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รายงานฉบับนี้ เป็ นการสรุ ปผลที่ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่สถาบันวิจัยไอออน
หนัก GSI ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่ างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ของ
นายกันต์ ภิสิฏฐ์ โกสุ มศุ ภมาลา และนายกีรติ กีรติกานต์ โดยประกอบด้ วยส่ วนที่เป็ นการบอกเล่ าประสบการณ์ที่
ได้ พบเห็น และส่ วนทีเ่ ป็ นรายงานเชิงวิชาการทีไ่ ด้ จากการร่ วมงานกับ GSI ตลอดแปดสั ปดาห์ เนื้อหาในรายงาน
ฉบับนี้อ้างอิงจากการจดบันทึกระหว่ างเข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ และผู้จัดทาพยายามรวบรวมข้ อมู ลให้
ครบถ้ วนรอบด้ านทีส่ ุ ด โดยหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ทสี่ นใจในโครงการนี้ ทีต่ ้ องการพัฒนาทักษะการทาวิจัย
และเก็บเกีย่ วประสบการณ์การใช้ ชีวติ ในต่ างประเทศ
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ที่ ทรงเป็ นองค์ป ระธำนคัดเลื อกและทรงพระรำชทำนโอกำสแก่ ขำ้ พเจ้ำ นิ สิ ตนักศึ กษำไทย ให้ได้ไปเรี ย นรู ้
กำรทำงำนวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ ร่วมกับสถำบันชั้นนำของโลก นับเป็ นประสบกำรณ์อนั ล้ ำค่ำที่จะติดตัวข้ำพเจ้ำ
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ขอขอบคุ ณ คณะท ำงำนทุ ก ภำคส่ ว นที่ ไ ด้มี ก ำรผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ำ งประเทศไทย
และสถำบันวิจยั ไอออนหนัก GSI
ขอขอบคุ ณส ำนัก งำนพัฒ นำวิท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชำติ (สวทช.) และสถำบันวิจยั แสง
ซิ นโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ที่ได้สนับสนุ นงบประมำณค่ำเตรี ยมตัวก่อนเดิ นทำง ค่ำเดินทำงและค่ำใช้จ่ำย
ประจำวันตลอดระยะเวลำของโครงกำรฯ
และสุ ดท้ำยนี้ขอขอบคุณคุณสำวิตรี ภิรมย์กิจ ที่ได้ดูแลพวกข้ำพเจ้ำด้วยดีมำโดยตลอด
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GSI & HIRe Summer Student Program
1. ทีม่ าและความสาคัญ
สถำบันวิจยั ไอออนหนัก GSI ( อังกฤษ : GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research ) เป็ นสถำบัน
ที่ต้ งั อยู่เมือง ดำร์ มสตัต ประเทศเยอรมนี โดยมีกำรวิจยั หลักคือกำรใช้เครื่ องเร่ งอนุ ภำคขนำดใหญ่สำหรับกำร
ศึกษำวิจยั ด้ำนไอออนหนัก ได้ถูกก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 1969 มีบุคลำกร 1,350 คน ซึ่ งเป็ นนักวิทยำศำสตร์ และ
วิศวกรรวม 750 คนจำกทั้งหมด มีควำมร่ วมมือกับสถำบันต่ำง ๆ ชั้นนำกว่ำ 400 สถำบัน จำก 50 ประเทศทัว่ โลก
มีกำรวิจยั ใน 5 สำขำหลัก ได้แก่ Nuclear and Particle physics, Atomic physics, Plasma physics, Bio physics and
Medical science และ Materials research โดยงำนวิจยั ทั้งหมดจะถูกศึกษำและดำเนิ นกำรผ่ำนเครื่ องเร่ งอนุ ภำค
เป็ นหลัก
โครงกำร Summer Student Program ที่ GSI ถูกจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำถึง 38 ปี (โดยปี 2018 ที่พวกเรำเข้ำ
ร่ วมเป็ นปี ที่ 38) เป็ นโครงกำรที่เปิ ดโอกำสให้ นักศึกษำชั้นปี 3 และ 4 ระดับปริ ญญำตรี และนักศึกษำปริ ญญำโท
จำกมหำวิทยำลัยทัว่ โลกได้เข้ำมำสัมผัสประสบกำรณ์ เป็ นนักวิจยั โดยเริ่ มกิจกรรมจำกกำรเรี ยนเลกเชอร์ , ทัศน
ศึกษำตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ใน GSI และดำเนินกำรทำวิจยั รวมระยะเวลำเวลำสองเดือน เรำสำมำรถเลือกสำขำของ
งำนวิจยั ที่ตอ้ งกำรท ำได้จำกสำขำทั้ง หมดที่ กล่ ำวไปข้ำงต้น และยังสำมำรถเลื อกรู ปแบบกำรทำงำนได้ส ำม
ลักษณะคือกำรทำทดลอง กำรวิเครำะห์สร้ำงแบบจำลองทำงคอมพิวเตอร์ และกำรศึกษำทำงทฤษฎี โดยนักศึกษำ
ที่ได้รับคัดเลื อกประมำณ 30 - 40 คน (ปี 2018 มีนกั ศึกษำจำนวน 37 คน) จะถูกมอบหมำยงำนให้คนละหนึ่ ง
หัวข้อตำมที่เรำได้เขียนไปในใบสมัคร ซึ่ ง แต่ละคนจะอยู่ในควำมดู แลของนักวิจยั หนึ่ งคน อำจจะอยู่ตำแหน่ ง
ศำสตรำจำรย์ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ นักวิจยั หรื อนักศึกษำปริ ญญำเอกก็ได้ โดยนักศึกษำผูเ้ ข้ำร่ วมค่ำยจะเรี ยกพวก
เขำว่ำ ติวเตอร์ ตลอดระยะเวลำระหว่ำงโครงกำร นักศึกษำจะได้ร่วมงำนอย่ำงใกล้ชิดกับติวเตอร์ ของตัวเอง เพื่อ
ทำกำรทดลอง เก็บข้อมูล วิเครำะห์ผลและนำเสนอต่อผูร้ ่ วมโครงกำรทุกคน กิ จกรรมภำยโครงกำรในสัปดำห์
แรกจะ เป็ นกำรฟั งบรรยำยทั้งหมด หลังจำกนั้นจะเริ่ มลดวันบรรยำยลงเหลือสัปดำห์ละ 1-2 วันและที่เหลือเป็ น
วันทำงำน ส่ วนตั้งแต่สัปดำห์ ที่ 4 เป็ นต้นไปจะเป็ นเวลำของกำรทำงำนทั้งหมด สำหรั บบำงวันจะมี กำรสอน
ภำคปฏิบตั ิและโปรแกรมที่จำเป็ นสำหรับกำรทำวิจยั ได้แก่ กำรฝึ กใช้โปรแกรม ROOT เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่และกำรฝึ กใช้ Latex สำหรับกำรเขียนรำยงำนเชิง วิทยำศำสตร์ นอกจำกนี้ยงั มีกิจกรรมสันทนำ
กำรสอดแทรกอยูต่ ลอดระยะเวลำของโครงกำร ไม่วำ่ จะเป็ นกิจกรรมกำรเดินแรลลี่ภำยในเมืองดำร์มสตัตที่จะทำ
ให้นกั ศึกษำได้เข้ำใจและรู ้จกั สถำนที่สำคัญต่ำง ๆ และที่สำคัญทำให้เรำรู ้จกั ได้เป็ นอย่ำงดีต้ งั แต่อำทิตย์แรก, งำน
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เลี้ยงปิ้ งย่ำง (Grill party) เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับติวเตอร์ และระหว่ำงนักศึกษำด้วยกันเอง,
กำรแข่งขันฟุตบอลภำยในเพื่อชิงถ้วยรำงวัล (และปี นี้ ถ้วยรำงวัลชนะเลิศเป็ นของนักศึกษำผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรฯ
หลังจำกที่พลำดมำตลอด 20 ปี ) ซึ่ งมีท้ งั บุคลำกรของ GSI และนักศึกษำจำก Summer Student Program เข้ำร่ วม
กำรแข่งขันนี้ , กำรนำเสนอรำยที่ได้ทำวิจยั และสุ ดท้ำยคือกิจกรรมเลี้ยงส่ งนักศึกษำเพื่ออำลำ ละเอียดของแต่ละ
กิจกรรมที่ได้เข้ำร่ วมตลอดสองเดือน

2. การฟังบรรยาย
กำรฟังบรรยำยแต่ละหัวข้อจะใช้เวลำชัว่ โมงครึ่ ง โดยในหนึ่งวันจะมีกำรบรรยำยต่อเนื่ องอย่ำงมำกที่สุด
สำมหัวข้อ คือภำคเช้ำสองหัวข้อและภำคบ่ำยหนึ่ งหัวข้อ วิทยำกรที่มำให้ควำมรู ้ลว้ นเป็ นนักวิจยั ภำยใน GSI โดย
หัวข้อกำรบรรยำยสำมำรถแบ่ง ตำมสำขำได้ดงั นี้
2.1 Accelerator
2.1.1 Accelerators: From the source to the target
กำรบรรยำยประกอบด้วยหลักฟิ สิ กส์ของกำรเร่ งอนุ ภำคตั้งแต่กำรดึงไอออนออกจำกแหล่งกำเนิ ดจนไป
ถึ งกำรบังคับให้พุ่งชนเป้ ำ หมำย และส่ วนประกอบและกำรท ำงำนของเครื่ องเร่ ง อนุ ภำค ที่ GSI มี เครื่ องเร่ ง
อนุภำคเชิงเส้นขนำดใหญ่ เรี ยกว่ำ UNILAC ย่อมำจำก Universal Linear Accelerator เนื่องจำกมันสำมำรถเร่ งได้
ตั้งแต่ไอออนขนำดเล็ก อย่ำงโปรตอนไปจนถึ งไอออนขนำดใหญ่อย่ำงยูเรเนี ยมได้โดยพลังงำนสู งสุ ดของลำ
อนุ ภำคขำออกอยูท่ ี่ 11.4 MeV/u หลังจำกผ่ำนกำรเร่ งที่ UNILAC แล้ว ลำอนุ ภำคจะถูกส่ งต่อไปยังหน่ วยถัดไป
เพื่อใช้ในกำร ทดลอง ได้แก่ ระบบ SIS 18 (Heavy-Ion-Synchrotron 18) ซึ่ งเป็ นเครื่ องกำเนิ ดแสงซิ นโครตรอน
จำกไอออนหนักและระบบ ESR (Experimental Storage Ring) ซึ่ งเป็ นวงแหวนกักเก็บลำอนุ ภำคสำหรับใช้ใน
กำรทดลองต่ำง ๆ
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2.2 Nuclear and Particle Physics
2.2.1 Compressed Nuclear Matter I (Collision Dynamics and Flow)
2.2.2 Compressed Nuclear Matter II (Dilepton & Strangeness Production)
2.2.3 Compressed Nuclear Matter III (Results from ALICE at LHC)
2.2.4 Hadron Physics with Anti-Protons I (Hadron Spectroscopy)
2.2.5 Hadron Physics with Anti-Protons II (Instrumentation)
2.2.6 Nuclear Structure and Astrophysics I
2.2.7 Nuclear Structure and Astrophysics II
2.2.8 Nuclear Structure and Astrophysics III
งำนวิจยั ในสำขำนี้ มุ่งเน้นไปที่ กำรศึ กษำโครงสร้ ำงนิ วเคลี ยสของธำตุ ช นิ ดต่ำง ๆ และนิ วเคลี ยสที่มี
จำนวนโปรตอนมหำศำล (Exotic nuclei) ซึ่ งจะนำไปสู่ ควำมเข้ำใจในธำตุที่พบได้ในดำวฤกษ์และอำจจะใช้ใน
กำรตอบปั ญหำกำรเกิ ดบิ๊กแบงได้ หัวข้อนี้ จดั ได้วำ่ มีกำรบรรยำยมำกที่สุด เนื่ องจำกเป็ นสำขำงำนวิจยั ของ GSI
มำตั้งแต่อดีต (ในช่วงปี ค.ศ. 1980 - 1996 มีกำรสังเครำะห์ธำตุหนัก 6 ได้ที่ GSI คือ Bohrium (Bh-107), Hassium
(Hs-108), Meitnerium (Mt-109), Darmstadtium (Ds-110), Roentgenium (Rg-111) และ Copernicium (Cn-112)
และยังมีอีก 5 ธำตุที่ได้รับกำรยืนยันว่ำมีอยูจ่ ริ งโดยเครื่ องมือจำก GSI ในช่วงปี ค.ศ. 2009 - 2012 ได้แก่ Nihonium
(Nh-113), Flerovium (Fl-114), Moscovium (Mc-115), Livermrium (Lv-116) และ Tennessine (Ts-117)

2.3 Biophysics and Medical Science
2.3.1 Biophysics & Cancer Therapy with Heavy Ions
งำนวิจยั ของสำขำนี้ จดั ว่ำเป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งที่สร้ำงชื่ อเสี ยงให้กบั GSI เป็ นอย่ำงมำก นัน่ คือกำรคิดค้นกำร
รักษำ มะเร็ งโดยกำรยิงอนุภำคฮำดรอนเพื่อรักษำมะเร็ งที่อยูใ่ นจุดที่ตอ้ งกำรควำมแม่นยำสู งในกำรรักษำ เรี ยกว่ำ
Hadron therapy ซึ่ ง ถู ก นำมำใช้แทนกำรฉำยรั ง สี เอ็ก ซ์ ตำมวิธี ด้ งั เดิ ม เนื่ องจำกอนุ ภำคฮำดรอนจะไม่ ท ำลำย
เนื้อเยือ่ ที่อยูก่ ่อนหน้ำเซลล์มะเร็ ง ทำให้แพทย์สำมำรถเลือกจุดที่ตอ้ งกำรรักษำ ได้อย่ำงเฉพำะเจำะจงและแม่นยำ
มำก มำกไปกว่ำนั้นอนุ ภำคฮำดรอนยังให้พลังงำนควำมเข้มสู งกว่ำรังสี เอ็กซ์มำกจึงทำให้กำรรักษำได้ผลดี กว่ำ
จนถึงปั จจุบนั มีผูไ้ ด้รับกำรรักษำโดยวิธี Hadron therapy ไปแล้วมำกกว่ำ 40 คน และไม่มีรำยงำนกำรเสี ยชี วิต
หรื อมีผลข้ำงเคียงเนื่องจำกกำรฉำยรังสี รักษำด้วยวิธีน้ ี
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2.4 Atomic Physics
2.4.1 Atomic Physics at GSI : Current and Future research
กำรบรรยำยหลัก ๆ เกี่ยวกับงำนวิจยั ด้ำนฟิ สิ กส์อะตอมรวมถึงแนวโน้มของงำนวิจยั ในอนำคต กำรศึกษำจะเน้น
ไปทำงด้ำนกำรวิจยั ด้ำนโครงสร้ำงอะตอมเป็ นจำนวนมำก โดยในปั จจุบนั ได้ใช้หลักของ Quantum Electro Dynamics
(QED) ซึ่ งเป็ นกำรศึ กษำผลของสั มพัทธภำพต่ อโครงสร้ ำงอะตอม และมี กำรศึ กษำลักษณะของอิ เล็ กตรอนใน
สนำมไฟฟ้ำและแม่เหล็กที่มีควำมเข้มสู ง(Strong Field) ซึ่ งทั้งหมดนี้เป็ นกำรทำงำนระหว่ำงสองสำขำวิจยั ระหว่ำง Atomic
Physics และ Nuclear Physics
สำหรับแนวโน้มงำนวิจยั ในอนำคต GSI ให้ควำมสนใจไปที่กำรศึกษพลวัต (Dynamics) ของอะตอมซึ่ งศึกษำ
เวลำของกำรเกิ ดกระบวนกำรในระดับอะตอม, ศึกษำอันตรกิ ริยำระหว่ำงแสงและสสำร(ส่ วนมำกจะเป็ นอะตอม) และ
ศึกษำผลของสนำมไฟฟ้ำและแม่เหล็กที่มีควำมเข้มสู งต่ออะตอม
2.5 Plasma
2.5.1 Plasma Physics with Intense Ion Beams
2.5.2 Plasma Physics with Intense Laser Beams
กำรบรรยำยกล่ำวถึงวิธีสร้ ำงสถำนะพลำสมำโดยกำรยิงลำไอออนพลังงำนสู งบนเป้ ำหมำยที่เป็ น แก๊ส
งำนวิจยั ในสำขำนี้ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงสภำวะเสมือนภำยในดำวเครำะห์ขนำดใหญ่

