การเขารวมโครงการนักศึกษา และครูสอนฟสิกส
ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553

CERN Summer Student Programme and
CERN Physics High School Teacher Programme
เมื่ อ ครั้ ง ที่ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได เ สด็ จ พระราชดํา เนิ น เยือ นเซิร น (The
European Organization for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
นั้น ไดมีก ารลงนามในเอกสารแสดงเจตจํานงที่จะมีความรว มมือกัน (Expression of Interest : EOI) ระหวาง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และเซิรน โดยมีจุดประสงคเพื่อแสวงหาความรวมมือในการสงนักศึกษา
และครูฟ สิ กสไทยไปรว มโครงการภาคฤดูรอน รวมทั้ งสนับสนุนใหนัก ฟสิกส จากประเทศไทยเข าร ว มทํ างานวิ จัย ใน
โครงการของเซิรน
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหนักศึก ษา และครูฟสิกส
ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเขารวมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics
High School Teacher Programme ซึ่งจะจัดในชวงภาคฤดูรอนของทุกป เพื่อพัฒนาความรู และเปดโอกาสให
นักศึกษาและครูฟสิกสไทย ไดเขารวมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟสิกสที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) จึงไดรวมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันส งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และบริษัท ไออารพีซี จํากั ด (มหาชน) จัดทํา โครงการคั ดเลือ ก
นักศึกษา และครูส อนฟ สิก ส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน เพื่ อคัด เลือ กนักศึ กษาและครูส อนฟ สิกส ที่มี
ศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟสิกส 2 คน ในขั้นตอนสุดทาย ใหเปนตัวแทนประเทศไทยไปเขา
รว มกิ จกรรมดั งกล าว ณ เซิ รน สมาพั นธรัฐ สวิ ส ซึ่ง จะทํา ให ผู ที่ ไ ดรั บการคัด เลื อ กได มีโอกาสเรี ยนรู และเพิ่มขี ด
ความสามารถทางดานฟสิกส เพื่อชว ยสงเสริมและพัฒนาศัก ยภาพของบุคลากรไทยในสาขานี้อยางมีคุณ ภาพตอไปใน
อนาคต ซึ่ง ผลการดําเนินงานที่ ผานมา ในป 2553 ประสบผลสําหรั บเปนอยา งดี และในป 2554 ซึ่งเปน ปที่ 2 ได
ประชาสัมพันธ/เปดรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษา พรอมทั้งครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรนเปน
ที่เรียบรอยแลว
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เกี่ยวกับเซิรน(CERN)
เซิรน (CERN) มีชื่ออย างเป นทางการวา European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ
Organisation europé enne pour la recherche nuclé aire (ฝรั่งเศส) หรือองคกรแหงยุโ รปเพื่อการวิจัย
นิวเคลีย ร เป นองคกรความรวมมือระหวางประเทศในทวีปยุโ รปเพื่อศึกษาค นควา วิ จัย ดา นฟสิกสนิว เคลีย รและ
ฟสิกส อนุภาค ตั้ งอยูที่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิต เซอรแ ลนด โดยสํา นักงานของเซิรนนั้น ตั้งอยูรอยตอระหว าง
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอรแลนด ในฐานะที่เปนองคกรระหวา งประเทศ สถานที่ของเซิรนจึงไมอยูภายใต
อํานาจทางกฎหมายของทั้งสวิตเซอรแลนดและฝรั่งเศส เซิรนกอตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2497 มีประเทศสมาชิกที่เขา
รวมครั้งแรก 12 ประเทศ ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 20 ประเทศ ไดแก
2. ออสเตรีย
3. บัลแกเรีย
4. สาธารณรัฐเช็ก
1. เบลเยี่ยม
5. เดนมารก
6. ฟนดแลนด
7. ฝรั่งเศส
8. เยอรมนี
9. กรีซ
10.ฮังการี
11.อิตาลี
12.เนเธอแลนด
13.นอรเวย
14.โปแลนด
15.โปรตุเกส
16.สโลวาเกีย
17.สเปน
18.สวีเดน
19.สวิตเซอรแลนด
20.อังกฤษ
นอกจากนี้ยั งมีประเทศสัง เกตการณ อีก 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดี ย ญี่ปุน ตุรกี อิสราเอล และ
รัสเซีย ผูอํานวยการของเซิรน คนปจจุบัน (2553) คือ รอลฟ ฮอยเออร (Rolf Heuer)
บทบาทหลักของเซิรน คือ การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีเรื่องเครื่องเรงอนุภาคและโครงสรางอื่นๆที่จําเปน
ตอการวิจัยดา นฟสิกสอนุภาค เซิรนเปนสถานที่ทําการทดลองมากมายที่เกิดจากความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
นํา ไปใชใ หเ กิด ประโยชน และยัง มีชื่ อเสีย งในฐานะเปน ตนกําเนิด ของ www. มีศูนยค อมพิว เตอร ขนาดใหญที่ มี
อุปกรณประมวลผลขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง
หนาที่หลักของเซิรน มี 4 ขอ ดังนี้
1. การวิจัย : ศึกษาคนควาหาคําตอบเกี่ยวกับการกําเนิดจักรวาล
2. เทคโนโลยี : พัฒนาเทคโนโลยีใหล้ําหนา
3. ความรวมมือ: สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพลโลกดวยวิทยาศาสตร
4. การศึกษา : สรางนักวิทยาศาสตรรุนใหม
ปจจุบันเซิรน ไดติดตั้ง LHC (The Large Hadron Collider) ซึ่งเปนเครื่องเรงอนุภาคฮาดรอนแบบปะทะ
ขนาดใหญ ซึ่งเปนเครื่องเรงอนุภาคแบบวงกลมที่มีเสนรอบวงถึงประมาณ 27 กิโลเมตร และมีจุดประสงคเพื่อทําการ
เร งอนุภ าคในกลุ มฮาดรอนที่มี ประจุท างไฟฟา ให เคลื่อ นที่เ ปน วงกลมในทิศ ทางสวนทางกั นจนมี ความเร็ วเขา ใกล
ความเร็วแสงแลว บังคับใหลําอนุภาคทั้งสองเขาชนกัน เพื่อศึกษาฟสิกสของจุดกําเนิดสสารและการกําเนิดเอกภพที่
เปนอยูในปจจุบัน
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของโครงการ LHC
LHC

