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สมมาตรเกจของแรงแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและทฤษฎีสนามควอน
ตัม

And God said, Let there be light: and there was light.
Book of Genesis

นอกจาก สนาม สเกล าร์ (สปิน 0) และ สนาม สปิน เนอ ร์ (สปิน 1/2
ซึ่งไม่สอนในตอนนี้) สนามอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากในทฤษฎีสนามควอนตัม
ก็คือสนามเวกเตอร์ (vector fields) ซึ่งเป็นสนามที่ใช้อธิบายอนุภาคที่มีสปินเป็น 1
โดยปกติอนุภาคที่เป็นโบซอนหรืออนุภาคที่มีสปินเป็นจำนวนเต็มจะมีหน้าที่เป็นสื่อ
กลางของอันตรกิริยา เราจะเรียกอนุภาคที่ทำหน้าที่สื่อนำแรงระหว่างอนุภาคอื่นๆ
ว่า เมดิเอเตอร์ (mediators) และอนุภาคที่ทำหน้าที่สื่อนำแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ
โฟตอนซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่มีมวลและเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสง

เราทราบแล้ว ว่า เรา สามารถอธิบายพฤติกรรมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้
ด้วยสมการแมกซ์เวลล์ ซึ่งการทำให้ทฤษฎีมีความเป็นควอนตัมต้องทำการโปรโมท
สนามให้กลายเป็นตัวดำเนินการเช่นเดียวกับที่ เคยทำมาแล้วในกรณีของสนาม
สเกลาร์ อย่างไรก็ตามในที่นี้เราจะกล่าวถึงสมการแมกซ์เวลล์รวมถึงสมมาตรเกจ
เพียงเท่านั้น ส่วนการควอนไทซ์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง
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1.1 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
เราจะเริ่มต้นจากสมการของแมกซ์เวลล์ที่เรารู้จักกันดีในรูปแบบของเวคเตอร์

∇∇∇·E = 0,
∂E

∂t
=∇∇∇×B (1.1)

∇∇∇·B = 0
∂B

∂t
=−∇∇∇×E (1.2)

ซึ่งเราได้แสดงให้เห็นไปแล้วว่าถ้าเราเขียนสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในรูปของ
fieldstrength tensor

Fµν = ∂µAν−∂νAµ (1.3)

ซึ่ง Aµ = (ϕ,A) คือการเขียนศักย์ไฟฟ้าและเวคเตอร์ศักย์แม่เหล็กในรูปของเวคเตอร์
สี่มิติ เราจะได้ fieldstrength tensor ประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่
เหล็กอยู่ นั่นคือถ้าใช้

E =−∇∇∇ϕ− ∂A

∂t
, B =∇∇∇×A (1.4)

เราจะเขียนองค์ประกอบของ fieldstrength tensor ในรูปของแมทริกซ์ได้เป็น

Fµν =


0 Ex Ey Ez

−Ex 0 −Bz By

−Ey Bz 0 −Bx

−Ez −By Bx 0

 (1.5)

เนื่องจาก field strength tensor เป็นสนามมีลักษณะของสัมพัทธภาพพิเศษอยู่ใน
ตัวเราจึงต้องการอธิบายสมการทั้งหมดในรูปของมัน เราจะเริ่มจากการแสดงว่าสม
การแมกซ์เวลทั้งสี่สมการสามารถลดรูปเป็นเพียงสองสมการ

∂µFµν = 0 (1.6)
∂λFµν+∂µFνλ+∂νFλµ = 0 (1.7)

โดยที่สมการแรกเป็นสมการการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถหาได้จากลากรานเจียน ใน
ขณะที่สมการที่สองเราเรียกว่าเอกลักษณ์ของบียังคี (Bianchi’s identity) ซึ่งเราจะ
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ได้เจออีกครั้งในวิชาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเทนเซอร์ความ
โค้ง (Curvature tensor)

เพื่อที่จะแสดงว่าสมการด้านบนลดรูปเป็นสมการแมกซ์เวลเราจะเริ่มจาก
กระจายสมการการเคลื่อนที่

∂0F 0ν+∂1F 1ν+∂2F 2ν+∂3F 3ν = 0

สำหรับ ν= 0

∂0F 00 +∂1F 10 +∂2F 20 +∂3F 30 = 0 ⇒ ∂Ex

∂x
+ ∂Ey

∂y
+ ∂Ez

∂z
= 0

ซึ่งเมื่อเขียนในรูปที่รัดกุมมากขึ้นก็คือ
∇∇∇·E = 0 (1.8)

สมการนี้ก็คือกฎของเกาส์ในรูปอนุพันธ์ (Gauss’s law in derivative form) และ
ไม่มีแหล่งกำหนด q = 0

