrotron Light Source) โดยในแหล่งกําเนิดน้ี ซินโครตรอนจะถูกใช้เพ่ือเร่งอิเล็กตรอน
แทนที่จะเป็นโปรตอน ดังเช่น ใน LHC อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งโดยทั่วไปจะแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สําหรับใน
แหล่งกําเนิดแสงซินโครตรอน อิเล็กตรอนจะแผ่รังสีในย่านรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) ความเข้มสูง ที่มีความอาพันธ์ 
(Coherence) สูง จึงถูกนํามาใช้ประยุกต์เพ่ือศึกษาโครงสร้างผลึกของโมเลกุลที่ซับซ้อนต่าง ๆ โดยวิธีกระเจิง
แสง (Scattering) เช่น โมเลกุลทางชีวเคมี นอกจากน้ียังมีการนํามาใช้เป็นแหล่งผลิตนิวตริโน แหล่งผลิต

                                                            
3คํากล่าวนี้จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้องนักในทางฟิสิกส์ ซ่ึงรายละเอียดเบื้องลึกนั้นยากท่ีจะอภิปรายให้ครบถ้วนภายในบทความนี้ แต่
คํากล่าวดังกล่าวก็พอจะถูกต้องในทางคณิตศาสตร์ และเพียงพอต่อการอธิบายให้คนท่ัวไปฟัง แต่โปรดระลึกไว้ว่าคํากล่าวนี้ไม่
ถูกต้อง มันเพียงแต่ให้ผลท่ีเหมือนกันเท่านั้น! 
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ไอโซโทป แหล่งโปรตอนต้ังต้นสําหรับเตาปฏิกรณ์ รวมไปถึง การรักษามะเร็งด้วยฮาดรอน (Hadron-
Therapy) การถนอมอาหาร การผลิตหน่วยประมวลผล การศึกษาพ้ืนผิว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย2  

 สุดท้ายน้ีผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คุณผู้อ่านจะได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่มากก็
น้อย ในเรื่องของเคร่ืองเร่งอนุภาค และเคร่ืองซินโครตรอน ว่าเคร่ืองซินโครตรอน มีโครสร้างและกระบวนการ
ทํางานในภาพรวมอย่างไร ในท้ายที่สุดอยากจะฝากไว้ว่า เครื่องเร่งอนุภาคและฟิสิกส์น้ันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่า
ที่คิด มันอยู่รอบตัวเรา และในชีวิตประจําวันของเรา อย่างได้ที่ได้ยกตัวอย่างต้ังแต่ตอนต้น ว่าแค่เราเปิดทีวี มัน
ก็คือฟิสิกส์แล้ว ดังน้ันจงเรียนรู้อยู่เสมอนะครับ 

อ้างอิง 
1Wikipedia contributors, Particle Accelerator, WWW Document, 
(https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Particle_accelerator&oldid=664266573). 
2E. Wilson, Particle Accelerator, (CERN, Geneva, Switzerland, 2015), Lecture with online 
slides, (http://acceleratorinstitute.web.cern.ch/acceleratorinstitute/ACINST/singapore15.pptx). 
3SparkNotes LLC, Special Relativity, WWW Document, 
(http://www.sparknotes.com/testprep/books/sat2/physics/chapter19section1.rhtml). 
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Introduction and Accelerator timeline 

  นางสาวพัชรพร กาญจโนภาส, โรงเรียนระยองวิทยาคม 

  

 

 

 

หากเราลองขว้างขวดแก้ว 2 ขวด ให้มาชนกัน เศษขวดแก้วที่แตกก็คงจะมีขนาด รูปร่าง และทิศทาง
ในการกระเด็นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีขวดแก้วจะสามารถแตกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้กับขวด 
หากเราให้พลังงานแก่ขวดน้อยเกินไป ขวดที่มาชนกันอาจจะไม่แตก หรือแตกออกได้เพียงบางส่วนเช่นเดียวกัน
กับในการชนของอนุภาค  

 สิ่งที่เราสนใจ คือ เศษขวดแก้วที่แตกออก  ซึ่งการทําให้ขวดแก้วแตก ก็แค่เร่งความเร็วให้กับขวดแก้ว 
จากน้ันก็ให้ขวดชนกัน การเร่งความเร็วก็ทําได้ง่ายมาก ๆ ก็แค่ใช้มือของเราขว้างขวดออกไป แต่หากเรา
เปรียบเทียบกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แม้แต่ตาเราก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ เราจะเร่งความเร็วให้
อนุภาคอย่างไรดี ดังน้ัน งานที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทํา คือ สร้างเครื่องเร่งอนุภาคน่ันเอง 

