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การเขารวมโครงการนักศึกษา และครูสอนฟสิกส
ภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553

CERN Summer Student Programme and 
CERN  Physics High School Teacher Programme 

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิรน (The 
European Organization for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552  
นั้น ไดมีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจํานงที่จะมีความรวมมือกัน (Expression of Interest : EOI) ระหวาง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และเซิรน  โดยมีจุดประสงคเพื่อแสวงหาความรวมมือในการสงนักศึกษา
และครูฟสิกสไทยไปรวมโครงการภาคฤดูรอน รวมทั้งสนับสนุนใหนักฟสิกสจากประเทศไทยเขารวมทํางานวิจัยใน
โครงการของเซิรน  

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหนักศึกษา และครูฟสิกส

ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเขารวมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN  Physics 

High School Teacher Programme  ซึ่งจะจัดในชวงภาคฤดูรอนของทุกป เพื่อพัฒนาความรู และเปดโอกาสให

นักศึกษาและครูฟสิกสไทย ไดเขารวมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟสิกสท่ีมีชื่อเสียงจากทั่วโลก สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) จึงไดรวมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการคัดเลือก

นักศึกษา และครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟสิกสที่มี

ศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นตน  แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟสิกส 2 คน ในขั้นตอนสุดทาย ใหเปนตัวแทนประเทศไทยไปเขา

รวมกิจกรรมดังกลาว ณ เซิรน สมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งจะทําใหผูที่ไดรับการคัดเลือกไดมีโอกาสเรียนรู และเพิ่มขีด

ความสามารถทางดานฟสิกส เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในสาขานี้อยางมีคุณภาพตอไปใน

อนาคต ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา ในป 2553 ประสบผลสําหรับเปนอยางดี  และในป 2554 ซึ่งเปนปที่ 2 ได

ประชาสัมพันธ/เปดรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษา พรอมทั้งครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรนเปน

ที่เรียบรอยแลว
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เกี่ยวกับเซิรน(CERN)

เซิรน (CERN) มีชื่ออยางเปนทางการวา European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ 
Organisation europé enne pour la recherche nuclé aire (ฝรั่งเศส) หรือองคกรแหงยุโรปเพื่อการวิจัย
นิวเคลียร เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาคนควา วิจัยดานฟสิกสนิวเคลียรและ
ฟสิกสอนุภาค  ตั้งอยูที่ ณ กรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสํานักงานของเซิรนนั้นตั้งอยูรอยตอระหวาง
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอรแลนด ในฐานะที่เปนองคกรระหวางประเทศ สถานที่ของเซิรนจึงไมอยูภายใต
อํานาจทางกฎหมายของทั้งสวิตเซอรแลนดและฝรั่งเศส เซิรนกอตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2497  มีประเทศสมาชิกที่เขา
รวมครั้งแรก  12 ประเทศ  ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 20 ประเทศ ไดแก 
  1. เบลเยี่ยม 2. ออสเตรีย 3. บัลแกเรีย 4. สาธารณรัฐเช็ก 

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  

นอกจากนี้ยังมีประเทศสังเกตการณ อีก  6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุน ตุรกี อิสราเอล และ
รัสเซีย  ผูอํานวยการของเซิรน คนปจจุบัน (2553) คือ รอลฟ ฮอยเออร (Rolf Heuer) 

บทบาทหลักของเซิรน คือ การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีเรื่องเครื่องเรงอนุภาคและโครงสรางอื่นๆที่จําเปน
ตอการวิจัยดานฟสิกสอนุภาค เซิรนเปนสถานที่ทําการทดลองมากมายที่เกิดจากความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชน และยังมีชื่อเสียงในฐานะเปนตนกําเนิดของ www. มีศูนยคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มี
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

เรงอนุภาคในกลุมฮาดรอนที่มีประจุทางไฟฟาใหเคลื่อนที่เปนวงกลมในทิศทางสวนทางกันจนมีความเร็วเขาใกล

ความเร็วแสงแลวบังคับใหลําอนุภาคทั้งสองเขาชนกัน เพื่อศึกษาฟสิกสของจุดกําเนิดสสารและการกําเนิดเอกภพที่

เปนอยูในปจจุบัน 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของโครงการ LHC

LHC ตั้งอยูภายในอุโมงคใตดินขนาดใหญมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 100 เมตร จากพื้นดิน                                                                                                              

อยูที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ครอบคลุมชายแดนระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและฝรั่งเศส ที่

จําเปนตองสรางไวใตดินเนื่องจากเมื่อคํานวณคาใชจายระหวางการใชอุโมงคเกาของเครื่องเรงอนุภาค LEP เดิมของ

เซิรนกับราคาที่ดินถาตองสรางบนพื้นดินแลวการใชอุโมงคจะคุมกวา  LHC เปนเครื่องเรงอนุภาคแบบวงกลมซึ่งมี

ขอดีที่ไมตองใชเนื้อที่มากในการสรางและเราสามารถเพิ่มพลังงานของอนุภาคใหสูงขึ้นไดโดยใหการเคลื่อนที่เปน

วงกลมเสนทางเดิม ซึ่งถาสรางใหเปนเครื่องเรงอนุภาคแบบทางตรงจะตองใชระยะทางที่ยาวมาก และสิ้นเปลือง

งบประมาณในการสรางมากกวา ดวยเหตุนี้ LHC จึงเปนเครื่องเรงอนุภาคแบบวงกลม

โดยการเรงอนุภาคพวกฮาดรอนเชน โปรตอน และ นิวเคลียสของตะกั่ว ใหมีความเร็วเขาใกลแสงจากการ

เพิ่มพลังงานในทุกๆรอบที่อนุภาคเคลื่อนที่ภายในเครื่องเรงแบบวงกลม นักฟสิกสจะทําการจําลองสถานการณ ที่มี

เงื่อนไขเหมือนกับชวงหลังการเกิดบิ๊กแบงไมกี่วินาที โดยการใหลําอนุภาคเคลื่อนที่เขาชนกันที่พลังงานสูงมาก แลว

ทําการวิเคราะหโดยใชเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกสรางขึ้นเพื่อทําการศึกษาเหตุการณแบบตางๆโดยเฉพาะ ซึ่งจะทํา

ใหความกาวหนาที่สําคัญในดานฟสิกสของอนุภาค และทําใหเกิดความเขาใจกฎพื้นฐานในธรรมชาติตั้งแตการกําเนิด

อนุภาคจนกระทั่งการกําเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยูในปจจุบัน

ดวยการทดลองของ LHC นี้ นักฟสิกสคาดหวังวาจะไดคําตอบของคําถามที่ไดมีความพยายามหาคําตอบมา

นานนับทศวรรษ โดยที่ความรูในดานฟสิกสของอนุภาคเกี่ยวกับที่ แบบจําลองมาตรฐาน (standard model) ยังไม

สามารถหาขอพิสูจนไดอยางสมบูรณเชน เหตุใดอนุภาคฮาดรอนที่ประกอบไปดวย ควารกสามตัวเชนโปรตอนและ
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นิวตรอนจึงมีมวลมากกวามวลรวมของควารกที่ประกอบขึ้นเปนตัวมันหลายรอยเทาแลวมวลเหลานี้เกิดขั้นไดอยางไร 

,เหตุใดเราจึงไมพบสสารจําพวกปฏิสสาร (antimatter)ในปจจุบันทั้งที่หลังจากเกิดบิ๊กแบงแลวนาจะมีสสารและปฏิส

สารจํานวนเทาๆกัน , อนุภาคสมมาตรยิ่งยวดตามทฤษฎี Supersymmetry ไดทํานายไวเพื่ออธิบายการมีอยูของ

สสารมืดจะมีอยูจริงหรือไม และแรงที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเอกภพเปนไปแบบมีความเรงมีรูปแบบอยางไร หรือ

แมแตมิติพิเศษที่อธิบายไวในทฤษฎี Superstring จะมีอยูจริงหรือไม คําถามเหลานี้ยังเปนที่นาชวนสงสัยและเปน

แรงผลักดันใหเกิดการสรางเครื่องมือที่มีความกาวหนาที่สุดของมนุษยชาติ ที่จะมาเปดโปงทุกแงมุมของปญหาที่เรา

