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องค์กรแห่งยุโรปเพือ่การวจัิยนิวเคลยีร์  (เซิร์น) 

European Organization for Nuclear Research (CERN) 
 
1.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเซิร์น  
 เซิร์น (CERN) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า European Organization for Nuclear Research                    
( องักฤษ) หรือ Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ฝร่ังเศส)  หรือองคก์รแห่ง
ยุโรปเพื่อการวิจยันิวเคลียร์ เป็นองคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาคน้ควา้ 
วิจยัด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค  ตั้งอยู่ท่ี ณ กรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดย
ส านกังานของเซิร์นนั้นตั้งอยูร่อยต่อระหวา่งประเทศฝร่ังเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะท่ี
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ สถานท่ีของเซิร์นจึงไม่อยู่ภายใต้อ านาจทางกฎหมายของทั้ ง
สวิตเซอร์แลนด์และฝร่ังเศส เซิร์นก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 ก.ย. 2497  มีประเทศสมาชิกท่ีเขา้ร่วมคร้ังแรก  
12 ประเทศ  ปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 20 ประเทศ ไดแ้ก่  

1. เบลเยีย่ม  2. ออสเตรีย  3.บลัแกเรีย  4.สาธารณรัฐเช็ก  
 5.เดนมาร์ก  6. ฟินดแ์ลนด ์ 7. ฝร่ังเศส  8. เยอรมนี  
 9. กรีซ    10. ฮงัการี  11.อิตาลี  12. เนเธอแลนด ์ 
 13.นอร์เวย ์ 14.โปแลนด ์ 15.โปรตุเกส  16. สโลวาเกีย  
 17. สเปน   18.สวเีดน  19.สวติเซอร์แลนด ์ 20. องักฤษ   
 นอกจากน้ียงัมีประเทศสังเกตการณ์ อีก  6 ประเทศ  คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญ่ีปุ่น ตุรกี 
อิสราเอล และรัสเซีย  ผูอ้  านวยการของเซิร์น คนปัจจุบนั (2553) คือ รอลฟ์ ฮอยเออร์ (Rolf Heuer)  
 บทบาทหลักของเซิร์นคือ การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเร่ือง เคร่ืองเร่งอนุภาคและ
โครงสร้างอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อการวิจยัดา้นฟิสิกส์อนุภาค เซิร์นเป็นสถานท่ีท าการทดลองมากมายท่ีเกิด
จากความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นตน้
ก าเนิดของเวลิดไ์วดเ์วบ็ มีศูนยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงมากเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดลอง   
  หนา้ท่ีหลกัของเซิร์น  มี 4 ขอ้ ดงัน้ี  

1. การวจิยั : ศึกษาคน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัการก าเนิดจกัรวาล 
2. เทคโนโลย ี:  พฒันาเทคโนโลยใีหล้ ้าหนา้ 
3. ความร่วมมือ: สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพลโลกดว้ยวทิยาศาสตร์  
4. การศึกษา : สร้างนกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A


1.2  การพฒันาด้านงานวจัิยและเทคโนโลยี 
 ปัจจุบนั เซิร์นไดติ้ดตั้งเคร่ืองเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC) ภายใน
อุโมงคใ์ตดิ้นรูปวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ลึกจากพื้นดิน
เฉล่ียประมาณ 100 เมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีใตดิ้นของประเทศฝร่ังเศส และสวิตเซอร์แลนด ์
LHC ประกอบดว้ยสถานีทดลองและเคร่ืองตรวจวดัอนุภาค  6 เคร่ืองคือ  ALICE  ATLAS  CMS  
LHCb  TOTEM   และ LHCf  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (บุรินทร์  อศัวพิภพ  และนรพทัธ์  ศรีมโนภาษ. 2552 : 
132-138)  

1. สถานีตรวจวดัอนุภาค ALICE เป็นเคร่ืองตรวจวดัอนุภาคท่ีใช้ศึกษาการชนกันของ
นิวเคลียสของตะกัว่โดยเฉพาะ ศึกษาสมบติัของพลาสมาของควาร์กและกลูออน ซ่ึงเช่ือว่าจะพบ
สภาพน้ีหลงัการเกิดบ๊ิกแบงกใ์หม่ๆ ก่อนท่ีควากและกลูออนจะรวมตวักนัเป็นโปรตรอนและนิวตรอน 

2. สถานีตรวจวดัอนุภาคแอตลาส (ATLAS) เป็น 1 ใน 2 เคร่ืองตรวจวดัอเนกประสงคภ์ายใน
เคร่ืองเร่งอนุภาคแอลเอชซี มีหน้าท่ีอย่างกวา้งๆ คือตรวจสอบความแม่นย  าของทฤษฏีแบบจ าลอง
มาตรฐาน ทฤษฎีสมมาตรยิ่งยวด ทฤษฎีเอกภพท่ีมีมากกวา่ 4 มิติ และตรวจหาอนุภาคฮิกก์ แอตลาส
เป็นระบบแม่เหล็กรูปโดนทัขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 46 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 25 เมตร  

3. สถานีตรวจวดัอนุภาคซีเอ็มเอส (CMS) เป็นเคร่ืองตรวจวดัอนุภาคท่ีมีเป้าหมายเดียวกบั
แอตลาส แต่มีความแตกต่างในรูปแบบการท างานและสร้างข้ึนดว้ยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ซ่ึงสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กไดข้นาด 4 เทศลา (100,000 เท่า ของสนามแม่เหล็กโลก)  ซ่ึงท าให้
เคร่ืองตรวจวดัหนกัถึง 12,000 ตนั  

4. สถานีตรวจวดัอนุภาคแอลเอชซีบี (LHCb) ถูกสร้างข้ึนเพื่อศึกษาวา่ท าไมเราจึงอาศยัอยูใ่น
เอกภพท่ีเต็มไปด้วยสสาร แต่กลบัไม่มีปฏิสสาร โดยมีหน้าท่ีพิเศษในการศึกษาอนุภาคท่ีเรียกว่า           
"บิวตี ควาร์ก" (beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยระหวา่งสสารและปฏิสสาร  

5. เคร่ืองตรวจวดัอนุภาค TOTEM  ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของอนุภาคใน
กรณีท่ีไม่เกิดการชนกนัของอนุภาคโปรตรอน อีกทั้งยงัช่วยตรวจสอบปริมาณการชนของโปรตรอนท่ี
เกิดข้ึนในเคร่ืองเร่ง LHC  ซ่ึงจะใช้ค่าน้ีไปค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไป  

6. เคร่ืองตรวจวดัอนุภาค LHCf ถูกออกแบบเพื่อท าการตรวจวดัอนุภาคไพออนท่ีเป็นกลาง ซ่ึง
เกิดข้ึนใกล้เคร่ืองเร่งอนุภาคแอลเอชซี จึงเป็นการจ าลองการเกิดรังสีคอสมิกในสภาพห้องทดลอง
นั่นเอง ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและลดค่าความผิดพลาดของข้อมูลจากหอ
สังเกตการณ์รังสีคอสมิกพลงังานสูงมากๆ 
 เคร่ือง เร่งอนุภาค LHC จะเร่งล าอนุภาคของโปรตอน 2 ล าให้เคล่ือนท่ีในทิศทางตรงกนั
ขา้มไปตามท่อท่ีวางขนานกนัซ่ึงถูกเก็บรักษา ไวภ้ายใตภ้าวะสุญญากาศ แลว้ชนกนักบัล าโปรตรอน
ในเคร่ือง LHC ท่ีความเร็วเขา้ความเร็วแสง ท่ีพลงังานสูงระดบั TeV หรือระดบัลา้นลา้นอิเล็กตรอน

2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/ALICE-en.html
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โวลต์ ทั้งน้ีล าอนุภาคถูกควบคุมให้เคล่ือนท่ีไปรอบเคร่ืองเร่งอนุภาครูปวงแหวนดว้ยสนามแม่เหล็ก
ความเขม้สูงท่ีสร้างข้ึนจากแม่เหล็กไฟฟ้าตวัน ายิง่ยวด ซ่ึงช่วยน าไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่
มีแรงเสียดทานหรือสูญเสียพลงังาน และจ าเป็นตอ้งรักษาความเยน็ให้แม่เหล็กเหล่านั้นท่ีอุณหภูมิ          
-271 องศาเซลเซียสซ่ึงเยน็กวา่อวกาศนอกโลกเสียอีก ดงันั้นเคร่ืองเร่งอนุภาคจึงตอ้งเช่ือมต่อระบบล่อ
เยน็ดว้ยฮีเลียมเหลว 

 

 
 

ภาพ 1 แผนผงัแสดงองคป์ระกอบของเคร่ืองเร่ง LHC ของเซิร์น 
(ท่ีมา http://public.web.cern.ch/public/en/Research/AccelComplex-en.html ) 

 
1.3  การเผยแพร่ความรู้เพือ่สร้างนักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
 เซิร์นไดท้  าการเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคแก่ประชาชนทัว่ไป โดยมีสถานท่ีหลกั คือ 
พิพิธภณัฑ์ไมโครโคส์ม ( Microcosm) โดยภายในเป็นการจดันิทรรศการในรูปแบบสามมิติ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ขนาดแบบจ าลองท่ีมีอยูใ่นระบบเคร่ืองเร่งอนุภาค  ตลอดจนความรู้ หลกัการพื้นฐาน
ของฟิสิกส์อนุภาค ตลอดจนมีการบรรยายจากผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ียงัมี Globe อาคารขนาดใหญ่ รูป

1 1 1 1 
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คร่ึงทรงกลม ท าจากไม ้ท่ีใชพ้ื้นท่ีภายในเป็นห้องภาพยนตร์น าเสนอเก่ียวกบัการก าเนิดจกัรวาล และ
เสนอภาพรวม ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเซิร์น ทั้งน้ีเปิดบริการฟรี ในวนัจนัทร์ถึงเสาร์ เวลา 9.00-17:00 น. 
 การสนบัสนุนดา้นการสร้างนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของเซิร์นไดมี้โปรแกรมอบรมครูฟิสิกส์
ภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีทั้งการอบรมครูจากประเทศใดประเทศหน่ึง หรือการอบรมครูจากหลายๆ ประเทศ
รวมกนั  เป็นโครงการท่ีให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีฟิสิกส์และฝึกปฏิบติัทดลอง เยี่ยมชมสถานท่ีภายใน
เซิร์น  อีกทั้ งให้ความรู้เร่ืองการสร้างส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์แก่นกัเรียนต่อไป นอกจากน้ี เซิร์นมีโปรแกรมนกัศึกษาภาคฤดูร้อน โดยการให้โอกาส
นกัศึกษาไดฝึ้กท างานวิจยัดา้นฟิสิกส์อนุภาคกบันกัวิทยาศาสตร์ท่ีเซิร์นและศึกษาความรู้ดา้นทฤษฎี
ไปพร้อมกนั  
  

  
ภาพ 2 โกลบ (Globe) และส่ือท่ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองเร่ง LHC 

    
1.4 การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ 
 การท างานร่วมกนัของนกัวิทยาศาสตร์หลากหลายเช้ือชาติ ทั้งในส านกังานของเซิร์น หรืออยู่
ตามสถานีทดลองต่างๆ หรือแมแ้ต่อยูต่่างประเทศ สามารถท าไดด้ว้ยความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซ่ึงจะเป็นทางหน่ึงท่ีท าให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างชาติต่างๆ และน าไปสู่การมี
เป้าหมายเดียวกนัคือการคน้พบค าตอบของจกัรวาล การระดมทุนให้แก่องคก์รรระหวา่งประเทศและ
การส่งครู นกัศึกษาเขา้ร่วมอบรมแสดงถึงความร่วมมือระหวา่งชาติต่างๆ มากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าว
ได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดความขดัแยง้และอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ยหลกัการและเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
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กจิกรรมในโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ณ เซิร์น ประจ าปี 2553 
(High School  Teachers Programme 2010) 

 
โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน  เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมให้ครูระดับมธัยมศึกษา          

มีประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาค และเข้าใจเน้ือหาชัดเจน ถูกตอ้ง เพื่อ
สนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไดเ้ร็วข้ึน เซิร์นจดัโครงการน้ีส าหรับครูในประเทศ
สมาชิกทุกปี ส าหรับปี 2553 นบัเป็นปีแรกท่ีจดัข้ึนส าหรับครูนานาชาติ  โดยจดัอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 4-24 
กรกฎาคม 2553  จ  านวนครูผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีทั้งหมด 22 ประเทศ จ านวน 40 คน ดงัน้ี 