ตั้ ง อยู ภ ายในอุ โ มงค ใ ต ดิ น ขนาดใหญ มี ค วามลึ ก เฉลี่ ย ประมาณ 100 เมตร จากพื้ น ดิ น

อยู ที่เมืองเจนีว า ประเทศสวิ ต เซอรแลนด ครอบคลุม ชายแดนระหว างประเทศสวิต เซอรแลนด และฝรั่งเศส ที่
จําเปนตองสรางไวใตดินเนื่องจากเมื่อคํานวณคาใชจายระหวา งการใชอุโมงคเกา ของเครื่องเรงอนุภาค LEP เดิมของ
เซิรนกับราคาที่ดินถาตองสรางบนพื้นดินแลวการใชอุโมงคจะคุมกวา LHC เปนเครื่อ งเรงอนุภาคแบบวงกลมซึ่งมี
ขอดีที่ไม ตองใชเ นื้อที่มากในการสรา งและเราสามารถเพิ่มพลังงานของอนุ ภาคให สูง ขึ้น ไดโดยใหการเคลื่อนที่ เป น
วงกลมเส นทางเดิม ซึ่งถา สรา งใหเปน เครื่องเรงอนุ ภาคแบบทางตรงจะตองใช ระยะทางที่ยาวมาก และสิ้น เปลือ ง
งบประมาณในการสรา งมากกวา ดวยเหตุนี้ LHC จึงเปนเครื่องเรงอนุภาคแบบวงกลม
โดยการเรงอนุภาคพวกฮาดรอนเชน โปรตอน และ นิวเคลียสของตะกั่ว ใหมีความเร็ วเขา ใกลแสงจากการ
เพิ่มพลั งงานในทุกๆรอบที่อนุภาคเคลื่อนที่ภายในเครื่องเรงแบบวงกลม นักฟสิกสจะทําการจําลองสถานการณ ที่มี
เงื่อนไขเหมือนกับ ชวงหลังการเกิดบิ๊กแบงไมกี่วินาที โดยการใหลําอนุภาคเคลื่อนที่เขา ชนกันที่พลังงานสูงมาก แลว
ทําการวิเคราะหโดยใชเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกสรางขึ้นเพื่อทําการศึกษาเหตุการณแบบตางๆโดยเฉพาะ ซึ่งจะทํา
ใหความกาวหนาที่สําคัญในดานฟสิกสของอนุภาค และทําใหเกิดความเขาใจกฎพื้นฐานในธรรมชาติตั้งแตการกําเนิด
อนุภาคจนกระทั่งการกําเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยูในปจจุบัน
ดวยการทดลองของ LHC นี้ นักฟสิกสคาดหวังวาจะไดคําตอบของคําถามที่ไดมีความพยายามหาคํา ตอบมา
นานนับทศวรรษ โดยที่ความรูในดานฟสิกสของอนุภาคเกี่ยวกับที่ แบบจําลองมาตรฐาน (standard model) ยังไม
สามารถหาขอพิสูจน ไดอยางสมบูรณเชน เหตุใดอนุภาคฮาดรอนที่ประกอบไปดวย ควารกสามตัวเชน โปรตอนและ
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นิวตรอนจึงมีมวลมากกวามวลรวมของควารกที่ประกอบขึ้นเปนตัวมันหลายรอยเทาแลวมวลเหลานี้เกิดขั้นไดอยา งไร
,เหตุใดเราจึงไมพบสสารจําพวกปฏิสสาร (antimatter)ในปจจุบันทั้งที่หลังจากเกิดบิ๊กแบงแลวนาจะมีสสารและปฏิส
สารจํานวนเทาๆกัน , อนุภาคสมมาตรยิ่งยวดตามทฤษฎี Supersymmetry ไดทํานายไวเพื่ออธิบายการมีอยูของ
สสารมืดจะมีอยูจริงหรือไม และแรงที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเอกภพเปนไปแบบมีความเรงมีรูปแบบอยางไร หรือ
แมแตมิติพิเศษที่อธิบายไวในทฤษฎี Superstring จะมีอยูจริงหรือไม คํา ถามเหลา นี้ยังเปนที่นา ชวนสงสัยและเปน
แรงผลักดันใหเกิดการสรางเครื่องมือที่มีความกาวหนาที่สุดของมนุษยชาติ ที่จะมาเปดโปงทุกแงมุมของปญหาที่เรา
เหลานักฟสิกสตั้งตารอคอยคําตอบอยู หรืออาจจะมาเพิ่มเติมความนาสงสัยใหกับฟสิกสของธรรมชาติที่เราพยายาม
เอาชนะอยูก็เปนไดหากผลการทดลองนั้นใหคําตอบที่ขัดกับทฤษฎีตางๆที่ไดถูกพัฒนาขึ้นมา
เครื่องตรวจวัด อนุภาคที่แต ละสถานี ทดลองนั้นถูกสรางใหใชกับกรณีที่ต องการศึกษาและเทคโนโลยี ที่
แตกตางกันไป แตเครื่องตรวจวัดอนุภาคก็จะตองประกอบไปดวยสามสวนหลักที่กลาวมาแลวในขางตนเสมอ

สถานีทดลองใน LHC มีอยูหกกลุมคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
CMS (Compact Muon Solenoid)
LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCf (Large Hadron Collider forward) อยูกับสถานี ATLAS
TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) อยูกับสถานี CMS

