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นิตยสาร สสวท.

รางวลัโนเบลสาขาฟิสกิส์ ปี ค.ศ. 2013 
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ความส�าเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความส�าเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้อง
ทีพ่วกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพยีงภาพเดียวเท่านัน้ เพราะแบตเตอร่ีใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจ
ให้อีกคนถ่าย 

ถ้าสถานการณ์นี้ เกิดขึ้นกับผู้ที่ก�าลังอ่านบทความน้ี หลายท่านคงตัดสินใจล�าบาก เพราะถ้าจะยอมเป็นผู้ถ่ายภาพให้กับเพื่อนอีกคน 
การฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งความหนาวเย็น หิวโหย เหนื่อยล้า และ การเสี่ยงชีวิต เพื่อให้มาถึงยอดเขา จะเหลือแต่ความทรงจ�า ที่ไม่มีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ให้กับ ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ และ ชาวโลกได้ชื่นชม แต่เมื่อลองได้อ่านเบื้องหลังของผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 ต่อไปนี้ การตัดสินใจกับสถานการณ์คล้ายกันนี้ อาจจะง่ายขึ้น

  

รักษพล  ธนานุวงศ์
นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail: rthan@ipst.ac.th

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจ�าปี ค.ศ. 2013 ของนักฟิสิกส์ 2 คน  2 สัญชาติ ที่น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มา
ซึ่งมวลของอนุภาคมูลฐาน ที่เรียกว่า กระบวนการบีอีเอช (BEH mechanism) นักฟิสิกส์ 2 ท่านนั้น ได้แก่ ปีเตอร์ ฮิกส์ (Peter 
Higgs) ชาวสกอตแลนด์ และ ฟรองซัวส์ อองแกลร์ (Francois Englert) ชาวเบลเยียม โดยตัวอักษร BEH เป็นตัวอักษรขึ้นต้น
ของนามสกุลของผู้น�าเสนอแนวคิดของกระบวนการดังกล่าวทั้ง 3 คน นักฟิสิกส์อีกคน คือ โรเบิร์ต เบลาต์ (Robert Brout) 
ได้เสียชีวิตไปแล้ว

ภาพที่ 1 ฟรองซัวส์ อองแกลร์ (ซ้าย) ปีเตอร์ ฮิกส์ (กลาง) โรเบิร์ต เบลาต์(ขวา) 
(ที่มา: http://wwhw.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/ 

และ http://cerncourier.com/cws/article/cern/35887 )
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คนที่เห็นว่ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 เป็นเรื่องไกลตัว ไม่น่าสนใจ และยากเกินกว่าจะเข้าใจ คงไม่แปลกอะไร 
เพราะผู้ที่จะท�าความเข้าใจกระบวนการบีอีเอชได้ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ที่ต้องต่อยอดกันมาหลายชั้น โดย สามารถแสดง
เป็นแผนภาพเปรียบเทียบกับการปีนเขา ได้ดังนี้

กระบวนการบอีีเอช

(BEH Mechanism)

ทฤษฎีสนามควอนตัม 

(Quantum Field Theory)

กลศาสตร์ควอนตัม 

(Quantum Mechanics)
ทฤษฎสีนาม 

(Field Theory)

ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษ

(Special Relativity Theory)

กลศาสตร์ 

(Mechanics)
ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้า 

(Electromagnetism)

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงหัวข้อในสาขาฟิสิกส์  
ที่ต้องเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการบีอีเอช 
ซึ่งเปรียบเสมือนการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาของ
เขาลูกหนึ่ง

จะเหน็ได้ว่า ผูท้ีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการบีอเีอชต้องมี
ความเข้าใจทั้งทางด้าน กลศาสตร์  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม และ ทฤษฎีสนาม ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการต่อยอดความรู้คล้ายกับ 
การพยายามปีนเขาไปท่ีสงูขึน้ไปเรือ่ย ๆ  ก่อนจะสามารถไปชืน่ชม
บรรยากาศและทศันยีภาพทีส่วยงามจากยอดเขาทีเ่ปรียบเสมอืน
กบัการได้สัมผัสกับความงดงามจากการได้เข้าใจกระบวนการบอีีเอช