 พลังงานท่ีต้องใช้เพ่ือเร่งอนุภาคน้ันมีหน่วยเป็น อิเล็กตรอนโวลต์ eV ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณพลังงาน
จลน์ที่อิเล็กตรอนอิสระได้รับจากการเดินทางผ่านความต่างศักย์ขนาด 1 V ในสภาพสุญญากาศ 1eV ถือเป็น
พลังงานท่ีน้อยมาก ๆ มีค่าแค่ 1.602 x 10-19J หากยังไม่เห็นภาพว่า eV เป็นหน่วยพลังงานท่ีน้อยเพียงใด 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 เท่าน้ันเอง ซึ่งถือว่ามีค่าน้อยมากสุด ๆ 

 ปัจจุบันเคร่ืองเร่งอนุภาคน้ันมีพลังงานอยู่ในช่วง MeV หรือ 106 หรือ ล้าน eV GeV หรือ 109 หรือ 
พันล้าน eV TeV หรือ 1012 หรือ ล้านล้าน eV กลับมาดูกันที่ประเภทของเครื่องเร่งอนุภาค สามารถแบ่ง
ประเภทของเคร่ืองเร่งอนุภาคได้เป็น 2 ประเภท 

1. เครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรง (Linear accelerator) หรือ ลิแนก (LINAC) 
อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปภายในเคร่ืองเร่งอนุภาค ในแนวเส้นตรงตามความยาวของเคร่ืองเร่ง ซึ่งเป็น
ท่อสุญญากาศ โดยอาศัยโพรงความถ่ีวิทยุ (RF cavity) เพ่ิมพลังงานให้แก่อนุภาค 
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 ข้อดีของเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบทางตรง คือ  
‐ สามารถสร้างได้ง่าย เพียงแค่สร้างไปในแนวตรง 
‐ ใช้งบประมานที่น้อยกว่าเคร่ืองเร่งรูปแบบอ่ืน ๆ 
ปัญหาเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบทางตรง คือ ต้องใช้พ้ืนที่ในแนวตรงเยอะมาก ๆ เพราะหากเรา
ต้องการเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูง ๆ ก็ต้องใช้พ้ืนที่แนวตรงเยอะมาก ๆ ในการเร่ง เช่น SLAC: 
Stanford Linear Accelerator Laboratory ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ที่ต้ังของเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาวถึง 3.2 km. แต่สามารถเร่ง
อนุภาคให้ได้พลังงานเมื่อชนกันได้สูงสุดเพียง 50 GeV 

2. เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม (Circular accelerator) 
อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปภายในเคร่ืองเร่งอนุภาคเป็นวงกลม เพ่ิมพลังงานด้วยการที่อนุภาคว่ิงวน
เป็นวงกลมมีระบบแม่เหล็กที่บังคับให้อนุภาคเคลื่อนที่โค้งเป็นวงกลม สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท 