2.6 Materials Science Research
2.6.1 Materials Science Research
กำรศึกษำในสำขำนี้ จะเน้นไปทำงด้ำนกำรสังเครำะห์เยื่อบำงหรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ Membrane และกำร
ดัดแปลงและปรับปรุ งโครงสร้ำงวัสดุ โดยกำรฉำยลำไอออนหนักลงไปยังตัววัสดุ ลำแสงไอออนที่ใช้จะมีท้ งั
แบบพลัง งำนสู ง และต่ ำ กำรฉำยไอออนพลัง งำนสู ง จะท ำให้ พ นั ธะเคมี บ ำงส่ ว นของวัส ดุ ถู ก ท ำลำยและ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ ส่ วนกำรฉำยไอออนพลังงำนต่ำจะเป็ นกำรสังเครำะห์สำรประกอบตัวใหม่ที่เกิ ดจำก
ไอออนไปจับกับโครงสร้ ำงของวัสดุ เดิ ม เป็ นกำรเคลือบผิวของวัสดุดว้ ยเยื่อบำง (Membrane Coating) เพื่อเป็ น
ฟิ ลเตอร์กรองเฉพำะสำรที่ตอ้ งกำรออกจำกสำรประกอบ
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2.7 อื่นๆ
2.7.1 Scientific Presentations Tutorial, Fundamental Research and Impact to the Society
กำรบรรยำยในหัวข้อนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับฟิ สิ กส์ หรื อวิทยำศำสตร์ โดยตรง แต่เป็ นส่ วนประกอบเพิ่มเติมที่
จะทำให้ ชี วิตกำรเป็ นนักวิจยั ดีข้ ึน หัวข้อแรก เป็ นกำรพูดถึงวิธีนำเสนองำนที่ควรมี ใจควำมสำคัญกล่ำวถึงกำร
ดึ งควำมสนใจจำกผูช้ มให้อยู่ที่พูดนำเสนอ โดยกำรนำเสนอนั้นไม่มีขอ้ จำกัดของสื่ อที่ใช้ เรำอำจพูดปำกเปล่ำ
เขียนกระดำนหรื อยกอุปกรณ์จริ งมำแสดงให้ผชู ้ มดู เช่นกำรทดลองขนำดเล็กตำมควำมเหมำะสม ตรำบเท่ำที่เรำ
สำมำรถดึ ง ควำมสนใจจำกผูช้ มได้ แต่ หำกพู ดถึ ง วิธี ที่ เป็ นที่ นิย มที่ สุ ดก็ คื อกำรใช้ส ไลด์ ห รื องำนน ำเสนอ
(Microsoft PowerPoint หรื อ Beamer จำก LaTex) เพรำะคนเรำจะตอบสนองต่อภำพได้ดีกว่ำกำรฟั งเพียงอย่ำง
เดียว วิทยำกรยังได้ให้ขอ้ แนะนำเกี่ยวกับกำรพูดที่จะส่ งสำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพคือต้องสบตำผูช้ ม และพูดให้
มีจงั หวะพักด้วย หัวข้อที่สอง เป็ นกำรพูดสรุ ปปิ ดท้ำยส่ วนกำรบรรยำยทั้งหมด มีเนื้ อหำเกี่ ยวกับกำรสร้ ำงแรง
บันดำลใจให้แก่พวกเรำทุกคนที่จะมุ่งหน้ำสู่ กำรเป็ นนักวิจยั ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่เรี ยกได้วำ่ ดีที่สุดของกิจกรรมส่ วนนี้
เพรำะเรำได้เรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ และวิทยำศำสตร์ กนั มำมำกแล้ว กำรพูดถึงผลกระทบต่อสังคมเป็ นเสมือนกำรเติมพลัง
ให้คนที่เรี ยนวิทยำศำสตร์ รุ่นใหม่ ทำให้เรำรู ้สึกว่ำสิ่ งที่กำลังศึกษำและทำวิจยั อยูม่ ีควำมสำคัญมำกเพียงใด อีกทั้ง
อนำคตของนักวิจยั นั้นมีเส้นทำงให้ไปได้มำกมำยเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมในอนำคต

3. การเยีย่ มชมสถานที่
ในโครงกำรนักศึกษำภำคฤดูร้อนที่สถำบัน GSI ได้มีกำรจัดให้นกั ศึกษำได้มีโอกำสได้เข้ำเยี่ยมชมสถำนที่
ต่ำง ๆ ภำยในสถำบัน GSI ซึ่ งเป็ นสถำนที่สำคัญสำหรับกำรทดลองและเก็บข้อมูลจำกกำรทดลองหลำกหลำย
สำขำ โดยสถำนที่ต่ำง ๆ ที่พวกเรำได้ไปเยีย่ มชมมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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แผนผัง สถำบัน วิ จ ัย GSI
3.1 UNILAC: Universal Linear Accelerator (24 ก.ค.61)
UNILAC เป็ นเครื่ องเร่ งอนุภำคแบบเส้นตรงและเป็ นส่ วนตั้งต้นสำหรับกำรเร่ งอนุภำคทั้งหมดที่มีประจุ
ที่ถูกสร้ ำงในแหล่งกำเนิ ดไอออน (Ion source) ซึ่ งไอออนดังกล่ำวถู กเร่ งให้มีควำมเร็ วประมำณหนึ่ งในห้ำของ
ควำมเร็ วแสง ก่อนที่จะถูกส่ งให้เครื่ องเร่ งอนุ ภำคถัดจำก UNILAC ซึ่งเป็ นเครื่ องเร่ งอนุภำคแบบวงกลมที่เรี ยกว่ำ
SIS18 (Heavy-Ion-Synchrotron 18) ในส่ วนกำรเยี่ยม-ชมนักศึกษำได้เข้ำชมในส่ วนของแหล่งกำเนิ ดไอออน,
บริ เวณนอกเครื่ องเร่ งอนุ ภำค UNILAC และห้องควบคุมหลักของ GSI ซึ่ งเป็ นห้องควบคุมส่ วนเครื่ องเร่ งอนุ ภำค
ประเภทนี้ในตัวด้วย
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เครื่ องเร่ งอนุ ภำค UNILAC
3.2 Material Science Cave (24 ก.ค.61)
เป็ นสถำนที่สำหรับวิจยั ด้ำนฟิ สิ กส์วสั ดุศำสตร์ ซึ่ งอยูถ่ ดั จำกเครื่ องเร่ งอนุภำค UNILAC ซึ่ งเป็ นแหล่งจ่ำยไอออน
ที่ใช้ในกำรวิจยั นี้ ที่นี่มีกำรทดลองอยู่ 3 กำรทดลอง ประกอบไปด้วย
กำรทดลองที่ 1 คือ กำรทดลองสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) เป็ นกำรทดลองที่ศึกษำกำร-แผ่รังสี ของ
วัสดุที่สนใจเมื่อถูกกระตุน้ ด้วยลำแสงไอออน
กำรทดลองที่ 2 คือ กำรศึกษำกำรเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์เพื่อศึกษำโครงสร้ำงของวัสดุชนิดต่ำง ๆ
กำรทดลองที่ 3 คือ กำรศึกษำพื้นผิวของวัสดุดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ก่อนและหลังจำกทำกำร
ปรับปรุ งพื้นผิวแล้ว
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งำนวิจยั ทำงด้ำนวัสดุศำสตร์ ของสถำบันวิจยั GSI
3.3 SHIP-SHIPTRAP (24 ก.ค.61)
Separator for Heavy Ion reaction Products (SHIP) เป็ นเครื่ องมือที่ถูกใช้ในกำรสร้ำงไอออนที่หนักมำก
(Super heavy ion) ด้วยวิธีกำรที่เรี ยกว่ำกระบวนกำรฟิ วชัน่ เย็น (Cold Fusion) หรื อกำรรวมธำตุหนักเข้ำด้วยกัน
และผลจำกกำรทดลองคือ GSI สำมำรถสังเครำะห์นิวเคลียสได้ 6 ชนิดตั้งแต่ 107 ถึง 112 ในอดีต และในปัจจุบนั
ยังมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงนิ วเคลียสที่มีเลขอะตอมสู งขึ้นด้วย SHIPTRAP เป็ นกับดัก (TRAP) ไอออนที่เป็ น
ส่ วนเพิม่ เติมของกำรทดลอง SHIP เพื่อทำให้กำรวัดคุณสมบัติของไอออนหนักมำก เช่น มวล สเปกตรัมของกำร
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เกิ ดปฏิ กิริยำเคมีไอออน และกำรสลำยตัวของนิ วเคลียส ได้อย่ำงแม่นยำมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยงั ใช้ในกำรขนส่ ง
นิวเคลียสของธำตุที่อยูห่ นักกว่ำยูเรเนียม (Transuranium nucleus) ให้แก่หอ้ งทดลอง (Cave) อื่น ๆ ด้วย
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กำรศึกษำเกี่ยวกับ Super Heavy Element ของกลุ่มวิจยั SHIP-TRAP
3.4 Green Cube (27 ก.ค.61)
เป็ นชื่ อ เรี ย กของอำคำรที่ มี เ ครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ข นำดใหญ่ ม ำกและเป็ นศู น ย์ก ลำงของซุ ป เปอร์
คอมพิวเตอร์และใช้ในกำรเก็บฮำร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บและประมวลผลของข้อมูลหลักของ GSI อำคำร
นี้ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่ งส่ วนที่ใช้ในกำรเก็บฮำร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ จะเป็ นชั้นที่ 5 และ 6 และชั้นที่ 1 ถึง
4 จะเป็ นส่ วนเติมเต็มฮำร์ ดแวร์ สำหรับเก็บข้อมูลในอนำคตเมื่อโครงกำร FAIR เสร็ จในอนำคต และแน่นอนว่ำ
เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ขนำดใหญ่จะมีอุณหภูมิที่สูงมำกเนื่ องจำกกำรประมวลผลตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีกำร
ใช้ระบบหล่อเย็น ด้วยระบบน้ ำที่ช่วยพำควำมร้อน ซึ่ งห้องควบคุมระบบหล่อเย็นจะอยูด่ ำ้ นหลังของอำคำร
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ศูนย์ควบคุมเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ Green Cube
3.5 Medical Cave (31 ก.ค.61)
เป็ นสถำนที่วิจยั กำรใช้รังสี จำกลำไอออนรักษำในทำงกำรแพทย์ โดยรังสี ดงั กล่ำว คือ ลำไอออนหนัก
กำรรักษำด้วยวิธีดงั กล่ำวเป็ นวิธีที่ได้รับควำมนิ ยมมำกขึ้นเรื่ อย ๆ ในปั จจุบนั และในตอนนี้ ได้มีกำรวิจยั ทำงด้ำน
ชีววิทยำและกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำเนื้ องอกและมะเร็ ง อีกทั้งกำรวิจยั ทำงด้ำนฟิ สิ กส์ เพื่อศึกษำกระจำยตัว
ของรังสี จำกลำไอออน ปริ มำณรังสี ที่ได้รับ รวมไปถึงกำรแก้ปัญหำกำรเคลื่ อนที่ของอวัยวะภำยในขณะทำกำร
รักษำ โดยวิธีกำรรักษำรู ปแบบนี้ได้มีกำรนำไปใช้ท้ งั ในประเทศเยอรมนี และประเทศอื่นๆเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ห้องปฏิบตั ิกำรวิจยั กำรใช้รังสี จำกลำไอออนรักษำในทำงกำรแพทย์
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3.6 CRYRING (31 ก.ค.61)
เป็ นวงแหวนกัก เก็ บ ไอออนอี ก ชนิ ด ที่ อยู่ถ ัด จำก ESR (Experimental Storage Ring) ซึ่ ง ตอนนี้ อยู่ ใ น
โครงกำร FAIR ด้วย จะถู กใช้ในกำรกักเก็บไอออนหนัก และลดพลังงำนไอออนจนเหลือประมำณ 100 keV/
ไอออน ซึ่ งกำรทำกำรทดลองเช่นนี้จะทำให้ไอออนสลำยตัวช้ำลง (Life time มำกขึ้น)

วงแหวนกักเก็บไอออน CRYRING
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3.7 HADES (31 ก.ค.61)
เป็ นสเปกโตรมิ เตอร์ ที่ ม ำหน้ำ ตัดกว้ำง ใช้ใ นกำรตรวจวัดอนุ ภำคที่ เกิ ด จำกกำรสลำยตัว เนื่ องจำก
พื้นที่หน้ำตัดที่มีขนำดใหญ่ ทำให้ตรวจวัดอนุ ภำคที่มีโอกำสพบยำกได้มำกขึ้น HADES ประกอบด้วยอุปกรณ์
หลำยส่ วน ทั้งทอรอยด์นำไฟฟ้ ำยิง่ ยวด, ระบบตรวจวัดรังสี Cherenkov และระบบอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
ในกำรทำงำนของ HADES ให้มีควำมแม่นยำมำกขึ้น