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
ในสวนการทดลอง ALICE ของ LHC จะทําการเรงฮาดรอนที่เปนนิวเคลียสของตะกั่วโดยเฉพาะซึ่งเปน
ฮาดรอนที่มีม วลมากและเสถียรใหมี ความเร็วเขา ใกลความเร็ วแสงมาชนกัน ภายใตเงื่อนไขพลังงานสู งมาก ที่จะ
ทําลายอันตรกริยาแบบเขมในฮาดรอนและจะทําใหเกิดภาวะที่เสมือนกั บเปน ชวงเวลาภายหลังจากการเกิดบิ๊กแบง
ไมกี่วินาทีภายในหองทดลอง ที่สภาวะดังกลาวที่มีความหนาแนนสูงมากอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งสูงกวาอุณหภูมิที่ใจกลาง
ของดวงอาทิตยถึงหนึ่งแสนเทา(ประมาณสองลานลานองศาเซลเซียส) ซึ่งนักวิทยาศาสตรคาดหวังที่จะทําใหเกิดการ
หลอมตัวของนิวเคลียสของตะกั่วที่ป ระกอบไปดวยโปรตอนและนิวตรอนไดเปนสภาวะพลาสมาของควารกและกลู
ออน ซึ่งเปนสภาวะที่เชื่อกันวาเกิดกอนที่จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนฮาดรอนที่เสถียรและเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของสสารที่ปรากฏในปจจุบันนั้นเอง
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ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ALICE
โดยวัตถุประสงคหลักของการทดลองในสวน ALICE นี้คือศึกษาการเกิดสภาวะพลาสมาของควารกและกลู
ออน และปรากฏการณการขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเปนอนุภาค ซึ่งจะเปน การ
ตอบคําถามที่สําคัญที่ยังไมสามารถหาคําตอบไดในปจจุบันคือ
- สสารที่มีอยูในปจจุบันนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร (ในแง
ในแงของการจับกันของควารกกับกลูออน
อน)
- เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกวาผลรวมของมวลทั้งหมดของควารกที่ประกอบขึ้น เปน
ตัวมันเองหลายเทา
- เราจะสามารถพบควารกที่อยูในสภาวะอิสระไดหรือไม

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
ATLAS เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของโปรตอนสองตัว โดยมีลักกษณะแบ
ษณะแบ งเปนชั้นๆ มี
แม เหล็ กตั วนํา ยิ่ง ยวดแบบโซลินอยด ดานในและแมเหล็ก ตัว นํายิ่งยวดทอรอยด (toroid) ขนาดใหญวางรอบลํ า
อนุ ภาคเปน ทรงกระบอก ซึ่ ง ATLAS

นับ เป น เครื่องตรวจวั ด อนุภาคที่มี ขนาดใหญ ที่สุ ดที่ มนุ ษ ย เคยสร า ง มี

ความสามารถในการตรวจวัดอนุภาคไดเกือบทุกชนิด โดยเมื่อโปรตอนถูกเรงใหเขา ชนกันที่พลังงานสูง นักฟสิกสคาด
วา จะเกิดการสลายของอนุภาคและเกิดการสรางอนุภาคที่เรายังไมเคยรูจัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัวอยา งรวดเร็ว
เปนอนุภาคที่เรารูจักและดวยเครื่องตรวจวัดอนุภาคนี้

ภาพที่ 3 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ATLAS
โดยวัตถุประสงคหลักของการทดลองในสวน ATLAS คือ
-

คนหาฮิกสโบซอน
พิสูจนทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Suppersymmetry theory)
คนหามิติพิเศษ (Extra-dimensions) นอกเหนือจากที่มนุษยเคยรูจัก
คนหาอนุภาคที่อาจเปนสสารมืด (dark matter)

CMS (Compact Muon Solenoid)
CMS เปนเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคที่มี ลักษณะแบงเปนชั้ นๆ และมีแมเหล็กโซลินอยที่เปนแมเหล็ กแบบ
ตัวนํายิ่งยวดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกและใหสนามแมเหล็กไดถึง 4 เทสลา โดยแตละชั้นของ CMS ถูกออกแบบมา
ใหมีความสามารถตรวจจับอนุภาคเปนกลุมแตกตางกันซึ่งเกิดจากการชนกันระหวางโปรตอนกับโปรตอนพลังงานสูง
ซึ่ง CMS มีขีดความสามารถตรวจวัดอนุภาคไดเกือบทุกชนิด (ยกเวนนิวตริโน) เชนเดียวกับสวนสถานีทดลอง ATLAS
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ภาพที่ 4 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง CMS
สําหรับวัตถุประสงคของสถานีทดลอง CMS ในการตรวจวัดอนุภาคจะเหมือนกับของสถานีทดลอง ATLAS
แตการออกแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชตางกัน ดังนั้นสถานีทดลองทั้งสองสวนนี้จะเปนเครื่องมือที่ใชตรวจสอบ
ผลการทดลองของแตละสวนไดเปนอยางดี

LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCb เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีการออกแบบแตกตางจากเครื่องมือวัดที่เคยไดกลา วไปแลว ซึ่งแทนที่
จะเป นการสร างระบบตรวจวัดอนุภาคปด รอบบริเ วณที่เกิดการชนกันของโปรตอน แตระบบตรวจวั ดอนุภาคของ
LHCb จะสรางใหมีการตรวจวัดอนุภาคเพียงดานเดียว โดยมีสวนตรวจวัดอนุภาคซอนกันตอกันไปดานหลัง และสวน
ตรวจรอยทางเดิน สามารถเคลื่อนเพื่อทําการหาอนุภาคและปฏิอนุภาคของควารกชนิด b (bottom quark หรือ
beauty quark)

ภาพที่ 5 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCb
7/31

จุดประสงคของการทดลอง LHCb คือหาคําตอบวาเหตุใดเอกภพที่เรากําลังอาศัยอยูนี้จึงปรากฏวา มีอนุภาค
จํา พวกสสารปกติเทา นั้น ทั้งที่ใ นตอนแรกเริ่มของการเกิดเอกภพนา จะเกิดทั้ งสสาร และอนุภาคปฏิสสารจํ านวน
เทาๆกัน