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

รวมทั้งส้ิน จ านวน 40 คน 
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 กิจกรรมในโครงการแบ่งหลกั ๆ ไดเ้ป็น 4 กิจกรรม  ดงัน้ี 
1. การฟังบรรยายเน้ือหาฟิสิกส์ 
2. การเขา้เยีย่มชมสถานท่ี 
3. การปฏิบติัการทดลอง 
4. การน าเสนอขอ้มูลและผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
5. กิจกรรมอ่ืนๆ  

 

ตาราง 1 กิจกรรมส าหรับโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ าปี 2553 
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2.1 การฟังบรรยายเน้ือหาฟิสิกส์ 
ฟังบรรยายในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  Introduction to CERN  and CERN Education    
เนือ้หา   แนะน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์ร เป้าหมาย จุดประสงค ์และกิจกรรมของเซิร์นรวม

ถึงการศึกษา วจิยัท่ีเซิร์น  
โดย  Mick Storr  (หวัหนา้คณะด าเนินงานโครงการ HST 2010)  
 

9 



2.  Introduction in Particle Physics  
เนือ้หา   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฟิสิกส์อนุภาค  
โดย   Dr. Lolf  Landau  (หวัหนา้โครงการ HST 2010)   
3.  Introduction to Detectors   
เนือ้หา ความรู้เบ้ืองตน้ของเคร่ืองมือตรวจวดั ในงานวจิยัเชิงฟิสิกส์อนุภาค 
โดย  Dr. Frank Hartmann (KIT - IEKP)  
4. Antimatter in the Lab  
เนื้อหา   ประวติั  ทฤษฎี วิธีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับปฏิสสาร และงานวิจัยในระดับ

หอ้งปฏิบติัการ  โดย  Lolf  Landau  (หวัหนา้โครงการ HST 2010)   
5.  Antimatter Teaching Modules  

เนือ้หา  แนะน าส่ือการสอนประเภทต่างๆ และการสร้างส่ือการสอน เร่ืองฟิสิกส์อนุภาค 
โดย  Terrence Baine (มหาวิทยาลยัออสโลว ์ ประเทศแคนาดาและคณะผูด้  าเนินงาน

โครงการ HST) 
6. Phywe Presentation  

เนื้อหา  การสร้างเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อสาธิตและวดัปริมาณทางฟิสิกส์ แนะน า
อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองในทางฟิสิกส์ 
โดย   Christine Poloni (บริษทั Phywe ประเทศเยอรมนี) 

7. Introduction to Accelerators  
เนือ้หา  ประวติั ทฤษฎี หลกัการ การสร้างเคร่ืองเร่งอนุภาค  
โดย Daniel Brandt (นกัวจิยั  สาขา เคร่ืองเร่งอนุภาค) 

8. Introduction to Cosmology  
     เนือ้หา  ทฤษฎีการเกิดจกัรวาล การศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นจกัรวาลวทิยา   

โดย Geraldine Servant  (นกัวจิยั สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี : จกัรวาลวทิยา) 
9.  Medical Applications of Particle Physics  

เนื้อหา การประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาค เพื่อใช้ในทางการแพทย์ งานวิจยัและ
เทคโนโลยท่ีีเกิดจากความรู้ดา้นฟิสิกส์อนุภาค 
โดย  Manjit Dosanjh (นกัวจิยั  สาขา Medical Physics) 

10. Accelerate  
เนื้อหา  เทคนิค ตวัอยา่งการสร้างส่ือการสอน สาธิตการทดลองท่ีเก่ียวกบัฟิสิกส์อนุภาค 
เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
โดย  Suzanne Sheehy  (มหาวทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด  ประเทศองักฤษ) 
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11. สัมมนาพิเศษ เร่ือง  Building a Commercial Space Launch System and the Role of 
Space Tourism in the Future   
เนือ้หา  แนะน า บริษทั Virgin galactic และธุรกิจการท่องเท่ียวนอกโลกดว้ยยานอวกาศ 
แนวคิดและแนวทางการพฒันายานอวกาศในเชิงธุรกิจ 
โดย  Will  Whitehorn  (ประธานบริษทั Virgin Galactic ประเทศองักฤษ) 

12. บรรยายพิเศษ  Particle Physics 
เนือ้หา แนวทาง วตัถุประสงค ์และการพฒันางานวจิยัตามทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาค  
โดย  Jonathan R. Ellis  (นกัฟิสิกส์ทฤษฎี ของเซิร์น)  

13.  ปิดโครงการ โดย  Rolf  Heuer   ผูอ้  านวยการของเซิร์น ตอบค าถามผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
อธิบายเป้าหมายและแนวทางขององค์กร รับฟังความก้าวหน้าและปัญหาระหว่างการ
ด าเนินโครงการ  

  
Rolf  Heuer     Jonathan R. Ellis 

  
                   Terrence Baine  (เส้ือขาว)                    Dr. Frank Hartmann    

ภาพ 3 รับฟังการบรรยายจากวทิยากร 
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2.2 การเยีย่มชมหน่วยงานและห้องปฏิบัติการ  ดงัต่อไปน้ี 
1.  Visit Globe Universe of  Particles Exhibition (GLOBE) 
 เยี่ยมชม อาคาร Globe อาคารท่ีแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเซิร์น แสดงประวติั ท่ีมาและ

ความส าคญั เป้าหมายของการวจิยั และภารกิจของเซิร์น  ขอ้มูลในเชิงสถิติ สมาชิกขององคก์ร ความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัดา้นฟิสิกส์อนุภาค 

  2.  Visit  Microcosm 
เยี่ยมชม Microcosm สถานท่ีตั้งแบบจ าลองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัหลกัการของฟิสิกส์

อนุภาค ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองเร่งอนุภาค เคร่ืองมือตรวจวดัอนุภาค และประวติัการศึกษา
คน้ควา้ดา้นฟิสิกส์อนุภาค พฒันาการของเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารท่ีเป็นผลจากงานวจิยัของเซิร์น 

 

  
บรรยากาศภายใน GLOBE 

  
แบบจ าลองเคร่ืองตรวจวดั  ALICE และ LHC ใน Microcosm 

 

ภาพ 4 นิทรรศการภายใน GLOBE และ Microcosm 
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3.  Visit CMS Control Centre and Computer Centre 
เขา้ชมศูนยค์วบคุมการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสถานีวดั  CMS  และศูนยค์วบคุมระบบ

คอมพิวเตอร์ของเซิร์น 
4. Visit CCC (CERN Control Center)  and SM-18  เขา้ชมศูนยค์วบคุมการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสถานีวดั  CMS   
5. Visit PS/LINAC/LEIR  เขา้ชม Sorce ผลิตอนุภาคพื่อเร่งอนุภาคตามเส้นทาง 
6. Short Historical Tour of CERN  แสดงประวติัการวิจยัของเซิร์น ในฐานะแหล่งก าเนิด

เครือข่ายเวร์ิลไวตเ์วบ็ 
7. Visit LHCb/DELPHI/CAST เขา้ชมเคร่ืองตรวจวดัอนุภาค LHCb/DELPHI/CAST 
 

  
 

ภาพ 5 ศูนยว์เิคราะห์ขอ้มูล จาก CMS  และหอ้ง CCC 
 

 
 

ภาพ 6 เคร่ืองตรวจวดัอนุภาค  DELPHI 
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2.3  ฝึกปฏิบัติการทดลองและท ากจิกรรมกลุ่ม 
1. Build a Cloud Chamber  ฝึกการสร้างเคร่ือง  cloud chamber 
2. Introducing the Teachers Lab ศึกษาการทดลอง และวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดลอง 
3. working Groups  แยกกลุ่มยอ่ยศึกษาตามหวัขอ้ท่ีสนใจ คือ 

    1) Teachers Lab การทดลองดา้นฟิสิกส์อนุภาคเพื่อน าไปใชใ้นชั้นเรียน มีท่ีปรึกษา
และผูส้นบัสนุนดา้นอุปกรณ์การทดลอง คือ บริษทั Phywe  
      2) Teaching Module  คือ การจดัท าเน้ือหา และส่ือการสอนดา้นฟิสิกส์อนุภาค 
     3)  Master classes คือ การสร้างเน้ือหาและหลกัสูตรการสอน   
  4) The International Baccalaureate Diploma (IB) การสร้างเน้ือหา แบบฝึก กิจกรรมการ
เรียนการสอนฟิสิกส์ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  
              5) Pre-Visit Pack การจดัท าโปรแกรมส าหรับการศึกษาดูงาน ส าหรับผูต้อ้งการเยีย่ม
ชมเซิร์น ในช่วงเวลาสั้น ๆ 
       6) How do you know?  การคน้หาวธีิการ หรือแหล่งขอ้มูลอธิบายความรู้แก่นกัเรียน
เก่ียวกบัฟิสิกส์อนุภาค 

 จากการแบ่งกลุ่ม จะมีสมาชิกกลุ่มตามรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม โดยขา้พเจา้
เลือกกลุ่ม IB เพื่อเรียนรู้การจดัหลกัสูตร เน้ือหา รวมถึงแบบฝึกหดัส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ฟิสิกส์ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนนาชาชาติ ซ่ึงไดมี้การบรรจุเน้ือหาดา้นฟิสิกส์อนุภาคใน
หลกัสูตรแลว้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนและอาจปรับใชก้บั
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทยต่อไป 

4. Perimeter Institute - Quantum workshop ฝึกปฏิบติั ทดลองทางฟิสิกส์ควอนตมั 
 

  
 

ภาพ 7 จดัอุปกรณ์ เตรียมสร้าง cloud chamber และท างานกลุ่ม IB 
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ภาพ 8 ครูผูเ้ขา้ร่วมอบรมท าการทดลอง 

 
2.4  น าเสนอขอ้มูลและผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 

1. presentation of national school systems น าเสนอระบบการศึกษาของชาติ 
 เป็นการน าเสนอระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ โดยมีแบบสอบถามเป็นตวัก าหนดเน้ือหา 
เช่น  โรงเรียนของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนและนกัเรียน
ต่อหอ้ง จ านวนวชิาฟิสิกส์ต่อสัปดาห์ สัดส่วนเน้ือหาวชิาฟิสิกส์กบัวชิาอ่ืนๆ ในหลกัสูตรของโรงเรียน 
สัดส่วนเน้ือหาของฟิสิกส์อนุภาคต่อเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด อุปกรณ์การทดลองเพียงพอหรือไม่ 
การสนบัสนุนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลเป็นอยา่งไร วุฒิการศึกษาของ
ครูและคุณสมบติัอ่ืนๆ ในการเป็นครูวทิยาศาสตร์และครูฟิสิกส์ การน าเสนอใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
ไม่เนน้ความเป็นทางการมากนกั ส าหรับประเทศไทยมีการเตรียมขอ้มูลและการน าเสนอไวต้อนก่อน
เขา้อบรมแลว้ จึงน าเสนอดว้ยขอ้มูลท่ีเตรียมมาและปรับเปล่ียนใหต้รงกบัเน้ือหาบางส่วน 

2. Reports  and presentations  from Working groups น าเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ตาม
กลุ่มยอ่ย  ส าหรับการด าเนินการของกลุ่ม IB (International Baccalaureate Diploma)  มีดงัน้ี 

1. ประชุมเพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะและจุดประสงคข์องงาน  
2. เลือกเน้ือหาและแบ่งหวัขอ้ยอ่ย 
3. ศึกษาคน้ควา้ พฒันาส่ือ แบบฝึกหดัในหวัขอ้ท่ีรับผดิชอบ 
4. รวบรวมเน้ือหาและส่ือเพื่อสรุปเป็นเน้ือหา 
5. น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  
6. เสนอเน้ือหาลงในเวบ็ไซตข์องเซิร์น 
จะเห็นไดว้า่ภารกิจของกลุ่ม IB คือ ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จไดภ้ายในช่วงเวลา

ท่ีอบรมอยู่ ดงันั้นจึงวางแผนการท างานให้ถึงเพียงขั้นตอนการก าหนดเน้ือหาและสร้างส่ืออย่างง่าย 
เพื่อน าเสนอใหเ้พื่อนครูกลุ่มอ่ืนๆ เขา้ใจและรับรู้เก่ียวกบัภาพรวมของกลุ่ม IB  ส่วนขั้นตอนการสร้าง
การท าเน้ือหา โดยละเอียดตอ้งรอตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงตอ้งด าเนินการภายหลงั  การสร้างเน้ือหา
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และแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ใหส้ัมพนัธ์กบัหลกัสูตรวิชาฟิสิกส์ นั้น กลุ่ม IB เนน้ท่ี
ฟิสิกส์อนุภาค ท่ีมีนกัเรียนอายุระหวา่ง 16-19 ปี มีทั้งหมด 2183 โรงเรียนจาก 138 ประเทศ เน่ืองจาก
ฟิสิกส์อนุภาคเป็นเน้ือหาทางเลือกหน่ึงของวิชาฟิสิกส์ในระดบั higher level ดงันั้น โปรแกรมครู
ฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนจึงไดส้ร้างเน้ือหาและจดัเอกสารต่างๆ เพื่ออ านวยสะดวกและพฒันาการเรียนการ
สอน โดยไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาประจ าทุกปี มีจุดประสงคห์ลกั คือ  

1) สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง แม่นย  า และเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ผา่นส่ือ
ท่ีหลากหลาย เช่น  เน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบ Power point, แบบฝึกหดั , คู่มือการทดลอง เป็นตน้ 

2) กระตุน้และส่งเสริมใหค้รูสอนเน้ือหาฟิสิกส์อนุภาคมากข้ึน 
3) พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาคใหดี้ยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ีโครงสร้างของวิชาฟิสิกส์  และเน้ือหาท่ีเรียนแสดงไวใ้นภาคผนวก  ส าหรับปี 
2553 เน้ือหาท่ีกลุ่ม IB ตอ้งด าเนินการอยูใ่นหวัขอ้ J เร่ือง Particle Physics ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 22 
ชัว่โมง โดยกลุ่มไดเ้ลือกหวัขอ้ developing quark model  จากนั้นระดมหวัขอ้ยอ่ยท่ีตรงกบัหลกัสูตร
และแบ่งเน้ือหาท่ีรับผิดชอบ ขา้พเจา้ไดรั้บหวัขอ้ยอ่ย คือ Bubble Chamber ซ่ึงตามหลกัสูตรแลว้เป็น
การแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองมือตรวจวดัอนุภาค จึงเลือกน าเสนอเน้ือหาดว้ย power point โดยน า
เน้ือหาท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้มาเรียบเรียง ประกอบดว้ย ประวติัการคน้พบเคร่ือง  Bubble chamber 
หลกัการท างาน การอ่านและแปลความหมายขอ้มูล (แสดงไวใ้นภาคผนวก)  

2.5 กิจกรรมอ่ืน ๆ 
1.  Pool and Pizza กิจกรรมตอนเยน็หลงัจากเลิกจากการอบรม คือการวา่ยน ้า (ไม่บงัคบั) 

และร่วมทานพิซซ่าท่ีร้านใกล ้ๆ เซิร์น เป็นการท าความรู้จกักบัเพื่อนครูต่างชาติ และชมบรรยากาศ
และสภาพทัว่ไปรอบๆ เซิร์น พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นไร่ทานตะวนั งา  ขา้ว และขา้วโพด  เป็นตน้ 

  
ภาพ 9 กิจกรรมเสริม Pool & Pizza 

2.  Discover Geneva Treasure Hunt แบ่งกลุ่ม (โดยการเลือกแบบสุ่ม) เพื่อท่องเท่ียวเจนีวา
ในวนัหยุด เพื่อเป็นการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของเจนีวา (ด้วยการตั้ งค  าถาม) และ
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เสริมสร้างความสามคัคีของผูเ้ขา้ร่วมอบรม โดยกิจกรรมมีการแจกเอกสารเพื่อให้แต่ละกลุ่มเดินตาม
หาค าตอบ ตามเส้นทางท่ีก าหนดและจบโปรแกรมดว้ยการทาน ฟองดู (Fon due) อาหารข้ึนช่ือของ
สวิตเซอร์แลนด์ กิจกรรมดงักล่าวสามารถท าให้เพื่อนครูสนุกสนาน มีโอกาสช่วยเหลือ ท าความรู้จกั
กบัทั้งสถานท่ีและผูค้นในเจนีวา เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีดีส าหรับการเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ี 

 3. International Evening การแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชาติต่างๆ  
     เป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนและท าความความรู้จกักบัวฒันธรรมของเพื่อนครู รวมทั้ง

วิทยากรท่ีมาบรรยายและให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม การจดักิจกรรมดงักล่าวเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคน ดงันั้นการจดัสถานท่ีและการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ จึงตอ้งช่วยกนัด าเนินการ เพื่อนครูส่วน
ใหญ่ท าอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองให้เพื่อน ๆ ลองชิม เช่น ช็อกโกแล็ตชาเขียวของญ่ีปุ่น ชีส
หลากชนิดของฝร่ังเศส ขนมหวานจากมาซิโดเนีย บางชาติก็มีการแสดงหรือกิจกรรมให้ร่วมกนัท า 
เช่น การหดัเตน้แบบสเปน ตุรกี เคนยา และการแสดงร าไทยของไทย ท่ีครูทุกคนช่ืนชอบ 

4. Jura pic-nic  กิจกรรมปิคนิคท่ียอดเขาจูรา 
ยอดเขาจูรา เป็นยอดเขาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ อยูบ่ริเวณไม่ไกลจากเซิร์นมาก

นกั  ทีมงานขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมอบรมและจดัหารถบริการเพิ่มเติมเพื่อพาผูร่้วมอบรมไปชม
ความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์และฝร่ังเศสบนยอดเขาจูรา แต่ทุกคนตอ้งเดินข้ึนไปจากจุดจอดรถ
ถึงยอดเขาโดยช่วยกนัถือส่ิงของท่ีเป็นของส่วนรวมไปดว้ย  เม่ือถึงยอดเขา ครูผูห้ญิงช่วยกนัเตรียม
อาหาร จากนั้นร่วมกนัทานอาหาร ผลไม ้ท่ีเตรียมมา บนยอดเขาจูราสามารถมองเห็นทะเลสาบเจนีวา
และวิวท่ีสวยงามดา้นฝร่ังเศส  อากาศเยน็ ลมแรง  เป็นกิจกรรมท่ีท าสนุกสนานและเสริมสร้างความ
สามคัคีไดอี้กรูปแบบหน่ึง 

5. Farewell BBQ กิจกรรมเล้ียงส่งดว้ยบาบีคิว 
ในคืนสุดทา้ยหลงัปิดโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ทีมผูจ้ดัมีการจดักิจกรรมเล้ียงส่ง  

คุณ  rolf  Landau ลงมือบริการป้ิงบาบีคิวดว้ยตนเองและไม่ยอมใหใ้ครช่วยเหลือ ขา้พเจา้และเพื่อนครู
ผูห้ญิงจึงช่วยจดัโต๊ะ  เกา้อ้ีและจดัอาหารออกเสิร์ฟ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมระดมค่าของขวญั (ไวน์) ส าหรับ
ทีมงานและวิทยากร และเขียนค าขอบคุณเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ให้กบัทีมงาน ทุกคนต่างแสดงความขอบคุณ
ทีมงานท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากนั้นทานบาบีคิว สลดั ผลไมแ้ละ
เคร่ืองด่ืมตามอธัยาศยั เพื่อนครูสังสรรค์คืนสุดทา้ยดว้ยการทบทวนจงัหวะเตน้แบบสเปน ตุรกี และ
เคนยา ถึงเวลาเลิกงาน ทุกคนกล่าวลาดว้ยค าวา่ “แลว้พบกนัอีก ” 
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                          เท่ียวเจนีวา         คืนนานาชาติ 

  
 การแสดงของไทย                      ปิกนิกท่ียอดเขาจูรา 

   
บาบีคิวแสนอร่อย ดว้ยฝีมือ คุณ  Rolf Landua                               

 

ภาพ 10 กิจกรรมพิเศษ  
 

2.5  ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/ศึกษาดูงาน  
 เน้ือหาในอบรมสัมมนา บางส่วนเป็นเร่ืองใหม่ จ  าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน  
 
2.6   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ และข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1) ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม ในเน้ือหาดา้นฟิสิกส์อนุภาค 

18 



2) ทราบแนวทาง และมีประสบการณ์ ในการทดลองและสร้างส่ือการสอนฟิสิกส์ 
3) รู้และเขา้ใจ จุดประสงค ์เป้าหมาย และบทบาทของเซิร์นมากยิง่ข้ึน 
4) ไดแ้ลกเปล่ียน เรียนรู้การเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียน     

การสอนในชั้นเรียนของตน 
5) มีเครือข่ายครูฟิสิกส์เพื่อแลกเปล่ียนกิจกรรมการสอนและส่ือการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการคร้ังต่อไป 
1) ทฤษฎีและเน้ือหาของโครงการ เน้นท่ีฟิสิกส์อนุภาคและอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจวดัอนุภาค  

จึงควรศึกษาเตรียมความพร้อมด้านเน้ือหาและหลกัการของเคร่ืองมือให้มาก โดยสามารถติดตาม
เน้ือหาไดท้างเวบ็ไซตข์องโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่ือ
ท่ีใชร้ะหวา่งการอบรมทั้งหมด 

2) สรุปขั้นตอนการด าเนินการในโครงการ 
1. เขา้รับการอบรมเตรียมความพร้อมท่ีสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

เป็นเวลา 10 วนั ซ่ึงตอ้งพยายามตั้งใจและเรียนรู้ดา้นทฤษฎีและหลกัการของเคร่ืองวดัอนุภาค (เนน้ท่ี
หลกัการหรือโครงสร้างโดยภาพรวมของเคร่ืองมือวดั)  

2. การด าเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานจากตน้สังกดั ตอ้งรีบด าเนินการขออนุณาตไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ผา่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) โดยหลักฐานท่ีใช้ คือ ประกาศผลการคัดเลือก  หนังสือเชิญจากเซิ ร์น เอกสาร
โครงการ (ฉบบัยอ่) โดยตอ้งยื่นอยา่งนอ้ย 1เดือนก่อนเดินทาง และเม่ือกลบัมาตอ้งท าหนงัสือรายงาน
ตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ พร้อมยื่นรายงานการเดินทาง และเอกสารท่ีแสดงว่าเขา้ร่วมโครงการจริง 
เช่น เกียรติบตัรท่ีออกใหจ้ากเซิร์น (ด าเนินการภายใน 15 วนัหลงักลบัจากร่วมโครงการ) 

3.  การท าวีซ่า ตอ้งติดต่อขอล าดบัการเขา้ยื่นเอกสารท่ีสถานทูตก่อนยื่นอย่างน้อย หน่ึง
อาทิตย ์ ซ่ึงหมายถึงเอกสารทุกอยา่งตอ้งพร้อมก่อนวนัเดินทางประมาณ 20 วนั ควรเตรียมเอกสารให้
พร้อมตามท่ีสถานทูตก าหนด เช่น หนงัสือเชิญจากเซิร์นท่ีระบุเร่ืองการไดรั้บทุนสนุบสนุน หนงัสือ
รับรองการเป็นข้าราชการ(รับรองโดยผูอ้  านวยการ)  ฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารท่ีระบุท่ีอยู่หรือ
หอ้งพกัอยา่งชดัเจน (กรณีขา้พเจา้ใชห้ลกัฐานการตอบรับเร่ืองการจองท่ีพกัทางอีเมลลเ์ป็นหลกัฐาน)  

 
2.7 แผนการด าเนินงานหลงัการเข้าร่วมอบรม 

1. จดัอบรมให้ความรู้และขยายผลแก่ครู นกัเรียน นกัศึกษา  ท่ีสนใจเก่ียวกบัการสร้างส่ือการ

เรียนการสอนดา้นฟิสิกส์อนุภาค ส าหรับครูในภูมิภาคหรือในงานสัมมนาวิชาการ เช่น งาน

ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน เป็นตน้ 
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2. สร้างส่ือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนให้น่าสนใจ ใช้แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่เผยแพร่

ความรู้ดา้นฟิสิกส์อนุภาค ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

3. ติดต่อ ประสานงานกบัเครือข่ายครูในกลุ่ม IB Group จดัท าเน้ือหาในช่วงต่อไป 

 

 
 

ภาพ 11 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมและทีมผูจ้ดั HST 2010 ถ่ายรูปร่วมกบัผูอ้  านวยการของเซิร์น 
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บันทกึประจ าวนั 
 
