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และศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านฟิ สิ กส์ จึงทาให้ครู ฟิสิ กส์ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาได้เข้าร่ วมโปรแกรม
ครู ฟิ สิ ก ส์ ภาคฤดู ร้อนเซิ ร์น ซึ่ ง นับ เป็ นโอกาสส าคัญยิ่ง ที่ ท าให้ข ้า พเจ้า ได้เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การวิจ ัย
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องค์ กรแห่ งยุโรปเพือ่ การวิจัยนิวเคลียร์ (เซิร์น)
European Organization for Nuclear Research (CERN)
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับเซิร์น
เซิ ร์น (CERN) มี ชื่ออย่างเป็ นทางการว่า European Organization for Nuclear Research
( อังกฤษ) หรื อ Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ฝรั่งเศส) หรื อองค์กรแห่ ง
ยุโรปเพื่อการวิจยั นิวเคลียร์ เป็ นองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาค้นคว้า
วิจยั ด้านฟิ สิ กส์ นิวเคลี ยร์ และฟิ สิ กส์ อนุ ภาค ตั้งอยู่ที่ ณ กรุ งเจนี วา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดย
สานักงานของเซิ ร์นนั้นตั้งอยูร่ อยต่อระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในฐานะที่
เป็ นองค์ ก รระหว่ า งประเทศ สถานที่ ข องเซิ ร์ น จึ ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้อ านาจทางกฎหมายของทั้ง
สวิตเซอร์ แลนด์และฝรั่งเศส เซิ ร์นก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2497 มีประเทศสมาชิ กที่เข้าร่ วมครั้งแรก
12 ประเทศ ปั จจุบนั มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ น 20 ประเทศ ได้แก่
1. เบลเยีย่ ม
2. ออสเตรี ย 3.บัลแกเรี ย
4.สาธารณรัฐเช็ก
5.เดนมาร์ก
6. ฟิ นด์แลนด์ 7. ฝรั่งเศส
8. เยอรมนี
9. กรี ซ
10. ฮังการี
11.อิตาลี
12. เนเธอแลนด์
13.นอร์เวย์
14.โปแลนด์ 15.โปรตุเกส 16. สโลวาเกีย
17. สเปน
18.สวีเดน
19.สวิตเซอร์แลนด์ 20. อังกฤษ
นอกจากนี้ ยงั มี ประเทศสังเกตการณ์ อีก 6 ประเทศ คือ สหรั ฐอเมริ กา อิ นเดี ย ญี่ ปุ่น ตุ รกี
อิสราเอล และรัสเซีย ผูอ้ านวยการของเซิร์น คนปัจจุบนั (2553) คือ รอล์ฟ ฮอยเออร์ (Rolf Heuer)
บทบาทหลัก ของเซิ ร์ น คื อ การพัฒ นาความรู้ แ ละเทคโนโลยี เ รื่ อ งเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคและ
โครงสร้างอื่นๆที่จาเป็ นต่อการวิจยั ด้านฟิ สิ กส์อนุภาค เซิ ร์นเป็ นสถานที่ทาการทดลองมากมายที่เกิด
จากความร่ วมมื อระหว่างประเทศเพื่อนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และยังมี ชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นต้น
กาเนิดของเวิลด์ไวด์เว็บ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งมากเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลอง
หน้าที่หลักของเซิร์น มี 4 ข้อ ดังนี้
1. การวิจยั : ศึกษาค้นคว้าหาคาตอบเกี่ยวกับการกาเนิดจักรวาล
2. เทคโนโลยี : พัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ าหน้า
3. ความร่ วมมือ: สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลโลกด้วยวิทยาศาสตร์
4. การศึกษา : สร้างนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่
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1.2 การพัฒนาด้ านงานวิจัยและเทคโนโลยี
ปั จจุบนั เซิ ร์นได้ติดตั้งเครื่ องเร่ งอนุ ภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC) ภายใน
อุโมงค์ใต้ดินรู ปวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลึกจากพื้นดิน
เฉลี่ยประมาณ 100 เมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ใต้ดินของประเทศฝรั่งเศส และสวิตเซอร์ แลนด์
LHC ประกอบด้วยสถานีทดลองและเครื่ องตรวจวัดอนุภาค 6 เครื่ องคือ ALICE ATLAS CMS
LHCb TOTEM และ LHCf ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้ (บุรินทร์ อัศวพิภพ และนรพัทธ์ ศรี มโนภาษ. 2552 :
132-138)
1. สถานี ต รวจวัด อนุ ภ าค ALICE เป็ นเครื่ องตรวจวัด อนุ ภาคที่ ใ ช้ศึ ก ษาการชนกันของ
นิ วเคลี ยสของตะกัว่ โดยเฉพาะ ศึ กษาสมบัติของพลาสมาของควาร์ กและกลู ออน ซึ่ งเชื่ อว่าจะพบ
สภาพนี้หลังการเกิดบิ๊กแบงก์ใหม่ๆ ก่อนที่ควากและกลูออนจะรวมตัวกันเป็ นโปรตรอนและนิวตรอน
2. สถานีตรวจวัดอนุภาคแอตลาส (ATLAS) เป็ น 1 ใน 2 เครื่ องตรวจวัดอเนกประสงค์ภายใน
เครื่ องเร่ งอนุ ภาคแอลเอชซี มีหน้าที่อย่างกว้างๆ คือตรวจสอบความแม่นยาของทฤษฏี แบบจาลอง
มาตรฐาน ทฤษฎีสมมาตรยิ่งยวด ทฤษฎีเอกภพที่มีมากกว่า 4 มิติ และตรวจหาอนุ ภาคฮิกก์ แอตลาส
เป็ นระบบแม่เหล็กรู ปโดนัทขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 46 เมตร ยาว 25 เมตร สู ง 25 เมตร
3. สถานี ตรวจวัดอนุภาคซี เอ็มเอส (CMS) เป็ นเครื่ องตรวจวัดอนุ ภาคที่มีเป้ าหมายเดี ยวกับ
แอตลาส แต่มีความแตกต่างในรู ปแบบการทางานและสร้างขึ้นด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าขนาดใหญ่
ซึ่ งสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ขนาด 4 เทศลา (100,000 เท่า ของสนามแม่เหล็กโลก) ซึ่ งทาให้
เครื่ องตรวจวัดหนักถึง 12,000 ตัน
4. สถานีตรวจวัดอนุภาคแอลเอชซี บี (LHCb) ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาว่าทาไมเราจึงอาศัยอยูใ่ น
เอกภพที่เต็มไปด้วยสสาร แต่กลับไม่มีปฏิ สสาร โดยมีหน้าที่ พิเศษในการศึกษาอนุ ภาคที่เรี ยกว่า
"บิวตี ควาร์ก" (beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสสารและปฏิสสาร
5. เครื่ องตรวจวัดอนุ ภาค TOTEM ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ของอนุ ภาคใน
กรณี ที่ไม่เกิดการชนกันของอนุภาคโปรตรอน อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบปริ มาณการชนของโปรตรอนที่
เกิ ดขึ้นในเครื่ องเร่ ง LHC ซึ่ งจะใช้ค่านี้ ไปคานวณความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้น
ต่อไป
6. เครื่ องตรวจวัดอนุภาค LHCf ถูกออกแบบเพื่อทาการตรวจวัดอนุภาคไพออนที่เป็ นกลาง ซึ่ ง
เกิ ดขึ้นใกล้เครื่ องเร่ งอนุ ภาคแอลเอชซี จึ งเป็ นการจาลองการเกิ ดรังสี คอสมิกในสภาพห้องทดลอง
นั่นเอง ข้อมูล ที่ ได้จะเป็ นประโยชน์ ในการตรวจสอบและลดค่า ความผิดพลาดของข้อมูล จากหอ
สังเกตการณ์รังสี คอสมิกพลังงานสู งมากๆ
เครื่ อง เร่ งอนุ ภาค LHC จะเร่ งลาอนุ ภาคของโปรตอน 2 ลาให้เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกัน
ข้ามไปตามท่อที่วางขนานกันซึ่ งถูกเก็บรักษา ไว้ภายใต้ภาวะสุ ญญากาศ แล้วชนกันกับลาโปรตรอน
ในเครื่ อง LHC ที่ความเร็ วเข้าความเร็ วแสง ที่พลังงานสู งระดับ TeV หรื อระดับล้านล้านอิเล็กตรอน
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โวลต์ ทั้งนี้ ลาอนุ ภาคถูกควบคุ มให้เคลื่ อนที่ไปรอบเครื่ องเร่ งอนุภาครู ปวงแหวนด้วยสนามแม่เหล็ก
ความเข้มสู งที่สร้างขึ้นจากแม่เหล็กไฟฟ้ าตัวนายิง่ ยวด ซึ่ งช่วยนาไฟฟ้ าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่
มีแรงเสี ยดทานหรื อสู ญเสี ยพลังงาน และจาเป็ นต้องรักษาความเย็นให้แม่เหล็กเหล่านั้นที่อุณหภูมิ
-271 องศาเซลเซี ยสซึ่ งเย็นกว่าอวกาศนอกโลกเสี ยอีก ดังนั้นเครื่ องเร่ งอนุ ภาคจึงต้องเชื่ อมต่อระบบล่อ
เย็นด้วยฮีเลียมเหลว

ภาพ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของเครื่ องเร่ ง LHC ของเซิร์น
(ที่มา http://public.web.cern.ch/public/en/Research/AccelComplex-en.html )
1.3 การเผยแพร่ ความรู้ เพือ่ สร้ างนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ นใหม่
เซิ ร์นได้ทาการเผยแพร่ ความรู ้ ด้านฟิ สิ กส์ อนุ ภาคแก่ ประชาชนทัว่ ไป โดยมี สถานที่หลัก คื อ
พิพิธภัณฑ์ไมโครโคส์ ม ( Microcosm) โดยภายในเป็ นการจัดนิ ทรรศการในรู ปแบบสามมิติ และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ขนาดแบบจาลองที่มีอยูใ่ นระบบเครื่ องเร่ งอนุภาค ตลอดจนความรู ้ หลักการพื้นฐาน
ของฟิ สิ กส์อนุภาค ตลอดจนมีการบรรยายจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ นอกจากนี้ ยงั มี Globe อาคารขนาดใหญ่ รู ป
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ครึ่ งทรงกลม ทาจากไม้ ที่ ใช้พ้ืนที่ภายในเป็ นห้องภาพยนตร์ นาเสนอเกี่ยวกับการกาเนิ ดจักรวาล และ
เสนอภาพรวม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเซิ ร์น ทั้งนี้เปิ ดบริ การฟรี ในวันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 9.00-17:00 น.
การสนับสนุ นด้านการสร้ างนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ ของเซิ ร์นได้มีโปรแกรมอบรมครู ฟิสิ กส์
ภาคฤดูร้อน ซึ่ งมีท้ งั การอบรมครู จากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อการอบรมครู จากหลายๆ ประเทศ
รวมกัน เป็ นโครงการที่ให้ความรู ้ ท้ งั ทางทฤษฎีฟิสิ กส์ และฝึ กปฏิบตั ิทดลอง เยี่ยมชมสถานที่ภายใน
เซิ ร์ น อี ก ทั้ง ให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์แก่นกั เรี ยนต่อไป นอกจากนี้ เซิ ร์นมีโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน โดยการให้โอกาส
นักศึกษาได้ฝึกทางานวิจยั ด้านฟิ สิ กส์ อนุภาคกับนักวิทยาศาสตร์ ที่เซิ ร์นและศึกษาความรู้ดา้ นทฤษฎี
ไปพร้อมกัน

ภาพ 2 โกลบ (Globe) และสื่ อที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องเร่ ง LHC
1.4 การสร้ างความร่ วมมือระดับนานาชาติ
การทางานร่ วมกันของนักวิทยาศาสตร์ หลากหลายเชื้ อชาติ ทั้งในสานักงานของเซิ ร์น หรื ออยู่
ตามสถานี ทดลองต่างๆ หรื อแม้แต่อยูต่ ่างประเทศ สามารถทาได้ดว้ ยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่ งจะเป็ นทางหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดความร่ วมมือกันระหว่างชาติต่างๆ และนาไปสู่ การมี
เป้ าหมายเดียวกันคือการค้นพบคาตอบของจักรวาล การระดมทุนให้แก่องค์กรรระหว่างประเทศและ
การส่ งครู นักศึกษาเข้าร่ วมอบรมแสดงถึงความร่ วมมือระหว่างชาติต่างๆ มากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี จึงกล่าว
ได้ว่า เป็ นองค์ก รที่ มี หน้า ที่ ใ นการสร้ า งความร่ วมมื อระหว่า งประเทศเพื่ อลดความขัดแย้ง และอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติ มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