สเปกโทรมิเตอร์ HADES
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3.8 ESR: Experimental Storage Ring (7 ส.ค.61)
เป็ นวงแหวนกักเก็บไอออนที่สำมำรถรักษำกระแสไฟฟ้ำของลำไอออนได้มำกที่สุดและเป็ นวงแหวนกัก
เก็บไอออนเดียวที่สำมำรถกักเก็บอนุ ภำคได้หลำยชนิ ดตั้งแต่นิวเคลียสของฮีเลียมไปจนถึงยูเรเนี ยมเนื่องจำกตัว
วงแหวนมีกำรปรับค่ำพลังงำนต่อไอออนได้กว้ำงมำกและมำกไปกว่ำนั้นยังสำมำรถเพิ่มและลดควำมเร็ วของ
ล ำแสงไอออนในช่ วงตั้ง แต่ 10 เปอร์ เซ็ นต์ถึ ง 90 เปอร์ เซ็ นต์ข องควำมเร็ ว แสง ดัง นั้น ESR เป็ นวงแหวนที่
สำมำรถทำกำรทดลองกับไอออนหนักชนิดใหม่ได้

วงแหวนกักเก็บไอออน ESR
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4. การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน (14-17 ก.ย. 61)
นักศึกษำที่เข้ำร่ วมโครงกำรนักศึกษำภำคฤดูร้อนทุกคนจะต้องจัดทำสรุ ปโครงงำนที่ร่วมวิจยั กับติวเตอร์ ของ
สถำบัน GSI ในรู ปแบบของรำยงำนและกำรนำเสนอหน้ำห้อง
ตัวรำยงำนสรุ ปโครงงำนวิจยั ของแต่ละคนต้องมีควำมยำว 4 หน้ำกระดำษ โดยใช้ตน้ แบบของเอกสำรตำม
ไฟล์ LaTex ที่ให้ไว้ในหน้ำ เว็บไซต์ข องโครงกำรฯ เมื่ อนักศึ กษำแต่ละคนจัดทำรำยงำนเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว
จะต้องส่ งตัวไฟล์รำยงำนให้นักศึกษำที่มีหน้ำที่ รวบรวมและจัดทำรู ป เล่ ม ซึ่ งเป็ นผูร้ วบรวมรำยงำนทั้งหมด
ประมวลรู ปภำพกิจกรรม และออกแบบรู ปเล่มของรำยงำนในปี นั้น ๆ ทั้งปกหนังสื อรำยงำนและรู ปภำพท้ำยเล่ม
เมื่อถึงเวลำที่กำหนดจะต้องส่ งต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เล่มเอกสำรเป็ นของที่ระลึกให้นกั ศึกษำทุกคน
นอกจำกนี้ ในสัปดำห์สุดท้ำยของโครงกำรจะมีกำรนำเสนอสรุ ปโครงงำนวิจยั ดังกล่ำวรวม 3 วัน เป็ นกำร
นำเสนอในรู ปแบบกำรบรรยำยโดยใช้สไลด์ในกำรนำเสนอประกอบ โดยมีเวลำ 20 นำทีในกำรบรรยำยและ 5
นำที ส ำหรั บ ถำม-ตอบท้ำ ยกำรบรรยำย และในแต่ ล ะวันจะต้อ งมี นัก ศึ ก ษำหนึ่ ง คนท ำหน้ำ ที่ เป็ นประธำน
(Chairman) ของกำรสัมมนำ ทำหน้ำที่ประกำศหัวข้อ ข้อมูลของผูบ้ รรยำยโดยสังเขบ และอำนวยควำมสะดวก
ให้ผบู ้ รรยำยก่อนที่จะเริ่ มกำรบรรยำย
5. กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการ
นอกจำกกิจกรรมทำงด้ำนวิชำกำรแล้ว ทำงสถำบัน GSI ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้นกั ศึกษำที่เข้ำร่ วมโครงกำร
นักศึกษำภำคฤดูร้อนได้เข้ำร่ วม เพื่อเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้กบั ทุกคนในค่ำย ดังนี้
5.1 กิจกรรมเดินแรลลี่ (28 ก.ค.61)
กิจกรรมเดินแรลลี่ (Pedestrian rally) เป็ นกิจกรรมให้นกั ศึกษำที่เข้ำร่ วมโครงกำรทุกคนได้ทำควำมรู ้จกั
และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ และควำมเป็ นมำของสถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในเมืองดำร์มสตัต (Darmstadt)
ตัวกิจกรรมผูจ้ ดั แบ่งนักศึกษำออกเป็ นกลุ่มย่อย (คละสัญชำติ) แต่ละกลุ่มจะได้รับเอกสำรคำถำมกลุ่มละ
หนึ่งชุด เป็ นเอกสำรที่มีคำบรรยำยเกี่ยวกับสถำนที่ต่ำง ๆ นอกจำกนี้ในเอกสำรยังระบุภำรกิจที่ตอ้ งทำสำหรับแต่
ละกลุ่มเช่นหำซื้ อแตงโมขนำดใหญ่มำก ซึ่ งเป็ นของขึ้นชื่ อของดำร์มสตัต กลุ่มที่สำมำรถหำคำตอบและปฏิบตั ิ
ภำรกิจจนมีคะแนนรวมมำกที่สุด จะได้รับรำงวัลจำกสถำบัน GSI ซึ่ งจะประกำศในกิจกรรมปิ้ งย่ำง
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บรรยำกำศกิจกรรมเดินแรลลี่รอบเมืองดำร์มสตัต
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5.2 กิจกรรมปิ้ งย่าง (9 ส.ค.61)
งำนเลี้ ย งปิ้ งย่ำ ง (Grill party) เป็ นกิ จกรรมที่ นัก ศึ ก ษำในโครงกำรนัก ศึ ก ษำภำคฤดู ร้ อนทุ ก คนเป็ น
เจ้ำ ภำพในกำรจัดงำนเลี้ ย งบำร์ บี คิ ว โดยมี แขกร่ วมงำนเป็ นติ วเตอร์ ผูบ้ รรยำยเลกเชอร์ เจ้ำหน้ำที่ และอดี ต
นักศึกษำในโครงกำรนักศึกษำภำคฤดูร้อน ในส่ วนของกิจกรรมมีกำรแบ่งหน้ำที่กนั ทำบำร์ บีคิว ซื้ อวัตถุดิบและ
ขนส่ งมำยัง GSI ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังมีคอนเสิ ร์ตที่แสดงโดยนักวิจยั ของสถำบัน GSI และเปิ ดโอกำสนักศึกษำที่มี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี ได้ร่วมแสดงฝี มำ้ ยลำยมืออีกด้วย

บรรยำกำศงำนเลี้ยงปิ้ งย่ำง

18

5.3 การแข่ งขันฟุตบอล (25 ส.ค.61)
กำรแข่งขันฟุตบอลของสถำบัน GSI ได้ถูกจัดขึ้นทุกปี โดยผูเ้ ข้ำแข่งขันมีท้ งั ทีมนักวิจยั ทีมเจ้ำหน้ำที่
และที ม นัก ศึ ก ษำในโครงกำรนัก ศึ ก ษำภำคฤดู ร้ อ น สถำนที่ จ ัด กำรแข่ ง ขัน อยู่ ใ นสนำมฟุ ต บอลใกล้ ก ับ
สวนสำธำรณะที่อยูไ่ ม่ห่ำงจำก Arheilgen (เขตที่ที่พกั ตั้งอยู)่ และปี นี้ เป็ นปี ที่นกั ศึกษำได้รำงวันชนะเลิศจำกกำร
แข่งขันอีกด้วยหลังจำกพลำดมำเป็ นเวลำ 20 ปี

กำรแข่งขันฟุตบอลของสถำบันวิจยั GSI
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5.4 กิจกรรมงานเลีย้ งส่ งท้าย (13 ก.ย.61)
เป็ นกิจกรรมถูกจัดเพื่ออำลำติวเตอร์ และนักศึกษำทุกคนหลังจำกที่มีควำมผูกพันกันมำตลอด 2 เดือน ใน
ตัวกิจกรรม จะมีเวลำสำหรับกำรนัง่ คุยสังสรรค์มำกกว่ำกิจกรรมปิ้ งย่ำง และมีอำหำรเลี้ยงไม่อ้ นั เป็ นกิจกรรมที่
พวกเรำรู ้สึกว่ำผ่ำนไปเร็ วมำก เพรำะเกิดจำควำมสุ ขที่ได้ร่วมสังสรรสื กบั เพื่อน ๆ และควำมเศร้ำที่จะรู ้วำ่ จะต้อง
จำกลำในเช้ำของวันถัดมำ
5.5 กิจกรรม GSI-FAIR Summer Festival (23 ก.ย.61)
เป็ นกิจกรรมประจำปี ที่ถูกจัดขึ้น ณ สถำบันวิจยั GSI โดยภำยในงำนจะมีกำรจัดซุ ้มอำหำรจำกประเทศ
ต่ำงๆให้ได้ลองลิ้นชิ มรสกันอย่ำงหลำกหลำย มี กำรแสดงดนตรี กิ จกรรมกำรละเล่ นต่ำงๆ เช่ น เล่ นจำนร่ อน
กำรละเล่นท้องถิ่นต่ำงๆ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่บุคลำกรของ GSI จะพำบุตรหลำนมำเข้ำร่ วมสนุกกันอย่ำงมำกมำย

บรรยำกำศ GSI-FAIR Summer Festival
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5.6 กิจกรรมอื่น ๆ
นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมเสริ มที่นกั ศึกษำทุกคนที่เข้ำร่ วมโครงกำรนักศึกษำภำคฤดู ร้อนมีส่วนร่ วมดังที่
ได้กล่ำวมำแล้ว ยังมีชมรมกี ฬำประเภทต่ำง ๆ ที่นกั ศึกษำสำมำรถเข้ำร่ วมได้ เช่ น ชมรมไอคิโด ชมรมปิ งปอง
ชมรมฟุตบอล เป็ นต้น นักศึกษำสำมำรถใช้สนำมฟุตบอลได้โดยมีกำรจองเวลำไว้และร่ วมออกกำลังกำยกับ
นักวิจยั หรื อบุคลำกรของ GSI อย่ำงเป็ นกันเอง นอกจำกนี้ยงั มีชมรมภำพยนตร์ ที่นกั ศึกษำในโครงกำรเป็ นผูด้ ูแล
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6. ประสบการณ์การทางาน
นายกันต์ ภิสิฏฐ์ โกสุ มศุภมาลา (กันต์ )
หั ว ข้ อฝึ กงาน : Rapid extraction of short-lived isotopes from a buffer gas cell for use in gas-phase chemistry
to access elements beyond Fl
กำรพัฒ นำระบบส ำหรั บ หยุด และตรวจจับ ไอโซโทปที่ มี ช่ ว งเวลำครึ่ งชี วิ ต สั้ น โดยใช้ร ะบบแก๊ ส บัฟ เฟอร์
เพื่อกำรศึกษำทำงเคมีในสถำนะแก๊สของธำตุที่หนักกว่ำฟลิโลเวียม (Fl)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนำระบบส ำหรั บ หยุดและตรวจจับไอโซโทปที่ มีช่ วงเวลำครึ่ งชี วิตสั้น เพื่ อเตรี ย มพร้ อมใน
กำรศึกษำทำงเคมีในสถำนะแก๊สของธำตุที่หนักกว่ำฟลิโลเวียม (Fl)
ทีม่ าและความสาคัญ
ในปั จจุบนั กำรศึกษำคุณสมบัติทำงเคมีและฟิ สิ กส์ของธำตุที่หนักยิ่งยวด (super heavy elements; SHEs)
ถื อเป็ นหนึ่ ง ในหัวข้อที่ ท ้ำ ทำยของวงกำรเคมี นิวเคลี ย ร์ และฟิ สิ ก ส์ นิ วเคลี ย ร์ (nuclear chemistry and nuclear
physics) ธำตุที่หนักยิ่งยวด ตำมนิ ยำมคือ ธำตุที่มีเลขอะตอมมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 104 (Z ≥ 104) ซึ่ งโครงสร้ำง
กำรจัดเรี ยงตัวของอิเล็คตรอนถู กรบกวนด้วยผลของสัมพันธภำพอย่ำงรุ นแรง (strong relativistic effects) โดย
ธำตุหนึ่ งๆ ที่มีจำนวนโปรตอนเท่ำกัน สำมำรถมีจำนวนนิ วตรอนไม่เท่ำกันได้ จึงเรี ยกธำตุเหล่ำนี้วำ่ มีไอโซโทป
(isotope) จำกควำมสำเร็ จในกำรศึกษำคุ ณสมบัติของธำตุโคเปอร์ นิเซี ย ม (Cn, Z = 112) และฟลิ โลเวียม (Fl,
Z = 114) โดยใช้ เ ทคนิ ค กำรศึ ก ษำทำงเคมี ใ นสถำนะแก๊ ส (gas-phase chemical technique) ร่ ว มกับ กำรใช้
สนำมแม่เหล็กเป็ นส่ วนแยกเชิงกำยภำพก่อนอนุภำคจะเข้ำสู่ ระบบส่ วนตรวจจับ (physical pre-separation) ซึ่ง ณ
สถำบันวิจยั ไอออนหนัก GSI ได้ใช้เครื่ อง Trans Actinide Separator and Chemistry Apparatus (TASCA) ภำยใต้
กำรนำของกลุ่มวิจยั TASCA และ SHIP-TRAP นอกจำกนี้ ในส่ วนของระบบตรวจจับยังใช้เครื่ อง Cyro Online
Multidetector for Physics And Chemistry for Transactinides (COMPACT) ที่มีพ้ืนผิวถูกเคลือบด้วยทองคำและ
ใช้ในกำรตรวจจับอนุ ภำคแอลฟำ (alpha particle) ติดตั้งกับ Recoil Transfer Chamber (RTC) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ใช้
หยุดไอโซโทป (Stopping part) ด้วยกำรพ่นแก๊สเข้ำไปภำยในและทำหน้ำที่เป็ นแก๊สบัฟเฟอร์
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อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัดสำคัญในกำรศึกษำสมบัติทำงเคมีของธำตุที่หนักกว่ำฟลิโลเวียม (Z > 115) คือ มี
อัตรำกำรเกิ ดปฏิ กิริยำที่ ต่ ำ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรมีพ้ืนที่ภำคตัดขวำง (cross section area) ของกำรเกิ ดปฏิ กิริยำ
น้อยมำก ในระดับพิโคบำร์น (pb) ประกอบกับช่วงเวลำครึ่ งชีวติ ของกำรสลำยตัว (half-lives) ที่ส้ นั มำก ซึ่ งธำตุที่
หนักกว่ำฟลิ โลเวียมที่มีช่วงเวลำครึ่ งชี วิตนำนที่สุดมี ค่ำประมำณ 170 ไมโครวินำที ในขณะที่ระบบ TASCACOMPACT ที่ใช้ในปั จจุบนั สำมำรถใช้ศึกษำธำตุที่มีครึ่ งชีวิตมำกกว่ำ 0.5 วินำทีเท่ำนั้น ดังนั้นกำรพัฒนำระบบที่
สำมำรถตรวจจับไอโซโทปที่ รวดเร็ วจึ งมี ควำมจำเป็ นต้องถู กพัฒนำขึ้ น เพื่อนำไปสู่ กำรตรวจจับในระดับ 1
อะตอมต่อเวลำในที่สุด

