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คานา
นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได๎เปิดโอกาสให๎ครูฟิสิกส๑ระดับมัธยมเข๎ารํวมโปรแกรมภาค
ฤดูร๎อนเซิร๑น ซึ่งเป็นองค๑กรระดับโลก เพื่อสนองแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค๑ที่จะเสริมสร๎างความรํวมมือทางวิชาการระหวํางประเทศไทย
กับสถาบันเซิร๑น ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด๎านฟิสิกส๑ให๎แกํเด็ก เยาวชน ครู และ
นักวิจัยไทย ภายหลังการได๎รับโอกาสอันยิ่งใหญํในการเข๎ารํวมโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑น
ประจาปี 2553 เปิดโอกาสให๎ข๎าพเจ๎าได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ระหวํางเพื่อนครูในระดับ
นานาชาติ รายงานฉบับนี้จึงได๎รวบรวมข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันเซิร๑น (CERN) กิจกรรมที่ได๎เข๎ารํวม
ประโยชน๑ที่ได๎รับ แผนการดาเนินการหลังจากเข๎ารํวมกิจกรรมและคาแนะนาซึ่งคาดวําจะเป็นประโยชน๑
ตํอผู๎ที่จะเข๎ารํวมโครงการรุํนตํอไป อีกทั้งยังได๎รวบรวมบันทึกประจาวันตลอดการเข๎ารํวมโครงการใน
ครั้งนี้
ข๎าพเจ๎าหวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎อํานและผู๎ที่ประสงค๑จะเข๎ารํวม
โครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑นรุํนตํอไป

นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห๎า
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กิตติกรรมประกาศ
ด๎วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณล๎นเกล๎า ฯ อันหาที่สุดมิได๎ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีที่ได๎ทรงพระราชทานโอกาสในการเป็นตัวแทนครูฟิสิกส๑ไทยเข๎ารํวมโครงการครู
ฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑น ประจาปี 2553
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่ได๎ดาเนินการคัด เลือกและมอบโอกาสใน
การเป็นตัวแทนครูฟิสิกส๑ไทยให๎แกํข๎าพเจ๎า
ขอกราบขอบพระคุ ณ Rolf Landua, Mick Storr, Christel Ranta, Maureen Prola-Tessaur,
Sascha Marc Schmeling และ Terrence Baine คณะผู๎จัดโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑นที่ได๎
ดาเนินการและดูแลผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นอยํางดี
ขอกราบขอบพระคุณ นายจาเริญ รัตนบุรี ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงสง ที่ให๎การสนับสนุน และ
ให๎คาแนะนาที่เป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณศศิพันธุ๑ ไตรทาน สาหรับการประสานงานตําง ๆ และคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน๑ตลอดการเข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานและทุกกาลังใจที่ให๎การสนับสนุนให๎การเข๎ารํวมโครงการ
ครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนครั้งนี้สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดีทุกประการ
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันเซิร์น (CERN)
สถาบันเซิร๑น (CERN) ตั้งอยูํที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
ชายแดนระหวํางประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑กับประเทศฝรั่งเศส กํอตั้งมามากกวํา 50 ปี โดยมีพันธกิจหลัก
ในการทดลองเรํงอนุภาคและทาการวิจัยเพื่อตอบคาถามหลัก 3 คาถามคือ เรามาจากไหน (Where do we
come from ?) เราประกอบขึ้นจากอะไร (What are we made of ?) และเราจะเป็นอย่างไรต่อไป (Where
are we going ?) ซึ่ง “เรา” ในที่นี้ก็หมายความถึง จักรวาล โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ข๎อมูลที่ได๎จากการ
ทดลองแตํละครั้งมีปริมาณมากมายมหาศาล นาไปสูํการให๎กาเนิดเครือขํายข๎อมูลของคนทั้งโลกที่เรา
รู๎จักกันดีในชื่อ เวิลด๑ ไวล๑ด เว็บ (www) ด๎านการศึกษา สถาบันแหํงนี้ยังมีหน๎าที่ใ นการฝึกอบรมเตรียม
ความพร๎อมให๎กับนักวิทยาศาสตร๑ในอนาคตโดยการสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับเยาวชนของโลกในการ
เรียนวิทยาศาสตร๑ พัฒนาความรู๎และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีตําง ๆ อีกทั้งยังให๎ความสาคัญกับการให๎
ความรํวมมือ การทางานรํวมกันด๎วยเป้าหมายเดียวกันกับคนทั้งโลก

ภาพ 1 สถานที่ตั้งสถาบันเซิร๑น
(ที่มา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py)
เซิร๑น (CERN) เป็นชื่อยํอมาจากภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อเต็มในภาษาฝรั่งเศสวํา Conseil
Européenne pour la Recherche Nucléaire หรือในภาษาอังกฤษวํา European Council for Nuclear
Research ปัจจุบันใช๎ชื่อ Oganization européenne pour la recherche nucléaire ในภาษาฝรั่งเศสและ
European Oganization for Nuclear Research ในภาษาอังกฤษ หากทํานได๎มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถาบัน
แหํงนี้ก็จะปรากฏชื่อที่ตัวอาคาร 33 ซึ่งเป็นอาคารต๎อนรับ ตั้งอยูํบริเวณด๎ านหน๎าทางเข๎าสถาบันเซิร๑น
ตรงกันข๎ามกับพิพิธภัณฑ๑ Globe
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ภาพ 2 อาคาร 33 อาคารต๎อนรับสถาบันเซิร๑น
ปัจจุบันสถาบันเซิร๑นมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 20 ประเทศ ได๎แกํ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย
สาธารณรั ฐเช็ ก เดนมาร๑ ก ฟิ น แลนด๑ ฝรั่ ง เศส เยอรมณี กรี ซ ฮัง การี อิ ต ารี เนเธอร๑ แ ลนด๑ นอร๑ เ วย๑
โปแลนด๑ โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร๑แลนด๑ และอังกฤษ มีประเทศสังเกตการณ๑ 6
ประเทศ ได๎แกํ อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น รัสเซีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีความรํวมมือจากหลาย
ประเทศทั่วโลกที่ไมํเป็นสมาชิก โดยการสํงนักวิจัยรํวมทาการทดลองกับสถาบันเซิร๑นและเข๎ารับการ
อบรมตําง ๆ ที่ทางสถาบันเซิร๑นจัดขึ้น

ภาพ 3 Distribution of all CERN users by Nationality on 20 January 2010
(ที่มา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py)
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การวิจัยภายในสถาบันเซิร๑นอาศัยเครื่องเรํงอนุภาค LHC (Large Hadron Collider) ซึ่งตั้งอยูํใน
อุโมงค๑ใต๎ดิน โดยเรํงโปรตอนและนิวเคลียสของตะกั่วในทิศทางสวนกันแล๎วบังคับให๎ลาอนุภาคทั้งสอง
ชนกัน ณ สถานีตรวจวัดอนุภาค สถานีตรวจวัดอนุภาคที่สาคัญของเครื่องเรํงอนุภาค LHC คือ ALICE
ATLAS LHCb และ CMS
สถานีตรวจวัด ALICE ยํอมาจาก A Large Ion Collider Experiment ศึกษาสมบัติของพลาสมา
ของควาร๑กและกลูออนซึ่งเกิดจากการชนกันของนิวเคลียสของตะกั่ว
สถานีตรวจวัด ATLAS ยํอมาจาก A Toroidal LHC ApparatuS ตรวจสอบความแมํนยาของ
ทฤษฎี แบบจาลองมาตรฐาน อนุภาคฮิก ส๑ (Higgs Boson) ทฤษฎีมามาตรยวดยิ่ ง (Supersymmetry
Theory) ทฤษฎีเอกภพที่มีมากกวํา 4 มิติ (Extra-diamensions Theory) โดยสามารถตรวจวัดอนุภาคมูล
ฐานได๎เกือบทุกชนิด (ยกเว๎นนิวตริโน)
สถานีตรวจวัด LHCb ยํอมาจาก Large Hadron Collider beauty ศึกษาความแตกตํางระหวําง
สสารและปฏิสสารที่เกิดขึ้นจากอนุภาคที่ประกอบด๎วย บี-ควาร๑ก
สถานีตรวจวัด CMS ยํอมาจาก Compact Muon Solenoid มีจุดประสงค๑ในการทางาน
เชํนเดียวกันกับสถานีตรวจวัด ATLAS แตํใช๎เทคโนโลยีที่แตกตํางกัน

ภาพ 4 The CERN accelerator complex
(ที่มา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py)
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กิจกรรมที่เข้าร่วมในโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจาปี 2553
สถาบันเซิร๑นนอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล๎ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด๎วย
สังเกตจากจะมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี แตํเนื่องจากโครงการอบรมครูสํวนใหญํจะเปิดโอกาส
ให๎กับครูในประเทศสมาชิกเทํานั้น จึงมีโอกาสน๎อยที่ประเทศที่ไมํใชํสมาชิกจะได๎รับโอกาสในการเข๎า
รับการอบรม โครงการนี้จึงเป็นโครงการเดียวในขณะนี้ที่เปิดโอกาสให๎ครูฟิสิกส๑ระดับมัธยมจากทั่วโลก
เข๎ารํวมโครงการ
โครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑น (CERN Physics High School Teachers Programme) เป็น
โครงการที่สถาบันเซิร๑นจัดขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการสอนฟิสิกส๑ โดยเฉพาะฟิสิกส๑
อนุภาค ในระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ระหวํางครูในระดับ
นานาชาติ เปิดโลกทัศน๑ของครูผู๎สอนวิชาฟิสิกส๑ไปสูํงานวิจัยระดับโลก
ในการเข๎ารํวมโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อน ประจาปี 2553 (CERN Physics High School
Teachers Programme 2010) มีครูฟิสิกส๑จากประเทศตําง ๆ ทั่วโลกเข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 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
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19.
20.
21.
22.

Thailand จานวน 2 คน
Turkey จานวน 2 คน
United Kingdom จานวน 3 คน
United States จานวน 5 คน

ตาราง 1 โปรแกรมการเข๎ารํวมกิจกรรมสาหรับโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑น ประจาปี 2553
วันเดือนปี
04 July 2010

05 July 2010

เวลา
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
Welcome Reception
Short site tour

18:30 - 19:30
08:30 - 09:00

Practical Information
Registration

09:00 - 09:45

Audio-visual Introduction to
CERN
Team Building
Collect ID Cards
Visit Globe Universe of Particles
Exhibition
CERN Education
Introduction to Particle Physics
(1/3)
Preparation and presentation of
national school systems
Introduction to Detectors (1/2)

10:00 - 12:30
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
06 July 2010

09:00 - 09:45
10:00 - 11:30
11:30 - 12:30
14:00 - 15:30
16:30 - 17:30

SPECIAL COLLOQUIUM :
Building a Commercial Space
Launch System and the Role of
Space Tourism in the Future

ผู้บรรยาย
Mick Storr (CERN)
Mick Storr (CERN) , Sascha
Marc Schmeling (CERN)
Mick Storr (CERN)
Christel Ranta (CERN) ,
Maureen ProlaTessaur (CERN)
Mick Storr (CERN)
Mick Storr (CERN)
Rolf Landua
Mick Storr (CERN)
Rolf Landua (CERN)

Frank Hartmann (KIT IEKP)
Will Whitehorn, President
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วันเดือนปี
07 July 2010

เวลา
18:00 - 23:00
09:00 - 10:00

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
Pool and Pizza
Presentation of national school
systems

10:00 - 11:30

Introduction to Particle Physics
(2/3)
Introduction to detectors (2/2)

14:00 - 15:30

08 July 2010

15:30 - 17:00

Visit CMS Control Centre and
Computer Centre

17:00 - 20:00
09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

Welcome Drink
Presentation of national school
systems (cont)
Introduction to Particle Physics
(3/3)
Presentation of national school
systems (cont)
Build a Cloud Chamber
Lecture Review and Discussion
Q/A
Presentation of national school
systems (cont)
Antimatter Teaching Modules

13:30 - 17:30
13:30 - 17:30

Visit CCC and SM-18
Introducing the Teachers Lab

13:00 - 23:00

Discover Geneva Treasure Hunt

10:00 - 11:30
11:30 - 12:30

09 July 2010

11 July 2010

13:30 - 16:00
13:30 - 16:00
16:30 - 17:30
09:00 - 10:00

ผู้บรรยาย
Mick Storr (CERN)
Terrence Baine (University
of Oslo, former CERN
Teacher in residence)
Rolf Landua (CERN)
Frank Hartmann (KIT IEKP)
Sascha
Marc Schmeling (CERN) ,
Andreas Hirstius (CERN)

Rolf Landua (CERN)

Mick Storr (CERN)

Terrence Baine (University
of Oslo, former CERN
Teacher in residence)
Sascha
Marc Schmeling (CERN)
Mick Storr (CERN)
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วันเดือนปี
12 July 2010

เวลา
09:00 - 09:45
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
14:00 - 15:00

13 July 2010

15:00 - 16:00
16:00 - 16:30
09:00 - 09:45
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30

14 July 2010

15:00 - 17:00
09:00 - 10:30

15 July 2010

10:30 - 17:00
09:00 - 10:30

16 July 2010

11:15 - 12:00
13:30 - 17:00
09:00 - 10:00

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
ผู้บรรยาย
Introduction to Accelerators (1/2) Daniel Brandt (CERN)
Introduction to Cosmology (1/2) Geraldine Servant
Presentation of national school
systems (cont)
Presentation of working Groups Sascha
Marc Schmeling (CERN) ,
Konrad Jende (Technische
Universitaet Dresden) ,
John Turner,
Rolf Landua (CERN) ,
Mick Storr (CERN) ,
Terrence Baine (University
of Oslo, former CERN
Teacher in residence)
Reflection
Selection of Working Groups
Introduction to Accelerators (2/2) Daniel Brandt (CERN)
Q/A Accelerators
Daniel Brandt (CERN)
Introduction to Cosmology (2/2) Geraldine Servant
Presentation of national school
systems (cont)
Visit PS/LINAC/LEIR
Medical Applications of Particle Manjit Dosanjh (CERN)
Physics
Working groups
Presentation of national school
systems (cont)
Antimatter in the Lab (1/3)
Rolf Landua (CERN)
Working groups
Phywe Presentation
Christine Poloni (Phywe)
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วันเดือนปี

17 July 2010
19 July 2010

เวลา
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
14:00 - 16:00
17:30 - 01:30
16:30 - 01:30
09:00 - 12:00

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
Antimatter in the Lab (2/3)
Antimatter in the Lab (3/3)
Short Historical Tour of CERN
Hardronic Festival
Hardronic Festival
Accelerate !