เหลานักฟสิกสตั้งตารอคอยคําตอบอยู หรืออาจจะมาเพิ่มเติมความนาสงสัยใหกับฟสิกสของธรรมชาติที่เราพยายาม

เอาชนะอยูก็เปนไดหากผลการทดลองนั้นใหคําตอบที่ขัดกับทฤษฎีตางๆที่ไดถูกพัฒนาขึ้นมา

เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่แตละสถานีทดลองนั้นถูกสรางใหใชกับกรณีที่ตองการศึกษาและเทคโนโลยีที่

แตกตางกันไป แตเครื่องตรวจวัดอนุภาคก็จะตองประกอบไปดวยสามสวนหลักที่กลาวมาแลวในขางตนเสมอ

สถานีทดลองใน LHC มีอยูหกกลุมคือ

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

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

ในสวนการทดลอง ALICE ของ LHC จะทําการเรงฮาดรอนที่เปนนิวเคลียสของตะกั่วโดยเฉพาะซึ่งเปน    

ฮาดรอนที่มีมวลมากและเสถียรใหมีความเร็วเขาใกลความเร็วแสงมาชนกันภายใตเงื่อนไขพลังงานสูงมาก ที่จะ

ทําลายอันตรกริยาแบบเขมในฮาดรอนและจะทําใหเกิดภาวะที่เสมือนกับเปนชวงเวลาภายหลังจากการเกิดบิ๊กแบง

ไมกี่วินาทีภายในหองทดลอง ที่สภาวะดังกลาวที่มีความหนาแนนสูงมากอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งสูงกวาอุณหภูมิที่ใจกลาง

ของดวงอาทิตยถึงหนึ่งแสนเทา(ประมาณสองลานลานองศาเซลเซียส) ซึ่งนักวิทยาศาสตรคาดหวังที่จะทําใหเกิดการ

หลอมตัวของนิวเคลียสของตะกั่วที่ประกอบไปดวยโปรตอนและนิวตรอนไดเปนสภาวะพลาสมาของควารกและกลู

ออน ซึ่งเปนสภาวะที่เชื่อกันวาเกิดกอนที่จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนฮาดรอนที่เสถียรและเปนองคประกอบที่สําคัญ

ของสสารที่ปรากฏในปจจุบันนั้นเอง



ภาพที่

โดยวัตถุประสงคหลักของการทดลองในสวน 

ออน และปรากฏการณการขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเปนอนุภาค ซึ่งจะเปนการ

ตอบคําถามที่สําคัญที่ยังไมสามารถหาคําตอบไดในปจจุบันคือ

- สสารที่มีอยูในปจจุบันนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร

- เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกวาผลรวมของมวลทั้งหมดของควารกที่ประกอบขึ้น  เปน
ตัวมันเองหลายเทา 

- เราจะสามารถพบควารกที่อยูในสภาวะอิสระไดหรือไม

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)

ATLAS เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของโปรตอนสองตัว โดยมีลั

แมเหล็กตัวนํายิ่งยวดแบบโซลินอยดดานในและแมเหล็กตัวนํายิ่งยวดทอรอยด 

อนุภาคเปนทรงกระบอก ซึ่ง ATLAS 

ความสามารถในการตรวจวัดอนุภาคไดเกือบทุกชนิด

วาจะเกิดการสลายของอนุภาคและเกิดการสรางอนุภาคที่เรายังไมเคยรูจัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว

เปนอนุภาคที่เรารูจักและดวยเครื่องตรวจวัดอนุภาคนี้

ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ALICE 

โดยวัตถุประสงคหลักของการทดลองในสวน ALICE นี้คือศึกษาการเกิดสภาวะพลาสมาของควารกและกลู

และปรากฏการณการขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเปนอนุภาค ซึ่งจะเปนการ

ตอบคําถามที่สําคัญที่ยังไมสามารถหาคําตอบไดในปจจุบันคือ

สสารที่มีอยูในปจจุบันนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร (ในแงของการจับกันของควารกกับกลูออน

เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกวาผลรวมของมวลทั้งหมดของควารกที่ประกอบขึ้น  เปน

เราจะสามารถพบควารกที่อยูในสภาวะอิสระไดหรือไม

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)

เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของโปรตอนสองตัว โดยมีลักษณะแบงเปนชั้นๆ มี

แมเหล็กตัวนํายิ่งยวดแบบโซลินอยดดานในและแมเหล็กตัวนํายิ่งยวดทอรอยด (toroid) ขนาดใหญวางรอบลํา

ATLAS นับเปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญที่สุดที่มนุษยเคยสราง มี

ความสามารถในการตรวจวัดอนุภาคไดเกือบทุกชนิด โดยเมื่อโปรตอนถูกเรงใหเขาชนกันที่พลังงานสูง นักฟสิกสคาด

วาจะเกิดการสลายของอนุภาคและเกิดการสรางอนุภาคที่เรายังไมเคยรูจัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว

เปนอนุภาคที่เรารูจักและดวยเครื่องตรวจวัดอนุภาคนี้

นี้คือศึกษาการเกิดสภาวะพลาสมาของควารกและกลู

และปรากฏการณการขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเปนอนุภาค ซึ่งจะเปนการ

ในแงของการจับกันของควารกกับกลูออน)

เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกวาผลรวมของมวลทั้งหมดของควารกที่ประกอบขึ้น  เปน

กษณะแบงเปนชั้นๆ มี

ขนาดใหญวางรอบลํา

นับเปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญที่สุดที่มนุษยเคยสราง มี

โดยเมื่อโปรตอนถูกเรงใหเขาชนกันที่พลังงานสูง นักฟสิกสคาด

วาจะเกิดการสลายของอนุภาคและเกิดการสรางอนุภาคที่เรายังไมเคยรูจัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว
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ภาพที่ 3 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ATLAS 

โดยวัตถุประสงคหลักของการทดลองในสวน ATLAS คือ

- คนหาฮิกสโบซอน

- พิสูจนทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Suppersymmetry theory)

- คนหามิติพิเศษ (Extra-dimensions) นอกเหนือจากที่มนุษยเคยรูจัก

- คนหาอนุภาคที่อาจเปนสสารมืด (dark matter)

CMS (Compact Muon Solenoid)

CMS เปนเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคที่มีลักษณะแบงเปนชั้นๆ และมีแมเหล็กโซลินอยที่เปนแมเหล็กแบบ

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 เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีการออกแบบแตกตางจากเครื่องมือวัดที่เคยไดกลาวไปแลว ซึ่งแทนที่

จะเปนการสรางระบบตรวจวัดอนุภาคปดรอบบริเวณที่เกิดการชนกันของโปรตอน แตระบบตรวจวัดอนุภาคของ 

LHCb จะสรางใหมีการตรวจวัดอนุภาคเพียงดานเดียว โดยมีสวนตรวจวัดอนุภาคซอนกันตอกันไปดานหลัง และสวน

ตรวจรอยทางเดินสามารถเคลื่อนเพื่อทําการหาอนุภาคและปฏิอนุภาคของควารกชนิด b (bottom quark หรือ

beauty quark) 

ภาพที่ 5 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCb 
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จุดประสงคของการทดลอง LHCb คือหาคําตอบวาเหตุใดเอกภพที่เรากําลังอาศัยอยูนี้จึงปรากฏวามีอนุภาค
จําพวกสสารปกติเทานั้น ทั้งที่ในตอนแรกเริ่มของการเกิดเอกภพนาจะเกิดทั้งสสาร และอนุภาคปฏิสสารจํานวน
เทาๆกัน

LHCf (Large Hadron Collider forward) 

LHCf เปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดในหกสถานีทดลองอยูกับสถานี ATLAS ถูกออกแบบมา

ใหศึกษาการชนของรังสีคอสมิก (สวนใหญเปนโปรตอนพลังงานสูง) กับโปรตอนในหองทดลอง ซึ่งเปนการจําลองการ

ชนที่เกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศของโลกที่จะใหอนุภาคพวก ไพออนที่เปนกลาง ( 0), รังสีแกรมมา และนิวตรอน

จํานวนมหาสารเคลื่อนมายังผิวโลก

ภาพที่ 6 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCf 

ผลที่ไดจากการทดลองจะเปนประโยชนในการใชแคลิเบรท เครื่องมือที่ใชในการศึกษารังสีคอสมิก 