2.1 เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน (Cyclotron accelerator) 
เป็นหน่ึงในประเภทของเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบวงกลม อนุภาคจะถูกเร่งเป็นวงเพ่ือให้มีพลังงานสูง 
มีลักษณะการเคล่ือนที่เป็นวงก้นหอย การทํางานของเครื่องเร่งอนุภาคประเภทน้ี คล้ายกับการที่
เราผูกลูกบอลไว้กับแท่งไม้ด้วยยางยืด จากนั้นค่อย ๆ เพ่ิมความเร็วให้แก่ลูกบอลด้วยการหมุน  
จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อเราเพ่ิมความเร็วให้มากขึ้น ลูกบอลจะค่อย ๆ เพ่ิมรัศมีในการเคลื่อนไป
เรื่อย ๆ มีลักษณะเป็นก้นหอยน่ันเอง หลักการทํางานของเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนจะใช้
สนามแม่เหล็กบังคับอนุภาคเคลื่อนที่ กระโดดกลับไปมาข้ามช่องว่างระหว่างแท่งแม่เหล็กครึ่ง
วงกลมสองแท่งที่วางประกบกัน มีสนามไฟฟ้าจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีคลื่นวิทยุ (Radio 
Frequency: RF) คร่อมอยู่ อนุภาคจะค่อย ๆ ว่ิงวนหลาย ๆ รอบจนมีพลังงานสูงขึ้น ซึ่งเมื่อ
อนุภาคมีพลังงานสูงขึ้น รัศมีของวงโคจรก็มากขึ้นไปด้วย  
 ปัญหาขอเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน (Cyclotron accelerator) คือ  มีความสามารถ
ในการเร่งเพ่ือเพ่ิมพลังงานให้อนุภาคท่ีตํ่า หากอนุภาคมีมวลมากขึ้น การเร่งอนุภาคก็จะทําได้ยาก
มาก การสร้างเครื่องเร่งประเภทน้ีต้องใช้งบประมาณสูงมาก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียไปกับระบบ
แม่เหล็กที่ใช้ในการบังคับให้อนุภาคเลี้ยวโค้งและหากต้องการเพ่ิมพลังงานให้แก่อนุภาค ก็ต้อง
เพ่ิมรัศมีของเคร่ืองเร่งอนุภาค   ซึ่งน่ันหมายความว่าเราต้องใช้งบประมาณที่สูงในการเพ่ิมพลังแก่
อนุภาค 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ภาพเครื่องซินโครไซโครตรอนจากการเยี่ยมชมวีดีทัศน์การพัฒนาเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีเซิร์น 
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2.2. เครื่องเร่งอนุภาคแบบซินโครตรอน (Synchrotron accelerator) 
เป็นหน่ึงในประเภทของเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม  ถือว่าเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ได้รับการ
พัฒนาสูงสุดในปัจจุบันน้ี สามารถเร่งอนุภาคให้มีพลังงานได้สูงถึง 1012eV หรือ TeV  หลักการ
ทํางานใช้สนามแม่เหล็กและความถี่ของ RF เปลี่ยนแปลงแบบคาบภายในเคร่ืองเร่งซินโครตรอน 
โดยอนุภาคจะถูกเร่งเป็นวงโคจรท่ีมีรัศมีคงที่ เมื่อความถี่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ
ความถี่ในการเคล่ือนที่ของอนุภาค อนุภาคจะมีความเร็วสูงเข้าใกล้ความเร็วแสง และมี
สนามแม่เหล็กบังคับให้อนุภาคเคลื่อนที่ เลี้ยวโค้งเป็นวงกลม เมื่ออนุภาคถูกปล่อยจาก
แหล่งกําเนิด แล้วจะถูกเร่งโดยเครื่องเร่ง LINAC อนุภาคจะถูกเร่งจนมีพลังงานอยู่ในช่วง  
20 – 50 MeV ก่อนที่จะเข้าสู่วงแหวนเร่ง Booster ring เมื่ออนุภาคได้รับการเร่งจนมีพลังงานสูง 
ก็จะถูกดึงเข้าสู่ Storage ring ซึ่งเป็นวงแหวนสะสมอนุภาคประจุพลังงานสูง ภายในเป็น
สุญญากาศ มีรัศมีและสนามแม่เหล็กคงที่ เมื่ออนุภาคมีประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมอาจจะสูญเสีย
พลังงานบางส่วนออกมาจากน้ันจะเร่งอนุภาคให้ชนกันในลําอนุภาคสําหรับการชน (colliding 
beam) 
 เครื่องเร่งอนุภาคท่ีขึ้นช่ือว่าได้รับการพัฒนาสูงสุดแล้วก็ยังคงมีข้อเสียอยู่ ปัญหาของเคร่ืองเร่ง
อนุภาคประเภทน้ี น่ันก็คือ การสร้างเครื่องเร่งประเภทน้ีต้องใช้งบประมาณสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เสียไปกับระบบแม่เหล็กที่ใช้ในการบังคับให้อนุภาคเลี้ยวโค้ง  แต่หากต้องการเพ่ิมพลังงานให้แก่
อนุภาค ก็ไม่จําเป็นต้องเพ่ิมรัศมีของเคร่ืองเร่งอนุภาคแล้ว เพราะเคร่ืองอนุภาคประเภทน้ีสามารถ
เพ่ิมพลังงานให้แก่อนุภาคโดยเพ่ิมสนามแม่เหล็กแทนได้ 
 