20 July 2010

19:00 - 00:00
09:00 - 11:30

International Evening
Perimeter Institute - Quantum
workshop
Perimeter Institute - Dark Matter
Workshop
Visit LHCb/DELPHI/CAST
Jura pic-nic
Working groups
Special Guest
Reports from the Working
Groups
Reports from Working groups
(cont)
Closing Address by the Director
General of CERN
Farewell BBQ

13:00 - 15:30
21 July 2010
22 July 2010
23 July 2010

08:30 - 12:30
18:15 - 23:00
08:30 - 17:00
17:00 - 18:00
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
19:00 - 00:00

ผู้บรรยาย
Rolf Landua (CERN)
Rolf Landua (CERN)
Mick Storr (CERN)

Suzanne Sheehy (University
of Oxford)

Mick Storr (CERN)
Jonathan R. Ellis (CERN)

Rolf Heuer (CERN)

ดังนั้นกิจกรรมที่เข๎ารํวมจึงมีทั้งการฟังบรรยาย การเยี่ยมชมห๎องปฏิบัติการ/ศูนย๑ควบคุมระบบ
วิเคราะห๑ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติการทดลอง การทากิจกรรมกลุํม การนาเสนอข๎อมูล/ผลการทากิจกรรม
กลุํม และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้
1) ฟังบรรยายในหัวข๎อตํอไปนี้
1.1) Introduction to CERN and CERN Education
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เนื้อหา แนะนาข๎อมูลเบื้องต๎นขององค๑กร เป้าหมาย จุดประสงค๑ และกิจกรรมของ
เซิร๑นรวมถึงการศึกษา วิจัยที่เซิร๑น
โดย Mick Storr (หัวหน๎าคณะดาเนินงานโครงการ HST 2010)
1.2) Introduction to Particle Physics
เนื้อหา ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาค
โดย Dr. Rolf Landau (ผู๎อานวยการโครงการ HST 2010)
1.3) Introduction to Detectors
เนื้อหา ความรู๎เบื้องต๎นของเครื่องมือตรวจวัด ในงานวิจัยเชิงฟิสิกส๑อนุภาค
โดย Frank Hartmann (KIT - IEKP)
1.4) Antimatter Teaching Modules
เนื้อหา แนะนาสื่อการสอนประเภทตํางๆ และการสร๎างสื่อการสอน เรื่องฟิสิกส๑
อนุภาค
โดย Terrence Baine (มหาวิทยาลัยออสโลว๑ ประเทศแคนาดา
และคณะผู๎ดาเนินงานโครงการ HST)
1.5) Introduction to Accelerators
เนื้อหา ประวัติ ทฤษฎี หลักการ การสร๎างเครื่องเรํงอนุภาค
โดย Daniel Brandt (นักวิจัย สาขา เครื่องเรํงอนุภาค)
1.6) Introduction to Cosmology
เนื้อหา ทฤษฎีการเกิดจักรวาล การศึกษา วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านจักรวาลวิทยา
โดย Geraldine Servant (นักวิจัย สาขาฟิสิกส๑ทฤษฎี : จักรวาลวิทยา)
1.7) Medical Applications of Particle Physics
เนื้อหา การประยุกต๑ความรู๎ทางฟิสิกส๑อนุภาค เพื่อใช๎ในทางการแพทย๑ งานวิจัย
และเทคโนโลยีที่เกิดจากความรู๎ด๎านฟิสิกส๑อนุภาค
โดย Manjit Dosanjh (นักวิจัย สาขา Medical Physics)
1.8) Phywe Presentation
เนื้อหา การสร๎างเครื่องมือวิทยาศาสตร๑เพื่อสาธิตและวัดปริมาณทางฟิสิกส๑
แนะนาอุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ และกิจกรรมการทดลองในทางฟิสิกส๑
โดย Christine Poloni (บริษัท Phywe ประเทศเยอรมนี)
1.9) Antimatter in the Lab
เนื้อหา ประวัติ ทฤษฎี วิธีการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับปฏิสสาร และงานวิจัย
ในระดับห๎องปฏิบัติการ
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โดย Rolf Landau (ผู๎อานวยการโครงการ HST 2010)

ภาพ 5 บรรยากาศการบรรยาย Antimatter in the Lab
1.10) Accelerate
เนื้อหา เทคนิค ตัวอยํางการสร๎างสื่อการสอน สาธิตการทดลองที่เกี่ยวกับฟิสิกส๑
อนุภาค เพื่อกระตุ๎นความสนใจของนักเรียน
โดย Suzanne Sheehy (มหาวิทยาลัยอ็อกซ๑ฟอร๑ด ประเทศอังกฤษ)

ภาพ 6 สาธิตการทดลองที่เกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาค
1.11) บรรยายพิเศษ เรื่อง Building a Commercial Space Launch System and the
Role of Space Tourism in the Future
เนื้อหา แนะนา บริษัท Virgin galactic และธุรกิจการทํองเที่ยวนอกโลก
ด๎วยยานอวกาศ แนวคิดและแนวทางการพัฒนายานอวกาศในเชิงธุรกิจ
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โดย Will Whitehorn (ประธานบริษัท Virgin Galactic ประเทศอังกฤษ)
1.12) บรรยายพิเศษ Particle Physics
เนื้อหา แนวทาง วัตถุประสงค๑ และการพัฒนางานวิจัยตามทฤษฎีฟิสิกส๑อนุภาค
โดย Jonathan R. Ellis (นักฟิสิกส๑ทฤษฎี ของเซิร๑น)

ภาพ 7 การบรรยายพิเศษของ Jonathan R. Ellis
1.13) ปิดโครงการ โดย Rolf Heuer ผู๎อานวยการของเซิร๑น ตอบคาถามผู๎เข๎ารํวม
โครงการ อธิบายเป้าหมายและแนวทางขององค๑กร รับฟังความก๎าวหน๎าและปัญหาระหวํางการดาเนิน
โครงการ

ภาพ 8 การพบปะและกลําวปิดงานโดย Rolf Heuer

ภาพ 9 บรรยากาศทั่ว ๆ ไปภายในห๎องบรรยาย
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2) เยี่ยมชมห๎องปฏิบัติการ/ศูนย๑ควบคุมระบบวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังตํอไปนี้
2.1) Visit Globe Universe of Particles Exhibition

ภาพ 10 บรรยากาศการเยี่ยมชม Globe Universe of Particles Exhibition
2.2) Visit Microcosm

ภาพ 11 บรรยากาศการเยี่ยมชม Microcosm
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2.3) Visit CMS Control Centre and Computer Centre

ภาพ 12 บรรยากาศการเยี่ยมชม CMS Control Centre และ Computer Centre
2.4) Visit CCC and SM-18

ภาพ 13 บรรยากาศการเยี่ยมชม CCC and SM-18
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2.5) Visit PS/LINAC/LEIR

ภาพ 14 บรรยากาศการเยี่ยมชม PS/LINAC/LEIR
2.6) Short Historical Tour of CERN

ภาพ 15 บรรยากาศ Short Historical Tour of CERN
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2.7) Visit LHCb/DELPHI/CAST

ภาพ 16 บรรยากาศการเยี่ยมชม LHCb/DELPHI/CAST
3) ฝึกปฏิบัติการทดลองและทากิจกรรมกลุํม
3.1) Build a Cloud Chamber
การสร๎าง Cloud Chamber ซึ่งเป็นอุปกรณ๑หนึ่งที่ใช๎ตรวจวัดอนุภาคที่เกิ ดจากรังสีคอสมิก
(อนุภาคที่มีประจุ) โดยมีวัสดุอุปกรณ๑คือ กลํองพลาสติกใส กลํองไม๎ แผํนอะลูมิเนียม ตาขําย แผํนโลหะ
สีดา Isopropyl แอลกอฮอล๑ น้าแข็งแห๎ง โฟมบาง ไฟฉาย แวํนตา ถุงมือ เชือก/ลวด ขั้นตอนการสร๎างมี
ดังนี้
1) นากลํองพลาสติกเจาะรูที่ก๎นประมาณ 6 รู แล๎วนาโฟมบางมาผูกไว๎
2) นากลํองไม๎รองด๎วยแผํนอะลูมิเนียมและตาขํายแล๎วนาน้าแข็งแห๎งบรรจุให๎เต็มกลํองไม๎
3) นาแผํนโลหะสีดาวางบนน้าแข็งแห๎ง
4) ฉีด พํน Isopropyl แอลกอฮอล๑ ให๎ชุํมโฟมบาง จากนั้นนากลํองพลาสติกใสมาครอบ
ด๎านบนแผํนโลหะสีดา
5) ปิดไฟในห๎องให๎มืด จากนั้นใช๎ไฟฉายสํองบริเวณฐาน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
เพื่อความปลอดภัยขณะทาการทดลองต๎องใสํแวํนตาและถุงมือขณะจับน้าแข็งแห๎ง ระหวํางรอ
ผลการทดลอง ผู๎ บ รรยายได๎ อ ธิบ ายเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ก ารสร๎ า งเครื่ อ งตรวจวั ด จากนั้น เมื่อ ผู๎ เ ข๎า รํ ว ม
โครงการสังเกตผลการทดลองได๎ทุกกลุํมแล๎ว ผู๎เข๎ารํวมโครงการและผู๎บรรยายจึงรํวมวิเคราะห๑ผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้น
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ภาพ 17 การฝึกปฏิบัติการทดลอง Build a Cloud Chamber
3.2) Introducing the Teachers Lab
การแนะนาการทดลองในห๎อง Teachers Lab โดยเจ๎าหน๎าที่ประจาห๎อง มีการทดลองทั้งสิ้น 4
การทดลอง คือ ปรากฏการณ๑โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric-effect) การเบนของลาอิเล็กตรอน (finebeam-tube) อนุภาคสปิน และการแทรกสอดของแสงผํานกระจกและเลนส๑ (Michelson Interferometer)
ซึ่งสามารถชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส๑ยุคใหมํ (Modern Physics) ได๎ดียิ่งขึ้น

ภาพ 18 การทดลองในห๎อง Teachers Lab
3.3) Working Groups
กิจกรรม Working Groups เป็นกิจกรรมที่ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการเลือกกลุํมทางานตามความ
สนใจ (working Groups) โดยมีทั้งหมด 6 กลุํม ดังนี้
1) Teacher' Lab
2) Teaching Module
3) Master classes
4) The International Bacculaureate Diploma
5) Pre-Visit Pack
6) How do you know?
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจะเลือกกลุํมที่ตนเองสนใจ 2 อันดับ จากนั้นทีมผู๎จัดโครงการจะเลือกกลุํม
จากความสนใจในอันดับแรกของแตํละคน เมื่อกลุํมใดมีจานวนสมาชิกมากกวําที่กาหนดไว๎ ก็จะเปิด
โอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการพิจารณาตัดสินใจยืนยันอีกครั้งวําตนเองจะเลือกกลุํมใด

17
สาหรับข๎าพเจ๎าได๎เลือกกลุํม Teacher' Lab โดยสมาชิกในกลุํมของข๎าพเจ๎ามีทั้งสิ้น 10 คน ใน
ครั้งแรกสมาชิกในกลุํมทุกคนต๎องเข๎าฝึกปฏิบัติการทดลองภายในห๎อง Teachers Lab อีกครั้ง (หลังจากที่
เข๎าฝึกปฏิบัติรวมกับผู๎เข๎ารํวมโครงการคนอื่น ๆ แล๎ว ) ในวันตํอมาก็ได๎รับการฝึกปฏิบั ติการทดลอง
ศึกษาอุปกรณ๑การทดลอง เครื่องมือวัดและโปรแกรม Cobra4 ของบริษัท PHYWE แล๎วจึงประชุมกลุํม
แบํงสมาชิกเป็นกลุํมยํอย ๆ ตามความสนใจ กลุํมละ 3-4 คน แล๎วจึงเข๎าเยี่ยมชม Microcosm เพื่อรํวมกัน
วางแผนการจัด Workshop ให๎กับผู๎เยี่ยมชม
ข๎าพเจ๎าได๎เลือกกลุํมยํอยเป็นการพัฒนาการสร๎าง Cloud chamber โดยมุํงหวังที่จะใช๎วัสดุที่หา
ได๎งํายในโรงเรียน ทางกลุํมได๎ชํวยกันสืบค๎นข๎อมูลแล๎วทดลองปฏิบัติซ้า เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ถํองแท๎
จากนั้นจึงคิดหาวัสดุที่ใช๎ทดแทนอุปกรณ๑จริง ซึ่งในขณะนั้นห๎อง Teachers Lab ได๎เก็บวัสดุที่เหลือจาก
งาน International Evening ข๎าพเจ๎ามองเห็นถ๎วยอะลูมิเนียมที่ใช๎ทาขนมซึ่งคาดวําจะใช๎แทนกันได๎ จึง
ปรึกษากับเพื่อนในกลุํม บ๎างก็ค๎าน บ๎างก็เห็นเป็นประเด็นที่นําสนใจ จึงรํวมกันลองทาการทดลองดู แตํ
ปัญหาคือถ๎วยอะลูมิเนียมเกิดการสะท๎อนแสง ต๎องคิดหาวิธีทาให๎ เป็นสีดา จากการสืบค๎นข๎อมูลเป็นการ
ชํวยตัดสินใจเลือกวัสดุที่ทาให๎ถ๎วยอะลูมิเนียมที่เหมาะสม ทางกลุํมเลือกเป็น สีทาเล็บชนิดไมํสะท๎อน
แสง ปัญหาอีกประการคือไปหาซื้อที่ห๎างคาร๑ฟูร๑ไมํมีน้ายาทาเล็บสีดา แล๎วจะซื้อที่ไหน โชคดีที่มีเพื่อน
สมาชิกตํางกลุํมที่มีรถยนต๑สํวนตัวเข๎ามาดูการทดลองแล๎วสนใจ จึงอาสาไปหาซื้อมาให๎ แล๎วการทดลอง
ก็เริ่มขึ้น วัสดุที่กลุํมใช๎เป็น ถ๎วยอะลูมิเนียมทาสีดาด๎วยน้ายาทาเล็บทิ้งไว๎ให๎แห๎ง แก๎วพลาสติกใส โฟม
บางเป็ น วั ส ดุ ที่ ใ ช๎ ท าความสะอาดโต๏ ะ ซึ่ง อุ ป กรณ๑ ตํ าง ๆ เหลํ านี้ ล๎ ว นเป็ น อุป กรณ๑ที่ เ หลือ จาก งาน
International Evening ทั้งสิ้น เรายังคงต๎องใช๎ Isopropyl แอลกอฮอล๑ และน้าแข็งแห๎ง ทาการทดลอง
เชํนเดียวกับการสร๎าง Cloud chamber ปกติ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองที่ได๎เป็นที่นํา
พอใจ เราสามารถเห็นรํองรอยของรังสีคอสมิกซึ่งมีอนุภาคที่มีประจุที่เราไมํส ามารถมองเห็นได๎อยําง
ชัดเจน อีกทั้งยังใช๎เวลาน๎อยกวําการทดลองปกติที่เคยทดลองมา
แม๎วํากลุํมของข๎าพเจ๎าจะแบํงเป็นกลุํมยํอย แตํตลอดการทางานก็มีการรํวมกันสังเกตผลและ
วิเคราะห๑ผลกันทั้ง 10 คน จากนั้นแตํละกลุํมยํอยก็เตรียมนาเสนองานที่แตํละกลุํมทา แล๎วจึงนามาเสนอ
รวมกันอีกครั้ง ชํวยกันวิเคราะห๑ข๎อบกพรํองแล๎วนาไปปรับแก๎ จากนั้นจึงนา PowerPoint มารวมกัน
นับเป็นกลุํมที่ทางานหนักมาก แตํก็สนุกสนานและได๎ความรู๎มากมายเชํนกัน
จากนั้ น ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มโครงการทุ ก คนต๎ อ งชํ ว ยกั น น าเสนองานที่ แ ตํ ล ะกลุํ ม ท า เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ใ นวั นสุ ดท๎ า ยของโครงการ โดยมีที มผู๎ จัด โครงการทุ ก คน รวมทั้ งผู๎ บริ หารของ
สถาบันเซิร๑นเข๎ารํวมรับฟังด๎วย
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ภาพ 19 บรรยากาศการทากิจกรรมกลุํม Working group
3.4) Dark Matter & Quantum workshop
กิจกรรม Dark Matter & Quantum workshop ที่ทางสถาบัน Perimeter ซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งอยูํ
ในประเทศแคนาดา มีนักฟิสิกส๑เลื่องชื่อมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Stephen Hawking นักฟิสิกส๑ที่ทุกคน
รู๎จักกันดี โดยครูที่เข๎ารํวมโครงการได๎มีโอกาสทา hands-on และการทดลอง เสมือนวําครูฟิสิกส๑ที่เข๎า
รํวมโครงการเป็นนักเรียน การฝึกปฏิบัติเริ่มจาก hands-on ที่ให๎นักเรียนรู๎จักกับคาวําอนุภาค โดยใช๎
ทรายสีเป็นสื่อการสอน จากนั้น เป็นการใช๎แผํนใสสองแผํนซึ่งเขียนลวดลายของคลื่นไว๎ สังเกตการ
แทรกสอดของคลื่นสองขบวน แล๎วให๎นึกคาที่เกี่ยวกับคลื่น เปรียบเทียบให๎เห็นความแตกตํางระหวําง
คลื่นและอนุภาคโดยเน๎นความรู๎พื้ นฐาน คาที่ใ ช๎เพื่ อให๎นัก เรีย นแยกแยะได๎และไมํเกิ ดความเข๎าใจ
คลาดเคลื่อน จากนั้นจึงสังเกตการแทรกสอดของแสง โดยกิจกรรมดังกลําวเป็นการนาเข๎าสูํเรื่องทวิภาพ
ของคลื่นและอนุภาคซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของ ฟิสิกส๑ยุคใหมํ (Modern Physics) แล๎วดูวีดีทัศน๑เกี่ยวกับ
Quantum แล๎วจึงทาการทดลองการเคลื่อนที่วงกลมซึ่งเป็นการทดลองที่มีอยูํในหลักสูตรวิชาฟิสิกส๑ของ
ไทยอยูํแล๎ว โดยใช๎ในการนาเข๎าสูํเรื่องเครื่องเรํงอนุภาค แล๎วการเชื่อมโยงความรู๎ดังกลําวกับเอกภพ
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จากนั้นเป็นกิจกรรมการคานวณหาตาแหนํงโดยจาลองสถานการณ๑เมื่อเราใช๎ระบบ GPS ทาให๎สามารถ
เข๎าใจระบบ GPS โดยการคานวณงําย ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไ๎ ด๎ และอาจสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับ
นักเรียนกับความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยูํในปัจจุบัน ซึ่งยังพัฒนาตํอไปไมํสิ้นสุด