TOTEM (Total Elastic and diffractive cross section 
Measurement)

สถานีทดลอง TOTEM ถูกออกแบบมาใหศึกษารูปแบบการชนกันของอนุภาคและผลของขนาดหรือครอส

เซกชัน (cross section) ของลําอนุภาคที่จะนํามาชนกันตอ ความเขมของของลําอนุภาค รวมถึงการกระเจิงแบบ

ยืดหยุน (elastic scattering) ที่เกิดจากการชนของอนุภาค

ผลของการทดลองในสวนนี้จะเปนสวนชวยใหนักฟสิกสสามารถปรับตัวแปรตางๆใหเหมาะสมเพื่อใหได

รูปแบบการชนกันของอนุภาคที่สถานีทดลองอื่นๆมีความสมบูรณมากขึ้น



ภาพที่ 7 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลองเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง TOTEM [14]
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กิจกรรมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูรอนเซิรน

โครงการภาคฤดูรอนเซิรน เปดกวางในนักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเขารวมไดโดยการสมัครผานเว็บไซตของ

เซิรน โดยตัวโครงการจะแบงเปนสองสวนคือ นักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิกของเซิรน (Member States) และ 

นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไมใชสมาชิกของเซิรน (Non-Member States) ซึ่งประเทศไทยไมใชสมาชิกของเซิรน  

ในปนี้นักศึกษาจากทุกทวีปทั่วโลกที่มาเขารวมโครงการที่เปน Non member states ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 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 จะมีนักศึกษาจํานวนมากเขาไปทํางานวิจัย

ที่เซิรนอยูโดยตลอดทั้งป
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ตารางเวลาการทํากิจกรรมระหวางการเขารวมโครงการ

กิจกรรมที่เขารวมในโครงการ
สัปดาหที่ทํากิจกรรม

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

โปรแกรมการบรรยายภายในโครงการภาคฤดูรอนแตละปจะสามารถติดตามไดในเว็บเพจ 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

เวลาประมาณหาสิบนาทีโดยโปรแกรมบรรยายจะเปดใหทุกคนที่ทํางานอยูภายในองคกรเซิรนสามารถเขารวมได 

ดังนั้นที่นั่งอาจเต็มหากไปไมทันการบรรยาย โดยหัวขอการบรรยายแตละสัปดาหมีดังนี้

สัปดาหที่
บรรยาย

หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย

2 - Welcome Presentation/ Computer Security/ Workshops presentation

- From heavy Ions Collisions to Quark Matter  
- Introduction to CERN Computing Services
- Superconducting Magnets
- "What is a Jet?

Hoecker, A (SSLP Committee) / Lueders, S 
/ Neufeld, N
Lourenco, C.
Panzer-Steindel, B.
Bottura, L
Ellis, S.

3 - Introduction to CERN
- Standard Model 
- Detectors
- Antimatter in the Lab (Experimental Particle Physics) 

Heuer, (D.G.), R.
Terning, J.
Riegler, W.
Landua, R.

4 - Fundamental Concepts in Particle Physics (Theoretical         Particle 
Physics - Introductory Lecture)
- Introduction to Electronics, DAQ, Trigger 
- Accelerators (Accelerator Physics)

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



ภาพที่ 

ในการบรรยายแตละวันจะเสร็จสิ้นประมาณ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปญหาที่ไมเขาใจกับผูบรรยายทั้งสามชวง และยังสามารถนําคําถามที่อาจไมทันได

ถามไปเขียนในอีเมลเพื่อถามผูบรรยายไดตลอดเวลา

บรรยายที่มีขึ้นทั้งปนี้และปกอนหนาไดที่

http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%

หัวขอการบรรยายแบงตามประเภท

ประเภทหัวขอการบรรยาย

Theoretical physics

Experimental physics

ภาพที่ 9 บรรยากาศการบรรยายประจําวัน

ในการบรรยายแตละวันจะเสร็จสิ้นประมาณ 12:00 น. และจะมีเวลาใหผูที่เขารวมฟงบรรยายมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปญหาที่ไมเขาใจกับผูบรรยายทั้งสามชวง และยังสามารถนําคําถามที่อาจไมทันได

ถามไปเขียนในอีเมลเพื่อถามผูบรรยายไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปชมหรือทําการดาวโหลดคลิปการ

http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%20Student%20Lectures?ln=en

หัวขอการบรรยาย
 "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


 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

และจะมีเวลาใหผูที่เขารวมฟงบรรยายมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปญหาที่ไมเขาใจกับผูบรรยายทั้งสามชวง และยังสามารถนําคําถามที่อาจไมทันได

นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปชมหรือทําการดาวโหลดคลิปการ

Lectures?ln=en

From heavy Ions Collisions to Quark Matter (Particle Physics)
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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 ซึ่งการเขารวมโปรแกรมการเยี่ยมชมจะตองทําการลงทะเบียนกอนเสมอเนื่องจากจํานวนของนักศึกษา

ผูเขารวมจะถูกจํากัดอยูที่ประมาณไมเกิน 30 คนตอการเยี่ยมชมหนึ่งครั้ง โดยผูที่ทําการลงทะเบียนไดกอนจะมีสิทธิ์

การเขารวมการเยี่ยมชมไดกอน แตผูที่ไมสามารถลงทะเบียนไดทันจะมีโอกาสในการเขารวมไดในวันที่มีการเยี่ยมชม

เมื่อมีผูที่ลงทะเบียนที่ไมสามารถเขารวมได 

2.1 ATLAS และ SM18

ในการเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลกับอาคาร Globe ที่ใชในการบรรยาย
ประจําวัน สถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ถือเปนเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญที่สุดในโครงการ LHC ซึ่ง
ระหวางการเยี่ยมชมจะสามารถสัมผัสความใหญโตของเครื่องตรวจวัดอนุภาคดังกลาวไดจากภาพวาดที่อยูดานขาง
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 แมเหล็กที่เปนตัวนํายิ่งยวดที่ใชใน 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 ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดอนุภาคที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ยิ่งใหญที่สุดของ

มนุษยชาติ คลายกับการเยี่ยมชมที่ ATLAS จะมีการบรรยายภาพรวมที่หองบรรยายเล็ก ตามดวยการลงไปดูที่เครื่อง

จริงกัน โดยที่ตั้งของ LINAC จะอยูใจกลางของสถาบันฯ ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่เริ่มตนของประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญของ

เซิรนตั้งแตการกอตั้งเมื่อหลายสิบปกอน และปจจุบันเซิรนกําลังสราง LINAC4 ขึ้นมาเพื่อใชแทน LINAC2 ที่ใชอยู

ปจจุบันซึ่งเริ่มเกาลง ในสวนการเยี่ยมชม CC (computer center) ผูบรรยายไดกลาวถึงความสามารถในการเก็บ

ขอมูลมหาสารที่ไดจากการทดลองชนอนุภาค ความปลอดภัยของขอมูล ระบบที่ใชในการจัดการกับขอมูลดังกลาว 

2.3 โปรแกรม ROOT tutorial

โปรแกรม ROOT tutorial นั้นจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรูจักกับโปรแกรมที่ถูกใชใน

การศึกษาฟสิกสของอนุภาคอยางแพรหลายในเซิรน ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมทํางานวิจัยทางดานสถานีทดลองตรวจวัด

อนุภาคสวนใหญตองใชงาน โดยลักษณะของการบรรยายจะเปนการใหนักศึกษานําคอมพิวเตอรแบบพกพาของ

ตัวเองที่ทําการติดตั้งโปรแกรม ROOT เอาไวแลวเขาไปเปดเว็บเพจที่ผูบรรยายไดทําไวแลวทําตามขั้นตอนตางๆ หาก
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มีปญหาก็ใหถามกับผูบรรยาย โดยจากเว็บเพจดังกลาวทุกคนจึงสามารถเขาถึงเนื้อหาดังกลาวไดอยางงายดายทุกที่

