บทนํา
โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
(CERN Summer Student Programme and
CERN Physics High School Teacher Programme)
เมื่ อ ครั้ ง ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ นเซิ ร์ น
(The European Organization for Nuclear Research, CERN) ณ สมาพันธรัฐสวิส และมีความสนพระทัยใน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซิร์น ในหลายวโรกาสได้ทรงมีพระราชดําริว่า หากนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มี
โอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ไทยเป็นอันมาก เพื่อสนองแนวพระราชดําริดังกล่าว จึงได้เกิดการประสานงานระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์นและ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการในแขนงที่เกี่ยวข้อง
กระทั่งในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงได้มีการลงนามในเอกสารแสดง
เจตจํานงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities
and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI)
ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จประทับเป็นองค์ประธานสักขี ในการลงนามครั้งนั้นด้วย

ภาพที่ 1 และ 2: การลงนามใน EOI (Expression of Interest) เมื่อ 16 มีนาคม 2552 ระหว่างสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับ CMS (Compact Muon Solenoid) Experiment ของเซิร์น
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เอกสารแสดงเจตจํานงที่จะมีความร่วมมือกัน (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
และเซิร์น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทํางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยใน
กลุ่ม CMS (The Compact Muon Solenoid) รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศ
ไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics High School Teacher
Programme ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจาก
การลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดําเนินการจัดทําโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือและครู
สอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนําความขึ้นกราบบังคม
ทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ 2 คน ใน
ขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN
Physics High School Teacher Programme ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมี 7 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การดําเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาค ฤดูร้อนเซิร์น ประกอบด้วย
1) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
5) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
ผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็น
ปีที่ 3 ของการดําเนินงาน ได้ดําเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการภาค
ฤดูร้อนเซิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดหวังว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์นจะได้นํา
ความรู้ที่ได้รับกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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เกี่ยวกับเซิร์น (CERN)
เซิร์น (CERN) เป็นชื่อย่อที่มาจากอักษรตัวแรกของชื่อเต็มในภาษาฝรั่งเศสว่า Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire หรือในภาษาอังกฤษ European Council for Nuclear Research หรือ
ที่ประชุมแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ ผู้อํานวยการคนปัจจุบันของเซิร์น (2555) คือ Professor Dr. Rolf-Dieter
Heuer เซิร์นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
ชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้จัดตั้งเป็นองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการ
วิจัยนิวเคลียร์ (European Organization for Nuclear Research) โดยมีประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง 12 ประเทศ
ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 20 ประเทศ ได้แก่
1. เบลเยี่ยม
2. ออสเตรีย
3. บัลแกเรีย
4. สาธารณรัฐเช็ก
5. เดนมาร์ก
6. ฟินด์แลนด์
7. ฝรั่งเศส
8. เยอรมนี
9. กรีซ
10. ฮังการี
11. อิตาลี
12. เนเธอแลนด์
13. นอร์เวย์
14. โปแลนด์
15. โปรตุเกส
16. สโลวาเกีย
17. สเปน
18. สวีเดน
19. สวิตเซอร์แลนด์
20. อังกฤษ
มีประเทศสังเกตการณ์ อีก 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ตุรกี อิสราเอล และรัสเซีย (ประเทศ
สังเกตการณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมและเข้าถึงข้อมูลของเซิร์นได้ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ
ของเซิร์น) เซิร์นก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาอะตอม หรือ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบัน งานวิจัยส่วนใหญ่
เน้นทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์ศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอม แต่เมื่อเรา
รู้จักนิวเคลียสของอะตอมมากขึ้นแล้ว รู้ว่ามีอนุภาคอะไรบ้าง และศึกษาส่วนประกอบที่เล็กลงไปกว่าระดับขนาดของ
โปรตอน ศึกษาอนุภาคต่างๆ เราเรียกว่า ฟิสิกส์อนุภาค)
เซิ ร์ น มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ก ารวิ จั ย ทางฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคมายาวนาน มี เ ครื่ อ งเร่ ง และ
เครื่องตรวจจับอนุภาคที่ถูกพัฒนาขึ้นที่นี่มากมาย สามารถลําดับเครื่องเร่งและงานที่สําคัญไว้ดังนี้
• ซินโครไซโครตรอน (Synchrocyclotron, SC) ปี ค.ศ.1957 เครื่องเร่งอนุภาคเครื่องแรกของ CERN
สามารถเร่งโปรตอนให้มีพลังงานสูงสุด 600 MeV
• โปรตอนซินโครตรอน (Proton Synchrotron, PS) ปี ค.ศ.1959 เร่งโปรตอนให้มีพลังงานได้สูงสุด 28
GeV และยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบัน
• เครื่องตรวจจับอนุภาคแบบ Multiwire proportional chamber ปี ค.ศ. 1968 มีลักษณะเป็นห้องที่
มีแก๊ส และมีลวดวางขนานกันเป็นแถวต่อกับขั้วไฟฟ้าและเครื่องขยายสัญญาณ เมื่อมีอนุภาคที่มีประจุ
ผ่านมาจะทําให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออนและถูกเร่งไปที่ลวดทําให้เกิดเป็นสัญญาณ พัฒนาขึ้นโดย
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Georges Charpak ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ.1992 และหลักการของเครื่องตรวจจับอนุภาคแบบ
นี้ยังคงใช้อยู่ในเครื่องตรวจวัดอนุภาคในปัจจุบัน
• เครื่องชนโปรตอนเครื่องแรกของโลก (Intersecting Storage Ring, ISR) ปี ค.ศ.1971 ทําให้เซิร์นมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องชนอนุภาคมากขึ้น และมีการร่วมมือกับนานาชาติอย่างเป็นทางการ
• ตรวจพบ neutral current ตามทฤษฎีการรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน
(Electroweak theory) ในปี ค.ศ.1973 โดยใช้ Bubble chamber (เครื่องตรวจจับอนุภาคแบบห้อง
ฟองอากาศ) ซึ่งทั้งนักทฤษฎีและนักทดลองที่ทํางานนี้ต่างได้รับรางวัลโนเบล
• ซูเปอร์โปรตอนซินโครตอน (Super Proton Synchrotron, SPS) ปี ค.ศ. 1976 ตอนเริ่มต้น
เดินเครื่องสามารถเร่งโปรตอนให้มีพลังงานได้ 300 GeV ปัจจุบันยังใช้งานอยู่ โดยใช้เร่งโปรตอนให้มี
พลังงานถึง 450 GeV และสามารถใช้เร่งอนุภาคอื่นนอกจากโปรตอนได้ด้วย
• ดัดแปลงให้ SPS เป็นเครื่องชนโปรตอนกับแอนติโปรตอน (Proton-Antiproton collider) ในปี ค.ศ.
1983 ซึ่งนําไปสู่การค้นพบ W และ Z โบซอน
• ใช้ SPS เพื่อเร่งและชนนิวเคลียสของธาตุต่างๆ ในปี ค.ศ. 1986 โดยการเร่งให้นิวเคลียสนั้นไปชนกับ
เป้านิ่ง เพื่อศึกษา ควาร์ก-กลูออนพลาสมา (Quark-Gluon Plasma, QGP) ซึ่งเป็นสถานะที่เชื่อกันว่า
เกิดขึ้นตอนที่เกิดบิ๊กแบงใหม่ๆ
• เครื่องชนอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนขนาดใหญ่ (Large Electron-Positron collider, LEP) เริ่ม
เดินเครื่องในปี ค.ศ. 1989 มีเส้นรอบวง 27 กม. เร่งอนุภาคให้มีพลังงาน 100 GeV ก่อนนํามาชนกัน
มีสถานีทดลองใหญ่ซึ่งมีเครื่องตรวจจับอนุภาคที่ซับซ้อนสี่สถานี ซึ่งทําการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
Electroweak theory LEP ถูกปิดลงเมื่อปี ค.ศ. 2000 เพื่อการก่อสร้าง LHC
• ผลิตแอนติไฮโดรเจนได้ในห้องทดลองเป็นครั้งแรก ปี ค.ศ. 1995 โดยใช้เครื่องเร่งแอนติโปรตอน
พลังงานต่ํา (Low Energy Antiproton Ring, LEAR)
• สามารถผลิตแอนติไฮโดรเจนได้จํานวนมาก และสามารถเก็บมันไว้ได้ ในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งจะช่วยให้
สามารถศึกษาเกี่ยวกับปฏิสสารได้มากขึ้น
• เครื่องชนฮาดรอนขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider, LHC) เริ่มเดินเครื่องครั้งแรกปี ค.ศ. 2008
หลังจากใช้เวลาศึกษาและออกแบบเจ็ดปี (1988-1994) ทําต้นแบบและส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมช่วย
ผลิตเจ็ดปี (1995-2001) ก่อสร้างและติดตั้งอีกเจ็ดปี (2001-2008) ใช้เร่งฮาดรอน (เช่น โปรตอน
ไอออนของออกซิ เ จน ไอออนของตะกั่ ว เป็ น ต้ น ) โดยสามารถเร่ ง โปรตอนให้ มี พ ลั ง งานได้ สู ง ถึ ง
3.5 TeV ก่อนนํามาชนกัน และจะเพิ่มเป็น 7 TeV ในปี ค.ศ. 2012
นอกจากนั้นเซิร์นยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นต้นกําเนิดของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) รวมถึงมีศูนย์คอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
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ภาพที่ 3: เครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น

ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงแผนภาพเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น เริ่มต้นจากกระบวนการสกัดโปรตอนจาก
นิวเคลียสของตะกั่ว ป้อนเข้าสู่เครื่องเร่งแนวตรงที่ชื่อว่า LINAC2 ซึ่งจะเร่งให้โปรตอนมีพลังงานประมาณ 50 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต์ จากนั้นโปรตอนจาก LINAC2 จะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม ที่มีชื่อว่า บูสเตอร์
(Booster) โปรตอนซินโครตรอน (Proton Synchrotron: PS) ซุปเปอร์โปรตอนซินโครตรอน (Super Proton
Synchrotron: SPS) ซึ่งจะเร่งโปรตอนให้มีพลังงานประมาณ 1.4 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ 25 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์
และ 450 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ ตามลําดับ ก่อนที่โปรตอนจะถูกส่งเข้าสู่ LHC (The Large Hadron Coliider) ซึ่ง
จะเร่งให้โปรตอนมีพลังงานประมาณ 7 เทระอิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นระดับพลังงานที่นักฟิสิกส์ใช้ศึกษาปรากฏการณ์
ในระดับฟิสิกส์อนุภาคในปัจจุบัน

LHC (The Large Hadron Collider)
LHC หรือเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนแบบปะทะขนาดใหญ่ เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมเครื่องปัจจุบัน
ของเซิร์น เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 มีเส้นรอบวงประมาณ 27กิโลเมตร ตั้งอยู่
ภายในอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 100 เมตรจากพื้นดิน โดยส่วนลึกที่สุดลึกถึง 175 เมตร
อยู่ใต้เทือกเขาจูรา และลึกน้อยที่สุด 50 เมตรอยู่ด้านทะเลสาบเจนีวา พื้นที่ครอบคลุมชายแดนระหว่างประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส การที่ต้องสร้าง LHC ไว้ใต้ดินเนื่องจากเมื่อคํานวณค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้อุโมงค์เก่า
ของเครื่องเร่งอนุภาค LEP เดิมของเซิร์น กับราคาที่ดินถ้าต้องสร้างบนพื้นดินแล้วการใช้อุโมงค์จะคุ้มกว่าการสร้าง
เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมมีข้อดีที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่มาก ซึ่งถ้าสร้างให้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรงจะต้องใช้
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ระยะทางที่ยาวมาก และสิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างมากกว่า อีกทั้งเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมสามารถเพิ่ม
พลังงานของอนุภาคให้สูงขึ้นได้โดยการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเส้นทางเดิม ด้วยเหตุนี้ LHC จึงเป็นเครื่องเร่งอนุภาค
แบบวงกลม

ภาพที่ 4: เครื่องเร่งอนุภาค LHC (The Large Hadron Collider) ที่ตั้งอยู่ใต้ดิน และสถานีตรวจวัดอนุภาค
จํานวน 4 สถานี ได้แก่ ALICE, ATLAS, LHCb และ CMS

จุดประสงค์ในการสร้าง LHC เพื่อทําการเร่งอนุภาคในกลุ่มฮาดรอน (โปรตอนและนิวเคลียส) ที่มีประจุทาง
ไฟฟ้า ให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศทางสวนทางกันจนมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วบังคับให้ลําอนุภาคทั้งสอง
เข้าชนกัน ณ จุดที่มีเครื่องตรวจวัดอนุภาคตั้งอยู่ในแต่ละสถานี นักฟิสิกส์จะทําการจําลองสถานการณ์ ที่มีเงื่อนไข
เหมือนกับช่วงหลังการเกิดบิ๊กแบงไม่กี่วินาที โดยการให้ลําอนุภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันที่พลังงานสูงมาก แล้วทําการ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทําการศึกษาเหตุการณ์แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกฎพื้นฐานในธรรมชาติตั้งแต่การกําเนิดอนุภาคจนกระทั่งการกําเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยการทดลองของ LHC นี้ นักฟิสิกส์คาดหวังว่าจะได้คําตอบของคําถามที่ได้มีความพยายามหาคําตอบมานานนับ
ทศวรรษ โดยที่ความรู้ในด้านฟิสิกส์ของอนุภาคที่แบบจําลองมาตรฐาน (standard model) ยังไม่สามารถหาข้อ
พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ที่มาของมวลของอนุภาคมูลฐาน การมีอยู่ของสสารมืดในเอกภพ การที่สสารและ
ปฏิสสารมีจํานวนไม่เท่ากันในปัจจุบัน การทดลองต่าง ๆ ที่ LHC จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบคําถามเหล่านี้
แม้ว่า LHC จะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีพลังงานสูง แต่ถ้าไม่มีเครื่องตรวจวัดอนุภาคก็แทบไม่มีประโยชน์
เครื่องตรวจวัดอนุภาคมีส่วนประกอบหลัก ๆ สามส่วน คือ 1) ระบบตรวจวัดรอยทางเดินของอนุภาค หรือส่วนที่ใช้
วัดโมเมนตัม 2) แคลอรีมิเตอร์ หรือส่วนที่ใช้วัดพลังงาน และ 3) ระบบแม่เหล็ก หรือส่วนที่ใช้ระบุชนิดของประจุ
ไฟฟ้า เครื่องตรวจวัดอนุภาคแต่ละเครื่องจะถูกออกแบบให้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การ
ทดลองหกกลุ่มการทดลองในสี่สถานีทดลองของ LHC มีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
ALICE มีขนาดกว้าง 16 เมตร สูง 16 เมตร ยาว 26 เมตร หนัก 10,000 ตัน ใช้งบประมาณ 3,450 ล้าน
บาท ALICE เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ใช้ศึกษาการชนกันของนิวเคลียสของตะกั่วโดยเฉพาะ ซึ่งจะศึกษาสมบัติ
ของพลาสมาและควาร์กและกลูออน ซึ่งเป็นสภาวะที่คาวร์กและกลูออนอยู่ภายใต้อุณหภูมิและความหนาแน่นที่สูง
มาก ๆ โดยไม่ได้รวมตัวกันเป็นฮาดรอน สภาวะเช่นนี้คาดว่าเกิดขึ้นหลังการเกิดบิ๊กแบงใหม่ ๆ ก่อนที่ควาร์กและ
กลูออนจะรวมตัวกันเกิดเป็นโปรตรอนและนิวตรอน

ภาพที่ 5: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ALICE และภาพตัดขวาง

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
ATLAS มีขนาดกว้าง 25 เมตร สูง 25 เมตร ยาว 46 เมตร หนัก 7,000 ตัน ใช้งบประมาณ 16,200 ล้าน
บาท ถูกออกแบบให้มีระบบแม่เหล็กรูปทรงโดนัทขนาดใหญ่ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้กับเครื่องตรวจวัดอนุภาค
ATLAS สามารถตรวจวัดอนุภาคมูลฐานได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นนิวตริโน การสลายตัวให้อนุภาคที่อยู่ในแบบจําลอง
มาตรฐานเกือบทั้งหมด ยกเว้นอนุภาคที่เสถียรที่สามารถหลุดออกจากเครื่องตรวจวัดอนุภาคไปได้ จุดประสงค์ใน
การศึกษาของ ALTAS เพื่อตรวจสอบความแม่นยําของทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐาน ตรวจสอบอนุภาคฮิกส์ (Higgs
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Boson) ตรวจสอบทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Supersymmetry Theory) และตรวจสอบทฤษฎีเอกภพที่มีมากกว่า 4
มิติ (Extra-dimensions Theory)

ภาพที่ 6: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง ATLAS และภาพตัดขวาง

CMS (Compact Muon Solenoid)
CMS มีขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 15 เมตร ยาว 21 เมตร หนัก 12,000 ตัน ใช้งบประมาณ 15,000 ล้าน
บาท เป็นเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเช่นเดียวกับ ATLAS แต่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
CMS มีลักษณะเหมือนหัวหอมที่แบ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะเป็นระบบตรวจวัดอนุภาคแต่ละชนิด จุดเด่นของ CMS
อยู่ที่ระบบสร้างสนามแม่เหล็กที่ใช้ขดลวดตัวนํายวดยิ่ง (Superconducting Solenoid) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ถึง 4 เทสลา

ภาพที่ 7: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง CMS และภาพตัดขวาง

LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCb มีขนาดกว้าง 13 เมตร สูง 10 เมตร ยาว 21 เมตร หนัก 5,600 ตัน ใช้งบประมาณ 2,250 ล้านบาท
เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสสารและปฏิสสารที่เกิดขึ้นจากอนุภาคที่
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ประกอบด้วยบี-ควาร์ก เพื่อที่ศึกษาว่าทําไมเอกภพของเราจึงประกอบไปด้วยสสารมากกว่าปฏิสสาร ทั้งที่ตอนกําเนิด
เอกภพจํานวนสสารและปฏิสสารควรจะมีจํานวนเท่า ๆ กัน