ภาพ 20 การรํวมกิจกรรม Workshop ของสถาบัน Perimeter
4) นาเสนอข๎อมูลและผลการทากิจกรรมกลุํม
4.1) Presentation of national school systems
การนาเสนอระบบการศึกษาของแตํละประเทศเป็นกิจกรรมที่เอื้อตํอการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ
ครูที่เข๎ารํวมโครงการ การเตรียมนาเสนองาน ผู๎จัดโครงการจะมีแบบสอบถามให๎แตํละประเทศตอบ
ข๎อมูลตําง ๆ โดยมีข๎อคาถามทั้งหมด 16 ข๎อ สํงงานทางอีเมล๑ ซึ่งครูฟิสิกส๑ไทยได๎เตรียมนาเสนองาน
ตั้งแตํตอนเข๎ารับการอบรมที่สถาบันแสงซินโครตรอน (องค๑การมหาชน) และได๎ปรับปรุงการนาเสนอ
ให๎สอดคล๎องกับที่ท างโครงการต๎องการตามข๎อคาถามตําง ๆ จากการฟังระบบการศึก ษาของแตํล ะ
ประเทศพบวําทุกประเทศทั่วโลกยังไมํมีการเพิ่มเนื้อหาฟิสิกส๑อนุภาคลงในหลักสูตรการศึกษาในระดับ
มัธยม แตํอยูํในชํวงเตรียมความพร๎อมและเรํงพัฒนาครูผู๎สอน กฎหมายด๎านการศึกษามีสํวนชํวยในการ
สํงเสริมการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สาหรับการนาเสนอระบบการศึกษาไทยก็ผํานไปด๎วยดี

ภาพ 21 บรรยากาศการนาเสนอระบบการศึกษา
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4.2) Reports and presentations from Working groups
การนาเสนองานกลุํมที่แตํละกลุํมได๎รํวมกันทาใช๎เวลากลุํมละประมาณ 30 นาที กลุํมข๎าพเจ๎ามี
สมาชิกทั้งหมด 10 คน แบํงเป็น 4 กลุํมยํอย โดยข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รวบรวมงานนาเสนอของแตํละกลุํมยํอยมา
รวมกันแล๎วนามาจัดรูปแบบให๎เหมือนกัน กํอนนาเสนองานทุกกลุํมต๎องอัพโหลดไฟล๑นาเสนองานผําน
ทางเวปไซต๑ของเซิร๑นในโฟล๑เดอร๑ที่ผู๎จัดเตรียมไว๎ ซึ่งกลุํมของข๎าพเจ๎าได๎ชํวยกันนาเสนองานผํานลุลํวง
ไปได๎ด๎วยดี

ภาพ 22 บรรยากาศการนาเสนองานกลุํม
5) กิจกรรมอื่น ๆ
5.1 Welcome Reception & Short site tour
กิจกรรมนี้เริ่มขึ้นในบํายวันแรก เป็นการพบปะกันของผู๎เข๎ารํวมโครงการและผู๎ประสานงาน
จากเซิร๑น บรรยากาศเป็นกันเองโดยมีเครื่องดื่มและของวําง เป็นน้าผลไม๎ เบียร๑ ไวน๑ ขนมขบเคี้ยวและ
ชีส ครูฟิสิกส๑แตํละประเทศทาความรู๎จักกัน ผู๎จัดโครงการแนะนาตัวและแนะนาผู๎ประสานงานคนอื่น ๆ
จากนั้นจึงแบํงกลุํมครูออกเป็นสองกลุํมเพื่อแนะนาสถานที่ภายในเซิร๑น (Short site tour) และเชื่อมตํอ
อินเทอร๑เน็ท

ภาพ 23 กิจกรรม Welcome Reception & Short site tour
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5.2 Collect ID Cards
กิจกรรม Collect ID Cards หรือพูดให๎เข๎าใจงําย ๆ ก็คือ การทาบัตรประจาตัวสาหรับผู๎ที่รํวม
กิจกรรมภายในสถาบันเซิร๑นนั่นเอง สถาบันเซิร๑นเป็นสถาบันวิจัยระบบโลก ดังนั้น การเดินทางเข๎าออก
ภายในสถาบันเซิร๑นจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข๎มงวด การทา ID Cards จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
สาคัญ โดยต๎องทาที่อาคาร 55 ตรงประตูทางเข๎า B ซึ่งขั้นตอนก็ไมํยุํงยาก นา ID Cards ชั่วคราวที่ได๎รับ
ตอนเข๎าพักครั้งแรกไปยื่นให๎กับเจ๎าหน๎าที่พร๎อมพาสปอร๑ตตัวจริง แล๎วเจ๎าหน๎าที่จะให๎ถํายรูปโดยมี 2
ห๎อง คือห๎องที่กั้นผ๎ามิดชิดกับห๎องที่เปิ ดโลง จากนั้นก็รอรับ ID Cards ใหมํได๎เลย โดย ID Cards
ชั่วคราว เจ๎าหน๎าที่จะเก็บกลับไป สาหรับในการทาบัตรของข๎าพเจ๎านั้น ข๎าพเจ๎าได๎ถํายรูปในห๎องที่เปิด
โลงซึ่งในเวลานั้นเพื่อนครูฟิสิกส๑ที่เข๎ารํวมโครงการตํางพากันเข๎าแถวยาวด๎านข๎างใกล๎กับที่ข๎าพเจ๎านั่ง
ถํา ยรู ป จึง มีก ารพูดหยอกให๎ยิ้ มจากเพื่ อน ๆ ภาพบนบัตรประจาตัวของข๎าพเจ๎าจึงมีลัก ษณะดังภาพ
ด๎านลําง

ภาพ 24 ID Cards
5.3 Pool and Pizza
กิจกรรม Pool and Pizza เป็นกิจกรรมที่ตรงกับชื่อคือ การวํายน้าและการทานพิชชํา แตํไมํใชํ
กิจกรรมกินวิบากวํายน้าไปกินพิชชําหรอกนะคํะ แตํเป็นการไปวํายน้าที่สระวํายน้าซึ่งอยูํอีกฟากของ
ถนนตรงทางเข๎า B ซึ่งหากใครไมํประสงค๑ที่จะวํายน้าก็สามารถพักผํอนที่ห๎องพักได๎ เพื่อรอเข๎ารํวม
กิจกรรมตํอไปคือการเดินไปกินพิชชําที่ร๎านพิชชําใน Meyrin ซึ่งทุกคนจะเลือกหน๎าพิชชําตั้งแตํตอน
กลางวัน รายการอาหารเป็นภาษาฝรั่งเศสคํะ เพื่อนครูชาวฝรั่งเศสก็จะชํวยแปลหรือหาหน๎าพิชชําใน
สไตล๑ที่เราต๎องการ นั่นหมายความวํากิจกรรมวํายน้าเป็นกิจกรรมที่ไมํได๎บังคับแตํทุกคนต๎องเดินทางไป
กิ นพิ ช ชํ า เนื่องจากความเหนื่อยล๎า จากการกิ จกรรมในชํวงกลางวัน ข๎าพเจ๎าจึงไมํไ ด๎ไ ปวํายน้า ซึ่ ง
สอบถามเพื่อนครูที่เข๎ารํวมโครงการสํวนใหญํก็ไมํได๎ไปวํายน้าเชํนเดียวกัน (สาหรับผู๎ที่ต๎องการวํายน้า
ควรเตรียมเหรียญไว๎สาหรับหยอดตู๎ล็อกเกอร๑สาหรับเก็บสัมภาระด๎วย) จุดนัดพบคือประตูทางเข๎า B เมื่อ
ถึงกาหนดเวลาก็ออกเดินทาง สาหรับผู๎ที่เชําจักรยานก็สามารถนาจักรยานไปได๎ หรือผู๎ที่นารถสํวนตัวมา
ก็สามารถขับรถไปยังร๎านได๎เลย สํวนคนที่เหลือก็ใช๎วิธีการเดิน โดยเราจะเดินผํานทุํงข๎าว ทุํงทานตะวัน
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ไรํมัน ซึ่งเป็นวิวทิวทัศน๑ที่สวยงามมาก ระหวํางเดินก็ได๎พูดคุยกับเพื่อนครูประเทศตําง ๆ บางคนก็เข๎ามา
ซักถามเกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยวในประเทศไทย ระยะทางในการเดินทางครั้งนี้ไกลพอสมควร เมื่อถึง
ร๎านพิชชําทุกคนก็สั่งเครื่องดื่ม แล๎วพิชชําหน๎าตําง ๆ ที่ทุกคนได๎เลือกไว๎ก็นามาเสริฟพร๎อมสลัดน้าใส
อาหารมื้ อนี้ ส ถาบั นเซิร๑ นเป็ น ผู๎จํา ยให๎ หลังจากนั้น ทุก คนก็ เดิน กลับทางเดิ มภายใต๎แสงจันทร๑และ
ดวงดาวมากมาย ผํานพิพิธภัณฑ๑ Globe ซึ่งจะเปิดไฟสวยงามมาก

ภาพ 25 กิจกรรม Pool and Pizza
5.4 Discover Geneva Treasure Hunt
กิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt เป็นกิจกรรมสัมพันธ๑ที่จัดขึ้นในบํายวันอาทิตย๑ เพื่อ
เสริมสร๎างความสามัคคีให๎กับครูที่เข๎ารํ วมโครงการและยังเป็นกิจกรรมที่สื่อให๎เห็นถึงประวัติความ
เป็นมาของสถานที่สาคัญในเมืองเจนีวา โดยอาศัยข๎อคาถามและคาสั่งซึ่งแตํละกลุํมจะได๎รับตํางกันและ
มีจุดนัดพบสุดท๎ายที่เดียวกันคือร๎านคาเฟ่ในเมืองเจนีวา ผู๎จัดโครงการแบํงกลุํมครูโดยให๎ครูยืนเรียงกัน
ตามลาดับวันและเดือนเกิด จากนั้นให๎นับ 1-4 แล๎วให๎แตํละกลุํมรับเอกสารซึ่งมีข๎อคาถามและคาชี้แจง
อยูํ ตลอดจนเส๎ น ทางการเดิ น ทาง หมายเลขรถประจ าทาง โดยแตํ ล ะกลุํ ม ต๎ อ งออกเดิ น ทางจาก
สถาบันเซิร๑นไปยังสถานที่ตําง ๆ ในเมืองเจนีวาตามคาสั่งในเอกสารที่กลุํมของตนเองได๎รับและตอบ
คาถามซึ่งจะมีคาตอบแฝงอยูํตามสถานที่ตําง ๆ แตํละคนต๎องชํวยกันสังเกตเพื่อหาคาตอบที่ถูกต๎อง กลุํม
ใดตอบคาถามได๎ถูกต๎องมากที่สุดจะเป็นผู๎ชนะ เมื่อทุกกลุํมมาถึงยังร๎านคาเฟ่ก็จะเฉลยคาตอบ สิ่งที่พิเศษ
สาหรับกิจกรรมนี้คือสถาบันเซิร๑นได๎เตรียมอาหารซึ่งถือวําขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร๑แลนด๑นั่นก็คือ
ฟองดูชีส แตํก็มีครูหลายคนที่ไมํทานชีสก็สามารถสั่งอาหารอื่นได๎ และอาหารมื้อนี้ทางสถาบันเซิร๑นก็
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เป็ น ผู๎ จํ า ยให๎ อี ก เชํ น เคย รู ป แบบของกิ จ กรรมนี้ นั บ เป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ซึ่ ง เราสามารถน ามาเป็ น
แบบอยํางในการจัดคํายหรือจัดอบรมในสถานที่สาคัญของประเทศ เป็นการแนะนาให๎คนตํางถิ่นรู๎จัก
และซาบซึ้งในบ๎านเมืองของเราได๎