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สำมำรถพัฒนำระบบส ำหรั บ หยุดและตรวจจับ ไอโซโทปที่ มี ช่ วงเวลำครึ่ งชี วิตสั้ น เพื่ อใช้ส ำหรั บ
กำรศึกษำทำงเคมีในสถำนะแก๊สของธำตุที่หนักกว่ำฟลิโลเวียม (Fl) ได้
วิธีดาเนินการ
1. กำรแทนที่ส่วนที่ใช้หยุดไอโซโทป Recoil Transfer Chamber ด้วย Buffer gas cell
กำรแทนที่ส่วนที่ใช้หยุดไอโซโทปด้วย Buffer gas cell ซึ่ งมีควำมแตกต่ำงจำก Recoil Transfer Chamber ที่ใช้ใน
ระบบเดิม คือ มี Direct-current electrode cage (DC cage) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกรงรู ปทรงกระบอกที่มีข้ วั อิเล็คโทร
ดวงแหวนจำนวน 5 ขดท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรเร่ ง ไอโซโทปด้วยสนำมไฟฟ้ ำ ให้เคลื่ อนที่ ไ ปยัง ส่ วนกำรตรวจจับ
ภำยหลังจำกถูกหยุดด้วยกำรชนกับแก๊สบัฟเฟอร์ และถัดจำก DC Cage ยังมี Radio Frequency funnel (RF funnel)
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกรวยที่ประกอบขึ้นจำกวงแหวนอิเล็คโทรด 40 วงที่ต่อกับไฟฟ้ ำกระแสตรง (DC) และไฟฟ้ำ
กระแสสลับ (AC) ที่ มีควำมถี่ ในย่ำนวิทยุ (Radio frequency) ทำหน้ำที่ ในกำรโฟกัสเส้ นทำงกำรเคลื่ อนที่ ของ
ไอโซโทปให้เข้ำไปสู่ ส่วนกำรตรวจจับ
2. กำรแทนที่เครื่ องตรวจจับ COMPACT ด้วยเครื่ องตรวจจับ miniCOMPACT
กำรแทนที่ เ ครื่ องตรวจจั บ COMPACT ซึ่ งถู ก ติ ด ตั้ งกั บ Recoil Transfer Chamber ในระบบเดิ ม ด้ ว ย
miniCOMPACT ซึ่ งมี กำรออกแบบใหม่ให้มีรูปทรงที่ กระทัดรั ดและสำมำรถติ ดตั้งเข้ำกับ Gas buffer cell ได้
โดยตรง ส่ งผลให้สำมำรถลดระยะทำงระหว่ำงส่ วนที่ใช้หยุด (Stopping part) และส่ วนตรวจจับ (Detection part)
ลง ซึ่ งมีส่วนช่วยให้ลดกำรสู ญเสี ยไอโซโทปก่อนถูกตรวจจับในเครื่ องตรวจจับได้
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3. กำรคำนวณอัตรำกำรสลำยตัวของแหล่งกำเนิดกัมมันตภำพรังสี (radioactive activity calculation)
เนื่ องจำกในกำรศึกษำครั้งนี้ เรำใช้แหล่งกำเนิ ดกัมมันตภำพรั งสี (radioactive source) แทนกำรใช้ลำอนุ ภำคมี
ประจุ (charged particle beam) ซึ่ ง เรี ย กวิธี ก ำรทดลองนี้ ว่ำ off-line experiment ซึ่ ง ก่ อนท ำกำรทดสอบระบบ
Buffer gas cell ใหม่ เรำจึงมีควำมจำเป็ นต้องคำนวณอัตรำกำรสลำยตัว (radioactive activity) ของแหล่งกำเนิ ด
กัมมันตภำพรังสี ของไอโซโทป 225 แอคทิเนียม ( 225Ac )
4. กำรสอบเที ย บพลัง งำนมำตรฐำนและระบุ องค์ป ระกอบของแหล่ ง ก ำเนิ ดกัมมันตภำพรั ง สี (energy
calibration and peak identification)
เมื่อมีกำรแทนที่เครื่ องตรวจจับ COMPACT ด้วยเครื่ องตรวจจับ minCOMPACT ทำให้เรำต้องทำกำรสอบเทียบ
พลังงำนมำตรฐำนของเครื่ องตรวจจับใหม่กบั แหล่งกำเนิ ดอนุภำคแอลฟำมำตรฐำน (triple-alpha source) ที่ทรำบ
ค่ ำ พลัง งำนมำตรฐำนอยู่ แ ล้ ว หลัง จำกนั้ น เรำท ำกำรทดสอบเพื่ อ ระบุ อ งค์ ป ระกอบของแหล่ ง ก ำเนิ ด
กัมมันตภำพรังสี ของไอโซโทป 225 แอคทิเนียมที่ใช้ในกำรศึกษำนี้

ผลการศึกษาค้ นคว้า
จำกกำรคำนวณอัตรำกำรสลำยตัวของแหล่งกำเนิ ดกัมมันตภำพรั งสี ของไอโซโทป 225 แอคทิ เนี ยม
พบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 200(20) Bq ต่อมำในกำรสอบเทียบพลังงำนมำตรฐำนด้วยเครื่ องตรวจจับ miniCOMPACT ใน
ระบบ Buffer Gas cell กับแหล่งกำเนิดอนุภำคแอลฟำมำตรฐำนพบว่ำ มีกำรปนเปื้ อนของไอโซโทป 228 ทอเรี ยม
(228Th )บนพื้นผิวของแหล่ งกำเนิ ดกัมมันตภำพรั งสี ไอโซโทป 225 แอคทิ เนี ยม ซึ่ งคำดว่ำเกิ ดขึ้ นในระหว่ำง
กระบวนกำรผลิต ในลำดับถัดไป จำกผลสเปกตรัมกำรปลดปล่อยพลังงำนของอนุ ภำคแอลฟำของระบบ Recoil
Transfer Chamber กับ miniCOMPACT พบว่ำเรำสำมำรถตรวจจับผลิ ตภัณฑ์ห่วงโซ่ กำรสลำยตัว (decay chain)
ของไอโซโทป 225 แอคทิเนียมได้เฉพำะชนิด volatile ซึ่ งมีพฤติกรรมเฉื่ อยต่อกำรทำปฏิกิริยำคล้ำยคลึงกับแก๊ส
เฉื่ อย และยัง พบกำรปนเปื้ อนของไอโซโทป 227 แอคทิ เนี ย ม (225Ac ) ซึ่ ง เกิ ดจำกกำรปนเปื้ อนภำยในชุ ด
เครื่ องมือซึ่ งเคยใช้ไอโซโทป 227 แอคทิเนี ยมในกำรศึกษำมำก่อนหน้ำนี้ และยังสลำยตัวไม่หมด ท้ำยที่สุด ผล
สเปกตรัมของกำรปลดปล่อยพลังงำนของอนุ ภำคแอลฟำของระบบ Buffer gas cell กับ miniCOMPACT พบว่ำ
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เรำสำมำรถตรวจจับผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่ กำรสลำยตัวของไอโซโทป 225 แอคทิเนี ยมได้ท้ งั ชนิ ด volatile และ nonvolatile ซึ่ งมีพฤติกรรมไวต่อกำรเกิ ดปฏิกิริยำคล้ำยคลึ งกับโลหะหมู่1 ที่ยำกต่อกำรตรวจจับ เนื่ องจำกในระบบ
เดิมนั้นไม่มีกำรใช้สนำมไฟฟ้ำในกำรเร่ งและโฟกัสไอโซโทปให้ไปถึงส่ วนตรวจจับ จึงทำให้ตรวจจับได้เฉพำะ
volatile เท่ำนั้น นับได้วำ่ เป็ นครั้งแรกของกำรศึกษำสมบัติทำงเคมี ของธำตุที่หนักยิ่งยวดชนิ ด non-volatile ของ
กลุ่มวิจยั TASCA และ SHIP-TRAP ณ สถำบันวิจยั ไอออนหนัก GSI

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม/งานในอนาคต
1. ระบบ Buffer gas cell ใหม่ยงั คงต้องถูกปรับปรุ งเพื่อหำเงื่อนไขที่เหมำะสม (optimization) สำหรับ
กำรศึกษำสมบัติของธำตุที่หนักหยิง่ ยวดที่หนักกว่ำธำตุฟลิโลเวียม (Fl) ต่อไป
2. ประสิ ท ธิ ภำพในกำรตรวจจับ (extraction efficiency) และเวลำที่ ใ ช้ใ นกำรตรวจจับ (extraction
time) จะถูกคำนวณขึ้นเพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบ Recoil Transfer Chamber เดิม

(ซ้ำย) เครื่ อง buffer gas cell (ขวำ) ติวเตอร์ Stefan Goetz (นักศึกษำปริ ญญำเอก)
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(ซ้ำย) โครงสร้ำงภำยใน buffer gas cell (ขวำ) เครื่ องตรวจจับ miniCOMPACT

(ซ้ำย) แหล่งกำเนิดกัมมันตภำพรังสี (ขวำ) แหล่งกำเนิดกัมมันตภำพรังสี ภำยหลังติดต่อในเครื่ อง buffer gas cell
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นายกีรติ กีรติกานต์ (เพ้นท์ )
หัว ข้ อ ฝึ กงาน : Preparation of Spectroscopy on Magnesium Ion beam (กำรเตรี ย มล ำแสงแมกนี เซี ย มไอออน
สำหรับกำรตรวจวัดแบบสเปกโตรสโคปี )
วัตถุประสงค์
เพื่อเรี ยนรู ้กำรทำงำนของต้นกำเนิดลำแสงไอออนและกำรวัดคุณภำพของลำแสงแมกนีเซียมไอออนโดย
วิธีกำรประมำณแบบเลนส์บำง
รำยละเอียดโดยสังเขป
โครงกำรสถำนี วิจยั แอนติ โปรตอนและไอออน (Facility for Antiproton and Ion Research : FAIR) ที่
กำลังก่อสร้ำง ณ สถำบัน GSI นั้นต้องกำรที่จะสร้ำงและใช้งำนวงแหวนกักเก็บลำแสงไอออน (Storage ring) ซึ่ง
เป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ดี ใ น GSI ภำยใต้ชื่ อ CRYRING วงแหวนกัก เก็ บ ไอออนชนิ ด นี้ จะดู ด ำเนิ น กำรถัด จำก ESR
(Experimental Storage Ring) โดยพลัง งำนในกำรกัก เก็ บ น้ อ ยลงเหลื อ เพี ย ง 40keV ถึ ง 100keV ต่ อ ไอออน
เพื่อที่จะนำไปใช้ในกำรศึกษำวิจยั ต่อในอนำคตไม่วำ่ จะเป็ น กำรทำให้ครึ่ งชี วิตของไอออนมีระยะเวลำนำนขึ้น
ด้วยกำรโพลำร์ไรซ์ดว้ ยเลเซอร์ (Polarization of Ion Beam by Laser) เป็ นต้น
งำนที่ ผ มได้ถู ก มอบหมำยให้ ร ะหว่ ำ งเข้ำ ร่ ว มค่ ำ ยนั้น คื อ กำรเตรี ย มล ำแสงแมกนี เ ซี ย มไอออน
(Magnesium Ion Beam) สำหรับ สเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) โดยหน้ำที่หลัก ๆ คือ กำรปรับปรุ งต้นกำเนิ ด
ไอออนที่ CRYRING (Local Source and Injection Line at CRYRING) ในทำงเทคนิ ค คือ ปรับปรุ งระบบกำร
สร้ำงลำแสงไอออนด้วยกำรเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ ำในกำรให้กำเนิ ดไอออน กำรเปลี่ยนควำมดันของแก๊สที่ใช้สำหรับ
กำรสร้ำงพลำสมำ กำรควบคุมอุณหภูมิของเตำแมกนี เซี ยมเพื่อให้แมกนี เซี ยมระเหิ ดเป็ นแก๊สได้ปริ มำณที่เหมำะ
และกำรปรับสนำมแม่เหล็กเพื่อใช้ในกำรโฟกัสลำแสไอออนเพื่อให้มีควำมเข้มสู งที่สุดและรู ปร่ ำงภำคตัดขวำม
เข้ำใกล้วงกลมมำกที่ สุด ซึ่ งทั้งหมดนี้ สำมำรถตรวจสอบได้จำกกระแสไฟฟ้ ำที่ หัววัดกระแสไฟฟ้ ำฟำรำเดย์
(Faraday cup) อ่ำนได้และภำคตัดขวำงจำกฉำกฟลูออเรสเซ้นต์ (Fluorescent screen)
จุดประสงค์หลักคือ กำรวัดคุณภำพของลำแสงไอออนคือ กำรวัดค่ำกำรเปล่งรังสี (Emittance) ซึ่ งเรำได้
ใช้หลักกำรประมำณของเลนส์บำง (Thin Lens Approximation) โดยในส่ วนนี้ จะเป็ นกำรวัดควำมเข้มเฉลี่ยของ
ลำแสงไอออนทั้งหมดภำยใน ต้นกำเนิ ดไอออนที่ CRYRING ก่อนที่จะยิงลำแสง (Injection of Ion Beam) เข้ำสู่
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วงแหวนเพื่ อกำรท ำ สเปกโตรสโคปี โดยกำรโพลำร์ ไ รซ์ ด้วยเลเซอร์ เพื่ อยืดระยะเวลำครึ่ งชี วิตของลำแสง
แมกนีเซียมไอออนในวงแหวน
ผลของกำรศึกษำและกำรคำนวณเป็ นที่น่ำพึงพอใจต่อกำรนำไปใช่ต่อในอนำคต เนื่ องจำกค่ำกำรเปล่ง
รังสี ที่นอ้ ยที่สุดที่นำไอใช้ได้ คือ 7 mm mrad ซึ่ งในกำรทดลองนี้ ผมและคณะได้ปรับแต่งค่ำสนำมแม่เหล็กของ
เครื่ องกำเนิ ดลำแสงไอออน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น จนกระทัง่ ค่ำกำรเปล่งรังสี ของลำแสงแมกนี เซี ยม
ไอออนมี ค่ำเฉลี่ ยสู งถึ ง 9.2 mm mrad ในแนวนอน (Horizontal) และ 43 mm mrad ในแนวตั้ง (Vertical) ของ
ภำคตัดขวำง
รำยละเอี ย ดข้อมู ล ทัว่ ไปของ CRYRING และกำรค ำนวณ รวมถึ ง ผลของค่ ำ กำรเปล่ งรั ง สี เฉลี่ ย ของ
ลำแสงแมกนีเซียมไอออนสำมำรถดูได้ในรำยงำนที่ภำคผนวก