ทุกเวลา http://root.cern.ch/drupal/

ภาพที่ 12 เว็บเพจของโปรแกรม ROOT

2.4 โปรแกรมการบรรยายพิเศษ

โปรแกรมบรรยายพิเศษนอกเหนือจากการบรรยายประจําวันจะเปนการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรซึ่งจะจัดที่อาคาร computer center โดยเนื้อหาของการบรรยายจะเกี่ยวกับการจัดการขอมูลจากการ

ทดลองที่มีขนาดมหาศาล, ระบบความหนาเชื่อถือของการจัดเก็บขอมูลที่จะตองคํานวณความหนาจะเปนของการ

สูญเสียดิสกและมีระบบการเก็บขอมูลที่สามารถสรางขอมูลขึ้นมาไดใหมเมื่อมีการสูญเสียดิสกไป รวมถึงความเสียง

ของการถูกโจมตีจากการกออาชญากรรมไซเบอรตอการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของเซิรน
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กิจกรรมในโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน

สถาบันเซิรนนอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแลว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูดวย สังเกตจาก

จะมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งป แตเนื่องจากโครงการอบรมครูสวนใหญจะเปดโอกาสใหกับครูในประเทศ

สมาชิกเทานั้น จึงมีโอกาสนอยที่ประเทศที่ไมใชสมาชิกจะไดรับโอกาสในการเขารับการอบรม โครงการนี้จึงเปน

โครงการเดียวในขณะนี้ที่เปดโอกาสใหครูฟสิกสระดับมัธยมจากทั่วโลกเขารวมโครงการ

โครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน (CERN Physics High School Teachers Programme) เปนโครงการ

ที่สถาบันเซิรนจัดขึ้นทุกป โดยมีเปาหมายที่จะสนับสนุนการสอนฟสิกส โดยเฉพาะฟสิกสอนุภาค ในระดับ

มัธยมศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางครูในระดับนานาชาติ เปดโลกทัศนของ

ครูผูสอนวิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยระดับโลก 

ในการเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอน ประจําป 2553 (CERN Physics High School Teachers 

Programme 2010) มีครูฟสิกสจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเขารวมโครงการทั้งหมด 22 ประเทศ จํานวน 40 คน 

ดังนี้

1. Bulgaria จํานวน   2   คน
2. Czech Republic  จํานวน    2   คน
3. Finland จํานวน    1   คน
4. France จํานวน    3   คน
5. Ghana จํานวน    1   คน
6. Greece จํานวน    1   คน
7. Israel  จํานวน    1   คน
8. Italy จํานวน    2   คน
9. Japan จํานวน    1   คน
10. Kenya จํานวน    1   คน
11. Macedonia จํานวน    1   คน
12. Netherlands จํานวน    1   คน
13. Norway จํานวน    1   คน
14. Portugal จํานวน    2   คน
15. Romania จํานวน    3   คน
16. Rwanda จํานวน    2   คน
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17. Slovakia จํานวน    1   คน
18. Spain จํานวน    2   คน
19. Thailand จํานวน    2   คน
20. Turkey จํานวน    2   คน
21. United Kingdom จํานวน    3   คน
22. United State จํานวน    5   คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 40  คน

กิจกรรมในโครงการแบงหลัก ๆ ไดเปน 4 กิจกรรม ดังนี้

1. การฟงบรรยายเนื้อหาฟสิกส

2. การเขาเยี่ยมชมสถานที่

3. การปฏิบัติการทดลอง

4. การนําเสนอขอมูลและผลการทํากิจกรรมกลุม
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ตารางกิจกรรมสําหรับโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2553
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การฟงบรรยายเนื้อหาฟสิกส

 
ฟงบรรยายในหัวขอตอไปนี้

1. Introduction to CERN  and CERN Education   
เนื้อหา   แนะนําขอมูลเบื้องตนขององคกร เปาหมาย 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   การสรางเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อสาธิตและวัดปริมาณทางฟสิกส แนะนําอุปกรณทาง
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   เทคนิค ตัวอยางการสรางสื่อการสอน สาธิตการทดลองที่ เกี่ยวกับฟสิกสอนุภาค              

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.  ปดโครงการ โดย  Rolf Heuer   ผูอํานวยการของเซิรน ตอบคําถามผูเขารวมโครงการอธิบาย
เปาหมายและแนวทางขององคกร รับฟงความกาวหนาและปญหาระหวางการดําเนินโครงการ 

         Rolf Heuer Jonath an R. Ellis

             Dr. Frank Hartmann Terrence Baine (เสื้อขาว)

ภาพ 3 รับฟงการบรรยายจากวิทยากร



ผลการดําเนินงานที่ผานมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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
“ขาพเจารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได
พระราชทานโอกาสอันยิ่งใหญใหกับขาพเจา โดยการเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรนซึ่งนับเปน
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความกาวหนาที่สุดแหงหนึ่ง จะเปนการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ
อันมีคาใหกับขาพเจา ซึ่งทุกสิ่งที่ขาพเจาไดรับจากโครงการนี้จะเปนหนึ่งกาวที่สําคัญของเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศไทยในดานวิทยาศาสตรของขาพเจาตอไป”

2. นายอภิมุข  วัชรางกูร  (รุนที่ 1)

ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology

“ดีใจมากที่ไดรับคัดเลือกไปเซิรน เพราะเซิรนเปนสถาบันที่ทํางานวิจัยในดานที่ขาพเจาสนใจมากอยูแลว

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  

 “การไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรนครั้งนี้  นับเปนโอกาสสําคัญยิ่งที่จะได

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยสาขาฟสิกสในองคกรระดับโลก  อีกทั้งยังมีการเขารวมอบรมเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส และวิทยาศาสตรรวมกับเพื่อนครูจากทั่วโลก  อันจะเปนแนวทางใน

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ขาพเจาเชื่อวาโครงการนี้จะเปนกําลังใจ

และแรงบันดาลใจที่ดีแกครูฟสิกสทั่วประเทศ  ใหเกิดความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรตอไป”

2. น.ส.สุพัตรา  ทองเนื้อหา  (รุนที่ 1)

ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช

“การไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการครูสอนฟสิกส ภาคฤดูรอนเซิรน ในครั้งนี้ ขาพเจารูสึกเปนเกียรติและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน

โอกาสใหครูฟสิกสระดับมัธยมศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถานบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก CERN ซึ่งเปน

โอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปนการเปด

โลกทัศนของครูผูสอนวิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยระดับโลก  ขาพเจาจะเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณนํามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอนและการวิจัยตอไปในอนาคต"
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ผลการดําเนินงาน ป 2554

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการ คัดเลือก
นักศึกษา และครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแหงชาติ 
(องคการมหาชน) จึงรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการประกาศรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการ 
และไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน 
ประจําป 2554 ขึ้น

ในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผูสมัครในเบื้องตนจากใบสมัคร และไดคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติและศักยภาพสอดคลองกับขอกําหนดมากที่สุดจํานวนหนึ่ง เพื่อใหมาเขาสอบสัมภาษณคัดเลือก
โครงการนักศึกษา จํานวน 13 คน และโครงการครูสอนฟสิกส จํานวน 11 คน ที่มีศักยภาพ และคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดในขั้นตนจํานวน 8 คน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย (ทรงพระวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา จํานวน 2 คน และครูสอน
ฟสิกส จํานวน 2 คน) โดยมีจัดการสอบสัมภาษณในวันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ 
หองประชุมสํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่หก 
กรุงเทพมหานคร

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาและครู
สอนฟสิกส เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป 2554 ไดแก



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

“ขาพเจารูสึกดีใจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางมาก ที่ไดทรงพระราชทานโอกาสแกขาพเจา 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 ขาพเจารูสึกเปนเกียรติและสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสใหครู

ฟสิกสระดับมัธยมศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบัน CERNที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเปนโอกาสอันดีในการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปนการเปดโลกทัศนของครูผูสอน

วิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยในระดับโลก  ขาพเจาในนามของตัวแทนของครูฟสิกสทั่วประเทศที่ไดรับการคัดเลือก 

และในนามของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศไทย จะเก็บ

เกี่ยวความรูและประสบการณทั้งหมดนํามาถายทอดใหกับเพื่อนครูและนักเรียน โดยนํามาประยุกตใชในการ

เรียนการสอนและการวิจัยตอไปในอนาคต”