สำหรับ ν= 1

∂0F 01 +∂1F 11 +∂2F 21 +∂3F 31 = 0 ⇒ ∂Ex

∂t
= ∂Bz

∂y
− ∂By

∂z

สำหรับ ν= 2

∂0F 02 +∂1F 12 +∂2F 22 +∂3F 32 = 0 ⇒ −∂Ey

∂t
= ∂Bz

∂x
− ∂Bx

∂z

สำหรับ ν= 3

∂0F 03 +∂1F 13 +∂2F 23 +∂3F 33 = 0 ⇒ ∂Ez

∂t
= ∂By

∂x
− ∂Bx

∂y

ถ้าเราเขียน 3 สมการสุดท้ายใหม่จะได้
∂E

∂t
=∇∇∇×B (1.9)

ซึ่งก็คือกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s law) อีก 2 สมการที่เหลือสามารถหาได้จาก
เอกลักษณ์ของบียังคี (??) ซึ่งเราก็จะได้

∇∇∇·B = 0
∂B

∂t
=−∇∇∇×E (1.10)

ซึ่งก็คือกฎของเกาส์กับกฎของแอมแปร์ตามลำดับ
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แบบฝึกหัด 1: จงพิสูจน์สมการแมกซ์เวลอีกสองสมการที่เหลือจากเอกลักษณ์
ของบียังคี

ในส่วนของสมการการเคลื่อนที่เราสามารถหาได้จากลากรานเจียนซึ่งอยู่ใน
รูปของ

L =−1

4
FµνFµν (1.11)

เมื่อใช้สมการ EulerLagrange เราจะได้

∂L

∂(Aν)
−∂µ

(
∂L

∂(∂µAν)

)
=−∂µFµν = 0 (1.12)

ซึ่งสอดคล้องกับสมการแมกซ์เวลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว

1.2 สมมาตรเกจ
ลากรานเจียน 1.11 มีสมมาตรอันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากคือสมมาตรเกจ (Gauge
symmetry) ซึ่งเราจะเห็นได้ไม่ยากว่าภายใต้การแปลง

Aµ → A′
µ = Aµ+∂µλ (1.13)

field strength tensor จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Fµν → F ′
µν = Fµν (1.14)

ซึ่งจะส่งผลให้ลากรานเจียนไม่เปลี่ยนแปลงด้วย เราจึงเรียกการแปลงเกจแบบนี้ว่า
เป็นสมมาตรเกจของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ในแง่มุมของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ
คลาสสิคการแปลงเกจนี้คือการแปลงของศักย์ไฟฟ้าและเวคเตอร์ศักย์แม่ เหล็กที่
ทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง
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แบบฝึกหัด 2: จงแสดงว่าการแปลงเกจ

ϕ→ϕ′ =ϕ+ ∂λ

∂t
A → A+∇∇∇λ

ไม่ทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเมื่อพิจารณาจากสมการ

E =−∇∇∇ϕ− ∂A

∂t
, B =∇∇∇×A (1.15)

ข้อสังเกตอีกอันที่มีความสำคัญก็คือการแปลงเกจนี้มีลักษณะเป็น local
transformation นั่นคือฟังก์ชั่น λ(t ,x) ขึ้นกับตำแหน่งใน spacetime

1.3 Introduction to Quantum
Electrodynamics

ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงสนามสปินเนอร์ (เฟอร์มิออน) ในแง่ของการเป็นสนามค
วอนตัมในการอบรมนี้ แต่เราจะทำความรู้จักมันผ่านทางสมมาตรเกจแทนเนื่องจาก
สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจทฤษฎี Quantum Electrodynam
ics เพราะมันคือตัวแทนของอิเล็กตรอน จากลากรานเจียนของสมการดิแร็คที่เราได้
เคยเห็นแล้วในประวัติความเป็นมาของการสร้างทฤษฎีสนามควอนตัม

LD =ψ(i /∂−m)ψ (1.16)
เราจะพบว่าลากรานเจียนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การแปลงสมมาตรภายใน ψ →
e−iαψ และ ψ → e iαψ ซึ่งเมื่อนำไปคำนวณหากระแสอนุรักษ์ตามทฤษฎีบทนอ
เธอร์จะได้ jµ =ψγµψ ซึ่งกระแสนี้เราจะตีความว่าเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ดังนั้นถ้าเราต้องการจะให้ทฤษฎีของอิเล็กตรอนที่มีอันตร
กิริยากับโฟตอนเราสามารถเขียนเทอมที่แทนอันตรกิริยาได้เป็น

e jµAµ = eψγµψAµ (1.17)
และทำให้ลากรานเจียนสุทธิเมื่อรวมทั้งสนามสปินเนอร์และสนามเวคเตอร์คือ