ภาพที่ 8: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCb และภาพตัดขวาง

LHCf (Large Hadron Collider forward)
LHCf
ประกอบด้ วยเครื่ องตรวจวั ด อนุ ภ าค 2 เครื่ อง แต่ ล ะเครื่ อ งมีข นาดกว้ าง 10 เซนติ เ มตร
สูง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนักเครื่องละ 40 กิโลกรัม วางอยู่ห่างจากจุดที่ชนกันของโปรตอนในเครื่อง
ATLAS ประมาณ 140 เมตร เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําการตรวจวัดอนุภาคไพออนที่เป็น
กลาง ซึ่งเกิดขึ้นกับลําโปรตอนในเครื่อง LHC

ภาพที่ 9: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCf

TOTEM (Total Elastic and diffractive cross section Measurement)
TOTEM มีขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนัก 20 ตัน ใช้งบประมาณ 195 ล้านบาท
สถานีทดลอง TOTEM ถูกออกแบบมาให้ศึกษารูปแบบการชนกันของอนุภาคและผลของขนาดหรือครอสเซกชัน
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(cross section) ของลําอนุภาคที่จะนํามาชนกันต่อ ความเข้มของของลําอนุภาค รวมถึงการกระเจิงแบบยืดหยุ่น
(elastic scattering) ที่เกิดจากการชนของอนุภาค
ผลของการทดลองในส่วนนี้จะเป็นส่วนช่วยให้นักฟิสิกส์สามารถปรับตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้ได้
รูปแบบการชนกันของอนุภาคที่สถานีทดลองอื่น ๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 10: เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง TOTEM

10

กิจกรรมในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิรน์
หนึ่งในพันธกิจของเซิร์น นอกจากการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว
การศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่เซิร์นให้ความสําคัญ ทุก ๆ ปีจะมีการกิจกรรมฝึกอบรม และดูงานสําหรับนักศึกษา
และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โดยได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น เปิดกว้างให้
นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้โดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ของเซิร์น โดยนักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น
เป็นระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นสองส่วนคือ นักศึกษาที่มาจากประเทศ
สมาชิกของเซิร์น (Member States) และ นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้สมาชิกของเซิร์น (Non-Member
States) เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ร่วมเข้าเป็นสมาชิกของเซิร์น จึงใช้วิธีการสมัครเข้าร่วมแบบ Non-Member
States ในปี ค.ศ. 2011 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ถึง 1,700 คน แต่มีที่จํากัดเพียง 255
คน โดยมาจาก 66 ประเทศทั่วโลก
ในส่วนประเทศไทยนั้น การจัดส่งนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ
ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 นับเป็นรุ่นที่สอง โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยสังเขปดังนี้

• ตารางกิจกรรม
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ: 26 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันที่
กิจกรรม
26 มิถุนายน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 23:25 น.
27 มิถุนายน
เดินทางถึงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมระยะเวลาการเดินทางประมาณ 11 ชม.
28 มิถุนายน
ปฐมนิเทศ โดยทีมผู้ประสานงานโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน
29 มิถุนายน
เริ่มต้นการฝึกงานภาคฤดูร้อน
6 กรกฎาคม - ช่วงเช้า : เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคทั้งทฤษฎี การทดลอง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการฝึกงาน
11 สิงหาคม
ช่วงบ่าย: เข้ารับการฝึกงาน
26 กรกฎาคม ช่วงบ่าย: เยี่ยมชมสถานีทดลอง CMS ในช่วงบ่าย แต่เนื่องจากกําลังดําเนินการทดลองจึงไม่
สามารถเยี่ยมชม detector ได้
4 สิงหาคม
เยี่ยมชม LEIR (Low Energy Ion Ring), LINAC และ Computer Center
9 สิงหาคม
เข้าร่วม Cloud chamber workshop
12 สิงหาคม
รายงานการฝึกงานของนักศึกษาภาคฤดูร้อน โดยอาสาสมัคร 20 คน
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วันที่
15 สิงหาคม
19 สิงหาคม
20 สิงหาคม

กิจกรรม
เยี่ยมชม สถานีทดลอง CMS อีกหนึ่งครั้งเพื่อไปเยี่ยมชม detector
สิ้นสุดโครงการ ส่งรายงาน
เดินทางกลับ

• โปรแกรมการบรรยายประจําวัน
โปรแกรมการบรรยายของโครงการภาคฤดูร้อนแต่ละปีจะสามารถติดตามได้ในเว็บเพจข้อมูลข่าวสารของ
โครงการที่ https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/summies/default%20page/default.asp

ภาพที่ 11: เว็บเพจข้อมูลข่าวสารของ CERN Summer Students 2011
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การบรรยายในแต่ละวันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานและการทํา
การทดลองที่เซิร์น ในการบรรยายจะเชิญวิ ทยากรจากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ
บุคลากรของเซิร์น โดยการบรรยายจัดขึ้นในช่วงเช้าตั้งแต่ 09.00-12.00 น. แบ่งเป็น 3 คาบ คาบละ 45 นาที
มีช่วงให้ถามคําถามจากสามคาบที่เรียนมาจนถึงเวลา 12:30 น. โดยหัวข้อการบรรยายแบ่งตามประเภท ดังนี้
ประเภทหัวข้อการบรรยาย
Theoretical physics

Experimental physics

•
•
•
•
•

หัวข้อการบรรยาย
Concepts in Particle Physics
Standard Model
Beyond the Standard Model
Standard Model and Higgs Physics at Hadron
Colliders
Beyond the Standard Model
What is String Theory?
Neutrino Physics
Cosmology
Astroparticle Physics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistics
Accelerators
Detectors
Electronics, DAQ, Trigger
From raw data to physics
Electronics, DAQ, Trigger
Triggers for LHC physics
Antimatter in the Lab
Nuclear Physics
Physics and CP Violation
Beyond Standard Model searches at LHC
From Heavy Ions to Quark Matter
Future Collider Technologies

•
•
•
•
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ประเภทหัวข้อการบรรยาย
Accelerator physics and
technology

หัวข้อการบรรยาย
• Superconducting Magnets
• Future Colliders : Physics Motivations

Computer and Program

• Introduction to Root
• LHC/Grid Computing

• โปรแกรมเยี่ยมชม
โปรแกรมการเยี่ยมชมภายในของเซิร์นจัดขึ้นหลังจากโปรแกรมการบรรยายประจําวันเริ่มขึ้นประมาณ 2
อาทิตย์ ซึ่งการเข้าร่วมโปรแกรมการเยี่ยมชมจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนเสมอเนื่องจากจํานวนของนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมจะถูกจํากัดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 30 คนต่อการเยี่ยมชมหนึ่งครั้ง โดยผู้ที่ทําการลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์
การเข้าร่วมการเยี่ยมชมก่อน ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันจะมีโอกาสในการเข้าร่วมได้ในวันที่มีการเยี่ยมชมเมื่อมี
ผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
• เยี่ยมชม CMS
การไปเยี่ยมชมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มสลับกันลงไปเยี่ยมชมด้านล่าง
กลุ่มที่รออยู่ด้านบน จะมีผู้ดูแลตอบคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับ CMS และการทดลองต่าง ๆ และพาขึ้นไปเยี่ยมชม
อาคารด้านบน ซึ่งใช้เป็นที่สร้าง CMS detector ก่อนนําลงไปติดตั้งด้านล่าง
จุดเด่นของ CMS อยู่ที่ระบบแม่เหล็กซึ่งออกแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยใช้ขดลวดตัวนํายวดยิ่ง
(Superconducting Solenoid) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถสร้างสนามแม่เหล็กขนาด 4 เทสลา (ประมาณ 1
แสนเท่าของสนามแม่เหล็กโลก) ให้สม่ําเสมอได้ภายในเครื่องตรวจวัดอนุภาคขนาดใหญ่

ภาพที่ 12: บรรยากาศการเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค CMS
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• เยี่ยมชม LEIR, LINAC และ Computer Center
ในการเยี่ยมชมนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย โดยสลับกันไปเยี่ยมชมระหว่าง LEIR กับ LINAC และ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีส่วนที่จัดแสดงคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํา server เครื่องแรก
ของโลก และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นเทปและฮาร์ดดิสก์ โดยปัจจุบันใช้เทป เนื่องจากราคาถูกและสะดวกในการ
จัดการมากกว่า นอกจากนี้ยังมีจอแสดงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GRID) ที่ใช้ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลซึ่ง
อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกแบบ real time การใช้ระบบ GRID นี้ทําให้มีการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพ ทําให้นักฟิสิกส์อนุภาคสามารถเข้าถึงและทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

ภาพที่ 13: จอแสดงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GRID) และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย (Computer cluster)

ภาพที่ 14: ลักษณะของท่อนเหล็กภายใน LINAC ที่ใช้เร่งโปรตอน และเครื่องเร่งไอออนพลังงานต่ํา
(Low Energy Ion Ring, LEIR)