LHC: The Large Hadron Collider  

เรื่องว่าด้วยระดับพลังงาน 

ด้วยพลังงานที่ไม่เพียงพอ จึงทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบการชนเพ่ือให้เกิดพลังงานมากกว่าเดิม  
โดยระดับพลังงานใหม่น้ีจะอยู่ในย่าน 7 TeV (Tera electron Volts) หรือเท่ากับการนําถ่านไฟฉาย AAA 
ขนาด 1 โวลต์ มาหน่ึงล้านล้านก้อน (ซึ่งถ้านําต่อเรียงกันเป็นเส้นจะสามารถพันรอบโลกได้ประมาณ เจ็ดพัน
รอบ) มาเร่งอิเล็กตรอนหน่ึงตัวน่ันเอง ซึ่งไม่ใช่น้อย ๆ เลย ซึ่งระดับพลังงานท่ีใช้น้ีได้ถูกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากครั้ง
แรกเป็น 8 TeV และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี 2015 น้ี ระดับพลังงานที่ใช้ได้เพ่ิมขึ้นมาเป็น 13 TeV ซึ่ง
เกือบจะเท่าพลังงานสูงสุดที่ LHC ถูกออกแบบมาให้รองรับได้ (14 TeV) การท่ีไม่สามารถเดินเคร่ืองที่ระดับ
พลังงานสูงสุดก็เป็นเพราะข้อจํากัดของระบบแม่เหล็กเมื่อมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นน่ันเอง 

A Model vs. Real setups 

 โดยทั่วไป LHC จะถูกพูดถึงว่าเป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคลักษณะคล้ายกับวงกลมยักษ์ที่มีเส้นรอบวง
ประมาณ 27 กิโลเมตร แต่การจะต้องสร้างเครื่องเร่งอนุภาคท่ีเป็นวงกลมจริง ๆ น้ัน ถ้าคํานึงถึงขนาด อุปกรณ์
ที่ต้องติดต้ังพ่วงด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์การทดลองและเคร่ืองตรวจจับอนุภาค (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อจากน้ี) ทําให้
เป็นไปได้ยากในการสร้างให้เป็นวงกลมจริง ๆ โดยจะมีส่วนที่เป็นเส้นตรงบริเวณที่มีเครื่องตรวจจับอนุภาค
ต้ังอยู่  
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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
ใกล้เคียงสุญญากาศโดยให้เหลือความดันเพียงหน่ึงในสิบล้านล้าน (ศูนย์ 13 ตัว) ของความดันบรรยากาศ น่ันก็
เพราะเพ่ือเลี่ยงการสูญเสียพลังงานของโปรตอนที่ถูกเร่งไม่ให้ไปชนกับอนุภาคของอากาศภายในท่อน่ันเอง จะ
เห็นว่าโครงสร้างของเคร่ืองน้ันจําเป็นต้องมีความแข็งแรงพอสมควรเน่ืองจากความแตกต่างระหว่างภายนอก
และภายในท่อน้ันค่อนข้างมากอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ beam pipe ได้ หลังจากการเร่งน้ันก็จะจํากัด
บริเวณให้ลําอนุภาคท้ังสองชนกัน โดยมีเครื่องตรวจจับอนุภาคหรือที่เรียกกันว่า detector ติดต้ังอยู่ในบริเวณ
เหล่าน้ัน น่ันเอง โดยที่จะกล่าวถึงก็คือการเร่งอนุภาคน่ันเอง โดยระบบสนามไฟฟ้าในการเร่ง และใช้ 
สนามแม่เหล็กในการควบคุมทิศของลําอนุภาคให้เป็นแนวโค้ง และโฟกัสลําอนุภาคให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้อนุภาคชนกันมากขึ้น 

 ระบบการเร่งโดยใช้สนามไฟฟ้า 

 อุปกรณ์ที่จะใช้เป็นหลัก คือ Radio Frequency cavity (RF cavity) โดยใช้หลักการการสลับขั้ว
สนามไฟฟ้าไปมาตามความถ่ีของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ภายในโพรง (cavity) ซึ่งทําให้เกิดแรงทาง
ไฟฟ้ากระทํากับอนุภาคมีประจุในลําอนุภาค โดยจะใช้โปรตอนในการเร่งซึ่งต่างจากเดิมที่ใช้อิเล็กตรอน 
เพราะว่าต้องการลดปัญหาการสูญเสียพลังงานจาก synchrotron radiation เพราะว่าเมื่ออนุภาคที่มีประจุ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับแสงในวิถีโค้ง อนุภาคเหล่าน้ันจะเกิดการแผ่รังสี ซึ่งกําลังในการแผ่รังสีน้ี
แปรผกผันกับมวลของอนุภาคยกกําลังสอง ทําให้โปรตอนซึ่งมีมวลมากกว่าแผ่รังสี หรือสูญเสียพลังงานได้น้อยกว่า  
ในการเร่ง ให้ลองนึกภาพวงกลมสองวงที่มีค่าสนามเป็นบวกและลบประกบระหว่างอนุภาคโปรตอน และด้วย
หลักการที่ว่าประจุบวกจะผลักประจุบวกประจุลบจะดูดประจุบวก ทําให้วงกลมซึ่งมีค่าประจุต่างกันทําหน้าที่
ดูดและผลักโปรตอนไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนโปรตอนที่มีความเร็วไม่สอดคล้องกับความถ่ีในการสลับไปมา
ของค่าสนามไฟฟ้า หรือเคลื่อนที่ช้าเกินไปทําให้อยู่นอกบริเวณที่เกิดการเร่ง โปรตอนเหล่าน้ันก็จะถูกแรงไฟฟ้า
ดันไปในทางตรงข้าม หรือถูกลดความเร็วลง (decelerate) เลยต้องไปรวมกับกลุ่มโปรตอนที่ถูกเร่งด้านหลัง 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลําโปรตอนใน beam pipe จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามระดับพลังงาน เรียกกลุ่มเหล่าน้ันว่า 
“bunches”  