5
กิจกรรมในโครงการครู ฟิสิ กส์ ภาคฤดูร้อน ณ เซิ ร์น ประจาปี 2553
(High School Teachers Programme 2010)
โครงการครู ฟิ สิ ก ส์ ภาคฤดู ร้อ น เป็ นโครงการที่ มุ่ ง เน้นส่ ง เสริ ม ให้ครู ระดับมัธ ยมศึ ก ษา
มี ประสบการณ์ ด้า นการจัดการเรี ยนการสอนฟิ สิ ก ส์ อนุ ภาค และเข้าใจเนื้ อหาชัดเจน ถู กต้อง เพื่ อ
สนับสนุน ส่ งเสริ มให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ได้เร็ วขึ้น เซิ ร์นจัดโครงการนี้ สาหรับครู ในประเทศ
สมาชิกทุกปี สาหรับปี 2553 นับเป็ นปี แรกที่จดั ขึ้นสาหรับครู นานาชาติ โดยจัดอยูร่ ะหว่างวันที่ 4-24
กรกฎาคม 2553 จานวนครู ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมมีท้ งั หมด 22 ประเทศ จานวน 40 คน ดังนี้
1. Bulgaria จานวน 2 คน
2. Czech Republic จานวน 2 คน
3. Finland จานวน 1 คน
4. France จานวน 3 คน
5. Ghana จานวน 1 คน
6. Greece จานวน 1 คน
7. Israel จานวน 1 คน
8. Italy จานวน 2 คน
9. Japan จานวน 1 คน
10. Kenya จานวน 1 คน
11. Macedonia จานวน 1 คน
12. Netherlands จานวน 1 คน
13. Norway จานวน 1 คน
14. Portugal จานวน 2 คน
15. Romania จานวน 3 คน
16. Rwanda จานวน 2 คน
17. Slovakia จานวน 1 คน
18. Spain จานวน 2 คน
19. Thailand จานวน 2 คน
20. Turkey จานวน 2 คน
21. United Kingdom จานวน 3 คน
22. United State จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้ น จานวน 40 คน
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กิจกรรมในโครงการแบ่งหลัก ๆ ได้เป็ น 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การฟังบรรยายเนื้อหาฟิ สิ กส์
2. การเข้าเยีย่ มชมสถานที่
3. การปฏิบตั ิการทดลอง
4. การนาเสนอข้อมูลและผลการทากิจกรรมกลุ่ม
5. กิจกรรมอื่นๆ
ตาราง 1 กิจกรรมสาหรับโครงการครู ฟิสิ กส์ภาคฤดูร้อนเซิ ร์น ประจาปี 2553
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2.1 การฟังบรรยายเนื้อหาฟิ สิ กส์
ฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
1. Introduction to CERN and CERN Education
เนือ้ หา แนะนาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร เป้ าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมของเซิ ร์นรวม
ถึงการศึกษา วิจยั ที่เซิร์น
โดย Mick Storr (หัวหน้าคณะดาเนินงานโครงการ HST 2010)
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2. Introduction in Particle Physics
เนือ้ หา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิ สิ กส์อนุภาค
โดย Dr. Lolf Landau (หัวหน้าโครงการ HST 2010)
3. Introduction to Detectors
เนือ้ หา ความรู ้เบื้องต้นของเครื่ องมือตรวจวัด ในงานวิจยั เชิงฟิ สิ กส์อนุภาค
โดย Dr. Frank Hartmann (KIT - IEKP)
4. Antimatter in the Lab
เนื้ อ หา ประวัติ ทฤษฎี วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ ปฏิ ส สาร และงานวิ จ ัย ในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการ โดย Lolf Landau (หัวหน้าโครงการ HST 2010)
5. Antimatter Teaching Modules
เนือ้ หา แนะนาสื่ อการสอนประเภทต่างๆ และการสร้างสื่ อการสอน เรื่ องฟิ สิ กส์อนุภาค
โดย Terrence Baine (มหาวิทยาลัย ออสโลว์ ประเทศแคนาดาและคณะผูด้ าเนิ นงาน
โครงการ HST)
6. Phywe Presentation
เนื้อหา การสร้ า งเครื่ องมือ วิทยาศาสตร์ เพื่ อสาธิ ตและวัดปริ มาณทางฟิ สิ ก ส์ แนะนา
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองในทางฟิ สิ กส์
โดย Christine Poloni (บริ ษทั Phywe ประเทศเยอรมนี)
7. Introduction to Accelerators
เนือ้ หา ประวัติ ทฤษฎี หลักการ การสร้างเครื่ องเร่ งอนุภาค
โดย Daniel Brandt (นักวิจยั สาขา เครื่ องเร่ งอนุภาค)
8. Introduction to Cosmology
เนือ้ หา ทฤษฎีการเกิดจักรวาล การศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านจักรวาลวิทยา
โดย Geraldine Servant (นักวิจยั สาขาฟิ สิ กส์ทฤษฎี : จักรวาลวิทยา)
9. Medical Applications of Particle Physics
เนื้อหา การประยุก ต์ความรู้ ทางฟิ สิ กส์ อนุ ภาค เพื่ อใช้ในทางการแพทย์ งานวิจยั และ
เทคโนโลยีที่เกิดจากความรู ้ดา้ นฟิ สิ กส์อนุภาค
โดย Manjit Dosanjh (นักวิจยั สาขา Medical Physics)
10. Accelerate
เนื้อหา เทคนิ ค ตัวอย่างการสร้างสื่ อการสอน สาธิ ตการทดลองที่เกี่ยวกับฟิ สิ กส์ อนุภาค
เพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน
โดย Suzanne Sheehy (มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ)
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11. สัมมนาพิเศษ เรื่ อง Building a Commercial Space Launch System and the Role of
Space Tourism in the Future
เนือ้ หา แนะนา บริ ษทั Virgin galactic และธุ รกิจการท่องเที่ยวนอกโลกด้วยยานอวกาศ
แนวคิดและแนวทางการพัฒนายานอวกาศในเชิงธุ รกิจ
โดย Will Whitehorn (ประธานบริ ษทั Virgin Galactic ประเทศอังกฤษ)
12. บรรยายพิเศษ Particle Physics
เนือ้ หา แนวทาง วัตถุประสงค์ และการพัฒนางานวิจยั ตามทฤษฎีฟิสิ กส์อนุภาค
โดย Jonathan R. Ellis (นักฟิ สิ กส์ทฤษฎี ของเซิร์น)
13. ปิ ดโครงการ โดย Rolf Heuer ผูอ้ านวยการของเซิ ร์น ตอบคาถามผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
อธิ บายเป้ าหมายและแนวทางขององค์กร รั บฟั งความก้าวหน้าและปั ญหาระหว่างการ
ดาเนินโครงการ

Rolf Heuer

Jonathan R. Ellis

Terrence Baine (เสื้ อขาว)
Dr. Frank Hartmann
ภาพ 3 รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
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2.2 การเยีย่ มชมหน่ วยงานและห้ องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1. Visit Globe Universe of Particles Exhibition (GLOBE)
เยี่ย มชม อาคาร Globe อาคารที่ แสดงนิ ทรรศการเกี่ ยวกับ เซิ ร์น แสดงประวัติ ที่ มาและ
ความสาคัญ เป้ าหมายของการวิจยั และภารกิจของเซิ ร์น ข้อมูลในเชิ งสถิติ สมาชิ กขององค์กร ความรู ้
เกี่ยวกับเครื่ องมืออุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ด้านฟิ สิ กส์อนุภาค
2. Visit Microcosm
เยี่ยมชม Microcosm สถานที่ต้ งั แบบจาลองเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหลักการของฟิ สิ กส์
อนุ ภาค ส่ วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องเร่ งอนุ ภาค เครื่ องมื อตรวจวัดอนุ ภาค และประวัติการศึ กษา
ค้นคว้าด้านฟิ สิ กส์อนุภาค พัฒนาการของเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารที่เป็ นผลจากงานวิจยั ของเซิร์น

บรรยากาศภายใน GLOBE

แบบจาลองเครื่ องตรวจวัด ALICE และ LHC ใน Microcosm
ภาพ 4 นิทรรศการภายใน GLOBE และ Microcosm
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3. Visit CMS Control Centre and Computer Centre
เข้าชมศูนย์ควบคุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสถานีวดั CMS และศูนย์ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ ของเซิร์น
4. Visit CCC (CERN Control Center) and SM-18 เข้าชมศูนย์ควบคุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
ได้จากการสถานีวดั CMS
5. Visit PS/LINAC/LEIR เข้าชม Sorce ผลิตอนุภาคพื่อเร่ งอนุภาคตามเส้นทาง
6. Short Historical Tour of CERN แสดงประวัติการวิจยั ของเซิ ร์น ในฐานะแหล่งกาเนิ ด
เครื อข่ายเวิร์ลไวต์เว็บ
7. Visit LHCb/DELPHI/CAST เข้าชมเครื่ องตรวจวัดอนุภาค LHCb/DELPHI/CAST

ภาพ 5 ศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูล จาก CMS และห้อง CCC

ภาพ 6 เครื่ องตรวจวัดอนุภาค DELPHI
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2.3 ฝึ กปฏิบัติการทดลองและทากิจกรรมกลุ่ม
1. Build a Cloud Chamber ฝึ กการสร้างเครื่ อง cloud chamber
2. Introducing the Teachers Lab ศึกษาการทดลอง และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลอง
3. working Groups แยกกลุ่มย่อยศึกษาตามหัวข้อที่สนใจ คือ
1) Teachers Lab การทดลองด้านฟิ สิ กส์อนุภาคเพื่อนาไปใช้ในชั้นเรี ยน มีที่ปรึ กษา
และผูส้ นับสนุนด้านอุปกรณ์การทดลอง คือ บริ ษทั Phywe
2) Teaching Module คือ การจัดทาเนื้ อหา และสื่ อการสอนด้านฟิ สิ กส์อนุภาค
3) Master classes คือ การสร้างเนื้อหาและหลักสู ตรการสอน
4) The International Baccalaureate Diploma (IB) การสร้างเนื้อหา แบบฝึ ก กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนฟิ สิ กส์สาหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ
5) Pre-Visit Pack การจัดทาโปรแกรมสาหรับการศึกษาดูงาน สาหรับผูต้ อ้ งการเยีย่ ม
ชมเซิ ร์น ในช่วงเวลาสั้น ๆ
6) How do you know? การค้นหาวิธีการ หรื อแหล่งข้อมูลอธิ บายความรู ้แก่นกั เรี ยน
เกี่ยวกับฟิ สิ กส์อนุภาค
จากการแบ่งกลุ่ม จะมีสมาชิกกลุ่มตามรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม โดยข้าพเจ้า
เลือกกลุ่ม IB เพื่อเรี ยนรู ้การจัดหลักสู ตร เนื้อหา รวมถึงแบบฝึ กหัดสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
ฟิ สิ กส์ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนนาชาชาติ ซึ่งได้มีการบรรจุเนื้อหาด้านฟิ สิ กส์อนุ ภาคใน
หลักสู ตรแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและอาจปรับใช้กบั
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยต่อไป
4. Perimeter Institute - Quantum workshop ฝึ กปฏิบตั ิ ทดลองทางฟิ สิ กส์ควอนตัม

ภาพ 7 จัดอุปกรณ์ เตรี ยมสร้าง cloud chamber และทางานกลุ่ม IB
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ภาพ 8 ครู ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทาการทดลอง
2.4 นาเสนอข้อมูลและผลการทากิจกรรมกลุ่ม
1. presentation of national school systems นาเสนอระบบการศึกษาของชาติ
เป็ นการนาเสนอระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ โดยมีแบบสอบถามเป็ นตัวกาหนดเนื้ อหา
เช่น โรงเรี ยนของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเป็ นของรัฐบาลหรื อเอกชน จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนและนักเรี ยน
ต่อห้อง จานวนวิชาฟิ สิ กส์ต่อสัปดาห์ สัดส่ วนเนื้อหาวิชาฟิ สิ กส์กบั วิชาอื่นๆ ในหลักสู ตรของโรงเรี ยน
สัดส่ วนเนื้ อหาของฟิ สิ กส์ อนุ ภาคต่อเนื้ อหาวิชาฟิ สิ กส์ ท้ งั หมด อุ ปกรณ์ การทดลองเพียงพอหรื อไม่
การสนับสนุ นเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ของรัฐบาลเป็ นอย่างไร วุฒิการศึกษาของ
ครู และคุณสมบัติอื่นๆ ในการเป็ นครู วทิ ยาศาสตร์และครู ฟิสิ กส์ การนาเสนอใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ไม่เน้นความเป็ นทางการมากนัก สาหรับประเทศไทยมีการเตรี ยมข้อมูลและการนาเสนอไว้ตอนก่อน
เข้าอบรมแล้ว จึงนาเสนอด้วยข้อมูลที่เตรี ยมมาและปรับเปลี่ยนให้ตรงกับเนื้อหาบางส่ วน
2. Reports and presentations from Working groups นาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าตาม
กลุ่มย่อย สาหรับการดาเนินการของกลุ่ม IB (International Baccalaureate Diploma) มีดงั นี้
1. ประชุมเพื่อทาความเข้าใจลักษณะและจุดประสงค์ของงาน
2. เลือกเนื้อหาและแบ่งหัวข้อย่อย
3. ศึกษาค้นคว้า พัฒนาสื่ อ แบบฝึ กหัดในหัวข้อที่รับผิดชอบ
4. รวบรวมเนื้อหาและสื่ อเพื่อสรุ ปเป็ นเนื้อหา
5. นาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. เสนอเนื้อหาลงในเว็บไซต์ของเซิ ร์น
จะเห็นได้วา่ ภารกิจของกลุ่ม IB คือ ไม่สามารถดาเนินการให้เสร็ จได้ภายในช่วงเวลา
ที่อบรมอยู่ ดังนั้นจึงวางแผนการทางานให้ถึงเพียงขั้นตอนการกาหนดเนื้ อหาและสร้ างสื่ ออย่างง่าย
เพื่อนาเสนอให้เพื่อนครู กลุ่มอื่นๆ เข้าใจและรับรู ้เกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่ม IB ส่ วนขั้นตอนการสร้าง
การทาเนื้ อหา โดยละเอียดต้องรอตรวจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งต้องดาเนิ นการภายหลัง การสร้ างเนื้ อหา
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และแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้สัมพันธ์กบั หลักสู ตรวิชาฟิ สิ กส์ นั้น กลุ่ม IB เน้นที่
ฟิ สิ กส์อนุภาค ที่มีนกั เรี ยนอายุระหว่าง 16-19 ปี มีท้ งั หมด 2183 โรงเรี ยนจาก 138 ประเทศ เนื่องจาก
ฟิ สิ กส์ อนุ ภาคเป็ นเนื้ อหาทางเลื อกหนึ่ งของวิชาฟิ สิ กส์ ในระดับ higher level ดังนั้น โปรแกรมครู
ฟิ สิ กส์ภาคฤดูร้อนจึงได้สร้างเนื้ อหาและจัดเอกสารต่างๆ เพื่ออานวยสะดวกและพัฒนาการเรี ยนการ
สอน โดยได้ดาเนินการต่อเนื่องมาประจาทุกปี มีจุดประสงค์หลัก คือ
1) สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีเนื้ อหาถูกต้อง แม่นยา และเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน ผ่านสื่ อ
ที่หลากหลาย เช่น เนื้อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบ Power point, แบบฝึ กหัด , คู่มือการทดลอง เป็ นต้น
2) กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ครู สอนเนื้อหาฟิ สิ กส์อนุภาคมากขึ้น
3) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนฟิ สิ กส์อนุภาคให้ดียงิ่ ขึ้น
ทั้งนี้ โครงสร้างของวิชาฟิ สิ กส์ และเนื้ อหาที่เรี ยนแสดงไว้ในภาคผนวก สาหรับ ปี
2553 เนื้ อหาที่กลุ่ม IB ต้องดาเนิ นการอยูใ่ นหัวข้อ J เรื่ อง Particle Physics ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด 22
ชัว่ โมง โดยกลุ่มได้เลือกหัวข้อ developing quark model จากนั้นระดมหัวข้อย่อยที่ตรงกับหลักสู ตร
และแบ่งเนื้ อหาที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้รับหัวข้อย่อย คือ Bubble Chamber ซึ่ งตามหลักสู ตรแล้วเป็ น
การแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องมือตรวจวัดอนุภาค จึงเลือกนาเสนอเนื้ อหาด้วย power point โดยนา
เนื้อหาที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วมาเรี ยบเรี ยง ประกอบด้วย ประวัติการค้นพบเครื่ อง Bubble chamber
หลักการทางาน การอ่านและแปลความหมายข้อมูล (แสดงไว้ในภาคผนวก)
2.5 กิจกรรมอื่น ๆ
1. Pool and Pizza กิจกรรมตอนเย็นหลังจากเลิกจากการอบรม คือการว่ายน้ า (ไม่บงั คับ)
และร่ วมทานพิซซ่าที่ร้านใกล้ ๆ เซิ ร์น เป็ นการทาความรู ้จกั กับเพื่อนครู ต่างชาติ และชมบรรยากาศ
และสภาพทัว่ ไปรอบๆ เซิ ร์น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นไร่ ทานตะวัน งา ข้าว และข้าวโพด เป็ นต้น

