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ตอนท่ี 1: CERN project report 

(เป็นโปรเจ็คที่ทําตอนเข้าร่วมโครงการ  และส่งมอบต่อ CERN เมื่อจบโครงการ) 
 

Study of the use of high-P_t muons to measure the luminosity at CMS. 
By Sukho Kongtawong: sukho_kongtawong@hotmail.com, 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 
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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 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: 
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a) The true lumi is smaller than the measured lumi 
b) The true efficiency is smaller than the assumed efficiency 
 
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. 
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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. 

 
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 

 
Fig.1. The graph for all muons of Run Number = 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. 
 

 
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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ตอนท่ี 2: การเดินทางและกิจกรรมประจําวัน 

การเดินทางเที่ยวไป 

เดินทางจากหอพักโดยรถแท็กซี่ วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 54 เวลา 18:00น. ถึงสถานี Airport rail link 

พญาไท เวลา 18:30 น. เดินทางจากสถานีพญาไท โดย Airport rail link ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ 

(Suvarnabhumi airport) เวลาประมาณ 19:10 น. 

 เดินทางโดยสายการบิน Swiss Airline เที่ยวบิน Lx 181 Q จาก Suvarnabhumi airport วันที่ 26 

มิ.ย. 54 เวลา 23:25 น. ถึง Zurich airport วันที่ 27 มิ.ย. 54 เวลา 06:10 น.  

 เดินทางโดยสายการบิน Swiss Airline เที่ยวบิน Lx 2800 Q จาก Zurich airport วันที่ 27 มิ.ย. 54 

เวลา 07:00 น. ถึง Geneva airport วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 54 เวลา 07:45 น 

 เดินทางจาก Geneva airport ถึง CERN และเข้าหอพัก ณ St. Genis, France โดยมีคุณตุตานนท์ 

สินธุประสิทธ์ิ (พ่ีออฟ) และคุณกิตติกุล โกวิทางกูร (พ่ีเก่ง) นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งทําวิจัยอยู่ที่เซิร์นเอารถ

ส่วนตัว (สองคัน) มารอรับเพ่ือพาไปติดต่อเซิร์นและเข้าหอพัก 

 

กิจกรรมประจําวัน 

Sun: 26/6/54 

 วันเดินทาง เตรียมตัวเก็บของใช้และตรวจดูหลายรอบว่ามีอะไรตกหล่นรึเปล่า ค่อนข้างต่ืนเต้น

เหมือนกันเพราะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรก มีคุณแม่กับน้องสาวมาส่งที่สนามบิน พวกเราน่ัง

รถไฟฟ้าไปที่สุวรรณภูมิไปถึงก่อนเวลาประมาณสองช่ัวโมง แม่กับน้องก็กลับเพราะว่าแม่ต้องน่ังรถทัวร์กลับ

บ้าน  

 ใช้เวลาเดินเล่นในสุวรรณภูมิรอคุณอภิมุข วัชรางกูร (กล้า) นักเรียน

เซิร์นเมื่อปี 2010 ที่นัดว่าจะมาส่ง เมื่ออภิมุขมาถึงเราก็น่ังคุยกันเพ่ือรอคุณ

นันทา โสภณรัตน์ (นิก) รอจนรู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วก็ไม่เห็นนิกโทรมาเกรง

ว่าจะไม่ทันเวลา ก็เลยเข้าไปก่อนตรง ตม. ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

เยอะ คนเยอะมาก กลัวจะไม่ทันพอดีเจ้าหน้าที่บอกว่ามีช่องเฉพาะคนไทย 
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ผมก็เลยว่ิงไปเข้าช่องน้ัน คนก็เยอะอยู่ดีเหลือเวลาอีกคร่ึงช่ัวโมง เข้าแถวประมาณสามสิบสี่สิบคน จับเวลาคน

ละประมาณครึ่งนาทีน่าจะทัน เข้ามาต้องผ่านเครื่องตรวจหลายอย่างต้องถอดเข็มขัดออกส่งผ่านช่องเอกซเรย์

ด้วย เสร็จแล้วตรงไปที่ไปที่ GATE A6 เจอนิกน่ังรออยู่  

 เรานั่งรอประมาณ 20 นาที พนักงานสายการบินก็เปิดทางขึ้นเคร่ือง ก่อนจะขึ้นเคร่ืองก็โทรคุยกับพ่อ

แม่พ่ีป้าน้าอาคุยทั้งบ้าน โทรหาเพ่ือนๆ พ่ีๆ พอขึ้นเคร่ืองตอนแรกเห็นบรรยากาศดูดีทีเดียวเพราะตอนเข้าไป

เดินผ่านช้ัน business เห็นเก้าอ้ีใหญ่ๆ น่าจะน่ังสบายดี แต่ที่ไหนได้พอเดินไปเรื่อยๆ จนเจอที่น่ังตัวเอง โอวว 

รู้สึกว่าแคบมาก น่ีมันเหมือนรถไฟบ้านเราเลย ทําให้รู้สึกดีกับรถไฟมากขึ้น  

Mon: 27/6/54 

 วันน้ีมาถึงซูริคเวลา 06:10 น. น่ังรถไฟฟ้าไปต่อที่ GATE A เพ่ือขึ้นเคร่ืองบินต่อไปเจนีวา พอลงมาถึง

เจนีวาก็เจอคนไทยได้คุยกันนิดหน่อยตอนน่ังรถไปเอากระเป๋า  

 ตอนเอากระเป๋าเกิดปัญหากระเป๋ามาไม่ครบรู้สึกมึนงงทีเดียว แล้วก็มีคนสวิสหรือฝรั่งเศสก็ไม่รู้ได้

กระเป๋าไม่ครบเหมือนกันรู้สึกดีขึ้นหน่อยที่มีเพ่ือนร่วมทุกข์ คนน้ีเพ่ิงมาจากประเทศไทยซ่ึงเห็นบนเคร่ืองบิน

ต้ังแต่เที่ยวออกจากประเทศไทยแล้วแถมใส่เสื้อมีตราสินค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทยอีกตะหาก ได้คุยกัน

นิดหน่อยเค้าบอกว่าประเทศไทยเยี่ยมที่สุด Thailand’s the best!! ฟังแล้วรู้สึกน่าภูมิใจเหมือนกันแต่ก็แอบ

สงสัยว่าที่ว่าเย่ียมน่ีเย่ียมตรงไหนนะ จากน้ันเค้าก็พาผมไปติดต่อเรื่องกระเป๋าเค้าช่วยพูดภาษาฝร่ังเศสให้ รู้สึก

เป็นพระคุณอย่างย่ิง you’re the best too! ซาบซึ้งน้ําใจมาก จากน้ันก็ยืนรอกระเป๋าที่จะมากับเคร่ืองบิน

เที่ยวถัดไปประมาณหน่ึงช่ัวโมง 

 พอออกมาก็เจอพ่ีออฟกับพ่ีเก่งเป็นครั้งแรก พ่ีๆ พาเราน่ังรถเพ่ือไปเซิร์นและเข้าหอพัก ผมน่ังไปกับรถ

พ่ีเก่งซึ่งเป็นคนพูดตรงๆ กวนๆ หน่อย ตลกๆ สนุกดี ส่วนนิกน่ังรถไปกับรถพ่ีออฟ พอถึงเซิร์นแล้วพ่ีๆ ก็พาไป

ติดต่อประสานงานอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมด ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างทําให้ตระหนักว่าภาษาอังกฤษมีความจํา

เป็นมาก สุดท้ายก็ไปหาคุณ Morna Robillard ซึ่งเป็นคนดูแลโครงการ Summer Student Program ของ

ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-member State) แต่เค้าบอกว่านัดไว้พรุ่งน้ี  

 วันน้ีฟรีเที่ยวให้สนุก ในตอนเช้ายังเข้าหอไม่ได้ต้องรอเข้าหอตอนบ่าย พวกพ่ีๆก็เลยพาไปเดินเล่นใน

เจนีวากัน ไปเดินดูสภาพบ้านเมืองเค้าก็ดีไปอีกแบบมีตึกแปลกตาเยอะแยะ สินค้าก็ดูดีถ้าไม่ดูราคาเพราะมีแต่

ของแพงๆ อาหารก็แพง โดยเฉพาะอาหารไทยตกจานละประมาณย่ีสิบ เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับราคาอาหาร
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บ้านเรา เพียงแต่เขาคิดเป็น 20 CHF (ประมาณ 700 บาท) วิธีที่ดีตอนจ่ายเงินก็คือ อย่าได้พยายามคิดเป็นเงิน

ไทย เห็นราคาอาหารแล้วรู้สึกรักเมืองไทยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 

 ตอนบ่ายพ่ีออฟและพ่ีเก่งไปส่งเราเข้าที่พัก (hostel) 

เวลาประมาณ 2:00 PM หอพักช่ือ Schuman อยู่ที่ St. Genis 

(อ่าน “ซอง เจนี”) อยู่ในเขตฝร่ังเศส อยู่ห่าง CERN ออกไป

ทางตะวันตกประมาณ 2km  หอพักเป็นหอเอกชนที่ใครก็ไปพัก

ได้ ค่าพักคืนละ 16 EUR (ประมาณ 670 บาท) เป็นห้องพัก

เล็กๆ ขนาดประมาณ 3.2mx2.7m มีเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ 

Wireless Internet ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ เครื่องทําความร้อน

(heater) ไม่มีห้องนํ้าในห้อง มีห้องนํ้ารวม มีห้องครัวรวม 

 ตอนเย็นได้ไปทําอาหารกินกันที่ห้องพ่ีออฟซึ่งเป็นที่พักอยู่ในเขตฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ซึ่งที่พักในเขต

ฝรั่งเศสหาง่ายกว่าและถูกกว่าในเขตสวิส 

Tue: 28/6/54 

 วันน้ีมาตามนัดที่คุณ Morna นัดเจอนักศึกษาที่มาเข้าค่ายด้วยกันในรอบน้ีประมาณย่ีสิบกว่าคน  

(มีหลายรอบ) ได้ถ่ายรูปเล่นกับนิกเหมือนคนบ้านนอก (ซึ่งก็จริง) คนอ่ืนๆเขาดูน่ิงๆ กัน จากน้ันก็พากันไปฟัง

บรรยายแนะนําอะไรที่เก่ียวข้องนิดหน่อยในโดมใหญ่ๆ (The Globe) หน้าเซิร์น แล้วก็ทําการติดต่อ

ประสานงาน มีนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประมาณ 6 คน คุณ Morna กับ Marina เป็นคน

พาไปติดต่อประสานงาน 

 จากน้ันผมก็แยกไปกับคุณ Marina สองคนเพราะว่าผมรับเงินจากประเทศไทยอยู่คนเดียว ก็เลยต้อง

ไปติดต่อที่แปลกกว่าชาวบ้านเค้าหน่อย ดีแต่ว่า Marina ติดต่อให้หมดเลย คุยกันระหว่างทาง Marina เป็นคน

รัสเซีย พูดได้ประมาณ 5 ภาษา แถมพูดไทยได้นิดหน่อยด้วย  

 ติดต่อธุระเสร็จก็ไปรอพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่ือ Prof. Albert De Roeck เพ่ือจะขอคําแนะนําเก่ียวกับ

การทําโปรเจ็ค แต่ก็ไม่ได้พบเพราะว่าอาจารย์คงยุ่งมากเน่ืองจากท่านทํางานบริหารด้วย ผมและนิกก็เลยพากัน

กลับหอ ตอนเย็นได้ไปทําอาหารทานกันทีห่้องพ่ีออฟอีกแล้ว 
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การเดินทางระหว่างหอพักกับเซิร์นมีรถโดยสารต๋ัว คิดเป็นช่ัวโมง 3 CHF (ประมาณ 108 บาท) ปกติ

ต๋ัวน้ีสามารถใช้เดินทางไปถึงในตัวเมืองเจนีวาได้ (ไม่เกินหน่ึงช่ัวโมง) แต่ถือว่าแพงมากถ้าใช้เดินทางแค่จาก

หอพักไปเซิร์นระยะทาง 2 km  

 ปกติเซิร์นมีรถจักรยานให้ยืม นักศึกษาซัมเมอร์ส่วนใหญ่จึงใช้จักรยาน ตัวผมใช้การเดินเป็นหลักเป็น

การออกกําลังกายไปในตัว  

 ราคาอาหารท่ีเซิร์น จานหลักตกจานละ 10 CHF (ประมาณ 360 บาท) แต่ก็มีจานพิเศษราคา

ประมาณ 15 CHF ซึ่งอาหารที่เซิร์นน่ีถือว่าถูกสุดๆ แล้วถ้าเทียบกับในเมืองเจนีวา (พ่ีๆบอกมา) 

Wed: 29/6/54 

 วันน้ีนัดกับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ตอนเช้า จึงพากันไปน่ังรอและได้พบ Prof. Albert ได้ก็คุยกันนิดหน่อย 

ท่านดูเป็นคนใจดีแต่ดูไม่ค่อยมีเวลาคุยมากตอนท้ายก็เอาของฝากท่ีคุณอภิมุขซึ่งเคยมาฝึกอบรมกับท่านฝากมา

ให้ 

 ซึ่งในส่วนของผม Prof. Albert ได้อีเมล์มาบอกว่าส่งมอบภารกิจที่ปรึกษาให้ Prof. Daniel R. 