ส่ วนเครื่ องเร่ ง : Acceleration Section (ภำพบน) และส่ วนบีมไลน์พลังงำนสู ง : High Energy Beamline
(ภำพล่ำง) ที่ถูกติดตั้งอยูท่ ี่ แล่งกำเนิดลำแสงไอออน : CRYRING Ion Source line
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QD62

QD61

แผนภำพจำลองของ ส่ วนบีมไลน์พลังงำนสู ง ๆ จำกหลักกำรประมำณด้วยวิธีเลนส์บำง (Thin Lens
Approximation) โดยเรำสำมำรถมอง ควอดรู โพล 61 และ 62 (QD61 and 62) เปรี ยบเสมือนเลนส์บำง
แต่ละตัวและนำควำมกว้ำงของลำแสงในแนวตั้ง (y-axis) และแนวตั้ง (x-axis) ของแต่ละเลนส์มำ
คำนวณหำค่ำกำรเปล่งรังสี ได้

ห้องควบคุมหลัก (Main Control Room) ที่เป็ นห้องควบคุมกำรยิงลำแสงไอออนของทั้งสถำบัน GSI และ
สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของ CRYRING ได้ ระหว่ำงช่วง Beamtime
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ห้องควบคุม CRYRING (Local Control Room) ที่อยูเ่ หนื อ CRYRING

แผนผังของ CRYRING
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ภาคผนวก
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บันทึก GSI 2018
ช่ วงก่อนเริ่มค่ าย
ทุกๆปลายทาง ย่ อมมีจุดเริ่มต้ นเสมอ
ในที่สุด วันแห่งกำรเดินทำงก็ได้เริ่ มต้นขึ้น วันที่ 17 ก.ค.61 ไฟลท์บินที่ EK 419-Emirates มุ่งหน้ำสู่ เมือง
ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ผมได้เดินทำงไปถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิประมำณ 22.00 น.
และได้พ บกับ สหำยร่ วมกำรเดิ นทำง - พี่ เพ้นท์ อย่ำ งเป็ นทำงกำรอี ก ครั้ ง เรำได้มี โอกำสพู ดคุ ย แลกเปลี่ ย น
ควำมรู ้สึกถึงตื่นเต้นและควำมท้ำทำยที่กำลังรอเรำอยูใ่ นไม่กี่อึดใจข้ำงหน้ำ พร้อมกับได้พูดคุยกับผูป้ กครองและ
ผองเพื่อนสนิ ทมิตรสหำยที่มำส่ งที่สนำมบินอย่ำงชื่ นมื่น เวลำ 24.00 น. เรำได้จดั แจงสอบถำมรำยละเอียดเรื่ อง
สัมภำระขึ้นเครื่ องและแลกเงินสดสกุล euro ติดตัวไปเป็ นที่เรี ยบร้อย เรำก็ได้กล่ำวคำร่ ำลำและเดินเข้ำไปภำยใน
โถงผูโ้ ดยสำร และในเวลำไม่นำนควำมหิ วก็เข้ำมำครอบงำ เรำจึงได้กินอำหำรฟำสต์ฟู้ดจนอิ่มท้องและยังพอมี
เวลำหำข้อมูลกำรเดิ นทำงต่อไปยังที่พกั เมื่อเรำเดินทำงไปถึงเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต เมื่อเสี ยงประกำศเรี ยกผูโ้ ดยสำร
ขึ้ นเครื่ องสำยกำรบิ น Emirates ได้ดงั ขึ้ น เรำก็ได้เห็ นโฉมหน้ำผูร้ ่ วมเดิ นทำงกับเรำ มี ท้ งั คนไทย คนจี น ชำว
ตะวันออกกลำงและชำวยุโรปซึ่ งจะใช้ชีวิตร่ วมกันบนเครื่ อง Airbus A380-800 เป็ นเวลำเกือบ 6 ชม.ด้วยกัน กำร
เดิ นทำงครั้งแรกไปทวีปยุโรปของผมได้เริ่ มขึ้ นแล้ว ผมยอมรับเลยว่ำทั้งตื่นเต้นและกลัวในเวลำเดี ยวกัน กำร
บริ กำรและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกบนเครื่ องนั้นไร้ที่ติ ถึงแม้จะอำหำรจะรสชำติไม่คุน้ ลิ้นก็ตำม และเรำก็มำถึ ง
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ดูไบ ประมำณ 08.00 น. ตำมเวลำท้องถิ่ น ซึ่ งหลังจำกเรำได้ยืด เส้ นยืดสำยและเดิ น
เตร็ ด เตร่ ไ ม่ น ำน เสี ย งประกำศเรี ยกผู ้โ ดยสำรของเที่ ย วบิ น ที่ EK 045-Emirates มุ่ ง หน้ ำ สู่ ท่ ำ อำกำศยำน
นำนำชำติแฟรงเฟิ ร์ ต ได้ดงั ขึ้นและกำรเดิ นทำง 6 ชม. สุ ดท้ำยก่อนถึ งจุดหมำยได้เริ่ มขึ้นอีกครั้ง เวลำ 13.15 น.
ตำมเวลำท้องถิ่ น 2 เท้ำเล็ก ๆ ของเด็กหนุ่ มจำกสยำมประเทศก็ได้เหยียบลงบนแผ่นดิ นสหพันธ์ สำธำรณรั ฐ
เยอรมนีในที่สุด
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สิ บปากว่า... ไม่ เท่าตาเห็น
เป็ นสำนวนที่วนเวียนเข้ำมำในหัวของผมทันที หลังจำกเรำเดินออกจำกเครื่ อง Airbus A380-800 ที่นี่
คือเยอรมนี ! ป้ ำยบอกทำง สัญลักษณ์ต่ำง ๆ เป็ นภำษำเยอรมันและมีภำษำอังกฤษควบคู่บำงส่ วน ทักษะกำรเป็ น
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติจึงทำงำนทันที และเรำก็มำถึงส่ วนตรวจคนเข้ำเมืองที่มีผคู ้ นนับร้อยเรี ยงรำยอยูข่ ำ้ งหน้ำ เรำ
ใช้เวลำอยู่รำวเกื อบ 1 ชม.ในกำรรอคิว แต่ดว้ ยคำแนะนำจำกรุ่ นพี่และพี่เอ๋ – ผูด้ ูแลโครงกำรฯ ในกำรเตรี ยม
เอกสำร ทำให้เรำผ่ำน ตม.อย่ำงฉลุย ในขณะที่เรำกำลังหำทำงออกไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทำงไปยังที่พกั ผมได้เดิน
ไปสอบถำมพนักงำนภำยในท่ำอำกำศยำนและด้วยควำมโชคดีที่ผมใช้หมอนคอที่มีธงชำติไทยติดอยู่ พี่ชำยคน
นั้นได้ตอบกลับมำว่ำ “นี้เรำเป็ นคนไทยใช่ไหม? ” – พี่ปีเตอร์ คนไทยที่ทำงำนอยูท่ ี่เยอรมนีมำหลำยสิ บปี ได้กล่ำว
ทักทำยอย่ำงเป็ นกันเอง เรำพูดคุยกันตำมประสำนคนบ้ำนเดียวกัน หลังจำกนั้นพี่ปีเตอร์ ก็ได้อำสำพำพวกเรำไปที่
พักในแฟรงเฟิ ร์ ต สอนกำรซื้ อตัว๋ และขึ้นรถไฟ พำไปซื้ อซิ มกำร์ ดโทรศัพท์ และไปส่ งถึงหน้ำที่พกั ก่อนเรำจะ
แยกย้ำยกัน เรำได้แลกเบอร์ ติดต่อกันไว้ พวกเรำใช้เวลำอยูใ่ นแฟรงเฟิ ร์ ตอยู่ 3 วันกับกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำม
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ งในชี วติ ทั้งสภำพอำกำศที่แห้ง (ควำมชื้นอยูร่ ะหว่ำง 0-20%) ท้องฟ้ำที่ปลอดโปร่ ง
ในฤดูร้อน พระอำทิตย์ที่ข้ ึนตั้งแต่ 6 โมงเช้ำและตกในเวลำ 3 ทุ่ม อำหำรสไตล์ยโุ รปที่แปลกลิ้น แต่โชคยังเข้ำข้ำง
เรำอยูบ่ ำ้ ง เรำเดินไปเจอร้ำนอำหำรไทยที่อยูต่ รงข้ำมโรงแรมพอดีในช่วงเย็น ซึ่ งเจ้ำของคนไทยได้เข้ำมำพูดคุ ย
กับเรำอย่ำงเป็ นกันเอง แถมยังขนน้ ำเปล่ำมำให้เรำ 1 แพ็ค! ซึ่ งอย่ำงที่รู้กนั ว่ำน้ ำเปล่ำที่ประเทศเยอรมันแพง แต่มี
ระบบน้ ำประปำที่สำมำรถกินได้ และที่สำคัญห้องน้ ำสำธำรณะส่ วนใหญ่จะต้องเสี ยเงินอีกต่ำงหำก
มุ่งหน้ าสู่ ดัมชตัดต์
เช้ำวันเสำร์ ที่ 21 ก.ค.61 สัมภำระกองโตถูกบรรจุลงในกระเป๋ ำเดินทำงอีกครั้ง พวกเรำเช็คเอำท์จำก
โรงแรมและมุ่งหน้ำไปขึ้นรถไฟที่สถำนี Frankfurt Hbf ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับสถำนีรถไฟหัวลำโพงของบ้ำน
เรำอย่ำงมำก เพื่อจะเดินทำงไปยังเมืองดัมชตัดต์ ซึ่ งใช้เวลำประมำณ 30 นำทีเรำก็ถึงสถำนี Darmstadt-Arheilgen
ซึ่งโรงแรมที่ทำงสถำบันวิจยั GSI จองไว้สำหรับผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรฯ บรรยำกำศโดยรอบเป็ นเมืองชนบทเมือง
หนึ่ง รำยล้อมไปด้วยทุ่งนำและไร่ พืชพรรณนำนำชนิด เรำได้เช็คอินเข้ำที่พกั และได้พบกับเพื่อนร่ วมห้องของเรำ
บำงส่ วน ห้องผมอยูช่ ้ นั 3 มีระเบียงที่เชื่อมหำกันได้ตลอด 4 ห้องในฝั่งเดียวกัน เพื่อนร่ วมห้องของผมเป็ นคน
รัสเซี ยและคนสก๊อตแลนด์ ส่ วนของพี่เพ้นท์เป็ นคนอิตำลีและคนโปแลนด์ หลังจำกที่เรำทำควำมรู ้จกั กันอยูพ่ กั
ใหญ่ เรำก็แยกย้ำยกันไปพักผ่อนและนัดหมำยกันออกไปเดินสำรวจเมืองรอบ ๆ พร้อมกับได้ทำนข้ำวเย็นด้วยกัน
เป็ นบรรยำกำศที่แปลกใหม่และน่ำจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็วำ่ ได้