1. อาทิตย ์ท่ี 4 ก.ค. สวสัดี Switzerland 

บอกลาเพื่อนๆ และพี่เล้ียงใจดีสองคน เบียร์และพดั เอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยดี 11 ชัว่โมงบน
เคร่ือง เป็นเวลาท่ียาวนานพอสมควร ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ กินและกิน ยงัไม่ถึงอีก ถึง
สนามบินซูริค ตอนเชา้วนัท่ี 4 ก.ค. พร้อมสายฝนปรอยๆ ความงามของสวสิเร่ิมจากเมฆรูปร่างแปลกๆ 
(เห็นเมฆแนวตั้งดว้ยล่ะ) แบ่งเป็นชั้นๆ ชดัเจน เห็นแลว้นึกถึงเด็กๆ นกัเรียนท่ีก าลงัท าโครงงานเร่ือง
เมฆ กลบัไปจะเอารูปไปอวด กา้วลงจากเคร่ืองแลว้ตอ้งเดินแกมวิ่งให้ทนัเปล่ียนเคร่ืองไปยงัเจนีวา 
โดนสุ่มตรวจโน๊ตบุค๊แต่ทุกอยา่งก็ราบร่ืนดี  ถึงเจนีวาพร้อมกบัสายฝนชุ่มฉ ่า นอ้ง ๆ สองคนมารับตาม
เวลา จากนั้นเด็ก ๆ ก็พาพสัดุเดินได ้(ฉายาท่ีไดม้าแบบจ ายอม) ไปทานขา้วเท่ียงท่ีโรงอาหาร  และเขา้
พกัท่ีโรงแรมท่ีอยูไ่ม่ไกลจากโรงอาหาร  หอ้งไม่ใหญ่มาก  แต่มีอุปกรณ์พื้นฐานครบ ววิท่ีหนา้ต่างเป็น
ทุ่งหญา้สีเขียวน่ารัก หอ้งเราน่าอยูจ่นนอ้ง ๆ อิจฉาเลยล่ะ 

ตอนเยน็มีการตอ้นรับเล็ก ๆ จากทีมงานของ HST 2010  เร่ิมจากแนะน าบุคลากรและทกัทาย
ท าความรู้จกักนั Dr. Rofl Landau (หวัหนา้โปรแกรม HST 2010) แวะมาทกัทายเราและครูจ๋า  เลยถือ
โอกาสขอบคุณท่ีให้โอกาสพิเศษสุดๆ แก่ประเทศไทย ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีทั้งหมด 40 คน ท่ีเร่ิมจ า
กนัไดบ้า้ง เห็นจะเป็นครูสาวสองคนจากตุรกี คุณครูจากญ่ีปุ่น (มาจากเอเชียมีกนั 6 คน อีกคนยงัตาม
หาไม่เจอ) ทีมงานพาเดินทวัร์อาคารและห้องท่ีตอ้งใช้ จากนั้นช้ีแจงโปรแกรมการอบรม พร้อมท า
ความรู้จกักบัเพื่อนครูคนอ่ืนๆ จดัการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เนต  เสร็จภารกิจวนัน้ีประมาณสองทุ่ม 
ซ่ึงยงัสวา่งอยูเ่ลย เราสองคนพยายามหลบัทั้ง ๆ ท่ียงัเห็นตะวนัท่ีหนา้ต่าง  พรุ่งน้ีโปรแกรมเร่ิมตอน 
8:30 น. หวงัวา่คงสนุกสนานเหมือนวนัน้ี 

 
ภาพ 12 ทีมงาน HST 2010 น าโดยคุณ Mick Storr (สวมหมวก) กล่าวตอ้นรับและแนะน าทีมงาน 
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2. จนัทร์ท่ี 5 ก.ค. LHC Rap  
คุณ  Mick Storr  ผูดู้แลโปรแกรมน้ี เปิดตวัโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ปี 2010        

( High School T 2010)  ดว้ยเพลง LHC Rap  จาก you tube  เป็นส่ือท่ีสร้างสรรคอี์กแบบหน่ึงท่ีท าให้
คนทัว่ไปรู้จกัเซิร์นได้ดีข้ึน อยากเอาแร็พเพลงฉ่อย จากเด่ียว 7 มาสู้กันซักยกคงฮาพอ ๆ กัน  
คุณ Mick พดูถึงวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของเซิร์น 4 ขอ้ คือ วิจยั ผลิตนกัวิทย  ์พฒันาเทคโนโลยี และ
สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของพลโลก เพราะเป้าหมายขอ้ 2 ครูจากทัว่โลก 22 ประเทศ ทั้ง 40 
คน เลยมารวมกนัท่ีน่ี เขาหวงัว่าครูคือผูส้ร้างนกัวิทย ์ ต่อมาเป็นการแนะน าตวัเอง แบ่งกลุ่มย่อย
แลกเปล่ียนและเสนอความคาดหวงัของแต่ละคน น าเสนอหนา้ชั้น เป้าหมายโดยรวมของครูทั้งหลาย
คือ อยากพฒันาเทคนิคการสอน และเรียนรู้ทฤษฎีท่ีตนสนใจมากยิ่งข้ึน เพื่อนครูจากฝร่ังเศสบอกว่า 
ในกลุ่มคาดหวงัวา่จะสามารถหาวิธีสอนให้ฟิสิกส์ดูเซ็กซ่ีในสายตาเด็ก ๆ ได ้เรียกเสียงฮากนัทั้งห้อง 
ก็ดีนะ ฟิสิกส์เซ็กซ่ี แลว้ครูตอ้งเซ็กซ่ีดว้ยรึเปล่าน่ี 

ภาคบ่ายแวะเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์Microcosm ท่ีตึกหมายเลข 33 ท่ีซ่ึงเป็นเสมือนห้องรับแขกของ
เซิร์น นยัว่าเป็นการบริการสังคมและท าความเขา้ใจกบัชุมชนรอบขา้ง โดยการจดัแสดงความรู้และ
นิทรรศการของอุปกรณ์เคร่ืองมือ (ขนาดแบบจ าลอง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของเซิร์นทุกอยา่ง  ต่อมา
ก็เขา้ชมภายในของอาคารขนาดมหึมา นามวา่ The Globe of Science and Innovation  เรียกสั้น ๆ วา่ 
Globe ถึงตอนน้ีทุกคนคงรู้จกัดี เพราะเม่ือกล่าวถึงเซิร์น ก็มกันึกถึงอาคารรูปคร่ึงทรงกลม ตั้ ง 
ตระหง่านบริเวณทางเขา้เซิร์นนัน่เอง  แลว้วนัน้ีเราก็ไดเ้ขา้มาสัมผสัภายในตวัอาคาร ท่ีจดัเป็นพื้นท่ี
แสดงนิทรรศการและภาพยนตร์ท่ีบรรยายสองภาษาคือ องักฤษ และฝร่ังเศส ว่าดว้ยเร่ืองการก าเนิด
จกัรวาลและรวมเอาขอ้มูลต่างๆ ของเซิร์น เช่น จ านวนนกัวิจยั ประเทศสมาชิก เป้าหมาย โครงสร้าง
และส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มาแสดงใหค้รูและผูเ้ขา้ชมกลุ่มอ่ืนๆ ไดศึ้กษาเยี่ยมชม
กนัอยา่งไม่เบ่ือหน่าย  

 
ภาพ 13 มาถึงเซิร์นแลว้ค่ะ 
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กลบัจากอบรมตอนห้าโมงกว่า ๆ เลยถือโอกาสไปเท่ียวนอกเซิร์น  คือหอพกัของน้อง ๆ 
นกัศึกษาทางฝ่ังฝร่ังเศสนัน่เอง  ท าอาหารกินกนัอยา่งเอร็ดอร่อย ครูสองคนไดเ้ล่ือนต าแหน่งจากพสัดุ
เดินได ้เป็นแม่ครัวน าเขา้จากไทย อืมม   น่าปล้ืมใจจริงๆ 
 
3. องัคาร ท่ี 6 ก.ค.  Particle Physics &Pizza 

      วนัน้ีภาคเช้าฟังบรรยาย เร่ือง Particle Physics โดยคุณ Rofl Landau ภาคบ่ายฟังเร่ือง 
detector ก็พอรู้เร่ืองแต่คงตอ้งอ่านอีกเยอะ ตอ้งขอบคุณอาจารยบุ์รินทร์  อศัวพิภพ และวิทยากรทุก
ท่านในการอบรมตลอด 10 วนั ท่ีสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ท่ีจดัเตรียมความ
พร้อมมาใหอ้ยา่งเตม็ท่ี  ปิดทา้ยวนัน้ีดว้ยการฟังบรรยายธุรกิจท่องเท่ียวแนวใหม่ นัน่คือ การทวัร์นอก
โลกดว้ยยานอวกาศของบริษทั Virgin Galactic  บรรยายโดยประธานบริษทั (Will  Whitehorn) ใคร
สนใจติดตามข่าวท่ีน่ี  http://www.virgingalactic.com/ 

     ตอนเยน็มีโปแกรม Pool & Pizza แต่ดว้ยความเป็นเด็กบนภูเขา เลยไม่สันทดัเร่ืองลงน ้ า วา่ย
น ้าไม่เป็น (เพื่อนชอบลอ้วา่...เสียทีเกิดเป็นเด็กบา้นนอก) เลยตดั Pool ไปเลย เหลือแต่ Pizza รายการน้ี
ตอ้งเดินลดัทุ่ง ยามเยน็ อากาศดี วิวสวย สังเกตว่าเขามีท่ีดินกนัคนละหลายๆ ไร่แต่ละไร่ปลูกคนละ
อยา่ง  มี ถัว่ งา ทานตะวนั ขา้วและอีกหลาย ๆ อยา่ง สนุกสนานกบัการคุยระหวา่งทาง มีโอกาสถาม
ไถ่งานวิจยัเก่ียวกบัโครงการ Globe ของเพื่อนครูจากประเทศ  Mecedonia อยูต่รงไหนยงัไม่รู้ รู้แต่วา่
เขาตวัสูง  (เวลาคุยเม่ือยคอชะมดั) เราปรึกษาวา่ นกัเรียนเรามีความตั้งใจ แต่ไม่รู้แนวทางท่ีจะท าวิจยั  
เขาแนะน าวา่ตอ้งใจเยน็ ค่อยๆ สอนให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้แลว้เด็กจะพยายามหาขอ้มูลเอง เราก็
จะไม่เหน่ือย และบอกให้ลองเอาขอ้มูลมาให้ดูก็ได้ เขาจะดูว่าควรท าแนวไหน ใจดีจงัเลย  พูดคุย
จนถึงร้าน นัง่รอกินพิซซ่านานเลยพูดคุยอยา่งออกรสออกชาติ  แอบให้คะแนนอาหารตามเกรดท่ีเรา
ใหเ้ด็กนกัเรียน อิตาลี มี 10  กรีซ มี 5 ไทยเรามี 8 เกรด สามคนจากสามชาติลงความเห็นตรงกนัวา่เอา
แค่ผา่น ก็แลว้กนั ..คิดถึงอาหารส้ินคิด อยา่งกะเพราไก่ไข่ดาวจงัเลย 

 
4. พุธ ท่ี  7  ก.ค.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      วนัน้ีเป็นวนัแรก ของการแลกเปล่ียนเร่ืองระบบการศึกษาของแต่ละชาติ  (เรียงตามตวัอกัษร) เร่ิม
จากบลัแกเรีย สาธารณรัฐเช็ค และ ฟินแลนด ์น่าอิจฉาท่ีทั้งสามประเทศมีนกัเรียนไม่เกินหอ้งละ 
 20 คนเลย จากนั้นก็ฟังเน้ือหา Particle Physics กบั detector  ต่อจากเม่ือวาน แลว้เยี่ยมชม Computer 
Center เห็นจ านวนเคร่ืองค านวณแลว้ทอ้แทแ้ทนคนดูแลรักษา นบัตั้งแต่เก็บสาย ดูแลควบคุมอุณหภูมิ 
และจดัหมวดหมู่ตามประเภทขอ้มูล ไม่ง่ายเลย นึกถึงเคร่ืองท่ีโรงเรียน ท่ีห้องเรามีสามเคร่ืองแต่สาย
พนักนัไม่รู้เร่ืองเลย (จดัระบบโดยเราเอง เลยรกๆ ตามประสา) เขาบอกตอ้งติดตาม เฝ้าระวงัในทุก
เร่ืองเพราะข้อมูลมันเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เฮ้อออออ ก็หน่วยงานใหญ่  มีหลายส่วนน่ีเนาะ              
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การจดัระบบใหดี้เป็นเร่ืองส าคญั ชอบใจคนบรรยาย พี่แกเล่นรองเทา้แตะ กางเกงขาสั้น เส้ือยืด กนัเอง
ดีแท ้อยา่งน้ีตอ้งบอกวา่ เนน้เน้ือหา  ไม่เนน้เส้ือผา้ 
 