Marlow จาก Princeton University, USA. แล้วให้รออีเมล์จาก Prof. Marlow ว่าจะเริ่มงานยังไง 

 หลังจากได้พบ Prof. Albert แล้วเราสองคนก็ไปหาห้องที่ทํางาน ตอนเย็นก็มาทําอาหารกินกันที่

หอพัก 

Thu: 30/6/54 

 วันน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาตัวจริง Prof. Daniel R. Marlow ได้ อีเมล์ตอบรับเป็นที่ปรึกษาแต่อาจารย์อยู่

อเมริกา จึงให้นักศึกษา Ph.D. ของปริ๊นซ์ตันช่ือ Phil Hebda ซึ่งมาทําวิจัยอยู่ที่เซิร์นมารับได้พูดคุยกัน

พอสมควร สําเนียงฟิลฟังยากมากเป็นสําเนียงแบบอเมริกันแท้ซึ่งผมไม่ค่อยคุ้นหู ทําให้เกิดความรู้สึกตระหนัก

ยํ้าเตือนขึ้นมาอีกว่าภาษาอังกฤษน่ีช่างสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง ได้แต่นึกบอกตัวเองว่าจากน้ีไปจะต้องฝึกฝน

ภาษาอังกฤษอย่างจริงๆ จังๆ เสียที โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฟังกับการพูด การไปต่างประเทศคร้ังแรกน้ีก็เรื่อง

ภาษาอังกฤษน่ีแหละที่ทําให้ผมเกิดตระหนักสํานึกมากๆ 

 คุณฟิลพาไปห้องทํางานของกลุ่มนักศึกษาของปร๊ินซ์ตัน ที่ทําวิจัยกับ CMS กลุ่มน้ีเค้าทําเรื่อง 

Luminosity เป็นหลัก ซึ่งผมก็จะได้ทําเหมือนกัน ได้เจอนักศึกษาหลายคน ทุกคนเรียนอยู่ที่ปริ๊นซ์ตัน ดูจาก
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บุคลิกหน้าตาและการพูดเห็นได้ว่าน่าจะเป็นคนเก่งฉลาดกันมากๆ ทุกคน ทําให้นึกถึงน้องสาวที่เคยบอกว่า

รู้สึกตัวเองเป็นเด็กท้ายแถวเมื่อเรียนกับคนเก่งๆ ผมรู้สึกเข้าใจน้องขึ้นมาก็วันน้ีเอง  

 ตอนเย็นคุณฟิลได้ส่งอีเมล์มามอบหมายงานช้ินแรกให้อ่านเพ่ือเตรียมทําโปรเจ็ค เรียกว่า CMS 

WorkBook เป็นเหมือนการใช้งานโปรแกรมของ CMS โดยอ่านจากเว็บไซต์ 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBook 

 หลังจากได้อ่านจากเว็บแล้วกลางคืนผมได้ส่งอีเมล์ไปให้ Prof. Dan เพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการทําโปรเจ็ค 

Fri: 1/7/54 

 วันน้ีผมเริ่มงานโปรเจ็คโดยศึกษาโปรแกรมจากการอ่าน CMS WorkBook ที่คุณฟิลส่งมาให้พร้อมทั้ง

ศึกษา C++ เพ่ิมเติม จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พ่ีพัดติวให้ก่อนมา 

 ตอนบ่ายวางแผนกันว่าพรุ่งน้ีนัดกันไปรับคุณครูอนุชา (พ่ีปุ๊) และ ดร.ลือชา (พ่ีตู่) ครูฟิสิกส์สองคนที่

ได้รับทุนไปร่วมอบรมตามโครงการของ SLRI ที่สนามบินเจนีวากันตอนเช้า 

 ตอนเย็นพ่ีออฟนัดกินข้าวกัน แต่ก่อนกินข้าวก็ไปเดินเล่นกัน

ในเจนีวาอีกรอบ แต่คราวน้ีไปเดินทั่วเลย ทั้งเมืองเก่า สวนสาธารณะ 

ที่น่ีเค้ามีเล่นหมากรุกกัน แต่ที่น่ีตัวหมากรุกและกระดานใหญ่มาก 

(ตัวหมากรุกขนาดสูงประมาณ 1 เมตร) จะเดินหมากแต่ละทีน่ีต้อง

อุ้มกันเลยทีเดียว เดินเล่นแถวทะเลสาบเจนีวาด้วย จากน้ันก็กินที่

ร้านอาหารไทยฟาสฟู๊ด ผมสั่งต้มยํากุ้งกับข้าวหน้าเป็ดกิน เยอะมาก

และอร่อยดี ราคารวมประมาณ 25 CHF (ประมาณ 900 บาท) 

Sat: 2/7/54 

 วันน้ีต่ืนประมาณหกโมงเช้าลงมาหาอะไรกิน กินมาม่าไปสองซอง ทําให้นึกถึงคําพูดอาจารย์ที่ปรึกษา

ตอนป.ตรีว่า “มีสองอย่างที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น อันแรกคือ prototype board อีกอันคือ 

มาม่า” ตอนน้ีเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาแล้ว  
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 นัดกันไว้ว่าจะไปรับคุณครูที่จะมาถึง ตอน 8.40 น. น่ังรอซักพักพ่ีออฟก็ขับรถมารับ จากน้ันนิกก็ลงมา

พอดี พวกเราไปรับคุณครูที่สนามบิน ทั้งสองคนออกมารอข้างนอกแล้ว หลังจากพูดคุยทักทายกันนิดหน่อย

แล้วพ่ีออฟก็พาไปดูที่ขึ้นรถเมล์ แล้วก็แยกกันโดยพ่ีออฟไปส่งพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่ไปติดต่อที่เซิร์นก่อน  

 หลังจากรอรถกันสักพัก น่ังรถบัสจากสนามบินมาต่อรถพอถึงเซิร์นก็น่ังรอพ่ีออฟที่ตึก 33 เจอพ่ีออฟ

แล้วก็ไปกินข้าวเท่ียงกันสามคน แล้วก็ไปหาคุณครูที่ห้องพักโรงแรมซ่ึงอยู่ในเซิร์นซึ่งอยู่ ข้างๆ ออฟฟิศที่พวก

เราทํางาน  

ตอนเย็นนัดกันไปเที่ยวในเมืองเจนีวาอีกรอบ มีผม 

พ่ีออฟ พ่ีเก่ง พ่ีปุ๊ พ่ีตู่ และก็นิก พอเข้าไปถึงเจอขบวน

พาเหรด พอถามไปถามมาปรากฏว่าเป็นพาเหรดของสาว

ประเภทสอง เค้ามีแจกนกหวีดกับถุงยางด้วย! พ่ีปุ๊ชอบใจ

ใหญ่เลย แล้วก็เดินไปเรื่อย รอบๆทะเลสาบเจนีวา ข้าวเย็น

วันน้ีกินร้านอาหารไทยอีกร้านนึง ช่ือว่าร้านเจมส์ผับ 

(James Pub) เป็นร้านที่กล้าเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วก็มากินกัน 

สรุปเป็นร้านประจําของเด็กเซิร์นน่ีเอง อยู่แถวๆ สถานีรถไฟ อาหารท่ีน่ีอร่อยมากอร่อยกว่าอาหารที่ไทยอีก แต่

ก็แพงมาด้วย วันน้ีกินปลาทอดกับเน้ือย่าง แล้วก็ต้มแซ่บ ราคาตกคนละประมาณ 50 CHF (ประมาณ 1800

บาท) 

Sun: 3/7/54 

 วันน้ีต่ืนมาประมาณ 7.30 น. แล้วก็น่ังฟังเทศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตในรอบหลายวัน ต้ังแต่มาน่ีไม่ได้น่ัง

สมาธิเลยก็เลยน่ังฟังธรรมไปซักพัก แต่อินเทอร์เน็ทมีปัญหาเทศน์เลยกระตุก ก็เลยน่ังสมาธิต่ออีกนิดหน่อย 

แล้วก็มาน่ังเขียนไดอาร่ีเพราะไม่ได้เขียนเลยต้ังแต่มาอยู่อาจจะลืมๆบางรายละเอียดไปบ้าง ต้ังใจไว้ว่าจากน่ี

จะต้องน่ังเขียนไดอารี่ตอนกลางคืนก่อนนอนทุกวันดีกว่า จะได้ไม่ต้องมาน่ังรื้อฟ้ืนกันยาว เด๋ียวน่ังเทียนเขียน

มั่วแล้วไม่ตรงชาวบ้านเค้า 
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Mon: 4/7/54 

 วันน้ีเดินเข้าประตูหลังของเซิร์นเพราะกะว่าจะไปดูแกะให้ได้   เพราะเคยเห็นมีแกะอยู่ฝูงหน่ึงบริเวณ

สนามหญ้าของเซิร์น สัญญากับเพ่ือนว่าจะจับแกะมาฝาก (จับแกะ น่ีคือสัมผัสเฉยๆ แล้วกลับมาแปะมือกัน) 

แต่ก็ไม่เจอแกะ  

 เข้าห้องแล็ปปริ๊นซ์ตัน ไม่เห็นมีใครมา ก็เลยเดินดูรอบๆ ห้อง มีอุปกรณ์การทดลองเยอะแยะมากมาย 

แต่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้ ทิ้งไว้เฉยๆ ซักพักเท็ดก็เข้ามาทักทายกัน 

แล้วคนอ่ืนๆ ก็ตามมา วันน้ีน่ังอ่านงานที่ทําได้คืบหน้าดี 

 ตอนเย็นนัดครูมาทําอาหารกินกันที่หอ เ ป็นการ

ทําอาหารที่สนุกสนานมาก ออกมาเสร็จได้แกงส้มรสชาติเหมือน

มาม่า ไข่เจียวรสชาติเหมือนมาม่า ผัดพริกรสชาติเหมือนมาม่า 

ทุกอย่างรสชาติเหมือนมาม่า แต่พอกินไปก็อร่อยดีเหมือนกัน พ่ี

ตู่ฝากข้อคิดเอาไว้ว่า “คนจนกินได้ทุกอย่าง” จริงๆ 

 ราคาวัตถุดิบซื้อที่คาร์ฟูร์มาทํากินเองประหยัดกว่าซื้อกินมาก เช่น ราคาไข่แพ็คละ 12 ฟอง ประมาณ  

1 EUR พริกหวานประมาณ 3 EUR เน้ือหมูครึ่งกิโล ประมาณ 3 EUR มื้อน้ีค่าอาหารเฉลี่ยคนละแค่ 5 EUR 

เท่าน้ันเอง กินกัน 5 คน อ่ิมด้วย 

Tue: 5/7/54 

 วันน้ี Prof. Dan ตอบอีเมล์ที่ถามไปเมื่อวันที่ 30/6/54 และได้ส่งไฟล์มาให้อ่านสองไฟล์เก่ียวกับงาน 

แล้วก็สั่งการบ้านให้ทํา คือ 

• Use ROOT to do the attached statistics tutorials.  