LHCf (Large Hadron Collider forward)
LHCf เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดในหกสถานีทดลองอยูกับสถานี ATLAS ถูกออกแบบมา
ใหศึกษาการชนของรังสีคอสมิก (สวนใหญเปนโปรตอนพลังงานสูง) กับโปรตอนในหองทดลอง ซึ่งเปนการจําลองการ
ชนที่เ กิดขึ้ นที่ชั้ นบรรยากาศของโลกที่ จะใหอนุภาคพวก ไพออนที่เปนกลาง ( 0), รังสีแกรมมา และนิ วตรอน
จํานวนมหาสารเคลื่อนมายังผิวโลก

ภาพที่ 6 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCf
ผลที่ไดจากการทดลองจะเปนประโยชนในการใชแคลิเบรท เครื่องมือที่ใชในการศึกษารังสีคอสมิก

TOTEM (Total Elastic and diffractive cross section
Measurement)
สถานีทดลอง TOTEM ถูกออกแบบมาใหศึกษารูปแบบการชนกันของอนุภาคและผลของขนาดหรือครอส
เซกชัน (cross section) ของลําอนุภาคที่จะนํา มาชนกันตอ ความเขมของของลําอนุภาค รวมถึงการกระเจิงแบบ
ยืดหยุน (elastic scattering) ที่เกิดจากการชนของอนุภาค
ผลของการทดลองในสว นนี้ จะเปน สว นชว ยใหนัก ฟสิก สสามารถปรับ ตัวแปรตา งๆใหเ หมาะสมเพื่อใหได
รูปแบบการชนกันของอนุภาคที่สถานีทดลองอื่นๆมีความสมบูรณมากขึ้น
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ภาพที่ 7 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง TOTEM [14]

กิจกรรมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรน
โครงการภาคฤดูรอนเซิรน เปดกวางในนักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเขารวมไดโดยการสมัครผานเว็บไซตของ
เซิรน โดยตัวโครงการจะแบงเปนสองสวนคือ นักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิกของเซิรน (Member States) และ
นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไมใชสมาชิกของเซิรน (Non-Member States) ซึ่งประเทศไทยไมใชสมาชิกของเซิรน
ในปนี้นักศึกษาจากทุกทวีป ทั่วโลกที่มาเขารวมโครงการที่เปน Non member states ซึ่งมีร ะยะเวลาประมาณ 8
สัปดาห มีดังตอไปนี้
Non member states Summer student’s Nationality
Country
Number of students
Algeria
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cameroon
Canada
China
Croatia
Cyprus
Egypt
Bolivia
Ghana
Iceland
India
Ireland
Israel
Kazakhstan
Kingdom of Saudi Arabia
Lebanon
Madagascar
Malaysia
Malta
Mexico

2
1
2
1
2
2
1
5
1
4
2
1
1
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
3
2
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Pakistan
Philippines
Republic of Macedonia
Republic of Serbia
Russia
Rwanda
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Thailand
Turkey
United Arab Emirates
United States of America
Vietnam

5
1
2
1
9
1
1
1
2
1
2
10
1
2
4

TOTAL

91

จากตารางจะแสดงเฉพาะจํานวนนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไมไดเปนประเทศสมาชิกในเซิรนเทานั้น สวน
นักศึกษาที่เปนประเทศสมาชิกคือ Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the Slovak
Republic, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom จะมีนักศึกษาจํา นวนมากเขาไปทํางานวิจัย
ที่เซิรนอยูโดยตลอดทั้งป
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ตารางเวลาการทํากิจกรรมระหวางการเขารวมโครงการ
สัปดาหที่ทํากิจกรรม

กิจกรรมที่เขารวมในโครงการ

1

2

3

4

5

6

7

8

บรรยายประจําวัน
บรรยายพิเศษ (IT)
งานวิจัย
RF flanges+Straight waveguide
Diffusion bonding test
RF measurement for TD18
เขียนรายงาน+presentation
กิจกรรมเยี่ยมชม
ATLAS+SM18
LINAC+CC
ROOT workshop
1. โปรแกรมการบรรยายประจําวัน
โปรแกรมการบรรยายภายในโครงการภาคฤดูรอนแต ล ะป จ ะสามารถติ ดตามได ในเว็ บเพจ Summer
students

2010

information

page

ของโครงการโดยตรงที่ https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-

recruit/summies/default.asp

ภาพที่ 8 เว็บเพจของ Summer students 2010 information
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การบรรยายในแตละวันจะจัดในอาคารที่มีลักษณะสวยงามเรียกวา Globe แบงเปนสามชวงแตละชวงใช
เวลาประมาณหาสิบนาทีโดยโปรแกรมบรรยายจะเปดใหทุกคนที่ทํา งานอยูภายในองคกรเซิรนสามารถเขารว มได
ดังนั้นที่นั่งอาจเต็มหากไปไมทันการบรรยาย โดยหัวขอการบรรยายแตละสัปดาหมีดังนี้
สัปดาหที่
บรรยาย
2

หัวขอการบรรยาย

ผูบรรยาย

- Welcome Presentation/ Computer Security/ Workshops presentation
- From heavy Ions Collisions to Quark Matter
- Introduction to CERN Computing Services
- Superconducting Magnets
- "What is a Jet?

3

4

- Introduction to CERN
- Standard Model
- Detectors
- Antimatter in the Lab (Experimental Particle Physics)
- Fundamental Concepts in Particle Physics (Theoretical
Physics - Introductory Lecture)
- Introduction to Electronics, DAQ, Trigger
- Accelerators (Accelerator Physics)

Particle

Hoecker, A (SSLP Committee) / Lueders, S
/ Neufeld, N
Lourenco, C.
Panzer-Steindel, B.
Bottura, L
Ellis, S.
Heuer, (D.G.), R.
Terning, J.
Riegler, W.
Landua, R.
Derendinger, J-P
Neufeld, N.
Gilardoni S., Holzer B.

