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ค.ศ.1932 เป็นปีทองของวงการฟิสิกส์ เพราะในเดือน
มีนาคมของปี James Chadwick แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge 
ได้พบอนุภาคนิวตรอน ด้าน Carl Anderson แห่งมหาวิทยาลัย  
California ท่ี Berkley ก็พบ positron ซึ่งเป็นอนุภาคท่ีมีประจุ
บวกตรงข้ามกับอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ แต่มีมวลเท่ากัน ส่วนท่ี
ห้องปฏิบัติการ Cavendish แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge John  
Cockcroft กบั Ernest Walton ได้ประสบความสำาเรจ็ในการใช้เครือ่ง
เร่งอนุภาคยิงโปรตอนให้พุ่งชนนิวเคลียสของธาตุ lithium ทำาให้ได้
อนุภาคแอลฟา 2 อนุภาค และมีพลังงานเกิดขึ้น ตามสมการ

73Li + 11H → 242He + (14.3±2.7) MeV   

 ( MeV คือ 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์)

นี่คือการทดลองครั้งแรกของโลกที่ยืนยันว่า สมการ E=mc2 ของ Einstein ถูกต้องทุกประการ
การทดลองนีย้งัแสดงให้เหน็อีกว่า แม้แรงไฟฟ้าท่ีนวิเคลียสของ lithium ใช้ในการผลักโปรตอนท่ีมปีระจุบวกเหมอืน

กันจะมีค่ามาก แต่สมบัติการเป็นอนุภาคควอนตัมของโปรตอนได้ช่วยให้สามารถทะลวงกำาแพงศักย์ของนิวเคลียส lithium 
เข้าไปรวมตัวกับนิวคลีออนที่อยู่ภายในนิวเคลียส ทำาให้ได้อนุภาคแอลฟาสองอนุภาค

การทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลง
ธาตุได้ นอกจากนี้ก็ยังทำาให้เกิดเทคโนโลยีการเร่งอนุภาคมูลฐานให้มีพลังงานสูง 
และทำาให้ Cockcroft กบั Walton ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำาปี ค.ศ. 1951 
ร่วมกัน

John Cockcroft 
และ Ernest Walton

ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ
โดยการระดมยิงนิวเคลียส

ด้วยอนุภาคพลังงานสูง

ภาพ  Cockcroft and Walton accelerator
ที่มา  http://scientificsentence.net/Equations/Nuclear_Physics/
       Cockcroft_Walton_accelerator.png

ภาพ  Sir John Douglas Cockcroft
ที่มา  https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cockcroft

John Douglas Cockcroft เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1897 ที่
เมือง Todmorden ในอังกฤษ บรรพบรุษุของตระกลูประกอบอาชพีทอฝ้ายในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ในวัยเด็ก Cockcroft เรียนที่ Todmorden Secondary School จนสำาเร็จ
ชั้นมัธยมศึกษา จึงไปเรียนต่อในสาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Manchester  
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Cockcroft ต้องเข้ารับราชการทหาร จึงได้ขอลาพัก 
การเรยีนชัว่คราว เพ่ือเข้าประจำาการในกองทหารปืนใหญ่ จนสงครามโลกยติุ จึงกลบัไป 
เรียนต่อที่ College of Technology แต่เรียนวิศวกรรมไฟฟ้าแทนคณิตศาสตร์ และ
ถูกส่งไปฝึกงานที่โรงงาน Metropolitan Vickers Electrical Company เป็นเวลา 2 ปี 
จากนั้นได้ไปเรียนต่อที่ St. John’s College แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge 
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Cockcroft สำาเร็จการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรเีม่ืออาย ุ27 ปี และได้งาน 
เป็นผู้ช่วยวิจัยของ Ernest Rutherford  
เพราะ Rutherford มคีวามเหน็ว่า Cockcroft  
เป็นคนมปีระสบการณ์หลากหลายรปูแบบ  
มีความสามารถใช้เครือ่งมอืในห้องปฏบิตักิาร 
และมีความรู้ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ใน
ระดบัดมีาก นอกจากนี ้Rutherford ยงัมี
เหตุผลส่วนตวัอีกประการหนึง่ในการรบั 
Cockcroft เข้าทำางาน คือ คนทั้งสองจบ
จากมหาวิทยาลัย Manchester เดียวกัน