เครื่องเร่งแนวตรงหมายเลข 2 (Linear Accelerator 2, LINAC2) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคส่วนแรกจาก
แหล่งกําเนิดโปรตอน ซึ่งผลิตโดยใช้สนามไฟฟ้า แยกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจน เครื่องเร่งทางตรงจะเร่ง
ให้โปรตอนมีพลังงาน 50 MeV ก่อนส่งไปยังเครื่องเร่งอันอื่นต่อไป ส่วนเครื่องเร่งไอออนพลังงานต่ํา (Low Energy
Ion Ring, LEIR) ใช้เร่งไอออนที่มาจาก LINAC3 ให้หนาแน่นขึ้นและเป็นกลุ่มเป็นก้อน จนมีพลังงาน 72 MeV แล้ว
จึงส่งไปยัง PS และเครื่องเร่งอื่น ๆ ต่อไป
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• Microcrosm และ Globe
Microcrosm และ Globe เป็นพิพิธภัณฑ์ของ CERN ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และจัดแสดง
ประวัติศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและการทดลองต่าง ๆ ของ CERN

ภาพที่ 15: ภายใน Microcosm: แบบจําลองท่อของ LHC ที่อยู่ใต้ดิน ประกอบด้วยท่อเล็กสองท่อซึ่งมีแม่เหล็กสองขั้ว
ล้อมรอบ เพื่อใช้เร่งลําโปรตอนในทิศตรงกันข้าม

ภาพที่ 16: ภาพบรรยากาศภายใน Globe มีสื่อการเรียนรู้ที่ทําเป็น touch screen ก้อนกลมสีขาว

• โปรแกรมการอบรม
• Cloud chamber workshop
เป็นการสอนให้ทําอุปกรณ์ง่าย ๆ เพื่อตรวจจับมิวออนหรือรังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศ ซึ่งพุ่งชนเราอยู่
ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว อุปกรณ์หรือเครื่องตรวจจับนี้ เรียกว่า Cloud Chamber ซึ่งเคยเป็นเครื่องตรวจจับอนุภาคที่
ใช้ที่เซิร์นแต่เลิกใช้งานไปแล้ว หลักการทํางานของอุปกรณ์อาศัย หลักการอิ่มตัวยิ่งยวดของไอแอลกอฮอล์ในอากาศ
เมื่อมีมิวออนผ่านมากระทบ จะกระตุ้นให้แอลกอฮอล์ในอากาศควบแน่นเป็นหยด ทําให้มองเห็นรอยทางเดินของมิ
วออนได้
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ภาพที่ 17: ภาพบรรยากาศระหว่างการเข้าร่วม Cold chamber workshop

• โปรแกรม ROOT
ROOT เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นที่ CERN เพื่อใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล พลอตกราฟในการ
อบรมนี้ผู้บรรยายให้ทําแบบฝึกหัดในหน้าเว็บไซต์สําหรับอบรมการใช้โปรแกรม และหากมีคําถามก็สามารถสอบถาม
ได้ตลอดเวลา

ภาพที่ 18: เว็บไซต์อบรมการใช้โปรแกรม ROOT
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งานวิจัยที่ดําเนินการระหว่างเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น
(นายสุโข ก่องตาวงษ์)
Study of the use of high-P_t muons to measure the luminosity at CMS.
Sukho Kongtawong
Mahidol University, Thailand.
Under the guidance of Prof. Daniel R. Marlow and Prof. Albert De Roeck.
CERN Summer Student Program 2011.
Scholarship Sponsor: SLRI (Thailand)
25 Jun-20 Aug 2011, CERN, Geneva.
Abstract
The purpose of this project is to study the performance of detection of all general muons
compared to high Pt muons by the CMS detector. Normally, there is an effect from the pile up of
muons in the detector. If there are a lot of events in the detector, the performance might be less
accurate. The better way is to take the high Pt muons at the outside, which has a lower amount
of particles. The study of the performance uses the CMSSW program and the luminosity to
analyze the cross section, by cross section = (number of muons)/(luminosity). The cross section
should ideally be constant. The results show that the cross section of the high Pt muons is more
constant than the cross section of the general muons, using the lower amount of muons can
reduce the pile up particle effect.
Objective
• To study CERN’s program (ROOT) and CMS’s software (CMSSW) to analyze the data from
the CMS detector.
• To study the detection of the muons as a function of instantaneous luminosity.
Introduction
The basic relationship between the number of events, cross section, and luminosity is:
N = sigma * lumi
where N is the number of events, sigma is cross section for the process under study, and lumi is
the integrated luminosity. Note that sigma and lumi must be expressed in a consistent set of
18

units. Thus if sigma is expressed in nb (1 nb = 10-33 cm2), the lumi must be expressed in nb-1
(spoken as "inverse nanobarns").
In practice, we rarely observe all of the events associated with the process of interest. In
particular, there is detection efficiency. Therefore the number of events we observe is smaller
than the number actually produced, so the equation above becomes:
N = eff * sigma * lumi = sigma_eff * lumi
where the eff is the efficiency for detecting the events of interest ( 0 < eff < 1). In the second
step, we have defined the effective cross section to be sigma_eff = eff * sigma
Normally, we observe the number of events using a script to determine the luminosity for the
sample we are studying, figure out eff using Monte Carlo and then deduce sigma. In equation
form, this is
sigma = N / (lumi * eff) or sigma_eff = N / lumi
sigma is a constant of nature that does not depend on the luminosity. Sigma_eff, however, may
depend on the luminosity because our ability to detect certain things goes down as we get more
and more activity in the detector as a result of "pile up" (at high luminosity, several collisions
occur each time the beams pass through one another---the resulting events pile up on top of
one another and can't always be easily separated).
Note that if we measure sigma for a process and plot the result as a function of instantaneous
luminosity, then the quantity,
sigma = N / (lumi * eff)
should ideally be constant. If, however, sigma appears to get smaller as the lumi increases, there
are two possibilities:
a) The true lumi is smaller than the measured lumi
b) The true efficiency is smaller than the assumed efficiency
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In general it is difficult to distinguish between those two possibilities. If, however, we chose a
signal whose efficiency does not depend on lumi, we should get a better result.
The idea of this project is to use the rate for single muons at the outside part of the
detector as the signal under study. In principle, the efficiency to detect such muons should not
depend on luminosity, since even when there is a lot of activity inside the iron of the detector
(high pileup), the amount of activity outside of the detector should be small.
Procedure
1. Studying how to use ROOT to create histogram and graph and how to store data in TTree
from ROOT website as following link.
Histogram: http://root.cern.ch/download/doc/3Histograms.pdf
Graph: http://root.cern.ch/download/doc/4Graphs.pdf
TTree: http://root.cern.ch/download/doc/12Trees.pdf
and learn how to use CMS software(CMSSW) from CMS workbook
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBook?redirectedfrom=CMS.WorkBook
on chapter 2 and chapter 4.1.2 ‘writing your own EDAnalyzer.’
2. Using the EDAnalyzer on chapter 4.1.2 in CMS workbook, then work with muons to be the
sample for analysis. We have to access some kind of data, i.e. Run number, LumiSection (LS),
number of all muons for each LumiSection, number of high Pt muon for each
LumiSection(apply threshold Pt>40Gev, |eta|<2.1). Then, store all data into ROOT file in form
of TTree.
3. The technical problem is the data that we need to analyze is not at CERN. So, GRID is needed
to access data from another place. To learn how to use GRID, visit chapter 5 in CMS
workbook. We need to read chapter 5.1 and 5.6.1 to practice how to use GRID with CMS’s
program called CRAB as follow link.
Chapter 5.1: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBookStartingGrid
Chapter 5.6: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBookRunningGrid
Chapter 5.6.1 tutorial: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBookCRABTutorial
Then, use the analyzer with crab.cfg to get the data from SingleMu dataset , i.e. from dataset:
/SingleMu/Run2011A-May10ReReco-v1/RECO, via GRID system. This dataset corresponds to
data of muons.
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4. To calculate cross section, we have to know luminosity. To learn how to get the luminosity,
visit the LumiCalc’s page as follow link.
LumiCalc: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/LumiCalc
Using script to get per-ls luminosity. We will get csv file that has data about luminosity.
5. Calculate cross section from equation
Sigma_eff = N / lumi*eff
For all LumiSection. However, we haven’t simulated eff yet. So, eff is equal to 1. Then, plot
graph cross section vs. LumiSection. LumiSection is like ‘micro run’. The length of a LS is 23.3
seconds. So, the lumi in each LumiSection is luminosity in each 23.3 seconds.
6. Compare graph of all muons and high Pt muons to see the performance.
Results

cross section (micro barns)