นอกจากความรู ้ความเข้าใจเชิงทฤษฎีทางฟิสิกส์แล้ว  
การที่จะสามารถพิสูจน์ถึงความถูกต้องของกระบวนการ 
บีอีเอชเชิงการทดลองได้นั้น นักฟิสิกส ์ต ้องอาศัยความรู ้ 
ความเข ้าใจทางด ้านเครื่องมือที่ ใช ้ ในการทดลองท่ีล ้วน 
อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและวิทยาการที่ล�้าสมัยในหลาย ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอนุภาค  เทคโนโลยี
ด ้านเครื่องตรวจจับอนุภาค  เทคโนโลยีด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมไปถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซบัซ้อนปรมิาณมหาศาล และ ความสามารถในการประสานงาน
และท�างานร่วมกัน

ในด้านการทดลองเพื่อพิสูจน์กระบวนการบีอีเอช นักฟิสิกส์
ต้องออกแบบและพฒันาเครือ่งเร่งอนภุาคทีส่ามารถสร้างสภาวะที่ 
“อนภุาคฮกิส์” (ซึง่เป็นหลกัฐานของการเกดิกระบวนการบอีเีอช) 
จะสามารถปรากฏตัวให้เห็น ซึ่งเป็นสภาวะพลังงานสูงในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับสภาวะหลังจากการก่อก�าเนิดเอกภพ (Big Bang) 
ได้เพียงเศษเสี้ยววินาที เครื่องเร่งอนุภาคที่จะสามารถท�าให้เกิด
สภาวะดังกล่าวได้นั้น ต้องมีสมรรถนะสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
และต้องเป็นเคร่ืองเร่งอนภุาคทีก้่าวข้ามขีดจ�ากดัทางเทคโนโลยี
ในอ ดีต  และ เมื่ ออนุภาคฮิ กส ์ปรากฏตั ว ให ้ เห็นแล ้ ว  
การที่นักฟิสิกส์จะสามารถตรวจจับและบันทึกร่องรอยของ 
อนุภาคฮิกส์ไว้ได้ พวกเขาต้องอาศัยเครื่องมือส�าคัญที่เรียกว่า
เ ค ร่ื อ ง ต ร ว จ จั บ อ นุ ภ า ค  ส� า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ ห ลั ก ฐ า น 
ของการปรากฏตัวของอนุภาคฮิกส์เอาไว้ โดยเครื่องตรวจจับ
อนุภาคต้องมีเซ็นเซอร์หลายล้านเซ็นเซอร์ ส�าหรับท�าการวัดค่า
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชนกันแล้วสลายไปของอนุภาคต่าง ๆ 
นับร ้อยล ้านครั้ง ก ่อนจะน�าไปวิเคราะห์ด ้วยระบบการ 
ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ส�าหรับการยืนยัน 
ถึงความมีอยู่จริงของอนุภาคฮิกส์ให้ชาวโลกได้รับรู้
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ด้วยขัน้ตอนทีซ่บัซ้อน และเทคโนโลยทีีล่�า้สมยัในหลาย ๆ  ด้าน 
การท� า งาน เพื่ อพิ สู จน ์ การมี อยู ่ จ ริ งของอนุภาคฮิ กส ์  
จึงไม่อาจท�าได้โดยนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คน ดังเช ่น 
การค้นพบดเีอน็เอ หรอื การค้นพบรงัสเีอก็ซ์ ทีส่ามารถท�าได้โดย
นักวิทยาศาสตร์เพียง 1 หรือ 2 คน แต่การท�าการทดลอง 
เพื่อค้นหาอนุภาคฮิกส์ต้องอาศัยความร่วมมือของนักฟิสิกส์ 
วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่อยู่ตามสถาบัน
ต่าง ๆ  ทัว่โลก จ�านวนกว่าหลายพันคน ประสานงาน แลกเปลีย่น 
เรยีนรู ้ค้นคว้าวจิยั และ พฒันา ร่วมกนั ด้วยเหตุนี ้ความสามารถ
ในการท�างานร่วมกันเป็นทีม จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งใน 
การค้นคว้า วิจัย เพื่อค้นหาอนุภาคฮิกส์