ขณะทำางานที่ห้องปฏิบัติการ 
Cavendish Cockcroft มเีพือ่นร่วมงานชือ่  
Peter Kapitza (รางวลัโนเบลสาขาฟิสกิส์
ปี ค.ศ. 1978) คนทัง้สองได้พยายามสร้าง 
แม่เหล็กที่ให้สนามที่มีความเข้มสูง แต่ 
Cockcroft ไม่รู้สึกต่ืนเต้นกับงานชิ้นนี้ 
จงึเบนความสนใจไปศกึษาผลทีเ่กดิเวลา
มีการยิงโปรตอนที่มีพลังงานสูงไปชน

นิวเคลียสของธาตุต่างๆ และหัวข้อวิจัย
นีเ้องทีท่ำาให้ Cockcroft ได้เพือ่นร่วมงาน
คนใหม่เป็นชาวไอรชิ คอื E.T.S. Walton

ในปี ค.ศ. 1932 ทัง้สองประสบ 
ความสำา เร็จในการใช ้ โปรตอนที่มี
พลงังานสูงระดมยงินวิเคลียสของ lithium  
และเปล่ียนนิวเคลียสนั้นเป็นอนุภาค
แอลฟา

ผลที่เกิดตามมาคือ นักฟิสิกส์
มีเทคนิคการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยใช้
อนุภาค เช่น โปรตอนหรือ deuteron  
ยิ งนิวเคลียส ความสำาเร็จนี้ทำ าให  ้ 
Cockcroft ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ Mond Laboratory  
แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge

ในปี ค.ศ. 1939 Cockcroft ได้
รับตำาแหน่งศาสตราจารย์ฟิสิกส์ แต่ใน 
เวลานัน้สงครามโลกคร้ังท่ีสองใกล้จะอุบตัิ  
Cockcroft จึงหวนกลับไปรับราชการ

ทหารอีกครั้งหนึ่ง ในสังกัดหน่วยเรดาร์
ซึ่งมีจุดมุ ่งหมายจะพัฒนาเทคโนโลยี
ชนิดนี้เพื่อป้องกันประเทศ งานวิจัยนี้  
ทำาให้มีโอกาสเดินทางไปทำางานใน 
ต่างประเทศหลายแห่ง เช่น อเมริกา 
และแคนาดา

หลังสงครามโลก Cockcroft 
ได้เดินทางกลับอังกฤษเพ่ือรับตำาแหน่ง 
ผูอ้ำานวยการศนูย์วจิยันวิเคลยีร์เพือ่สนัติ
ของอังกฤษที่ Harwell

ถึงปี ค.ศ. 1951 Cockcroft  
และ Walton ได ้รับรางวัลโนเบล 
สาขาฟ ิ สิ กส ์ ร ่ วมกั นด ้ วยผลงาน  
“การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสของธาต ุ
โดยการยิงด้วยอนุภาคพลังงานสูง”

Cockcroft แต่งงานเมื่ออายุ 
28 ปี ครอบครัวมีลูกสาว 4 คนและ
ลูกชาย 1 คน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 
กันยายน ปี ค.ศ. 1967 สิริอายุ 70 ปี

ด้าน Ernest Walton เกดิเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม ค.ศ.1903 ทีเ่มอืง Dungarvan 
ในไอร์แลนด์ บดิาเป็นนกัเทศน์ทีต้่องเดนิทางไกลบ่อย ดงันัน้ในวยัเดก็ Walton จงึต้อง 
ย้ายบ้าน และเปลี่ยนโรงเรียนตามบิดาทุก 2-3 ปี สุดแท้แต่บิดาจะไปทำางานที่ใด