Cross Section VS. LumiSection (for all muons in SingleMu, runNo= 163235)
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Fig.1. The graph for all muons of Run Number = 163235
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Cross Section VS. LumiSection (for muons Pt>40GeV &|eta|<2.1 in SingleMu, runNo=
163235)
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Fig.2. The graph for high Pt muons of Run Number = 163235
From the above graphs, run number is 163235, showing that the cross section in all
muons’s graphs have slope equal to -1.6*10-05 micro barns per LS (Fig.1.), the high Pt muons’s
graph has slope equal to 2*10-07 micro barns per LS (Fig.2.). So, the cross section in the high Pt
muons is more constant than in all muons.
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Fig.3.The graph for all muons of Run Number = 163340
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Fig.4. The graph for high Pt muons of Run Number = 163340
For run number is 163340, shows the same way in run number 163235, the slope from
the high Pt muons is -6.22*10-08 micro barns per LS (Fig.4.), more constant than the slope in all
muons which is -3.62*10-06 micro barns per LS (Fig.3).
Conclusions
The cross section of the high Pt muons, i.e. Pt > 40GeV and |eta|<2.1, is more constant
than the cross section of the general muons. It means that the measure number of the event
from the high Pt muons can reduce the pile up effect of particle.
The efficiency to detect the muons should not depend on the luminosity.
The way to have the better performance of analysis, more constant cross section, is to
detect the muons from the outside part of the detector by apply high Pt threshold, which has a
lower pile up effect, see Fig.2. and Fig.4..
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Abstract
Exclusive production of upsilons ( γ p → ϒp → μ − μ + p ) were studied using already existing
source codes in CMSSW: DiffractiveForwardAnalysis/GammaGammaLeptonLepton and using 2011
data taken in May. The codes were edited to meet selection criteria of the process. Dimuon mass
spectrum reveals peaks corresponding to upsilon (1S, 2S) masses.
Introduction
The motivations for study upsilon production in p-p collision (in general) are (i) to
understand the process, (ii) to investigate quark gluon plasma state by observing peaks
suppression compared to results from heavy ions collisions and from higher energy p-p collisions,
and (iii) to use them as a calibration tool for CMS detector. Exclusive production of upsilons is
one of processes producing upsilon in LHC. This process can be selected with the same method
used in selecting exclusive muon pairs. With the aim to study the process and to use the existing
source codes efficiently, this project occurred.
Since CMS detector is sensitive to particles with long enough life time, only certain types
of particle can be detect e.g. electron, positron, photon, muon, pion, kaon, proton, and neutron.
Therefore we can only study other particles when they decay into these particles. Exclusive
25

production of upsilon is the process that produces only one upsilon and nothing else. The
upsilon is not staying long (only 1.3x10-20 s) and can decay into many channels. One of the
channels we can detect is the decaying into two muons with 2.48% branching ratio. The
interactions resulted in exclusive production of upsilon are two-photon interaction, diffractive
photoproduction, and central exclusive production which is hardronic interaction. These three
processes give the same experimental signatures which are two undetectable intact protons
escape from the detector in very forward regions and only two detectable muons come out of
the interaction point. This means that, for exclusive upsilon production, we search for the vertex
with only two muons.
The first two interactions occur in ultra-peripheral proton collision in which impact
parameter is larger than the diameter of proton. In two-photon interaction, photon is emitted
from each proton and a lepton pair is produced (Fig. 1-Top Left). In diffractive photoproduction, a
photon emitted from one proton interacts with pomeron (P, the state of two gluons) emitted
from another proton. This results in final state, X, which can be ρ , ω, φ ,ψ , J ψ , ϒ and

Z

(Fig.1-

Top Right). For central exclusive production, final state, X, is produced through gluon fusion (Fig.1
- Bottom). The final state will decay. As stated earlier, we will focus on upsilon decaying into two
muons.

Fig. 1 Top Left: Two photon interaction gives lepton pair, Top Right: Diffractive-photoproduction
process, Bottom: Central exclusive production (picture from [1], [2])
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For 1S upsilon, with mass 9.460 GeV/c2, decaying into two muons, ideally, the two muons
should have the same size of momentum of 4.729 Gev/c in the opposite directions.
Therefore, we applied momentum cut for each muon to be more than 3 GeV/c. And for the
exclusive process condition, it is required that only two muons came out of the interaction point.
Code editing
In CMSSW/DiffractiveForwardAnalysis/GammaGammaLeptonLepton/, the files used are
/src/GammaGammaMuMu.cc,

/interface/GammaGammaMuMu.h,

and

/test/RunGamma

GammaLeptonLeptonPAT2_cfg.py. The first two files edited by adding triggerHLT_DoubleMu3
and select parts of code that require only 2 muons from primary vertex. Python configuration file
were edited to input source files and select trigger HLT_DoubleMu3 in HLTpaths.
Data set used is DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/. Job was run in CRAB by
splitting into 10 jobs.
Results
1. Test Run
Data set

DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/

Run

5 files of 166033

number of all events

95748

HLTpath

HLT_DoubleMu5_Acoplanarity03,
HLT_DoubleMu4_Acoplanarity03, HLT_DoubleMu3

exclusivity

not apply (there can be more than 2 tracks from the same
vertex)

number of dimuon passed

24592
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Fig. 2 Dimuon mass spectrum in upsilon mass region, 3 peaks of upsilon 1S, 2S, 3S are shown
2. Run 2011 data
Data set

DoubleMu/Run2011A-PromptReco-v4/AOD/

Run

all files

number of all events

16877681

HLTpath

HLT_DoubleMu3

exclusivity

apply

number of dimuon passed

154

Fig.3-4 showed number of event per muon-pair mass bin. Fig.4 showed peaks of 1S
(around 9.5 GeV) and 2S (around 10.0 GeV) upsilons which came from exclusive production. Fig.5
showed most of angle difference between two muons is around π radian. Fig.6 showed most of
momentum difference between two muons is around zero. These two graphs indicated the
signature of exclusive upsilon decaying into only two muons.
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Fig. 3 Dimuon mass spectrum

Fig. 4 Dimuon mass spectrum in upsilon mass region
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Fig. 5 Azimuthal angle ( φ ) difference between two muons

Fig. 6 Momentum difference between two muons
Other tasks
I have tried using Starlight, which is a Monte Carlo simulation program for two-photon and
photon-pomeron interactions between relativistic nuclei, to generate and calculate cross section
of 1S upsilons. However, due to lack of time and knowledge in analyzing and operating graph,
this work is not finished.
Conclusions
Peaks of 1S and 2S upsilon were found in 2011 data (Fig.4). These upsilons were the
results of 3 processes: two-photon interactions, diffractive photoproduction, and central exclusive
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production. To ensure that the upsilons come from these interactions, Monte Carlo simulation
programs for each interaction are needed to generate the process and compare the results to
our graph. However, I did not finish the simulation part.
[1] CMS collab., CMS PAS DIF-07-001 (2009).
[2] Schul, N., PhD thesis on "Measurements of two-photon interactions at the LHC" (2011).
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กิจกรรมในโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิรน์
นอกเหนือจากโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนแล้ว เซิร์นยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูฟิสิกส์ โดยมีการจัด
อบรมเกือบตลอดทั้งปี เป้าหมายของการจัดโครงการอบรมครู เพื่อที่จะสนับสนุนการสอนฟิสิกส์ โดยเฉพาะฟิสิกส์
อนุภาค ในระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในระดับนานาชาติ เปิด
โลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ไปสู่งานวิจัยระดับโลก ใช้เวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้กับ
ครูในประเทศสมาชิกของเซิร์นเท่านั้น แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ทําให้ครูฟิสิกส์จากประเทศ
ไ ท ย ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ร่ ว ม โ ป ร แ ก ร ม นี้ ด้ ว ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://teachers.web.cern.ch/ กิจกรรมหลัก ๆ ในการเข้าร่วมโครงการอบรมครู มีดังนี้

• โปรแกรมของโครงการ ระหว่างวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2554
วัน
3 ก.ค. 2554

4 ก.ค. 2554

5 ก.ค. 2554

6 ก.ค. 2554

เวลา

กิจกรรม

16.30 – 17.30 น.

Welcome Reception

17.30 – 18.30 น.

Short Site Tour

18.30 – 19.30 น.

Practical Information

08.30 – 09.00 น.

Registration

09.00 – 09.30 น.

CERN Education

09.30 – 10.15 น.

Audio-visual Introduction to CERN

10.30 – 12.30 น.

Team Building

14.00 – 15.00 น.

Team Building (Continued)

15.30 – 17.00 น.

Microcosm Visit

17.00 – 17.45 น.

Visit Evaluation

08.30 – 12.30 น.

DELPHI and LHCb Visits

วิทยากร/ผู้ดําเนินการ
Mick Storr
Maureen Prola-Tessaur

Mick Storr

Sascha Schmeling and
Martin Hawner

15.30 – 17.00 น.

Introduction to Particle Physics (Part
1/4)
Globe Visit

17.00 – 17.45 น.

Visit Evaluation

18.30 – 23.00 น.

Pool and Pizza

08.30 – 10.00 น.

Introduction to Detectors (Part 1/2)

Frank Hartmann

10.00 – 10.45 น.

Introduction to CERN

Rolf Heuer

14.00 – 15.30 น.

32

Rolf Landua

Mick Storr

วัน

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร/ผู้ดําเนินการ
(CERN’s General
Director)

7 ก.ค. 2554

11.00 – 12.00 น.