ภาพ 9 กิจกรรมเสริ ม Pool & Pizza
2. Discover Geneva Treasure Hunt แบ่งกลุ่ม (โดยการเลือกแบบสุ่ ม) เพื่อท่องเที่ยวเจนีวา
ในวัน หยุ ด เพื่ อ เป็ นการแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ ของเจนี ว า (ด้ว ยการตั้ง ค าถาม) และ
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เสริ มสร้างความสามัคคีของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม โดยกิจกรรมมีการแจกเอกสารเพื่อให้แต่ละกลุ่มเดินตาม
หาคาตอบ ตามเส้นทางที่ กาหนดและจบโปรแกรมด้วยการทาน ฟองดู (Fon due) อาหารขึ้นชื่ อของ
สวิตเซอร์ แลนด์ กิจกรรมดังกล่าวสามารถทาให้เพื่อนครู สนุ กสนาน มีโอกาสช่วยเหลือ ทาความรู ้จกั
กับทั้งสถานที่และผูค้ นในเจนีวา เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ดีสาหรับการเข้าร่ วมอบรมในครั้งนี้
3. International Evening การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติต่างๆ
เป็ นกิ จกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยนและท าความความรู ้ จกั กับวัฒนธรรมของเพื่อนครู รวมทั้ง
วิทยากรที่มาบรรยายและให้ความรู ้ แก่ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม การจัดกิ จกรรมดังกล่าวเป็ นความรับผิดชอบ
ของทุกคน ดังนั้นการจัดสถานที่และการเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ จึงต้องช่วยกันดาเนิ นการ เพื่อนครู ส่วน
ใหญ่ทาอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองให้เพื่อน ๆ ลองชิ ม เช่ น ช็อกโกแล็ตชาเขียวของญี่ปุ่น ชี ส
หลากชนิ ดของฝรั่งเศส ขนมหวานจากมาซิ โดเนี ย บางชาติก็มีการแสดงหรื อกิ จกรรมให้ร่วมกันทา
เช่น การหัดเต้นแบบสเปน ตุรกี เคนยา และการแสดงราไทยของไทย ที่ครู ทุกคนชื่นชอบ
4. Jura pic-nic กิจกรรมปิ คนิ คที่ยอดเขาจูรา
ยอดเขาจูรา เป็ นยอดเขาที่เป็ นส่ วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ อยูบ่ ริ เวณไม่ไกลจากเซิ ร์นมาก
นัก ทีมงานขอความร่ วมมือจากผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและจัดหารถบริ การเพิ่มเติมเพื่อพาผูร้ ่ วมอบรมไปชม
ความสวยงามของสวิตเซอร์ แลนด์และฝรั่งเศสบนยอดเขาจูรา แต่ทุกคนต้องเดินขึ้นไปจากจุดจอดรถ
ถึงยอดเขาโดยช่ วยกันถื อสิ่ งของที่เป็ นของส่ วนรวมไปด้วย เมื่อถึ งยอดเขา ครู ผหู ้ ญิงช่ วยกันเตรี ยม
อาหาร จากนั้นร่ วมกันทานอาหาร ผลไม้ ที่เตรี ยมมา บนยอดเขาจูราสามารถมองเห็นทะเลสาบเจนี วา
และวิวที่สวยงามด้านฝรั่งเศส อากาศเย็น ลมแรง เป็ นกิจกรรมที่ทาสนุกสนานและเสริ มสร้างความ
สามัคคีได้อีกรู ปแบบหนึ่ง
5. Farewell BBQ กิจกรรมเลี้ยงส่ งด้วยบาบีคิว
ในคืนสุ ดท้ายหลังปิ ดโครงการครู ฟิสิ กส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ทีมผูจ้ ดั มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงส่ ง
คุณ rolf Landau ลงมือบริ การปิ้ งบาบีคิวด้วยตนเองและไม่ยอมให้ใครช่วยเหลือ ข้าพเจ้าและเพื่อนครู
ผูห้ ญิงจึงช่วยจัดโต๊ะ เก้าอี้และจัดอาหารออกเสิ ร์ฟ ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมระดมค่าของขวัญ (ไวน์) สาหรับ
ทีมงานและวิทยากร และเขียนคาขอบคุณเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กบั ทีมงาน ทุกคนต่างแสดงความขอบคุ ณ
ทีมงานที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ง จากนั้นทานบาบีคิว สลัด ผลไม้และ
เครื่ องดื่ มตามอัธยาศัย เพื่อนครู สังสรรค์คืนสุ ดท้ายด้วยการทบทวนจังหวะเต้นแบบสเปน ตุรกี และ
เคนยา ถึงเวลาเลิกงาน ทุกคนกล่าวลาด้วยคาว่า “แล้วพบกันอีก ”
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เที่ยวเจนีวา

การแสดงของไทย

คืนนานาชาติ

ปิ กนิกที่ยอดเขาจูรา

บาบีคิวแสนอร่ อย ด้วยฝี มือ คุณ Rolf Landua

ภาพ 10 กิจกรรมพิเศษ
2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/ศึกษาดูงาน
เนื้ อหาในอบรมสัมมนา บางส่ วนเป็ นเรื่ องใหม่ จาเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติ มเพื่อให้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้น
2.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ และข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้รับความรู ้เพิ่มเติม ในเนื้อหาด้านฟิ สิ กส์อนุภาค
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2) ทราบแนวทาง และมีประสบการณ์ ในการทดลองและสร้างสื่ อการสอนฟิ สิ กส์
3) รู้และเข้าใจ จุดประสงค์ เป้ าหมาย และบทบาทของเซิ ร์นมากยิง่ ขึ้น
4) ได้แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้การเรี ยนการสอนฟิ สิ กส์ ในประเทศต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนของตน
5) มีเครื อข่ายครู ฟิสิ กส์เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการสอนและสื่ อการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการครั้งต่ อไป
1) ทฤษฎี และเนื้ อหาของโครงการ เน้นที่ ฟิสิ กส์ อนุ ภาคและอุปกรณ์ เครื่ องมือตรวจวัดอนุ ภาค
จึงควรศึกษาเตรี ยมความพร้ อมด้านเนื้ อหาและหลักการของเครื่ องมือให้มาก โดยสามารถติดตาม
เนื้อหาได้ทางเว็บไซต์ของโครงการครู ฟิสิ กส์ภาคฤดูร้อนเซิ ร์น ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่ อ
ที่ใช้ระหว่างการอบรมทั้งหมด
2) สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการในโครงการ
1. เข้ารับการอบรมเตรี ยมความพร้อมที่สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน)
เป็ นเวลา 10 วัน ซึ่ งต้องพยายามตั้งใจและเรี ยนรู ้ดา้ นทฤษฎีและหลักการของเครื่ องวัดอนุ ภาค (เน้นที่
หลักการหรื อโครงสร้างโดยภาพรวมของเครื่ องมือวัด)
2. การดาเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานจากต้นสังกัด ต้องรี บดาเนิ นการขออนุ ณาตไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (สพฐ) โดยหลัก ฐานที่ ใ ช้ คื อ ประกาศผลการคัดเลื อ ก หนัง สื อเชิ ญจากเซิ ร์ น เอกสาร
โครงการ (ฉบับย่อ) โดยต้องยื่นอย่างน้อย 1เดือนก่อนเดินทาง และเมื่อกลับมาต้องทาหนังสื อรายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการ พร้อมยื่นรายงานการเดิ นทาง และเอกสารที่แสดงว่าเข้าร่ วมโครงการจริ ง
เช่น เกียรติบตั รที่ออกให้จากเซิ ร์น (ดาเนินการภายใน 15 วันหลังกลับจากร่ วมโครงการ)
3. การทาวีซ่า ต้องติ ดต่อขอลาดับการเข้ายื่นเอกสารที่ สถานทูตก่ อนยื่นอย่างน้อย หนึ่ ง
อาทิตย์ ซึ่ งหมายถึงเอกสารทุกอย่างต้องพร้อมก่อนวันเดินทางประมาณ 20 วัน ควรเตรี ยมเอกสารให้
พร้อมตามที่สถานทูตกาหนด เช่น หนังสื อเชิ ญจากเซิ ร์นที่ระบุเรื่ องการได้รับทุนสนุบสนุ น หนังสื อ
รั บ รองการเป็ นข้า ราชการ(รั บ รองโดยผูอ้ านวยการ) ฉบับ ภาษาอัง กฤษ เอกสารที่ ระบุ ที่ อยู่หรื อ
ห้องพักอย่างชัดเจน (กรณี ขา้ พเจ้าใช้หลักฐานการตอบรับเรื่ องการจองที่พกั ทางอีเมลล์เป็ นหลักฐาน)
2.7 แผนการดาเนินงานหลังการเข้ าร่ วมอบรม
1. จัดอบรมให้ความรู้และขยายผลแก่ครู นักเรี ยน นักศึกษา ที่สนใจเกี่ ยวกับการสร้ างสื่ อการ
เรี ยนการสอนด้านฟิ สิ กส์ อนุ ภาค สาหรับครู ในภูมิภาคหรื อในงานสัมมนาวิชาการ เช่น งาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ในโรงเรี ยน เป็ นต้น
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2. สร้ างสื่ อการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้นเรี ยนให้น่าสนใจ ใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่เผยแพร่
ความรู ้ดา้ นฟิ สิ กส์อนุภาค ผ่านทางเว็บไซต์
3. ติดต่อ ประสานงานกับเครื อข่ายครู ในกลุ่ม IB Group จัดทาเนื้อหาในช่วงต่อไป

ภาพ 11 ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและทีมผูจ้ ดั HST 2010 ถ่ายรู ปร่ วมกับผูอ้ านวยการของเซิ ร์น
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บันทึกประจาวัน
1. อาทิตย์ ที่ 4 ก.ค. สวัสดี Switzerland
บอกลาเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงใจดีสองคน เบียร์ และพัด เอกสารทุกอย่างเรี ยบร้อยดี 11 ชัว่ โมงบน
เครื่ อง เป็ นเวลาที่ยาวนานพอสมควร ดู หนัง ฟั งเพลง อ่านหนังสื อ กิ นและกิ น ยังไม่ถึงอี ก ถึ ง
สนามบินซูริค ตอนเช้าวันที่ 4 ก.ค. พร้อมสายฝนปรอยๆ ความงามของสวิสเริ่ มจากเมฆรู ปร่ างแปลกๆ
(เห็นเมฆแนวตั้งด้วยล่ะ) แบ่งเป็ นชั้นๆ ชัดเจน เห็นแล้วนึ กถึงเด็กๆ นักเรี ยนที่กาลังทาโครงงานเรื่ อง
เมฆ กลับไปจะเอารู ปไปอวด ก้าวลงจากเครื่ องแล้วต้องเดิ นแกมวิ่งให้ทนั เปลี่ ยนเครื่ องไปยังเจนี วา
โดนสุ่ มตรวจโน๊ตบุค๊ แต่ทุกอย่างก็ราบรื่ นดี ถึงเจนีวาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ า น้อง ๆ สองคนมารับตาม
เวลา จากนั้นเด็ก ๆ ก็พาพัสดุเดินได้ (ฉายาที่ได้มาแบบจายอม) ไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหาร และเข้า
พักที่โรงแรมที่อยูไ่ ม่ไกลจากโรงอาหาร ห้องไม่ใหญ่มาก แต่มีอุปกรณ์พ้นื ฐานครบ วิวที่หน้าต่างเป็ น
ทุ่งหญ้าสี เขียวน่ารัก ห้องเราน่าอยูจ่ นน้อง ๆ อิจฉาเลยล่ะ
ตอนเย็นมีการต้อนรับเล็ก ๆ จากทีมงานของ HST 2010 เริ่ มจากแนะนาบุคลากรและทักทาย
ทาความรู ้จกั กัน Dr. Rofl Landau (หัวหน้าโปรแกรม HST 2010) แวะมาทักทายเราและครู จ๋า เลยถือ
โอกาสขอบคุณที่ให้โอกาสพิเศษสุ ดๆ แก่ประเทศไทย ผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมมีท้ งั หมด 40 คน ที่เริ่ มจา
กันได้บา้ ง เห็นจะเป็ นครู สาวสองคนจากตุรกี คุณครู จากญี่ปุ่น (มาจากเอเชี ยมีกนั 6 คน อีกคนยังตาม
หาไม่เจอ) ทีมงานพาเดินทัวร์ อาคารและห้องที่ตอ้ งใช้ จากนั้นชี้ แจงโปรแกรมการอบรม พร้อมทา
ความรู ้จกั กับเพื่อนครู คนอื่นๆ จัดการเชื่ อมต่อระบบอินเทอร์ เนต เสร็ จภารกิจวันนี้ ประมาณสองทุ่ม
ซึ่ งยังสว่างอยูเ่ ลย เราสองคนพยายามหลับทั้ง ๆ ที่ยงั เห็นตะวันที่หน้าต่าง พรุ่ งนี้ โปรแกรมเริ่ มตอน
8:30 น. หวังว่าคงสนุกสนานเหมือนวันนี้