5

- Astroparticle Physics
- Physics at Hadron Colliders (Experimental Particle Physics)
- Introduction to Cosmology - Theoretical Physics
- Future Colliders : Physics Motivations
- Introduction to Root

Binetruy, P.
Heinemann, B.
Verde, L
Richard, F.
Grosse-Oetringhaus, J.

6

- Accelerators and Cancer Therapy
- Future Linear Colliders : Accelerator Physics
- Beyond the Standard Model (Theoretical Particle Physics)
- Initial Data at the LHC Experiments
- CP Violation
- The Search Beyond the Standard Model (Theoretical Particla Physics)

Amaldi, U.
Tecker, F.
Giudice, G.
Lecompte, T.
Raven, G.
De Roeck, A.

7

- Neutrino Physics
- Introduction to Statistics
- Introduction to Nuclear Physics
- Closing Lecture

Romanino, A.
Cowan, G.
Goutte, H.
Rubbia, C
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ภาพที่ 9 บรรยากาศการบรรยายประจําวัน
ในการบรรยายแต ละวันจะเสร็จสิ้น ประมาณ 12:00 น. และจะมีเ วลาใหผูที่เ ขา รว มฟงบรรยายมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปญหาที่ไมเขา ใจกับผูบรรยายทั้งสามชวง และยังสามารถนํา คําถามที่อาจไมทันได
ถามไปเขียนในอีเมลเพื่อถามผูบรรยายไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเขา ไปชมหรือทําการดาวโหลดคลิปการ
บรรยายที่มีขึ้นทั้งปนี้และปกอนหนาไดที่
http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%
http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%20Student%20Lectures?ln=en
Lectures?ln=en
หัวขอการบรรยายแบงตามประเภท
ประเภทหัวขอการบรรยาย

หัวขอการบรรยาย

Theoretical physics













"What is a Jet?"
Standard Model
Fundamental Concepts in Particle Physics
Astroparticle Physics
Beyond the Standard Model
CP Violation
The Search Beyond the Standard Model
Neutrino Physics
Introduction to Cosmology
Introduction to Nuclear Physics

Experimental physics









From heavy Ions Collisions to Quark Matter (Particle Physics)
From Raw Data to Physics Results
Detectors
Antimatter in the Lab
Introduction to Electronics, DAQ, Trigger
Physics at Hadron Colliders
Initial Data at the LHC Experiments

ประเภทหัวขอการบรรยาย

หัวขอการบรรยาย

Accelerator physics and technology






Superconducting Magnets
Accelerators (Accelerator Physics)
Future Linear Colliders
Future Colliders : Physics Motivations

Application of Hadron accelerator



Accelerators and Cancer Therapy

Computer and Program





Computer Security
Introduction to CERN Computing Services
Introduction to Root

Statistics



Introduction to Statistics

2. โปรแกรมเยี่ยมชม
โปรแกรมการเยี่ยมชมภายในสถาบันเซิรนจะจัดขึ้นหลังจากโปรแกรมการบรรยายประจําวันเริ่มขึ้นประมาณ
สองอาทิตย ซึ่งการเขารว มโปรแกรมการเยี่ยมชมจะตองทํา การลงทะเบียนกอนเสมอเนื่องจากจํานวนของนักศึกษา
ผูเขารวมจะถูกจํากัดอยูที่ประมาณไมเกิน 30 คนตอการเยี่ยมชมหนึ่งครั้ง โดยผูที่ทํา การลงทะเบียนไดกอนจะมีสิทธิ์
การเขารวมการเยี่ยมชมไดกอน แตผูที่ไมสามารถลงทะเบียนไดทันจะมีโอกาสในการเขา รวมไดในวันที่มีการเยี่ยมชม
เมื่อมีผูที่ลงทะเบียนที่ไมสามารถเขารวมได
2.1 ATLAS และ SM18
ในการเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ซึ่งตั้งอยูบริเ วณใกลกับอาคาร Globe ที่ใชในการบรรยาย
ประจําวัน สถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ถือเปน เครื่ องตรวจวัดอนุภาคที่มี ขนาดใหญที่สุด ในโครงการ LHC ซึ่ง
ระหวา งการเยี่ยมชมจะสามารถสัมผัสความใหญโตของเครื่องตรวจวัดอนุ ภาคดังกลาวไดจากภาพวาดที่อยูด านขาง
ของอาคารที่เปนที่ตั้งของศูนยควบคุมเครื่องตรวจวัดอนุภาค
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ภาพที่ 10 การเยี่ยมชม ATLAS และ SM18

และในการเยี่ยมชมจะเริ่มจากการชมวีดิโอระบบ 3D ที่แนะนําโครงการ LHC รวมถึง การกอสรางและการ
วิจัยที่ไดจากการตรวจวัดอนุภาคที่ ATLAS จากนั้นเยี่ยมชมหองควบคุมของสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS และชม
ชิ้นสวนของ detector ในแตละสวน และเขาในถึงหลักการทํางานของแตละสวน ในสวนของ SM 18 จะเปนสวนที่
ใชในการทดสอบและซอมแซม แมเหล็กที่เปนตัวนํา ยิ่งยวดที่ใชใ น LHC และ มีการแสดงประวัติศาสตรการพัฒนา
RF cavity หรือขุมพลังในการเรงอนุภาค ในเซิรนอยางยาวนานจนประจุบันเปน superconducting RF cavity
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2.2 LINAC และ CC