Introduction to Particle Physics (Part
2/4)

14.00 – 17.00 น.

CMS Visit

17.00 – 20.00 น.

Welcome Drink

Zoltan Szillasi and
Noemi Beni
-

09.00 – 10.30 น.

Tutorial: Energy Violation

Goronwy Jones

10.30 – 12.00 น.

Building a Cloud Chamber

Mick Storr

14.00 – 15.30 น.

Frank Hartmann

10.30 – 11.30 น.

Introduction to Detectors (Part 2/2)
Introduction to Particle Physics (Part
3/4)
Lecture Review and Discussion
Introduction to Particle Physics (Part
4/4)
Lecture Review and Discussion

11.30 – 12.30 น.

Q/A: Particle Physics

Rolf Landua

13.30 – 14.30 น.

Tutorial: Calculating Mass

Goronwy Jones

14.30 – 15.30 น.

Introduction to Teachers Lab

Sascha Schmeling

15.30 – 16.30 น.

B40 Visit

Mick Storr

16.30 – 17.30 น.

Presentation of Working Groups

-

15.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.30 น.
09.30 – 10.30 น.

8 ก.ค. 2554

9 ก.ค. 2554
10 ก.ค. 2554

Rolf Landua
-

13.00 – 23.00 น.

Geneva Treasure Hunt

Mick Storr

09.00 – 10.00 น.

Goronwy Jones

15.00 – 16.00 น.

Bubble Chamber Tutorial
Key Concepts of Particle Physics
(Part 1/2)
Introduction to Cosmology (Part 1/2)
Introduction to Accelerators (Part
1/2)
Reflection

16.00 – 16.30 น.

Selection of Working Groups

Mick Storr

09.00 – 10.00 น

Introduction to Cosmology (Part 2/2)

Geraldine Servant

11.30 – 12.30 น.
14.00 – 15.00 น.

12 ก.ค. 2554

Rolf Landua

ว่าง

10.30 – 11.30 น.
11 ก.ค. 2554

Rolf Landua
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Michelangelo Mangano
Geraldine Servant
Simone Gilardoni
-

วัน

เวลา

14.30 – 15.30 น.

Introduction to Accelerators (Part
2/2)
Key Concepts of Particle Physics
(Part 2/2)
Tutorial: The Evolution of Western
Ways of Thinking (Part 1/2)
Introduction to Antimatter

16.00 – 16.30 น.

Cool Apps

16.30 – 17.30 น.

Accelerator Q/A
Medical Applications of Particle
Physics
Q/A: Key Concepts of Particle
Physics

14.00 – 15.00 น.
09.00 – 10.00 น.
13 ก.ค. 2554
16.00 – 17.00 น.

14 ก.ค. 2554

กิจกรรม

14.00 – 15.00 น.
15 ก.ค. 2554
16.00 – 17.00 น.
16 ก.ค. 2554
09.00 – 11.30 น.

19 ก.ค. 2554

Rolf Landua
Joao Pequenao and
Neng Xu
Simone Gilardoni
Manjit Dosanjh
Michelangelo Mangano

15.00 – 16.00 น.

Let’s Talk about Books

-

16.00 – 17.00 น.

CERN’s Black Swan
Tutorial: The Evolution of Western
Ways of Thinking (Part 2/2)
Gaugin and CERN
Visits: Magnet Factory and CERN
Control Room
Introduction to Master Classes

Ben Segal

15.30 – 16.30 น.

15.00 – 15.45 น.
09.00 – 12.00 น.

21 ก.ค. 2554

Goronwy Jones

19.00 – 00.00 น.

13.00 – 15.30 น.

18.15 – 21.30 น.
21 ก.ค. 2554

Michelangelo Mangano

Perimeter Institute Workshop
Perimeter Institute Workshop
(Continued)
International Evening

11.30 – 12.30 น.
20 ก.ค. 2554

Simone Gilardoni

ว่าง

17 ก.ค. 2554
18 ก.ค. 2554

วิทยากร/ผู้ดําเนินการ

14.00 – 16.00 น.
19.00 – 00.00 น.

Reports from the Working Groups
Reports from the Working Groups
(Continued)
Farewell Barbecue
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Greg Dick and Dave Fish
-

Goronwy Jones
Jonathan Ellis
Mick Storr
Konrad Jende
-

นอกเหนือจากความรู้จากบรรยาย ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และสถานที่สาํ คัญภายในเซิร์น
การฝึกปฏิบัติการทดลอง และการทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์อีกด้วย

• การเยี่ยมชม
• เครื่องตรวจวัด CMS เดินทางไปโดยรถบัสของ CERN เมื่อไปถึงได้แบ่งเป็นสองทีมเพื่อผลัดกันเข้า
เยี่ยมชม ระหว่างด้านบนกับด้านล่าง ในส่วนของด้านบนมีประวัติก่อนการดําเนินการติดตั้ง ในส่วนด้านล่างซึ่งต้องลง
ลิฟท์ไปชั้นใต้ดินลึกประมาณ 800 เมตร จะได้เห็นเครื่องตรวจวัด CMS และ ห้องควบคุมการชนกันของโปรตอนกับ
โปรตอน ผู้บรรยายเล่าว่าในการสร้างเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS นี้ วิศวกรต้องขุดหลุมขนาดใหญ่และลึก เพื่อวาง
เครื่องตรวจวัดอนุภาคใต้ดิน อย่างไรก็ตาม น้ําใต้ดินในบริเวณนั้นเป็นอุปสรรคต่อการขุดหลุม วิศวกรจึงแก้ปัญหาโดย
ใช้ไนโตรเจนเหลวฉีดไปยังบริเวณที่พวกเขาต้องการขุด เพื่อให้น้ําและดินบริเวณนั้นแข็งตัว ก่อนที่จะขุดทั้งน้ําและดิน
ที่แข็งตัวนั้นออกมา

ภาพที่ 19: (ซ้าย) ภาพบรรยายการเดินทางไป CMS โดยรถบัสของเซิร์น (ขวา) ภาพ CMS ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน

• DELPHI และ LHCb เดินทางโดยใช้รถบัสของ CERN ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดิน
เข้าไปในอาคารจะได้ฟังข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายขณะเข้าไปด้านใน นักวิจัยผู้เข้าไปปฏิบัติงาน
ด้านในต้องมีแผ่นตรวจวัดปริมาณรังสีติดตัว เพื่อวัดปริมาณรังสีที่ได้รับว่าอยู่ในระดับอันตรายหรือไม่ในแต่ละปี มี
การสอนตั้งแต่การเข้าและออกประตู แน่นอนทุกคนต้องใส่หมวกป้องกันอันตราย เครื่องตรวจวัด DELPI ซึ่งเป็น
เครื่องวัดอนุภาครุ่นเก่าที่ใช้แล้วตั้งแต่ตอนใช้เครื่องเร่งอนุภาคเลป (LEB) ในตอนหลังได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องเร่ง
อนุภาค LHC ในปัจจุบัน
• Globe Universe of particles Exhibition and Microcosm การเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของ
Globe Universe of particles จะมีกระดาษคําถาม 1 แผ่นให้ตอบในระหว่างการเยี่ยมชม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายใน
การชมว่าจะดูเรื่องอะไรและตอบคําถามได้หลังการเยี่ยมชม ในส่วนของนิทรรศการจะมีตู้ทรงกลมเล็ก ๆ เพื่อให้
35

ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัส เช่น สถานีให้ความรู้ที่เกี่ยวกับอวกาศ อุณหภูมิ เวลา ในเรื่องที่เกี่ยวกับจักรวาล
และในส่วนของอนุภาค คือ จะมีสถานีให้ความรู้เกี่ยวกับขนาดของอนุภาคว่ามีอะไรบ้าง และเครื่องตรวจวัดอนุภาค
ตรวจวัดอนุภาคได้อย่างไร มันเป็นสถานที่แสดงความรู้พื้นฐานเพื่อให้บุคคลทั่วไป และนักเรียนได้เรียนรู้ มีการให้
ความรู้ความเป็นมาของ CERN และจุดกําเนิดของจักรวาลโดยใช้ภาพยนตร์ฉายในห้องนี้ด้วย หลังจากชมนิทรรศการ
เรียบร้อยก็กลับมารวมกลุ่มกันเหมือนเดิมเพื่อทําแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราไปดูของทั้งสองกลุ่ม

ภาพที่ 20: รูปขณะฉายภาพยนตร์ภายใน Globe Universe of particles Exhibition

ตึก B40 เป็นตึกของนักวิจัยในหน่วยวิจัย CMS ที่มานั่งทํางานเวลาไม่ได้อยู่ในห้อง Lab จุดประสงค์ของ
การมาเยี่ยมที่นี้ เพื่อให้ครูได้รับรู้ถึงบรรยากาศการทํางานของนักวิจัย ซึ่งเป็นตึกที่มีรูปเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ติดไว้
ตามผนังของตึกด้าน รวมถึงตั้งชื่อห้องเพื่อให้เกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ห้องโซน A ตั้งให้เกียรติกับ Carl
David Anderson ห้องโซน B ตั้งให้เกียรติกับ Niels Henrik David Bohr และห้องโซน D ตั้งให้เกียรติกับ Paul
Adrien Maurice Dirac เป็นต้น
•