33

ช่ วงค่ าย
สัปดำห์ที่ 1 : พวกเรำออกเดินทำงจำกที่โรงแรมไปพร้อมกันด้วยรถบัสที่ทำง GSI จัดสรรไว้ให้ ใช้เวลำ
ประมำณ 10 นำทีเรำก็ได้มำถึงสถำบันวิจยั GSI และมุ่งหน้ำตรงไปจัดแจง และได้เข้ำร่ วมปฐมนิเทศน์โดยคุณ G.
Menge, Y.Leifels และคุณ J. Knoll ผูป้ ระสำนงำนโครงกำรฯ เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับ GSI และภำพรวม
ของค่ ำ ย จัด แจงเรื่ อ งเอกสำร กำรใช้จ ัก รยำนและกฎจรำจรพื้ น ฐำน รวมไปถึ ง ได้รั บ ฟั ง บรรยำยในหัวข้อ
Accelerators: from the source to the target โดยคุณ L.Bozyk เกี่ ยวกับภำพรวมของเครื่ องเร่ งอนุ ภำคของทำงถำ
บันวิจยั GSI และปิ ดท้ำยด้วยกำรถ่ำยภำพหมู่ดว้ ยกัน ทำให้เรำได้ภำพสวยๆกลับมำฝำก โดยคุณ Gabi Otto และ
ตกช่วงเย็น เรำได้มีโอกำสพบเจอติวเตอร์ ที่จะคอยดูแลเรำตลอดค่ำยเป็ นครั้งแรก ณ เรื อนรับรองแขก ในวันถัด
มำ เรำได้รับฟั งบรรยำยในหัวข้อ Biophysics & Cancer Therapy with Heavy Ions โดยคุณ M. Kramer ซึ่ งเป็ น
ภำพรวมกำรกำรศึกษำทำงด้ำนชีวฟิ สิ กส์และรักษำโรคมะเร็ งโดยกำรใช้ Radiotherapy ซึ่ งที่สถำบันวิจยั GSI จะ
ใช้ธำตุ Carbon เป็ นหลักในกำรรักษำ และได้พูดถึงแผนกำรรักษำ (Treatment planning) ที่ทำงสถำบันฯได้พฒั นำ
โปรแกรมขึ้ นมำอี กด้วย จำกนั้นก่ อนถึ งเวลำรั บประทำนอำหำรเที่ ยง เรำยังได้ฟังหัวข้อ Compressed Nuclear
Matter โดยคุ ณ C.Sturm และคุ ณ J.Stroth ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ ค่อนข้ำงมี ควำมซับซ้อนและมี เนื้ อหำที่ ค่อนข้ำงลึ ก
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนิ วเคลียสของอะตอมในสภำวะที่มีควำมหนำแน่นสู ง ซึ่ งจะทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่ำง
ออกไปจำกนิวเคลียสของอะตอมในสภำวะปกติ ปิ ดท้ำยในช่วงเย็น เรำได้ไปเยีย่ มชมเครื่ องเร่ งอนุ ภำค UNILAC
แหล่งกำเนิ ดไอออนและส่ วนกำรวิจยั เกี่ยวกับวัสดุศำสตร์ SHIP-SHIPTRAP วันต่อมำ นับเป็ นวันที่มีกิจกรรมที่
น่ำสนใจอย่ำงยิ่ง คือ เรำได้เรี ยนพื้นฐำนโปรแกรม ROOT ซี่ งถูกคิดค้นและพัฒนำที่ CERN ในกำรประยุกต์ใช้
กับกำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขนำดใหญ่ โดยนำมำประยุกต์ใช้ทำงด้ำนฟิ สิ กส์ อนุ ภำคอย่ำงกว้ำงขวำง
ภำยหลังจำกจบกำรเรี ยน ยังมีกำรบรรยำยหัวข้อ Computing for experiments ซึ่ งนับเป็ นสิ่ งที่ดีที่ทำให้เรำเห็ น
ภำพรวมกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กบั กำรทดลองจริ ง ปิ ดท้ำยของวันด้วยกำรบรรยำยหัวข้อ Hadron
Physics with Anti-Protons โดยคุณ K. Goetzen และเข้ำเยีย่ มชม Green Cube ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงระบบคอมพิวเตอร์
และประมวลของสถำบันวิจยั GSI มีลกั ษณะอำคำรเป็ นทรงลูกบำศก์มีแถบสี เขียว ภำยในออกแบบให้ตวั อำคำรมี
ระบบทำควำมเย็นและมีกำรถ่ำยเทควำมร้อนได้ดี ประหยัดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้ได้มำกที่สุด และวันหยุดสุ ด
สัปดำห์แรกของกำรฝึ กงำนก็ได้มำถึง เรำมีกิจกรรม Rally รอบเมืองดัมชตัดต์ โดยทำงคุณ J. Knoll ได้แบ่งพวก
เรำออกเป็ นกลุ่มเพื่อทำภำรกิจที่จะต้องหำคำตอบกับโจทย์ปัญหำที่ได้รับให้ได้มำกที่สุด ซึ่ งคำถำมที่ได้รับนั้น มี
ตั้งแต่คำนวณทำงฟิ สิ กส์ หำสถำนที่จำกรู ปภำพ หำประวัติขอ้ มูลสถำนที่สำคัญ รวมไปถึงหำผลไม้ที่มีขนำดใหญ่
ที่สุดในเมืองดัมชตัดต์ หลำยกลุ่มก็มีวธิ ี กำรหำคำตอบที่แตกต่ำงกันออกไป บำงกลุ่มมุ่งหน้ำตรงไปที่หอสมุดของ
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เมือง บำงกลุ่มเลือกที่จะสอบถำมผูค้ นในเมือง นับว่ำเป็ นกิจกรรมที่สนุ ก ได้รู้จกั สถำนที่ต่ำง ๆในเมืองและช่วย
กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนในค่ำยได้เป็ นอย่ำงดี
สัปดำห์ที่ 2 : นับว่ำเป็ นสัปดำห์แรกของฝึ กงำน พวกเรำได้แยกย้ำยไปพบกับติวเตอร์ ของตัวเองในแต่ละ
กลุ่มวิจยั ซึ่ งโดยภำพรวมก็จะมีลกั ษณะคล้ำยกันคือ แนะนำภำพรวมเกี่ยวกับงำนที่จะได้รับ อบรมควำมปลอดภัย
เบื้องต้นภำยในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน และทำควำมรู ้จกั กับผูร้ ่ วมงำนในกลุ่มวิจยั นอกจำกนี้ เรำยังได้รับฟั งบรรยำย
ในหัวข้อ Atomic Physics โดยคุ ณ D.Winters, Nuclear Structure and Astrophysics โดยคุ ณ H. Simon และคุ ณ
Y. Litvinov ซึ่ งพูดถึ งภำพรวมของโครงกำรสร้ ำงของนิ วเคลี ยสในอะตอมซึ่ งประกอบไปด้วยโปรตอนและ
นิ วตรอน ตลอดจนกำรนำไปประยุก ต์ใ ช้ในกำรศึ ก ษำฟิ สิ ก ส์ ดำรำศำสตร์ ข องดำวฤกษ์ที่มี ก ำรเกิ ดปฏิ กิริยำ
นิวเคลียร์ ภำยในและทำนำยถึงควำมเป็ นไปของเอกภพ และปิ ดท้ำยด้วยหัวข้อกำรบรรยำยที่ค่อนข้ำงแปลกใหม่
ในสำยตำของชำวตะวันตก นั้นคือ Impact to the society ซึ่ งเป็ นกำรพูดถึงกำรนำองค์ควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้จริ งและผลระทบต่อสัง คม กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรรมสิ่ งประดิ ษ ฐ์ใหม่ๆ รวมไปถึ งกำรยก
ตัวกำรจดสิ ทธิบตั รองค์ควำมรู ้และเทคโนโลยีจำกสถำบันวิจยั GSI ที่ได้นำไปใช้จริ งแล้ว
สัปดำห์ที่ 3 : ทุ กคนในค่ำยได้เริ่ มต้นฝึ กงำนตำมกลุ่ ม วิจยั ของตัวเองกันเป็ นที่ เรี ยบร้ อย ทำให้เรำมี
โอกำสได้พ บปะกันน้อยลง ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกำรรั บ ประทำนอำหำรเที่ ย งด้วยกัน หรื อบำงคนก็ ไ ปร่ ว ม
รับประทำนอำหำรกับกลุ่มวิจยั ของตัวเองซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของที่นี่ อย่ำงไรก็ตำม เรำยังคงมีกำรบรรยำยในวัน
อัง คำร ซึ่ ง มี หัวข้อหลำย ประกอบไปด้วยกำรวิจยั ทำงด้ำนวัสดุ ศำสตร์ (Materials Research) โดยภำพรวมที่
เกิ ดขึ้นมำกมำย ณ สถำบันฯ GSI โดยคุณ I. Schubert กำรบรรยำยเกี่ ยวกับฟิ สิ กส์ ของพลำสมำและลำไอออน/
เลเซอร์ควำมเข้มสู ง (Plasma Physics with Intense Ion/Laser Beams) ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงก้ำวขวำง ตั้งแต่
ศึ กษำโครงสร้ ำงพื้นฐำนของอะตอม จนกระทัง่ กำรประยุกต์ใช้ในกำรศึ กษำทำงด้ำนวัสดุ ศำสตร์ โดยคุ ณ K.
Weyrich และปิ ดท้ำยด้วยหัวข้อ Nuclear Structure and Astrophysics ที่สืบเนื่ องมำจำกสัปดำห์ก่อน โดยคุ ณ Y.
Litvinov หลังจำกกำรนัง่ ฟังบรรยำยมำเป็ นเวลำนำนตลอดทั้งวัน ช่วงเย็นก่อนถึงเวลำเลิกงำน พวกเรำได้มีโอกำส
เข้ำเยีย่ มชมกลุ่มวิจยั ESR ซึ่ งเป็ นกลุ่มวิจยั ที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรกักเก็บอนุภำคในวงแหวนขนำดใหญ่ที่สำมำรถกัก
เก็บอนุ ภำคได้หลำยชนิ ดตั้งแต่นิวเคลียสของฮีเลียมไปจนถึงยูเรเนี ยม จำกนั้นในวันพฤหัสบดี เป็ นหนึ่ งวันที่ทุก
คนต่ำงตั้งตำรอคอย เพรำะเป็ นวันที่ มีกำรจัดกิ จกรรมปิ้ งย่ำงสร้ ำงสัมพันธ์ (Grill party) ซึ่ งก่ อนหน้ำนี้ คุ ณ J.
Knoll ได้จดั แจงให้พวกเรำรับผิดชอบในกำรแบ่งคนช่วยกันไปซื้ อของ เช่น เนื้ อหมู ไส้กรอก มันฝรั่ง เครื่ องดื่ม
เพื่อใช้สำหรับงำนนี้ ซึ่ งพวกเรำทั้ง 2 คนก็ได้รับหน้ำที่ขนของและจัดเตรี ยมสถำนที่สำหรับจัดงำน และยังได้รับ
โอกำสเป็ นนักปิ้ งมือฉมังอีกด้วย ทุกคนต่ำงมีควำมสุ ขมำก เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้ำงเสริ มควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
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ผูเ้ ข้ำร่ วมค่ำยฯด้วยกัน รวมไปถึ งติ วเตอร์ และศิ ษย์เก่ ำ ที่ เคยเข้ำ ร่ วมค่ำยฯนี้ มำก่ อน และปั จจุ บนั เป็ นนัก วิจยั /
ฝึ กงำนอยูท่ ี่นี่ ได้กลับมำรวมตัวหวนรำลึกถึงวันวำนกันอีกครั้งอย่ำงชื่นมื่น
สัปดำห์ที่ 4 : เวลำก็ล่วงเลยมำถึงครึ่ งทำงของค่ำยแล้ว หลำยๆคนมีควำมก้ำวหน้ำในงำนที่ตวั เองได้รับ
เป็ นอย่ำงดี ในขณะเดียวกันก็ยงั มีอีกหลำยคนเช่นกันที่กำลังพยำยำมมุ่งมัน่ แก้ปัญหำของงำนตัวเองอย่ำงไม่ลดละ
ซึ่ งนับว่ำเป็ นเรื่ องปกติในวงกำรวิทยำศำสตร์ ที่หลำยครั้ง เรำไม่สำมำรถกำหนดระยะเวลำให้กบั ควำมสำเร็ จของ
งำนเรำได้อย่ำงแน่ชดั เรำทำได้เพียงอดทนและมุ่งมัน่ แก้ปัญหำตรงหน้ำเรำให้ดีที่สุดเท่ำที่เรำจะทำได้ ดังนั้นเรำ
จึ งต้องเดิ นหน้ำ ต่ อไป สัปดำห์ น้ ี ทำงผูจ้ ดั ค่ำยฯ ได้จดั กิ จกรรมอบรมในหัวข้อ กำรเตรี ยมตัวนำเสนอผลงำน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ (Scientific Presentations) เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้กบั ผูเ้ ข้ำร่ วมค่ำยฯทุกคนสำหรั บกำร
นำเสนอผลกำรฝึ กงำนในสัปดำห์สุดท้ำย โดยมีกำรบรรยำยโดยคุณ H. Büsching ซึ่ งได้ให้เทคนิคกำรพูด กำรใช้
ศัพท์ที่ถูกต้อง กำรจัดเรี ยงและองค์ประกอบกำรนำเสนอที่ควรมี สิ่ งที่ควร/ไม่ควรทำในกำรนำเสนอ เป็ นต้น อีก
ทั้งยังมีกำรอบรมหัวข้อ กำรเขียนรำยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และกำรใช้โปรแกรม Latex (Scientific Writing
and Latex course) ซึ่ งถือว่ำมีประโยชน์อย่ำงยิง่ เพรำะทำให้พวกผมได้เพิ่มพูนทักษะกำรเขียนเชิงวิชำกำรและได้
เรี ยนรู ้เทคนิ คจำกหนึ่ งในสถำบันวิจยั ฯที่มีผลงำนตีพิ มพ์มำกมำย นับว่ำเป็ นโอกำสที่หำไม่ได้ง่ำยๆเลย และอีก
กิ จกรรมที่น่ำสนใจ คือ Summer Colloquium มีลกั ษณะเป็ นกำรบรรยำยในหัวข้อพิเศษ ซึ่ งปกติจะมีกำรจัดขึ้น
ประมำณเดื อ นละครั้ ง โดยมี หัว ข้อ คื อ Are heavy r-process elements produced only in neutron star mergers?
One year after the gravitational wave detection GW170817 ซึ่ งลักษณะเป็ นกำรสัมมนำแลกเปลี่ ยนควำมรู ้ เชิ ง
วิชำกำร โดยนักวิจยั เกือบทั้งหมดของสถำบันฯได้มำเข้ำร่ วมรับฟั งและได้ซกั ถำมพร้อมทั้งอภิปรำยแลกเปลี่ ยน
ควำมคิ ดเห็ นกันอย่ำงมี เหตุ ผลทำงวิทยำศำสตร์ พวกเรำคิ ดว่ำบรรยำยกำศที่ เกิ ดขึ้ น ณ ขณะนั้น เป็ นสิ่ งที่ น่ำ
เหลือเชื่ อ เรำได้เห็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้กนั ระหว่ำงผูเ้ ชี่ ยวชำญจำกหลำยหลำยแขนงควำมรู ้ ได้ถกปั ญหำและ
เสนอควำมคิ ดเห็ นอย่ำ งมี เหตุ ผ ล เป็ นบรรยำกำศที่ ผูท้ ี่ ส นใจวิท ยำศำสตร์ ทุ กคนต่ ำ งปรำรถนำให้เกิ ดขึ้ นใน
บ้ำนเมืองของเรำ นับเป็ นประสบกำรณ์ที่ล้ ำค่ำเกินกว่ำจะบรรยำยออกมำเป็ นคำพูดได้ท้ งั หมด
สัปดำห์ที่ 5 : จำกตำรำงกิจกรรมของค่ำยฯ สำหรับสัปดำห์น้ ี เรำจะไม่มีกำรบรรยำยหรื ออบรมอีกแล้ว
แต่เรำมีกิจกรรมสนุ กสนำนอีก 2 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดำห์น้ ี ได้แก่ กิจกรรม GSI-FAIR Summer festival ซึ่ ง
ปี นี้ จดั ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ส.ค. เป็ นงำนเทศกำลประจำปี ของทำงสถำบันฯ ซึ่ งภำยในงำนจะมีกำรเปิ ดบู
ธร้ำนอำหำรประจำชำติต่ำง ๆ ซึ่ งเกิดเป็ นกลุ่มของนักวิจยั ของแต่ละประเทศร่ วมกันทำอำหำรมำขำยเพื่อให้ทุก
คนได้ลองลิ้มชิ มรสกัน และยังเกมส์ สนุ กสนำนมำกมำยให้เด็ก ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลู กหลำนของบุคลำกรของ
สถำบันฯได้มำเริ่ มสนุ ก กำรแสดงดนตรี และเครื่ องดื่มหลำกหลำยให้เลื อกดื่ มด่ ำ ซึ่ งก็เป็ นโอกำสอันดีของพวก
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เรำอีกเช่นกันทีได้ชิมอำหำรจำกทัว่ ทุกมุมโลก และในอนำคตอันใกล้น้ ี เรำอำจจะได้เห็ นบูธของอำหำรไทยได้
ไปร่ วมในงำนนี้ ก็เป็ นได้ ส่ วนกิ จกรรมที่ 2 คือ กำรแข่งขันฟุตบอลประจำปี ของสถำบันฯ ซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมที่
นักเรี ยนที่เข้ำร่ วมค่ำยฯจะต้องลงศึกในครั้งนี้ ดว้ ย ซึ่ งมีกฎว่ำ ภำยในทีมที่ลงแข่งจะต้องประกอบไปด้วยผูห้ ญิง
อย่ำงน้อย 2 คน วันนั้นเป็ นวันที่อำกำศเป็ นใจมำก อำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งวัน พวกเรำหลำยคนที่ไม่ได้ลงแข่ง
ต่ำงก็พำกันไปเป็ นกองเชี ยร์ รวมถึ งพวกเรำก็เป็ นหนึ่ งในนั้น และแล้วปี นี้ ก็เป็ นปี ของเรำ พวกเรำสำมำรถคว้ำ
แชมป์ มำครองได้ในที่สุด หลังจำกที่ครั้งล่ำสุ ดที่ได้ตอ้ งย้อนกลับไปถึงรำว 10 กว่ำปี โดยประมำณ พวกเรำต่ำงดี
ใจมำกกับชัยชนะในครั้งนี้และได้นดั กันไปฉลองเล็กน้อยในช่วงค่ำของวันนั้น
สัปดำห์ที่ 6-7 : ใน 2 สัปดำห์น้ ี พวกเรำไม่มีกิจกรรมที่ตอ้ งเข้ำร่ วม เนื่ องจำกพวกเรำต้องให้ควำมสำคัญ
กับงำนของตัวเอง ซึ่ งหลำยคนก็ได้ผลกำรทดลองออกมำเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว และกำลังเริ่ มเขียนรู ปเล่มและทำ
สไลด์นำเสนอ และในขณะเดียวกัน ก็ยงั มีอีกหลำยคนที่เริ่ มเป็ นกังวลใจเกี่ยวกับผลกำรทดลองที่ยงั ไม่เสร็ จ เช่น
เพื่อนชำวอิตำลีที่ตอ้ งเลี้ยงเซลล์ ยังคงต้องรอเวลำให้เซลล์แข็งแรงพอที่จะเริ่ มทดลองได้ในสัปดำห์สุดท้ำย หรื อ
แม้แต่กระผม (กันต์) ที่ยงั ซ่อมแก้ปัญหำกับระบบตรวจจับที่ยงั ไม่เสถียร แต่อย่ำงไรก็ตำม พวกเรำก็ได้รับกำลังใจ
ที่ดีท้ งั จำกเพื่อนในค่ำยและติวเตอร์ ที่ดูแลพวกเรำ และในที่สุดกระผม (กันต์) ก็ได้ผลกำรทดลองชิ้นสำคัญในเย็น
วันศุกร์ ของสัปดำห์ที่ 7 นับว่ำเป็ นควำมรู ้ สึกที่อธิ บำยไม่ถูก เหมือนสิ่ งที่เรำลงแรงกำยแรงใจไปมันได้ผลิ ดอก
ออกผลออกมำให้เรำได้เชยชมในที่สุด จำกนั้นพวกเรำก็ได้ส่งแบบร่ ำรู ปเล่มรำยงำนให้กบั ทำงติวเตอร์ ของพวก
เรำเพื่อขอคำชี้แนะ และได้นำเสนอต่อหน้ำกลุ่มวิจยั ที่พวกเรำร่ วมฝึ กงำนอีกด้วย
สัปดำห์ที่ 8 : สัปดำห์สุดท้ำยของกำรเข้ำร่ วมค่ำย ได้มำถึงแล้ว เวลำช่ำงผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ ว ทำงผูจ้ ดั ค่ำย
ฯได้แบ่งวันนำเสนอออกเป็ น 3 วันด้วยกัน คือ วันจันทร์ -วันพุธ ซึ่ งกระผม (กันต์) ได้นำเสนอในช่ วงบ่ำยวัน
จันทร์ กระผม (กันต์) รู ้สึกตื่นเต้นเป็ นอย่ำงมำก เนื่ องจำกเป็ นครั้งแรกที่จะได้นำเสนองำนวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์
เป็ นภำษำอังกฤษต่อหน้ำผูฟ้ ั งที่เป็ นเจ้ำของภำษำ แต่ในที่สุดทุกอย่ำงก็ผำ่ นพ้นไปได้ดว้ ยดี ต้องขอบคุณติวเตอร์
และเพื่อนร่ วมค่ำยฯที่ช่วยสนับสนุ นและให้กำลังใจมำโดยตลอด หลังจำกนั้น กิ จกรรมสุ ดท้ำยของค่ำยก็มำถึง
งำนเลี้ ยงอำลำ (Farewell party) ถู กจัดขึ้ นในช่ วงเย็นวันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ย. อำหำรและเครื่ องดื่ มมำกมำยถู ก
เตรี ยมไว้อย่ำงพร้ อมเพียง พวกเรำสนุ กสนำนกันอย่ำงเต็มที่กบั กำรแสดงดนตรี และยังมีกำรแสดงดนตรี โดย
นัก เรี ย นที่ เ ข้ำ ร่ ว มค่ ำ ยฯ อี ก ด้ว ย นับ ว่ำ เป็ นภำพที่ ย งั คงประทับ อยู่ใ นควำมทรงจ ำของพวกเรำมำจนวัน นี้
นอกจำกนั้นพวกเรำยังได้รับหนังสื อที่รวมรำยงำนกำรฝึ กงำนของพวกเรำทุกคนไว้ เรำต่ำงแลกกันเขียนควำมใน
ใจซึ่ งกันและกัน พูดคุยกับติวเตอร์ ที่มำร่ วมส่ งอำลำนักเรี ยนของพวกเขำอย่ำงเป็ นกันเอง เป็ นค่ำคืนที่เต็มเปี่ ยม
ไปด้วยควำมรู ้สึกอย่ำงแท้จริ ง
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ตำรำงกิจกรรมของ Summer Student Program
ช่ วงหลังจบค่ าย
เช้ำวันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. บรรยำกำศที่โรงแรมที่พวกเรำพักกันมำตลอดช่วงเวลำ 2 เดือนที่ผำ่ นมำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชดั กำรแจ้งเตือนข้อควำมในแอพพลิเคชัน่ Telegram ที่พวกเรำใช้ติดต่อสื่ อสำรกันล้วนมีแต่กำรบอก
ลำ เพื่อมร่ วมค่ำยบำงคนได้เดินทำงกลับบ้ำนไปเร็ วตั้งแต่หลังเลิกงำนเลี้ยงอำลำ พวกเรำพยำยำมไปส่ งเพื่อนทุก
คนที่เดิ นทำงกลับบ้ำนตัวเอง พวกเรำต้องไปที่สนำมบินเพื่อขึ้ นเครื่ องบินไฟลท์ EK048 เวลำ 22.20 ตำมเวลำ
ท้องถิ่น ดังนั้นพวกเรำจึงตัดสิ นใจเช็คเอ้ำท์ในช่ วงบ่ำย และได้ร่วมรับประทำนอำหำรเที่ยงกับเพื่อนกลุ่มหนึ่ งที่
ยังคงพักที่โรงแรมต่อเพื่อเดินทำงกลับในวันเสำร์ และอำทิตย์ และเวลำแห่ งกำรลำจำกก็ได้มำถึง พวกเรำเก็บข้ำว
ของออกมำเตรี ยมพร้อมสำหรับเดินทำงไปสนำมบิน พวกเพื่อนได้มำส่ งพวกเรำที่หน้ำโรงแรมและมุ่งหน้ำตรงสู่
เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต พวกเรำคุยกันว่ำ ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุ ดท้ำยที่พวกเรำจะได้พบกันอีกอย่ำงแน่นอน จำกนั้นเรำก็
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ได้ไปสมทบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่ งที่ออกเดิ นทำงในช่ วงบ่ำย อำหำรฟ้ ำสต์ฟู้ดเป็ นตัวเลื อกเดี ยวที่เรำมีที่สนำมบิน
และจำกนั้นเรำก็ใช้เวลำที่เหลื อนัง่ อยู่ที่น้ นั สลับกับออกไปเดิ นดู ของฝำกรอบๆสนำมบิน ซึ่ งพวกเรำพลำดไป
อย่ำงหนึ่ ง คื อ พวกเรำลื มนำกระเป๋ ำเดิ นทำงไปหุ ้มด้วยพลำสติ ก (wrapping) เพรำะพวกเรำคิ ดว่ำร้ ำนจะเปิ ด
บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมงเหมือนกับที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ ทำให้เรำต้องเสี่ ยงโหลดกระเป๋ ำขึ้นเครื่ องข้ำมประเทศ
มำ เรำทำได้เพียงขอให้ทำงสำยกำรบิน Emirates ติดสัญลักษณ์ห้ำมโยนแค่น้ นั และในที่สุดเสี ยงเรี ยกขึ้นเครื่ องก็
ดังขึ้น กำรเดิ นทำงเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น พวกเรำมำถึ งสนำมบินนำนำชำติดูไบ เพื่อต่อเครื่ องไฟลท์ EK 418 มุ่ง
หน้ำสู่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ ท้ำยที่สุดเรำก็ได้ถึงมำตุภูมิของเรำในที่สุด เครื่ องบิน Airbus A380 ลงจอด
เวลำประมำณ 18.30 น. ตำมเวลำประเทศไทย รอยยิม้ และอ้อมกอดจำกครอบครัวและผองเพื่อนที่มำรอรับพวก
เรำอย่ำงใจจดใจจ่อ พวกเรำได้พูดคุยร่ ำลำกันเพื่อกลับไปทำหน้ำที่ของตัวเองต่อไป
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Rapid extraction of short-lived isotopes from a
buffer gas cell for use in gas-phase chemistry to
access elements beyond Fl
Kosumsupamala, Kunpisit
Chiang Mai University, Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science,
kunpisit k@cmu.ac.th