ภาพที่ 11 การเยี่ยมชม LINAC และ CC
ในการเยี่ยมชม LINAC2 ของ LHC ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดอนุภาคที่จะทํา ใหเกิดการเรียนรูที่ยิ่งใหญที่สุดของ
มนุษยชาติ คลายกับการเยี่ยมชมที่ ATLAS จะมีการบรรยายภาพรวมที่หองบรรยายเล็ก ตามดวยการลงไปดูที่เครื่อง
จริงกัน โดยที่ตั้งของ LINAC จะอยูใจกลางของสถาบันฯ ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่เริ่มตนของประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญของ
เซิรนตั้งแตการกอตั้งเมื่อหลายสิบปกอน และปจจุบันเซิรนกําลังสราง LINAC4 ขึ้นมาเพื่อใชแทน LINAC2 ที่ใชอยู
ปจจุบันซึ่งเริ่มเกาลง ในสว นการเยี่ยมชม CC (computer center) ผูบรรยายไดกลาวถึงความสามารถในการเก็บ
ขอมูลมหาสารที่ไดจากการทดลองชนอนุภาค ความปลอดภัยของขอมูล ระบบที่ใชในการจัดการกับขอมูลดังกลาว
2.3 โปรแกรม ROOT tutorial
โปรแกรม ROOT tutorial นั้น จัดขึ้นเพื่อใหนักศึก ษาที่เขา รว มโครงการไดรู จัก กับโปรแกรมที่ ถูกใชใ น
การศึกษาฟสิกสของอนุภาคอยางแพรหลายในเซิรน ซึ่งนักศึกษาที่เขา รวมทํางานวิจัยทางดานสถานีทดลองตรวจวัด
อนุ ภาคส วนใหญตอ งใชงาน โดยลัก ษณะของการบรรยายจะเปน การใหนัก ศึกษานํ าคอมพิวเตอรแ บบพกพาของ
ตัวเองที่ทําการติดตั้งโปรแกรม ROOT เอาไวแลวเขาไปเปดเว็บเพจที่ผูบรรยายไดทําไวแลวทําตามขั้นตอนตางๆ หาก
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มีปญหาก็ใหถามกับผูบรรยาย โดยจากเว็บเพจดังกลาวทุกคนจึงสามารถเขาถึงเนื้อหาดังกลาวไดอยางงายดายทุกที่
ทุกเวลา http://root.cern.ch/drupal/

ภาพที่ 12 เว็บเพจของโปรแกรม ROOT
2.4 โปรแกรมการบรรยายพิเศษ
โปรแกรมบรรยายพิ เศษนอกเหนื อจากการบรรยายประจํ า วั นจะเปน การบรรยายเกี่ย วกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรซึ่งจะจัดที่อาคาร computer center โดยเนื้อหาของการบรรยายจะเกี่ยวกับการจัดการขอมูลจากการ
ทดลองที่มี ขนาดมหาศาล, ระบบความหนา เชื่อถือของการจัดเก็บ ขอมูลที่จะตองคํานวณความหนาจะเปนของการ
สูญเสียดิสกและมีระบบการเก็บขอมูลที่สามารถสรางขอมูลขึ้นมาไดใหมเมื่อมีการสูญเสียดิสกไป รวมถึงความเสียง
ของการถูกโจมตีจากการกออาชญากรรมไซเบอรตอการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของเซิรน
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กิจกรรมในโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน
สถาบันเซิรนนอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแลว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูดวย สังเกตจาก
จะมีการจั ดอบรมครูเกือบตลอดทั้งป แต เนื่องจากโครงการอบรมครูสวนใหญจะเปดโอกาสใหกั บครูในประเทศ
สมาชิกเทา นั้น จึง มีโ อกาสนอยที่ ประเทศที่ไ มใชสมาชิกจะไดรั บโอกาสในการเขา รับการอบรม โครงการนี้ จึงเปน
โครงการเดียวในขณะนี้ที่เปดโอกาสใหครูฟสิกสระดับมัธยมจากทั่วโลกเขารวมโครงการ
โครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน (CERN Physics High School Teachers Programme) เปนโครงการ
ที่ ส ถาบั น เซิ ร น จั ด ขึ้น ทุ ก ป โดยมี เ ป า หมายที่ จ ะสนั บ สนุ น การสอนฟ สิ กส โดยเฉพาะฟ สิ ก ส อ นุ ภาค ในระดั บ
มัธ ยมศึ กษา สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณร ะหวา งครูใ นระดั บนานาชาติ เปดโลกทัศ นข อง
ครูผูสอนวิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยระดับโลก
ในการเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอน ประจําป 2553 (CERN Physics High School Teachers
Programme 2010) มีครูฟสิกสจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเขารวมโครงการทั้งหมด 22 ประเทศ จํา นวน 40 คน
ดังนี้
1. Bulgaria
2. Czech Republic
3. Finland
4. France
5. Ghana
6. Greece
7. Israel
8. Italy
9. Japan
10. Kenya
11. Macedonia
12. Netherlands
13. Norway
14. Portugal
15. Romania
16. Rwanda

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

17. Slovakia
18. Spain
19. Thailand
20. Turkey
21. United Kingdom
22. United State
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
2
2
3
5
40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

กิจกรรมในโครงการแบงหลัก ๆ ไดเปน 4 กิจกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การฟงบรรยายเนื้อหาฟสิกส
การเขาเยี่ยมชมสถานที่
การปฏิบัติการทดลอง
การนําเสนอขอมูลและผลการทํากิจกรรมกลุม