L =−1

4
FµνFµν+ψ(i /∂−m)ψ−eψγµψAµ (1.18)
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อย่างไรก็ตาม ถ้าเราพิจารณาการแปลงเกจในทฤษฎีนี้เราจะพบว่าลากรานเจียนนี้
ไม่มีสมมาตรชนิดนี้อยู่ (ถ้าลองทำจะพบว่ามีเทอม ∂µλ(x) เพิ่มขึ้นมาเพราะการ
แปลงนี้ เป็น local transformation) ซึ่งถ้าเราคาดหวังให้ธรรมชาติมีสมบัติของ
สมมาตรที่ระดับควอนตัมเราควรจะต้องแก้ไขทฤษฎีในลักษณะที่สมมาตรนี้ยังอยู่
วิธีการแก้ไขเราจะเขียนลากรานเจียนใหม่โดยการรวมเทอมเป็น

L =−1

4
FµνFµν+ψ(i /D −m)ψ (1.19)

เมื่อ Dµ = ∂µ+i e Aµ เรียกว่าอนุพันธ์โควาเรียนต์ (covariant derivative) และลาก
รานเจียนนี้จะอินวาเรียนต์ภายใต้การแปลงเกจซึ่งเราจะต้องแปลงสนามของสปิน
เนอร์ด้วย นั่นคือ

Aµ → Aµ+∂µλ และ ψ→ e−i eλψ (1.20)

ดังนั้นเราพบว่า

Dµψ= ∂µψ+ i e Aµψ → ∂µ(e−i eλψ)+ i e(Aµ+∂µλ)(e−i eλψ) = e−i eλDµψ

(1.21)
จาก อนุพันธ์ โค วา เรียน ต์ นี้ เรา สามารถ เห็น ได้ อย่าง ชัดเจน ว่า ลาก ราน เจียน ไม่
เปลี่ยนแปลงภายใต้การแปลงเกจ ซึ่งการแปลงเกจในกรณีนี้เราเรียกว่า U (1) เกจ
โดยที่ชื่อของ U (1) มาจาก Unitary gauge group of dimension 1

ในบทต่อไปเราจะแสดงให้เห็นว่าอันตรกิริยาระหว่างสนามเกจกับเฟอร์มิ
ออนสามารถสร้างได้ด้วยวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น ทฤษฎีเกจที่สร้างจากกรุ๊ปอื่นๆ
ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะให้อธิบายอันตรกิริยาอย่างอื่นที่เราพบได้ในธรรมชาติ เช่น
อันตรกิริยาอ่อนสร้างจากกรุ๊ป SU (2) และจะมีสนามเกจที่สอดคล้องกับกรุ๊ปนี้
3 สนาม ได้แก่ W ± และ Z โบ ซอน และ อันตร กิริยา เข้ม จาก กรุ๊ป SU (3)

ซึ่งมีสนามเกจได้แก่ กลูออน 8 สนาม

1.4 Scalar Electrodynamics
ในกรณีของสนามสเกลาร์ที่ เป็นจำนวนจริงเราจะไม่สามารถหากระแสอนุรักษ์ที่
เหมาะสมได้ถึงแม้ว่ามันจะมีสมมาตรในลากรานเจียนก็ตาม ดังนั้นเราจะพิจารณา
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เฉพาะกรณีของสนามสเกลาร์เชิงซ้อนซึ่งลากรานเจียนของสนามสเกลาร์เชิงซ้อนก็
คือ

LS = (∂µΦ)†(∂µΦ)−m2Φ†Φ (1.22)
ซึ่งเมื่อคำนวณ conserved current เราจะสร้างเทอมที่มีอันตรกิริยากับโฟตอน
เป็น

Li nt =−i ((∂µΦ
†)Φ−Φ†(∂µΦ))Aµ (1.23)

อย่างไรก็ตามลากรานเจียนนี้ ไม่ เพียงพอที่จะทำให้มันไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การ
แปลงเกจ Aµ → Aµ+∂µλ และ Φ → e−i eλΦ (เราจะพบว่ามันขาดเทอมประเภท
Φ†ΦAµAµ ไป)

ดังนั้นเพื่อเป็นการเลียนแบบความสำเร็จจากทฤษฎี Quantum Electro
dynamics เราสามารถทำให้มันมีสมมาตรเกจได้โดยการแทน ∂µ ด้วยอนุพันธ์โควา
เรียนต์ Dµ = ∂µ+ i e Aµ ทำให้ลากรานเจียนที่ไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การแปลงเกจก็
คือ

L =−1

4
FµνFµν+ (DµΦ)†(DµΦ)−m2Φ†Φ (1.24)

ซึ่งเราจะเห็นว่าเทอมอันตรกิริยาระหว่างโฟตอนกับสเกล่าร์จะปรากฎขึ้นเองตอนที่
เราแทนด้วยแทนอนุพันธ์โควาเรียนต์ เราจะใช้ลากรานเจียนนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนที่
เราคำนวณมวลของสนามเกจโดยวิธีการทำลายสมมาตรแบบเฉียบพลัน (Sponta
neous symmetry breaking) และสนามสเกลาร์ในกรณีนั้นก็คือสนามฮิกซ์ (Higgs
boson)

แบบฝึกหัด 3: จงหาสมการการเคลื่อนที่ของทุกสนามในสมการ 1.19 และ 1.24
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