Investigation of chemical and physical properties of super heavy elements (SHEs) beyond flerovium (Fl, Z = 114) is one of the challenging issues for SHIP-TRAP and
TASCA group at GSI. Due to the low production rates and short half-lives, the combination of gas chromatographic separation and electromagnetic separation is required
to get a faster extraction technique. The new set up of buffer gas cell with miniCOMPACT detector was supposed to be performed, to evaluate the extraction efficiency and
extraction time, and compared with the old set up of RTC chamber with COMPACT
detector.

1

Introduction

properties of the elements beyond Fl (Z > 115)
include their low production rates (with cross
sections on the order of pb), and short halflives (T 12 ) , for example, the most long-lived
isotope of all elements with Z>114 is currently
known isotope of element 115, which has halflives T 21 = 170 ms. Meanwhile, the current
TASCA-COMPACT setup is applicable to isotopes with half-lives that are longer than about
0.5 s. Therefore, a faster extraction technique
and optimized setup to reach one-atom-at-time
level must be established.

Experimental investigations of the chemical and
physical properties of super heavy elements
(SHEs), defined as elements with atomic number Z ≥ 104 which its electron shell structure
is influenced by strong relativistic effects caused
by the high Z, represent a challenging topic in
current nuclear chemistry and physics research.
To date,the discovery of the elements with Z=
113, Z=115, and Z = 118 was recently confirmed, and they were named nihobium (Nh) ,
moscovium (Mc) , and oganesson (Og), respectively [1].
Currently, the successful studies of chemical
properties of copernicium (Cn, Z = 112) and
flerovium (Fl, Z = 114) were achieved by using
gas-phase chemical techniques combined with
physical pre-separation in a magnetic separator like Trans Actinide Separator and Chemistry Apparatus (TASCA) in TASCA and SHIPTRAP group at GSI [2]. The Cryo Online Multidetector for Physics And Chemistry of Transactinides (COMPACT) detector [3], which covered with Au surface and the detection of αparticles takes place, is connected directly to a
Recoil Transfer Chamber (RTC) mounted in the
focal plane of the separator, and flushed with
rapidly flowing gas.
The limitations of investigation the chemical

A buffer gas cell [4] with electric fields is established and will be characterized in off-line experiments at GSI in this work. This new interface allowed extraction times in the ms range.
In the buffer gas cell. The recoils from a 225 Ac
source are thermalized by collisions with buffergas atoms at a pressure from tens of mbar up to
few bars depending on their kinetic energy.
The electric field system inside the new buffer
gas cell includes the DC-electrode system in the
DC cage, which consists of 5 cylindrical electrodes to achieve a homogeneous electric field
gradient for the acceleration of the ions towards
the funnel structure, and the radio frequency
(RF) funnel, which consists of 40 ring electrodes
with decreasing electrode diameter. The principle of the funnel is based on a DC potential
gradient dragging the ions to the exit hole in
1

2 Experimental Setups and Measurements

2

combination with a repulsive RF field to avoid
collisions of the ions with the electrodes.
After the outlet of the buffer gas cell, the
ions are transported with the gas flow through
the miniCOMPACT detector array which consisted of 8 positive-intrinsic-negative (PIN) silicon photodiodes. Here, the experimental results
of the new set up with off-line ion source experiment was reported for preparation of the future
on-line ion source experiment.

2

Fig. 2: Photo of the DC cage

Experimental Setups and
Measurements

The main components of buffer gas cell are
shown in Fig. 1.

2.3

RF funnel

The RF funnel is an ion guide that consists of 40
individual ring electrodes with a decreasing inner diameter from 130 mm to 5 mm towards the
extraction nozzle. The distance between neighboring electrodes as well as their thickness is 1
mm. Between neighboring electrode, not only
a 180◦ phase-shifted radio frequency is applied
that creates a repulsive electric field force to prevent the ions from hitting the electrodes but also
DC potential gradient is applied for guiding the
ions to exit hole.

Fig. 1: Schematic drawing of the buffer gas cell.
The main components are: the chamber (a), the DC
cage (b), the RF funnel (c) and the exit nozzle (d)

2.1

Chamber

The chamber of the buffer gas cell with a length
of 300 mm and a diameter of 250 mm is made
of stainless steel. It is evacuated with a 180 l/s
turbomolecular pump down to pressures below
10−9 mbar.

2.2

DC cage

The DC cage consists of 5 cylindrical stainlesssteel electrodes each with a length of 29 mm and
the diameter of 180 mm. The distance between
neighboring ring electrodes is 1 mm. Thus, the
total length of the DC cage is 290 mm. The
ions are guided downstream by an electrostatic
field with a DC gradient of approximately 7 to
10 V/cm. In order to generate this gradient, the
potentials applied to the first and the last segment, connected to a voltage divider consisting
of 7 resistors of 0.1 MΩ.

Fig. 3: Photo of the RF funnel

2.4

Exit nozzle

The exit nozzle connects the high-pressure area
of the chamber with the low-pressure area of the
miniCOMPACT detector array.