20/31

ตารางกิจกรรมสําหรับโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553

21/31

22/31

23/31

24/31

การฟงบรรยายเนื้อหาฟสิกส
ฟงบรรยายในหัวขอตอไปนี้
1. Introduction to CERN and CERN Education
เนื้อหา แนะนํา ขอ มูลเบื้องต นขององคกร เปา หมาย จุดประสงค และกิจกรรมของเซิรน รวมถึง
การศึกษา วิจัยที่เซิรน
โดย
Mick Storr (หัวหนาคณะดําเนินงานโครงการ HST 2010)
2. Introduction in Particle Physics
เนื้อหา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟสิกสอนุภาค
โดย
Dr. Lolf Landau (หัวหนาโครงการ HST 2010)
3. Introduction to Detectors
เนื้อหา
ความรูเบื้องตนของเครื่องมือตรวจวัด ในงานวิจัยเชิงฟสิกสอนุภาค
โดย
Dr. Frank Hartmann (KIT - IEKP)
4. Antimatter in the Lab
เนื้อหา
ประวัติ ทฤษฎี วิธีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปฏิสสาร และงานวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ
โดย
Lolf Landau (หัวหนาโครงการ HST 2010)
5. Antimatter Teaching Modules
เนื้อหา แนะนําสื่อการสอนประเภทตางๆ และการสรางสื่อการสอน เรื่องฟสิกสอนุภาค
โดย
Terrence Baine (มหาวิทยาลัยออสโลว ประเทศแคนาดาและคณะผูดําเนินงานโครงการ
HST)
6. Phywe Presentation
เนื้อหา การสรางเครื่องมือวิทยาศาสตรเ พื่อสาธิต และวั ดปริมาณทางฟสิกส แนะนําอุ ปกรณทาง
วิทยาศาสตร และกิจกรรมการทดลองในทางฟสิกส
โดย
Christine Poloni (บริษัท Phywe ประเทศเยอรมนี)
7. Introduction to Accelerators
เนื้อหา
ประวัติ ทฤษฎี หลักการ การสรางเครื่องเรงอนุภาค
โดย
Daniel Brandt (นักวิจัย สาขา เครื่องเรงอนุภาค)
8. Introduction to Cosmology
เนื้อหา ทฤษฎีการเกิดจักรวาล การศึกษา วิเคราะหขอมูลดานจักรวาลวิทยา
โดย
Geraldine Servant (นักวิจัย สาขาฟสิกสทฤษฎี : จักรวาลวิทยา)
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9. Medical Applications of Particle Physics
เนื้อหา การประยุกตความรูทางฟสิกสอนุภาค เพื่อใชในทางการแพทย งานวิจัยและเทคโนโลยีที่
เกิดจากความรูดานฟสิกสอนุภาค
โดย
Manjit Dosanjh (นักวิจัย สาขา Medical Physics)
10. Accelerate
เนื้อหา เทคนิ ค ตั ว อย า งการสร า งสื่ อ การสอน สาธิ ต การทดลองที่ เ กี่ ย วกั บ ฟ สิ ก ส อ นุ ภ าค
เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน
โดย
Suzanne Sheehy (มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด ประเทศอังกฤษ)
11. สัมมนาพิเศษ เรื่อง Building a Commercial Space Launch System and the Role of Space
Tourism in the Future
เนื้อหา แนะนํา บริษัท Virgin galactic และธุรกิจการทองเที่ยวนอกโลกดวยยานอวกาศ แนวคิด
และแนวทางการพัฒนายานอวกาศในเชิงธุรกิจ
โดย
Will Whitehorn (ประธานบริษัท Virgin Galactic ประเทศอังกฤษ)
12. บรรยายพิเศษ Particle Physics
เนื้อหา แนวทาง วัตถุประสงค และการพัฒนางานวิจัยตามทฤษฎีฟสิกสอนุภาค
โดย
Jonathan R. Ellis (นักฟสิกสทฤษฎี ของเซิรน)
13. ปด โครงการ โดย Rolf Heuer ผูอํ านวยการของเซิรน ตอบคําถามผูเ ขา รวมโครงการอธิบาย
เปาหมายและแนวทางขององคกร รับฟงความกาวหนาและปญหาระหวางการดําเนินโครงการ

Rolf Heuer

Jonath an R. Ellis

Dr. Frank Hartmann

Terrence Baine (เสื้อขาว)

ภาพ 3 รับฟงการบรรยายจากวิทยากร
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ผลการดําเนินงานที่ผานมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผูแทนประเทศไทย เขา
รวมโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553 จํานวน 2 คน และประจําป 2554 จํานวน 2 คน และรวม
โครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553 จํานวน 2 คน และประจําป 2554 จํานวน 2 คน ดังนี้

ผูแทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553
1. นายฐาปกรณ ภูลําพงษ (รุนที่ 1)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
งานวิจัยที่สนใจ : Particle accelerator physics
Low emittance beam for accelerator and collider
“ขา พเจา รูสึก สํา นึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ที่ได
พระราชทานโอกาสอันยิ่งใหญใหกับ ขาพเจา โดยการเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรนซึ่งนับเปน
สถาบันวิจัย ทางวิท ยาศาสตรที่มี ความกา วหนา ที่สุด แห งหนึ่ง จะเปนการเพิ่ มศักยภาพและประสบการณ
อันมีคาใหกับขาพเจา ซึ่งทุกสิ่ง ที่ขาพเจาไดรับจากโครงการนี้จะเป นหนึ่งกาวที่สําคัญของเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศไทยในดานวิทยาศาสตรของขาพเจาตอไป”
2. นายอภิมุข วัชรางกูร (รุนที่ 1)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology
“ดีใจมากที่ไดรับ คัดเลือกไปเซิร น เพราะเซิรนเปนสถาบันที่ทํางานวิจัยในดานที่ขาพเจา สนใจมากอยูแล ว
ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่จะไดเรียนรู วิชาการทางดานฟสิกสพลังงานสูง และเรียนรูวิธีการทํางานของนัก
ฟสิกสระดับแนวหนาของโลก ซึ่งจะเปนความรูสําหรับการพัฒนาแนวทางการวิจัยในสาขานี้ของประเทศ
ไทยได"

ผูแทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553

1. น.ส.พิมพร ผาพรม (รุนที่ 1)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทาคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ
“การไดรั บคั ดเลือ กใหเ ขา รว มโครงการครูฟสิ กส ภาคฤดูร อนเซิ รนครั้ งนี้ นับ เป นโอกาสสํา คัญ ยิ่ง ที่จ ะได
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ ยวกับ การวิจัยสาขาฟสิ กสใ นองคกรระดับ โลก อีกทั้ งยัง มีการเข าร วมอบรมเกี่ ยวกับ
การจั ดการเรี ยนการสอนวิชาฟ สิก ส และวิ ทยาศาสตร รวมกับเพื่อนครูจากทั่ว โลก อันจะเปนแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ขาพเจ าเชื่อวาโครงการนี้จะเปน กําลังใจ
และแรงบันดาลใจที่ดีแกครูฟสิกสทั่ วประเทศ ใหเ กิดความมุ งมั่นและกระตือรือรนที่จะพัฒ นาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรตอไป”