ภาพที่ 21: (ซ้าย) รูปภาพภายในตึกวิจัย (ขวา) รูปภาพบรรยากาศการทํางานของนักวิจัย
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• ศูนย์คอมพิวเตอร์ CERN Computer Centre มีคอมพิวเตอร์ 60,000 เครื่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการทดลองทุกสถานีวิจัย

ภาพที่ 22: รูปภาพด้านหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลของ CERN Computer Centre

• การฝึกปฏิบัติการทดลอง (Introduction to Teacher Lab)
ส่วนนี้เป็นโปรแกรมที่จัดไว้ให้เพื่อให้เราได้ศึกษา เป็นชุดการทดลองที่น่าจะนําไปใช้สอนในโรงเรียนได้ โดยการนําไป
ประยุกต์ใช้เพราะอุปกรณ์มีราคาแพงเกินไปสําหรับบางประเทศ ตอนเริ่มกิจกรรมมีการแนะนําอุปกรณ์ในแต่ละชุด
และบอกถึงจุดประสงค์ของการจัดชุดทดลองไว้ในห้องนี้ แต่ละการทดลองใช้เวลาไม่มาก ดังนั้นชุดสาธิต หรือชุด
การทดลองต้องง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ซับซ้อน ส่วนมากชุดการทดลองนี้ออกแบบให้กับคนประมาณอายุ 15 – 19 ปี
ชุดการทดลอง ประกอบด้วย
1. Electron Spin Resonance & Magnetic Resonance Tomography
เป็นชุดสาธิตการหมุนของอิเล็กตรอน โดยเอาลูกสนุกเกอร์ (เสมือนว่าเป็นอิเล็กตรอน) มาฝังแม่เหล็กไว้
ทั้ง 4 ด้านให้ตรงข้ามกัน และมีที่เป่าลมด้านล่างให้ลูกสนุกเกอร์ลอยขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทาน และมีขดลวดทองแดง
4 อันตั้งไว้ 4 ด้ านตามรูปทําหน้าที่เป็ นแม่ เหล็ก เมื่อเราให้กระแสไฟฟ้าเข้าไป และจะมีสวิตส์ส องอันเพื่ อปรับ
ขั้วแม่เหล็กจากขดลวด และมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้พลังงาน เมื่อเราเปิดสวิตส์ลูกบอลก็จะลอยขึ้นนิดหนึ่ง และจะ
หมุน แล้วเราก็ทําการสับสวิตส์ของขดลวดเพื่อทําให้ลูกสนุกเกอร์เปลี่ยนทิศจากจุดบนสุดให้ลงมาล่างสุด

ภาพที่ 23: ชุดสาธิต Electron Spin Resonance & Magnetic Resonance Tomography
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2. Photoelectric Effect
เป็นชุดทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสงความถี่สูงตกกระทบโลหะแล้วมีอิเล็กตรอนหลุดจาก
ผิวโลหะ และมี Ammeter ที่ใช้ในการวัดกระแสของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา ในการทดลองจะมีการเปลี่ยนความถี่
ของแสงโดย Filter และมีตัวที่ช่วยในการรวมแสงให้มีความเข้มสูงขึ้น จากการทดลองจะแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนที่
หลุดออกมาขึ้นอยู่กับความถี่ที่แสงตกกระทบ ถ้าความถี่สูงจะมีอิเล็กตรอนอิสระหลุดออกมามาก และถ้าความถี่เท่า
เดิมจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ตกกระทบบนโลหะ

ภาพที่ 24: รูปชุดทดลอง Photoelectric Effect

3. Specific Charge of The Electron
ชุดทดลอง Specific Charge of The Electron เป็นการทดลองเพื่อหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน
(e/me ) ของ J.J. Thomson ในปี 1897 ใช้หลักการแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าสมดุลกับแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก
โดยให้อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากรังสีแคโธด (Cathoden) วิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กในทิศตั้งฉากทําให้อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีสองขดลวดทองแดงทําหน้าที่เปลี่ยนสนามไฟฟ้าให้เป็นสนามแม่เหล็ก จากสมการสมดุล
ของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ภาพที่ 25: รูปภาพชุดทดลอง Specific Charge of The Electron
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• การสร้างคลาวด์ แชมเบอร์ (Build a Cloud Chamber)
การสร้างคลาวด์ แชมเบอร์ (Cloud chamber) เป็นกิจกรรมการปฏิบัติการ ที่เปิดโอกาสให้ครูที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้สร้างเครื่องตรวจวัดอนุภาคอย่างง่ายด้วยตนเอง วัสดุและอุปกรณ์สําหรับการสร้างคลาวด์
แชมเบอร์ มีดังต่อไปนี้
1. กล่องสี่เหลี่ยมพลาสติกใสสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีผ้าหรือฟองน้ําติดไว้ที่ก้นกล้อง
2. น้ําแข็งแห้ง (Co2 )
3. แอลกอฮอล์ 100 %
4. ถาดไม้สําหรับลองน้ําแข็งแห้ง
5. ถาดเหล็กสีดําบางขนาดเท่ากับถาดไม้
6. ไฟฉาย
7. ถุงมือ
8. แว่นตาป้องกันอันตราย
9. อะลูมิเนียมฟอยล์
10. ห้องมืด
แอลกอฮอล์ 100 %
ถาดเหล็กสีดํา

กล่อง

ไฟฉาย

ถาดไม้ที่มีน้ําแข็งแห้งอยู่ข้างใน

ภาพที่ 26: อุปกรณ์ในการทํา Cloud Chamber

ขั้นตอนการทํา
1. ใส่แอลกอฮอล์ 100 % ลงไปในผ้าหรือฟองน้ําติดไว้ที่ก้นกล่องให้เปียก
2. ว่างอะลูมิเนียมฟอยล์ลงในถาดไม้ ต่อด้วยวางน้ําแข็งแห้งลงไปบนอะลูมิเนียมฟอยล์
หลังจากนั้นวางถาดเหล็กสีดําข้างบนอีกทีหนึ่ง
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3. นํากล่องพลาสติกใสจากข้อ 1 คว่ําหน้าลงไปวางบนแผ่นเหล็กดํา
4. จากนั้นปิดห้องให้มืดสนิด และเอาไฟฉายไปส่องที่กล่องพลาสติกใสแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
สิ่งทีเ่ กิดขึ้น
ในขณะที่ แ อลกอฮอล์ ร ะเหยกลายเป็ น ไอลงมาจะถู ก น้ํ า แข็ ง แห้ ง ทํ า ให้ เ ย็ น ลง ควบแน่ น ทํ า ให้ ไ อของ
แอลกอฮอล์กลายเป็นละอองน้ํา เมื่อเราส่องไฟเข้าไปในกล่องเราจะเห็นเป็นเหมือนฝนหรือหิมะตกลงมาเป็นสาย
เล็กๆ (ตามรูป) และสักระยะหนึ่งก็มีสายฝนหรือเส้นหิมะเกิดขึ้นเป็นเส้นยาวๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อนุภาคของ Cosmic
Rays วิ่งผ่านมาที่ Could Chamber ของเรา เพราะว่าอนุภาค Cosmic Rays ทําให้ละอองน้ํา Could Chamber
แตกตัวทําให้อะตอมกลายเป็นประจุบวก เพราะอิเล็กตรอนหลุดออกมา พอหลังจาก Cosmic Rays ผ่านไปประจุก็
จะกลับมาควบแน่นอีกครั้งทําให้เราเห็นเป็นรอยเส้นยาวๆ ตามเส้นทางอนุภาค Cosmic Ray เคลื่อนที่ผ่าน นี้คือ
เครื่องตรวจวัดอนุภาคอย่างง่ายๆ

ภาพที่ 27: (ซ้าย) รูปภาพตอนที่ละอองของแอลกอฮอล์ควบแน่น ที่ยังไม่มีอนุภาค Cosmic Rays เคลื่อนที่ผ่าน
(ขวา) รูปภาพตอนที่มีอนุภาคของ Cosmic Rays เคลื่อนที่ผ่านจะเห็นเป็นรอยทางเดิน

เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างคลาวด์ แชมเบอร์สามารถหาได้ไม่ยาก การให้นักเรียนสร้างคลาวด์
แชมเบอร์และสังเกตผลที่เกิดขึ้นน่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดความยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น