 ระบบการควบคุมทิศทางโดยใช้สนามแม่เหล็ก 
ระบบสนามแม่เหล็กที่ใช้หลัก ๆ ที่ LHC คือ ระบบแม่เหล็กขั้วคู่ (Dipole magnet) ที่ใช้ในการเบน

ทิศทางของลําอนุภาค และระบบแม่เหล็กสี่ขั้ว (Quadrupole magnet) ที่ใช้ในการบีบลําอนุภาค โดย
แม่เหล็กดังกล่าวจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะสะดวกกว่าสําหรับการควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า โดยหลักการก็คือ
ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดเพื่อเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยขดลวดดังกล่าวจะทําด้วยวัสดุที่ใช้ทํา
แม่เหล็กตัวนําย่ิงยวด (superconducting magnet) ซึ่งมีคุณสมบัติคือ เมื่อลดอุณหภูมิของวัสดุลงไปตํ่ามาก ๆ 
(ใกล้ ๆ ศูนย์สัมบูรณ์) ค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุน้ันจะมีค่าน้อยมาก ๆ ทําให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากขึ้น
และใช้สร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่ามาก ๆ ได้  

 การเบนลําอนุภาคด้วยระบบแม่เหล็กขั้วคู่ 

การท่ีต้องให้ลําอนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลม ระบบแม่เหล็กขั้วคู่น้ีจึงเข้ามามีบทบาท โดยหลักการ คือ
การสร้างสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในบริเวณที่ลําอนุภาคผ่านโดยผ่านเข้าไปในแนวต้ังฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคโดยจะทําให้เกิดแรงทางแม่เหล็กทําให้อนุภาคเหล่าน้ันเบนเป็นทางโค้ง  

 การบีบลําอนุภาคด้วยระบบแม่เหล็กสี่ขั้ว 

 การท่ีจะทําให้โปรตอนสองลํามาชนกันโดยไม่เคลื่อนที่ผ่านกันไปเฉย ๆ น้ันทําได้ยากซึ่งวิธีเพ่ิมโอกาส
ในการชนนั้นก็คือการบีบพ้ืนที่หน้าตัดของลําอนุภาคให้เล็กลง (ลดช่องว่างระหว่างโปรตอนทั้งสองลําเมื่อ
เคลื่อนที่ผ่านกัน) ซึ่งการบีบลําอนุภาคน้ีทําได้โดยสร้างสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กสี่ขั้ว(quadrupole 
magnet) ครอบลําอนุภาค สนามแม่เหล็กดังกล่าวจะทําให้อนุภาคถูกบีบให้แบนและแคบลง แต่ทําได้แค่ใน
แนวเดียวเท่าน้ัน น่ันทําให้ลําอนุภาคบานออกอีกแนว เช่น บีบแนวต้ัง ลําอนุภาคจะบานในแนวนอน เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีทําให้ต้องจัดเรียงแม่เหล็กน้ีให้บีบสลับกันไปในแต่ละแนว ( Alternating gradient lattice) โดยจะ
ทําให้บีบอนุภาคได้มีประสิทธิภาพขึ้น (strong net focusing) ทั้งน้ีแรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างโปรตอนที่ถูกบีบ
จะไม่พิจารณา 
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Particles detectors 

นายธนกฤต มามี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
เกิดอะไรขึน้หลังลาํอนุภาคชนกัน 