 
ภาพ 14 ภายในศูนยค์อมพิวเตอร์ 

ต่อมาก็เขา้ชมหอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลจาก CMS (Compact Muon Solenoid) ดีใจท่ีมีไทยในแผนท่ี
ของทีมงานวเิคราะห์ขอ้มูล (คงจะเป็นใครไม่ได ้นอกจาก อาจารยบุ์รินทร์ อศัวพิภพ กบั นรพทัธ์  ศรี
มโนภาษ) ไทยก็เป็นส่วนหน่ึงของการทดลองท่ีเซิร์นด้วยนะเออ  เดินชมเกือบคร่ึงวนั ตอนเย็นมี 
welcome drink ส าหรับโปรแกรมนกัศึกษาและครูภาคฤดูร้อน สืบจากนอ้งๆ นกัศึกษาวา่คนเยอะ เลย
นอนพกัผอ่นท่ีหอ้งดีกวา่                  
       ค  าถามของเซิร์นเป็นเร่ืองใหญ่ (อย่าลืม ..เอกภพเกิดไดอ้ย่างไร) ทางท่ีจะไปกลบัตอ้งศึกษาเร่ือง
เล็ก ๆ (ตามหาอนุภาคพื้นฐาน) แต่วิธีการนั้นต้องการคน แรงงาน อุปกรณ์ และสถานท่ีใหญ่โต
มโหฬาร  หรือ... เร่ืองเล็ก  ใหญ่  น่ีมนัเร่ืองเดียวกนั แต่ท าไมก๋วยเต๋ียวชามเล็ก ชามใหญ่ ราคาไม่เห็น
เท่ากนัเลย   
 
5. พฤหสับดี ท่ี 8 ก.ค. ดาวตกท่ี Cloud chamber 

วนัน้ีถึงห้องบรรยายเช้ามากๆ (ปกติจะเฉียดเวลาบรรยาย) เร่ิมจากฟังระบบการศึกษาของ 
ประเทศ ฝร่ังเศส การ์นา กรีซ อิสราเอลและอิตาลี  ฝร่ังเศสระบุคุณสมบัติของครูฟิสิกส์ระดับ
มธัยมศึกษาวา่ ตอ้งจบระดบัปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง ครูท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ตอ้งสอนเคมี
ดว้ย ส่วนในเร่ืองสัดส่วนของฟิสิกส์ยุคใหม่นั้น ทั้ง 5 ประเทศยงัคงใกลเ้คียงกบัเรา คือ ประมาณ 10-
20 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือหาฟิสิกส์ทั้งหมด มีพิเศษท่ีครูจากประเทศกรีซ ซ่ึงเป็นครูจากโรงเรียนเอกชน
และเป็นโรงเรียนนานาชาติ  จึงมีเน้ือหาและอุปกรณ์ทดลองด้านฟิสิกส์ยุคใหม่พอสมควร ยงัไง
โรงเรียนเอกชนก็ยงัพอมีอนัจะกิน อนัจะเล่น และอนัจะเรียนมากกวา่โรงเรียนรัฐบาลอยูดี่  
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 รับฟังระบบการศึกษาจากเพื่อนๆ ครู เรียบร้อยแลว้ ก็ถึงเวลาฟังความรู้เร่ือง Particle Physics 
ต่อจากเม่ือวานจนถึงเท่ียง พอถึงช่วงบ่ายวนัน้ี พิเศษสุด ๆ ด้วยการทดลองสร้าง Cloud Chamber 
อุปกรณ์พื้นฐานของหลกัการตรวจวดัอนุภาค ในวนัน้ี เราจะตรวจวดัรังสีคอสมิกท่ีมากบัรังสีดวง
อาทิตย ์ เห็นอุปกรณ์แลว้คงพอหาไดใ้นบา้นเรา คุณ Mick อธิบายขั้นตอนการสร้าง พร้อมถามกลบั
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของครูทุกคน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีดีอีกแบบหน่ึง เพราะหลายคร้ังท่ีเราติดเล่า
วิธีการ ขั้นตอนทดลองจนเพลินแล้วพลอยท าให้นักเรียน ฟังเพลิน ไม่คิดตาม มวัแต่หยิบโน่นจบัน่ี
แบบไม่รู้เป้าหมายของการทดลอง กลบัไปตอ้งฝึกใหม่ซะแล้ว เม่ือครูหลายๆ คน อยู่กับอุปกรณ์
ทดลองก็ไม่ต่างจากนกัเรียน เดินกนัวุน่วายหาอุปกรณ์ และเฝ้ามองผลของตนเอง เราเดินหยิบโน่นจบั
น่ี เฝ้ารอและแวะเวยีนดูปรากฏการณ์พิเศษ แลว้ทุกคนก็ฮือฮาเม่ือเห็นล าแสงซ่ึงเป็นผลจากการทดลอง 
เหมือนฝนดาวตกเลย ง่ายๆ ให้ผลแบบงามๆ กลบัมาห้องพร้อมความอ่ิมใจ จะเก็บเอาส่ิงดีๆ กลบัไป 
จะกลบัไปสร้างกล่องดาวตกกล่องน้ีใหเ้ด็ก ๆดู 
 
6. ศุกร์ ท่ี 9 กรกฎาคม 2553  

วนัน้ีภาคเช้าดูฉุกละหุกนิดหน่อย เพราะมีการเปล่ียนห้องบรรยาย แต่โปรแกรมก็ยงัคง
เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ วนัน้ีถึงคิวครูญ่ีปุ่น เคนยา และมาซิโดเนีย มาเสนอระบบการศึกษาใน
ประเทศของตน (หลงัจากสงสัยในวนัแรก เราไปคน้มาแบบคร่าวๆ ว่าประเทศมาซิโดเนียน้ีอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป แยกตวัออกจากประเทศยูโกสลาเวีย ถ้าเรียก มาซิโดเนียเฉยๆ 
ประเทศเพื่อนบา้นอยา่งกรีซอาจมีเคือง เพราะไปมีช่ือเหมือนกบัดินแดนหน่ึงในประเทศกรีซ จนเป็น
เหตุให้กินแหนงแคลงใจกนัระหว่างสองประเทศมายาวนาน ตอนน้ีคืนดีกนัหรือยงัไม่ทราบ แต่ท่ี
ทราบครูจากกรีซและมาซิโดเนียก็คุยกนัแจว้ๆ ไม่เห็นแวววา่จะเคืองกนัซกัเท่าไหร่  เรียกไดว้า่  HST 
2010 พื้นท่ีน้ีมีแต่มิตรภาพ) 

กลบัมาพูดถึงระบบการศึกษา สัมผสัถึงความเครียดของนักเรียนญ่ีปุ่น เพราะมุ่งเรียน
พิเศษกนัเป็นสรณะ ทั้งท่ีครูญ่ีปุ่นท่ีมาก็ยิม้แยม้ แจ่มใส เป็นมิตรดีแท ้ส่วนครูจากเคนยา ก็เล่าถึงระบบ
การศึกษาของโรงเรียนเขาว่า เป็นโรงเรียนนานาชาติ ขนาดห้องเรียนโดยทัว่ไปไม่เกิน 25 คน แต่ 
โรงเรียนของเขามีประมาณ 15 คน  ส่วนโรงเรียนของครูจากประเทศมาซิโดเนีย มีนกัเรียนประมาณ 
650 คน และมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนท าหลายอยา่ง เช่น กิจกรรมในโครงการ Globe ท่ี
ดูแลอยู ่จนท าใหส้ามารถพานกัเรียนมาเสนอผลงานในระดบันานาชาติได ้นบัเป็นความส าเร็จของครู
ท่ีน่าภาคภูมิใจจริงๆ  

 สอบถามรายละเอียดกนัตามสมควร จึงไดเ้ร่ิมเรียนตามก าหนดการ คือ การฟังบรรยายจาก 
คุณ Terrence Baine จากมหาวิทยาลยั Olso ประเทศแคนาดา ในหวัขอ้ Antimeter teaching Module  
ซ่ึงพูดถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ยุคใหม่ ด้วยส่ือหลากหลายรูปแบบ ทั้ งแบบ
ภาพยนตร์ ภาพแอนนิเมชัน่ พร้อมยกตวัอยา่งหนงัการ์ตูนท่ีสอดแทรกเน้ือหาฟิสิกส์ คุณครูจาก เนเธอ
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แลนด์ถูกเรียกร้องให้อ่านบทละคร เน่ืองจากบทละครท่ียกมามีทั้งภาษากรีก สเปน และองักฤษ 
สนุกสนานกนัทั้งห้อง เห็นวิธีการสอนและการบรรยายท่ีแปลกแหวกแนวดี  ไม่มีใครนัง่ง่วงให้เห็น
เหมือนฟังบรรยายในบา้นเรา  

ตลอดช่วงบ่ายวนัน้ีเป็นการเขา้ห้องแล็ป หรือเรียกวา่ Teacher Lab เพื่อศึกษาการทดลองท่ีมี
หลกัการเก่ียวกบัฟิสิกส์อนุภาค เช่น Photoelectric effect, Michelson Interferometer และ Electron 
Spin Resonance & Magnetic resonance Tomography อุปกรณ์ท่ีใชล้ว้นแลว้แต่ไดม้าตรฐานและราคา
อาจไม่เหมาะกบัโรงเรียนส่วนใหญ่ในบา้นเรา แบ่งกลุ่มกนัเดินศึกษาจนครบทั้งสามแล็ปแลว้จึงไป
รวมกนัเพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีเรียน และตอบปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ แลว้นัง่รถออกจากเซิร์นไปเยี่ยมชม
ศูนยร์ะบบควบคุมของเซิร์น เป็นอนัจบโปรแกรมส าหรับวนัน้ี ศพัทใ์หม่วนัน้ี Nada  คือ ภาษาสเปน 
แปลวา่  nothing   จา้ 

 

7. วนัเสาร์ ท่ี 10 กรกฎาคม 2553 เขา้เมือง 
หลังจากช่ืนชมความเงียบสงบรอบๆ เซิร์นมาหน่ึงอาทิตย์  วนัหยุดน้ีเลยนัดแนะกัน

ออกไปท่องเท่ียวในตวัเมืองเจนีวา สะดวกสบายเพราะมีระบบรถบริการท่ีไม่ตอ้งยุง่ยากกบัการซ้ือตัว๋ 
หลายคร้ัง เพียงกดตัว๋ แค่คร้ังเดียวในราคา 3 ฟรังก์ เราก็สามารถข้ึนรถ ลงเรือ ท่องไปในเจนีวาได้
ภายในหน่ึงชัว่โมง หรือชอบแบบเหมาจ่ายทั้งวนัก็เป็นตัว๋ในราคา 7 ฟรังก์ จะข้ึน จะลง ก่ีรอบก็ได ้
ถูกใจคนชอบนัง่รถอยา่งเรานกัแล  วา่ไปเม่ือเรียกวา่ตวัเมือง เรามกันึกถึงความวุน่วาย พูดถึงน ้ าก็คงจะ
นึกถึงสีอ่ืนไม่ได้นอกจากด าสนิท พร้อมของแถมคือกล่ินอนัเยา้ยวนชวนอ๊วก แต่ส าหรับ เจนีวา 
ห่างไกลกับความหมายนั้นมาก เพราะส่ิงแรกท่ีเห็นคือ น ้ าพุสูง 200 เมตร ท่ีมีละอองสีขาวอวด
นกัท่องเท่ียวตั้งแต่แรกกา้วมาถึง น ้ าท่ีใสสะอาดของทะเลสาบเจนีวา ก็ยืนยนัไดอ้ยา่งดีวา่คนท่ีน่ีใส่ใจ
สุขภาพตวัเองและส่ิงแวดล้อมอย่างท่ีน่ี น่าช่ืนชมท่ีบา้นเมืองน้ีสามารถเก็บตึกให้รอดพน้จากป้าย
โฆษณาได ้ มองดูตึกก็ยงัคงเป็นตึก ไม่ใช่ป้ายกางเกงหรือเส้ือตามแฟชัน่ สีสันฉูดฉาดตวัเบอ้เร่ิม หรือ
รูปดาราสาวสวยท่ีก าลงัยืนแอ็คท่า เอาเทา้เหยียบตึกอยู่เหมือนบา้นเรา ไดมี้โอกาสเขา้ฟังการแสดง
ดนตรีเล็ก ๆ ซ่ึงเขามีโปรแกรมในทุกวนัหยุด ฟังแลว้ก็ชวนให้ใจสงบไดเ้หมือนกนั ประทบัใจน ้ าใจ
ของคนขบัรถท่ีน่ี ดูไม่รีบเร่งและช่วยกนัระมดัระวงักนัดี เดินชมโน่น น่ี นัน่ เหน่ือยก็แวะทานน ้ าท่ีมี
บริการฟรี ในรูปแบบเป็นน ้ าไหลจ๊อก ๆ ออกมาจากปากสิงโต ด่ืมน ้ าจากปากท่านเจา้ป่าเชียวนะน่ี  
เม่ือยขากบัการเดินชมเมือง เลยแวะชมอาหารกนับา้ง เลือกซ้ือช็อกโกแลต และเคร่ืองปรุงเพื่อมา
ท ากบัขา้วแบบไทยๆ ท่ีไหนๆ ดียงัไงก็ไม่สู้อาหารไทยอยูดี่ เยน็น้ีอ่ิมตา อ่ิมทอ้ง อีกหน่ึงวนั เราเป็นคน
ท่ีโชคดีจงัเลย   
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ภาพ 15 น ้าพุแห่งเจนีวา  และน ้าด่ืมจากปากท่านเจา้ป่า ท่ีมีมากมายในเจนีวา 