• Use CMSSW to make a histogram of the transverse momentum of charged tracks. 

และอาจารย์ยังได้แนะนําแนวทางในการทําโปรเจ็คระยะต่อไปคือเร่ืองเกี่ยวกับ อัตราการเกิดอนุภาคมิวออน

โมเมนตัมสูง (The production rate of high-Pt muons) 

 วันน้ีไม่ได้ไปทํางานที่ห้อง แต่ได้ไปน่ังอ่านทําความเข้าใจไฟล์ที่ Prof. Dan ส่งมาให้ทีท่ํางานของนิก 

ซึ่งก็คือที่ทํางานของพ่ีพัดน่ันเอง แต่พ่ีพัดอยู่ประเทศไทย ทีไ่ปน่ังตรงน้ันเพราะว่ายังประหม่าเวลาไม่มีคนพูด

ภาษาไทยอยู่รอบกาย 
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 ตอนเย็นขากลับ ต้ังใจว่าจะเดินออกทางประตูด้านหลัง

ของเซิร์น เพราะว่าทะลุไปเกือบถึงหอพอดี แต่ปรากฏว่าประตู

ปิดแล้ว สงสัยปิดตอนเย็น ก็เลยเดินกลับมาออกทางเดิม 

ระหว่างเดินกลับได้ยินเสียงแกะ พอหันไปอีกทีเจอร้ัวเต้ียๆ กัน

แกะไว้ ตอนแรกไม่เห็นแกะ ผมก็เลยเดินข้ามร้ัวไป แล้วก็เดินขึ้น

เขาไปนิดหน่อย ทีน้ีเจอแกะเป็นฝูง 30-40 ตัวได้ ตอนแรกพวก

แกะทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวผม แต่พอมีตัวนึงร้องขึ้นมา ทุกตัวก็เลยหันมาสนใจผม แล้วทั้งฝูงก็ลุกขึ้น

ว่ิงมาหา ตกใจมาก จะหันหลังว่ิงก็ติดต้นไม้ขวางอยู่ ต้องเลือกระหว่างว่ิงลงเขา ค่อนข้างชัน กับปีนต้นไม้  

(ชันกว่า) ก็เลยตัดสินใจว่ิงลงเขามาแบบไม่หันกลับไปมอง แต่รู้แน่ๆ ว่าฝูงแกะว่ิงตามมาอย่างกระช้ันชิด พอถึง

รั้วก็กระโดดแบบนักกรีฑาว่ิงข้ามรั้วอย่างสวยงาม พอหันกลับไป พวกแกะก็หยุดตรงรั้วพอดี ตอนแรกนึกว่าจะ

พังรั้วมาหาผม ถ้าเป็นแบบน้ันเรื่องใหญ่แน่เลย โชคดีไป มันอาจจะนึกว่าผมเป็นอาหารก็ได้นะ เป็นวันที่ต่ืนเต้น

อีกวันหน่ึง 

Wed: 6/7/54 

 วันน้ีเป็นการเรียนวันแรก เป็นวันที่เด็กนักเรียนกับครูมา

รวมตัวกันที่ห้องประชุม แล้วก็แนะนําเซิร์นกับงานที่ทํา หัวข้อคือ 

• Welcome Presentation/ Computer Security/ 
Workshops Presentation โดย Hoecker, Andreas 
(Chairman SSLP) / Lueders, Stefan (CERN) / 
D'Ambrosio, Carmelo (CERN) 

 ผมน่ังกับพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่อยู่ข้างบน ส่วนนิกน่ังข้างล่างเพราะว่า

มาถึงก่อน  

 ตอนเที่ยงก็นัดกินข้าวกันทั้งครู แล้วก็พ่ีออฟพ่ีเก่ง แล้วก็แยกย้ายไปทํางาน วันน้ีได้งานนิดหน่อย เด็ก

ในห้องทํางานเป็นกันเองดีสนุกสนาน แต่เวลาทํางานก็ทํางานกันอย่างจริงจังมาก ไม่พูดไม่จา เขียนโปรแกรม

อย่างเดียว เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน  
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Thu: 7/7/54 

 วันน้ีเป็นการเข้าฟัง Lecture วันที่สอง ซึ่งมีวิชา particle physics กับ statistical  

• Concepts in Particle Physics (Theoretical Particle Physics) โดย Derendinger, Jean - 
Pierre (A. Einstein Inst. f. Fund. Phys., ITP U. of Bern, Switzerland)  

• Statistics (Experimental Physics) โดย Cowan, Glen (Royal Holloway College U. of 
London) 

อันแรกน่ีเรียนไม่รู้เรื่องเลย เพราะไม่ได้เป็นแนวทางที่ผมสนใจ อันที่สองก็สนุกดีเพราะเป็นตัวพ้ีนฐาน  

 ตอนบ่ายไปทํางานตามปกติคือศึกษาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป กับการใช้โปรแกรม ROOT 

ที่ต้องทําส่งเป็นการบ้าน 

 ตอนเย็นรู้สึกไม่ค่อยสบาย เจ็บคอ จริงๆ เจ็บมาต้ังแต่เช้าแล้ว แต่อาการมันมากําเริบตอนเย็นอาจจะ

เพราะว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไป คนที่น่ีทํางานยุ่งกับคอมอย่างเดียวเขียนโปรแกรมกันทั้งวันทั้งคืน 

Fri: 8/7/54 

 วันน้ีตอนเช้าไปเรียนสายหน่อยในวิชา Statistics (Experimental Physics)  สอนโดย Cowan, 

Glen (Royal Holloway College U. of London) เหมือนเดิม 

 รู้สึกไม่ค่อยสบาย มึนหัวนิดหน่อย พอไปน่ังเรียนสถิติรู้สึกไม่รู้เรื่องเลย อาจเป็นเพราะฤทธ์ิยาแก้ไข้

หรือว่าจริงๆ แล้วไม่รู้เพราะฤทธ์ิยาหรือไม่รู้เพราะไม่รู้ก็ไม่อาจสรุปได้  

 ตอนเที่ยงไปทานข้าวกับพ่ีออฟและก็พ่ีเก่ง ได้ให้พ่ีเก่งช่วยดูคอมพิวเตอร์ให้ว่าทําไมถึงเปิดโปรแกรม

บางอย่างไม่ได้ แล้วก็แยกย้ายกันไปทํางาน วันน้ีทํางานคืบหน้าดีพอสมควรในความเห็นของตัวเอง พอกลับหอ

ก็ลองเปิดเคร่ืองมาปรากฎว่าเปิดโปรแกรมไม่ได้ ต้องมาน่ังเซ็ตคอมใหม่อีกจนในที่สุดก็สําเร็จจนได้ 

Sat: 9/7/54 

 วันน้ีพ่ีออฟนัดไปหาเพ่ือนช่ือพ่ีเป้ิล โดยนัดที่เซิร์นตอนบ่าย แต่ไปเซิร์นต้ังแต่เช้าเพ่ือจะไปหาอะไรกิน 

โดยไปน่ังกินไส้กรอกกับมันฝรั่งทอดที่โรงอาหาร เจอพี่ออฟหลังจากคุยกันซักพักเริ่มรู้สึกว่ามึนหัวอาการไม่

สบายเริ่มกําเริบก็เลยขอตัวกลับมานอนหอ สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเหล่าเพ่ือนๆพ่ีๆ แต่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเดิน

เล่นซื้อของแล้วก็กลับมานั่งฟังเทศน์ เป็นวันที่ร่างกายไม่สบาย แต่จิตใจแจ่มใสดี 
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Sun: 10/7/54 

 วันน้ีวันอาทิตย์ ร่างกายยังไม่สู้ดีนักจึงนอนทั้งวัน ตอนเย็นนิกชวนไปเดินเล่นกับเพ่ือนชาวปากีสถาน 

ช่ือ ลาเบีย เป็นคนใจดี ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดคุยกันจนรู้สึกว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ไว้ค่อย

กลับมาพัฒนา ตอนน้ีใช้ภาษามือไปก่อนก็แล้วกัน 

 ตอนเย็นก็ทําข้าวกินกันพอได้กินข้าวก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อย เกิดอารมณ์อยากทํางานก็เลยทําการบ้านที่ 

Prof. Dan ให้ไว้ต้ังแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ยังทําไม่เสร็จดี พอทําจนเสร็จหมดแล้วก็ส่ง อีเมล์ไปให้ Prof. Dan คืน

น้ันเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าๆ แล้วก็อาบนํ้านอน...รู้สึกดีที่ทํางานได้เสร็จและได้ส่งการบ้าน 

Mon: 11/7/54 

 ต่ืนมาซักผ้าถูห้องตามปกติ แต่ที่ผิดปกติคือซักผ้าอยู่ดีๆ นํ้าร้อนไม่ไหล ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรใช้นํ้า

เย็นก็ได้ แต่พอจะอาบนํ้าถึงได้รู้ว่าแย่แน่แล้วเพราะนํ้าไม่ไหลเลย คนอ่ืนเค้าไปเรียนกันหมดแล้ว วันน้ีก็เลยไม่

อาบนํ้าแล้วก็ไปเรียนแต่ก็ไปไม่ทันจนได้ ยังดีที่ได้ไปเรียนเก่ียวกับโปรแกรม ROOT ที่กําลังใช้อยู่  

• Introduction to Root สอนโดย Grosse-Oetringhaus, Jan Fiete (CERN) 

 มองหานิกก็ไม่เห็นเลยไปน่ังข้างบนๆ หน่อย เป็นที่ๆ เหมาะจริงๆ เงียบๆ สงบๆ ไม่อึดอัด แล้วก็มี

เพ่ือนมาขอยืมคอมพิวเตอร์ไปดูเอกสารประกอบการสอนบอกว่าสายตาสั้นผมก็เลยต้องน่ังดูจากจอหน้าห้อง

ประชุม พอจบคาบก็มองหานิกแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกัน เจอพ่ีปุ๊และพ่ีตู่ก็มากินด้วยพอดี น่ังคุยกันพอประมาณ

ก็แยกย้ายกลับไปทํางาน  

 เปิดอีเมล์มาเจอ Prof. Dan ตอบกลับมาแล้ว ซึ่งผมก็กําลังรออยู่พอดี สั่งการบ้านเพ่ิมทันทีโดยให้

ศึกษาเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBook?redirectedfrom=CMS.WorkBook 

 วันน้ีอาจารย์ยังชมด้วยว่าทํางานดีรู้สึกดีใจแปลกๆ... เค้าอาจจะชมเป็นมารยาทก็ได้นะ  

 ตอนเย็นกลับมาทํากับข้าวกินกันที่ห้องครัวรวม วันน้ีเป็นวันที่สังเกตได้ว่าคนท่ีทํากับข้าวกินเองน่ีรู้สึก