ภาพ 26 กิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt
5.5 International Evening
กิจกรรม International Evening เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของครูแตํละประเทศ
บรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเองในสวนใกล๎ ๆ ห๎องสมุด โดยให๎แตํละประเทศเตรียมอาหารประจาชาติ
โดยสถาบันเซิร๑นจะซื้ออุปกรณ๑ที่ต๎องการให๎เชํนแก๎ว จาน ช๎อน ซึ่งปีนี้อาหารสํวนใหญํเป็นของวํางและ
เครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล๑ทั้งสิ้น จากนั้นเป็นการเต๎นราซึ่งแตํละประเทศจะแสดงและสอนประเทศอื่น ๆ
เต๎น ราด๎วย ส าหรั บ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ เตรีย มการแสดงราไทยชุ ดระบาศรี วิชัย ซึ่ งได๎รับ การสนับสนุน จาก
ผู๎อานวยการและครูนาฎศิลป์โรงเรียนทุํงสง ในการฝึกซ๎อมและจัดเสื้อผ๎า เครื่องประดับให๎แกํข๎าพเจ๎า
เมื่อจบการแสดงก็ได๎รับคาชื่นชมจากเพื่อนครูประเทศตําง ๆ แตํที่นําเสียดายคือข๎าพเจ๎าไมํได๎เตรียมเพลง
สาหรับสอนเพื่อนครูประเทศอื่น ๆ ซึ่งหลาย ๆ คน สนใจและต๎องการราไทยด๎วย หากเป็นไปได๎ในปี
ตํอไปผู๎เข๎ารํวมโครงการรุํนตํอไปอาจสอนราวงมาตรฐานให๎กั บเพื่อนครูประเทศตําง ๆ และเตรีย ม
อาหารไทยที่สามารถทาได๎ เชํน ขนมไทยหรือผัดไท เป็นต๎น เมื่อบรรยากาศมืดลงทุกคนก็ มานั่งร๎อง
เพลงรํวมกัน แล๎วจึงชํวยกันเก็บของและจัดสถานที่ให๎เป็นเหมือนเดิม
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ภาพ 27 กิจกรรม International Evening
5.6 Jura pic-nic
กิจกรรม Jura pic-nic เป็นการทานอาหารรํวมกันบนเทือกเขา Jula ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยูํใน
ประเทศฝรั่งเศส โดยต๎องเดินทางด๎วยรถยนต๑สํวนตัวของผู๎เข๎ารํวมโครงการและทีมผู๎จัดโครงการ รถแตํ
ละคันจะได๎แผนที่สาหรับการเดินทางไปยังเชิงเขา จากนั้นจึงออกเดินทางด๎วยเท๎าขึ้นไปยังยอดเขา แตํละ
คนชํวยกันขนสิ่งของสาหรับรํวมกันทานบนยอดเขาซึ่งทีมผู๎จัดโครงการจัดเตรียมมาไมํวําจะเป็น ชีส
ขนมปัง พิชชํา เครื่องดื่ม และอื่น ๆ เมื่อไปถึงยอดเขาก็ได๎เห็นทิวทัศน๑ที่สวยงามของเมืองเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร๑แลนด๑ แตํสักพักอากาศก็เปลี่ยนไป ฝนเริ่มตกลงมา ทุกคนหลบฝนและทานอาหารด๎วยกัน
ถึงแม๎ฝนจะตกแตํทุกคนก็ยังคงสนุกสนาน จากนั้นจึงเดินทางกลับไปยังที่พัก ดังนั้นผู๎ ที่จะเดินทางไปยัง
ยอดเขา Jura จึงควรเตรียมเสื้อผ๎าหนา ๆ เสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ตไปด๎วย
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ภาพ 28 กิจกรรม Jura pic-nic
5.7 Farewell BBQ
กิจกรรม Farewell BBQ เป็นกิจกรรมสุดท๎ายของการเข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้ที่ผู๎เข๎ารํวม
โครงการทุกคนจะได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยและล่าลากัน จุดนัดหมายคือที่หน๎าสถานที่พัก ออกเดินทาง
โดยรถยนต๑สํวนตัวของผู๎เข๎ารํวมโครงการและทีมผู๎จัดโครงการเชํนเคย มุํงหน๎าไปยังสวนสาธารณะใน
ฝั่งฝรั่งเศสซึ่งไมํหํางจากที่พักมากนัก เมื่อถึงที่หมายทุกคนชํวยกันจัด เตรียมโต๏ะ ทางคณะผู๎จัดโครงการ
จัดเตรียมอาหารให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการทุกคน บรรยากาศเหมือนกับวันแรกที่ได๎พบเจอกัน แตํอาหาร
ในวันนี้แตกตําง เพราะทางผู๎จัดได๎เตรียมอาหารอยํางดีให๎กับพวกเรา และที่ขาดไมํได๎คือบาร๑บีคิวแสน
อรํอย ซึ่งผู๎ที่สํงหนังสือเชิญครูฟิสิกส๑ไทยเป็นผู๎ปิ้งให๎พวกเราทาน ผู๎ ประสานงานโครงการทํานอื่น ๆ
ตํางบอกเลําวําทํานทาอยํางนี้เป็นประจาทุกปี คืนนั้นทุกคนตํางรํวมกันเต๎นรากันยํางสนุกสนาน แล๎วจึง
ชํวยกันเก็บของและกลับที่พัก
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ภาพ 29 กิจกรรม Farewell BBQ
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การได๎รับโอกาสอันยิ่งใหญํในการเป็นตัวแทนครูฟิสิกส๑ไทยเข๎ารํวมโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดู
ร๎อนเซิร๑น ประจาปี 2553 นามาซึ่งประโยชน๑มากมายที่ข๎าพเจ๎าได๎รับ ไมํวําจะเป็นความรู๎เกี่ยวกับฟิสิกส๑
อนุภาค เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส๑ โดยเฉพาะฟิสิกส๑อนุภาคซึ่งเป็น
เนื้อหาใหมํ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ กับเพื่อนครูนานาชาติยังเป็นการเปิดโอกาส
ให๎เกิดความรํวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส๑ในอนาคต การเยี่ยมชมสถานีวิจัยระดับ
โลกและการพบปะกับนักฟิสิกส๑ภายในสถาบันเซิร๑นชํวยเพิ่มแรงบันดาลใจในการพัฒนาประเทศชาติ
สร๎า งแรงบันดาลใจในการท างานตํอไป และสิ่งที่ข๎าพเจ๎า ได๎รับ อยํ างไมํได๎คาดหวัง จากการเข๎ารํวม
กิจกรรมครั้งนี้คือ แรงกระตุ๎นให๎ข๎าพเจ๎าเองต๎องเรียนรู๎ตลอดเวลา เนื่องจากความรู๎ตําง ๆ ในโลกนี้ยังไมํ
หยุดนิ่งและยังคงมีการพัฒนาตํอไปเรื่อย ๆ ครูไมํสามารถสอนเนื้อหาเฉพาะจากในหนังสือเรียน หากแตํ
ครูต๎องสืบ ค๎นความรู๎อยูํตลอดเวลา ความนําสนใจและนําหลงใหลของวิทยาศาสตร๑ นามาซึ่งความ
ประทับใจในศาสตร๑วิชานี้ ความชัดเจนในการมองอนาคตที่เยาวชนต๎องเป็นผู๎พัฒนา ความซาบซึ้งในคา
ที่วํา เยาวชนสร๎างชาติ การฝึกปฏิบัติการทดลองให๎แงํคิดและแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนฟิสิกส๑ ประสบการณ๑การทาวีซํา และการติดตํอราชการชํวยเสริมคุณลักษณะความรอบคอบ การ
ตรงตํอเวลาและความรับผิดชอบให๎แกํ ข๎าพเจ๎าเอง ประสบการณ๑ก ารใช๎ ชีวิตในตํางแดนชํวยพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและความกล๎าแสดงออกในทางที่สร๎างสรรค๑ นอกจากนี้การเข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ก็
ยังทาให๎ข๎าพเจ๎าได๎เพื่อนใหมํมากมายและปัจจุบันก็ยังคงติดตํอเพื่อนครูนานาชาติผํานทางอีเมล๑และทาง
เวปไซต๑
จากการเข๎ารํวมโครงการครั้งนี้ทาให๎ทราบถึงแนวทางในการจัดการศึกษาของแตํละประเทศ ซึ่ง
บางนโยบายเป็นประโยชน๑และควรนามาปรับปรุงใช๎กับระบบการศึกษาในประเทศของเรา เชํน การ
มอบหมายให๎ครูต๎องพัฒนาตนเองในชํวงปิดเทอม โดยกาหนดชั่วโมงอยํางต่าที่ต๎องเข๎ารับการพัฒนา
และให๎ทุนสนับสนุน เป็นต๎น ซึ่งจะทาให๎ครูกระตือรือร๎นในการพัฒนางานของตนเองและเรียนรู๎สิ่ง
ใหมํ ๆ ตลอดเวลา
ปัจจุบันตํางประเทศกาลังพยายามจัดความรู๎เกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาคลงในหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง
ในอนาคตประเทศของเราคงจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสํวนนี้ไมํได๎เชํนกัน ประเทศไทยจึงควรเตรียมกาลังคน
(ครูผู๎สอน) ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาคอยํางเรํงดํวน
สถาบันเซิร๑นเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก หากประเทศของเราสร๎างความสัมพันธ๑อยําง
ตํอเนื่องในการสํงครูฟิสิกส๑หรือนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมในทุก ๆ ปี ประเทศอื่น ๆ ก็จะเล็งเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพไมํแพ๎ชาติใดในโลกนี้เชํนกัน
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แผนการดาเนินการหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
หลังจากเข๎ารํวมโครงการครูฟิสิกส๑ภาคฤดูร๎อนเซิร๑นในครั้งนี้ ทาให๎ข๎าพเจ๎าได๎รับ ความรู๎และ
ประโยชน๑ตําง ๆ มากมาย รวมถึงประสบการณ๑ในการเดินทางในครั้งนี้ยังสร๎างแรงบันดาลใจให๎ข๎าพเจ๎า
มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนตํอไป
แผนการดาเนินการหลังจากเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้คือถํายทอดประสบการณ๑ให๎กับเพื่อนครูและ
นักเรียนในโรงเรียน ผํานทางสื่อตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการเลําประสบการณ๑หน๎าเสาธง การบรรยายใน
ห๎องเรียน การจัดนิทรรศการและผํานทางเวปไซต๑ของโรงเรียน
หากเป็นไปได๎ ข๎ าพเจ๎ามีค วามประสงค๑จะถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑ที่ข๎าพเจ๎าได๎รับ
ให๎แกํเพื่อนครูทํานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร๎างเครือขํายในการพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส๑ระดับมัธยม
ให๎เกิ ดขึ้นและการพัฒนาเยาวชนของชาติตํอไป ข๎าพเจ๎าจึงวางแผนในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ฟิสิกส๑อนุภาคในโรงเรียน โดยเริ่มต๎นจากให๎โรงเรียนที่ประสงค๑จะเข๎ารํวมโครงการสํงนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนละ 2 คน พร๎อมครูฟิสิกส๑จานวน 1 คน เข๎ารํวมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฟิสิกส๑อนุภาคในโรงเรียน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาค การฝึกปฏิบัติการ
ทดลองสร๎าง Cloud Chamber และแนะนาให๎รู๎จักกับสถาบันเซิร๑นซึ่งมีเครื่องเรํงอนุภาค LHC อุปกรณ๑
วิจัยระดับโลก และสถาบันแสงซินโครตรอน (องค๑การมหาชน) ซึ่งมีเครื่องเรํงอนุภาคระดับชาติ โดย
ข๎าพเจ๎าได๎วางแผนในการดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟิสิกส๑อนุภาคในโรงเรียน ดังแสดงตาม
ตาราง
ตาราง 2 แผนการดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟิสิกส๑อนุภาคในโรงเรียน
กิจกรรม
เตรียมเอกสารและเขียนโครงการ
ประสานงานวิทยากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ประชาสัมพันธ๑โครงการ
รับสมัครผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ประกาศรายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลโครงการ
จัดทารายงานประเมินโครงการ

เดือน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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นอกจากนี้ข๎าพเจ๎ายังสนใจพัฒนาการสร๎าง Cloud Chamber ในโรงเรียน และวิจัยประดิษฐ๑
อุปกรณ๑วิทยาศาสตร๑ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด๎านฟิสิกส๑อนุภาค โดยใช๎อุปกรณ๑ในท๎องถิ่น
สาหรับนัก เรียนที่มีค วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ควรนาข๎อมูลจาก
ATLAS มาให๎นักเรียนลองวิเคราะห๑ เพื่ อยืนยันผลหรือเกิดการค๎นพบใหมํ เนื่องจากข๎อมูล ปริมาณ
มหาศาลของเซิร๑นนั้น ยังได๎รับการวิเคราะห๑ข๎อมูล ในสํวนน๎อยและอาจมีบางกรณีที่ถูกมองข๎ามไป ซึ่ง
เราสามารถประสานงานกับสถาบันเซิร๑นในการขอข๎อมูลเหลํานี้ได๎
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คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไป
สาหรับคาแนะนาสาหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการรุํนตํอไป มีดังนี้
การคัดเลือกครูฟิสิกส๑รุํนตํอไปควรเป็นครูฟิสิกส๑ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือครูที่
สอนฟิ สิ ก ส๑อ ะตอมในโรงเรีย น เพื่ อ การเชื่ อมโยงความรู๎ และโอกาสในการถํา ยทอดความรู๎ใ ห๎กั บ
นักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาความรู๎พื้นฐานที่จาเป็นตํอครูที่เข๎ารํวมโครงการรุํน ได๎แกํ กลศาสตร๑ ฟิสิกส๑อะตอม (เริ่ม
ตั้งแตํดิโมคริตุส ) ฟิสิกส๑ยุคใหมํ (ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณ๑โฟโตอิเล็กตริก ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ เป็นต๎น) ไฟฟ้าแมํเหล็ก เป็นต๎น และผู๎เข๎ารํวมโครงการควรตั้งใจศึกษาความรู๎ในชํวง
การเตรียมความพร๎อมที่สถาบันแสงซินโครตรอน (องค๑การมหาชน) เพราะสามารถชํวยในการทาความ
เข๎าใจได๎งํายขึ้น
เนื่องจากระยะเวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรมในทุก ๆ ปีเป็นระยะเวลาในชํวงเปิดภาคเรียนที่ 1 ครู
ที่เข๎า รํวมโครงการจึงควรเตรียมการสอนนักเรียนและนัดสอนเสริมลํวงหน๎าหรือมอบหมายงานให๎
นักเรียนในชํวงระยะเวลาที่ครูไมํอยูํ เพื่อไมํให๎กระทบตํอการเรียนของนักเรียน
การเตรียมเอกสารตําง ๆ เนื่องจากข๎าราชการครูเมื่อต๎องเดินทางไปรํวมกิจกรรมตําง ๆ ในวัน
ราชการ ต๎องแสดงหนังสือเชิญเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําวพร๎อมทั้งทาหนังสือขออนุญาตจากต๎นสังกัดและ
รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง โดยเฉพาะการขออนุญาตเดินทางไปตํางประเทศและการรายงาน
ตัวกลับจากตํางประเทศ โดยการขออนุญาตเดินทางไปตํางประเทศ ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการบันทึกข๎อความ
ถึงผู๎อานวยการโรงเรียนพร๎อมแนบแบบคาร๎องขออนุญาตไปตํางประเทศ หนังสือเชิญจากสถาบันเซิร๑น
โครงการศึกษาดูงาน และประกาศผลผู๎ผํานการคัดเลือก อยํางละ 2 ฉบับ เพื่อทางโรงเรียนจะได๎ทา
หนังสือขออนุญาตไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ตํอไป แล๎วรอคาสั่งอนุญาตให๎ข๎าราชการไปตํางประเทศ สาหรับการรายงานตัวกลับจากตํางประเทศ ให๎
ผู๎เข๎ารํวมโครงการกรอกแบบรายงานตัวกลับจากตํางประเทศ พร๎อมแนบรายงานการศึกษาดูงาน เกียรติ
บัตร สาเนาบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการวันแรก สํงไปยังต๎นสังกัด
การทาวีซํา ควรเตรียมเอกสารให๎พร๎อมตามที่สถานฑูตกาหนด โดยเฉพาะเอกสารรับรองจาก
โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารเชิญจากสถาบันเซิร๑น
การติดตํอประสานงานกับสถาบันเซิร๑น สํวนใหญํเป็นการติดตํอประสานงานทางอีเมล๑ จึงควร
ให๎อีเมล๑ที่ติดตํอได๎และควรเช็คข๎อความบํอย ๆ
การเดินทางเข๎าออกภายในสถาบันเซิร๑น เนื่องจากสถาบันเซิร๑น มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
เข๎มงวด หากไมํใชํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับเซิร๑น (เจ๎าหน๎าที่ นักวิทยาศาสตร๑ นักวิจัย ผู๎เข๎ารํวมโครงการตําง ๆ
ของเซิร๑น เป็นต๎น ) ก็ไมํสามารถเข๎า ออกสถาบันเซิร๑นได๎ ดังนั้นในครั้งแรกให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการยื่น
เอกสารเชิญเข๎ารํวมกิจกรรมให๎กับยาม จากนั้นยามจะแนะนาเส๎นทางไปยังที่พัก เมื่อไปถึงที่พักพนักงาน
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ต๎อนรับจะมอบกุญแจห๎องและเอกสารตําง ๆ ให๎กับเรา รวมทั้ง ID Cards ชั่วคราว โดยจะมีชื่อนามสกุล
ของเรา (ไมํมีรูป) ในการเดินทางเข๎าออกทุกครั้ง ผู๎เข๎ารํวมโครงการควรนาพาสปอร๑ต และ ID Cards ติด
ตัวตลอดเวลา
สถานที่พั กตั้งอยูํ ภายในสถาบันเซิร๑น ภายในห๎องสะดวกสบายและมีสัญญาณอินเทอร๑เน็ต
ห๎องครัวและห๎องซักรีดอยูํชั้นลําง ผู๎เข๎ารํวมโครงการอาจนาจาน ช๎อน หม๎อ กระทะ ไปทาอาหารเองได๎
โดยสามารถซื้อของสดหรือซื้อของมาอุํนด๎วยเตาไมโครเวฟได๎ มีน้าดื่ม (น้าเปลํา) ทั้งเย็นและร๎อนฟรีอยูํ
ชั้นลํางของที่พักเชํนกันและบริเวณอาคารทั่ว ๆ ไปภายในเซิร๑น
การแตํงกาย เนื่องจากเป็นชํวงฤดูร๎อน ครูสามารถแตํงตัวตามสบายได๎ ควรเตรียมหมวก และ
ควรนารองเท๎าผ๎าใบไปด๎วย เนื่องจากในการเยี่ยมชมสถานที่ตําง ๆ ภายในเซิร๑น ต๎องสวมรองเท๎าหุ๎มส๎น
เพื่อความปลอดภัย และในการเข๎ารํวมกิจกรรมต๎องเดินเป็นระยะทางไกลทุกวัน
สาหรับครูฟิสิกส๑ที่ได๎รับเงินสนับสนุนจากสถาบันเซิร๑นควรเตรียมเงินสารองไว๎ใช๎ประมาณ 1
สัปดาห๑ โดยในแตํละวันจะใช๎เงินไมํเกิน 50 ฟรังสวิส (ประมาณ 1,500 บาท ขึ้นกับอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินในขณะนั้น) โดยเอกสารรับเงินใช๎เฉพาะพาสปอร๑ต รับเงินที่ไปรษณีย๑ภายในเซิร๑นใกล๎โรงอาหาร 1
การสื่อสารภาษาอังกฤษควรเน๎นเกี่ยวกั บการบอกตาแหนํงและทิศทางสาคัญมาก นอกจาก
ภาษาอังกฤษแล๎วควรศึกษาภาษาฝรั่งเศสบ๎างจะเป็นประโยชน๑มาก
เวปไซต๑ที่เป็นประโยชน๑ตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการคือ http://teachers.cern.ch/ ซึ่งผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถดาวโหลดเอกสารฟรีหรือเข๎าไปยังเวปไซต๑ที่เกี่ยวข๎องเพื่อสืบค๎นข๎อมูลตําง ๆ ได๎
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บันทึกประจาวัน
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้ข๎าพเจ๎าได๎เขียนบันทึกประจาวันผํานทางเวปไซต๑ในบล็อก CERNDESY Programs for Thai นอกจากเป็นแหลํงเก็บข๎อมูลที่ดีแล๎วยังเป็นชํองทางในการติดตํอสื่อสารกับ
ตัวแทนประเทศไทยคนอื่ น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั นได๎ผํานทางบล็อกนี้ นับวําเป็น
ประโยชน๑อยํางยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 3 ก.ค.2553
การเดินทางสู่เซิร์น
เดินทางออกจากกรุงเทพ วันที่ 3 ก.ค. 2553 ตอนเกือบเที่ยงคืน ด๎วยเที่ยวบิน LX 181 นั่งข๎างคุณตาใจดี
ชาวสวีเดน ทาให๎การเดินทางครั้งนี้อบอุํนดีคํะ อากาศดีมาโดยตลอด พอเครื่องลงจอดปุ๊ป ฝนก็ตกลงมา
ทันที คุณตาบอกวํา I think no sun today. แล๎วสํงยิ้มให๎กํอนอวยพรและลาจากกัน ตํอเครื่องที่ซูริกไป
เจนีวาได๎อยํางราบรื่นไมํมีปัญหา