• การทํางานกลุ่ม (Working Group)
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกกลุ่มทํางานตามความสนใจของตนเอง โดยงานกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียน
สอนฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
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1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning)
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตนเองสงสัย แล้ว
พยายามหาคําตอบของคําถามนั้นด้วยตนเอง ทั้งจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร การสํารวจและ/หรือการทดลองเพื่อ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ อันนําไปสู่คําตอบที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนการเผยแพร่ผลที่ได้จาก
กระบวนการหาคําตอบนั้นแก่ผู้อื่นที่สนใจ เนื่องจากระดับความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจแตกต่างกัน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสืบเสาะจึงมีได้หลายรูปแบบ เช่น การสืบเสาะตามแนวทางที่ผู้สอนกําหนดไว้ให้
(Structured enquiry) การสืบเสาะโดยมีข้อแนะนําจากผู้สอน (Guided enquiry) และ การสืบเสาะอย่างอิสระ
(Independent enquiry) ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจําเป็นต้อง
ให้ความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนรายบุคคล
2. กิจกรรมทดลองปฏิบัติการ (Laboratory activities)
3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Educational resources)
เป็ น กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาสื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ย 4 กิ จ กรรม อั น ได้ แ ก่
1. Teaching Resources 2. Interactive Display 3. Game และ 4. Story Boards
4. กิจกรรมเฉพาะเจาะจง (Specific activities)
เป็นกิจกรรมสําหรับครูที่มีความคิดชัดเจนในสิ่งที่ตนเองต้องการจะทํา เช่นการพัฒนาโปรแกรมจําลอง
(Simulation) บนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาโปรแกรมพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Server) ที่แสดง
ปรากฏการณ์ฟิสิกส์อนุภาค เป็นต้น

• กิจกรรมอื่น ๆ
การระดมสมองเพื่อคัดเลือกหนังสือฟิสิกส์
การระดมสมองเพื่อคัดเลือกหนังสือฟิสิกส์ โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและหนังสือเกี่ยวกับ

•

จักรวาลวิทยา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ “โครงการอบรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น” ประจําปี พ.ศ. 2554 ในการนี้
ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอชื่อหนังสือที่เป็นประโยชน์ทั้งกับเพื่อนครูด้วยกันเองและกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีครูจากหลากหลายประเทศ หนังสือที่ได้รับการเสนอชื่อจึงมีหลากหลายภาษา
• ห้องเรียนมาสเตอร์ (Master classroom)
เซิร์นได้ดําเนินกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ห้องเรียนมาสเตอร์” มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-19 ปี) มีความสนใจในฟิสิกส์อนุภาค และมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค ในการนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนมาสเตอร์” ซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ในทวีป
ยุโรป จะได้รับประสบการณ์ในการทําวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักฟิสิกส์อนุภาคโดยตรง นั่นคือ การได้ฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคจริง ๆ การดําเนินกิจกรรม “ห้องเรียนมาสเตอร์” ใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน กิจกรรมในช่วงเช้า (09.00 น. – 12.00 น.) เป็นการบรรยายซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์
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อนุภาค จากนั้นในช่วงบ่าย (13.30 น. – 15.30 น.) นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆ ก่อนที่จะนําผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาแลกเปลี่ยนกันในช่วงเย็น (15.30 น. – 16.30 น.)
• Discover Geneva treasure Hunt
เป็นการเล่นเกมส์ตอบคําถามเกี่ยวกับเมือง Geneva โดยให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คําถามมีอยู่ 27
คําถาม ตอนเริ่มต้นที่การซื้อตั๋ววัน 7 Fr เข้าเมือง Geneva และเส้นทางก็จะอ้อมไปมา พาไปชมเมืองเก่า และ
ทะเลทราย ตัวอย่างคําถามเช่น ให้หาว่ามีจํานวนน้ํากี่ลิตรที่พุ่งออกจากเครื่องทําน้ําพุที่อยู่ตรงกลางทะเลทรายที่
เมือง Geneva ใน 1 เดือน ถามว่าก๊อกน้ําที่มีสัญลักษณ์รูปสิงห์โตหมายความว่าอะไร และได้เดินทางไปถึง United
Nations มีคําถามเกี่ยวกับเก้าอี้สามขาเป็นต้น และหลังจากนั้นทีมจะมาประชุมสรุปการตอบคําถามที่ร้าน Remor
ได้พักหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมง สุดท้ายก็มาเจอเพื่อนทุกกลุ่มที่ร้านอาหาร Cave Valaisanne เป็นร้านอาหาร
ที่เราจะมารับประทานอาหารเย็นกัน ภายในร้านก็มีการสรุปและการตรวจความถูกต้องของคําตอบของแต่ละกลุ่มว่า
ใครจะได้คะแนนสูงสุด และได้รางวัลเป็นถ้วยรางวัลเล็กๆ จากร้านอาหารนี้ไป หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็
กลับที่ CERN กิจกรรมนี้จุดมุ่งหมายคือการให้ทุกคนได้รู้จักกัน และได้รู้ถึงเมือง Geneva ด้วย

ภาพที่ 27: บรรยากาศระหว่างกิจกรรม Discover Geneva treasure Hunt
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้า
ร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ปีละ 2 คน และเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปีละ 2 คน
นับตั้งแต่ประจําปี 2553 ดังมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2553
1. นายฐาปกรณ์ ภู่ลําพงษ์ (รุ่นที่ 1)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน: เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
งานวิจัยทีส่ นใจ : Particle accelerator physics
Low emittance beam for accelerator and collider

2. นายอภิมุข วัชรางกูร (รุน่ ที่ 1)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน: เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ อิมพีเรียล คอลเลจ
ตามความต้องการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology
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ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2553
1. น.ส.พิมพร ผาพรม (รุน่ ที่ 1)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนทีส่ อน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

2. น.ส.สุพัตรา ทองเนื้อห้า (รุ่นที่ 1)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนทีส่ อน : โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2554
1. นางสาวนันทา โสภณรัตน์ (รุ่นที่ 2)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยทีส่ นใจ : Quantum theory, computational physics และ High
energy physics
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2. นายสุโข ก่องตาวงษ์ (รุ่นที่ 2)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาโท ปี 1 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยทีส่ นใจ : Accelerator physics and electronics

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2554
1. นายอนุชา ประทุมมา (รุ่นที่ 2)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3 - 23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนทีส่ อน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

2. นายลือชา ลดาชาติ (รุ่นที่ 2)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนทีส่ อน: โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี
ปัจจุบัน: ช่วยราชการที่สถาบันวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ถึงมกราคม 2556)
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ผลการดําเนินงานปี 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จึงร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ดําเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้า
ร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555 ขึ้น
ในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และได้คัดเลือกนักศึกษา
จํานวน 8 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสอดคล้องกับข้อกําหนดมาก
ที่สุด ให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ดําเนินการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 8พฤศจิกายน
2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร โดยมี นักศึกษา จํานวน 5 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 3
คน เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น แล้วนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา จํานวน 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 2 คน เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555 ได้แก่
• โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น
1. นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ จากโรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า รู้ สึ ก ปลื้ ม ปิ ติ แ ละสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น
กระหม่อมจนหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศไทยเข้ าร่วมโครงการเซิ ร์นภาคฤดูร้อ นกับครูฟิสิกส์ แ ละนักวิจัยทั่วโลก
ณ สถาบันวิจัยเซิร์น สมาพันธรัฐสวิส นับเป็นการให้โอกาสนานัปการแก่ครูฟิสิกส์
ของไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคใน
ระดับนานาชาติ ข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนครูฟิสิกส์ของไทยขอตั้งปณิธาน
อย่างแน่วแน่จะสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการเพื่อจุดประกายถ่ายทอดความรู้
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และประสบการณ์ที่ ได้รั บ มาแก่นั กเรี ยนและสัง คมเต็มความสามารถ พระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์อันล้ําค่าที่สุดในชีวิตความ
เป็นครู เป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่วงศ์ตระกูล จะจารึกและตราตรึงอยู่ในความ
ทรงจําไว้ตลอดกาลนาน”
2. นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จ.กรุงเทพมหานคร
“ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ แ ละสํ านึ ก ในพระมหากรุณ าธิคุ ณ ของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาส ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทน
ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาและวิจัย ณ สถาบัน CERN ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
ที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักฟิสิกส์ ระดับโลกมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะได้รับความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาค ได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก ดังนั้นข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะนําความรู้
และประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันและร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาในการที่จะ
ช่วยพัฒนาเด็กไทยทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น

ต่อไปใน

อนาคต”
• โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น
1. นายนวเดโช ชาญขุนทด
ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
"ข้าพเจ้ารู้สึกดีใ จเป็นอย่างมาก ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของข้าพเจ้าและ
ครอบครั ว ข้ า พเจ้ า มี ค วามสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้แก่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในโครงการ
นั กศึกษาภาคฤดู ร้อนเซิร์น การเข้ าร่วมโครงการครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้
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พัฒนาตนเอง อีกทั้งยังได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าจะนํา
ประสบการณ์ครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป"
2. นายรัฐกร แก้วอ่วม
ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การได้ไปเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นในครั้งนี้
จะเป็นทั้งประสบการณ์และแรงผลักดัน ที่จะทําให้ข้าพเจ้าทํางานวิจัยได้อย่างเต็ม
ความสามารถและมีความสุข ข้าพเจ้าจะนําความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานวิจัยของ
ตนเองตลอดจนช่วยส่งเสริมการวิจัยฟิสิกส์ในประเทศต่อไป”
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