ภาพ 12 ทีมงาน HST 2010 นาโดยคุณ Mick Storr (สวมหมวก) กล่าวต้อนรับและแนะนาทีมงาน
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2. จันทร์ที่ 5 ก.ค. LHC Rap
คุณ Mick Storr ผูด้ ูแลโปรแกรมนี้ เปิ ดตัวโปรแกรมครู สอนฟิ สิ กส์ ภาคฤดูร้อน ปี 2010
( High School T 2010) ด้วยเพลง LHC Rap จาก you tube เป็ นสื่ อที่สร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งที่ทาให้
คนทัว่ ไปรู ้ จกั เซิ ร์นได้ดีข้ ึ น อยากเอาแร็ พ เพลงฉ่ อย จากเดี่ ย ว 7 มาสู ้ ก ันซัก ยกคงฮาพอ ๆ กัน
คุณ Mick พูดถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของเซิ ร์น 4 ข้อ คือ วิจยั ผลิตนักวิทย์ พัฒนาเทคโนโลยี และ
สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของพลโลก เพราะเป้ าหมายข้อ 2 ครู จากทัว่ โลก 22 ประเทศ ทั้ง 40
คน เลยมารวมกันที่นี่ เขาหวังว่าครู คือผูส้ ร้ างนักวิทย์ ต่อมาเป็ นการแนะนาตัวเอง แบ่งกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนและเสนอความคาดหวังของแต่ละคน นาเสนอหน้าชั้น เป้ าหมายโดยรวมของครู ท้ งั หลาย
คือ อยากพัฒนาเทคนิ คการสอน และเรี ยนรู ้ ทฤษฎี ที่ตนสนใจมากยิง่ ขึ้น เพื่อนครู จากฝรั่งเศสบอกว่า
ในกลุ่มคาดหวังว่าจะสามารถหาวิธีสอนให้ฟิสิ กส์ ดูเซ็กซี่ ในสายตาเด็ก ๆ ได้ เรี ยกเสี ยงฮากันทั้งห้อง
ก็ดีนะ ฟิ สิ กส์เซ็กซี่ แล้วครู ตอ้ งเซ็กซี่ ดว้ ยรึ เปล่านี่
ภาคบ่ายแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Microcosm ที่ตึกหมายเลข 33 ที่ซ่ ึงเป็ นเสมือนห้องรับแขกของ
เซิ ร์น นัยว่าเป็ นการบริ การสังคมและทาความเข้าใจกับชุ มชนรอบข้าง โดยการจัดแสดงความรู ้ และ
นิทรรศการของอุปกรณ์เครื่ องมือ (ขนาดแบบจาลอง) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ของเซิ ร์นทุกอย่าง ต่อมา
ก็เข้าชมภายในของอาคารขนาดมหึ มา นามว่า The Globe of Science and Innovation เรี ยกสั้น ๆ ว่า
Globe ถึ ง ตอนนี้ ทุ ก คนคงรู ้ จกั ดี เพราะเมื่ อกล่ า วถึ ง เซิ ร์น ก็ ม กั นึ ก ถึ ง อาคารรู ป ครึ่ งทรงกลม ตั้ง
ตระหง่านบริ เวณทางเข้าเซิ ร์นนัน่ เอง แล้ววันนี้ เราก็ได้เข้ามาสัมผัสภายในตัวอาคาร ที่จดั เป็ นพื้นที่
แสดงนิ ทรรศการและภาพยนตร์ ที่บรรยายสองภาษาคือ อังกฤษ และฝรั่งเศส ว่าด้วยเรื่ องการกาเนิ ด
จักรวาลและรวมเอาข้อมูลต่างๆ ของเซิ ร์น เช่น จานวนนักวิจยั ประเทศสมาชิ ก เป้ าหมาย โครงสร้าง
และส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มาแสดงให้ครู และผูเ้ ข้าชมกลุ่มอื่นๆ ได้ศึกษาเยี่ยมชม
กันอย่างไม่เบื่อหน่าย

ภาพ 13 มาถึงเซิ ร์นแล้วค่ะ
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กลับจากอบรมตอนห้าโมงกว่า ๆ เลยถื อโอกาสไปเที่ยวนอกเซิ ร์น คือหอพักของน้อง ๆ
นักศึกษาทางฝั่งฝรั่งเศสนัน่ เอง ทาอาหารกินกันอย่างเอร็ ดอร่ อย ครู สองคนได้เลื่อนตาแหน่งจากพัสดุ
เดินได้ เป็ นแม่ครัวนาเข้าจากไทย อืมม น่าปลื้มใจจริ งๆ
3. อังคาร ที่ 6 ก.ค. Particle Physics &Pizza
วันนี้ ภาคเช้าฟั งบรรยาย เรื่ อง Particle Physics โดยคุ ณ Rofl Landau ภาคบ่ายฟั งเรื่ อง
detector ก็พอรู ้ เรื่ องแต่คงต้องอ่านอีกเยอะ ต้องขอบคุณอาจารย์บุรินทร์ อัศวพิภพ และวิทยากรทุก
ท่านในการอบรมตลอด 10 วัน ที่สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่จดั เตรี ยมความ
พร้อมมาให้อย่างเต็มที่ ปิ ดท้ายวันนี้ ดว้ ยการฟังบรรยายธุ รกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ นัน่ คือ การทัวร์ นอก
โลกด้วยยานอวกาศของบริ ษทั Virgin Galactic บรรยายโดยประธานบริ ษทั (Will Whitehorn) ใคร
สนใจติดตามข่าวที่นี่ http://www.virgingalactic.com/
ตอนเย็นมีโปแกรม Pool & Pizza แต่ดว้ ยความเป็ นเด็กบนภูเขา เลยไม่สันทัดเรื่ องลงน้ า ว่าย
น้ าไม่เป็ น (เพื่อนชอบล้อว่า...เสี ยทีเกิดเป็ นเด็กบ้านนอก) เลยตัด Pool ไปเลย เหลือแต่ Pizza รายการนี้
ต้องเดิ นลัดทุ่ง ยามเย็น อากาศดี วิวสวย สังเกตว่าเขามีที่ดินกันคนละหลายๆ ไร่ แต่ละไร่ ปลูกคนละ
อย่าง มี ถัว่ งา ทานตะวัน ข้าวและอีกหลาย ๆ อย่าง สนุ กสนานกับการคุยระหว่างทาง มีโอกาสถาม
ไถ่งานวิจยั เกี่ยวกับโครงการ Globe ของเพื่อนครู จากประเทศ Mecedonia อยูต่ รงไหนยังไม่รู้ รู ้แต่วา่
เขาตัวสู ง (เวลาคุยเมื่อยคอชะมัด) เราปรึ กษาว่า นักเรี ยนเรามีความตั้งใจ แต่ไม่รู้แนวทางที่จะทาวิจยั
เขาแนะนาว่าต้องใจเย็น ค่อยๆ สอนให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้แล้วเด็กจะพยายามหาข้อมูลเอง เราก็
จะไม่เหนื่ อย และบอกให้ลองเอาข้อมูลมาให้ดูก็ได้ เขาจะดู ว่าควรทาแนวไหน ใจดี จงั เลย พูดคุ ย
จนถึ งร้าน นัง่ รอกินพิซซ่ านานเลยพูดคุยอย่างออกรสออกชาติ แอบให้คะแนนอาหารตามเกรดที่เรา
ให้เด็กนักเรี ยน อิตาลี มี 10 กรี ซ มี 5 ไทยเรามี 8 เกรด สามคนจากสามชาติลงความเห็นตรงกันว่าเอา
แค่ผา่ น ก็แล้วกัน ..คิดถึงอาหารสิ้ นคิด อย่างกะเพราไก่ไข่ดาวจังเลย
4. พุธ ที่ 7 ก.ค. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
วันนี้เป็ นวันแรก ของการแลกเปลี่ยนเรื่ องระบบการศึกษาของแต่ละชาติ (เรี ยงตามตัวอักษร) เริ่ ม
จากบัลแกเรี ย สาธารณรัฐเช็ค และ ฟิ นแลนด์ น่าอิจฉาที่ท้ งั สามประเทศมีนกั เรี ยนไม่เกินห้องละ
20 คนเลย จากนั้นก็ฟังเนื้ อหา Particle Physics กับ detector ต่อจากเมื่อวาน แล้วเยี่ยมชม Computer
Center เห็นจานวนเครื่ องคานวณแล้วท้อแท้แทนคนดูแลรักษา นับตั้งแต่เก็บสาย ดูแลควบคุมอุณหภูมิ
และจัดหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล ไม่ง่ายเลย นึ กถึงเครื่ องที่โรงเรี ยน ที่ห้องเรามีสามเครื่ องแต่สาย
พันกันไม่รู้เรื่ องเลย (จัดระบบโดยเราเอง เลยรกๆ ตามประสา) เขาบอกต้องติดตาม เฝ้ าระวัง ในทุก
เรื่ องเพราะข้อมู ล มันเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว เฮ้อ ออออ ก็ หน่ วยงานใหญ่ มี หลายส่ วนนี่ เนาะ
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การจัดระบบให้ดีเป็ นเรื่ องสาคัญ ชอบใจคนบรรยาย พี่แกเล่นรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น เสื้ อยืด กันเอง
ดีแท้ อย่างนี้ตอ้ งบอกว่า เน้นเนื้อหา ไม่เน้นเสื้ อผ้า

ภาพ 14 ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
ต่อมาก็เข้าชมห้องวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก CMS (Compact Muon Solenoid) ดีใจที่มีไทยในแผนที่
ของทีมงานวิเคราะห์ขอ้ มูล (คงจะเป็ นใครไม่ได้ นอกจาก อาจารย์บุรินทร์ อัศวพิภพ กับ นรพัทธ์ ศรี
มโนภาษ) ไทยก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทดลองที่ เซิ ร์นด้วยนะเออ เดิ นชมเกื อบครึ่ งวัน ตอนเย็นมี
welcome drink สาหรับโปรแกรมนักศึกษาและครู ภาคฤดูร้อน สื บจากน้องๆ นักศึกษาว่าคนเยอะ เลย
นอนพักผ่อนที่หอ้ งดีกว่า
คาถามของเซิ ร์นเป็ นเรื่ องใหญ่ (อย่าลื ม ..เอกภพเกิ ดได้อย่างไร) ทางที่จะไปกลับต้องศึกษาเรื่ อง
เล็ก ๆ (ตามหาอนุ ภาคพื้ นฐาน) แต่ วิธี ก ารนั้นต้องการคน แรงงาน อุ ป กรณ์ และสถานที่ ใ หญ่ โ ต
มโหฬาร หรื อ... เรื่ องเล็ก ใหญ่ นี่ มนั เรื่ องเดียวกัน แต่ทาไมก๋ วยเตี๋ยวชามเล็ก ชามใหญ่ ราคาไม่เห็น
เท่ากันเลย
5. พฤหัสบดี ที่ 8 ก.ค. ดาวตกที่ Cloud chamber
วันนี้ ถึงห้องบรรยายเช้ามากๆ (ปกติจะเฉี ยดเวลาบรรยาย) เริ่ มจากฟั งระบบการศึกษาของ
ประเทศ ฝรั่ ง เศส การ์ น า กรี ซ อิ ส ราเอลและอิ ต าลี ฝรั่ ง เศสระบุ คุ ณ สมบัติ ข องครู ฟิ สิ ก ส์ ร ะดับ
มัธยมศึกษาว่า ต้องจบระดับปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ โดยตรง ครู ที่สอนวิชาฟิ สิ กส์ตอ้ งสอนเคมี
ด้วย ส่ วนในเรื่ องสัดส่ วนของฟิ สิ กส์ ยุคใหม่น้ นั ทั้ง 5 ประเทศยังคงใกล้เคียงกับเรา คือ ประมาณ 1020 เปอร์ เซ็นต์ของเนื้ อหาฟิ สิ กส์ ท้ งั หมด มีพิเศษที่ครู จากประเทศกรี ซ ซึ่ งเป็ นครู จากโรงเรี ยนเอกชน
และเป็ นโรงเรี ย นนานาชาติ จึ ง มี เนื้ อหาและอุ ป กรณ์ ท ดลองด้า นฟิ สิ ก ส์ ยุค ใหม่ พ อสมควร ยัง ไง
โรงเรี ยนเอกชนก็ยงั พอมีอนั จะกิน อันจะเล่น และอันจะเรี ยนมากกว่าโรงเรี ยนรัฐบาลอยูด่ ี