ภาพ 30 การเดินทางสูํเซิร๑น
วันที่ 4 ก.ค.2553
การต้อนรับจากเซิร์น
เดินทางมาถึงเจนีวาก๎อมีชายหนุํมสองคน (น๎องฐากับน๎องกล๎า นักศึกษาโครงการภาคฤดูร๎อนเซิร๑น ) มา
รอรับ ชํางโชคดีอะไรเชํนนี้ การเดินทางจากสนามบินไปยังเซิร๑น ทุลักทุเลนิดหนํอย แตํพวกเราสี่คนก็
ยังคงยิ้มได๎ ที่นี่เงียบสงบมาก ก็คงจะมีแตํเสียงพวกเราสี่คนคุยกันระหวํางการเดินทาง ถึงเซิร๑นและเข๎าที่
พักได๎อยํางงํายดาย ที่พักสะดวกสบายเพราะเป็นโรงแรมในเซิร๑น น๎อง ๆ ยังคงอยูํกับเราจนถึงงานเลี้ยง
ต๎อนรับ นับวําเป็นการเดินทางที่สบายและอบอุํน งานเลี้ยงเริ่มขึ้นวันที่ 4 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. (เวลา
ท๎องถิ่นที่สวิส) ครูจ๐าและครูอ๎อม บวกเจ๎ากล๎า (น๎องนักศึกษา) ไปกํอนเวลานิดหนํอย ก็เจอกับเพื่อนครู
มากมายจาก 2 คน เป็น 5 คน เป็น 10 คน เยอะแยะมากมาย เริ่มทาความรู๎จักกันไมํหมดละ งานเลี้ยง
บรรยากาศสบาย ๆ มีขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม เราทักทายพูดคุยทาความรู๎จัก ซึ่งแนํนอนวํายังไมํ
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สามารถจดจาได๎ แล๎วตํอด๎วยการแนะนา Staff พร๎อม short site tour ใน เซิร๑น จบลงที่โรงอาหารและการ
เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ต เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ โปรดติดตามตอนตํอไป

ภาพ 31 บรรยากาศภายในและภายนอกห๎องพัก
วันที่ 5 ก.ค. 2553
เริ่มโปรแกรม
กาหนดการเริ่มขึ้นเวลา 8.30 น. วันนี้ครูอ๎อมกับครูจ๐าพยายามแยกกลุํมกัน โดยนั่งคนละที่ เพื่อทาความรู๎
จักกับเพื่อนครูประเทศอื่น ๆ ครูฟิสิกส๑ที่ได๎รับการสนับสนุนจากเซิร๑นเข๎าแถวนาเอกสารการเดินทาง
มอบให๎กับเซิร๑น สาหรับครูจ๐าเป็นกรณีพิเศษที่รอการยืนยันอีกครั้ง สุดท๎ายก็ได๎คาตอบวํา เรียบร๎อยดี .....
เย๎ การบรรยายของวันนี้เริ่มต๎นจากการชมวีดีทัศน๑แนะนาเซิร๑น คุณ Mick มีคาถามทุกครั้งหลังชมวีดี
ทัศน๑จบ รู๎สึกโชคดีและอยากขอบคุณ ทํานคณะกรรมการการคัดเลือกครูฟิสิกส๑ไปเซิร๑นครั้งนี้ทุกทํานที่
มีวิสัย ทั ศ น๑ที่ ดีโดยการนาครูและนัก ศึ ก ษาเข๎ารับการอบรมกํ อนเข๎ารํวมกิ จกรรมที่ส ถาบันวิจัย แสง
ซินโครตรอน (องค๑การมหาชน) ซึ่งเป็นประโยชน๑มาก ขอบคุณอาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่ประจาแลปทุกคน
ที่ให๎ความรู๎ ซึ่งเพียงพอในการเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณครูคริส (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ที่นาทฤษฎี
String มาเปิดให๎ฟังขณะเรียน จากนั้นเป็นการแนะนาตัวของครูฟิสิกส๑ทุกคน นับเป็นบรรยากาศที่ดีมาก
หลังทานกาแฟ เป็นการแบํงกลุํม โดยให๎ยืนเรียงลาดับความสูง แนํนอนคํะครูไทยทั้งสองคนเป็นลาดับ
สุดท๎าย จากนั้นนับ 1-4 พอเดาออกมั๊ยคํะวําเค๎าจะแบํงกลุํมออกเป็นกี่กลุํม แนํนอนคํะ 4 กลุํม จากนั้น
แยกไปตามห๎องตําง ๆ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการมาครั้งนี้คุณคาดหวังที่จะได๎อะไร จากนั้นทุกคนก็เข๎ามา
รวมกันอีกครั้งที่ห๎องเรียน ตัวแทนกลุํมนาเสนอหน๎าชั้น มื้อเที่ยงวันนี้เราเดินกันไปทานที่โรงอาหาร 2
ซึ่งใหญํกวําโรงอาหาร 1 บรรยากาศดี หลังทานอาหารกลางวันเสร็จพวกเราก็เดินทางไปยังอาคาร 55
เพื่อทา ID Card กลับออกมาด๎วย ID Card ที่มีรูปยิ้มแฉํง ซึ่งอาจเป็น ID Card ใบแรกของเซิร๑นที่มี
รูปแบบนี้ ฮิฮิ รวมตัวกันที่อาคารต๎องรับ หมายเลข 33 เพื่อเตรียมเข๎าชม CERN-Globe of Science and
Innovation ซึ่งอยูํภายในโดมขนาดยักษ๑ที่ตั้งอยูํตรงกันข๎ามกับอาคารต๎อนรับ มองไกล ๆ คิดวําโดมยักษ๑
นี้ทาจากโลหะขึ้นสนิม แตํพอเดินเข๎าไปใกล๎ ๆ ทั้งตัวอาคารทาจากไม๎ ซึ่งพวกเค๎าต๎องใช๎งบประมาณ
มหาศาลในการดูแลมัน เสร็จสิ้นโปรแกรมของวันนี้ เราเดินทางตํอข๎ามประเทศไปยังประเทศฝรั่งเศสซึ่ง
เป็นที่พักของน๎องกล๎าและน๎องฐา (นักศึกษา) แผนการของเราคือการทาอาหารเย็นทานด๎วยกัน น๎องกล๎า
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พาครูสองคนไปทางลัด (ลัดทุํง ซึ่งไกลกวําปกติ แตํวิวสวยคํะ ) ไปยังคาร๑ฟูร๑เพื่อซื้ออาหารสดและ
ข๎าวสาร เมนูของเราวันนี้คือ ต๎มยาไกํ ผัดเปรี้ยวหวาน กับข๎าวสวยร๎อน ๆ และเส๎นบะหมี่ ปิดท๎ายด๎วย
ผลไม๎คือแอ๏ปเปิ้ล อาหารพร๎อมน๎องฐายังไมํกลับ เราลุกขึ้นไปเคาะประตูห๎องน๎องเป็นระยะเพื่อเช็คดูวํา
น๎องฐามารึยัง ไมํมีวี่แววของฐาปกร เราสามคนจึงเริ่มปฎิบัติการ ล๎างจานใบสุดท๎ายเสร็จ น๎องฐาเข๎ามา
พอดี นําสงสารมาก พี่ ๆ เลยทาข๎าวต๎มให๎น๎องกิน วันนี้จบลงด๎วยการที่น๎องนักศึกษาทั้ง 2 คนกลับมาสํง
พี่ ๆ ครูฟิสิกส๑ที่ประตูทางเข๎าเซิร๑น