2. นายลือชา  ลดาชาติ  (รุนที่ 2)

ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนสายบุรี “แจงประชาคาร” จ.ปตตานี

“ขาพเจาขอเทิดทูนสายพระเนตรที่กวางไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

พระราชทานโอกาสใหครูฟสิกสไทยไดเขารวมในโครงการภาคฤดูรอนที่เซิรน ดวยความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองค ขาพเจาจะตั้งใจศึกษาหาความรูและเผยแพรความรูนั้นแกบุคคลที่สนใจอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ นี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ ที่ขาพเจาขอนอมรับไว ดวยความรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง”











การเข้าร่วมโครงการนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์

ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553 
CERN Summer Student Programme and 

CERN  Physics High School Teacher Programme 

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552  นั้น ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (Expression of Interest : EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น  โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ไทยไปร่วมโครงการภาคฤดูร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยในโครงการของเซิร์น  

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้นักศึกษา และครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN  Physics High School Teacher Programme  ซึ่งจะจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เพื่อพัฒนาความรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น  แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ 2 คน ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านฟิสิกส์ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในสาขานี้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2553 ประสบผลสำหรับเป็นอย่างดี  และในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษา พร้อมทั้งครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับเซิร์น(CERN)



เซิร์น (CERN) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ฝรั่งเศส) หรือองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค  ตั้งอยู่ที่ ณ กรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสำนักงานของเซิร์นนั้นตั้งอยู่รอยต่อระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ สถานที่ของเซิร์นจึงไม่อยู่ภายใต้อำนาจทางกฎหมายของทั้งสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส เซิร์นก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2497  มีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมครั้งแรก  12 ประเทศ  ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 20 ประเทศ ได้แก่ 

  	1. เบลเยี่ยม		2. ออสเตรีย		3. บัลแกเรีย		4. สาธารณรัฐเช็ก 

	5. เดนมาร์ก 	    	6. ฟินด์แลนด์ 	  	7. ฝรั่งเศส 	  	8. เยอรมนี 

	9. กรีซ 	    		10.ฮังการี 	      	11.อิตาลี 	       	12.เนเธอแลนด์ 

	13.นอร์เวย์ 	    	14.โปแลนด์ 	   	15.โปรตุเกส 	         	16.สโลวาเกีย 

	17.สเปน 	    		18.สวีเดน 	   	19.สวิตเซอร์แลนด์     	20.อังกฤษ  

	นอกจากนี้ยังมีประเทศสังเกตการณ์ อีก  6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ตุรกี อิสราเอล และรัสเซีย  ผู้อำนวยการของเซิร์น คนปัจจุบัน (2553) คือ รอล์ฟ ฮอยเออร์ (Rolf Heuer) 

	บทบาทหลักของเซิร์น คือ การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างอื่นๆที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เซิร์นเป็นสถานที่ทำการทดลองมากมายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นต้นกำเนิดของ www. มีศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง  

		หน้าที่หลักของเซิร์น  มี 4 ข้อ ดังนี้ 

1. การวิจัย : ศึกษาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล

2. เทคโนโลยี :  พัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำหน้า

3. ความร่วมมือ: สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลโลกด้วยวิทยาศาสตร์ 

4. การศึกษา : สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ปัจจุบันเซิร์น ได้ติดตั้ง LHC (The Large Hadron Collider) ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนแบบปะทะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมที่มีเส้นรอบวงถึงประมาณ 27 กิโลเมตร และมีจุดประสงค์เพื่อทำการเร่งอนุภาคในกลุ่มฮาดรอนที่มีประจุทางไฟฟ้าให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศทางสวนทางกันจนมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วบังคับให้ลำอนุภาคทั้งสองเข้าชนกัน เพื่อศึกษาฟิสิกส์ของจุดกำเนิดสสารและการกำเนิดเอกภพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

















ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของโครงการ LHC

LHC ตั้งอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 100 เมตร จากพื้นดิน                                                                                                                                                                                                                         อยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ที่จำเป็นต้องสร้างไว้ใต้ดินเนื่องจากเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้อุโมงค์เก่าของเครื่องเร่งอนุภาค LEP เดิมของเซิร์นกับราคาที่ดินถ้าต้องสร้างบนพื้นดินแล้วการใช้อุโมงค์จะคุ้มกว่า  LHC เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่มากในการสร้างและเราสามารถเพิ่มพลังงานของอนุภาคให้สูงขึ้นได้โดยให้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเส้นทางเดิม ซึ่งถ้าสร้างให้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรงจะต้องใช้ระยะทางที่ยาวมาก และสิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างมากกว่า ด้วยเหตุนี้ LHC จึงเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม

โดยการเร่งอนุภาคพวกฮาดรอนเช่น โปรตอน และ นิวเคลียสของตะกั่ว ให้มีความเร็วเข้าใกล้แสงจากการเพิ่มพลังงานในทุกๆรอบที่อนุภาคเคลื่อนที่ภายในเครื่องเร่งแบบวงกลม นักฟิสิกส์จะทำการจำลองสถานการณ์ ที่มีเงื่อนไขเหมือนกับช่วงหลังการเกิดบิ๊กแบงไม่กี่วินาที โดยการให้ลำอนุภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันที่พลังงานสูงมาก แล้วทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการศึกษาเหตุการณ์แบบต่างๆโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านฟิสิกส์ของอนุภาค และทำให้เกิดความเข้าใจกฎพื้นฐานในธรรมชาติตั้งแต่การกำเนิดอนุภาคจนกระทั่งการกำเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยการทดลองของ LHC นี้ นักฟิสิกส์คาดหวังว่าจะได้คำตอบของคำถามที่ได้มีความพยายามหาคำตอบมานานนับทศวรรษ โดยที่ความรู้ในด้านฟิสิกส์ของอนุภาคเกี่ยวกับที่ แบบจำลองมาตรฐาน (standard model) ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์เช่น เหตุใดอนุภาคฮาดรอนที่ประกอบไปด้วย ควาร์กสามตัวเช่นโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกว่ามวลรวมของควาร์กที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมันหลายร้อยเท่าแล้วมวลเหล่านี้เกิดขั้นได้อย่างไร ,เหตุใดเราจึงไม่พบสสารจำพวกปฏิสสาร (antimatter)ในปัจจุบันทั้งที่หลังจากเกิดบิ๊กแบงแล้วน่าจะมีสสารและปฏิสสารจำนวนเท่าๆกัน , อนุภาคสมมาตรยิ่งยวดตามทฤษฎี Supersymmetry ได้ทำนายไว้เพื่ออธิบายการมีอยู่ของสสารมืดจะมีอยู่จริงหรือไม่ และแรงที่ทำให้เกิดการขยายตัวของเอกภพเป็นไปแบบมีความเร่งมีรูปแบบอย่างไร หรือแม้แต่มิติพิเศษที่อธิบายไว้ในทฤษฎี Superstring จะมีอยู่จริงหรือไม่ คำถามเหล่านี้ยังเป็นที่น่าชวนสงสัยและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างเครื่องมือที่มีความก้าวหน้าที่สุดของมนุษยชาติ ที่จะมาเปิดโปงทุกแง่มุมของปัญหาที่เราเหล่านักฟิสิกส์ตั้งตารอคอยคำตอบอยู่ หรืออาจจะมาเพิ่มเติมความน่าสงสัยให้กับฟิสิกส์ของธรรมชาติที่เราพยายามเอาชนะอยู่ก็เป็นได้หากผลการทดลองนั้นให้คำตอบที่ขัดกับทฤษฎีต่างๆที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา

เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่แต่ละสถานีทดลองนั้นถูกสร้างให้ใช้กับกรณีที่ต้องการศึกษาและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป แต่เครื่องตรวจวัดอนุภาคก็จะต้องประกอบไปด้วยสามส่วนหลักที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นเสมอ

สถานีทดลองใน LHC มีอยู่หกกลุ่มคือ

1. ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

2. ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)