จะซ้ําหน้าและรู้จักกันหมดแล้ว แล้วก็ทํากับข้าวเวลาเดียวกันตลอดเลย มีประมาณห้าหกคนอย่างกะเป็น

ครอบครัวเดียวกัน แต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าน้ันเอง (หมายถึงผมคนเดียวน่ะนะ คนอ่ืนเค้าดูจะคุยกันรู้เรื่องดี) 
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Tue: 12/7/54 

 วันน้ีเป็นวันที่สองที่เค้าสอนโปรแกรม ROOT สอนโดย Grosse-Oetringhaus, Jan Fiete (CERN) 

เหมือนเดิม แต่ผมรู้สึกว่าตามไม่ค่อยทัน โปรแกรม ROOT น่ียากมากสําหรับผม ผมต้องอีเมล์ถามคนท่ีคิดว่า

เขาจะช่วยได้ไปทั่วโลกรวมท้ังถามการใช้งาน Linux จาก Assist. Prof. Dr. Michael A. Allan อาจารย์ที่

ปรึกษาที่ภาคฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ท่านก็ช่วยตอบคําถามให้อย่างเต็มที่ รู้สึกขอบคุณจริงๆ 

 ตอนเที่ยงน้ันไปกินข้าวกับพวกพ่ีๆ แล้วก็วันน้ีมีคาบเรียนพิเศษเก่ียวกับ CMS ซึ่งพวกเราทํางานอยู่ 

วันน้ีมี Prof. Albert มาพูดด้วย สนุกดีเห็นภาพรวมหลายอย่าง แต่พอคาบต่อๆ มาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

กับการเขียนโปรแกรมกลับไม่ค่อยเข้าใจเลย พอเสร็จตอนประมาณสี่โมงแล้วก็กลับไปทํากับข้าวกินกันที่หอ 

Wed: 13/7/54 

 วันน้ีเป็นวันแรกของวิชาเคร่ืองเร่งอนุภาค Accelerators (Experimental Physics) สอนโดย 

Holzer, Bernhard (CERN) ซึ่งผมสนใจอยู่แล้ว พอได้ฟังก็รู้สึกสนใจมากข้ึนเหมือนมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลย 

วันน้ีจึงรู้สึกว่าเรียนสนุกดี เพราะก่อนหน้าน้ีมีแต่ทฤษฎีซึ่งผมไม่ถนัด 

 ตอนเที่ยงก็มาน่ังคุยกันกับพวกพ่ีๆ ว่าจะไปเที่ยวฝร่ังเศสกันยังไง ดูเหมือนพ่ีออฟจะไม่ว่างงานเยอะ

ต้องรอคําตอบพรุ่งน้ี แล้วก็แยกย้ายกันไปทํางาน วันน้ีรู้สึกว่าทํางานได้ช้ามากเพราะว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลย 

เหมือนต้องมาเรียนรู้วีธีใช้โปรแกรมเฉพาะของที่น่ี ซึ่งเราต้องเขียนโปรแกรมเป็นกรณีเฉพาะของแต่ละคนโดย

ใช้ C++ ผมเรียนเขียนโปรแกรมมาน้อยมาก พออ่านไม่รู้เรื่องก็ออกมาทําสมาธิที่โรงอาหาร พอรู้สึกสบายๆ ก็

ไปทํางานต่อ วันน้ีทําอยู่แค่น้ีวนไปวนมาระหว่างห้องทํางานกับโรงอาหาร 

Thu: 14/7/54 

 วันน้ีตอนเช้าเรียนเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator) ต่อสนุกดี มีคําถามมากมายในใจแต่ไม่กล้า

พูดออกไป แต่ก็ทําให้สนใจเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคมากขึ้น ตอนเที่ยงไปกินข้าวกันเจอพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่ แล้วก็แยกย้าย

กันไปทํางาน  

 วันน้ียังอ่านงานท่ี Prof. Dan มอบหมายให้ไม่ค่อยรู้เรื่องจึงได้ถามฟิลที่น่ังข้างๆ ให้เค้าสอนให้แต่

ภาษาผมไม่ดีเท่าไหร่ดูเหมือนเค้าจะรําคาญเหมือนกัน ถึงอย่างไรก็คุยกันมากขึ้น เพราะว่าผมไม่เข้าใจการเขียน

โปรแกรมเท่าไหร่  
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 ตอนเย็นก็นัดเจอพ่ีออฟกับพ่ีเก่งและก็คุณครูทั้งสอง นัดคุยกันเรื่องไปเที่ยวฝร่ังเศส และก็ถือโอกาส

ถามการเขียนโปรแกรมจากพ่ีเก่ง พ่ีเก่งช่วยมากเลยทําให้ทําการบ้านเสร็จไปอีกหน่อย พ่ีตู่ไปเข้าร่วมกิจกรรม

ของครูเหมือนจะมีการแข่งฟุตบอลกัน  

 ตอนเย็นกลับหอและได้ส่งการบ้านอีกตอนหน่ึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางอีเมล์ 

Fri: 15/7/54 

 วันน้ีตอนเช้าเข้าเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องตามเคย ทั้งที่เป็นเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคที่ว่าสนุกก็ยังฟังไม่ค่อยรู้

เรื่อง  

 ตอนเที่ยงก็มาน่ังคุยกันเร่ืองจะไปเที่ยวปารีสอีก เพราะพี่ปุ๊อยากไป แล้วก็เหลือสามคนที่จะไป คือผม

พ่ีปุ๊และนิก แต่สุดท้ายก็ตกลงว่าจะไปอาทิตย์หน้า วันน้ีพวกพ่ีๆ ก็ว่าจะไปดูแฮร่ีพอตเตอร์กันแต่ผมขอไม่ไป

เพราะว่าไม่ค่อยอยากดูไว้กลับมาดูที่บ้านดีกว่า จากน้ันก็แยกย้ายกันไปทํางานต่อ  

 วันน้ีได้อีเมล์ถึง Prof. Dan ถามเก่ียวกับเรื่อง Pt-Muons และได้รับการตอบกลับจากอาจารย์ในวัน

เดียวกัน  

 อาจารย์บอกว่ากําลังจะขึ้นเคร่ือง เดินทางบ่อยจริงๆ ตอนน้ีอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้ังแต่มาเซิร์นยังไม่เคยเจอกัน

เลย แต่ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันเพราะถ้าเจอก็ไม่รู้จะพูดอะไรฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ส่งอีเมล์คุยกันดีกว่า อาจารย์ที่

ปรึกษาก็ให้การบ้านเพ่ิมอีกแล้ว อ่านๆ ดูแล้วรู้สึกว่าคราวนี้จะเยอะกว่าที่ผ่านๆ มา เก่ียวกับ trigger จาก

เว็บไซต์ https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideOnSel 

Sat: 16/7/54 

 วันน้ีอากาศแจ่มใสดี ต่ืนมาซักผ้าเก็บห้องตามปกติ ตอนสายๆ ไปเดินซื้อของที่คาร์ฟูเพราะว่าไม่มีอะไร

กิน ได้ขนมปังมากินอีกเหมือนเดิม แล้วก็รอพ่ีเก่งนัดไปทําบาร์บีคิวกินกันที่บ้านพ่ีเก่งตอนบ่ายสาม พ่ีเก่งมารับ

ไปซื้อของก่อนที่ห้างคริสโต (ไม่แน่ใจ) เป็นห้างที่ดูดีกว่าทุกที่ที่เคยเห็นแถวน้ีเหมือนบ๊ิกซีบ้านเราน่ีเอง ซื้อของ

กันมาเยอะมากแล้วก็ไปบ้านพ่ีเก่ง บ้านพ่ีเก่งดูดีมากหลังใหญ่แล้วก็โล่งสะอาดดี พอถึงก็เริ่มทําอาหารกินกันซัก

พักก็มีเพ่ือนพ่ีเก่งแล้วก็เพ่ือนของเพ่ือนพ่ีเก่งมาร่วมสังสรรค์ด้วยมีประมาณสิบคนได้จากหลายๆ ชาติ กินกันซัก

พักจนประมาณสามทุ่ม ตอนท้ายมีการนัดกินข้าวกันที่เซิร์นด้วย งานสังสรรค์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นดี ตอนแรก

คิดว่าจะวุ่นวายกว่าน้ีเพราะเห็นในหนังว่าฝรั่งจัดงานกันจะวุ่นวายมาก แต่คนที่น่ีก็เรียบร้อยดีมาน่ังกินน่ังคุยกัน 

จากน้ันพ่ีเก่งก็มาส่งผมกับนิกและพ่ีตู่ ส่วนพ่ีปุ๊อยู่ต่อสงสัยจะชอบมาก 
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Sun: 17/7/54 

 วันน้ีฝนตกหนักทั้งเช้า ผมจึงถือโอกาสอันดีน้ีนอนท้ังวันเลย ตอนเย็นไปเดินเล่นข้างลําธารเล็กๆ ซึ่งอยู่

ห่างจากหอเข้าไปในฝร่ังเศส (ทางตะวันตก) ประมาณ 500 เมตร หาที่พักผ่อนสงบใจ ตอนกลับมาเจอนิกพอดี

ก็เลยกินข้าวกัน  

Mon: 18/7/54 

 วันน้ีตอนเช้ามีคาบเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง DAQ Trigger โดย Neufeld, Niko (CERN) รู้สึกว่า

สนุกดี แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดี  

 ตอนเที่ยงหลังจากไปกินข้าวที่โรงสอง (R2:restaurant 2) กลับเข้าไปทํางาน เล่นคอมคุยกับเพ่ือนๆ

และพ่ีฝนที่ไปฝึกอบรมที่เดซี่ ตอนแรกก็เกรงใจคนน่ังข้างๆ ปกติเห็นเขาทํางานกัน พอดูอีกทีอ้าวดู youtube  

น่ีนา หัวเราะกันใหญ่ ผมก็เลยแชทได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะรู้สึกว่ามีเพ่ือนร่วมกระแสดอทคอมเข้าให้แล้ว  

 สรุปวันน้ีไม่ได้งานดูเหมือนทุกคนในห้องก็ไม่ค่อยได้งานเหมือนกันเพราะมัวแต่เล่นมัวแต่ดูทีวี ที่น่ีก็

ไม่ได้เคร่งเครียดอย่างที่คิด  

Tue: 19/7/54 

 วันน้ี Prof. Dan ให้งานใหม่มาเกี่ยวกับ Muons, The basic relationship between the number 

of events, cross section, and luminosity  

 งานเก่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ยังดีว่าที่งานเก่าเค้าให้แค่อ่านเฉยๆ แล้วอาจารย์ก็นัดประชุมวันพรุ่งน้ี ใน

หัวข้อ Lumi Ops meeting  

 Topics will include: 

 Paul/Valerie  Update on upgrade of Lumi server work 

 Phil/Zhen    Status of flagging LS as GOOD or BAD 

 Phil        Results on W yields 

 Dan        Status of VdM Scan Analysis & Documentation 
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 ตอนแรกตกใจนิดหน่อยเพราะว่าผมเป็นแค่นักเรียนภาคฤดูร้อนแล้วเอาผมไปประชุมกับกลุ่มเขาทําไม 

แต่อาจารย์ก็บอกว่าจะได้รู้ ว่าส่วนไหนสําคัญส่วนไหนไม่สําคัญ ผมก็ตอบรับคําไปเป็นการประชุมผ่าน

อินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม EVO ซึ่งผมไม่รู้จักมาก่อนก็เลยกะว่าจะไปถามเพ่ือนที่ทํางาน   

 จากน้ันก็พยายามทํางานต่อเพราะรู้สึกว่างานไม่ค่อยคืบหน้าเลยช่วงน้ี 

Wed: 20/7/54 

 วันน้ีเป็นวันที่พิเศษกว่าปกติหน่อยตรงที่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษานัดประชุมผมก็เลยต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

หน่อย โดยลงโปรแกรม EVO ที่เอาไว้ประชุมกันผ่านอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ 

http://evo.caltech.edu/evoGate/  

 ฟิลส่งไฟล์ที่เขาจะนําเสนอมาให้ศึกษาล่วงหน้าด้วย ตอนประชุมอาจารย์ก็แนะนําผมกับคนอ่ืนๆ แล้ว

เค้าก็เริ่มอธิบายอะไรกันซักอย่างที่ผมไม่เข้าใจ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ ผมก็เลยลองเล่น

โปรแกรม EVO กดไปกดมาไปกดปุ่มบันทึก แล้วมันก็มีสัญลักษณ์บันทึกขึ้นที่หน้าจอของทุกคนผมจึงรีบปิด

เพราะกลัวจะไปรบกวนเค้า พอประชุมเสร็จคนที่น่ังข้างๆ ผมก็ถามว่าบันทึกเหรอทําหน้าดุๆ ผมตกใจ

เหมือนกัน แต่เค้าบอกว่าก็ดีแค่ไม่เคยเห็นใครบันทึกตอนประชุมเท่าน้ันเอง แต่ผมก็ไม่สบายใจจึงได้ส่งอีเมล์ไป

ขอโทษอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรคราวหน้าถ้าประชุมอีกก็บันทึกได้เลย ถ้ามันช่วยให้ผม

ติดตามการประชุมได้...รู้สึกโล่งใจมาก 

 หลังจากน้ัน ผมได้ทดลองลงทะเบียน CMS VO เพ่ือที่จะใช้ GRID ผ่านเว็บไซต์  

https://lcg-oms.cern.ch:8443/vo/cms/vomrs?path=/RootNode/MemberRegistration&action=execute  

แต่ยังไม่สามารถทําได้ จึงอีเมล์ไปถามผ่าน CMS HyperNews ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้โพสต์ลงคําถามเกี่ยวกับ 

CMS ได้ทุกเรื่องถ้ามีปัญหา แล้วจะมีคนมาตอบให้ ตามเว็บไซต์ 

https://hypernews.cern.ch/HyperNews/CMS/login.pl 

Thu: 21/7/54 

 ได้รับอีเมล์จาก HyperNews: Cms.People@cern.ch และได้รับข้อแนะนําช่วยเหลืออย่างดี แต่ก็ยัง

ไม่เข้าใจมากนัก ก็เลยถามพ่ีออฟ พ่ีเก่ง แล้วก็พ่ีพัด ผ่าน HyperNews อีกเหมือนเดิม 
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 วันน้ีพ่ีออฟนัดพบกับอาจารย์ที่ Brown University ตอนบ่าย พวกเราจึงนัดกันกินข้าวเที่ยง ทุกคน

พร้อมหน้ายกเว้นพ่ีเก่งเพราะว่าไม่สบาย ตอนแรกก็กะว่าคงไม่มีอะไร เพราะว่าคุยเก่ียวกับเรื่องเรียนต่อที่ 

Brown ทางด้าน High Energy Physics และผมก็ไม่สนใจด้านน้ี น่าจะเจาะไปที่นิกมากกว่า  

 พอบ่ายสองก็ไปน่ังรอพบกัน มีอาจารย์สองคน คือ Prof. Ulrich Heintz กับ Prof. Meenakshi 

Narain ได้คุยกันหลายเร่ืองรวมถึงเรื่องหลักสูตรระยะสั้นด้วย ซึ่งเค้าบอกว่าเป็นหลักสูตรสามเดือน น่าสนใจ

ทีเดียว 

 กลับจากพบอาจารย์จาก Brown University ผมก็ทํางานโปรเจ็คต่อ  

Fri: 22/7/54 

 วันน้ีกินข้าวเที่ยงกันพ่ีออฟนัดไว้คุยเรื่องที่คุยกันเมื่อวานกับอาจารย์จาก Brown เจอพ่ีปุ๊เหมอืนจะเป็น

กังวลเพราะว่าต้องมีงานนําเสนอต่อหน้าช้ัน แต่ก็คงจะรอดไปได้ล่ะนะ เห็นว่าเตรียมตัวทั้งคืนเลย 

 ตอนเย็นดูเหมือนจะมีคอนเสิร์ตเพลงร็อคของเซิร์น แต่จัดไกลออกไปหน่อย จริงๆ ผมไม่ชอบเท่าไหร่

แต่ก็กะว่าจะไป เด๋ียวเค้าหาว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรม ผมกะว่าจะไปนั่งรถที่เซิร์นแล้วไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็กลับ

ประมาณซักห้าทุ่ม แต่ปรากฏว่าพอไปถึงคนรอรถเยอะหน่อย ก็เลยเดินมาที่โรงอาหารเพราะนึกว่าจะได้เจอพ่ีปุ๊

กับพ่ีตู่ เพราะมีงานเลี้ยงเหมือนกัน แต่ก็ไม่เจอ เจอพ่ีออฟแทนก็เลยนั่งคุยกันนานหน่อย นิกเดินไปดูรถแล้ว

กลับมาบอกว่าคนไม่มีแล้วผมก็เลยกะจะไปรอรถกันอีกแต่รอซักพักก็ยังไม่มารถคงจะหมดแล้ว ผมก็เลยมานั่ง

คุยกับพ่ีออฟต่อ แล้วพ่ีปุ๊ก็มาพอดีท่าทางร่าเริงมากเพราะนําเสนองานเสร็จแล้วทุกอย่างจบหมดแล้ว จากน้ัน

พวกเราก็น่ังคุยกันสบายอารมณ์ บอกตามตรงว่าชอบแบบน้ีมากกว่าไปดูคอนเสิร์ต  

Sat: 23/7/54 

 วันน้ีนิกนัดพ่ีๆ ไปซื้อของตอนเช้า แต่ผมนัดว่าจะตามไปทีหลัง มีเวลาว่างหน่อยจึงได้อีเมล์หาพ่ีจุ๋ม  

ศศิพันธ์ุ (SLRI) เล่าความเป็นไปจากการมาร่วมโครงการ และได้ส่งอีเมล์คุยกับเพ่ือนฝรั่งเศสช่ือ ฟาเบียน

(Fabian) นัดกันว่าจะไปกินข้าวเย็นเลี้ยงส่งพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่ซึ่งจะเดินทางกลับกันที่ร้านอาหารไทยในเจนีวา  

 ผมน่ังทํางานได้นิดหน่อย รู้สึกว่าไม่เข้าใจโปรแกรมหลายๆ อย่าง ก็ค่อยๆ ทําไป ตอนเย็นก็เดินไปที่

เซิร์นเพ่ือรอเพ่ือน ฟาเบียนพากันน่ังรถรางเข้าไปในเมือง พอถึงร้านพ่ีๆ ก็อยู่กันพร้อมหน้าหมดแล้ว พร้อมทั้ง

ได้เจอพ่ีเป้ิลเพ่ือนพ่ีออฟกับพ่ีเก่งเป็นคร้ังแรก ได้ยินช่ือมานาน เป็นคนร่าเริงดี  พวกเราก็น่ังกินข้าวกัน คุยกัน 
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ร้องคาราโอเกะ ผมสังเกตเห็นว่าเพ่ือนฝรั่งเศสเค้าคงจะเบ่ือเพราะว่าเค้าฟังภาษาไทยไม่ออก พอตกดึกเพ่ือน

ฝรั่งเศสบอกว่าจะกลับก่อน ผมก็เลยกลับเป็นเพ่ือนทันขึ้นรถรางรอบสุดท้ายพอดีแล้วก็กลับหอนอน 

Sun: 24/7/54 

 วันน้ีพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่จะกลับกันแล้ว รู้สึกใจหวิวๆ ชอบกล ตอนเช้านัดจะมาเอารูปกับพ่ีตู่ตอนสิบโมง ได้

แลกเปลี่ยนรูปกัน เป็นจังหวะเหมาะที่ผมจะได้พูดเปิดอกพูดขอโทษขอโพยอะไรต่างๆ นาๆ ที่ผมอาจจะได้

ล่วงเกินพ่ีๆ ไปบ้างเผื่อไว้ก่อน แต่ความจริงก็ไม่มีเรื่องอะไร  

 พ่ีๆ ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนกลับกันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีคนจะมาขโมยมือถือพ่ีออฟจากมือ

เลย แต่พ่ีออฟจับไว้แน่นและนิกก็กรี๊ดดังลั่น พวกขโมยก็เลยหนีไป ฟังแล้วก็ได้ตระหนักไว้เหมือนกันแม้

ประเทศอย่างสวิสก็มีเรื่องเช่นน้ีด้วย  

 ตอนทานอาหารเที่ยงนิกบอกว่าจะนัดไปเที่ยวในเจนี

วา ตอนแรกพ่ีปุ๊ปฏิเสธไปเพราะว่าเหน่ือย แต่พวกเราขอร้อง

ว่าไปด้วยกันหน่อย พ่ีๆ ก็เลยไปกัน พ่ีตู่อยากไปเพราะจะไปดู

พิพิธภัณฑ์ ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับสงคราม

อะไรซักอย่าง เพราะพ่ีออฟเล่าให้ฟังน่าสนใจ พอไปจริงกลับ

เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิค รู้สึกว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ แต่ก็ถ่ายรูป

กลับมาเยอะแยะ เพราะแม่สั่งไว้ว่าต้องไปเที่ยวก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่

ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่ แล้วก็ได้ไปดูองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่มีอนุสาวรีย์เก้าอ้ีขาหักด้วย แต่ก็ไม่รู้ประวัติ

อะไรเท่าไหร่ 

 ตอนเย็นได้ไปส่งพ่ีๆ ขึ้นเคร่ืองบิน น่ังกินอาหารกันที่สนามบิน ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วก็ร่ําลา

กัน กลับมารู้สึกว่าใจหวิวๆ แปลกๆ อาจจะคิดถึงบ้านแล้วซินะเรา 

Mon: 25/7/54 

 วันน้ีก็เรียนปกติ เป็นเรื่อง Standard Model and Higgs Physics at Hadron Colliders 

(Experimental Physics) สอนโดย Mattig, Peter (ATLAS/Universitaet Wuppertal) 

 กินข้าวเที่ยงแล้วก็ทํางานต่อ วันน้ีพ่ีเก่งส่งอีเมล์มาว่าขอให้ช่วยไปทําอาหารเย็นให้หน่อย สําหรับหน่ึง

อาทิตย์ เพราะว่าพ่ีเก่งไม่สบายมาก ปวดหัว ตอนเย็นก็เลยไปรอพ่ีเก่ง แล้วก็ไปซื้อของกันที่ห้างๆ หน่ึง ได้
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วัตถุดิบมาเยอะ แล้วก็ไปทําอาหารกัน การทําอาหารน่ีเป็นเรื่องสนุกดีเหมือนกันนะ วันน้ีได้ไก่ทอด ต้มฟัก  

ผัดผักกระเฉด แล้วก็ผัดผักรวม อร่อยดี จากน้ันก็กลับมาหอ ทํางานนิดหน่อย แล้วก็นอน 

Tue: 26/7/54 

 วันน้ีเรียนไม่รู้เรื่องตามปกติ ตอนบ่ายก็มาน่ังทํางาน ส่งอีเมล์ไปหาอาจารย์ว่าเพ่ิงได้ใบรับรองให้ใช้