เมื่ออายุ 12 ปี Walton เข้าโรงเรียน Methodist College ในเมือง  
Belfast และพบว่า สามารถเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ได้ดี จนอายุ 19 ปี  
จึงไปเรียนต่อที่ Trinity College ในเมือง Dublin โดยได้ทุนการศึกษา ไปเรียนฟิสิกส ์
กบัคณิตศาสตร์เป็นวชิาเอก  Walton สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีมือ่อาย ุ23 ปี  
ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในปีต่อมาได้รับปริญญาโท และได้ทุนวิจัยของ
มหาวทิยาลยั Cambridge เพือ่ทำางานวจิยัภายใต้ความดแูลของ Ernest Rutherford 
จนสำาเรจ็ปรญิญาเอก แล้วเดนิทางกลบัไปเป็นอาจารย์ที ่Trinity College ทีเ่คยเรยีน

งานวิจัยชิ้นแรกของ Walton เป็นงานทางด้านอุทกศาสตร์ แต่เมื่อมา
ทำางานท่ีห้องปฏิบัติการ Cavendish ก็หันไปสนใจการผลิตอนุภาคความเร็วสูง  
โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้นที่ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงมากเป็นตัวเร่ง

การทดลองของ Cockcroft กับ Walton ได้แสดงให้เห็นว่า นิวเคลียสของ
ธาตุมวลเบาหลายชนิดสามารถเปลี่ยนชนิดได้ เวลาถูกยิงด้วยโปรตอนพลังงานสูง

ในปี ค.ศ. 1938 Walton กับ Cockcroft ได้รับเหรียญ Hughes ของ
สมาคม Royal Society แห่งอังกฤษ ครอบครัวของ E.T.S Walton มีบุตรชาย 2 คน  
และบุตรสาว 2 คน

Walton เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1995 สิริอายุ 91 ปี

ภาพ  Ernest Walton
ที่มา  https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Walton

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Walton
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ภาพ  The Large Hadron Collider
ที่มา  http://news.unl.edu/sites/default/files/media/20110822cms.jpg

ภาพ  Beam time — the Cockcroft-Walton accelerator
ที่มา  http://www.lindahall.org/john-cockroft/

ในปาฐกถาท่ี Cockcroft บรรยายเนื่องในโอกาส
ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ เขาเล่าว่า ในปี ค.ศ. 1928  
หลังจากที่ George Gamow ได้ไปเยือนสถาบัน Bohr  
ในกรุง Copenhagen ที่เดนมาร์ก และแวะเยือน Rutherford 
ที่ห้องปฏิบัติการ Cavendish ขณะพักอยู่ท่ี Cambridge   
Gamow ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง ทฤษฎีการสลายตัวของธาตุ
กมัมันตรงัส ีโดยการปล่อยอนภุาคแอลฟา ซึง่ Gamow ได้นำา
ทฤษฎคีวอนตัมมาประยกุต์เพือ่อธิบายว่า แม้อนภุาคแอลฟา
ที่อยู ่ภายในนิวเคลียสจะมีพลังงานน้อยกว่ากำาแพงศักย ์
โดยรอบ และตามหลกัการของกลศาสตร์นวิตนั อนภุาคแอลฟา 
จะไม่มวีนัทะลกุำาแพงศักย์ออกมาได้ แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม  
อนุภาคแอลฟาสามารถทะลุกำาแพงศักย์ออกมาได้ เพราะ
อนุภาคแอลฟามีสมบัติคลื่น ดังนั้นเวลากระทบกำาแพงศักย์  
มันจะมีโอกาสทะลุกำาแพงศักย์ออกมาได้ดังที่เห็น