3. CMS (Compact Muon Solenoid)

4. LHCb (Large Hadron Collider beauty)

5. LHCf (Large Hadron Collider forward) อยู่กับสถานี ATLAS

6. TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) อยู่กับสถานี CMS



ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

ในส่วนการทดลอง ALICE ของ LHC จะทำการเร่งฮาดรอนที่เป็นนิวเคลียสของตะกั่วโดยเฉพาะซึ่งเป็น    ฮาดรอนที่มีมวลมากและเสถียรให้มีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงมาชนกันภายใต้เงื่อนไขพลังงานสูงมาก ที่จะทำลายอันตรกริยาแบบเข้มในฮาดรอนและจะทำให้เกิดภาวะที่เสมือนกับเป็นช่วงเวลาภายหลังจากการเกิดบิ๊กแบงไม่กี่วินาทีภายในห้องทดลอง ที่สภาวะดังกล่าวที่มีความหนาแน่นสูงมากอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิที่ใจกลางของดวงอาทิตย์ถึงหนึ่งแสนเท่า(ประมาณสองล้านล้านองศาเซลเซียส) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดหวังที่จะทำให้เกิดการหลอมตัวของนิวเคลียสของตะกั่วที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนได้เป็นสภาวะพลาสมาของควาร์กและกลูออน ซึ่งเป็นสภาวะที่เชื่อกันว่าเกิดก่อนที่จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นฮาดรอนที่เสถียรและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสสารที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นเอง













ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ALICE 

โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองในส่วน ALICE นี้คือศึกษาการเกิดสภาวะพลาสมาของควาร์กและกลูออน และปรากฏการณ์การขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเป็นอนุภาค ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ในปัจจุบันคือ

· สสารที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร (ในแง่ของการจับกันของควาร์กกับกลูออน)

· เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกว่าผลรวมของมวลทั้งหมดของควาร์กที่ประกอบขึ้น  เป็นตัวมันเองหลายเท่า 

· เราจะสามารถพบควาร์กที่อยู่ในสภาวะอิสระได้หรือไม่



ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)

	ATLAS เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของโปรตอนสองตัว โดยมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆ มีแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบโซลินอยด์ด้านในและแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทอรอยด์ (toroid) ขนาดใหญ่วางรอบลำอนุภาคเป็นทรงกระบอก ซึ่ง ATLAS นับเป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้าง มีความสามารถในการตรวจวัดอนุภาคได้เกือบทุกชนิด โดยเมื่อโปรตอนถูกเร่งให้เข้าชนกันที่พลังงานสูง นักฟิสิกส์คาดว่าจะเกิดการสลายของอนุภาคและเกิดการสร้างอนุภาคที่เรายังไม่เคยรู้จัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วเป็นอนุภาคที่เรารู้จักและด้วยเครื่องตรวจวัดอนุภาคนี้







ภาพที่ 3 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ATLAS 

โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองในส่วน ATLAS คือ

· ค้นหาฮิกส์โบซอน

· พิสูจน์ทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Suppersymmetry theory)

· ค้นหามิติพิเศษ (Extra-dimensions) นอกเหนือจากที่มนุษย์เคยรู้จัก

· ค้นหาอนุภาคที่อาจเป็นสสารมืด (dark matter)



CMS (Compact Muon Solenoid)

	CMS เป็นเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคที่มีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆ และมีแม่เหล็กโซลินอยที่เป็นแม่เหล็กแบบตัวนำยิ่งยวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและให้สนามแม่เหล็กได้ถึง 4 เทสลา โดยแต่ละชั้นของ CMS ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถตรวจจับอนุภาคเป็นกลุ่มแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการชนกันระหว่างโปรตอนกับโปรตอนพลังงานสูง ซึ่ง CMS มีขีดความสามารถตรวจวัดอนุภาคได้เกือบทุกชนิด (ยกเว้นนิวตริโน) เช่นเดียวกับส่วนสถานีทดลอง ATLAS



ภาพที่ 4 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง CMS 

 	สำหรับวัตถุประสงค์ของสถานีทดลอง CMS ในการตรวจวัดอนุภาคจะเหมือนกับของสถานีทดลอง ATLAS แต่การออกแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ต่างกัน ดังนั้นสถานีทดลองทั้งสองส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผลการทดลองของแต่ละส่วนได้เป็นอย่างดี

LHCb (Large Hadron Collider beauty)

	LHCb เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีการออกแบบแตกต่างจากเครื่องมือวัดที่เคยได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งแทนที่จะเป็นการสร้างระบบตรวจวัดอนุภาคปิดรอบบริเวณที่เกิดการชนกันของโปรตอน แต่ระบบตรวจวัดอนุภาคของ LHCb จะสร้างให้มีการตรวจวัดอนุภาคเพียงด้านเดียว โดยมีส่วนตรวจวัดอนุภาคซ้อนกันต่อกันไปด้านหลัง และส่วนตรวจรอยทางเดินสามารถเคลื่อนเพื่อทำการหาอนุภาคและปฏิอนุภาคของควาร์กชนิด b (bottom quark หรือ beauty quark) 











ภาพที่ 5 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCb 

จุดประสงค์ของการทดลอง LHCb คือหาคำตอบว่าเหตุใดเอกภพที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้จึงปรากฏว่ามีอนุภาคจำพวกสสารปกติเท่านั้น ทั้งที่ในตอนแรกเริ่มของการเกิดเอกภพน่าจะเกิดทั้งสสาร และอนุภาคปฏิสสารจำนวนเท่าๆกัน

LHCf (Large Hadron Collider forward) 

LHCf เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดในหกสถานีทดลองอยู่กับสถานี ATLAS ถูกออกแบบมาให้ศึกษาการชนของรังสีคอสมิก (ส่วนใหญ่เป็นโปรตอนพลังงานสูง) กับโปรตอนในห้องทดลอง ซึ่งเป็นการจำลองการชนที่เกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศของโลกที่จะให้อนุภาคพวก ไพออนที่เป็นกลาง (0), รังสีแกรมมา และนิวตรอน จำนวนมหาสารเคลื่อนมายังผิวโลก











ภาพที่ 6 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCf 

ผลที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ในการใช้แคลิเบรท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารังสีคอสมิก 

TOTEM (Total Elastic and diffractive cross section Measurement)

	สถานีทดลอง TOTEM ถูกออกแบบมาให้ศึกษารูปแบบการชนกันของอนุภาคและผลของขนาดหรือครอสเซกชัน (cross section) ของลำอนุภาคที่จะนำมาชนกันต่อ ความเข้มของของลำอนุภาค รวมถึงการกระเจิงแบบยืดหยุ่น (elastic scattering) ที่เกิดจากการชนของอนุภาค

ผลของการทดลองในส่วนนี้จะเป็นส่วนช่วยให้นักฟิสิกส์สามารถปรับตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รูปแบบการชนกันของอนุภาคที่สถานีทดลองอื่นๆมีความสมบูรณ์มากขึ้น

















ภาพที่ 7 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง TOTEM [14]








กิจกรรมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น



โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น เปิดกว้างในนักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้โดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ของเซิร์น  โดยตัวโครงการจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ นักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิกของเซิร์น (Member States) และ นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้สมาชิกของเซิร์น (Non-Member States) ซึ่งประเทศไทยไม่ใช้สมาชิกของเซิร์น  ในปีนี้นักศึกษาจากทุกทวีปทั่วโลกที่มาเข้าร่วมโครงการที่เป็น Non member states ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ มีดังต่อไปนี้

		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

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

		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

5

1

2

1

9

1

1

1

2

1

2

10

1

2

4



		TOTAL

		91







จากตารางจะแสดงเฉพาะจำนวนนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกในเซิร์นเท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่เป็นประเทศสมาชิกคือ  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 จะมีนักศึกษาจำนวนมากเข้าไปทำงานวิจัยที่เซิร์นอยู่โดยตลอดทั้งปี




ตารางเวลาการทำกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

		กิจกรรมที่เข้าร่วมในโครงการ

		สัปดาห์ที่ทำกิจกรรม



		

		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

โปรแกรมการบรรยายภายในโครงการภาคฤดูร้อนแต่ละปีจะสามารถติดตามได้ในเว็บเพจ Summer students 2010 information page ของโครงการโดยตรงที่ https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/summies/default.asp 



ภาพที่ 8 เว็บเพจของ Summer students 2010 information

	การบรรยายในแต่ละวันจะจัดในอาคารที่มีลักษณะสวยงามเรียกว่า Globe แบ่งเป็นสามช่วงแต่ละช่วงใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีโดยโปรแกรมบรรยายจะเปิดให้ทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในองค์กรเซิร์นสามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นที่นั่งอาจเต็มหากไปไม่ทันการบรรยาย โดยหัวข้อการบรรยายแต่ละสัปดาห์มีดังนี้



		สัปดาห์ที่บรรยาย

		หัวข้อการบรรยาย

		ผู้บรรยาย



		2











		- Welcome Presentation/ Computer Security/ Workshops presentation



- From heavy Ions Collisions to Quark Matter  

- Introduction to CERN Computing Services

- Superconducting Magnets

- "What is a Jet?