โปรแกรม แล้วบอกว่ากําลังจะลองใช้ดู อาจจะช้าไปหน่อย เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆ อาจารย์ก็ส่งกลับมา

ปลอบใจว่าไม่เป็นไร รู้สึกว่าอาจารย์ใจดีมาก แต่นักศึกษาที่อาจารย์ให้ดูแลผมน่ี สงสัยเค้าจะงานยุ่ง และ

ภาษาอังกฤษผมก็งูๆ ปลาๆ ผมถามไปเค้าก็เหมือนจะรําคาญๆ หน่อย บอกแค่ให้อ่านจากเว็บเอา วันน้ีรู้สึกว่า

ทําให้เค้ารําคาญเรา รู้สึกจิตใจกังวลอยู่เหมือนกัน บวกกับการงานก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่ 

Wed: 27/7/54 

 วันน้ีจิตใจไม่ค่อยปลอดโปร่ง เพราะงานที่อาจารย์สั่งยังไม่คืบหน้าไปไหน แถมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเรา

ทําให้ฝรั่งรําคาญ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง วันน้ีเลยต้ังใจว่าจะทํางานให้คืบหน้าให้ได้ พอดีพ่ีออฟก็นัดกินข้าวเที่ยง ก็

เลยถือโอกาสถามพ่ีออฟเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม จริงๆพ่ีออฟงานยุ่งมาก แต่ก็ช่วยเหลือเต็มพ่ี ซึ้งใจจริงๆ 

ขอบคุณพ่ีออฟมาก จากน้ันก็แยกกันไปทํางาน  

 ผมก็พยายามสานต่อที่พ่ีออฟสอนมา แต่ก็ยังไม่คืบหน้า งานคราวนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้ซึ่ง

ไม่ได้อยู่ในเซิร์นแต่เป็นการดึงข้อมูลมาจากอเมริกา พอส่งไปวิเคราะห์ทีไรก็ไม่ผ่านทุกที ไม่เข้าใจว่าทําไม จึงได้

ส่งอีเมล์ไปขอความช่วยเหลือจากพ่ีออฟและพ่ีเก่ง ทั้งๆ ที่เกรงใจมาก เพราะพ่ีออฟงานยุ่ง พ่ีเก่งไม่สบาย จริงๆ

ไม่อยากส่งไปถาม แต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่ถามก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน 

Thu: 28/7/54 

 วันน้ีมีนัดถ่ายรูปหมู่ตอนเช้า ถ่ายรูปเสร็จก็ออกมาทํางานต่อ วันน้ีกะว่าจะไม่เข้าเรียนเพราะว่างานไม่

ก้าวหน้าเลยคิดว่าวันน้ีต้องทําให้ได้ รู้สึกเครียดอยู่ ได้อีเมล์ไปถามปัญหา Prof. Dan เก่ียวกับ access data 

from dataset: /SingleMu/Run2011A-May10ReReco-v1/RECO แล้วก็ไปน่ังทํางาน  

 ตอนบ่ายกลับมานอนเพราะว่ารู้สึกว่าต้องพักผ่อน ความจริงก็พักทุกวันน่ะแหละ แต่วันน้ีรู้สึกจิตใจ

เคร่งเครียดพิกล มันหนักๆ แน่นๆ จึงกลับมานอนพักที่หอ  

 พอต่ืนมาก็ทํางานต่อ แต่ไปไม่เป็นก็เลยขอความช่วยเหลือจากพ่ีพัดถึงประเทศไทย พ่ีพัดบอกว่าจะดู

ให้ก็รู้สึกโล่งใจข้ึนมาก แล้วก็เลยรวดขอความช่วยเหลือจากพ่ีออฟ พ่ีเก่ง แล้วจาก Hypernews ที่เป็นเว็บให้
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เข้าไปถามถ้ามีปัญหาการใช้โปรแกรมใน CERN มีประโยชน์มากๆ เห็นคุณค่าก็วันน้ีเอง เค้าตอบกลับมาทําให้

เรารู้สึกว่าเห็นแสงรําไรอยู่ตรงหน้าว่าน่าจะทําอะไรได้บ้าง  

 สุดท้ายพ่ีเก่งส่งอีเมล์บอกวิธีแก้ปัญหามา และสามารถแก้ปัญหาได้ ทุกอย่างก็เคลียร์ขึ้นมาทันใด วันน้ี

ได้สบายใจสักที ต้องขอบคุณพ่ีๆ ทุกคนรวมทั้ง Hypernews ด้วย 

Fri: 29/7/54 

 วันน้ีรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาที่งานเร่ิมเดินได้อีกครั้ง ได้ส่งอีเมล์การบ้านไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และรอว่าจะได้งานอะไรเพ่ิม จากน้ันก็รู้สึกว่างก็เลยกลับนอนหลับพักผ่อน พ่ีเก่งก็ส่งอีเมล์มาชวนไปกินเน้ือย่าง

เกาหลี นัดกันห้าโมงคร่ึง ผมก็น่ังเล่นคุยกับเพ่ือนไปจนเกือบเลยเวลา รีบว่ิงไปเซิร์น เป็นการออกกําลังกายคร้ัง

แรกในรอบเดือนก็ว่าได้ เหน่ือยมาก เจอพ่ีๆกับนิกที่โรงอาหาร จากน้ันก็น่ังรถรางไปในเจนีวา แล้วก็หา

ร้านอาหารเกาหลี เพราะว่าไม่เคยไปมาก่อน หากันเจอจนได้ ร้านดูหรูหราดี อาหารก็แพงดี แต่ก็อร่อย เป็น

อาหารเกาหลีที่อร่อยมาก มาเจนีวากินอาหารสองร้านแล้วอร่อยทั้งสองร้าน ทั้งอาหารไทยและอาหารเกาหลี 

แต่ก็แพงมากๆ ทั้งสองร้านด้วย 

 ตอนคํ่าได้รับอีเมล์ตอบกลับจาก Prof. Dan แถมมีคําชมด้วยว่า Nice work! I am glad to see this 

most recent progress. ช่างเป็นอะไรที่อ่ิมใจดีจริงๆ อาจารย์บอกเพ่ิมเติมมาอย่างคนใจดีว่า I will look 

over your plots more carefully and make some suggestions as to the next steps as soon as I 

can. ทําให้วันน้ีเรานอนตาหลับ เพราะว่าไม่มีงานทําแล้วสําหรับวันน้ี 

Sat: 30/7/54 

 วันน้ีก็ทํางานต่อ เป็นการทบทวนงานที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนัก แต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะว่ารอ

อาจารย์ที่ปรึกษาตอบอีเมล์กลับมา เพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะดูงานที่ส่งไปให้คราวก่อน  จึงมีเวลาว่างที่จะ

คิดถึงเรื่องเที่ยวได้บ้างจึงตกลงกับนิกว่าจะไปเที่ยวเบิร์น (Bern) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวิสในวันอาทิตย์ 

(พรุ่งน้ี)  

 พอตอนบ่ายต้ังใจว่าจะไปเที่ยวในเมืองเจนีวา ก็เลยไปเดินเล่นคนเดียว เดินไปทั่วเมืองเลย แต่วันน้ีไม่รู้

ทําไมนํ้าพุไม่เปิด อุตส่าห์เดินไปถึงจุดที่เป็นต้นกําเนิดนํ้าพุด้วย เสียดาย คนที่น่ีใจดีจริงๆ พอเห็นเราพยายาม

ถ่ายรูปตัวเองอย่างยากลําบาก ก็มีคนมาช่วยถ่ายรูปให้ด้วย 
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Sun: 31/7/54 

 วันน้ีต่ืนต้ังแต่ประมาณตีห้า เพราะว่าจะไปรถไฟรอบประมาณเจ็ดโมงเช้า เดินไปขึ้นรถเมล์กับนิกที่

เซิร์นเพ่ือไปที่สถานีรถไฟ จากน้ันก็น่ังรถไฟไปเบิร์นใช้ประมาณช่ัวโมงสี่สิบนาที พอถึงเบิร์นก็ไปหาแผนที่แล้วก็

ออกไปเที่ยว ไม่มีสินค้าของขายมากนักเพราะเป็นวันอาทิตย์ แต่ก็มีที่เดินเที่ยวเยอะแยะอยู่ เช่น บ้านไอสไตน์ 

โบสถ์ต่างๆ เมืองเก่าสวยมาก บ้านเมืองที่เบิร์นสะอาดและไม่วุ่นวาย

ดีผมชอบสิ่งแวดล้อมแบบนี้มาก 

 ค่าเดินทางโดยรถไฟไปเบิร์นจากเจนีวา ราคาไปกลับ 94 

CHF (ประมาณ 3,500 บาท) ต๋ัวเป็นแบบใช้ได้เป็นเวลาสิบวันนับ

จากวันที่ซื้อ หมายความว่าเราจะขึ้นรถไฟขบวนไหนไปก็ได้ แต่ไปได้

รอบเดียวถึงเบิร์น แล้วก็กลับอีกหน่ึงรอบ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

บ้านไอสไตน์ ราคา 5 CHF แต่ถ้ามีบัตรนักศึกษาก็ใช้ลดราคาได้ 

(บัตรนักศึกษาไทยก็ใช้ได้) ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ราคา 13 CHF 

ค่าอาหารพอๆ กับเจนีวาคอืประมาณจานละ 20 CHF 

 ประมาณห้าโมงเย็นก็กลับมากะว่าจะมารอรถไฟกลับกัน แต่ปรากฏว่ามาถึงสถานีรถไฟแล้วคลาดกัน

กับนิกตอนไหนไม่รู้ ก็ว่ิงตามหาอยู่ซักพัก แล้วก็ขึ้นไปหาบนรถไฟแต่ก็ไม่เจอ จนรถไฟออกจากชานชาลาแล้วก็

ลงไม่ทัน ก็เลยน่ังกลับแบบกังวลๆ กะว่าจะไปรอที่เจนีวา แต่รถไฟขบวนน้ีไปสุดสายที่โลซานต้องต่อรถมาเจนี

วาอีกที ว่ิงไปเปลี่ยนรถเกือบไม่ทัน พอมาถึงเจนีวาก็มายืนรอนิกประมาณคร่ึงช่ัวโมง แล้วก็น่ังรถกลบักัน...ได้

ข้อคิดว่าการเท่ียวต่างถิ่นต่างแดนน้ันต้องระมัดระวังไม่ให้คลาดกัน 

 ตอนคํ่าได้รับอีเมล์จาก Prof. Dan ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับงานและนัดคุยกันทาง Skype หรืออาจโทร

มาคุย 

Mon: 1/8/54 

 เมื่อวานอาจารย์ก็ส่งอีเมล์มา บอกว่าจะโทรมาคุยเพราะงานที่จะทําต่อไปมันค่อนข้างซับซ้อน แต่ผม

บอกไปว่าผมเกรงว่าอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนัก ถ้าเขียนอีเมล์มาอาจจะง่ายกว่า แล้วก็สามารถกลับมาน่ังอ่าน

ซ้ําได้ พอส่งกลับไปแล้วก็เป็นกังวลนิดหน่อย เหมือนเราไปเร่ืองมากรึป่าว อาจารย์ตอบกลับมาว่า ไม่เป็นไรเค้า

เข้าใจดี แล้วเค้าก็บอกว่า เด๋ียวจะขอเวลาเรียบเรียงแล้วจะส่งงานใหม่มาให้ทีหลัง ผมก็รู้สึกหายกังวลไปเลย 

อาจารย์ใจดีมากๆ 
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Tue: 2/8/54 

 วันน้ีอาจารย์ตอบเขียนอีเมล์มีงานใหม่เข้ามา ให้ดึงข้อมูลของ Luminosity มา แล้วก็ส่งเว็ปมาให้อ่าน  

 In very general terms the next steps in your analysis project are to: 

1) Find the cross section for a well defined muon production process. 