 

8. วนัอาทิตยท่ี์ 11 กรกฎาคม 2553 ผจญภยัในเจนีวา ตามหาชีส ฟองดู 
วนัหยุดอีกวนั นดัแนะกบัครูจ๋าและน้องๆ มาวิ่งชมทุ่งตอนเช้า รอบๆ เซิร์น อากาศเยน็

สบายกบัทุ่งสีเหลืองของดอกทานตะวนัก็สวยงามไปอีกแบบ ตอนบ่ายวนัน้ีโปรแกรมของครูเรามี
กิจกรรมพิเศษเพื่อกระชบัสัมพนัธไมตรีของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ไม่ใช่การเตะฟุตบอลนดักระชบัมิตร แต่
เป็นการออกผจญภยัท่ี เจนีวา (อา้ว เขา้เมืองอีกแลว้ วนัน้ี) คุณ Mick จดักลุ่มแลว้แจกใบสั่งและค าถาม
ท่ีตอ้งหาค าตอบจากการท่องเท่ียวในเจนีวา เหมือนกิจกรรมเดินป่าของลูกเสือเลย แต่น่ีเดินเมืองค่ะ เรา
กบัครูจ๋าอยู่กนัคนละกลุ่ม  โชคดีกลุ่มเรามีเพื่อนฝร่ังเศสอยูด่ว้ย เลยเดินทางค่อนขา้งเร็ว สนุกสนาน
กบัการตามหาค าตอบ และเกร็ดความรู้เล็กๆ นอ้ย ๆ ในใบสั่งของคุณ Mick กลุ่มเรามาถึงคร่ึงทางเป็น
กลุ่มแรก รางวลัคือแตงโมลูกเบอ้เร่ิม ไม่ไดห้มายถึงให้กลุ่มเดียว แต่ให้ผ่าแบ่งเผื่อกลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย เรา
ช่วยจดัการผา่แตงโมทุกคนก็ลุน้ กลวัมีดจะด้ือมาเฉือนมือเราแทน ทุกอย่างเรียบร้อยดี แต่ช้ินแตงโม
ไม่เท่ากนั 555 กินแตงโมรองทอ้งแลว้ก็ท่องเท่ียวเดินทางต่อ เป้าหมายคือร้านอาหารท่ีมี  ชีส ฟองดู 
(Cheese Fondue) อาหารข้ึนช่ือของสวติเซอร์แลนด์ ปรากฏวา่กลุ่มเรามาถึงเป็นกลุ่มสุดทา้ย เพราะมวั
ช่ืนชมโน่น น่ี นัน่ ระหวา่งทางแถมข้ึนรถออ้มไปซะนาน แต่ทุกคนก็ไม่เครียดและสนุกสนานกบัการ
ผจญภยั พอถึงร้านอาหารก็อยูค่รบกนัทุกกลุ่ม เร่ิมดว้ยการช่ืนชมกลุ่มท่ีมาถึงเป็นกลุ่มแรก และเฉลย
ค าถามท่ีใหม้า  แลว้ไฮไลตข์องงานก็ถูกยกเสิร์ฟ  ชีส ฟองดู หนา้ตาเหมือนขา้วเหนียวทุเรียนหรือไม่ก็
ขนมปังสังขยา นัน่เอง กรรมวิธีคือน าชีสมาตม้โดยใชไ้วน์ กินกบัขนมปังฝร่ังเศส  เพื่อนครูบางคนคง
เคยล้ิมรสเมนูน้ีมาแลว้ เลยขอสั่งสเตก็มาเพิ่ม เพื่อนชาวฝร่ังเศสแอบกระซิบวา่ โชคดีกบัการชิมชีสนะ 
หวงัวา่เธอคงรักเจนีวา เอ..อวยพรแปลก ๆ มนัยงัไงหนอ เลยชิมซะอ่ิมแปล ้พอทานเสร็จ เลยกระซิบ
บอกเพื่อน ฉนัชอบเจนีวานะ จบโปรแกรมดว้ยการนัง่รสบสักลบัเซิร์น พร้อมมิตรภาพท่ีเหนียวแน่น
ข้ึน คงเป็นเพราะชีส ฟองดู เหนียวๆ ของคุณ Mick แน่เลย  
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ภาพ 16 สมาชิกในกลุ่มผจญภยัในเจนีวา 

 
9. วนัจนัทร์ ท่ี 12 กรกฎาคม 2553 welcome to IB group 

วนัน้ีฟังบรรยายแต่เช้า ว่าดว้ยเร่ืองเคร่ืองเร่งอนุภาคและจกัรวาลวิทยา วิทยากรมาจาก
สาขาฟิสิกส์ทฤษฎีของเซิร์นเอง คุณวิทยากรท่านเล่าว่าแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเร่ือง
ภายในอะตอม เม่ือรู้โครงสร้างภายในอะตอมก็คงดีใจกนัยกใหญ่ แต่ ณ ตอนน้ี กลบัค้นพบว่าใน
อาณาจกัรท่ีเรียกวา่จกัรวาล วา่อะตอมท่ีเรียนๆ กนัมา เป็นแค่ 4%  อีก 22% คือ Dark matter และอีก 
74% คือ Dark Energy ซ่ึงสองส่วนสุดทา้ยก็ยงัพดูไม่เตม็ปากวา่รู้จนทะลุปรุโปร่ง และนอกจากน้ียงัไม่
รู้อีกวา่จะมีอะไรอ่ืนๆ ท่ีเรายงัหาไม่เจอเขา้มาเพิ่มในสัดส่วนของจกัรวาลอีกหรือไม่  เจา้ค  าพูดท่ีวา่ ยิ่ง
เรียนมากยิง่รู้วา่เราไม่รู้ ท่าทางจะมีจริง ฟังบรรยายเร่ืองความไม่รู้ของมนุษยจ์บไป ก็ต่อดว้ยเร่ืองท่ีครู
แต่ละคนรู้ดี นัน่คือระบบการศึกษาของประเทศตนเอง วนัน้ีเป็นคิวของ ประเทศเนเธอแลนด์ นอร์เว 
และโปรตุเกส โรงเรียนของครูจากเนเธอแลนด์เป็นโรงเรียนนานาชาติ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเลย
เพียบพร้อม และมีเน้ือหาฟิสิกส์อนุภาคบรรจุอยูใ่นหลกัสูตร คลา้ยกบัของประเทศนอร์เวย ์ท่ีไดเ้รียน
จนนกัเรียนสามารถสร้าง cloud chamber อดัวิดีโอแสดง track ของรังสีคอสมิกไดช้ดัเจนมาส่งคุณครู 
ส่วนโปรตุเกสยงัไม่ถึงขั้นฟิสิกส์อนุภาคเพียงแต่มีสัดส่วนของฟิสิกส์ยุคใหม่มากกว่าไทยเรา คือ 
ประมาณ 30 % ของเน้ือหาฟิสิกส์ทั้งหมด ประเทศเราจะทนัเขาไหมหนอ  

รับฟังระบบการศึกษาแล้ว ก็มาเ ร่ิมพัฒนาตนเองด้วยการเลือกกลุ่มท่ีตนเองสนใจ  
ประกอบดว้ย 6 กลุ่ม ก่อนเลือกมีการเสนอลกัษณะงานและภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ครู เข้าใจและเลือกในส่ิง ท่ีตนสนใจท่ีสุด  เ ม่ือทราบรายละเอียดแล้ว  เรา เลยเ ลือกก ลุ่ม 2                      
The International Baccalaureate Diploma เรียกสั้นๆ วา่ IB group ดว้ยเหตุผลหลกัคือ โรงเรียนครู
อ้อมก าลังอยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เลยอยากรู้ว่าสอนฟิสิกส์ท่ีเป็นแบบสากลน่ี                
จะแตกต่างกบัท่ีเราสอนอยูม่ากนอ้ย แค่ไหน และหวงัวา่คงจะพอรู้โครงสร้างและการจดัเน้ือหาฟิสิกส์
อนุภาคของโรงเรียนนานาชาติบา้ง น่าจะมีประโยชน์บา้งนะ เลือกกลุ่มเรียบร้อย พร้อมพบปะสมาชิก
ในกลุ่ม ประกอบดว้ยเพื่อนครู จากสหรัฐอเมริกา กรีซ สาธารณรัฐเช็ค เนเธอแลนด์ เคนยา่ และไทย  
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แยกกลุ่มย่อยมาคุยกนัคร่าว ๆ ถึงส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไป ภารกิจของกลุ่มเรา  คือ ผลิตเน้ือหา แบบฝึกหัด 
และส่ือให้ตรงกบัหลกัสูตรนานาชาติของโรงเรียนทัว่โลก นัน่หมายความว่าครูท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีส่วน
หน่ึงคือครูท่ีสอนในโรงเรียนนานาชาติอยูแ่ลว้และมีส่ือเรียบร้อยแลว้ (กรีซ เคนยา และเนเธอแลนด์) 
ส่วนหน่ึงหลกัสูตรของเขามีสอนเร่ือง  Particle Physics แลว้ (สหรัฐ และสาธารณรัฐเช็ค) ส่วนเรา..ไม่
มีอะไรเลย  (โอ.้.ลลัลา้) แต่หวัหนา้ทีมก็ใจดี แกบอกไม่เป็นไร ท่ีน่ีเป็นแหล่งขอ้มูลอยูแ่ลว้ อยากได้
อะไรขอให้บอก ว่าแลว้ทั้งกลุ่มก็ซดเบียร์และเชียร์สสสสส กบัขวดน ้ าแอปเป้ิลของเรา (ดีนะท่ีมีลุง
จากสหรัฐ กินน ้าแอปเป้ิลเป็นเพื่อน) เป็นการเร่ิมงานและการสร้างทีมท่ีราบร่ืนดี 
 
10.  วนัองัคาร ท่ี 13 กรกฎาคม 2553 เดินและเดิน 

เร่ิมตน้วนัน้ีดว้ยการฟังบรรยายต่อจากเม่ือวาน เร่ืองเคร่ืองเร่งอนุภาคและจกัรวาลวิทยา 
และเป็นการเล่าระบบการศึกษาของประเทศโรมาเนีย สโลวาเกีย และสาธารณรัฐรวนัดา   ครูจาก
โรมาเนียบอกวา่นกัเรียนปีสุดทา้ย (เกรด 12)  จะไดเ้รียนเร่ืองฟิสิกส์อนุภาค ประเทศสโลวาเกียมีการ
ทดสอบประมวลความรู้ก่อนจบไฮสคูล คลา้ยๆ สอบโอเนตบา้นเรา จ านวนนกัเรียนต่อห้องท่ีใกลเ้คียง
ไทยเราน่าจะเป็นประเทศ รวนัดา มีประมาณ 45 คนต่อห้อง แต่เขาบอกว่าตอนน้ีรัฐบาลก าลงัเร่ง
สนบัสนุนการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ มีการแจกวสัดุอุปกรณ์การเรียนอ านวยความสะดวกต่อครูและ
นกัเรียนมากข้ึน  ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชม ส่วนของ  PS/LINAC/LEIR โดยการแบ่งกลุ่มเขา้ชมเพื่อ
ความสะดวกและการอธิบายอยา่งทัว่ถึง ปิดทา้ยวนัน้ีดว้ยการนัง่ศึกษาผลงานของ IB Group  ในปี
ก่อนๆ เพื่อเตรียมคุยกนัวนัพรุ่งน้ี รับข่าวดีจากทางโรงเรียน เด็กนกัเรียนไดทุ้นยุววิจยัยางพาราจาก 
สกว. ตั้งสามทีมแน่ะ  ดีใจกบัพี่ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ช่วยปรับแกต้วัโครงการนิดหน่อย นกัเรียน
เราก็เก่งเหมือนกนันะน่ี 
 