2. น.ส.สุพัตรา ทองเนื้อหา (รุนที่ 1)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
“การไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน ในครั้งนี้ ขาพเจารูสึก เปนเกียรติและ
สํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ท รงพระราชทาน
โอกาสใหครูฟสิกสระดับมัธยมศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถานบันที่มีชื่อเสียงระดับ โลก CERN ซึ่งเปน
โอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปนการเปด
โลกทัศนของครูผูสอนวิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยระดับโลก ขาพเจาจะเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณนํามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนและการวิจัยตอไปในอนาคต"

ผลการดําเนินงาน ป 2554
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการ คัด เลื อก
นัก ศึกษา และครู สอนฟสิกส เพื่ อเขา รวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิ รน สถาบัน วิจัย แสงซิน โครตรอนแหง ชาติ
(องคการมหาชน) จึงรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ หงชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการประกาศรับสมัครผูที่สนใจเขา รวมโครงการ
และไดมีการจัดตั้ งคณะกรรมการคัดเลื อกนักศึกษา และครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน
ประจําป 2554 ขึ้น
ในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผูสมัครในเบื้องตนจากใบสมัคร และไดคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบั ติแ ละศั กยภาพสอดคลอ งกับขอกํ า หนดมากที่สุด จํา นวนหนึ่ง เพื่ อใหมาเขาสอบสัม ภาษณคั ดเลือก
โครงการนักศึกษา จํา นวน 13 คน และโครงการครูสอนฟสิ กส จํ านวน 11 คน ที่มีศักยภาพ และคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมที่สุดในขั้นตนจํานวน 8 คน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุม ารี เพื่อทรงคัด เลือกในขั้น ตอนสุดทาย (ทรงพระวินิ จฉัยคัด เลือกนั กศึก ษา จํานวน 2 คน และครูสอน
ฟสิกส จํานวน 2 คน) โดยมีจัดการสอบสัมภาษณในวันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ
หองประชุมสํ านักงานสถาบัน วิจัย แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) อาคารวิ จัยโยธี ถนนพระรามที่หก
กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงมีพ ระราชวินิจฉั ยคั ดเลือ กนั กศึก ษาและครู
สอนฟสิกส เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2554 ไดแก
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ผูแทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2554
1. นางสาวนันทา โสภณรัตน (รุนที่ 2)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
งานวิจัยที่สนใจ : Quantum theory, computational physics และ High
energy physics
“ขา พเจา รูสึกดีใจและสํานึ กในพระมหากรุณ าธิคุณเปนอยางมาก ที่ไ ดทรงพระราชทานโอกาสแกขา พเจา ไป
รวมฝกงานภาคฤดูรอนที่เซิรน ซึ่งการไปรวมฝกงานครั้งนี้ จะเปนการเปดโลกทัศนของขาพเจา ทําใหไดความรู
มากขึ้น และไดเห็นการทํางานของนักฟสิกสระดับโลก ขาพเจาจะนําประสบการณที่ไดนี้มาเปนสวนชวยพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศชาติตอไปในอนาคต”

2. นายสุโข กองตาวงษ (รุนที่ 2)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาโท ป 1 สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ : Accelerator physics and electronics
“ขาพเจารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรูสึกดีใจ
มากที่ไดมีสวนรวมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรนในครั้งนี้ เนื่องจากเซิรนเปนสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง
และมีนักวิชาการผูมีความสามารถและประสบการณมากมายจากทั่วโลก การไดมีสวนรวมกับกิจกรรมในครั้งนี้
เปนโอกาสที่จะไดรับความรูและประสบการณที่หลากหลาย เปนการสรางเครือขายในการทํางานในอนาคต ซึ่ง
จะเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถเพื่อนํามาพัฒนาประเทศทั้งทางดานงานวิจัยและทางดานการศึกษา
ตอไป”

ผูแทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2554

1. นายอนุชา ประทุมมา (รุนที่ 2)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 3 - 23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม
“การไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการครูฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรนในครั้งนี้ ขาพเจารูสึกเปนเกียรติ และสํานึกใน
พระมหากรุ ณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสใหครู
ฟสิกสระดับมัธยมศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบัน CERNที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเปนโอกาสอันดีในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวา งครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปนการเปด โลกทัศนของครูผูสอน
วิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยในระดับโลก ขาพเจาในนามของตัวแทนของครูฟสิกสทั่วประเทศที่ไดรับการคัดเลือก
และในนามของครูโรงเรียนมหิ ดลวิท ยานุสรณ ซึ่งเป นโรงเรีย นวิทยาศาสตรแ หงแรกของประเทศไทย จะเก็ บ
เกี่ ยวความรูแ ละประสบการณทั้ งหมดนํา มาถา ยทอดใหกับ เพื่ อนครูและนักเรียน โดยนํา มาประยุก ตใ ชในการ
เรียนการสอนและการวิจัยตอไปในอนาคต”

2. นายลือชา ลดาชาติ (รุนที่ 2)
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนสายบุรี “แจงประชาคาร” จ.ปตตานี
“ข า พเจ า ขอเทิ ด ทู น สายพระเนตรที่ ก วา งไกลของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่
พระราชทานโอกาสให ครู ฟสิกสไ ทยไดเ ขา ร วมในโครงการภาคฤดู รอนที่เ ซิร น ด วยความสํ านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค ขาพเจาจะตั้งใจศึกษาหาความรูและเผยแพรความรูนั้นแกบุคคลที่สนใจอยา งเต็มกําลัง
ความสามารถ นี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ ที่ขาพเจาขอนอมรับไว ดวยความรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง”