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2012 นักฟิสิกส์ได้ประสบความส�าเร็จ
ในการค้นพบอนุภาคฮิกส์ โดยอาศัยเครื่องตรวจจับอนุภาค 
ทีม่ชีือ่เรยีกว่า ซเีอม็เอส (CMS: Compact Muon Solenoid) และ 
แอทลาส (ATLAS: A Toroidal LHC Apparatus)  
ซึง่เป็นเครือ่งตรวจจบัอนภุาคในโครงการวจิยัขององค์กรวิจยันวิเคลยีร์แห่ง
ชาตยิโุรป หรือ เซร์ิน ( CERN: The European Organization 
for Nuclear Research) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ท�าการทดลองเร่ง
อนภุาคโปรตอนมาชนกันทีพ่ลงังานสงูอย่างทีไ่ม่เคยมใีครท�าได้มาก่อน 
ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร 

ที่ชื่อว่าแอลเอชซี (LHC: Large Hadron Collider) โดยใน
จ�านวนการชนกันของอนุภาคโปรตอนกว่า 600 ล้านคร้ัง  นักฟิสกิส์ได้ใช้ 
อัลกอริทึมท่ีซับซ้อนในการเลือกเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด 
อนุภาคฮิกส์ซึ่งมีเพียงไม่กี่เหตุการณ์ ส�าหรับการบันทึกและ 
วัดค่าสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ก่อนจะน�าผลที่ได้มาท�าการ
วิเคราะห์ด ้วยระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ 
ที่เรียกว่า Grid Computing จนในท่ีสุด สามารถยืนยัน 
ความมีอยู่จริงของกระบวนการบีอีเอชให้กับชาวโลกได้ 

ภาพที ่3 นกัวทิยาศาสตร์ในโครงการ CMS ขององค์กร 
CERN โครงการ CMS เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้ท�าการทดลองเพื่อค้นหา

อนุภาคฮิกส์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการกว่า 3,000 คน จากกว่า 
40 ประเทศทั่วโลก (ที่มา: http://cds.cern.ch/collection/CMS%20

Photos?ln=en)

  ภาพที่ 4 บุคลากรในโครงการ ATLAS หนึ่งในโครงการของ CERN  
ที่ประสบความส�าเร็จในการค้นพบอนุภาคฮิกส์  

(ที่มา: http://www.atlas.ch/photos/collaboration-general.html)
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การค้นคว้าวิจัยในลักษณะร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์
หลายพันกว่าคนจากทั่วโลก ที่ท�างานอย่างมุมานะ บากบั่น  
เพ่ือการไปให้ถงึจุดหมายปลายทางเดียวกัน อย่างการท�างานของ
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีเซิร์น เป็นการค้นคว้าวจัิยทีเ่ป็นแบบอย่างของ
การท�างานในศตวรรษที่ 21  เพราะโจทย์ปัญหาท่ีส�าคัญและ
ท้าทายมนุษยชาติในศตวรรษนี้ หลายโจทย์ ไม่สามารถด�าเนิน
การแก้ไขได้ด้วยการท�างานของนกัวทิยาศาสตร์เพยีงคนใดคนหนึง่ 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น โจทย์เกี่ยวกับปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ วิกฤตด้านพลงังาน การก่อการร้าย หรอื 
โรคระบาด โจทย์ส�าคัญเหล่านี้ ต้องอาศัยการร่วมมือกันของ 
ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  
จากทั่วโลก ที่จะสามารถท�างานร ่วมกันเป ็นหนึ่ ง เดียว  
อย่างไม่ย่อท้อ ไม่เห็นแก่ชือ่เสยีง หรือ เหรยีญรางวลั และมีความมุ่งม่ัน
ในการไปสู่จุดมุ ่งหมายเดียวกัน คล้ายกับการค้นคว้าวิจัย 
เพือ่พยายามค้นหาอนภุาคฮกิส์ตลอดระยะเวลากว่าครึง่ศตวรรษ
ของกลุม่นกัฟิสกิส์จ�านวนหลายพนัคนทีเ่ซร์ินและทีอ่ยูใ่นสถาบนั
ต่าง ๆ ทั่วโลก