2) Study that cross section as a function of instantaneous luminosity to see if it changes. 

 ผมก็เลยมีงานทําต่อวันน้ัน แต่อ่านไม่รู้เรื่องเลย เป็นการใช้โปรแกรม น่ังงมอยู่นาน ก็ยังไม่ค่อยได้อะไร 

Wed: 3/8/54 

 วันน้ีไปน่ังทํางานที่ห้องสมุด เจอพ่ีออฟ ก็เลยถามพ่ีออฟเร่ืองงานของตัวเองที่ยังอ่านไม่รู้เรื่อง พ่ีออฟก็

อธิบายให้ฟัง ถึงบางอ้อเลย งานการก็กําลังจะคืบหน้าไปอีกนิดนึงล่ะนะ 

ได้รับอีเมล์จาก Prof. Dan นัดประชุมทาง EVO หัวข้อ 

 Paul/Valerie: Status of new DAQ machines 

 Zhen/Phil: Status of LS status flags 

 Andrzej/Adam: Watchdog/Debug status 

 วันน้ีอาจารย์อีเมล์มาถึงสามรอบ รอบท้ายเป็นการบอกผลการตรวจงานพร้อมกับเพ่ิมงานมาให้ว่า  

Good work. Your numbers look roughly OK, but it's hard to know for sure.  I think for 

your next step you should try an entire run.   Plot the cross section you observe as a 

function of the LS. 

Thu: 4/8/54 

 วันน้ีมีกิจกรรมเยี่ยมชม LINAC (เครื่องเร่งอนุภาค

ทางตรง), LEIR (Low Energy Ion Ring) และศูนย์

คอมพิวเตอร์ สนุกดี ผมชอบแบบน้ีมากกว่าเรียนเยอะ 

ได้มาเปิดหูเปิดตา ดูเทคโนโลยีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของ
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คอมพิวเตอร์ที่น่ี วันน้ีคุยกับเพ่ือนที่มาจากบาเรนห์ ช่ือ Hammed เป็นคนตลกมาก พอคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเค้า

ไม่รําคาญภาษาอังกฤษเรานะ แล้วก็ชวนคุยกันดี เพ่ิงเจอคนต่างชาติที่รู้ใจ ดีจริงๆ  

 นิกกับพ่ีๆ นัดกันไปเที่ยวในเมือง เพราะมีเทศกาลเจนีวา แต่ผมรู้สึกเหน่ือยเลยบอกว่าจะตามไปทีหลัง 

แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไป 

Fri: 5/8/54 

 วันน้ีก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ทํางานตามปกติ คือก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่อง แล้วพ่ี

ออฟก็ส่งอีเมล์มาชวนไปกินข้าวในเมือง แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไป นิกส่งอีเมล์มาถามว่าจะให้สั่งเสื้อค่ายให้รึเปล่า ผมก็

บอกว่าสั่งให้ด้วย 

Sat: 6/8/54 

 วันน้ีวันเสาร์ ผมก็น่ังทํางานที่ห้องบ้างนอนบ้าง แล้วนิกก็ส่งอีเมล์มาชวนไปเที่ยวในเจนีวาวันพรุ่งน้ี 

Sun: 7/8/54 

 วันน้ีนิกนัดไปเดินเที่ยวที่ เจนีวา เพราะว่ามีงาน

เทศกาลเจนีวา ตอนแรกก็ชวนพ่ีออฟกับพ่ีเก่งด้วย แต่พ่ีๆไม่

ว่างกัน เราก็เลยไปกันตอนเที่ยงๆ บ่ายๆ ไปหาพิซซ่ากินกันที่

ร้านข้างทางตอนเข้าเมือง เดินหาอยู่หลายร้านเพราะว่าราคา

ค่อนข้างแพงกว่าเซิร์น แล้วสุดท้ายก็เจอร้านที่ราคาถูก 

รสชาติก็อร่อยดี จากน้ันเราก็เข้าเมือง ไปเดินเล่นตรงที่มี

เทศกาล คนเยอะมาก มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลย  นิกเล่นไปหลายอย่างเลย เห็นว่าชอบซะด้วย มีร้านนวดแผน

ไทยกับร้านอาหารไทยอยู่ด้วย เราก็เดินเล่นจนเย็น เจอร้านอาหารไทยเจมส์ผับที่เคยกินมาเปิดร้านขายด้วย ก็

เลยตัดสินใจกินส้มตํากับเน้ือย่าง ราคาแพงกว่าปกติ แต่ความอร่อยยังปกติเหมือนเดิม 

Mon: 8/8/54   

 วันน้ีทําไข่เจียวกินก็เจอกับเพ่ือนที่เข้ามาใหม่ เป็นคนเชค (Czech) ช่ือ Votjech ใจดีมาก ผมก็คุยไม่

ค่อยรู้เรื่องอยู่ดีล่ะนะ แต่ก็คุยกันนานทีเดียว แล้วผมก็กลับเข้าห้อง ตอนเย็นก็ทํากับข้าวกิน มีเพ่ือนๆ ในช้ันน้ัน

มาทํากินกันหลายคน 



30 
 

Tue: 9/8/54 

 วันน้ีไป CMS เค้านัดที่ตึกรับรองข้างหน้าเซิร์น พอไปถึงเจอ 

Hammed แล้วรู้สึกดีใจมาก เหมือนเค้าก็จะดีใจเหมือนกัน ไม่รู้ทําไม

ถูกโฉลกกับคนน้ีมาก ก็ยืนคุยกันนิดหน่อยแล้ว ผมก็ไปเข้าห้องนํ้า 

กลับมา Hammed หายไปแล้วเพราะว่าไปซื้อของฝากตรงร้านข้างใน

ตึกรับรองน่ันแหละ แล้วผมก็หันไปเจอ Votjech เพ่ือนชาวเช็ค ก็เลยไป

น่ังด้วย คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดี แต่เค้าก็เป็นคนใจดี และเป็นมิตรมากเลย พอถึงเวลา เราก็น่ังรถไปกัน ผมน่ัง

ข้าง Hammed คุยกันสนุกสนาน อีกข้างก็เป็น Votjech  

พอถึง CMS ผมรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรจากโรงงานทั่วไปเลยถ้ามองจากข้างนอก เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มเข้า

ไปเย่ียมชม ผมอยู่กลุ่มหลัง จึงน่ังรอโดยคุยกับ Hammed แล้วก็คนคาซัคสถาน ช่ือ จัน ผมเคยเห็นเค้าบ่อยๆ 

แต่ไม่ค่อยคุย เป็นคนเงียบๆ ชอบอยู่คนเดียว เหมือนผมเลย ก็เลยคุยกันได้ จากนั้นก็เข้าไปเย่ียมชมห้องต่างๆ 

เขาไม่ให้เข้าไปดูในตัว CMS จริงๆ เพราะว่ามันอันตราย แต่ผมก็รู้สึกว่าดีมากๆ ที่ได้มาเย่ียมชม 

 ตอนเย็นได้รับอีเมล์เพ่ิมจากที่ปรึกษาจากการบ้านที่ส่งไปว่า  

One thing that I find a bit surprising is that you have so many muons in the minimum bias 

events.  Do you apply a p_t threshold?  If not, you should do so, since it is important to 

select only the highest p_t muons. 

ทําให้ผมมีงานเข้ามาทันที ต้องกลับมานั่งดูว่าทําอะไรผิดรึเปล่า ก็เลยน่ังทํางานต่อ 

Wed: 10/8/54 

 วันน้ีผมก็เข้าไปทํางานตามปกติ แต่วันน้ีรู้สึกว่าที่แล็ปจะมีประชุมเหมือนเคย ซึ่งฟิลก็ส่งอีเมล์มาชวน

ตอนใกล้ประชุม แต่พอดีผมนัดกับนิกแล้วก็พ่ีออฟ และเพ่ือนชาวรัสเซียไว้ว่าจะเข้าไปซ้ือต๋ัวรถไฟเพ่ือไปเที่ยว

ปารีส จึงไม่ได้เข้าประชุม  

 ตอนห้าโมงกว่าๆ ผมก็ไปเจอนิกกับพ่ีออฟแล้วก็เพ่ือนรัสเซียที่โรงอาหาร จากนั้นก็น่ังรถไปกัน เพ่ือน

รัสเซียช่ือ Grigorij เรียกสั้นๆ ว่า กรีเชอร์ สําเนียงอังกฤษฟังยากมาก เร็วและเบา แต่ภาษาเค้าดีกว่าผม ตอน

น่ันรถรางเข้าเมืองกรีเชอร์กับพ่ีออฟก็น่ังคุยเรื่องฟิสิกส์กันอย่างสนุกสนาน ไม่รู้คุยกันเข้าไปได้ไง แล้วเราก็ตกลง



31 
 

กันว่าจะไปกินอาหารไทยฟ๊าดฟู๊ดในเมือง พอซื้อต๋ัวเสร็จ กรีเชอร์ก็ขอตัวกลับก่อน แล้วเราสามคนก็ไปกินข้าว

กัน แล้วก็กลับที่พัก 

Thu: 11/8/54 

 วันน้ีนึกได้ว่าลืมต๋ัวรถไฟไว้กับพ่ีออฟ จึงได้อีเมล์ไปบอกให้พ่ีออฟฝากเอาไปไว้ให้กับนิกให้หน่อย จริงๆ

อยากเจอพ่ีออฟแหละ เพราะว่างานการไม่คืบหน้าอีกแล้ว ไม่รู้จะทํายังไง แต่ก็พยายามน่ังงมไป กลับมาก็มาน่ัง

หาโรงแรม แล้วก็เจอที่ราคาถูกๆ และผมได้อีเมล์ไปถาม ฟาเบียนด้วยว่าโรงแรมไหนดี เค้าก็ส่งเว็บมาให้ 

www.hostels.comมีโรงแรมที่เรียกว่า Hostel ถูกๆ เยอะแยะเลย แล้วเราก็ให้พ่ีออฟช่วยจองโรงแรมให้ 

แรกๆ เกือบจองไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าห้องเต็ม สุดท้ายก็จองจนได้ โรงแรมในปารีสเยอะมาก 

 ได้รับอีเมล์จาก Prof. Albert De Roeck นัดคุยกันหน่อย ว่าด้วยเรื่องทั่วๆ ไป 

Fri: 12/8/54 

 วันน้ีก็ทํางานตามปกติ และไปตามนัดที่ Prof.Albert นัดคุยกับเด็กที่มาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง คุยแผนการในอนาคตต่างๆ Prof.Albert เป็นคนตลกมาก แล้วผมรู้สึกว่าฟังเค้ารู้เรื่อง

ดีพอควร  

 ตอนเย็นผมก็มาน่ังวางแผนการไปเที่ยวปารีส เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านๆ มาไม่เคยช่วยนิกคิดเร่ืองเที่ยวเลย 

คราวน้ีผมเลยกะว่าจะเป็นคนที่นําเที่ยวได้ แล้วก็วางแผนจนดึก นิกก็กลับมาก็เลยเล่าแผนให้ฟัง ก็โอเคตามน้ัน 

แล้วก็แยกย้ายกัน เหมือนนิกจะไปดูดาวกับเพ่ือนที่ไหนซักแห่ง แต่ผมรู้สึกเหน่ือยมากจึงขอตัวพักผ่อน พรุ่งน้ี