Cockcroft จึงพิจารณาในแนวย้อนกลับว ่า  
ถ้าอนุภาคแอลฟาสามารถเล็ดรอดออกจากนิวเคลียสได้ 
อนุภาคอื่นก็ต้องสามารถทะลุกำาแพงศักย์เข้าไปภายใน
นิวเคลียสได้เช่นกัน

การคำานวณโดยประมาณแสดงให้เหน็ว่า โปรตอนท่ี
ถกูเร่งด้วยความต่างศักย์เพยีง 300 กโิลโวลต์สามารถพุ่งเข้าถงึ
นิวเคลยีสของธาตุ boron ได้ แต่ถ้าใช้นวิเคลยีสของ lithium เป็น
เป้า การทะลวงจะง่ายขึ้น ทันทีที่เข้าใจวิธีคิดของ Cockcroft  
Rutherford ได้อนุญาตให้ Cockcroft เดินหน้า โดยมี Walton  
เป็นผูช่้วย ทัง้สองได้สร้างเครือ่งเร่งอนุภาคขึน้ เพือ่เร่งโปรตอน 
ให้มพีลงังานสงู สำาหรบัยงินวิเคลยีสของ lithium และความสำาเรจ็ 
กบ็งัเกดิ ในวันที ่13 เมษายน ค.ศ.1932 เม่ือโปรตอนพลังงาน

สูงพุ่งชนนิวเคลียสของ lithium และเห็นแสงวับเกิดขึ้นที ่
จอรบัอนุภาค เมือ่ Walton หยดุเครือ่ง แสงวบักห็ายไป ท้ังสอง 
ได้ทดลองซำ้าจนแน่ใจว่าแสงวับเป็นผลท่ีเกิดจากการยิง
โปรตอน และมีอนุภาคลึกลับพุ่งมาปะทะจอรับ ท้ังสองจึง
โทรศัพท์ถึง Rutherford เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เห็น และ 
Rutherford ได้เสนอแนะให้เพิ่มศักย์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพลังงาน
ให้แก่โปรตอน แต่แสงวับก็ยังปรากฏ Rutherford จึงบอกว่า  
แสงวบัเกดิจากอนุภาคแอลฟาพุง่ชนจอท่ีถกูฉาบด้วย zinc sulfide  
นั่นคือ Cockcroft และ Walton ได้ประสบความสำาเร็จใน 
การเร่งอนภุาคเบาให้พุง่ชนนวิเคลยีสหนกั ทำาให้เกดิปฏิกิรยิา
นวิเคลยีร์ นีจ่งึเป็นการเปลีย่นแปลงธาตโุดยมนษุย์เป็นครัง้แรก

การทดลองนี้ได ้ชี้นำานักฟิสิกส์ให ้หันมาสนใจ 
เทคโนโลยกีารสร้างเครือ่งเร่งอนภุาคพลงังานสงู เพือ่ใช้ศกึษา
ธรรมชาติของนิวเคลียส

ปัจจุบันนี้โลกมีเคร่ืองเร่งอนุภาค Large Hadron 
Collider (LHC) ที่ CERN ในปี ค.ศ. 2028 จีนจะสร้างโรงงาน
ผลิตอนุภาค Higgs ที่มีเส้นรอบวงยาว 52 กิโลเมตร เพื่อเร่ง
อเิล็กตรอน และโพซติรอนให้ชนกนั และจะใช้อปุกรณ์นีศ้กึษา 
สมบตัขิองอนภุาค Higgs อย่างละเอยีด เพือ่จะวเิคราะห์ว่า Higgs  
เป็นอนุภาคมูลฐานจริง (คือมิได้ประกอบด้วยอนุภาคอื่นใด
ที่เล็กกว่า) หรือไม่ ซึ่งการใช้เครื่องเร่งอนุภาค Supercollider 
ทั้งหลายในอนาคต ล้วนเป็นผลที่เกิดจากงานบุกเบิกของ 
Cockcroft และ Walton ทั้งสิ้น 
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