ภาพ 32 การทาอาหารทานด๎วยกันมื้อแรกของครูฟิสิกส๑และนักศึกษาตัวแทนประเทศไทย ปี 2553
วันที่ 6 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สอง
วันนี้เริ่มโปรแกรมตอนเก๎าโมงเช๎า ฟังบรรยาย "Introduction to Particle physics and Detector"
ขอขอบคุณอาจารย๑บุรินทร๑อีกครั้งคํะที่เตรียมความพร๎อมมาให๎เป็นอยํางดี แตํขอสารภาพวําเจ๎าเครื่องวัด
นี่มันเข๎าใจยากจริง ๆ แตํครูจ๐าจะอํานเพิ่มเติมและเก็บคาถามไปถามผู๎บรรยายวันตํอ ๆ ไป เพราะมีอีก
หลายวัน จากนั้นเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมนาเสนอระบบการศึกษาของแตํละประเทศ ถึงบทนี้
ต๎องขอขอบคุณอาจารย๑นฤมลคํะ เรียกวําเก็งข๎อสอบมาตรงเป๊ะเลยที เดียว แตํครูสองคนจะทาได๎แคํไหน
ต๎องติดตามตอนตํอไปนะคะ ชํวงบํายมีบรรยายพิเศษเรื่อง "Building a Commercial Space Launch
System and the Role of Space Tourism in the Future" เทคโนโลยียังคงพัฒนาตํอไปบนพื้นฐานความรู๎
ฟิสิกส๑ซึ่งผู๎บรรยายบอกวํางําย ๆ นําสนใจจริง ๆ หลังจากนั้นถึงเวลาของ Pool and Pizza แนํนอนคํะ
Pool คือ วํายน้า แตํอันนี้ไมํใชํภาคบังคับ รอจนถึงเวลานัดหมายตํอไปคือพิชชําได๎ (อันนี้แหละภาค
บังคับ หลังจากเลือกหน๎าพิชชําในห๎องเรียนกํอนเที่ยงกันแล๎ว ) ครูจ๐าอยากไปวํายน้าแตํเวลามันน๎อยนิด
เหลือเกิน เลยเลือกที่จะกลับห๎องพักกับครูอ๎อม พักผํอน 1 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางไปยังจุดนัดหมายกับ
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สองสาวชาวตุรกี เมื่อทุกคนพร๎อม Mick ก็นาพวกเราเดินลัดเลาะทุํงข๎าวบาเลํ ดอกทานตะวัน ข๎าวโพด
ถั่ว เพื่อไปยังเป้าหมายคือร๎านพิชชํา ระยะทางที่ใช๎เดินไปไมํสามารถประเมินได๎ รู๎อยํางเดียววําไกล แตํก็
เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทางและพูดคุยกับเพื่ อนครูจนลืมความเหนื่อยกันไปเลยทีเดียว ถึงที่ร๎านครู
จ๐ากับครูอ๎อมนั่งแยกกันเชํนเดิม แตํก็สามารถเห็นหน๎ากันได๎ ระหวํางรออาหารก็พูดคุยกับเพื่อนครูคน
อื่น ๆ มีครูฟิสิกส๑สนใจภาษาตํางชาติ เค๎าเคยไปเอเชียแตํไมํรู๎จักประเทศไทยและเค๎าก็มีข๎อมูลที่ไมํดีจาก
เพื่อนที่มาเที่ยวเมืองไทยโดยบริษัททัวส๑แล๎วโดนโกง งานนี้ครูจ๐าเลยการันตีวําถ๎าเค๎ามาเมืองไทยให๎
อีเมล๑มาหาครูจ๐า ครูจ๐าจะจัดการให๎ไมํต๎องกังวลเรื่องเหลํานั้น เค๎าเลยบอกวํายินดีมากและจะหาโอกาส
ไปเมืองไทย ตบท๎ายด๎วยการสอนภาษาไทย "ขอบคุณครับ" ซึ่งก็ได๎เรื่องคุยอีกเรื่องคือคาลงท๎าย ครับ
และ คํะ ครูจ๐าเลยแถมสอนคาวํา สวัสดีและไหว๎ให๎ดู ทุกคนร๎อง ว๎าวแล๎วยิ้ม ฮิฮิ ภูมิใจจัง แล๎วอาหารก็
ทยอยมา มื้อนี้เซิร๑นจัดให๎ หมายความวําไมํต๎องจํายตังค๑ ...ขอบคุณคํะ ^^ เดินกลับทางเดิมด๎วยเส๎นทางที่
มืด แตํพวกเราก็เดินคุยกันและหัวเราะกันได๎ คืนนี้ครูจ๐าและครูอ๎อมกลับถึงห๎องตอนเที่ยงคืน ราตรี
สวัสดิ์ประเทศไทย
วันที่ 7 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สาม
วันนี้ตื่นปกติ แตํไปถึงห๎องเรียนเกือบสาย นั่นหมายความวําทันเวลาพอดี ฮิฮิ เริ่มต๎นด๎วยการนาเสนอ
ระบบการศึกษาของ 3 ประเทศคือ Bulgaria, Czech Republic, Finland แตํละประเทศก็เริ่มมีวิชาฟิสิกส๑
ตอนม.ปลายเหมื อนกั นกั บประเทศไทยของเรา ตํางกั นที่จานวนนัก เรียนตํอห๎องของเค๎าน๎อยกวํ า
ประมาณ 15 คนตํอห๎อง หลังจากนั้นก๎อเป็นการฟังบรรยาย Particle physics และ Detector ตํอเนื่องจาก
เมื่อวาน ชํวงบํายแทรกรายการพิเศษเป็นการเยี่ยมชม CMS จบด๎วย Welcome Drink สาหรับนักศึกษาแตํ
ครูฟิสิกส๑ได๎รับเชิญด๎วยวันนี้ขอนอนเร็วหนํอยนะคํะ ความลับ : มีน๎องนักศึกษาคนไทย 1 คน จะดื่มน้า
ผลไม๎แตํไปหยิบพันซ๑ ผลคือต๎องมาพักฟื้นที่ห๎องครูฟิสิกส๑จากเมืองไทยกํอน จบขําว ลองทายกันดูนะ
คํะวําเป็นใคร ทายไมํยากหรอก ฮิฮิ
วันที่ 8 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สี่
วันนี้เริ่มโปรแกรมตอนเก๎าโมงเช๎า ครูจ๐ากับครูอ๎อมไปกํอนเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง (ไมํอยากไปจวนเจียน
เวลาอีก แตํรู๎สึกวําจะมาเร็วไปนะวันนี้) โปรแกรมเริ่มด๎วยการนาเสนอระบบการศึกษาของ 4 ประเทศคือ
France, Ghana, Greece, Israel ประเด็นที่นําสนใจคือประเทศกรีกนาเสนอถึงการกาหนดจานวนนักเรียน
ตํอห๎องซึ่งมีกฎหมายบังคับใช๎จานวนนักเรียนห๎ามเกิน 28 คนตํอห๎อง มันเป็นเรื่องแปลกใหมํมาก
สาหรับครูจ๐า ครูจ๐าเลยหาโอกาสถามวําแล๎วถ๎ามีบางโรงเรียนมีจานวนนักเรียนเกินจะถูกลงโทษยังไง เค๎า
ก็บอกวําไมํเกินหรอก ไมํเคยมีใครเกิน อืม นําสนใจจริง ๆ อีกประเทศที่นําสนใจคือประเทศกรานํามี
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จานวนนักเรียนตํอห๎องใกล๎เคียงกับบ๎านเราคือ 45 คนตํอห๎อง ประเทศอื่น ๆ ตื่นเต๎นมากกับข๎อมูลนี้ แตํ
ครูจากประเทศไทยได๎แตํนั่งนึกในใจวํา "มันยังมีมากกวํานั้น" ฮิฮิ ตํอด๎วยฟังบรรยาย Particle Physics
ซึ่งตํอเนื่องจากเมื่อวาน แล๎วเป็นการนาเสนอระบบการศึกษาอีก 1 ประเทศกํอนพักเที่ยงคือ Italy ชํวง
บํายเป็นอะไรที่สนุกที่สุดของวันนี้คือ Build a Cloud Chamber ครูจ๐าได๎มีโอกาสหยิบนู๎นหยิบนี้ ทาโน๎น
ทานี่ และแนํนอนที่จะบันทึกการทาอยํางละเอียดเพื่อนเด็ก ๆ แล๎วผลจากการทานั้นเราก็สามารถเห็น
รํองรอยของเจ๎าคอสมิก ชอบมาก ๆ เลยคํะ กลับไปหวังวําจะมีโอกาสจัด workshop เรื่องนี้ให๎เด็ก ๆ ได๎
ลองทากันนะคํะ ตอนแรกก็ไมํคํอยเข๎าใจเจ๎า Cloud Chamber นี่ซักเทําไร แตํพอได๎ลงมือทาแล๎วชอบเลย
หวังวําเด็กไทยจะชอบและรักที่จะเรียนวิทยาศาสตร๑กันมากขึ้นนะคํะ โปรแกรมวันนี้จบด๎วย Lecture
Review and Discussion จากนั้นก๎อเป็นการตอบคาถามโดย Rolf Landua วิทยากรของเรานั่นเอง
วันที่ 9 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่ห้า
เริ่มต๎นเก๎าโมงเช๎าเชํนเคย แตํเช๎าวันนี้มีการเปลี่ยนห๎องบรรยาย ต๎องเคลื่อนย๎ายครูฟิสิกส๑จากอาคารหนึ่ง
ไปยังอีกอาคารหนึ่งซึ่งระยะทางไกลพอสมควร แตํโชคดีที่มีรถรับสํง (นึกวําต๎องเริ่มเดินวิบากกันตั้งแตํ
ตอนเช๎าเพราะปกติโปรแกรมเดินวิบากจะเริ่มตอนชํวงบําย) เช๎านี้เป็นการนาเสนอระบบการศึกษาของ
ประเทศ Japan, Kenya, Macedonia เด็กญี่ปุ่นใช๎เวลาอยูํในโรงเรียนถึง 10 ชั่วโมงตํอวัน เริ่มต๎นตั้งแตํ
แปดโมงเช๎าถึงหกโมงเย็นสาหรับนักเรียนชั้นม.6 สํวนม.4 และ ม.5 ก็เลิก 16.50 น. จากการพูดคุยนอก
รอบก็ได๎ทราบอีกวํานักเรียนม.6 หลังเลิกเรียนจะใช๎เวลาเล็กน๎อยสาหรับอาหารมื้อเย็นแล๎วเด็ก ๆ ก็ไป
เรียนพิเศษกันตํอถึง 4 ทุํม ของทุกวัน เคนยําเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษานําสนใจมาก ฟังจากที่
นาเสนอมาถือวําสมบูรณ๑แบบเลยทีเดียว แตํก็อาจเนื่องมาจากครูฟิสิกส๑จากเคนยํามาจากโรงเรียนพิเศษ
ประมาณวําถ๎าเรานาเสนอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑ การศึกษาบ๎านเราก็คงสมบูรณ๑แบบเชํน เดียวกัน
(ในความคิดของครูจ๐านะคะ) ตํอด๎วยการฟังบรรยาย Antimatter Teaching Module ซึ่งนาไปใช๎เป็น
แนวทางในการสอนเกี่ยวกับฟิสิกส๑อนุภาคได๎ดีเลยทีเดียว แล๎วโปรแกรมชํวงบํายก็เริ่มขึ้นด๎วยการเยี่ยม
ชม Teacher lab ซึ่งประกอบด๎วย Electron Spin Resonance & Magnetic Resonance Tomography,
Photoelectric Effect, Fine Beam Tube แตํถ๎าถามวํามีโอกาสเป็นไปได๎มั๊ยที่จะเช็ทแลปเหลํานี้ให๎กับทุก
โรงเรียนในประเทศไทย ครูจ๐าก็คํอนข๎างมั่นใจวําคงยังเป็นไปไมํได๎ที่ทุกโรงเรียนจะมีแลปเหลํานี้ เพราะ
ราคาของอุปกรณ๑แตํละสํวนที่ใช๎ราคาสูงมาก อยํางน๎อยก็ 5,000 ฟรังสวิส แตํสาหรับบางโรงเรียนที่มี
ศักยภาพพอก็สามารถเป็นไปได๎คํะ หลังจากนั้นก็เป็น Lecture Review and Discussion อีกครั้งแตํเป็น
การตอบคาถามกันเองในกลุํม แล๎วก็นั่งรถบัสไปเยี่ยมชมศูนย๑ควบคุมของเซิร๑นและฝ่ายเทคโนโลยี
เครื่องเรํง ตื่นตาตื่นใจดี ห๎องควบคุมขนาดใหญํและเทคโนโลยีมากมาย จบโปรแกรมของวันนี้คํะ
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ภาพ 33 บรรยากาศการ Lecture Review และ Discussion
วันที่ 10 ก.ค. 2553
วันหยุดวันแรก ณ เซิร์น
วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันแรกที่ไมํมีกิจกรรมให๎คุณครู พวกเราครูฟิสิกส๑และนักศึกษาจากประเทศไทยจึง
นัดหมายกันไปเยี่ยมชมเมืองเจนีวา ออกเดินทางโดยรถบัสเวลาประมาณเก๎าโมงเช๎ากวํา ๆ แล๎วก็ได๎
สัมผัสบรรยากาศของเมืองเจนีวาที่หลากหลาย สวนที่เงียบสงบ ทะเลสาบที่มีน้าใสมาก อาคารสไตล๑
ยุโรป นาฬิกา ชอกโกแลค และผู๎คนพลุกพลํานในตัวเมือง มื้อเที่ยงของเราเป็นสปาเก็ตตี้ หลังจากนั้นเรา
ก็ซื้อของที่ซุปเปอร๑มาร๑เก็ตไปทาอาหารกินกันที่หอพักของน๎อง ๆ เชํนเคย อาหารมื้อเย็นวันนี้เป็นข๎าว
สวยร๎อน ๆ กับแกงเขียวหวานไกํงวง มัสมั่นไกํ ไขํเจียวหอม ๆ ฝีมือน๎องชายของเราและผัดเห็ดรสกลม
กลํอม ตามด๎วยผลไม๎คือแอ๏ปเปิ้ล และที่พิเศษสาหรับวันนี้คือชอกโกแลคหลากรสซึ่งอรํอยทุกรสเลยคํะ

ภาพ 34 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑
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วันที่ 11 ก.ค. 2553
Discover Geneva Treasure Hunt
เช๎าวันอาทิตย๑ครูจ๐า ครูอ๎อม น๎องกล๎า ออกไปวิ่งออกกาลังกายตอนเช๎า ผํานทุํงข๎าว ดอกทานตะวัน และ
ป่า อากาศเย็นกาลังดี กลับมาถึงห๎องก็นั่งเตรียมนาเสนองานนิดหนํอย แล๎วก็เตรียมตัวสาหรับกิจกรรมที่
ทางเซิร๑นจัดให๎กับครูวันนี้คือ Discover Geneva Treasure Hunt กาหนดการเริ่มตอนบํายโมง ณ โรง
อาหาร 1 โดยแบํงครูออกเป็น 4 กลุํม ซึ่งจัดให๎ครูยืนเรียงตามวันเกิดแล๎ วนับหนึ่งถึงสี่ (ครูจ๐ายืนเป็นคน
สุดท๎ายเลย ฮิฮิ) เอาเป็นวําได๎กลุํมเรียบร๎อย ภารกิจวันนี้ให๎ไปยังสถานที่ตําง ๆ ในเมืองเจนีวาเพื่อหา
คาตอบที่หลากหลายแตํก็ทาให๎เราทราบถึงประวัติของสถานที่นั้น ๆ เห็นทีงานนี้กลุํมไหนมีคนฝรั่งเศส
อยูํนําจะได๎เปรียบนะ ฮิฮิ พวกเรานั่งรถบัสจากเซิร๑นไปเจนีวาแล๎วภารกิจก็เริ่มขึ้น กลุํมครูจ๐าคํอนข๎าง
เครํงเครียดมาก เดินไว เป้าหมายชัดเจน ครูจ๐าได๎ใช๎ทักษะการสังเกตที่มีอยูํและความวํองไว ชี้เป้าได๎
พอสมควร (ภูมิใจ รู๎สึกมีประโยชน๑) กลุํมครูจ๐าถึงเส๎นชัยซึ่งเป็นร๎านคาเฟ่เป็นกลุํมแรก แตํคาตอบไมํตรง
เป้าเทําไร เลยได๎คะแนนน๎อย แตํวันนี้ก็ทาให๎พวกเราได๎รู๎จักกันมากขึ้น มื้อค่าเป็นชีสฟองดู แตํครูจ๐า
ขอสเต็กด๎วยละกัน เพราะไมํแนํใจในรสชาติ แตํก็ได๎ลิ้มลองรสชาติ อืม รสดีเลยทีเดียว แล๎วพวกเราก็ขึ้น
รถบัสกลับมายังเซิร๑น นับเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวคํะ
วันที่ 12 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่แปด
วันนี้ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Introduction to Accelerators และ Introduction to Cosmology แล๎วตํอด๎วย
Presentation of national school systems ของประเทศ Netherlands, Norway, Portugal สาหรับประเทศ
เนเธอร๑แลนด๑ถ๎าลูกไมํไปโรงเรียน พํอแมํต๎องจํายคําปรับ ซึ่งรัฐบาลเค๎าให๎ความสาคัญมากกับเรื่องนี้
จานวนนักเรียนตํอห๎องของทั้ง 3 ประเทศคือไมํเกิน 30 คนตํอห๎อง ประเทศนอร๑เวย๑มีครูเข๎ารํวมโครงการ
เมื่อกลับไปเค๎าก็ให๎นักเรียนทาการทดลองเกี่ยวกับ Cloud Chamber แล๎วถํายวีดีโอมาให๎ดู ชัดเจนดีคํะ
ชํวงบํายเป็นการให๎เลือกกลุํมทางานตามความสนใจ (working Groups) โดยมีทั้งหมด 6 กลุํม ดังนี้
1. Teacher' Lab
2. Teaching Module
3. Masterclasses
4. The International Bacculaureate Diploma
5. Pre-Visit Pack
6. How do you know?
ในตอนแรกครูจ๐าเลือก Teaching Module เป็นอันดับแรก และ Teacher' Lab เป็นอันดับสอง แตํคนที่
เลือกสองกลุํมนี้เยอะมาก ครูจ๐าเลยเลือก Teacher' Lab เพราะตัวโมดูลเราสามารดาวโหลดได๎ แตํถ๎าเป็น
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แลปเราอาจได๎ไอเดียอะไรบางอยํางที่เอามาปรับใช๎ได๎ที่เมืองไทย ตํอจากนั้นก็เป็นการรวมกลุํมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พร๎อมทั้งนัดหมายกันตํอไป
วันที่ 13 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่เก้า
การไปห๎องเรียนเช๎าไมํใชํเรื่องดีเสมอไป เพราะคนเปิดประตูยังไมํมา T^T เช๎านี้เริ่มฟังบรรยายตํอเนื่อง
จากเมื่อวานคือ Accelerator & Cosmology จากนั้นเป็นการนาเสนอระบบการศึกษาของประเทศ
Romania, Rwanda, Slovakia ประเทศโรมาเนียต๎องมีใบรับรองสุขภาพจิตด๎วยนะกํอนเป็นครูได๎ และที่
ชอบที่สุดคือคาพูดของรัฐบาลเค๎าที่วํา "อยากเป็นครูคุณต๎องเรียนรู๎ตลอดเวลา" ครูจ๐าวํามันจริงนะ และที่
นําสนใจอีกประเทศหนึ่งคือประเทศสโลวาเกีย นักเรียนต๎องมีการสอบจบในปีสุดท๎าย (ม. 6 นั่นเอง)
ชํวงบํายเป็นการเยี่ยมชม PS/LINAC/LEIR คล๎าย ๆ กับที่ไปดูที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค๑การ
มหาชน) ที่ประเทศเราเลยคํะ ประเด็นเก็บตกเกี่ยวกับการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ Electron Cooling System
ไมํได๎หมายความวําทาให๎เย็น แตํหมายถึงการเพิ่มความหนาแนํนของไออนบีม ซึ่งจะทาให๎บีมเล็กลง
วันที่ 14 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบ
โปรแกรมครูฟิสิกส๑สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา เชํนเดียวกับวันนี้ เริ่มต๎นเก๎าโมงเช๎าด๎วยการ
บรรยาย Medical Applications of Partical Physics เห็นทีไมํใชํวงการนักวิทยาศาสตร๑อยํางเดียวซะแล๎วที่
ต๎องตื่นตัว วําที่คุณหมอทั้งหลาย (หมายถึงเด็ก ๆ ที่อยากเป็นคุณหมอ) คงต๎องให๎ความสนใจกับวิชา
ฟิสิกส๑ให๎เยอะขึ้นนะคํะ และคงต๎องติดตามเทคโนโลยีตําง ๆ ด๎วย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร๑ด๎วย พวก
E-health เห็นทีจะหลีกเลี่ยงได๎ยาก ตามโปรแกรมเราต๎องนาเสนอระบบการศึกษากันตํอแตํโปรแกรมได๎
เปลี่ยนเป็น Working Groups แทน กลุํมของครูจ๐าคือ Lab Teacher วันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับ Cloud
Chamber อีกครั้ง แล๎วก๎อศึกษาอุปกรณ๑การทดลอง เครื่องมือวัดและโปรแกรม Cobra4 ของบริษัท
PHYWE พรุํงนี้ก็ศึกษากันตํอคํะ
วันที่ 15 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบเอ็ด
วันนี้ตื่นขึ้นมาปวดขามาก ถามครูอ๎อมวําครูอ๎อมเหยียบขาครูจ๐ารึปลําวเมื่อคืน เห็นทีจะไมํใชํ นําจะเป็น
อาการปวดสะสมเพราะเดินเยอะมากในแตํ ละวัน วันนี้เริ่มโปรแกรมเก๎าโมงเช๎าด๎วยการนาเสนอระบบ
การศึกษาของประเทศที่เหลือ 5 ประเทศคือ Spain, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States
และแล๎ววันนาเสนอระบบการศึกษาของประเทศไทยก็มาถึง หัวใจเต๎นเกินร๎อยครั้งตํอนาทีเห็นจะได๎
ตื่นเต๎นมาก ถึงกับจะเป็นลม แตํต๎องซํอนความตื่นเต๎นนั้นไว๎ แล๎วนาเสนองานตามที่ได๎เคยวางแผนไว๎แตํ
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ต๎องเพิ่มเนื้อหาจากที่เตรียมมานิดหนํอยให๎ตรงประเด็น การนาเสนอเป็นไปโดยเรียบร๎อย สุดท๎าย อุ๏บ !
แยํแล๎วไมํมีคาถาม แตํได๎ยินมาคานึงวํา Perfect ฮิฮิ (ไมํรู๎แกล๎งชมให๎กาลังใจรึปลําว ) แตํครูจ๐าและครู
อ๎อมก็ได๎พยายามถึงที่สุดแล๎วคํะ ถํายวีดีโอไว๎ด๎วย กลับไปจะเอาไปเปิดให๎ดูนะคะ ฟังระบบการศึกษา
ครบทุกประเทศแล๎วก็รู๎เลยวําประเทศเราเอาแบบอยํางระบบการศึกษาของประเทศอเมริกา ซึ่งฟังจาก
การนาเสนอเค๎าก็บอกวําไมํดี มีปัญหาเยอะ ไมํวําจะเป็นการที่โรงเรียนต๎องให๎นักเรียนผําน 100% แตํเค๎า
ดีกวําเราที่จานวนนักเรียนตํอห๎องน๎อยกวํา อืม นําคิดนะคะ เค๎ายังมองวําไมํดี แล๎วเราวําไง? ประเทศ
อังกฤษนําสนใจคํะครูฟิสิกส๑ต๎องจบฟิสิกส๑และวิศวกรรมเทํานั้น จากนั้นก็ไปเข๎าฟังบรรยาย Anti Matter
ที่ Globe ชํวงบํายเป็น Working group เย็นวันนี้มีการเลํนวอลเลย๑บอลกันข๎างโรงอาหาร 1 ครูจ๐ากับครู
อ๎อมก็ไปเลํนกับครูฟิสิกส๑คนอื่น ๆ ด๎วย กลับมาถึงห๎องปวดไปหมดทั้งตัว เฮ๎อ ไมํนําทรมานตัวเองเลย
แตํก็สนิทกับเพื่อนครูมากขึ้นคํะ

