ยางเขาปลายเดือนนี้ อุปกรณวทิ ยาศาสตรทม่ี ขี นาดใหญทส่ี ดุ ในโลกจะเริม่ ทํางาน อุปกรณชน้ิ นีฝ้ ง อยูใ ตดนิ
ทีร่ ะดับลึก 100 เมตร ใกลหมูบ า นแหงหนึง่ ของกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ตัวอุปกรณมีลักษณะเปนทอ
รูปโดนัท ซึง่ มีเสนรอบวงยาว 25 กิโลเมตร เสนผาศูนยกลางของทอนีย้ าว 4 เมตร มีนาหนั
ํ้ กทั้งสิ้น 60,000 ตัน
ตัวอุปกรณมีลวดและสายไฟยาว 6,000 กิโลเมตร สิรริ าคารวม 2 หมื่นลานบาท
นักฟสิกส 3,500 คน จากประเทศตางๆ ในยุโรป
14 ประเทศ จะใชเครื่องมือนี้เรงอนุภาคอิเล็กตรอนและ
โพสิตรอน ซึง่ เปนอนุภาคที่เหมือนอิเล็กตรอนทุกประการ
แตมปี ระจุไฟฟาเปนบวก ใหอนุภาคทัง้ 2 ชนิดนีว้ ง่ิ สวน
กันในทอวงกลม จนกระทั่งมีความเร็วเปน 99.999996%
ของความเร็วแสง จากนัน้ จึงบังคับใหอนุภาคทัง้ สองพุง
เขาชนกัน จุดประสงคของการทดลองนี้ เพื่อยืนยัน (หรือ
ลบลาง) ความเขาใจของมนุษยเรือ่ งโครงสรางของสสาร
ทุกชนิดในจักรวาล
อุปกรณนมี้ ชี ื่อเรียกเปนทางการวา Large Electron-Positron Collider หรือเรียกสั้นๆ วา LEP
อิเล็กตรอนและโพสิตรอนที่มีพลังงานสูง เวลาชนกัน พลังงานของอนุภาคทัง้ สองบางสวนจะถูกเปลีย่ นไป
เปนสสารตามสมการ E=mc2 เมือ่ เปนเชนนี้ การชนกันของอนุภาคทัง้ สองจะทําใหเกิดอนุภาคตางๆ มากมาย
เปรียบเสมือนการที่เราเอารถโตโยตา 2 คันพุง เขาชนกันดวยความเร็วสูงแลวมีรถโฟลค รถจักรยานยนต รถเฟยต
หรือแมกระทั่งรถไฟ เกิดขึ้นหลังจากการชนนั้น
นักวิทยาศาสตรคาดหวังวา LEP ซึง่ มีขนาดมโหฬารเครือ่ งนี้ สามารถสรางอนุภาคชนิดหนึง่ ซึง่ มีชอ่ื เรียกวา
Z0 ใหนักวิทยาศาสตรเห็นได อนุภาค Z0 เคยอุบตั ใิ นจักรวาลเมือ่ 15,000 ลาน ปมาแลว ซึง่ เปนตอนทีจ่ กั รวาลถือ
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กําเนิดใหมๆ จากจํานวนการชนระหวางอิเล็กตรอน และโพสิตรอนนับพันลานครั้ง โอกาสการเกิดอนุภาค Z0 จะ
เปนเพียงแค 1 ครัง้ เทานัน้ ยิง่ ไปกวานัน้ อายุขยั ของอนุภาค Z0 ก็สนั้ มาก คือประมาณ 0.000,000,000,012
วินาที อุปสรรคในการสังเกต Z0 จึงมีมากมหาศาล ความยากลําบากนี้เปรียบเทียบไดกับการคนหาเพื่อนที่รูจักสัก
คน ในฝูงชน 1,000 ลานคน
นอกจากอนุภาค Z0 แลว นัก ฟสกิ สคาดวาจะมีอนุภาคอืน่ ๆ เชน Higgs boson และ top quark เกิดขึ้นอีก
ดวย
ในอดีตเมือ่ 60 ปมาแลว ทุกคนเชื่อวาสสารทุกชนิดประกอบ ดวยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด คือ โปรตรอน
นิวตรอน และ อิเล็กตรอน ปจจุบนั นักวิทยาศาสตรพบวาโปรตรอน และนิวตรอน ยังมีองคประกอบที่เล็กลงไปอีก
ซึง่ เรียกวา quark ทฤษฎีลาสุดแถลงวา quark มี 6 ชนิด ตราบเทาทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตรไดสังเกตเห็น quark
แลว 5 ชนิด สวนชนิดที่ 6 คือ top quark นั้นยังไมมีใครเห็น
หาก LEP แสดงใหนกั วิทยาศาสตรเห็น top quark อยางชัดเจน เราก็จะสามารถอธิบายไดและเขาใจอยาง
แจมแจงวา เหตุใดสสารทุกชนิดในจักรวาลจึงดํารงสภาพอยูไดดังที่มันเปนอยู
หาก LEP แสดงใหเห็นวา top quark ไมมีหรือแสดงใหนักวิทยาศาสตรเห็นอนุภาคอื่นที่ไมมีใครคาดฝนมา
กอนวาจะมี นัน่ หมายความวานักวิทยาศาสตรจะตองปฏิวตั ิ ปฏิรปู ความคิดทางดานโครงสรางของธรรมชาติอกี
เปนการใหญ
ในขณะทีน่ กั วิทยาศาสตรภาคพืน้ ยุโรปกําลังจะใช LEP บุกเบิกความรู ทางสหรัฐฯ เองก็มีเครื่องเรงอนุภาค
ทีน่ บั ไดวา เปนคูแขงของ LEP เหมือนกันที่มหาวิทยาลัย Stanford ในรัฐ California แตเครือ่ งเรงอนุภาคของ
อเมริกาเล็กกวาของยุโรป 100 เทา จึงผลิต Z0 ไดนอ ยกวา และนัน่ ก็หมายความวาโอกาสทีจ่ ะคนพบอนุภาค
ใหมๆ ก็มีนอยตามไปดวย
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อยางไรก็ตามอเมริกายังไมตง้ั ใจทีจ่ ะชูธงแพ อเมริกากําลังสราง Superconducting Supercollider (SSC)
ที่ Texas ซึง่ มีขนาดอภิมหาโอฬาร คือมีเสนรอบวงยาว 100 กิโลเมตร และมีพลังงานมากกวา LEP ยุคปจจุบนั
มาก
อุปกรณ LEP ตองการพลังงาน และพลังเงินมากในการดําเนินงาน ถึงแมผลการทดลองนี้ไมสามารถทําให
นําทะเลเป
้
นนํ้าจืด และ LEP รักษาโรคมะเร็งก็ไมได แตนกั วิทยาศาสตรทง้ั หลาย ผูกําลังขยายอาณานิคมความรู
ก็ไมมน่ั ใจนักวาจะมี อะไรรอตนอยูเบื้องหนา ความลึกลับทัง้ หลายทัง้ ปวงจึงเปนเรือ่ งทีน่ า ตืน่ เตนและนากระวน
กระวายที่สุด
ดังนัน้ นักวิทยาศาสตรทั้งหลายจึงกําลังคอยผลการทดลองจาก LEP อยูอ ยางใจจดจอ
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