25
รับฟังระบบการศึกษาจากเพื่อนๆ ครู เรี ยบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาฟั งความรู ้เรื่ อง Particle Physics
ต่อจากเมื่อวานจนถึ งเที่ยง พอถึ งช่ วงบ่ายวันนี้ พิเศษสุ ด ๆ ด้วยการทดลองสร้าง Cloud Chamber
อุ ปกรณ์ พ้ืนฐานของหลักการตรวจวัดอนุ ภาค ในวันนี้ เราจะตรวจวัดรั งสี คอสมิ กที่ มากับรั งสี ดวง
อาทิตย์ เห็นอุปกรณ์แล้วคงพอหาได้ในบ้านเรา คุณ Mick อธิ บายขั้นตอนการสร้าง พร้อมถามกลับ
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของครู ทุกคน เป็ นวิธีการหนึ่งที่ ดีอีกแบบหนึ่ง เพราะหลายครั้งที่เราติดเล่า
วิธีการ ขั้นตอนทดลองจนเพลิ นแล้วพลอยทาให้นักเรี ยน ฟั งเพลิ น ไม่คิดตาม มัวแต่หยิบโน่ นจับนี่
แบบไม่รู้เป้ าหมายของการทดลอง กลับ ไปต้องฝึ กใหม่ซ ะแล้ว เมื่ อครู หลายๆ คน อยู่ก ับอุ ปกรณ์
ทดลองก็ไม่ต่างจากนักเรี ยน เดินกันวุน่ วายหาอุปกรณ์ และเฝ้ ามองผลของตนเอง เราเดินหยิบโน่นจับ
นี่ เฝ้ ารอและแวะเวียนดูปรากฏการณ์พิเศษ แล้วทุกคนก็ฮือฮาเมื่อเห็นลาแสงซึ่ งเป็ นผลจากการทดลอง
เหมือนฝนดาวตกเลย ง่ายๆ ให้ผลแบบงามๆ กลับมาห้องพร้อมความอิ่มใจ จะเก็บเอาสิ่ งดี ๆ กลับไป
จะกลับไปสร้างกล่องดาวตกกล่องนี้ให้เด็ก ๆดู
6. ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2553
วันนี้ ภาคเช้าดูฉุกละหุ กนิ ดหน่ อย เพราะมีการเปลี่ ยนห้องบรรยาย แต่โปรแกรมก็ยงั คง
เป็ นไปตามที่ วางแผนไว้ วันนี้ ถึ ง คิ วครู ญี่ปุ่ น เคนยา และมาซิ โดเนี ย มาเสนอระบบการศึก ษาใน
ประเทศของตน (หลังจากสงสัยในวันแรก เราไปค้นมาแบบคร่ าวๆ ว่าประเทศมาซิ โดเนี ย นี้ อยู่ทาง
ตะวันออกเฉี ย งใต้ข องทวีป ยุโรป แยกตัวออกจากประเทศยูโกสลาเวีย ถ้าเรี ย ก มาซิ โดเนี ย เฉยๆ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกรี ซอาจมีเคือง เพราะไปมีชื่อเหมือนกับดินแดนหนึ่ งในประเทศกรี ซ จนเป็ น
เหตุ ให้กินแหนงแคลงใจกันระหว่างสองประเทศมายาวนาน ตอนนี้ คืนดี กนั หรื อยังไม่ทราบ แต่ที่
ทราบครู จากกรี ซและมาซิ โดเนี ยก็คุยกันแจ้วๆ ไม่เห็นแววว่าจะเคืองกันซักเท่าไหร่ เรี ยกได้วา่ HST
2010 พื้นที่น้ ีมีแต่มิตรภาพ)
กลับมาพูดถึ งระบบการศึกษา สัมผัสถึ งความเครี ยดของนักเรี ย นญี่ ปุ่น เพราะมุ่งเรี ยน
พิเศษกันเป็ นสรณะ ทั้งที่ครู ญี่ปุ่นที่มาก็ยมิ้ แย้ม แจ่มใส เป็ นมิตรดีแท้ ส่ วนครู จากเคนยา ก็เล่าถึงระบบ
การศึ กษาของโรงเรี ยนเขาว่า เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ ขนาดห้องเรี ยนโดยทัว่ ไปไม่เกิ น 25 คน แต่
โรงเรี ยนของเขามีประมาณ 15 คน ส่ วนโรงเรี ยนของครู จากประเทศมาซิ โดเนีย มีนกั เรี ยนประมาณ
650 คน และมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้นกั เรี ยนทาหลายอย่าง เช่น กิจกรรมในโครงการ Globe ที่
ดูแลอยู่ จนทาให้สามารถพานักเรี ยนมาเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้ นับเป็ นความสาเร็ จของครู
ที่น่าภาคภูมิใจจริ งๆ
สอบถามรายละเอียดกันตามสมควร จึงได้เริ่ มเรี ยนตามกาหนดการ คือ การฟั งบรรยายจาก
คุณ Terrence Baine จากมหาวิทยาลัย Olso ประเทศแคนาดา ในหัวข้อ Antimeter teaching Module
ซึ่ งพู ด ถึ ง แนวทางการจัด การเรี ย นการสอนฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ด้ว ยสื่ อ หลากหลายรู ป แบบ ทั้ง แบบ
ภาพยนตร์ ภาพแอนนิเมชัน่ พร้อมยกตัวอย่างหนังการ์ ตูนที่สอดแทรกเนื้ อหาฟิ สิ กส์ คุณครู จาก เนเธอ
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แลนด์ถู ก เรี ย กร้ องให้อ่า นบทละคร เนื่ องจากบทละครที่ ย กมามี ท้ งั ภาษากรี ก สเปน และอัง กฤษ
สนุ กสนานกันทั้งห้อง เห็ นวิธีการสอนและการบรรยายที่แปลกแหวกแนวดี ไม่มีใครนัง่ ง่วงให้เห็ น
เหมือนฟังบรรยายในบ้านเรา
ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ เป็ นการเข้าห้องแล็ป หรื อเรี ยกว่า Teacher Lab เพื่อศึกษาการทดลองที่มี
หลักการเกี่ยวกับฟิ สิ กส์ อนุ ภาค เช่น Photoelectric effect, Michelson Interferometer และ Electron
Spin Resonance & Magnetic resonance Tomography อุปกรณ์ที่ใช้ลว้ นแล้วแต่ได้มาตรฐานและราคา
อาจไม่เหมาะกับโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ในบ้านเรา แบ่งกลุ่มกันเดิ นศึกษาจนครบทั้งสามแล็ปแล้วจึงไป
รวมกันเพื่อทบทวนเนื้ อหาที่เรี ยน และตอบปั ญหาข้อสงสัยต่างๆ แล้วนัง่ รถออกจากเซิ ร์นไปเยี่ยมชม
ศูนย์ระบบควบคุมของเซิ ร์น เป็ นอันจบโปรแกรมสาหรับวันนี้ ศัพท์ใหม่วนั นี้ Nada คือ ภาษาสเปน
แปลว่า nothing จ้า
7. วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2553 เข้าเมือง
หลัง จากชื่ นชมความเงี ย บสงบรอบๆ เซิ ร์นมาหนึ่ ง อาทิ ตย์ วันหยุดนี้ เลยนัดแนะกัน
ออกไปท่องเที่ยวในตัวเมืองเจนี วา สะดวกสบายเพราะมีระบบรถบริ การที่ไม่ตอ้ งยุง่ ยากกับการซื้ อตัว๋
หลายครั้ง เพียงกดตัว๋ แค่ครั้งเดี ยวในราคา 3 ฟรังก์ เราก็สามารถขึ้นรถ ลงเรื อ ท่องไปในเจนี วาได้
ภายในหนึ่ งชัว่ โมง หรื อชอบแบบเหมาจ่ายทั้งวันก็เป็ นตัว๋ ในราคา 7 ฟรังก์ จะขึ้น จะลง กี่ รอบก็ได้
ถูกใจคนชอบนัง่ รถอย่างเรานักแล ว่าไปเมื่อเรี ยกว่าตัวเมือง เรามักนึกถึงความวุน่ วาย พูดถึงน้ าก็คงจะ
นึ ก ถึ ง สี อื่นไม่ ไ ด้นอกจากดาสนิ ท พร้ อมของแถมคื อกลิ่ นอันเย้า ยวนชวนอ๊วก แต่ ส าหรั บ เจนี วา
ห่ างไกลกับความหมายนั้นมาก เพราะสิ่ งแรกที่ เห็ นคื อ น้ าพุ สูง 200 เมตร ที่ มีล ะอองสี ขาวอวด
นักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกก้าวมาถึง น้ าที่ใสสะอาดของทะเลสาบเจนี วา ก็ยืนยันได้อย่างดีวา่ คนที่นี่ใส่ ใจ
สุ ขภาพตัวเองและสิ่ งแวดล้อมอย่างที่นี่ น่ าชื่ นชมที่ บา้ นเมื องนี้ สามารถเก็บตึ กให้รอดพ้นจากป้ าย
โฆษณาได้ มองดูตึกก็ยงั คงเป็ นตึก ไม่ใช่ป้ายกางเกงหรื อเสื้ อตามแฟชัน่ สี สันฉู ดฉาดตัวเบ้อเริ่ ม หรื อ
รู ปดาราสาวสวยที่กาลังยืนแอ็คท่า เอาเท้าเหยียบตึกอยู่เหมือนบ้านเรา ได้มีโอกาสเข้าฟั งการแสดง
ดนตรี เล็ก ๆ ซึ่ งเขามีโปรแกรมในทุกวันหยุด ฟั งแล้วก็ชวนให้ใจสงบได้เหมือนกัน ประทับใจน้ าใจ
ของคนขับรถที่นี่ ดูไม่รีบเร่ งและช่วยกันระมัดระวังกันดี เดินชมโน่น นี่ นัน่ เหนื่อยก็แวะทานน้ าที่มี
บริ การฟรี ในรู ปแบบเป็ นน้ าไหลจ๊อก ๆ ออกมาจากปากสิ งโต ดื่ มน้ าจากปากท่านเจ้าป่ าเชี ยวนะนี่
เมื่ อยขากับการเดิ นชมเมื อง เลยแวะชมอาหารกันบ้า ง เลื อกซื้ อช็อกโกแลต และเครื่ องปรุ งเพื่อมา
ทากับข้าวแบบไทยๆ ที่ไหนๆ ดียงั ไงก็ไม่สู้อาหารไทยอยูด่ ี เย็นนี้อิ่มตา อิ่มท้อง อีกหนึ่ งวัน เราเป็ นคน
ที่โชคดีจงั เลย
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ภาพ 15 น้ าพุแห่งเจนีวา และน้ าดื่มจากปากท่านเจ้าป่ า ที่มีมากมายในเจนีวา
8. วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 ผจญภัยในเจนีวา ตามหาชีส ฟองดู
วันหยุดอีกวัน นัดแนะกับครู จ๋าและน้องๆ มาวิ่งชมทุ่งตอนเช้า รอบๆ เซิ ร์น อากาศเย็น
สบายกับทุ่งสี เหลื องของดอกทานตะวันก็สวยงามไปอี กแบบ ตอนบ่ายวันนี้ โปรแกรมของครู เรามี
กิจกรรมพิเศษเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ไม่ใช่การเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตร แต่
เป็ นการออกผจญภัยที่ เจนีวา (อ้าว เข้าเมืองอีกแล้ว วันนี้ ) คุณ Mick จัดกลุ่มแล้วแจกใบสั่งและคาถาม
ที่ตอ้ งหาคาตอบจากการท่องเที่ยวในเจนีวา เหมือนกิจกรรมเดินป่ าของลูกเสื อเลย แต่นี่เดินเมืองค่ะ เรา
กับครู จ๋าอยู่กนั คนละกลุ่ม โชคดี กลุ่มเรามีเพื่อนฝรั่งเศสอยูด่ ว้ ย เลยเดินทางค่อนข้างเร็ ว สนุ กสนาน
กับการตามหาคาตอบ และเกร็ ดความรู ้เล็กๆ น้อย ๆ ในใบสั่งของคุณ Mick กลุ่มเรามาถึงครึ่ งทางเป็ น
กลุ่มแรก รางวัลคือแตงโมลูกเบ้อเริ่ ม ไม่ได้หมายถึ งให้กลุ่มเดียว แต่ให้ผ่าแบ่งเผื่อกลุ่มอื่นๆ ด้วย เรา
ช่วยจัดการผ่าแตงโมทุกคนก็ลุน้ กลัวมีดจะดื้อมาเฉื อนมือเราแทน ทุกอย่างเรี ยบร้ อยดี แต่ชิ้นแตงโม
ไม่เท่ากัน 555 กินแตงโมรองท้องแล้วก็ท่องเที่ยวเดิ นทางต่อ เป้ าหมายคือร้านอาหารที่มี ชี ส ฟองดู
(Cheese Fondue) อาหารขึ้นชื่อของสวิตเซอร์ แลนด์ ปรากฏว่ากลุ่มเรามาถึงเป็ นกลุ่มสุ ดท้าย เพราะมัว
ชื่นชมโน่น นี่ นัน่ ระหว่างทางแถมขึ้นรถอ้อมไปซะนาน แต่ทุกคนก็ไม่เครี ยดและสนุ กสนานกับการ
ผจญภัย พอถึงร้านอาหารก็อยูค่ รบกันทุกกลุ่ม เริ่ มด้วยการชื่ นชมกลุ่มที่มาถึงเป็ นกลุ่มแรก และเฉลย
คาถามที่ให้มา แล้วไฮไลต์ของงานก็ถูกยกเสิ ร์ฟ ชีส ฟองดู หน้าตาเหมือนข้าวเหนี ยวทุเรี ยนหรื อไม่ก็
ขนมปั งสังขยา นัน่ เอง กรรมวิธีคือนาชี สมาต้มโดยใช้ไวน์ กินกับขนมปั งฝรั่งเศส เพื่อนครู บางคนคง
เคยลิ้มรสเมนูน้ ีมาแล้ว เลยขอสั่งสเต็กมาเพิ่ม เพื่อนชาวฝรั่งเศสแอบกระซิ บว่า โชคดีกบั การชิ มชี สนะ
หวังว่าเธอคงรักเจนี วา เอ..อวยพรแปลก ๆ มันยังไงหนอ เลยชิ มซะอิ่มแปล้ พอทานเสร็ จ เลยกระซิ บ
บอกเพื่อน ฉันชอบเจนี วานะ จบโปรแกรมด้วยการนัง่ รสบัสกลับเซิ ร์น พร้อมมิตรภาพที่เหนี ยวแน่ น
ขึ้น คงเป็ นเพราะชีส ฟองดู เหนียวๆ ของคุณ Mick แน่เลย
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ภาพ 16 สมาชิกในกลุ่มผจญภัยในเจนีวา
9. วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2553 welcome to IB group
วันนี้ ฟังบรรยายแต่เช้า ว่าด้วยเรื่ องเครื่ องเร่ งอนุ ภาคและจักรวาลวิทยา วิทยากรมาจาก
สาขาฟิ สิ กส์ ทฤษฎี ของเซิ ร์นเอง คุ ณวิทยากรท่านเล่าว่าแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์ พยายามศึกษาเรื่ อง
ภายในอะตอม เมื่ อรู ้ โครงสร้ างภายในอะตอมก็คงดี ใจกันยกใหญ่ แต่ ณ ตอนนี้ กลับค้นพบว่าใน
อาณาจักรที่เรี ยกว่าจักรวาล ว่าอะตอมที่เรี ยนๆ กันมา เป็ นแค่ 4% อีก 22% คือ Dark matter และอีก
74% คือ Dark Energy ซึ่ งสองส่ วนสุ ดท้ายก็ยงั พูดไม่เต็มปากว่ารู ้จนทะลุปรุ โปร่ ง และนอกจากนี้ ยงั ไม่
รู ้อีกว่าจะมีอะไรอื่นๆ ที่เรายังหาไม่เจอเข้ามาเพิ่มในสัดส่ วนของจักรวาลอีกหรื อไม่ เจ้าคาพูดที่วา่ ยิ่ง
เรี ยนมากยิง่ รู ้วา่ เราไม่รู้ ท่าทางจะมีจริ ง ฟั งบรรยายเรื่ องความไม่รู้ของมนุ ษย์จบไป ก็ต่อด้วยเรื่ องที่ครู
แต่ละคนรู ้ดี นัน่ คือระบบการศึกษาของประเทศตนเอง วันนี้ เป็ นคิวของ ประเทศเนเธอแลนด์ นอร์ เว
และโปรตุ เ กส โรงเรี ย นของครู จ ากเนเธอแลนด์เ ป็ นโรงเรี ย นนานาชาติ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เลย
เพียบพร้อม และมีเนื้ อหาฟิ สิ กส์ อนุ ภาคบรรจุอยูใ่ นหลักสู ตร คล้ายกับของประเทศนอร์ เวย์ ที่ได้เรี ยน
จนนักเรี ยนสามารถสร้าง cloud chamber อัดวิดีโอแสดง track ของรังสี คอสมิกได้ชดั เจนมาส่ งคุณครู
ส่ วนโปรตุ เกสยังไม่ถึ งขั้นฟิ สิ กส์ อนุ ภาคเพี ยงแต่มี สัดส่ วนของฟิ สิ กส์ ยุคใหม่ มากกว่าไทยเรา คื อ
ประมาณ 30 % ของเนื้อหาฟิ สิ กส์ท้ งั หมด ประเทศเราจะทันเขาไหมหนอ
รั บ ฟั ง ระบบการศึ ก ษาแล้ ว ก็ ม าเริ่ มพัฒ นาตนเองด้ ว ยการเลื อ กกลุ่ ม ที่ ต นเองสนใจ
ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ก่อนเลือกมีการเสนอลักษณะงานและภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ครู เข้ า ใจและเลื อ กในสิ่ งที่ ต นสนใจที่ สุ ด เมื่ อ ทราบรายละเอี ย ดแล้ ว เราเลยเลื อ กก ลุ่ ม 2
The International Baccalaureate Diploma เรี ยกสั้นๆ ว่า IB group ด้วยเหตุผลหลักคือ โรงเรี ยนครู
อ้อ มก าลัง อยู่ใ นโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล เลยอยากรู ้ ว่า สอนฟิ สิ ก ส์ ที่ เ ป็ นแบบสากลนี่
จะแตกต่างกับที่เราสอนอยูม่ ากน้อย แค่ไหน และหวังว่าคงจะพอรู ้โครงสร้างและการจัดเนื้ อหาฟิ สิ กส์
อนุภาคของโรงเรี ยนนานาชาติบา้ ง น่าจะมีประโยชน์บา้ งนะ เลือกกลุ่มเรี ยบร้อย พร้อมพบปะสมาชิ ก
ในกลุ่ม ประกอบด้วยเพื่อนครู จากสหรัฐอเมริ กา กรี ซ สาธารณรัฐเช็ค เนเธอแลนด์ เคนย่า และไทย
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แยกกลุ่มย่อยมาคุ ยกันคร่ าว ๆ ถึงสิ่ งที่ตอ้ งทาต่อไป ภารกิ จของกลุ่มเรา คือ ผลิตเนื้ อหา แบบฝึ กหัด
และสื่ อให้ตรงกับหลักสู ตรนานาชาติของโรงเรี ยนทัว่ โลก นัน่ หมายความว่าครู ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ส่วน
หนึ่ งคือครู ที่สอนในโรงเรี ยนนานาชาติอยูแ่ ล้วและมีสื่อเรี ยบร้อยแล้ว (กรี ซ เคนยา และเนเธอแลนด์)
ส่ วนหนึ่งหลักสู ตรของเขามีสอนเรื่ อง Particle Physics แล้ว (สหรัฐ และสาธารณรัฐเช็ค) ส่ วนเรา..ไม่
มีอะไรเลย (โอ้..ลัลล้า) แต่หวั หน้าทีมก็ใจดี แกบอกไม่เป็ นไร ที่นี่เป็ นแหล่งข้อมูลอยูแ่ ล้ว อยากได้
อะไรขอให้บอก ว่าแล้วทั้งกลุ่มก็ซดเบียร์ และเชี ยร์ สสสสส กับขวดน้ าแอปเปิ้ ลของเรา (ดีนะที่มีลุง
จากสหรัฐ กินน้ าแอปเปิ้ ลเป็ นเพื่อน) เป็ นการเริ่ มงานและการสร้างทีมที่ราบรื่ นดี
10. วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553 เดินและเดิน
เริ่ มต้นวันนี้ ดว้ ยการฟั งบรรยายต่อจากเมื่อวาน เรื่ องเครื่ องเร่ งอนุ ภาคและจักรวาลวิทยา
และเป็ นการเล่ าระบบการศึกษาของประเทศโรมาเนี ย สโลวาเกี ย และสาธารณรั ฐรวันดา ครู จาก
โรมาเนี ยบอกว่านักเรี ยนปี สุ ดท้าย (เกรด 12) จะได้เรี ยนเรื่ องฟิ สิ กส์อนุภาค ประเทศสโลวาเกียมีการ
ทดสอบประมวลความรู ้ก่อนจบไฮสคูล คล้ายๆ สอบโอเนตบ้านเรา จานวนนักเรี ยนต่อห้องที่ใกล้เคียง
ไทยเราน่ าจะเป็ นประเทศ รวันดา มีประมาณ 45 คนต่อห้อง แต่เขาบอกว่าตอนนี้ รัฐบาลกาลังเร่ ง
สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีการแจกวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนอานวยความสะดวกต่อครู และ
นักเรี ยนมากขึ้น ช่ วงบ่ายเป็ นการเยี่ยมชม ส่ วนของ PS/LINAC/LEIR โดยการแบ่งกลุ่มเข้าชมเพื่อ
ความสะดวกและการอธิ บายอย่างทัว่ ถึ ง ปิ ดท้ายวันนี้ ดว้ ยการนัง่ ศึกษาผลงานของ IB Group ในปี
ก่อนๆ เพื่อเตรี ยมคุ ยกันวันพรุ่ งนี้ รับข่าวดี จากทางโรงเรี ยน เด็กนักเรี ยนได้ทุนยุววิจยั ยางพาราจาก
สกว. ตั้งสามทีมแน่ ะ ดี ใจกับพี่ที่เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ ช่วยปรับแก้ตวั โครงการนิ ดหน่อย นักเรี ยน
เราก็เก่งเหมือนกันนะนี่
11. วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553 PET ที่ไม่ได้แปลว่า สัตว์เลี้ยง
ภาคเช้ า ของวัน นี้ ฟั ง บรรยายเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ฟิ สิ ก ส์ ท างการแพทย์ คุ ณ วิ ท ยากรเล่ า ถึ ง
เทคโนโลยีทางทางการแพทย์ ที่เป็ นผลจากการวิจยั ด้านฟิ สิ กส์ อนุ ภาค เครื่ องมือเด่นๆ เห็นจะเป็ น เจ้า
เครื่ อง Positron Emission Tomography เรี ยกง่ายๆ ว่า PET เครื่ องมือที่ใช้ตรวจหาเซลล์มะเร็ งด้วย
หลักการดูดซึ มสารรังสี ที่ไม่เท่ากันของเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกายจะดูดซึ มสารเภสัชรังสี ได้ไม่เท่ากัน ทา
ให้สามารถแยกแยะเซลล์มะเร็ งกับเซลล์อื่นๆ ได้อย่างแม่นยา จบการบรรยายแล้ว ภาคบ่ายเป็ นการ
แยกไปท างานตามกลุ่ ม ของตัว เอง กลุ่ ม เราดี ห น่ อ ยไม่ ต้อ งเดิ น ไปไกล เพราะอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ คื อ
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เนต สมาชิ กทั้งหมดเลยมานัง่ คุ ยกาหนดหัวข้อกัน เรากาหนดเรื่ องใหญ่ ๆ
คือเนื้ อหาเรื่ อง developing quark model จากนั้นแบ่งเนื้ อหาย่อยที่ควรมี เทียบกับหลักสู ตร IB แยก
ย้ายกันมาทาความเข้าใจกับหัวข้อตัวเอง เพื่อรวมกันเป็ นเนื้ อหาหนึ่ งชุ ด ส่ งให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
และสุ ดท้ายคือการรวมเล่มเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ จะเห็นว่าการอบรมจบ แต่งานกลุ่มเราคงไม่จบ เรา
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เลือกหัวข้อ Bubble chamber ต้องมานัง่ ทาความเข้าใจ เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน แล้วก็ร้องเป็ นเพลง
เพราะๆ ให้เด็กชอบ(ทานองนั้น) คุยเสร็ จเลยกลับมาที่หอ้ งพัก ขุดค้นความรู้เตรี ยมไปเสนอเพื่อนๆ ว่า
เรื่ อง Bubble chamber ควรมีเนื้ อหาด้านใดบ้าง ครู จ๋ากลับมาจาก Teacher’s Lab ซ้อมนาเสนอระบบ
การศึกษาของไทยกันนิ ดหน่ อย ขอบคุ ณอาจารย์นฤมล ที่ช่วยเตรี ยมเรื่ องการนาเสนอค่ะ ได้ใช้แบบ
เต็ม ๆ จัดการส่ งแบบสอบถามทางอีเมลล์ให้ทีมงาน และปรับการนาเสนอนิ ดหน่อยตามคาถามที่ทาง
ผูจ้ ดั ต้องการทราบ พร้อมขึ้นเวทีแล้ว ลุยยยย
12. วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553 นาเสนอระบบการศึกษาไทย
โอย โอย ไม่เป็ นอันฟั ง อันเข้าใจเรื่ องอื่ นๆ เพราะมัวตื่ นเต้นกับเรื่ องการนาเสนอของ
ตัวเอง พอจับประเด็นได้วา่ ประเทศสเปน นักเรี ยนในห้องเรี ยนโดยเฉลี่ยมีประมาณ 25-29 คน ตุรกีครู
ที่มาทั้งสองคนมาจากโรงเรี ยนเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนเอกชน มีนกั เรี ยนเพียงห้องละ 13-21 คน มี
การสอนเรื่ องฟิ สิ กส์ อนุภาคประมาณ 15% ของเนื้ อหาฟิ สิ กส์ ท้ งั หมด สหราชอาณาจักร มีประมาณ
10% พอถึงประเทศไทย ทุกคนฮือฮา เพราะจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนครู จ๋า ก็มีประมาณ 3,000 คน
และโรงเรี ยนครู ออ้ มก็มีประมาณ 1,000 คน (ส่ วนใหญ่ที่เล่ามา มีประมาณไม่เกิ น โรงเรี ยนละ 600
คน) จบการนาเสนอได้รับคาชมว่าข้อมูลสมบูรณ์ ดี ปิ ดท้ายด้วยระบบการศึกษาจากโรงเรี ยนคุณป้ า
จากสหรัฐอเมริ กา ท่านย้ าแล้วย้ าอีก ด้วยความกลัวว่าเราจะเข้าใจผิด ว่าฉันไม่ใช่ ตวั แทนของระบบ
การศึกษาของสหรัฐอเมริ กานะจ๊ะ รัฐของฉันจัดแบบนี้ แต่ไม่ใช่ ว่าเหมือนกันทุกรัฐ ท่านเล่ าว่าครู
วิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องจบวิทยาศาสตร์ โดยตรง มีเนื้ อหาด้านฟิ สิ กส์ อนุ ภาคแล้ว และปั ญหาของ
การสอนในชั้นเรี ยนคือความหลากหลายเชื้ อชาติของนักเรี ยน จบการนาเสนอระบบการศึกษาภาคเช้า
ภาคบ่ายมาฟั งบรรยาย เรื่ อง Anti-matter ที่ Globe รวมกับโปรแกรมนักศึกษา เป็ นอันว่าจบภารกิจใน
วันนี้ ฉลองการจบโปรแกรมนาเสนอเรื่ องระบบการศึกษาครบทุกประเทศ ด้วยการเล่นวอลเล่ยบ์ อล
กับเพื่อนครู ที่ลานหญ้าหน้าโรงแรม เขาแซวครู ออ้ มกับครู จ๋ากันใหญ่ ตัวเล็ก ๆ เอาแรงมาจากไหนถึง
เสิ ร์ฟข้าม เล่นกันสนุ กสนานจนเวลาถึงทุ่มกว่า ๆ ยังไม่มืดเลย ถ้าไม่เหนื่ อยคงเล่นได้จนถึ งสามทุ่ม
วันนี้ท่าทางจะหลับสบาย
13. วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2553
เปลี่ยนบรรยากาศไปเรี ยนที่ห้อง Teacher’s Lab ฟังการนาเสนอเครื่ องมือ อุปกรณ์ทดลอง
อันทันสมัยและสะดวกสบาย โดยวิทยากรคนสวย จากบริ ษทั PHYWE จบแล้วเดิ นต่อเพื่อไปที่
Globe ฟังคุณคุณ Rofl Landau บรรยายเรื่ อง anti-matter ต่อจากเมื่อวาน หลังจากบรรยายเสร็ จก็มีการ
โชว์ เจ้าท่อใสๆ ทรงกระบอกที่ใช้ถ่ายทาในหนังเรื่ อง เทวากับซาตาน พร้ อมตอบคาถามในหนังว่า
เรื่ องใดถูก เรื่ องใดผิด ที่แน่ๆ เจ้าปฏิสสารไม่สามารถเก็บอยูใ่ นท่อเล็กๆ อย่างที่เห็นในหนังหรอกนะ
จ๊ะ ภาคบ่ายไปชมศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกรอบ และคุณ Mick ได้บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจของเซิ ร์น ใน
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ฐานะผูค้ ิดค้นระบบ WWW ทาให้นักวิทยาศาสตร์ รวมถึ งชาวบ้านชาวช่ องส่ งข้อมูลถึ งกันได้อย่าง
สะดวกสบายจนถึ งทุกวันนี้ และในขณะนี้ จาก www มาสู่ Grid Computer ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายการ
ประมวลผลร่ วมกันจากทัว่ โลก