		Hoecker, A (SSLP Committee) / Lueders, S / Neufeld, N

Lourenco, C.

Panzer-Steindel, B.

Bottura, L

Ellis, S.



		3







		- Introduction to CERN

- Standard Model 

- Detectors

- Antimatter in the Lab (Experimental Particle Physics) 

		Heuer, (D.G.), R.

Terning, J.

Riegler, W.

Landua, R.



		4







		- Fundamental Concepts in Particle Physics (Theoretical         Particle Physics - Introductory Lecture)

- Introduction to Electronics, DAQ, Trigger 

- Accelerators (Accelerator Physics)

		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























ภาพที่ 9 บรรยากาศการบรรยายประจำวัน

ในการบรรยายแต่ละวันจะเสร็จสิ้นประมาณ 12:00 น. และจะมีเวลาให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปัญหาที่ไม่เข้าใจกับผู้บรรยายทั้งสามช่วง และยังสามารถนำคำถามที่อาจไม่ทันได้ถามไปเขียนในอีเมลเพื่อถามผู้บรรยายได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปชมหรือทำการดาวโหลดคลิปการบรรยายที่มีขึ้นทั้งปีนี้และปีก่อนหน้าได้ที่

http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%20Student%20Lectures?ln=en

หัวข้อการบรรยายแบ่งตามประเภท



		ประเภทหัวข้อการบรรยาย

		หัวข้อการบรรยาย



		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







		ประเภทหัวข้อการบรรยาย

		หัวข้อการบรรยาย



		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

โปรแกรมการเยี่ยมชมภายในสถาบันเซิร์นจะจัดขึ้นหลังจากโปรแกรมการบรรยายประจำวันเริ่มขึ้นประมาณสองอาทิตย์ ซึ่งการเข้าร่วมโปรแกรมการเยี่ยมชมจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนเสมอเนื่องจากจำนวนของนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะถูกจำกัดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 30 คนต่อการเยี่ยมชมหนึ่งครั้ง โดยผู้ที่ทำการลงทะเบียนได้ก่อนจะมีสิทธิ์การเข้าร่วมการเยี่ยมชมได้ก่อน แต่ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันจะมีโอกาสในการเข้าร่วมได้ในวันที่มีการเยี่ยมชมเมื่อมีผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

	2.1 ATLAS และ SM18

ในการเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคาร Globe ที่ใช้ในการบรรยายประจำวัน สถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ถือเป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการ LHC ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมจะสามารถสัมผัสความใหญ่โตของเครื่องตรวจวัดอนุภาคดังกล่าวได้จากภาพวาดที่อยู่ด้านข้างของอาคารที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมเครื่องตรวจวัดอนุภาค





































ภาพที่ 10 การเยี่ยมชม ATLAS และ SM18



และในการเยี่ยมชมจะเริ่มจากการชมวีดิโอระบบ 3D ที่แนะนำโครงการ LHC รวมถึง การก่อสร้างและการวิจัยที่ได้จากการตรวจวัดอนุภาคที่ ATLAS จากนั้นเยี่ยมชมห้องควบคุมของสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS และชมชิ้นส่วนของ detector ในแต่ละส่วน และเข้าในถึงหลักการทำงานของแต่ละส่วน ในส่วนของ SM 18 จะเป็นส่วนที่ใช้ในการทดสอบและซ้อมแซม แม่เหล็กที่เป็นตัวนำยิ่งยวดที่ใช้ใน LHC และ มีการแสดงประวัติศาสตร์การพัฒนา RF cavity หรือขุมพลังในการเร่งอนุภาค ในเซิร์นอย่างยาวนานจนประจุบันเป็น superconducting RF cavity 




2.2 LINAC และ CC







ภาพที่ 11 การเยี่ยมชม LINAC และ CC

ในการเยี่ยมชม LINAC2 ของ LHC ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดอนุภาคที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ชาติ คล้ายกับการเยี่ยมชมที่ ATLAS จะมีการบรรยายภาพรวมที่ห้องบรรยายเล็ก ตามด้วยการลงไปดูที่เครื่องจริงกัน โดยที่ตั้งของ LINAC จะอยู่ใจกลางของสถาบันฯ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเซิร์นตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อหลายสิบปีก่อน และปัจจุบันเซิร์นกำลังสร้าง LINAC4 ขึ้นมาเพื่อใช้แทน LINAC2 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งเริ่มเก่าลง ในส่วนการเยี่ยมชม CC (computer center) ผู้บรรยายได้กล่าวถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลมหาสารที่ได้จากการทดลองชนอนุภาค ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว 

2.3 โปรแกรม ROOT tutorial

โปรแกรม ROOT tutorial นั้นจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับโปรแกรมที่ถูกใช้ในการศึกษาฟิสิกส์ของอนุภาคอย่างแพร่หลายในเซิร์น ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมทำงานวิจัยทางด้านสถานีทดลองตรวจวัดอนุภาคส่วนใหญ่ต้องใช้งาน โดยลักษณะของการบรรยายจะเป็นการให้นักศึกษานำคอมพิวเตอร์แบบพกพาของตัวเองที่ทำการติดตั้งโปรแกรม ROOT เอาไว้แล้วเข้าไปเปิดเว็บเพจที่ผู้บรรยายได้ทำไว้แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ หากมีปัญหาก็ให้ถามกับผู้บรรยาย โดยจากเว็บเพจดังกล่าวทุกคนจึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา http://root.cern.ch/drupal/



ภาพที่ 12 เว็บเพจของโปรแกรม ROOT

2.4 โปรแกรมการบรรยายพิเศษ

โปรแกรมบรรยายพิเศษนอกเหนือจากการบรรยายประจำวันจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งจะจัดที่อาคาร computer center โดยเนื้อหาของการบรรยายจะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลจากการทดลองที่มีขนาดมหาศาล, ระบบความหน้าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูลที่จะต้องคำนวณความหน้าจะเป็นของการสูญเสียดิสก์และมีระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาได้ใหม่เมื่อมีการสูญเสียดิสก์ไป รวมถึงความเสียงของการถูกโจมตีจากการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ต่อการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเซิร์น




กิจกรรมในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น



สถาบันเซิร์นนอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด้วย สังเกตจากจะมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากโครงการอบรมครูส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้กับครูในประเทศสมาชิกเท่านั้น จึงมีโอกาสน้อยที่ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรม โครงการนี้จึงเป็นโครงการเดียวในขณะนี้ที่เปิดโอกาสให้ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ

โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teachers Programme) เป็นโครงการที่สถาบันเซิร์นจัดขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการสอนฟิสิกส์ โดยเฉพาะฟิสิกส์อนุภาค ในระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในระดับนานาชาติ เปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ไปสู่งานวิจัยระดับโลก 

ในการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553 (CERN Physics High School Teachers Programme 2010) มีครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 ประเทศ จำนวน 40 คน ดังนี้