11. วนัพุธ ท่ี 14 กรกฎาคม 2553  PET ท่ีไม่ไดแ้ปลวา่ สัตวเ์ล้ียง 
 ภาคเช้าของว ันน้ี ฟังบรรยายเร่ืองเก่ียวกับฟิสิกส์ทางการแพทย์ คุณวิทยากรเล่าถึง
เทคโนโลยทีางทางการแพทย ์ท่ีเป็นผลจากการวิจยัดา้นฟิสิกส์อนุภาค เคร่ืองมือเด่นๆ เห็นจะเป็น เจา้
เคร่ือง Positron Emission Tomography เรียกง่ายๆ วา่ PET เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจหาเซลล์มะเร็งดว้ย
หลกัการดูดซึมสารรังสีท่ีไม่เท่ากนัของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายจะดูดซึมสารเภสัชรังสีไดไ้ม่เท่ากนั ท า
ให้สามารถแยกแยะเซลล์มะเร็งกบัเซลล์อ่ืนๆ ไดอ้ย่างแม่นย  า จบการบรรยายแลว้ ภาคบ่ายเป็นการ
แยกไปท างานตามกลุ่มของตัวเอง กลุ่มเราดีหน่อยไม่ต้องเดินไปไกล เพราะอุปกรณ์ท่ีใช้ คือ 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต  สมาชิกทั้งหมดเลยมานัง่คุยก าหนดหัวขอ้กนั เราก าหนดเร่ืองใหญ่ ๆ 
คือเน้ือหาเร่ือง  developing quark model จากนั้นแบ่งเน้ือหายอ่ยท่ีควรมี เทียบกบัหลกัสูตร IB แยก
ยา้ยกนัมาท าความเขา้ใจกบัหวัขอ้ตวัเอง เพื่อรวมกนัเป็นเน้ือหาหน่ึงชุด ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และสุดทา้ยคือการรวมเล่มเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์จะเห็นวา่การอบรมจบ แต่งานกลุ่มเราคงไม่จบ  เรา
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เลือกหวัขอ้ Bubble chamber ตอ้งมานัง่ท าความเขา้ใจ เรียบเรียงเสียงประสาน แลว้ก็ร้องเป็นเพลง
เพราะๆ ใหเ้ด็กชอบ(ท านองนั้น) คุยเสร็จเลยกลบัมาท่ีหอ้งพกั  ขดุคน้ความรู้เตรียมไปเสนอเพื่อนๆ วา่ 
เร่ือง Bubble chamber ควรมีเน้ือหาดา้นใดบา้ง  ครูจ๋ากลบัมาจาก Teacher’s Lab  ซ้อมน าเสนอระบบ
การศึกษาของไทยกนันิดหน่อย ขอบคุณอาจารยน์ฤมล ท่ีช่วยเตรียมเร่ืองการน าเสนอค่ะ ไดใ้ช้แบบ
เตม็ ๆ จดัการส่งแบบสอบถามทางอีเมลล์ให้ทีมงาน และปรับการน าเสนอนิดหน่อยตามค าถามท่ีทาง
ผูจ้ดัตอ้งการทราบ พร้อมข้ึนเวทีแลว้ ลุยยยย  
 
12.   วนัพฤหสับดี ท่ี 15 กรกฎาคม 2553 น าเสนอระบบการศึกษาไทย 

โอย โอย ไม่เป็นอนัฟัง อนัเขา้ใจเร่ืองอ่ืนๆ เพราะมวัต่ืนเตน้กบัเร่ืองการน าเสนอของ
ตวัเอง พอจบัประเด็นไดว้า่ประเทศสเปน นกัเรียนในห้องเรียนโดยเฉล่ียมีประมาณ 25-29 คน ตุรกีครู
ท่ีมาทั้งสองคนมาจากโรงเรียนเดียวกนั ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชน มีนกัเรียนเพียงห้องละ 13-21 คน มี
การสอนเร่ืองฟิสิกส์อนุภาคประมาณ 15% ของเน้ือหาฟิสิกส์ทั้งหมด สหราชอาณาจกัร มีประมาณ 
10%  พอถึงประเทศไทย ทุกคนฮือฮา เพราะจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนครูจ๋า ก็มีประมาณ 3,000 คน 
และโรงเรียนครูออ้มก็มีประมาณ 1,000 คน (ส่วนใหญ่ท่ีเล่ามา มีประมาณไม่เกิน โรงเรียนละ 600 
คน) จบการน าเสนอไดรั้บค าชมว่าขอ้มูลสมบูรณ์ดี  ปิดทา้ยดว้ยระบบการศึกษาจากโรงเรียนคุณป้า
จากสหรัฐอเมริกา ท่านย  ้าแลว้ย  ้าอีก ดว้ยความกลวัว่าเราจะเขา้ใจผิด ว่าฉันไม่ใช่ตวัแทนของระบบ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกานะจ๊ะ รัฐของฉันจดัแบบน้ี แต่ไม่ใช่ว่าเหมือนกนัทุกรัฐ  ท่านเล่าว่าครู
วทิยาศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งจบวิทยาศาสตร์โดยตรง มีเน้ือหาดา้นฟิสิกส์อนุภาคแลว้ และปัญหาของ
การสอนในชั้นเรียนคือความหลากหลายเช้ือชาติของนกัเรียน จบการน าเสนอระบบการศึกษาภาคเชา้ 
ภาคบ่ายมาฟังบรรยาย เร่ือง Anti-matter ท่ี Globe รวมกบัโปรแกรมนกัศึกษา เป็นอนัวา่จบภารกิจใน
วนัน้ี ฉลองการจบโปรแกรมน าเสนอเร่ืองระบบการศึกษาครบทุกประเทศ ดว้ยการเล่นวอลเล่ยบ์อล
กบัเพื่อนครูท่ีลานหญา้หนา้โรงแรม เขาแซวครูออ้มกบัครูจ๋ากนัใหญ่ ตวัเล็ก ๆ เอาแรงมาจากไหนถึง
เสิร์ฟขา้ม เล่นกนัสนุกสนานจนเวลาถึงทุ่มกว่า ๆ ยงัไม่มืดเลย ถา้ไม่เหน่ือยคงเล่นไดจ้นถึงสามทุ่ม  
วนัน้ีท่าทางจะหลบัสบาย  
 
13.  วนัศุกร์ ท่ี 16 กรกฎาคม 2553  

เปล่ียนบรรยากาศไปเรียนท่ีห้อง Teacher’s Lab ฟังการน าเสนอเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทดลอง
อนัทนัสมยัและสะดวกสบาย โดยวิทยากรคนสวย จากบริษทั  PHYWE  จบแล้วเดินต่อเพื่อไปท่ี 
Globe  ฟังคุณคุณ Rofl Landau บรรยายเร่ือง anti-matter ต่อจากเม่ือวาน หลงัจากบรรยายเสร็จก็มีการ
โชว ์เจา้ท่อใสๆ ทรงกระบอกท่ีใช้ถ่ายท าในหนงัเร่ือง เทวากบัซาตาน  พร้อมตอบค าถามในหนงัว่า
เร่ืองใดถูก เร่ืองใดผิด ท่ีแน่ๆ เจา้ปฏิสสารไม่สามารถเก็บอยูใ่นท่อเล็กๆ อยา่งท่ีเห็นในหนงัหรอกนะ
จะ๊  ภาคบ่ายไปชมศูนยค์อมพิวเตอร์อีกรอบ และคุณ Mick ไดบ้อกเล่าถึงความภาคภูมิใจของเซิร์น ใน
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ฐานะผูคิ้ดคน้ระบบ WWW ท  าให้นักวิทยาศาสตร์รวมถึงชาวบา้นชาวช่องส่งขอ้มูลถึงกนัได้อย่าง
สะดวกสบายจนถึงทุกวนัน้ี และในขณะน้ีจาก www มาสู่ Grid Computer ซ่ึงเป็นเครือข่ายการ
ประมวลผลร่วมกนัจากทัว่โลก 

 
ภาพ 17 มุมเล็กๆ จดัไวบ้อกเร่ืองราว ความภูมิใจของเซิร์น 

 

 เสร็จส้ินโปรแกรมวนัน้ี แต่ตอ้งแยกไปคุยงานกลุ่มกบัเพื่อน ๆ น าเสนอแนวทางในการท า
เน้ือหาใหก้ลุ่มฟัง วา่เน่ืองจากมีรายละเอียดมากมาย ในหวัขอ้ bubble chamber แต่ดูจากหลกัสูตรแลว้
เวลาค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่ควรลงลึกมากนกั โดยควรเลือกเสนอประวติัการคน้พบ หลกัการโดยคร่าวๆ 
และมีแบบฝึกหดัทา้ยเน้ือหา โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่คือ เน้ือหาในเวบ็ไซตข์องเซิร์น หวัหนา้ทีมและ
เพื่อนๆ ยอมรับ เลยตอ้งกลบัมาท างานขั้นต่อไป คือ สืบคน้เพื่อเลือกเน้ือหาเป็นการเบ้ืองตน้ หวงัวา่คง
ออกมาดี เยน็ๆ เดินไปหอพกันอ้งนกัศึกษา ท ากบัขา้วไทย ๆ เอร็ดอร่อย อ่ิมทอ้งกนัเช่นเคย  

 
14. วนัเสาร์ อาทิตย ์ท่ี 17-18 กรกฎาคม 2553  เยีย่มปารีส 

      วนัหยดุคร้ังท่ีสอง พวกเราวางแผนผจญภยัไกลกวา่เดิม เป้าหมายคือ ปารีส เมืองท่ีใครๆ 
หลายคนใฝ่ฝัน เร่ิมจากข้ึนรถไฟจากเจนีวาไปถึงเมืองลียงต่อรถไฟไปปารีส เดินเลียบแม่น ้ าไปเร่ือย ๆ 
แลว้ก็เจอสถานท่ีส าคญัแห่งแรก นัน่คือ โบสถ์นอเตรอดาม (Notre Dame) นกัท่องเท่ียมมากมายก าลงั
ยืนต่อคิวเขา้ชมภายใน เห็นอย่างนั้นเราเลยตดัสินใจเดินต่อ ไปยงัพิพิธภณัฑ์ลูฟ (Louvre) ดูความ
ยิง่ใหญ่ของประตูชยัฝร่ังเศส ปิดทา้ยดว้ยการชมหอไอเฟล สัญลกัษณ์ของปารีส ตอนเชา้วนัอาทิตยเ์ขา้
ชมโบสถ์ก่อนนั่งรถไฟกลบั  มาถึงเจนีวาอย่างเหน่ือยอ่อน ลม้ตวัลงนอนพกัเอาแรงเพื่อท างานวนั
พรุ่งน้ี 
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ภาพ 18 ณ พิพิธภณัฑลู์ฟ ปารีส 

15. วนัจนัทร์ ท่ี 19 กรกฎาคม 2553 International evening 
เชา้วนัจนัทร์ ต่ืนเตน้กบักิจกรรมการทดลองแบบง่าย ๆ ช่ือกิจกรรมวา่ Hands-on Particle 

& Accelerator Physics ทีมวิทยากรมาจากองักฤษ น าวสัดุอุปกรณ์มาเยอะแยะ เพื่ออธิบายกิจกรรมท่ี
สามารถจดัการเรียนการสอน (กรณีเรามีตงัคซ้ื์ออุปกรณ์) ในชั้นเรียนได ้จากนั้นก็แยกยา้ยมาท างาน
กลุ่มยอ่ย IB group ของเราค่อนขา้งคืบหนา้ไปมาก คุณครูจากสหรัฐอเมริกาใจดีมาก รีบส่งไฟล์งานท่ี
เคยใชส้อนในหอ้งเรียน  และแบบฝึกหดัต่างๆ มาแชร์กนัทางเมลล์ เพื่อให้กลุ่มเราไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด ท่ีเห็นอยา่งชดัเจนคงจะเป็นแหล่งขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ีครูทุกคนต่างแนะน ากนัเพื่อให้เจอขอ้มูลของ
แต่ละคน เยน็วนัน้ี มีกิจกรรมพิเศษสุด ๆ นัน่คือ กิจกรรม International evening แต่ละชาติต่างขุดคน้
ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาเสนอให้เพื่อนๆ รู้จกั  ไทยของเราส่งครูจ๋าร าศรีวิชยั ครูออ้มเลยรับ
หนา้ท่ีเป็นตากลอ้งและผูจ้ดัการส่วนตวัเร่ืองการแต่งกาย ทุกคนฮือฮา และท่ึงกบัการร าของครูจ๋า ต่าง
ขอถ่ายรูปและร่วมช่ืนชมกนัอยา่งไม่ขาดปาก บางคนถึงขนาดเรียกวา่เจา้หญิง เลยเชียว ปล้ืมใจจงัเนาะ  

 
ภาพ 19 อาหารตุรกีประชนักบัขนมหวานจากมาซิโดเนีย 
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จากนั้นถึงช่วงล้ิมลองชิมอาหารนานาชาติ ไวน์จากชาติต่างๆ กาแฟจากตุรกี  ช็อกโกแลต
รสชาเขียวของญ่ีปุ่น ขนมปังและชีสหลากหลายชนิดของฝร่ังเศส ขนมหวานของเพื่อนครูชาว
มาซิโดเนียก็อร่อย คุณป้าจากฟินแลนด์น าเสนอประเทศดว้ยกิจกรรมแข่งขนัพิสูจน์รักแท ้ดว้ยการ
แข่งขนัวิ่งแบกคู่รัก เป็นท่ีช่ืนชอบของเพื่อนครู ระหว่างชิมและท่องเท่ียวตามโต๊ะชาติต่าง ๆ ก็มี
กิจกรรมเขา้จงัหวะ ฝึกการเตน้แบบสเปนสลบักบัการเตน้แบบเคนยา ตบทา้ยดว้ยการบริหารร่างกาย
แบบตุรกี ในช่วงดึกมีการร้องเพลงเบา ๆ เคลา้เสียงกีตาร์จากวทิยากรอารมณ์ศิลปินอยา่ง คุณ Terrence  
จากแคนาดา สมควรแก่เวลาจึงช่วยกนัเก็บกวาดสถานท่ี อืมมม วนัน้ีรู้สึกเหมือนไดเ้ท่ียวรอบโลก  

 
16. วนัองัคาร ท่ี 20 กรกฎาคม 2553  PI  innovation resource. 