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ ฮิกส์ และ 
ศาสตราจารย์ฟรองซัวส์ อองแกลร์ รวมทั้ง นักฟิสิกส์ วิศวกร  
เจ้าหน้าท่ีอาคาร ช่างไฟ ฯลฯ จ�านวนหลายพนัคนทีอ่งค์กรเซิร์น และ
ท่ีสถาบันต่าง ๆ ท่ัวโลก กับการได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการพิชิต 
ยอดเขาเอเวอเรสต์ของการค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์ครั้งส�าคัญครั้งนี ้

ความส�าเร็จของผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ป ี
ค.ศ. 2013 จึงไม่เป็นเพียงความส�าเร็จของนักฟิสิกส์ 2 คน แต่
เป็นความส�าเร็จของนักฟิสิกส์ จ�านวนหลายพันคน ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับทุกขัน้ตอนในการค้นคว้าวจิยัทางฟิสกิส์ครัง้ยิง่ใหญ่
ครั้งนี้  หากแต่ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ไม่สามารถมอบให้กับ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือ กับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งได ้ 
เหรียญรางวัล โนเบล และเงินราง วัลมูลค ่ าประมาณ 
US $ 1.1million หรือประมาณ 36 ล้านบาท รวมทั้งเกียรติยศ 
ชือ่เสยีง ทีไ่ด้ถกูจารกึลงไปในประวตัศิาสตร์ของผูไ้ด้รบัรางวลัโน
เบลจึงตกเป็นเพียงของนักฟิสิกส์ 2 คนที่ได้ให้แนวคิดเชิงทฤษฎี
ไว้ ในขณะที่นักฟิสิกส์อีกหลายพันคน กลับดูเหมือนเป็น 
ผูท้ีอ่ยูฉ่ากหลงั ทัง้ท่ีความจรงิคอื หากไม่มพีวกเขาแล้ว ชาวโลกคง
อาจจะยังไม่รู ้ เลยว่าอนุภาคฮิกส์และกระบวนการบีอีเอช 
มีจริงหรือไม่ แล้วการค้นคว้าวิจัยต่อไปทางด้านฟิสิกส์อนุภาค 
 
 James Gilles หนึง่ในนกัฟิสกิส์และหวัหน้าฝ่ายสือ่สาร
องค์กรของ CERN ได้กล่าวถึงสถานการณ์ท่ีคล้ายกันนี้ไว้ใน
วารสาร CERN Courier  (Gilles, 2008) วารสารที่เผยแพร่
ข่าวสาร ความรูแ้ละความก้าวหน้าทางการค้นคว้าวจิยัทางฟิสกิส์
อนุภาค โดย Gilles กล่าวว่า นักฟิสิกส์และนักปีนเขาเหมือนกัน
ในหลายอย่าง พวกเขาแข่งขันกนัอย่างดเุดอืดแต่ในขณะเดยีวกนั 
พวกเขาก็ท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างขยันขันแข็ง โดยใน 
การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์และในการปีนเขา ใครจะค้นพบอะไร
ก่อนหรอืใครปีนขึน้ไปถงึยอดเขาก่อน หรอื ใครจะได้รับการจารึก
ชือ่ในประวตัศิาสตร์หรอืใครจะได้เป็นผูไ้ด้รบัการถ่ายภาพบนัทึก
ไว้นั้น  ไม่ส�าคัญเท่ากับ ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น
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