ภาพ 35 บรรยากาศการเลํนกีฬาวอลเลย๑บอลกับเพื่อนครูฟิสิกส๑ที่เข๎ารํวมโครงการ HST2010
วันที่ 16 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบสอง
เริ่มโปรแกรมวันนี้ด๎วยการฟังการนาเสนอเครื่องมือของ PHYWE โปรแกรม Cobra4 ซึ่ง working group
ของครูจ๐าได๎ทดลองเครื่องมือตําง ๆ เหลํานี้มาแล๎ว เลยเป็นการชํวยเสริมและรํวมกิจกรรมมากกวํา
หลังจากนั้นก็ไปฟังบรรยาย Anti-matter ตํอจากเมื่อวาน รํวมกับโปรแกรมของนักศึกษา แนํนอนเราก็
ต๎องเจอน๎องชายของเราทั้งสองคนอยูํแล๎ว ชํวงบํายเป็นการเยี่ยมชม Antimatter Factory แตํเนื่องจากการ
ประสานงานไมํพร๎อม เลยเปลี่ยนเป็นการเยี่ยมชมรอบ ๆ ตึก ศูนย๑คอมพิวเตอร๑แทน จากนั้นก็เป็นการ
ประชุมกลุํม working group กันถึงห๎าโมงเย็น เย็นวันนี้มี Hardronic Festival แตํเนื่องจากน๎อง ๆ ไมํชอบ
เพลงแนวฮาร๑ดคอ และงานนี้ก็ไมํได๎เป็นโปรแกรมบังคับ เรา (ครูและนักศึกษาไทย) เลยเปลี่ยนแผนมา
ทากั บ ข๎ า วกั น เมนูอาหารวันนี้คือ ต๎ม ย าปลาแซลมอน ผัดกระหล่าปลีน้ามันหอย ไกํ งวงผัดซอส
ปลาหมึกทอด หนังปลาแซลมอนทอดและข๎าวสวยร๎อน ๆ ชํวยกันทา อรํอยทุกอยํางเลยคํะ ^^
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ภาพ 36 อาหารเย็นแสนอรํอยของวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
วันที่ 17 และ 18 ก.ค. 2553
วันหยุดครั้งที่สอง
วันหยุดเสาร๑อาทิตย๑ของสัปดาห๑ที่สอง ครูฟิสิกส๑และนักศึกษาทั้ง 4 คน เราออกเดินทางกันโดยไมํได๎
วางแผนใด ๆ เส๎นทางที่เราออกเดินทางไปคือ ปารีส เมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ชํางงดงามสมคาล่า
ลือ แตํคงต๎องหาโอกาสมาอีกเพราะเวลามันน๎อยเสียเหลือเกินคํะ