ด้วยคําพูดที่ว่าการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคเหมือนกับการนําขวดแก้วมาชนกันจนแตกแล้วศึกษาธรรมชาติ
และส่วนประกอบขอองมันจากเศษแก้วแต่ละช้ินที่เกิดขึ้น โดยจุดที่ขวดจะชนกันและกระจายออกมานั้นมี
ทั้งหมด 4 จุดด้วยกันบน LHC โดยแต่ละจุดก็จะมีการทดลองหลัก ๆ ของ CERN อยู่ คือ ATLAS, CMS, 
ALICE และ LHCb ซึ่งแต่ละจุดก็จะมี detectors คอยตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนชน ติดตรงที่ว่าใน
ฟิสิกส์คงเทียบเศษแก้วกับอนุภาคท่ีเกิดจากการชนไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะเหล่าอนุภาคท่ีเกิดขึ้นน้ันมี
คุณสมบัติแตกต่างกันไป โดยสมบัติที่เราจะใช้แยกประเภทอนุภาคเราน้ัน คือ  

1. ค่าประจุไฟฟ้า 
2. พลังงาน 
3. การทะลุทะลวง 
อุปกรณ์ที่ใช้วัดคุณสมบัติเหล่าน้ีของอนุภาค คือ 
1. Particle Tracker (tracking device)  เป็นส่วนของ detector ที่จะแกะรอย (track) เส้นทางที่

อนุภาคเคลื่อนที่ โดยจะตรวจได้จากสัญญาณไฟฟ้าที่เซนเซอร์ในบริเวณน้ันตรวจจับได้เมื่ออนุภาค
มีประจุเคลื่อนที่ผ่านซึ่งจะใช้ตรวจวัดค่าประจุไฟฟ้าและโมเมนตัมของอนุภาค โดยบริเวณนี้จะมี
สนามแม่เหล็กอยู่ ทําให้อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามแรงแม่เหล็ก วิธีตรวจสอบ คือ 
ย่ิงโค้งมากแสดงว่าโมเมนตัมและประจุมีค่าน้อย ย่ิงโค้งน้อยแสดงว่าโมเมนตัมและประจุมีค่ามาก  

2. Calorimeters เป็นส่วนถัดมาที่ใช้ตรวจวัดพลังงานของอนุภาคแต่ละตัวที่เคลื่อนที่ผ่าน โดยมี
หลักการคือทําให้อนุภาคเหล่าน้ันสูญเสียพลังงานจากการทําอันตรกิริยากับวัสดุตัวกลางภายใน 
calorimeter น้ัน ๆ จนหมด ถ้ามองให้ง่ายขึ้น เปรียบเทียบกับการไถลวัตถุไปตามพ้ืนที่มีแรง
เสียดทานจนวัตถุน้ันหยุด เปรียบคือพลังงานเหล่าน้ัน (พลังงานจลน์) ถูกใช้ไปจนหมดนั่นเอง โดย 
calorimeter เองก็แบ่งเป็น 2 แบบ ดังน้ี 

‐ Electromagnetic calorimeter (ECAL): เป็นส่วนที่ใช้วัดพลังงานของอนุภาค โดยจะเน้น
ไปที่อิเล็กตรอนและโฟตอน ซึ่งอนุภาคเหล่าน้ีจะเสียพลังงานจากการเกิดไอออไนเซชันโดย
ภายใน calorimeter จะมี “Plastic scintillator” ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการเรืองแสง
เมื่อเกิดการแผ่รังสีจากการไอออไนเซชัน โดยมีหน้าที่คือเปลี่ยนพลังงานไอออไนเซชันไปเป็น
คลื่นแสงจากน้ันคลื่นแสงน้ีก็จะไปตกที่ Photon detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยน
พลังงานจากคล่ืนแสงไปเป็น electrical signal สําหรับการวิเคราะห์ต่อไป 

‐ Hadronic calorimeter (HCAL): เป็นส่วนของ calorimeter ที่มีหลักการคล้ายกับ ECAL 
แต่มีไว้ใช้สําหรับวัดพลังงานจากอนุภาคฮาดรอน (Hadron) ซึ่งเป็นอนุภาคที่มี ควาร์ก
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(quark) เป็นส่วนประกอบ เช่น โปรตอน และ นิวตรอน โดยส่วนน้ีจะต่างจากส่วน ECAL 
เพราะว่าต้องใช้วัดพลังงาน (หยุด) อนุภาคท่ีมี interaction length ยาวกว่าของ ECAL ซึ่ง
แน่นอนช้ันวัสดุของ HCAL น้ีจะต้องอยู่ลึกกว่าและหนากว่า 

อย่างไรก็ตาม calorimeter เหล่าน้ีจะสามารถตรวจจับอนุภาคได้เกือบทั้งหมดแต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
เพราะ calorimeter เหล่าน้ีไม่สามารถตรวจจับ muon และ neutrino ได้ 

 
 

 

 

 