2.5

miniCOMPACT detector

Each miniCOMPACT detector array, covered
with a 35-50 nm thick of Au surface where
the detection α-particles and spontaneous fission (SF) fragments occurred, consists of 8 pairs

3

Fig. 4: Photo of miniCOMPACT detector

of (1x1) cm2 large PIN epitaxial silicon photodiodes.They have an active area of (9.7x9.8) mm2
and an effective thickness of 150 µm. A gap
of 1 mm between the top and the bottom 16
PIN diode pairs formed a gas calculated geometrical efficiencies for detecting an α-particle
from atoms present inside a detector array about
76%.

3

Determination of the extraction
efficiency

The extraction efficiency, which is the main
characteristic quantity for describing the performance of a buffer gas cell, have been evaluated
by the off-line measurement method with 225 Ac
recoil ion source. The decay chain of isotope
225
Ac is shown in Fig. 5.
The decay spectrum recorded with a silicon
detector in an evacuated chamber is shown in
Fig. 6. For a given distance of 76.5 mm between
the detector and the source (ddetctor−source ) and
the diameter of 21 mm of the detector was
used. To calculate the total activity, we assume that the number of emitted α particles
from ion source 225 Ac detected on the detector surface are the one part of the surface of a
sphere with radius ddetctor−source then, the total
Ac
activity αtot
of 200(20) Bq was obtained.
Next, the energy calibration and identification of the off-line ion source 225 Ac was performed. We replaced 225 Ac ion source by the
standard triple-alpha source and recorded the
decay spectrum. Hence, we got the calibrated
energy spectrum of the silicon detector and identified the peaks which correspond to the alpha decay energies of each element in the decay
chain.
The spectrum show that the alpha decay en-

Fig. 5: The decay chain of 225 Ac.The decay modes
are indicated by the color of the squares and labeled at arrows to the corresponding daughter nuclide. The yellow and blue square correspond to αdecay and β − decay respectively. The α branching
and β − branching ratio along this decay chain is ≈
100%. The branching ratios between the α-decay energies are given. The half-lives T 1 of the isotopes
2
are given in the squares. The decay chain ends at
the stable nuclide 208 Bi .
ergies of isotope 225 Ac decay chain of 5,804(9) ,
6,126(9) , 6,341(9) , 7,069(9) and 8,390(9) keV
,which correlate with 225 Ac, 221 F r (intensity =
83.40%), 221 F r (intensity = 15.10%), 217 At and
213
P o respectively, were detected. Nevertheless, we found the spectrum of strong radioactive elements that suppressed the energy spectrum of isotope 225 Ac. The alpha decay energies of 5,693(9) , 6,062(9) , 6,295(9) , 6,791(9)
and 8,800(9) keV were investigated to be the
contamination of isotope 228 T h which consists
of alpha decay energies of 224 Ra, 212 Bi, 217 At,
220
Rn, 216 P o and 212 P o respectively.
After that, the extraction efficiency measurement of RTC-miniCOMPACT and gas stop cellminiCOMPACT was performed with both of
225
Ac and 227 Ac off-line source. The RTCminiCOMPACT was operated with a HeliumArgon gas flow of 1 L/min at room temperature.
The decay spectrum is shown in Fig. 7.
The result shows that alpha decay energies
of 6,851(51) and 7,417(51) keV, which agree
with 209 Rn and 215 P o alpha decay energy respectively, from isotope 227 Ac decay chain. In
addition, the decay energies of 7,067(51) and
8,376(51) keV from 217 At and 213 P o in the iso-

References

4

the detector under a shallow angle.However,We
can’t extract the 221 F r with this setup. Therefore, the optimization of set up should be further
investigated to reach the possibility to extract
221
F r. Unfortunately, the total extraction efficiency of new TASCA-COMPACT set up, which
refers to the miniCOMPACT detector with gas
stop cell, have not been performed due to the
technical problems i.e. vacuum pumping system
and electronical system. This set up is expected
to be operated and evaluated not only extracFig. 6: Alpha decay spectrum of the 225 Ac recoil ion tion efficiency, but also extraction time before
source for identification measurements, accumulated the next on-line ion source at SHIP-TRAP and
in an evacuated chamber for 1010 s with a silicon TASCA group on this October.
detector. The bin width was 5 keV.

tope

225

Acknowledgments
Ac decay chain were detected.

First and foremost, I would like to thank to
my tutor Stefan Götz for his patience and encouragement, and for the time spent on teaching and guiding me throughout this project. I
would also like to thank Sascha Mickat, Sebastian Raeder, Oliver Kaleja and the rest of SHIPTRAP and TASCA group for their kindness.
Many thanks to Jörn Knoll, the organizers and
every Summer Student for this memorable experience.Especially thanks to Giulia who helps me
to deal with the Latex program. Last but not
least, I would like to thank the National Science
Fig. 7: Alpha decay spectra measured in miniCOM- and Technology Development Agency (NSTDA)
PACT detector on channel #8 with the full-width- and the Synchrotron Light Research Institute
at-half-maximum (FWHM) of 120 keV and the bin (SLRI) for covering travel costs and additional
width was 3 keV.
expense.

4

Conclusions and Discussions

The new buffer gas cell setup performance was
expected to be investigated by using the off-line
measurement method. The 225 Ac ion source
was calibrated with the silicon detector and
Ac
we got the total activity αtot
of 200(20) Bq.
Furthermore, the identification of alpha decay
energy spectrum showed the contamination of
228
T h on the ion source. Subsequently, the
alpha decay spectrum of miniCOMPACT detector with RTC set up was observed. The
spectrum showed that only alpha particles from
the volatile species of decay products of isotope
225
Ac and 227 Ac,which can be transported by
a Helium-Argon gas flow through the detector
array, were detected and the low-energy tailing
appeared due to the additional energy loss inside
the gas and some particles hitting the surface of
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Preparation of Spectroscopy on 24M g + beam
Keerati Keeratikarn
Prince of Songkla University, keeratikarn.pk@gmail.com

Currently, one of the experiments at CRYRING@ESR focuses on the polarization of
an ion beam by optical pumping. However, the induced polarization does not persist
during the revolution in the storage ring without additional means. Thus a suitable
ion beam is required for these experiments. In this project, we would like to investigate
the quality of the ion beam, before injection to the ring, by determining the emittances
of the beam using the thin lens approximation. Because of some uncertainties of the
results, the emittance cannot be determined exactly. However, the orders of magnitude
of the measured emittances overlap each other, thus it could be averaged becoming to
the represented emittance of the 24 M g + beam.

1
1.1

Introduction
History

The Swedish in-kind contribution for the future
facility for antiproton and ion research (FAIR)
includes the low energy storage ring CRYRING,
built by the Manne Siegbahn Laboratory in
Stockholm, Sweden and operated from the early
1990s to 2010. The circumference of the ring is
approximately 54 meters, consisting of twelve
30 degrees bending magnets with the bending
radius of 1.2 meters. There are 12 straight sections; every second section between a bending
magnets is used for focusing the ion beam by
3 quadrupole focusing elements. The other 6
straight sections include an injection line, an extraction line, an RF accelerator and decelerator,
an electron cooler, a beam diagnostic line and
one for experimental installations.[?]

Fig. 1:

2

2.1

The scheme of the injector line at
CRYRING [?]

the beam. The magnetostatic and electrostatic
doublets consist of two single quadrupoles. In
each lens, the ion beam is focused or defocused
horizontally by a single quadrupole and vertically by another single quadrupole.

Local Injector Beamline at
CRYRING@ESR

Ion source

Ions are created in a MINIS plasma ion source
element. Electrons are emitted from a Ta filament (cathode) to a discharged cylinder (anode). An external magnetic field introduced by
a solenoid around the anodes induced the electrons moving like helix due to Lorentz force.
The desired gas, for example, Deuterium, is then
fed into the discharged chamber, resulting in the
ionization of its particles by electron impact.[?]
Moreover, an oven is also used to evaporate a
solid element, using Mg in this project. The

The injector beamline (Fig.1) includes an
ion source and a Radio-Frequency Quadrupole
(RFQ) linac. 24 M g + ions are created at low energy and transferred, in this case, through the
RFQ to be injected into the ring. The beam
instrumentation consists of compact diagnostic
chambers including a fluorescent screen and a
Faraday cup. Along the beamline, magnetostatic and electrostatic lenses, analogous to optical lenses, are used for focusing and defocusing
1

3 Measurement and Calculation

2

produced ions are singly-charged and positive,
they are, consequently, easily extracted from the
source, due to the lower potential located at the
exit of the discharge chamber.

2.2

Low energy beamline

Directly next to the ion source, an electrostatic quadrupole lens doublet focuses the produced beam. The beamline continues with a
90◦ spectrometer dipole, followed by two steerers for vertical and horizontal correction. The
90◦ magnet sets as a m/q separator, only ions
with the required mass are bended by 90◦ to
the left. Subsequently, the next section contains two quadrupole triplets, YRT1LT3 and
YRT1LT4. Each quadrupole LT3 and LT4 are
indeed triplets with three quadrupoles. All
other are doublets with two quadrupoles. contain a set of quadrupoles separated by drift distances and for which the two outer quadrupole
electrodes have the same polarity opposite to
the inner electrode. Polarity can be changed depending on experiments, thus these multiplets
behave as two triplets or as three doublets.

2.3

Acceleration section

A Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) accelerates ions to 300 keV /u. An RFQ is a linear
accelerator which focuses, bunches and accelerates a continuous beam of charged particles
with high efficiency and preserving the emittance. This is performed by a Radio Frequency
electric field, in this case at fixed frequency of
108.48 M Hz. Only ions of A/q < 2.85 can be
accelerated. It mean the 24 M g + beam cannot
be accelerated in this section so that it is only
transported through this part.[?]

2.4

High energy section and
transferline

After the RFQ, this line consists of another correction and focusing section with
two quadrupole doublets, YRT1QD6 and
YRT1QD7, and steerers. The high energy
bramline ends with a horizontally bending 35◦
of the magnetic dipole, which leads to the ring.
Injection is achieved by means of an electrostatic
kick.

Fig. 2: Partial Diagram of injector line for Emittance Determination

2.5

Diagnostic chambers

The purpose of diagnostic chambers is to analyse the ion beam. They include a fluorescent
screen and a Faraday cup, and both measurement devices can be positioned in the beam by
a stepping motor. Faraday cups are conductive
cups which measure beam intensity in the form
of electric current done via analysing the charge
gain produced due to ions hitting the cup. The
beam profile is studied using screens. In each
chamber, there is a CCD camera used to record
screen signal.

3
3.1

Measurement and Calculation
Method of Beam Diameter
Measurement

The quality of the ion beam needs to be
determined before coming into QD6.
The
quadrupole strength of QD61 is varied, fixing
the quadrupole strength of QD62. The diagnosis of this experiment takes place on the diagnostic screen (YRTDF7). Example screen shots
are shown in Fig.3. X and Y-FWHM which
represent the beam diameter following Table
1. For the second measurement, we change the
quadrupole strength of QD62 instead and diagnose the beam at DF7 again, resulting in another set of beam diameters given in Table 2[?].

3.2

Emittance Calculation

Using the thin lens approximation, the emittance of an ion beam is calculated from magnetic strengths used for calculating focal lengths
(f1 and f2 ) and the lengths of the drift, for instance, the separation between first and second
quadrupole (d) or second quadrupole and screen

3

Fig. 3: Beam profiles for different focusing strengths of QD 61 (0.4 and 0.5 1/m) and QD 62 (-1.3 and
-1.6 1/m)

(l). Therefore, the operation of lenses on 24 M g + chosen, in order to evaluate the Mσ,n matrix
beam could be illustrated through the transfer combinations, for example, 123, 235 and so on.
matrix[?].
Therefore, eq.2 can be rewritten,
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Finally, the emittance of the beam before
coming in quadrupoles 6 could be determined
∗
where 1/f = −(1/f1 + 1/f2 ) + d/f1 f2
by
q
According to a point Zi in Fig.2, the calculation
2
(4)
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of this point downstream of the point Zo on the
beamline and could be written,
  2
R1,11
σ1,11
2
 σ2,11   R2,11

 
=
 ..   ..
 .   .


σn,11

2R1,11 R1,12
2R2,11 R2,12
..
.


2
R1,12


2
 σ0,11
R2,12

..  σ0,12 
.  σ0,22
2
Rn,12

2
Rn,11
2Rn,11 Rn,12


σ1,11


σ0,11
 σ2,11 


or  .  = Mσ,n σ0,12 
 .. 
σ0,22
σn,11

(2)
where Rij is an element of a transf er matrix
where σij is an element of a beam matrix
Generally, Mσ,n matrix relates to eq.1. Referring to the setup, a quadruple strength determines the three elements in a row. This is called
the three-gradient method. However, in this
project, we would like to determine the emittance at point Zo upstreaming of Zi . This calculation can be done by measuring the beam size
at the points Zi =1,...,n by varying the quadruple strength and three of them, in general, are

4

Results and Discussions

The results of the beam diameter measurement show in Tab.1 and Tab.2. The quadrupole
strength of QD61 slightly increases. Consequently, this causes of focusing on the horizontal
direction and defocussing on vertical; it means
the x-FWHM narrows and y-FWHM widens.
On the contrary, while the quadrupole strength
of QD62 becomes stronger, in the opposite direction, the ion beam focuses on the vertical direction instead of horizontal and diminishes the
y-FWHM. These two illustrations of the measurement belong to Fig.3.
Moreover, the average emittance on x and
y projection of two measurement are illustrated
in Tab.3. On the same projection, it is clear
the emittances are not unlikely because of some
uncertainties of the results. However, there are
some magnitudes of the emittance which overlap each other, thus it could be averaged becoming to the represented emittance of the 24 M g +
beam.

References

4

Measurement using QD61
QD61
(m

−1

)

Beam diameter

x(mm · mrad)

y(mm · mrad)

x(mm)

y(mm)

QD61

9.4 ± 0.9

52 ± 23

0.4

4.4

8.9

QD62

8.9 ± 1.5

33.8 ± 4.2

0.5

2.1

8.9

Average

9.2 ± 1.7

43 ± 23

0.6

1.7

9.5

0.7

3.7

9.0

0.8

4.0

7.9

Tab. 1: Results of beam diameter by varying QD 61
Measurement using QD62
QD61

Beam diameter

(m−1 )

x(mm)

y(mm)

-1.2

5.4

10.0

-1.3

3.5

9.5

-1.4

2.1

8.9

-1.5

3.5

8.2

-1.6

5.5

9.2

Tab. 2: Results of beam diameter by varying QD62

5

Average emittance

Measurement
on

Conclusion

In this project, the emittance of a 24 M g +
CRYRING local injector is determined by measurements of the beam size from changing the
quadrupole strengths. Although, at each projection, there is the difference between two emittance, coming from the scatters of results, magnitudes of the emittance still overlap partially.
To average the emittance is the possible way to
represent the quality of the beam along the injection line and it can be injected into the ring,
but maybe with some losses: we expect some 7
mm mrad to be injected.
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