ภาพ 37 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 19 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบห้า
เช๎าวันจันทร๑ เก๎าโมงเช๎าเชํนเคย ด๎วย Hands-on Particle & Accelerator Physics (in the classroom) มี
กิจกรรมนําสนใจเยอะแยะเลยคํะ สามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในการนาเข๎าสูํบทเรียนได๎ดีเลยทีเดียว ชํวง
บํายเป็น Working group และชํวงเย็นเป็น International Evening ซึ่งวันนี้ทุกประเทศก็เตรียมอาหาร
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เครื่องดื่ม มาทานกัน ประเทศไทยไมํมีอาหารและเครื่องดื่ม แตํเราโชว๑ราไทย ชื่อ ระบาศรีวิชัย (เพราะครู
จ๐ามาจากภาคใต๎เลยเลือกระบาชุดนี้ และต๎องขอบคุณผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงสง และครูแอนนา ครู
นาฏศิลป์ที่โรงเรียนของครูจ๐า ที่ได๎สละเวลาฝึกซ๎อมระบาชุดนี้คํะ) เป็นที่ประทับใจของทุกประเทศ และ
นํายินดีที่มีหลาย ๆ คน มาฝึกไหว๎กับครูจ๐า เค๎าอยากขอบคุณที่แสดงให๎เค๎าดู พวกเขาชอบมาก ดีใจมาก ๆ
เลยคํะ หลังจากนั้นก็มีการเต๎นของหลาย ๆ ประเทศ สนุกสนานกัน รํวมกันร๎องเพลงพร๎อมเสียงกีต๎าร๑
แยกย๎ายกันกลับที่พักตอนตี 1 คํะ
วันที่ 20 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบหก
โปรแกรมวันนี้เป็น Workshop เกี่ยวกับ Dark Matter และ Quantum โดย Perimeter Institute ซึ่งเป็น
สถาบันที่มีนักฟิสิกส๑เลื่องชื่อมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Stephen Hawking นักฟิสิกส๑ที่ทุกคนคงรู๎จักกันดี
ในยุคนี้ Perimeter เป็นสถาบันจากแคนาดา ต๎องยอมรับเลยวําของเค๎าดีจริง ๆ เริ่มตั้งแตํ hands-on การ
นาเข๎าสูํเรื่องตําง ๆ ที่เราจะสอน สิ่งที่ครูจ๐าชอบมากคือ การทาให๎เด็กเรียนรู๎จักคาที่ใช๎เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ผําน hands-on หลายคนมองข๎ามจุดนี้ไป เชํน การสังเกตคาที่ใช๎กับคลื่นและอนุภาค มันชํวยให๎นักเรียน
เข๎าใจคลาดเคลื่อนน๎อยลงนะ โดยเฉพาะพอเข๎าสูํเรื่องทวิภาพของคลื่นและอนุภาค จุดเริ่มต๎นของฟิสิกส๑
ยุคใหมํ (Modern Physics) ซึ่งครูจ๐าคิดวําสาคัญ การเชื่อมโยงเรื่องราวที่เราเคยทากันในห๎องเรียนเข๎ากับ
เอกภพ เราสามารถเข๎าใจระบบ GPS โดยการคานวณงําย ๆ ซึ่งนักเรียน ม.4 สามารถทาได๎ แล๎วนักเรียน
จะได๎ทึ่งกับความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยูํในปัจจุบัน ซึ่งยังพัฒนาตํอไปไมํสิ้นสุด ถามวําใครละ
เป็นคนพัฒนาสิ่งเหลํานี้ พวกหนูไงคํะ เด็ก ๆ ที่นํารักของคุณครู พวกหนูเป็นกาลังของประเทศชาติใน
การพัฒนาตํอไป สิ่งเหลํานี้อยูํในชีวิตประจาวันของเรา หลายคนบอกวําฟิสิกส๑เรียนแคํนี้ก็ยากอยูํแล๎วจะ
เพิ่มอะไรเข๎าไปมากมายอีก ครูจ๐าคงต๎องบอกวําหนูคงหลีกเลี่ยงสิ่งเหลํานี้ไมํได๎ โทรศัพท๑ที่หนูใช๎ Black
berry ระบบค๎นหาเส๎นทาง เทคโนโลยีที่พวกหนูใช๎อยํางเชี่ยวชาญ ล๎วนเกิดจากฟิสิกส๑ยุคใหมํ พวกหนู
ต๎องเดินหน๎าตํอไป หนูจะหยุดอยูํหน๎าเวทีคอนเสิร๑ตหรือดูซีรีย๑เกาหลีอยํางเดียวไมํได๎ ขณะที่พวกหนู
กาลังเสพสิ่งเหลํานี้อยูํ ประเทศเกาหลีเค๎าพัฒนาพลังงานนิวเคลียร๑ไปถึงไหนแล๎ว นักเรียนเวียดนามเค๎า
เรียนเข๎ มกวําเราอีกนะ ประเทศของเรา เราต๎องทาให๎มันพั ฒนาตํอไปนะ บ๎านเรานําอยูํ ทรัพยากร
เพียบพร๎อม มาชํวยกันทาให๎งานเกษตรบ๎านเราพัฒนา การแปรรูปสินค๎ามีมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะกับประเทศของเรา เย็นวันนี้ครูจ๐าเข๎าแลปตํอ เสร็จประมาณสี่ทุํมครึ่ง ยังต๎องปรับปรุงแก๎ไขอีก
เยอะ แตํเวลาน๎อยเหลือเกิน หวังวําทุกอยํางจะเรียบร๎อยในที่สุด
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วันที่ 21 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบเจ็ด
วันนี้โปรแกรมเริ่มเช๎ากวําปกติคือ 8.30 น. จุดนัดหมายคือตึก 33 เพื่อออกเดินทางไปเยี่ยมชม LHCb และ
CMS ได๎ลงไปด๎านลํางด๎วย เห็นแล๎วก็ทึ่งนะ กับการทุํมแรงกาย แรงใจ และเงินจานวนมาก ให๎กับการ
ทดลองนี้ โดยเฉพาะตอนเจาะลงไปด๎านลําง ปัญหาคือน้า เค๎าต๎องแชํแข็งบริเวณที่จะทาการเจาะด๎วย
ไนโตรเจนเหลว โอ๎ ว๎า ว เค๎ า ต๎ อ งดู แลเครื่ อ งตลอดเวลา ไฟฟ้ า ที่ ใ ช๎ก็ ซื้ อ จากสองประเทศคื อ
สวิสเซอร๑แลนด๑และฝรั่งเศส เค๎าบอกวําไมํใชํหน๎าที่ที่จะไปสนใจเรื่องนั่น (การผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ
สร๎างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใหมํ ) แตํก๎อต๎องจํายเงินจานวนมหาศาลเชํนกัน สิ่งที่นําสนใจคือถ๎าไฟดับจะ
เป็นยังไง มีเครื่องสารองไฟมั๊ย คาตอบคือ มี แตํเครื่องสารองไฟมีไว๎สาหรับอุปกรณ๑ที่จาเป็นเทํานั้น เมื่อ
ไฟดับปุ๊บ บีมดรั้ม ทันที หมายถึงจะไมํมีบีมภายในเครื่องเรํง แตํสิ่งที่จาเป็นคือการทาให๎แมํเหล็กเย็น
ตลอดเวลา เพราะจะเสียเวลามากถ๎าแมํเหล็กมีปัญหา อืม ชํวงบํายยังคงมี meeting working group
(สาหรับกลุํมครูจ๐า Lab Teacher) เย็นวันนี้เป็นการไปปิคนิคที่ภูเขา Jula ซึ่งถ๎าใครมาที่เซิร๑นยํอมเห็น
แนวเทือกเขานี้แนํนอน เราเดินทางโดยรถสํวนตัวของครูที่เข๎ารํวมโปรแกรมและเจ๎าหน๎าที่บางคน คุณ
ลุงใจดีเรียบชวนครูจ๐ารํวมเดินทางไปด๎วยกัน พร๎อมเพื่อนอีก 3 คน เส๎นทางจากเซิร๑นไปยังเทือกเขา
ประมาณ 30 นาที เห็นจะได๎ ถ๎าไมํหลง จากนั้นเราลงจากรถแล๎วเดินตํอไปยังยอดเขา ซึ่งแตํละคนต๎อง
ชํวยกันถือสิ่งของคนละอยํางสองอยําง เดินไปเป็นกลุํมใหญํ ทุกคนชํวยและรอกัน เมื่อถึงยอดเขา ลม
หนาว ๆ ก็พัดมา วิวสวยมาก ผู๎หญิงชํวยกันหั่นพิชชํา ชีส ขนมปัง และอาหารตําง ๆ ที่นามา ผู๎ชายก็เริ่ม
เปิดไวน๑ เบียร๑ ดื่มกัน แตํก็ยังมีน้าผลไม๎ด๎วย สักครูํฝนก็ตกลงมา ทุกคนวิ่งหลบฝนกันอยํางสนุกสนาน
เสร็จภารกิจเราก็เดินกลับลงมา ครูจ๐าและเพื่อนครูจานวนหนึ่งเราลงมาทางลาดชัน ท๎าทายตัวเอง แวะ
ถํายรูปบ๎าง เกือบล๎มกันบ๎าง ก็สนุกดี ถึงรถ เราก็รอทุกคนลงมาพร๎อมกัน ทุกคนปลอดภัยดี นั่งรถกลับ
รถครูจ๐าเราร๎องเพลงกัน เค๎าบอกให๎ครูจ๐าร๎องเพลงไทย ครูจ๐าเลยร๎องเพลง ลอยกระทง อิอิ ก็ไมํรู๎จะร๎อง
เพลงอะไรนี่นา กลับถึงเซิร๑นตอน สี่ทุํมครึ่ง แตํยังนอนไมํได๎หรอกนะ ต๎องทางานตํอ พยายามกันตํอไป
วันที่ 22 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันที่สิบแปด
วันนี้ดูเหมือนจะวํางเพราะเป็น Working group ทั้งวัน แตํมันเป็นวันวํางสาหรับคนอื่น ไมํใชํครูจ๐าคํะ
วันนี้กลับกลายเป็นวันที่ครูจ๐าต๎องตื่นเช๎ากวําปกติประมาณ หกโมงเช๎า มุํงหน๎าไปยัง Teacher Lab เช๎า
ขนาดนี้ไมํมีใครตื่นมาที่ห๎องหรอกคํะ แตํครูจ๐ามีกุญแจห๎อง ไมํเป็นไร เหตุที่ต๎องมาแตํเช๎าคือ ครูจ๐ า
ทดลองสร๎าง Cloud chamber แบบประหยัด ใช๎วัสดุในครัวเรือน กลัวที่สุดคือมันไมํได๎ผล ถึงกับจบชีวิต
เลยทีเดียว เอานํายังไงก็ต๎องลองดูกํอน นั่งทาอุปกรณ๑คิดนู๎นคิดนี่ไปจนเกือบ 8.30 น. แล๎วประตูแลปก็
ถูกเปิดออกพร๎อมกับชายผิวดา สมาชิกกลุํมครูจ๐าเองคํะ เลยชํวยกันทดลองและสังเกต ตื่นเต๎นอีกแล๎ว จะ
ได๎ผลมั๊ยเนี๊ย อุ๏บ! สาเร็จ เห็นผลชัดเจน และแล๎วเราก็สามารถทา Cloud chamber แบบประหยัดและ
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เป็นไปได๎ เด็ก ๆ รอหนํอยนะคํะ ครูจ๐ากลับไปรับรองได๎ทดลองกันแนํนอน ดีใจจริง ๆ เกือบลืมทานข๎าว
เช๎า วําแล๎วก็ไปทานข๎าวกํอน แล๎วกลับมาอภิปรายผลกับเพื่อนในกลุํมอีกสองคน (กลุํมครูจ๐าแบํงเป็น
กลุํมยํอย 4 คน) แล๎วเราก็เตรียมนาเสนองาน อุ๏บ บํายโมงกวําแล๎วยังไมํได๎ทานข๎าวเที่ยงกันเลย เราเลย
ตัดสินใจหยุดพักแล๎วไปทานข๎าวเที่ยง หลังจากเตรียมนาเสนอกลุํมยํอยเสร็จ ครูจ๐ามีภารกิจยิ่งใหญํอีก
หนึ่งชิ้นคือรวมงานนาเสนอของกลุํมยํอย แล๎วเตรียมงานนาเสนอของกลุํมใหญํ ปาเข๎าไปเกือบสี่โมงเย็น
แล๎วก็ประชุมกลุํมกันตํอ จนหัวหน๎าผู๎ประสานงาน (เจ๎าหน๎าที่เซิร๑น) ประจากลุํมครูจ๐าเข๎ามาดูการเตรียม
นาเสนองาน ซึ่งก็ผํานไปด๎วยดี มีปรับแก๎นิดหนํอยในสํวนของบางกลุํมยํอย แตํไมํใชํกลุํมครู จ๐า อิอิ ทุก
คนประทับใจในงานทดลองของกลุํมครูจ๐ามาก เพราะนาไปใช๎ได๎จริง (ภูมิใจ) เกือบห๎าโมงเย็น เราต๎อง
ไปห๎องเรียนตํอเพื่อฟังบรรยายพิเศษโดย Special Guest (จอห๑น) ซึ่งถือวําเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งของ
เซิร๑น จบบรรยาย ฝนก็ตกลงมา (อันที่จริงก็ตกตั้งแตํตอนมาห๎องเรี ยนแล๎ว) จะกลับกันยังไงละทีนี้ Mick
ผู๎จัดโครงการ อาสาไปสํงที่หอพัก โดยมีครูอ๎อม เพื่อนสองคนชาวตุรกี และเพื่อนชาวโรมาเนีย นั่งรถ
กลับด๎วยกัน กลับมาถึงห๎องก็มีภารกิจเล็ก ๆ ที่อาสาตัดกระดาษเพื่อเตรียมของขวัญให๎กับผู๎จัดโปรแกรม
จากนั้นก๎อทานข๎าวเย็นที่โรงอาหาร แล๎วคืนนี้ก็ต๎องรอ งานนาเสนอที่กลุํมยํอยกลับไปปรับแก๎ แล๎วสํง
อีเมล๑มาให๎ครูจ๐า งานนี้ยังไมํจบจริง ๆ แล๎วคืนนี้จะได๎นอนมั๊ยเนี๊ย
วันที่ 23 ก.ค. 2553
โปรแกรมวันสุดท้ายของเซิร์น
วันนี้เริ่มเก๎าโมงเช๎าเชํนเคยเป็นการนาเสนองาน Working group กลุํมครูจ๐านาเสนอเป็นกลุํมสุดท๎าย โดย
แตํละกลุํมมีเวลาในการนาเสนองานกลุํมละ 30 นาที กลุํมครูจ๐าเริ่มนาเสนอตอนบํายสองกวํา ๆ ฟังกลุํม
อื่น ๆ นาเสนองานกัน เครียดมาก แตํกลุํมครูจ๐าเราไมํได๎ซ๎อมนาเสนอรวมกันเลย เพราะงานเยอะมาก
(Lab Teacher) ไมํมีเวลาซ๎อม แตํก็เฮฮากันตามประสาคนทาการทดลอง กํอนจบเรามีการนาเสนอรูปขา
ๆ ที่เราทากันในห๎องแลป สร๎างเสียงหัวเราะให๎กับทุกคน การนาเสนองานของครูจ๐าผํานไปด๎วยดี เพราะ
ครูจ๐าสามารถสร๎าง Cloud Chamber ที่ราคาถูก แตํคุณภาพดีกวําของที่ใช๎ทดลองกันปกติ งานนี้เรียกวํา
ผํานฉลุยเลยละกัน ของดีไมํต๎องโฆษณามาก ฮิฮิ บํายสามเรามี Special guess คนนี้พิเศษจริง ๆ เป็น
Director ของเซิร๑น อืม เย็นนี้มี Farewell BBQ เหมือนกับเป็นการเลี้ยงอาลา ทุกคนรํวมกันจัดโต๏ะ
รํวมกันเตรียมอาหาร รํวมกันกิน รํวมกันเต๎น รํวมกันเก็บของ แนํนอนเราบอกลากัน แตํไมํลืมที่จะเตือน
ให๎สํงอีเมล๑หากัน ครูจ๐ากับเพื่อนชาวโปรตุเกสสัญญากันวํากลับไปจะพัฒนาการทดลองเกี่ยวกับ Cloud
Chamber ตํอ เมื่อเราได๎ผลการทดลอง เราจะแชร๑ข๎อมูลกันผํานทางอีเมล๑ ขอบคุณผู๎จัดทุกคนที่ดูแลเป็น
อยํางดี
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วันที่ 24 ก.ค. 2553
การเตรียมตัวกลับสู่มาตุภูมิ
ครูฟิสิกส๑และน๎องนักศึกษาทั้งสี่เดินทางไปเมืองเจนีวาเพื่อหาซื้อของฝากเล็ก ๆ น๎อย ๆ กลับบ๎าน วันนี้
ทั้งวันเราอยูํในห๎าง แตํทาไมรู๎สึกเหนื่อยเหลือเกิน ตอนบํายพวกเราก็ไมํลืมที่จะซื้อของสดที่ซุปเปอร๑มา
เก็ตไปทาอาหารกินกันที่หอน๎อง ๆ เมนูเป็นราดหน๎าเส๎นหมี่เป็ด ข๎าวสวย ผัดผัก ไขํดาว เป็ดผัดซอสบาร๑
บีคิว

ภาพ 38 อาหารเย็นแสนอรํอยของวันที่ 24 กรกฎาคม 2553
วันที่ 25 ก.ค. 2553
การเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ
เช๎าวันนี้พวกเรานัดเจอกันที่โรงแรมที่พวกพี่ ๆ ครูฟิสิกส๑พักในเวลาเที่ยงวัน ทานข๎าวที่โรงอาหาร 1
พูดคุย เลํนเกมกันไป จนเวลาบํายสามโมง พวกเราก็ออกเดินทางไปสนามบินด๎วยรถบัส น๎อง ๆ ชํวยพี่ ๆ
ลากกระเป๋าใบใหญํ แบํงเบาสัมภาระที่หนักอึ้ง (น๎องชายเราทั้งสองคนนํารักจริง ๆ ขอบใจมากจ๏ะ) เมื่อ
ถึงสนามบินเราก็ต๎องนั่งรอ รอ และ รอ น๎องกล๎ามีภารกิจต๎องกลับกํอน สํวนน๎องฐา ก็อยูํรอพวกพี่ตํอ
เมื่อได๎เวลาครูฟิสิกส๑ก็บอกลาน๎อง เข๎าไปโหลดกระเป๋า ตรวจรํางกาย นั่งรอขึ้นเครื่องหน๎าประตูทางออก
ขณะนั่งรอก็มีเพื่อนรุํนพี่ที่เคยเข๎ารํวมโปรแกรม HST2008 และมารํวมกิจกรรมบางสํวนชํวงท๎าย ๆ ของ
HST 2010 เดินเข๎ามาทักทายและพูดคุยด๎วย สิ่งที่เค๎าประทับใจคือราไทย ซึ่งยังคงเป็นที่กลําวขานกัน
(ครูจ๐าเริ่มเขิน) หลังจากนั้นก็แยกย๎ายไปขึ้นเครื่อง บนเครื่องบินจากเจนีวาไปซูริก จากข๎อสังเกตทั้งขาไป
และกลับ บนเครื่องแจกเฉพาะ ชอกโกแลต 1 ชิ้น กับน้าเปลํา 1 ขวด แล๎วเราก็ไปตํอเครื่องที่ซูริกเพื่อออก
เดินทางไปยังกรุงเทพฯ โชคดีที่กระเป๋าโหลดจากเจนีวาไปยังกรุงเทพเลย (ลืมบอกวํากระเป๋าครูจ๐า
น้าหนักเกิน แตํโหลดพร๎อมครูอ๎อมเลยผําน อิอิ) การตรวจรํางกาย กระเป๋าติดตัวและหนังสือเดินทางไมํ
มีปัญหา หลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปนั่งรอบนเครื่องบิน การเดินทางจากซูริกไปกรุงเทพฯ ใช๎เวลาบน
เครื่องบินประมาณ 11 ชั่วโมงด๎วยระยะทางกวําเก๎าพันกิโลเมตร ก็ลุ๎นอยูํวําขากลับเราจะนั่งกับใครนะ
จะใจดีเหมือนตอนขามาหรือเปลํา ขณะนั่งรอเครื่องออกครูจ๐าก็เลยถือโอกาสนั่งอํานหนังสือ แล๎วก็มี
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ผู๎หญิงหน๎าตาคํอนไปทางคนจีน แอบเห็นแว๏บ ๆ วําพาสปอร๑ตที่เค๎าถือไมํใชํประเทศไทย อืม นั่งอําน
หนังสือไปกํอนดีกวํา เมื่อผู๎หญิงคนนั้นนั่งลงข๎าง ๆ เค๎าก็เอํยถามครูจ๐าเป็นภาษาไทยวํา "คนไทยเหรอ
คํะ" พร๎อมสํงยิ้มให๎ (เค๎าสังเกตหนังสือที่อําน) ครูจ๐าสํงยิ้มตอบ แล๎วตอบเพียงสั้น ๆ วํา คํะ หลังจากนั้น
บทสนทนาอันยื่นยาวของเราก็เริ่มขึ้น พี่ผู๎หญิงคนนี้ชื่อพี่ไกํ เป็นผู๎หญิงเกํงทางานที่ประเทศนอร๑เวย๑มา
25 ปี อาชีพหลักคือดูแลผู๎ป่วยในห๎องไอซียู และเปิดบริษัทแปล/ลําม ให๎กับทางราชการและบุคคลทั่วไป
(โชคดีจังเลยคํะได๎รู๎จักกับคนเกํง ๆ อีกคน) เราเริ่มต๎นบทสนทนาด๎วยเรื่องเบา ๆ สอบถามข๎อมูลสํวนตัว
ของแตํละคน พี่ไกํเป็นสาวเชียงใหมํคํะ ด๎วยความประทับในกฏหมายทางการศึกษาของประเทศนอร๑เวย๑
ที่ครูจ๐าได๎ฟังมาตอนเข๎ารํวมโปรแกรมที่เซิร๑น ทาให๎เราได๎แลกเปลี่ยนทัศนคติด๎านการศึกษาไทย และ
อุปนิสัยทั่ว ๆ ไปของคนไทยและนอร๑เวย๑ เราอยากให๎เด็กไทยพัฒนามากกวํานี้ทั้งทางด๎านวิชาการและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่อาจขาดหายไปบ๎างในปัจจุบัน เชํน มารยาท ความอํอนน๎อมถํอมตน การเข๎าหา
ผู๎ใหญํ ความรับผิดชอบ เจตคติตํอการเรียนการทางาน การรักการอําน เป็นต๎น ได๎แงํคิดเยอะแยะเลยคํะ
สรุปเที่ยวบินกลับคราวนี้ครูจ๐าก็ยังคงโชคดีเหมือนเดิม กํอนจากกันเราแลกเปลี่ยนอีเมล๑กัน พี่ไกํใจดี
บอกวําถ๎าต๎องการไปเที่ยวหรือไปหาความรู๎ที่ประเทศนอร๑เวย๑ พี่ยินดีติดตํอเอกสารและเป็นลํามให๎ ว๎าว
คนไทยใจดีที่สุดเลย ขอบคุณลํวงหน๎าคํะพี่ มาถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ ก็มีความรู๎สึกวําระบบรักษา
ความปลอดภัยของบ๎านเรามันน๎อย ๆ ไปหรือเปลํา แตํก็รวดเร็วดี มีเ พื่อนรุํนพี่มารอรับที่สนามบิน
(ขอบคุณมากคํะทุกคน) ครูจ๐าตัดสินใจพักที่กรุงเทพ 1 คืน กํอนที่จะเดินทางกลับบ๎านที่ทุํงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด๎วยสายการบินนกแอร๑ ในวันที่ 27 กรกฎาคม นกแอร๑ใจดีกระเป๋าน้าหนักเกินนิด
หนํอยก็โหลดกระเป๋าให๎ ถึงสนามบินครอบครัวที่อบอุํนก็มาต๎อนรับ สวัสดีคํะทุกคน ครูจ๐ากลับมาแล๎ว
คํะ

ภาพ 39 บรรยากาศวันเดินทางกลับ