หลงัจากสนุกสนานกบัคืนนานาชาติ มาแลว้ เช้าน้ีก็ไดรั้บความรู้จากสถาบนันานาชาติ
จากหน่วยงานท่ีช่ือ Perimeter Institute เป็นสถาบนัท่ีประเทศแคนาดา ท าหนา้ท่ีสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียน  มุ่งเน้นไปทางฟิสิกส์ทฤษฎี ห้องบรรยายเลยกลายเป็นชั้นเรียน
จ าลอง ครูทุกคนมีโอกาสลองใช ้ลองท า กิจกรรมการทดลองง่าย ๆ ท่ีท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองฟิสิกส์
อนุภาคมากยิ่งข้ึน จากนั้ นแยกยา้ยกันท างานตามกลุ่มย่อยของตนเอง ทั้ งน้ีเพราะใกล้วนัเสนอ
ความกา้วหน้าและผลการท างานของแต่ละกลุ่มเขา้เต็มที  กลุ่มเรามานัง่รวมกนัท่ีห้องคอมพิวเตอร์ 
ท างานเงียบๆ นานๆ โผล่หนา้มาถามกนัที ก็เป็นวิธีการท างานอีกแบบ  ก่อนกลบัมีการสรุปและเสนอ
ความคืบหน้าดา้นเน้ือหาของแต่ละคน เพื่อมองภาพรวมว่างานถึงไหนแลว้ เราเสนอเน้ือหาให้กลุ่ม
เพื่อนดู  หวัหนา้ทีมแนะน าเพิ่มเติม แกร้ายละเอียดเล็กนอ้ย  ยงัไม่สมบูรณ์ดี ตอ้งกลบัมาอ่านและคน้
เพิ่มเติมท่ีห้อง นักเรียนท่ีโรงเรียนปรึกษาเร่ืองการเขียนรายงานโครงงาน เน่ืองจากใกล้ถึงวนัส่ง
รายงานเพื่อเขา้ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ค  าแนะน าไปพร้อมหนกัใจวา่นกัเรียนคงไม่พร้อม
เท่าท่ีควร แต่ก็นัน่แหละส่ิงท่ีได้คือทกัษะการท างาน กระบวนการคิด และการแกปั้ญหา หวงัว่าส่ิง
เหล่าน้ีจะติดตวัไปจนเขาเติบโตและเป็นวตัถุดิบส าคญัในการด าเนินชีวติ ครูเอาใจช่วยนะเด็ก ๆ  

 
17.  วนัพุธ ท่ี 21 กรกฎาคม 2553 ปิกนิกในสายฝน ท่ียอดเขาจูรา  

หลงัจากเดินชมอาคาร เดินไปท าแล็ป และเดินไปฟังบรรยายจนชิน วนัน้ีพิเศษเพราะเป็น
การนั่งรถเพื่อเขา้ชมเคร่ืองตรวจวดั นอกบริเวณเซิร์น นอกจากจะสบายเพราะการนั่งรถแล้ว ยงัมี
โอกาสเห็นวิวทิวทศัน์รอบ ๆ เซิร์นอย่างทัว่ถึง คุณวิทยากรซ่ึงมีหนา้ท่ีบรรยายเร่ืองการเขา้ชม เคร่ือง
ตรวจวดัท่ีสถานี LHCb และ CMS กลับบรรยายเร่ืองวิถีชีวิตของคนบนรอยต่อฝร่ังเศส 
สวติเซอร์แลนด ์วา่อยูอ่ยา่งสงบเดินเขา้ออกนอกในเสมือนเป็นประชากรประเทศเดียวกนั แต่เม่ือมาถึง
เป้าหมาย เพื่อความประหยดัเวลา จึงจดัครูเป็นสองกลุ่มแลว้สลบักนัเขา้ชม  มีโอกาสลงไปดา้นล่าง
เพื่อชมเคร่ืองตรวจวดั DELPHI  ซ่ึงเป็นเคร่ืองตรวจวดัอนุภาคท่ีเคยใชร่้วมกบัเคร่ืองเร่งอนุภาค LEP 
แต่เม่ือเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองเร่งอนุภาค LHC เคร่ืองตรวจวดั DELPHI  ซ่ึงอยู่ลึกจากพื้นประมาณ 105 
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เมตร จึงมีหน้าท่ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเขา้เยี่ยมชมของแขกและผูค้นท่ีมาศึกษาวิจยัท่ีเซิร์น 
หลงัจากเยี่ยมชมเคร่ืองตรวจวดัทั้งสอง ก็แยกยา้ยกนัไปท างานกลุ่มตามอธัยาศยั แต่ตอนหกโมงเยน็ 
ครูทุกคนและทีมงานมีนดักนัไปปิคนิคท่ียอดเขาจรูา พาหนะท่ีใชมี้ทั้งรถส่วนตวัของผูร่้วมอบรม และ
รถท่ีหามาเพิ่มเติมโดยทีมงาน เราทุกคนช่วยกนัหอบห้ิวเสบียงจนถึงยอดเขา แลว้ช่วยกนัหัน่ขนมปัง
และชีส เตรียมเคร่ืองด่ืมและผลไม ้ลมเร่ิมแรงข้ึน อากาศเยน็มาพร้อมกบัเม็ดฝนท่ีเร่ิมปรอยๆ สุดทา้ย
ตอ้งวิ่งไปหลบฝน เลยกลายเป็นปิกนิกในสายฝน เราเร่ิมไอไม่หยุดเพราะเจออากาศเยน็ หนาวซะจน
ตอ้งอาศยัไออุ่นจากคุณป้าสหรัฐ เพื่อนครูจากองักฤษคงเห็นเราสั่นเป็นลูกนกตกน ้ า เลยบริจาคเส้ือมา
อีกหน่ึงตวั พอทุกคนเห็นว่าเราหนาว จนสั่นแบบหยุดไม่ไดก้็มาโอบกนัใหญ่ อบอุ่นทั้งคนกอดและ
คนถูกกอด เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีคงจะประทบัในใจตลอดไป  

  
18. วนัพฤหสับดี ท่ี 22 กรกฎาคม 2553 เตรียมงานน าเสนอ  

วนัน้ีทางผูจ้ดัได้เตรียมโปรแกรมให้เราได้ประชุม ปรึกษาหารือ และเตรียมน าเสนอ
ผลงานจากการท ากิจกรรมกลุ่มตลอดภาคเชา้ ดงันั้นจึงดูเหมือนครูวา่งจากการฟังบรรยาย แต่ทา้ยท่ีสุด
ก็กลายเป็นว่าทุกคนมานัง่ประจ าห้องคอม เพื่อเตรียมการน าเสนอ กลุ่มเราค่อนขา้งพร้อม รวบรวม
เน้ือหาของแต่ละคน จดัแจงซักซ้อมตามท่ีตนเตรียมมา แล้วรวมเป็นหน่ึงไฟล์ เพื่อให้น าเสนอได้
ภายในเวลา 30 นาที ภาคบ่ายมีแขกพิเศษ เป็นคนดงัของเซิร์น นัน่คือ ดร. John Ellis นกัฟิสิกส์ทฤษฎี
ของเซิร์น  วนัน้ีดูเหมือนทุกคนเครียดๆ เร่ืองเตรียมน าเสนองาน เราก็ซกัซ้อมตามท่ีท าขอ้มูลไว ้ท าให้
ดีท่ีสุดแลว้กนัเนาะ 

 
19. วนัศุกร์ ท่ี 23 กรกฎาคม 2553 วนัสุดทา้ยอยา่งเป็นทางการ 

วนัน้ีครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการเสนอผลงานของกลุ่มตวัเอง กลุ่มเราขอบล็อกล าดบั
เป็นล าดับท่ีสอง เน่ืองจากหัวหน้าทีมต้องไปท าธุระท่ีอ่ืน การน าเสนอของกลุ่มเราผ่านไปด้วยดี 
หลงัจากน าเสนอเสร็จเราจบัมือและยินดีท่ีงานช้ินแรกผ่านไปดว้ยดี  หลงัจากนั้นก็เป็นคิวของกลุ่ม
อ่ืนๆ จนถึงบ่าย ตอนเยน็มีการเล้ียงอ าลาดว้นบาบีคิว ทุกคนร่าเริง สนุกสนานเหมือนฉลองการท างาน
ท่ีผา่นไปดว้ยความราบร่ืน เพลงยอดนิยมยงัคงเป็นเพลงเตน้สามแบบ คือ สเปน ตุรกี และเคนยา บอก
ลาเพื่อนๆ พร้อมขอบคุณ Mick และทีมงานท่ีดูแล แลกท่ีอยูก่บัเพื่อนฝร่ังเศส เพื่อนบอกวา่ถา้จะไปดู
พิพิธภณัฑ์คราวหน้าให้บอกเขา จะได้ตอ้นรับขบัสู้ ไม่ต้องเดินเหน่ือยเหมือนคราวน้ี จากกนัด้วย
รอยยิม้ เช่ือวา่ทุกคนคงพกความสุขและรอยยิม้กลบับา้นกนัทุกคน  

 
20. วนัเสาร์ ท่ี 24 กรกฎาคม 2553  ของฝากจากเจนีวา 

โปรแกรมส าหรับครูปิดไปเรียบร้อย จึงตอ้งเตรียมตวักลบัดว้ยการเขา้เมืองเจนีวา เสาะหา
ของฝากกบัน้องๆ นักศึกษา ของฝากข้ึนช่ือ คงจะเป็นนาฬิกา ช็อคโกแล็ต มีดพก และผลิตภณัฑ์ท่ี
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เก่ียวกบัววั เดินซ้ือจนเหน่ือย จึงช่วยกนัจ่ายตลาดไปท ากบัขา้วแบบไทยๆ พอให้นอ้งๆ คิดถึงท่ีหอพกั
นอ้งตามเคย เมนูวนัน้ี ราดหนา้ เส่ียงซ้ือแป้งราดหนา้มาหน่ึงซอง เลือกถูกซะดว้ย เลยทานราดหนา้กนั
อยา่งเอร็ดอร่อย  

 
21. วนัอาทิตย ์ท่ี 25 กรกฎาคม 2553 ลาก่อนนะเซิร์น 

ต่ืนเชา้มาถ่ายรูปทิวเขาและทุ่งหญา้นอกหนา้ต่างเป็นเชา้วนัสุดทา้ยของท่ีน่ี จดักระเป๋าอยา่ง
ทุลกัทุเล กลวัว่าน ้ าหนกัจะเกิน ออกจากโรงแรมประมาณเท่ียง ทานขา้วท่ีโรงอาหาร และนัง่รถไป
สนามบิน นอ้งๆ มาส่งเช่นเคย อีกหน่อยก็ถึงบา้นแลว้  ลาก่อนนะเซิร์น 
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ภาคผนวก 3 
การน าเสนอ เร่ือง Bubble Chamber 
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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  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 bubble chamber : BC

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 omega-

minus, a baryon with the precise mass, charge and strangeness 
predicted, was discovered in 1964
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http://www.mlahanas.de/Greeks/new/Samios.htm

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.

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.

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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The bubble chamber picture of the first omega-minus. An incoming K-
meson 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.

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

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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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. 

How does the BC work

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.

the proton nuclei are the targets,  the electrons do the detecting.

CERN Photo : http://www.particlephysics.ac.uk/news/picture-of-the-week/picture-
archive/tracks-in-a-hydrogen-bubble-chamber.html 
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The bubble chamber works as follows:

The liquid (these figures are for a roughly 2:1 neon-

hydrogen 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 3-
dimensions).

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. 
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ASIDE: Since we are studying the collisions of                          

particleswith protons, p , the total charge of the 
of p,         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

# 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.

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

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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