ภาพ 17 มุมเล็กๆ จัดไว้บอกเรื่ องราว ความภูมิใจของเซิร์น
เสร็ จสิ้ นโปรแกรมวันนี้ แต่ตอ้ งแยกไปคุยงานกลุ่มกับเพื่อน ๆ นาเสนอแนวทางในการทา
เนื้อหาให้กลุ่มฟัง ว่าเนื่ องจากมีรายละเอียดมากมาย ในหัวข้อ bubble chamber แต่ดูจากหลักสู ตรแล้ว
เวลาค่อนข้างน้อย จึงไม่ควรลงลึกมากนัก โดยควรเลือกเสนอประวัติการค้นพบ หลักการโดยคร่ าวๆ
และมีแบบฝึ กหัดท้ายเนื้ อหา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ เนื้ อหาในเว็บไซต์ของเซิ ร์น หัวหน้าทีมและ
เพื่อนๆ ยอมรับ เลยต้องกลับมาทางานขั้นต่อไป คือ สื บค้นเพื่อเลือกเนื้ อหาเป็ นการเบื้องต้น หวังว่าคง
ออกมาดี เย็นๆ เดินไปหอพักน้องนักศึกษา ทากับข้าวไทย ๆ เอร็ ดอร่ อย อิ่มท้องกันเช่นเคย
14. วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 เยีย่ มปารี ส
วันหยุดครั้งที่สอง พวกเราวางแผนผจญภัยไกลกว่าเดิม เป้ าหมายคือ ปารี ส เมืองที่ใครๆ
หลายคนใฝ่ ฝัน เริ่ มจากขึ้นรถไฟจากเจนีวาไปถึงเมืองลียงต่อรถไฟไปปารี ส เดินเลียบแม่น้ าไปเรื่ อย ๆ
แล้วก็เจอสถานที่สาคัญแห่งแรก นัน่ คือ โบสถ์นอเตรอดาม (Notre Dame) นักท่องเที่ยมมากมายกาลัง
ยืนต่อคิ วเข้าชมภายใน เห็ นอย่างนั้นเราเลยตัดสิ นใจเดิ นต่อ ไปยังพิพิ ธภัณฑ์ลู ฟ (Louvre) ดูความ
ยิง่ ใหญ่ของประตูชยั ฝรั่งเศส ปิ ดท้ายด้วยการชมหอไอเฟล สัญลักษณ์ของปารี ส ตอนเช้าวันอาทิตย์เข้า
ชมโบสถ์ก่อนนัง่ รถไฟกลับ มาถึ งเจนี วาอย่างเหนื่ อยอ่อน ล้มตัวลงนอนพักเอาแรงเพื่อทางานวัน
พรุ่ งนี้
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ภาพ 18 ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟ ปารี ส
15. วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2553 International evening
เช้าวันจันทร์ ตื่นเต้นกับกิจกรรมการทดลองแบบง่าย ๆ ชื่ อกิจกรรมว่า Hands-on Particle
& Accelerator Physics ทีมวิทยากรมาจากอังกฤษ นาวัสดุอุปกรณ์มาเยอะแยะ เพื่ออธิ บายกิจกรรมที่
สามารถจัดการเรี ยนการสอน (กรณี เรามีตงั ค์ซ้ื ออุปกรณ์ ) ในชั้นเรี ยนได้ จากนั้นก็แยกย้ายมาทางาน
กลุ่มย่อย IB group ของเราค่อนข้างคืบหน้าไปมาก คุณครู จากสหรัฐอเมริ กาใจดีมาก รี บส่ งไฟล์งานที่
เคยใช้สอนในห้องเรี ยน และแบบฝึ กหัดต่างๆ มาแชร์ กนั ทางเมลล์ เพื่อให้กลุ่มเราได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
ที่สุด ที่เห็นอย่างชัดเจนคงจะเป็ นแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ครู ทุกคนต่างแนะนากันเพื่อให้เจอข้อมูลของ
แต่ละคน เย็นวันนี้ มีกิจกรรมพิเศษสุ ด ๆ นัน่ คือ กิจกรรม International evening แต่ละชาติต่างขุดค้น
ความเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองมาเสนอให้เพื่อนๆ รู้จกั ไทยของเราส่ งครู จ๋าราศรี วิชยั ครู ออ้ มเลยรับ
หน้าที่เป็ นตากล้องและผูจ้ ดั การส่ วนตัวเรื่ องการแต่งกาย ทุกคนฮือฮา และทึ่งกับการราของครู จ๋า ต่าง
ขอถ่ายรู ปและร่ วมชื่นชมกันอย่างไม่ขาดปาก บางคนถึงขนาดเรี ยกว่าเจ้าหญิง เลยเชียว ปลื้มใจจังเนาะ