รูปที่ 1 ณ ศูนย์การทดลอง ATLAS:การบรรยายเกี่ยวกับการทํางานของ detectors ใน ATLAS 

3. Muon detector เน่ืองจากอนุภาคมิวออนเป็นอนุภาคท่ีมีอํานาจความทะลุทะลวงสูง เหล่า 
calorimeters ไม่สามารถตรวจจับพลังงานท้ังหมดของมิวออนได้ ดังน้ัน จึงมี muon detector 
ติดต้ังอยู่ตรงขอบนอกสุดของ detectors ทั้งหลายที่ CMS เพ่ือสําหรับตรวจจับมิวออน
โดยเฉพาะ โดยมีหลักการคือ ปล่อยให้มิวออนเคลื่อนที่ผ่าน Muon Station (MS) ซึ่งมีทั้งหมด  
4 ตัวเรียงสลับกันกับช้ันของเหล็ก จากน้ันก็สามารถจับตําแหน่งมิวออนได้จากการที่มันเคลื่อนที่
ผ่าน Muon Station น่ันเอง 

 

 

 

 

รูปที ่2 ณ ศูนย์การทดลอง CMS: แบบจําลองการทํางานของ detectors ใน CMS เมื่อมีอนุภาคท่ีจะตรวจวัด

เคลื่อนที่ผ่าน 
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เราศึกษาอะไร ณ จุดตัดกันของลําอนุภาค 

บนจุดตัดของลําอนุภาคน้ัน จะมีการทดลองหลัก ๆ อยู่ 4 การทดลองคือ CMS, ATLAS, ALICE และ 
LHCb โดยแต่ละที่ก็จะมี detectors คอยตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจากการชนซ่ึงก็จะมีขอบเขตการศึกษาที่
แตกต่างกันไปในแต่ละที่  

CMS (Compact Muon Solenoid) & ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)  
สองตัวน้ีเป็น detectors ที่สําคัญในประวัติศาสตร์ หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวการค้นพบอนุภาค

ฮิกส์ อนุภาคท่ีมีความสําคัญใน standard model ที่สําคัญคือ เป็นกุญแจสําคัญที่จะตบคําถามที่ว่า มวลของ
วัตถุน้ันมาจากไหน ซึ่ง detectors ที่ได้ตรวจพบอนุภาคน้ีก็คือ CMS กับ ATLAS น่ันเอง การทํางานของ 
detectors สองตัวน้ีเหมือนกัน คือ ตรวจจับอนุภาคแต่มีหลักการทํางานต่างกัน โดยจุดประสงค์คือสร้างขึ้นมา
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการทดลองในการตรวจจับอนุภาคในแต่ละคร้ัง ซึ่งหลักการทํางานของ CMS จะใช้ 
solenoid  
4 เทสลาในการสร้างสนามแม่เหล็ก และส่วนของ calorimeter จะใช้เป็น Lead(II)sulfate หรือ crystal 
calorimeter ซึ่งมีความละเอียดมากกว่า ส่วน ATLAS จะใช้ solenoid 2 เทสลา และ แม่เหล็กเหน่ียวนําแบบ 
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 โดยจะเกิดขึ้นได้ภายใต้เง่ือนไขที่เร่งไอออนของตะกั่วมาชนกัน ซึ่งเป็นการจําลอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง Big bang เล็กน้อย โดยภายใต้เง่ือนไขนี้ โปรตอนและนิวตรอนจะร้อนมากจนทําให้ 
quark หลุดออกมาจาก gluon ในพันธะ  

LHCb (LHC beauty) 
 เป็นการทดลองเพ่ือศึกษา ความไม่สมมาตรระหว่างปริมาณสสารและปฏิสสารหลังจากกําเนิดเอกภพ 
ที่ว่าสสารน้ันมีปริมาณมากกว่า ซึ่งศึกษาจากควาร์กชนิดที่ช่ือว่า beauty quark (b quark) เน่ืองจาก ควาร์ก
หลายชนิดที่เกิดจากการชนกันใน LHC น้ันมีมากมายและสลายตัวได้เร็วมาก ที่ LHCb จึงมีการติดต้ัง tracking 
device บริเวณใกล้กับเส้นทางเดินของอนุภาคเพ่ือคอยตรวจจับ b quark 
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CERN Data Centre (ศูนย์ข้อมูลของ CERN) 

     นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 นับต้ังแต่การเปิดใหม่ของ LHC ในปี พ.ศ. 2558 ทุก ๆ 25 นาโนวินาที (หน่ึงในล้านล้านส่วนของ
วินาที) จะมีการชนกันของลําอนุภาค 1 ครั้ง การชนกันของลําอนุภาคแต่ละครั้งจะมีอนุภาคชนกันประมาณ 
30-40 ตัว การชนกันของลําอนุภาคแต่ละคร้ังจะมีข้อมูลประมาณ 1 MB (1 ล้านไบต์) ซึ่งมีขนาดไม่มากเทียบ
กับแผ่น DVD ที่มีขนาดประมาณ 4.7 GB (4.7 พันล้านไบต์)  แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีอนุภาคชนถึงกันวินาทีละ
600 ล้านคร้ัง  ซึ่งในแต่ละวันน้ีจะมีข้อมูลประมาณ 1 PB (1 ร้อยล้านล้านไบต์)  ซึ่งสามารถบันทึกลง DVD ได้
ประมาณ 210,000 แผ่น ปัญหาคือ เราจะจัดการกับข้อมูลทั้งหมดได้อย่างไรกับข้อมูลที่มากมายขนาดน้ี อีกทั้ง
ข้อมูลที่ได้มา มีเพียงหน่ึงส่วนในทุกๆล้านส่วนที่สามารถใช้งานได้ 

นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าระบบทริกเกอร์ (Trigger)  

 คําว่า Trigger ในภาษาอังกฤษแปลว่าการกระตุ้น ระบบทริกเกอร์ น้ีจะทํางานก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่
นักวิทยาศาสตร์ต้องการและทําลายข้อมูลที่เหลือจนหมด (คล้าย ๆ กับเวลาซื้อของที่ตลาด เราจะเลือกซื้อ
เฉพาะของสด ๆ เท่าน้ัน อันไหนเน่าเราก็โยนทิ้ง) โดยจะมีระบบทริกเกอร์อยู่ 2 ช้ัน 

Trigger 1 เป็นวงจรที่มีความเร็วสูง (Fast Electronic) จะตัดข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ให้เหลือเพียงข้อมูล
หนึ่งในหมื่นส่วนของข้อมูลทั้งหมดจนมีความเร็ว 100 GB/s  (มีค่าเท่ากับ 1 พันล้านไบต์ต่อวินาที 
หรือ DVD 200 แผ่นในช่ัวพริบตา) 

Trigger 2  จะมี Processor* 15000 ตัว ช่วยกันกรองข้อมูลให้เหลือเพียงในร้อยส่วนของข้อมูลที่
ได้มา (หรือหน่ึงในแสนส่วนของข้อมูลดิบ)  โดยซอฟต์แวร์ที่มีความละเอียดและมีความซับซ้อนมากขึ้น  

 

*Processor คือส่วน CPU ของคอมพิวเตอร์ที่ทําการคํานวณ ซึ่งความจริงแล้วมีความเร็วเท่ากับคอมพิวเตอร์
แพงในปัจจุบันแต่เน่ืองด้วยจํานวนที่มหาศาลและซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพ่ือการคํานวณโดยเฉพาะจึงมีกําลัง
การคํานวณที่สูงมากจากน้ันข้อมูลจะถูกส่งไปที่ CERN Data Centre (ศูนย์ข้อมูลของ CERN) ในขณะนี้ข้อมูล
ทั้งหมดยังเป็นตัวเลขต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถตีความได้ โปรแกรมต่าง ๆ ในศูนย์ข้อมูลจะนําข้อมูลเหล่าน้ีมารวม
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
ล้าสมัยขนาดน้ี แต่เทปพวกน้ีจะมีความคงทนสูงเพราะสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 10 ปี หากข้อมูลเกิดการสูญ
หายจะได้มีข้อมูลสํารอง 
 ในขณะเดียวกันข้อมูลจะถูกกระจายไปทั่วโลก เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆท่ัวโลกช่วยกับ
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเสมือนว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ซึ่งเรียกว่า  กริดคอมพิวต้ิง/Grid 
Computing  คําว่า Grid    แปลว่าตารางและคอมพิวเตอร์จะถูกเช่ือมต่อกันด้วยกันเสมือนกับเป็นจุดบน
ตารางที่ถูกเช่ือมกันด้วยเส้นตรง ระบบน้ีเองที่เป็นต้นกําเนิดของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์
ทุกตัวจะถูกเช่ือมกันด้วย สายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ที่มีความเร็ว 10 GB/s (เร็วกว่าอินเตอร์เน็ตตาม
บ้านประมาณหน่ึงพันเท่า)  คอมพิวเตอร์ในกริตจะถูกแบ่งเป็นสามช้ันหรือ 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 (หน่ึงในน้ันอยู่ที่ 
ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

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

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

 
 