1. Bulgaria 		จำนวน    2   คน

2. Czech Republic  	จำนวน    2   คน

3. Finland 		จำนวน    1   คน

4. France 		จำนวน    3   คน

5. Ghana 		จำนวน    1   คน

6. Greece	 	จำนวน    1   คน

7. Israel  		จำนวน    1   คน

8. Italy 		จำนวน    2   คน

9. Japan 		จำนวน    1   คน

10. Kenya 		จำนวน    1   คน

11. Macedonia 	จำนวน    1   คน

12. Netherlands 	จำนวน    1   คน

13. Norway 		จำนวน    1   คน

14. Portugal 		จำนวน    2   คน

15. Romania 		จำนวน    3   คน

16. Rwanda 		จำนวน    2   คน

17. Slovakia 		จำนวน    1   คน

18. Spain 		จำนวน    2   คน

19. Thailand 		จำนวน    2   คน

20. Turkey 		จำนวน    2   คน

21. United Kingdom 	จำนวน    3   คน

22. United State 	จำนวน    5   คน

รวมทั้งสิ้น 		จำนวน   40  คน



กิจกรรมในโครงการแบ่งหลัก ๆ ได้เป็น 4 กิจกรรม  ดังนี้



1. การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์

2. การเข้าเยี่ยมชมสถานที่

3. การปฏิบัติการทดลอง

4. การนำเสนอข้อมูลและผลการทำกิจกรรมกลุ่ม






ตารางกิจกรรมสำหรับโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553






















การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์

 

ฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

1. Introduction to CERN  and CERN Education   

เนื้อหา   	แนะนำข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร เป้าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมของเซิร์น รวมถึงการศึกษา วิจัยที่เซิร์น 

โดย    	Mick Storr  (หัวหน้าคณะดำเนินงานโครงการ HST 2010) 



2. Introduction in Particle Physics 

เนื้อหา   	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค 

โดย        	Dr. Lolf  Landau  (หัวหน้าโครงการ HST 2010)  

3.  Introduction to Detectors  

เนื้อหา   	ความรู้เบื้องต้นของเครื่องมือตรวจวัด ในงานวิจัยเชิงฟิสิกส์อนุภาค

โดย        	Dr. Frank Hartmann (KIT - IEKP) 

4. Antimatter in the Lab 

เนื้อหา   	ประวัติ  ทฤษฎี วิธีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปฏิสสาร และงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ 

โดย        	Lolf  Landau  (หัวหน้าโครงการ HST 2010)  

5.  Antimatter Teaching Modules 

เนื้อหา  	แนะนำสื่อการสอนประเภทต่างๆ และการสร้างสื่อการสอน เรื่องฟิสิกส์อนุภาค

โดย       	Terrence Baine (มหาวิทยาลัยออสโลว์  ประเทศแคนาดาและคณะผู้ดำเนินงานโครงการ HST)

6. Phywe Presentation 

เนื้อหา   	การสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสาธิตและวัดปริมาณทางฟิสิกส์ แนะนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองในทางฟิสิกส์

โดย        	Christine Poloni (บริษัท Phywe ประเทศเยอรมนี)

7. Introduction to Accelerators 

เนื้อหา   	ประวัติ ทฤษฎี หลักการ การสร้างเครื่องเร่งอนุภาค 

โดย        	Daniel Brandt (นักวิจัย  สาขา เครื่องเร่งอนุภาค)

8. Introduction to Cosmology 

    	เนื้อหา  	ทฤษฎีการเกิดจักรวาล การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านจักรวาลวิทยา  

โดย       	Geraldine Servant  (นักวิจัย สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี : จักรวาลวิทยา)





9.  Medical Applications of Particle Physics 

เนื้อหา   	การประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาค เพื่อใช้ในทางการแพทย์ งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกิดจากความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค

โดย        	Manjit Dosanjh (นักวิจัย  สาขา Medical Physics)

10. Accelerate 

เนื้อหา   	เทคนิค ตัวอย่างการสร้างสื่อการสอน สาธิตการทดลองที่เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค              เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

โดย       	Suzanne Sheehy  (มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด  ประเทศอังกฤษ)

11. สัมมนาพิเศษ เรื่อง  Building a Commercial Space Launch System and the Role of Space Tourism in the Future  

เนื้อหา  	แนะนำ บริษัท Virgin galactic และธุรกิจการท่องเที่ยวนอกโลกด้วยยานอวกาศ แนวคิดและแนวทางการพัฒนายานอวกาศในเชิงธุรกิจ

โดย  	Will  Whitehorn  (ประธานบริษัท Virgin Galactic ประเทศอังกฤษ)

12. บรรยายพิเศษ  Particle Physics

  เนื้อหา 	แนวทาง วัตถุประสงค์ และการพัฒนางานวิจัยตามทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาค 

  โดย  	Jonathan R. Ellis  (นักฟิสิกส์ทฤษฎี ของเซิร์น) 

13.  ปิดโครงการ โดย  Rolf  Heuer   ผู้อำนวยการของเซิร์น ตอบคำถามผู้เข้าร่วมโครงการอธิบายเป้าหมายและแนวทางขององค์กร รับฟังความก้าวหน้าและปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 



 

         Rolf  Heuer 		Jonath	an R. Ellis

 

             Dr. Frank Hartmann 	 Terrence Baine  (เสื้อขาว)



ภาพ 3 รับฟังการบรรยายจากวิทยากร


ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553 จำนวน 2 คน และประจำปี 2554 จำนวน 2 คน และร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553 จำนวน 2 คน และประจำปี 2554 จำนวน 2 คน ดังนี้

		ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553



1. นายฐาปกรณ์  ภู่ลำพงษ์  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยที่สนใจ : Particle accelerator physics 

                      Low emittance beam for accelerator and collider

“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับข้าพเจ้า โดยการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นซึ่งนับเป็นสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่ง จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์อันมีค่าให้กับข้าพเจ้า ซึ่งทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากโครงการนี้จะเป็นหนึ่งก้าวที่สำคัญของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ของข้าพเจ้าต่อไป”



2. นายอภิมุข  วัชรางกูร  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology

“ดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกไปเซิร์น เพราะเซิร์นเป็นสถาบันที่ทำงานวิจัยในด้านที่ข้าพเจ้าสนใจมากอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ วิชาการทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และเรียนรู้วิธีการทำงานของนักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งจะเป็นความรู้สำหรับการพัฒนาแนวทางการวิจัยในสาขานี้ของประเทศไทยได้"


ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2553



1. น.ส.พิมพร  ผาพรม  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์  



 “การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นครั้งนี้  นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยสาขาฟิสิกส์ในองค์กรระดับโลก  อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนครูจากทั่วโลก  อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีแก่ครูฟิสิกส์ทั่วประเทศ  ให้เกิดความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป”



2. น.ส.สุพัตรา  ทองเนื้อห้า  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช



“การได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถานบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก CERN ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ไปสู่งานวิจัยระดับโลก  ข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไปในอนาคต"



		ผลการดำเนินงาน ปี 2554

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2554 ขึ้น

	ในการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัคร  และได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดมากที่สุดจำนวนหนึ่ง เพื่อให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกโครงการนักศึกษา จำนวน 13 คน และโครงการครูสอนฟิสิกส์ จำนวน 11 คน ที่มีศักยภาพ และคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในขั้นต้นจำนวน 8 คน แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย (ทรงพระวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ จำนวน 2 คน) โดยมีจัดการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2554 ได้แก่





















ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2554



1. นางสาวนันทา  โสภณรัตน์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยที่สนใจ : Quantum theory, computational physics และ High energy physics


“ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก ที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้า ไปร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ซึ่งการไปร่วมฝึกงานครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้า ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น และได้เห็นการทำงานของนักฟิสิกส์ระดับโลก ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้นี้มาเป็นส่วนช่วยพัฒนาตนเองและพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”



2. นายสุโข  ก่องตาวงษ์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554

การศึกษา : ปริญญาโท ปี 1 สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจ : Accelerator physics and electronics
“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์นในครั้งนี้ เนื่องจากเซิร์นเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีนักวิชาการผู้มีความสามารถและประสบการณ์มากมายจากทั่วโลก การได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาประเทศทั้งทางด้านงานวิจัยและทางด้านการศึกษาต่อไป”







ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2554



1. นายอนุชา  ประทุมมา  (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3 - 23 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  



“การได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบัน CERNที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ไปสู่งานวิจัยในระดับโลก  ข้าพเจ้าในนามของตัวแทนของครูฟิสิกส์ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก และในนามของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและนักเรียน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไปในอนาคต”



2. นายลือชา  ลดาชาติ  (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี



“ข้าพเจ้าขอเทิดทูนสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโอกาสให้ครูฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมในโครงการภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ความรู้นั้นแก่บุคคลที่สนใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ นี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้ ด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”
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