ภาพ 19 อาหารตุรกีประชันกับขนมหวานจากมาซิโดเนีย
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จากนั้นถึงช่วงลิ้มลองชิมอาหารนานาชาติ ไวน์จากชาติต่างๆ กาแฟจากตุรกี ช็อกโกแลต
รสชาเขี ย วของญี่ ปุ่ น ขนมปั ง และชี ส หลากหลายชนิ ดของฝรั่ ง เศส ขนมหวานของเพื่ อ นครู ช าว
มาซิ โดเนี ยก็อร่ อย คุณป้ าจากฟิ นแลนด์นาเสนอประเทศด้วยกิ จกรรมแข่งขันพิสูจน์รักแท้ ด้วยการ
แข่ ง ขันวิ่ง แบกคู่รัก เป็ นที่ ชื่ นชอบของเพื่ อนครู ระหว่า งชิ ม และท่ องเที่ ยวตามโต๊ะชาติ ต่า ง ๆ ก็ มี
กิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึ กการเต้นแบบสเปนสลับกับการเต้นแบบเคนยา ตบท้ายด้วยการบริ หารร่ างกาย
แบบตุรกี ในช่วงดึกมีการร้องเพลงเบา ๆ เคล้าเสี ยงกีตาร์ จากวิทยากรอารมณ์ศิลปิ นอย่าง คุณ Terrence
จากแคนาดา สมควรแก่เวลาจึงช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ อืมมม วันนี้รู้สึกเหมือนได้เที่ยวรอบโลก
16. วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2553 PI innovation resource.
หลังจากสนุ กสนานกับคืนนานาชาติ มาแล้ว เช้านี้ ก็ได้รับความรู ้ จากสถาบันนานาชาติ
จากหน่วยงานที่ชื่อ Perimeter Institute เป็ นสถาบันที่ประเทศแคนาดา ทาหน้าที่สร้า งนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้นเรี ยน มุ่งเน้นไปทางฟิ สิ กส์ ทฤษฎี ห้องบรรยายเลยกลายเป็ นชั้นเรี ยน
จาลอง ครู ทุกคนมีโอกาสลองใช้ ลองทา กิจกรรมการทดลองง่าย ๆ ที่ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องฟิ สิ กส์
อนุ ภ าคมากยิ่ ง ขึ้ น จากนั้น แยกย้า ยกัน ท างานตามกลุ่ ม ย่อ ยของตนเอง ทั้ง นี้ เพราะใกล้ว นั เสนอ
ความก้าวหน้าและผลการทางานของแต่ละกลุ่มเข้าเต็มที กลุ่ มเรามานัง่ รวมกันที่ห้องคอมพิวเตอร์
ทางานเงียบๆ นานๆ โผล่หน้ามาถามกันที ก็เป็ นวิธีการทางานอีกแบบ ก่อนกลับมีการสรุ ปและเสนอ
ความคืบหน้าด้านเนื้ อหาของแต่ละคน เพื่อมองภาพรวมว่างานถึ งไหนแล้ว เราเสนอเนื้ อหาให้กลุ่ ม
เพื่อนดู หัวหน้าทีมแนะนาเพิ่มเติม แก้รายละเอียดเล็กน้อย ยังไม่สมบูรณ์ ดี ต้องกลับมาอ่านและค้น
เพิ่ มเติ มที่ ห้อง นักเรี ยนที่ โรงเรี ยนปรึ ก ษาเรื่ องการเขี ย นรายงานโครงงาน เนื่ องจากใกล้ถึ ง วันส่ ง
รายงานเพื่อเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ คาแนะนาไปพร้ อมหนักใจว่านักเรี ยนคงไม่พร้อม
เท่าที่ ควร แต่ก็นนั่ แหละสิ่ งที่ได้คือทักษะการทางาน กระบวนการคิ ด และการแก้ปัญหา หวังว่าสิ่ ง
เหล่านี้จะติดตัวไปจนเขาเติบโตและเป็ นวัตถุดิบสาคัญในการดาเนินชีวติ ครู เอาใจช่วยนะเด็ก ๆ
17. วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 ปิ กนิกในสายฝน ที่ยอดเขาจูรา
หลังจากเดินชมอาคาร เดินไปทาแล็ป และเดินไปฟังบรรยายจนชิ น วันนี้ พิเศษเพราะเป็ น
การนัง่ รถเพื่อเข้าชมเครื่ องตรวจวัด นอกบริ เวณเซิ ร์น นอกจากจะสบายเพราะการนัง่ รถแล้ว ยังมี
โอกาสเห็นวิวทิวทัศน์รอบ ๆ เซิ ร์นอย่างทัว่ ถึง คุณวิทยากรซึ่ งมีหน้าที่บรรยายเรื่ องการเข้าชม เครื่ อง
ตรวจวัด ที่ ส ถานี LHCb และ CMS กลับ บรรยายเรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต ของคนบนรอยต่ อ ฝรั่ ง เศส
สวิตเซอร์ แลนด์ ว่าอยูอ่ ย่างสงบเดินเข้าออกนอกในเสมือนเป็ นประชากรประเทศเดียวกัน แต่เมื่อมาถึง
เป้ าหมาย เพื่อความประหยัดเวลา จึงจัดครู เป็ นสองกลุ่มแล้วสลับกันเข้าชม มีโอกาสลงไปด้านล่าง
เพื่อชมเครื่ องตรวจวัด DELPHI ซึ่ งเป็ นเครื่ องตรวจวัดอนุ ภาคที่เคยใช้ร่วมกับเครื่ องเร่ งอนุ ภาค LEP
แต่เมื่อเปลี่ ยนมาใช้เครื่ องเร่ งอนุ ภาค LHC เครื่ องตรวจวัด DELPHI ซึ่ งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ 105
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เมตร จึงมี หน้าที่เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรั บการเข้าเยี่ยมชมของแขกและผูค้ นที่มาศึกษาวิจยั ที่เซิ ร์น
หลังจากเยี่ยมชมเครื่ องตรวจวัดทั้งสอง ก็แยกย้ายกันไปทางานกลุ่มตามอัธยาศัย แต่ตอนหกโมงเย็น
ครู ทุกคนและทีมงานมีนดั กันไปปิ คนิคที่ยอดเขาจูรา พาหนะที่ใช้มีท้ งั รถส่ วนตัวของผูร้ ่ วมอบรม และ
รถที่หามาเพิ่มเติมโดยทีมงาน เราทุกคนช่ วยกันหอบหิ้ วเสบียงจนถึงยอดเขา แล้วช่ วยกันหัน่ ขนมปั ง
และชีส เตรี ยมเครื่ องดื่มและผลไม้ ลมเริ่ มแรงขึ้น อากาศเย็นมาพร้อมกับเม็ดฝนที่เริ่ มปรอยๆ สุ ดท้าย
ต้องวิ่งไปหลบฝน เลยกลายเป็ นปิ กนิ กในสายฝน เราเริ่ มไอไม่หยุดเพราะเจออากาศเย็น หนาวซะจน
ต้องอาศัยไออุ่นจากคุณป้ าสหรัฐ เพื่อนครู จากอังกฤษคงเห็นเราสั่นเป็ นลูกนกตกน้ า เลยบริ จาคเสื้ อมา
อีกหนึ่ งตัว พอทุกคนเห็ นว่าเราหนาว จนสั่นแบบหยุดไม่ได้ก็มาโอบกันใหญ่ อบอุ่นทั้งคนกอดและ
คนถูกกอด เป็ นอีกวันหนึ่งที่คงจะประทับในใจตลอดไป
18. วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เตรี ยมงานนาเสนอ
วันนี้ ท างผูจ้ ดั ได้เตรี ยมโปรแกรมให้เราได้ป ระชุ ม ปรึ กษาหารื อ และเตรี ย มนาเสนอ
ผลงานจากการทากิจกรรมกลุ่มตลอดภาคเช้า ดังนั้นจึงดูเหมือนครู วา่ งจากการฟั งบรรยาย แต่ทา้ ยที่สุด
ก็กลายเป็ นว่าทุกคนมานัง่ ประจาห้องคอม เพื่อเตรี ยมการนาเสนอ กลุ่มเราค่อนข้างพร้ อม รวบรวม
เนื้ อหาของแต่ ละคน จัดแจงซักซ้อมตามที่ ตนเตรี ยมมา แล้วรวมเป็ นหนึ่ งไฟล์ เพื่อให้นาเสนอได้
ภายในเวลา 30 นาที ภาคบ่ายมีแขกพิเศษ เป็ นคนดังของเซิ ร์น นัน่ คือ ดร. John Ellis นักฟิ สิ กส์ทฤษฎี
ของเซิ ร์น วันนี้ดูเหมือนทุกคนเครี ยดๆ เรื่ องเตรี ยมนาเสนองาน เราก็ซกั ซ้อมตามที่ทาข้อมูลไว้ ทาให้
ดีที่สุดแล้วกันเนาะ
19. วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2553 วันสุ ดท้ายอย่างเป็ นทางการ
วันนี้ครู ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง กลุ่มเราขอบล็อกลาดับ
เป็ นล าดับ ที่ ส อง เนื่ องจากหัวหน้า ที ม ต้องไปท าธุ ระที่ อื่น การนาเสนอของกลุ่ ม เราผ่านไปด้วยดี
หลังจากนาเสนอเสร็ จเราจับมือและยินดี ที่งานชิ้ นแรกผ่านไปด้วยดี หลังจากนั้นก็เป็ นคิ วของกลุ่ ม
อื่นๆ จนถึงบ่าย ตอนเย็นมีการเลี้ยงอาลาด้วนบาบีคิว ทุกคนร่ าเริ ง สนุ กสนานเหมือนฉลองการทางาน
ที่ผา่ นไปด้วยความราบรื่ น เพลงยอดนิยมยังคงเป็ นเพลงเต้นสามแบบ คือ สเปน ตุรกี และเคนยา บอก
ลาเพื่อนๆ พร้อมขอบคุณ Mick และทีมงานที่ดูแล แลกที่อยูก่ บั เพื่อนฝรั่งเศส เพื่อนบอกว่าถ้าจะไปดู
พิพิธภัณฑ์คราวหน้าให้บอกเขา จะได้ตอ้ นรั บขับ สู ้ ไม่ต้องเดิ นเหนื่ อยเหมื อนคราวนี้ จากกันด้วย
รอยยิม้ เชื่อว่าทุกคนคงพกความสุ ขและรอยยิม้ กลับบ้านกันทุกคน
20. วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ของฝากจากเจนีวา
โปรแกรมสาหรับครู ปิดไปเรี ยบร้อย จึงต้องเตรี ยมตัวกลับด้วยการเข้าเมืองเจนีวา เสาะหา
ของฝากกับน้องๆ นักศึกษา ของฝากขึ้ นชื่ อ คงจะเป็ นนาฬิ กา ช็ อคโกแล็ต มี ดพก และผลิ ตภัณฑ์ที่
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เกี่ยวกับวัว เดินซื้ อจนเหนื่อย จึงช่วยกันจ่ายตลาดไปทากับข้าวแบบไทยๆ พอให้นอ้ งๆ คิดถึงที่หอพัก
น้องตามเคย เมนูวนั นี้ ราดหน้า เสี่ ยงซื้ อแป้ งราดหน้ามาหนึ่งซอง เลือกถูกซะด้วย เลยทานราดหน้ากัน
อย่างเอร็ ดอร่ อย
21. วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ลาก่อนนะเซิ ร์น
ตื่นเช้ามาถ่ายรู ปทิวเขาและทุ่งหญ้านอกหน้าต่างเป็ นเช้าวันสุ ดท้ายของที่นี่ จัดกระเป๋ าอย่าง
ทุลกั ทุเล กลัวว่าน้ าหนักจะเกิ น ออกจากโรงแรมประมาณเที่ยง ทานข้าวที่โรงอาหาร และนัง่ รถไป
สนามบิน น้องๆ มาส่ งเช่นเคย อีกหน่อยก็ถึงบ้านแล้ว ลาก่อนนะเซิ ร์น
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History of the Bubble chamber
The aim of particle physics is to study the fundamental building
blocks of nature and the forces they exert on each other.
A typical fixed target experiment consists of taking particles
from a machine called an accelerator, colliding them with
atomic nuclei in a target, and measuring what comes out in
a machine called a detector

http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/index.htm

The bubble chamber : BC
The BC, which served particle physics well for about 40 years,
playing a crucial part in establishing the quark-parton model,
is special because it is both target and detector

The BC, invented by Donald Glaser in 1952.

Courtesy of and ©The University
of California, Berkeley
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Donald Glaser with Bubble Chamber

http://www.osti.gov/accomplishments/glaser.html

Discovery of the Omega-minus Particle
In the early Sixties theorists found in group theory a ready-made
mathematical description that seemed to provide a remarkably
successful scheme for classifying the then known hadrons.

This scheme was not based on any underlying theory of fundamental
structure, nor was it derived from any abstract principle.

It simply provided a concise representation that exhibited symmetry
and order and, additionally, predictive power.
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The baryons and mesons known at the time fell into
symmetric families of multiplets (octuplets, decuplets) sharing
two identical quantum numbers (spin and parity), but differing
in an ordered way in others (mass, charge, baryon number
and strangeness).

The mathematical group to fit this complex situation-SU3, the
symmetric, unitary group of dimension 3- was proposed
independently by Professors Gell-Mann at California Institute
of Technology and Ne'eman at Imperial College, London, and
named by Gell-Mann "The Eightfold Way."

This new classification scheme, it was hoped, might lead in
time to an understanding of particle structure just as the
classification of the line spectra of atoms, following Balmer's
discovery of order in the spectrum of the hydrogen atom,
provided the first step leading to quantum mechanics and the
understanding of the dynamics of atomic structure.

It was thus very important that the validity of SU3 be demonstrated
by experiment. A major prediction was that
a particle (named by Gell-Mann the omega-minus),
an isotopic singlet with spin = 3/2,
positive parity, mass of roughly 1,680 MeV,
negative charge, baryon number +1, strangeness = -3,
and stable to strong decay, should exist to complete the 3/2+
baryon decupled.
It was therefore a major triumph for the scheme when the omegaminus, a baryon with the precise mass, charge and strangeness
predicted, was discovered in 1964
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the Omega-minus Particle was discovered by a team of
physicists from Brookhaven, the University of Rochester and
Syracuse University, led by Nicholas Samios of Brookhaven,
using the 80-inch bubble chamber. This crucial experiment also
verified the symmetry breaking by medium-strong interactions
which accounts for the mass differences within the multiples.
This finding supported the first attempt by
physicists to organize the increasingly long
list of subatomic particles into an orderly
pattern, similar to that used to arrange
chemicals in the periodic table.

http://www.mlahanas.de/Greeks/new/Samios.htm

When the first photograph of particle interactions was made in June
1963, the 80-inch Bubble Chamber was the largest such detector in
the world

http://www.bnl.gov/bnlweb/history/80_inch.asp
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http://www.bnl.gov/bnlweb/
history/Omega-minus.asp

The bubble chamber picture of the first omega-minus. An incoming Kmeson interacts with a proton in the liquid hydrogen of the bubble
chamber and produces an omega-minus, a K° and a K+ meson which all
decay into other particles. Neutral particles which produce no tracks in
the chamber are shown by dashed lines. The presence and properties
of the neutral particles are established by analysis of the tracks of their
charged decay products and application of the laws of conservation of
mass and energy.

The CERN 2m hydrogen bubble chamber
http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/index.htm
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Gargamelle, the heavy-liquid bubble chamber
at CERN in which neutral currents were discovered
http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/index.htm

one of the first ones

one of the last ones

http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST
2005/bubble_chambers/BCwebsite/index.htm
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How does the BC work
A tank full of liquid hydrogen
contains proton targets
Charged particles travelling through
matter lose energy by ionizing
atoms. If one can record this
ionization before the electrons and
ions re-combine, we have a
detector.
In the bubble chamber, the energy
imparted to electrons by charged
particles travelling through creates
trails of bubbles along the paths of
the charged particles.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble
_chamber

These can be photographed, providing a permanent record
of where the charged particles went – a bit like the vapour
trails of aeroplanes.

CERN Photo : http://www.particlephysics.ac.uk/news/picture-of-the-week/picturearchive/tracks-in-a-hydrogen-bubble-chamber.html

the proton nuclei are the targets, the electrons do the detecting.
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The bubble chamber works as follows:
The liquid (these figures are for a roughly 2:1 neonhydrogen mix) is prepared and held under a pressure
of about 5 atmospheres (1atm=105 Pa).

Just before the beam arrives from the
accelerator, the pressure is reduced to
about 2 atmospheres making the liquid
superheated.
As charged beam particles pass
through the liquid they deposit energy
by ionizing atoms and this causes the
liquid to boil along their paths.

Some beam particles may also collide
with an atomic nucleus – this is what
we want to study - and the charged
particle products of such interactions
also ionize the liquid causing trails of
bubbles to form.
The bubbles formed are allowed to grow for a
few ms, and when they have reached a
diameter of about 1 mm, a flash photograph is
taken (on several views so as to enable the
interactions to be reconstructed in 3dimensions).
The pressure is then increased again
to clear the bubbles and await the
arrival of the next burst of beam
particles.
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How to read BC pictures

1. A very rich 'typical' bubble chamber picture
The picture contains examples of many characteristic features that need
to be recognized if one is to be able to interpret such pictures. In
particular:
- Collisions between beam particle and a target proton (the initial state)
- Identification of as many final state particles as possible, usually by
analyzing their decays
# A neutral particle usually decays into a positive particle and a
negative particle, giving a characteristic letter vee (V)-shaped vertex
# A charged particle usually decays into another particle of the
same charge, but lower momentum, and at least one neutral particle; the
sudden change in curvature is called a ‘kink’.
# Dark tracks are often protons
# Spiralling tracks are electrons (or antielectrons )
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2. Finding collisions
Beam particles whose tracks do NOT remain parallel all the way through the
picture must have collided with a proton in a hydrogen atom. There are two
collisions here. In a real experiment both these collisions would have been
recorded and analyzed. Here we will concentrate on the more interesting
'event' B that produces a spray of 4 charged particles.

3. The effect of magnetic fields on moving
charged particles
A magnetic field will curve the trajectory of charged particles
Negatively charged particles are curved in one direction
(event A) positive particles in the opposite direction (event B)
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NOTE :
The little curly tracks are produced by electrons which
are knocked out of the atoms by charged particles
passing by - so the magnetic field points into the screen.
Electrons spiral because they are much lighter than
all other charged particles and lose energy quickly by
another process called bremsstrahlung

4. Classifying collisions - number of charged
tracks
If any beam particle does NOT continue parallel through the
picture, it must have collided with a proton. (Very occasionally
a beam particle may decay)
The first quantity of interest is the number of charged
particles coming from the collision.

59

ASIDE: Since we are studying the collisions of 
particleswith protons, p , the total charge of the
ofp,
 initial state is always zero.
From charge conservation - one of the most
important rules of particle physics – every  
p collision must produce an equal number of
positive and negative particles. (Every charged
particle that leaves a track in a bubble chamber
has a charge of +/- the charge of the electron.)

2 positive tracks (A)

1 negative track (B)

1straight track that kinks
suddenly, before travelling
far enough (C)
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5. Classifying collisions - number of neutral
particles
Neutral particles do NOT leave trails
of bubbles (because bubble formation
is initiated by the ionization of the
hydrogen atoms by the Coulomb
interaction). However, an unstable
neutral particle may decay in the
bubble chamber into a pair of lighter
particles - one positive and one
negative - leaving an easily
recognisable letter V (or vee) shape.

If the tracks from the vee happen to cross again,
downstream, the line joining the crossing position to the
decay position (the V) points back to the origin of the neutral
particle. So our neutral decay vee can be seen to be coming
from the collision and not from the kink.
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6. Identification of particles from a collision
by their decays
An unstable charged particle may also decay - usually into
a charged particle of the same sign and one or more
neutral particles. This shows up in the bubble chamber as
a kink - a sudden change into a more curved track

Notice : that one of the positive tracks kinks twice (B), ending up
with a positive spiraling track (produced by an anti-electron e+ - and
e+ and ordinary electrons e - spiral)
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7. Decay signatures
When particles are able to travel a measurable distance in the
bubble chamber before they decay, it is often possible to
recognize them from an analysis of the tracks made by their
decay products
# e+ and e - can be recognized because they spiral and sometimes
produce identifiable bremsstrahlung photons which can 'materialise'
to e+ e - pairs in the field of a nucleus
# Dark (sometimes short) tracks are very often produced by slow
protons.

The following are sketches of the decay signatures that can occur,
enabling us to identify certain particles. Depending on the
momenta involved (given by the curvature of the tracks), these
basic shapes may be somewhat distorted, but their topologies –
defined by the vees and kinks – will remain.
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