ต้องต่ืนแต่เช้าเพ่ือไปปารีส 

Sat: 13/8/54 

 วันน้ีจะไปปารีส ต่ืนต้ังแต่ตีห้า เพราะว่านัดพบกันที่

สถานีรถไฟตอนเจ็ดโมง ต้องน่ังรถรางไปสถานี ระหว่างทางที่

กําลังเดินไปขึ้นรถรางก็ปรากฏว่าเจอกรีเชอร์เดินตามมาพอดี 

แล้วเราก็ขึ้นรถด้วยกัน ผมก็อธิบายแผนการให้กรีเชอร์ฟังว่าเรา

จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง จากน้ันเราก็ไปสถานีรถไฟ รถไฟที่น่ีว่ิง

เร็วมาก บรรยากาศข้างทางก็ดีมาก ระยะทาง 400 กิโลเมตร 

ใช้เวลาว่ิงประมาณ 3 ช่ัวโมง ถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับรถไฟไทย 
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 พอถึงปารีสรู้สึกผิดหวังนิดหน่อย เพราะว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ ดูรกรุงรังและสกปรก จากน้ันเรา

ก็เดินไปโรงแรมท่ีจองไว้ พอเห็นห้องย่ิงผิดหวังมากข้ึน เพราะว่าห้องเล็กมาก เหมือนเป็นห้องสําหรับคนเดียว 

ทั้งๆ ที่จองไว้แบบหน่ึงห้องสามเตียง จึงได้รู้นิยามคําว่า “Hostel” แบบซาบซึ้งก็วันน้ีแหละ...ฮอสเทล นะไม่ใช่ 

โฮเทล ที่บ้านเราเรียกกันว่า “โรงแรมจิ้งหรีด” แต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ซุกหัวนอน ดังคํากล่าวที่ว่า “นอนหลับแล้ว

วิมานหรือกระท่อมไร้ความแตกต่าง” เอาของเก็บแล้วก็ออกลุยกันต่อเลย ตอนน้ันประมาณเที่ยงวัน  

 กินข้าวเที่ยงเสร็จเราก็เริ่มเที่ยว เริ่มจากโบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral)ใหญ่มาก แต่

ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมาก เราก็เลยยืนถ่ายรูปข้างนอกเฉยๆ แล้วก็เดินไปดูรอบๆ จากน้ันก็เดินไป

โบสถ์แซงต์ชาแปลล์ (Saint Chapelle) ซึ่งก็ไม่ได้เข้าไปอีกเพราะคนเยอะมาก ตอนน้ีเริ่มสงสัยแล้วว่าคน

อาจจะเยอะทุกที่ ก็ลังเลใจว่าจะเข้ารึป่าว แต่ก็ไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าอยากไปดูที่อ่ืนมากกว่า แล้วเราก็มุ่งหน้าไป

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (The Louvre)  โดยการน่ังรถใต้ดินที่เรียกว่า Metro ระบบรถไฟใต้ดินที่น่ีดีมาก ตรงเวลาแล้ว

ก็ไปได้ทุกที่ในปารีส เพียงแค่ซื้อต๋ัวสําหรับหน่ึงวันราคาประมาณ 3 EUR (125 บาท) พอถึงลูฟร์รู้สึกน่าต่ืนตา

ต่ืนใจมาก ใหญ่อลังการ เดินเข้าทางด้านหลัง แล้วเหมือนโดนล้อมรอบด้วยกําแพงตัวตึกที่ใหญ่มากๆๆ พอเดิน

เข้าไปอีกหน่อยก็เห็นปิรามิดลูฟร์ที่เคยเห็นในหนัง มีคนโพสต์ท่าถ่ายรูปแปลกๆ ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าคือ

อะไร แต่พอดูดีๆ ก็เข้าใจ ว่าเค้าโพสต์ท่าเอาน้ิวจิ้มปิรามิดกัน พอจะเข้าพิพิธภัณฑ์คนต่อคิวยาวกว่าที่ผ่านๆ มา 

แต่คราวน้ีต้องเข้าให้ได้ เพราะว่าต้ังใจมาท่ีน่ี แต่ที่น่ีระบบเค้าดี มีที่ซื้อต๋ัวเยอะ ทําให้เร็วแล้วเราก็เข้าไปเย่ียม

ชม พอเข้าไปแป๊ปเดียวก็คลาดกันกับกรีเชอร์ ก็เลยไปกันสองคนกับนิก ได้ถ่ายรูปกับโมนาลิซ่าด้วย แล้วก็น่ัง

กินข้าว ตอนเย็นจึงเจอกรีเชอร์อีก แล้วก็ออกมาด้วยกัน ตอนน้ันพิพิธภัณฑ์ปิดไล่พอดี ประมาณหกโมงเย็น 

เดินต้ังนานได้แค่ครึ่งเดียวเอง  

 จากน้ันไปเดินที่ถนน Avenue des Champs-Élysées เพราะเพ่ือนชาวรัสเซียบอกว่าเป็นถนนที่มี

ช่ือเสียง เดินตอนแรกๆ ก็ไม่เห็นมีอะไร มีแต่ต้นไม้ แต่พอเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มมีร้านค้าให้ช็อปป้ิง นิกตอนแรกๆ 

ก็เหมือนจะไม่ชอบ แต่พอถึงตรงช็อปป้ิงเท่าน้ันแหละ เริงร่าเลยทีเดียว เดินไปสุดถนนก็เจอกับประตูชัย 

นโปเลียน (Arc de Triomphe) ใหญ่อีกแล้ว เหมือนสิ่งก่อสร้างที่น่ีจะใหญ่ทุกอย่างเลย  

 จากน้ันเราก็เดินไปที่หอไอเฟล (Tour Eiffel หรือ Eiffel Tower) ผ่านตึกอะไรซักอย่างใหญ่มากอีก

เช่นเคย ที่อยู่ตรงข้ามกับหอไอเฟลพอดี ตอนน้ันหอไอเฟลยังไม่เปิดไฟ แต่พอถ่ายรูปไปซักพักก็เริ่มมืด แล้วเค้า

ก็เปิดไฟอีก สวยมาก ก็เลยยืนถ่ายรูปกันอีกหน่อย จากน้ันก็ไปหาข้าวกิน แต่แถวนั้นราคาแพง กรีเชอร์ก็เลย

บอกว่าให้ไปหาที่อ่ืน แต่เราไม่มีแรงแล้วก็เลยแยกกัน กินข้าวเสร็จก็กะจะไปข้ึนหอไอเฟล ประมาณสี่ทุ่มได้ คน

ต่อคิวเยอะมาก ทุกที่คนเยอะ ผมก็เลยไปนอนพักเอาแรงกับนิกที่สวนข้างล่างหอไอเฟล คนน่ังเล่นนอนเล่นกัน
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เต็ม พอห้าทุ่มเค้าเปิดไฟระยิบระยับสวยมาก เป็นฉากประทับใจที่สุดในปารีสเลย แล้วเราก็นอนชมหอไอเฟล 

สบายใจจริงๆ ไม่มีแรงแล้ว พอซักพักตํารวจก็มาไล่ให้ออกจากสวนกัน เจอกรีเชอร์พอดีกําลังจะเดินขึ้นหอไอ

เฟล แล้วนิกก็อยากขึ้นไปด้วย ก็เลยน่ังลิฟท์ขึ้นไปแทนเพราะไม่มีแรงแล้ว พอถึงข้างบนก็ถ่ายรูปกัน แต่ก็ไม่

ค่อยเห็นอะไร มันมืดแล้ว แต่ได้ดูบรรยากาศปารีสตอนกลางคืน โอเคเลยทีเดียว จากน้ันก็กลับโรงแรมนอน 

พร้อมสู้ชีวิตกันต่อในวันพรุ่งน้ี 

Sun: 14/8/54 

 วันน้ีต่ืนมาตอนแปดโมงกว่าๆ อาบนํ้าเตรียมตัวไปเที่ยวพระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles) 

 ได้นัดกับพ่ีออฟไว้ว่าอาจจะไปด้วยกัน เพราะว่าพ่ีออฟก็มาเที่ยวปารีสกับพ่อแม่เหมือนกัน ผมก็เลย

ออกมาหาที่โทรศัพท์เพ่ือโทรหาพ่ีออฟ เดินผ่านตลาดสดขายผลไม้กับของต่างๆ ชอบมากเลย เป็นบรรยากาศ

ของการใช้ชีวิตมากกว่าเห็นแต่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญยังไม่เปิด ก็เลยเดิน

กลับมา เจอนิกแล้วก็ไปหาที่โทรศัพท์กันที่สถานีรถไฟตอนแรกติดต่อไม่ได้เลย พ่ีออฟไม่รับ ก็เลยสงสัยว่าโทร

ถูกรึป่าว แต่ยังดีมีเบอร์พ่ีเก่งอยู่ก็เลยโทรไปเช็ค พ่ีเก่งก็บอกว่าเด๋ียวโทรไปบอกให้ ให้โทรไปหาพ่ีออฟอีกที เรา

ก็เลยไปหาอะไรกิน  

 กลับโรงแรมไปเช็คเอาต์ แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่โรงแรมวิธีไปแวร์ซายยังไง ซึ่งไม่ไกลเลย ตอนแรกคิดว่า

ไกลก็เป็นกังวลอยู่ว่าจะกลับมาไม่ทันรถไฟกลับเจนีวาตอนเย็น จากน้ันก็ไปโทรศัพท์หาพ่ีออฟอีกที พอได้คุยกับ

พ่ีออฟ กลายเป็นว่าพ่ีออฟไปแวร์ซายมาแล้ว แล้ววันน้ีจะไปไอเฟลกับลูฟร์กัน สรุปคือสลับวันกัน เราก็เลยต้อง

ไปกันเอง พอรอกรีเชอร์กินข้าวเสร็จก็เดินไปสถานีรถไฟฝั่งตรงข้าม แล้วก็ซื้อต๋ัวไปแวร์ซาย อันน้ีต้องน่ังรถเมล์

ไปขึ้นรถไฟ RER ตอนแรกๆ ก็งง เพราะคิดว่าจะมีรถไฟต้ังแต่ต้นทาง พอถึงรถไฟ กรีเชอร์ก็บอกว่าไม่ไปแล้ว 

อยากเดินดูปารีสมากกว่า ก็เลยแยกตัวออกไป เราไปแวร์ซายกันสองคน น่ังรถซักครึ่งช่ัวโมงได้ก็ถึง จากน้ันก็

เดินต่อไปที่พระราชวัง พอเห็นไกลๆ ก็ถึงกับตลึง ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาในปารีสเลยทีเดียว แล้วเราก็ไปต่อคิว

กันยาวมากๆ ต่อคิวประมาณสองช่ัวโมงคร่ึง รู้สึกว่าจะไม่มีเวลา

แล้วมีเวลาเดินแค่ช่ัวโมงคร่ึงเอง ต้องรีบกลับเด๋ียวไม่ทันรถไฟ พอ

ได้เข้าไปก็ไปเดินถ่ายรูป แบบถ่ายไปเร่ือยๆ เพราะว่าไม่รู้ประวัติ 

แล้วก็กังวลว่าจะกลับไม่ทัน ตกลงกันว่าสี่โมงตรงจะออก แล้วก็

เดินดูหลายอย่าง ห้องนอนของหลุยส์ที่ 14 ห้องน่ังเล่น ห้อง

กระจก แล้วก็ห้องอะไรไม่รู้มากมาย คนมุงกันเต็ม พอสี่โมงถึง

เวลาที่ต้องกลับ แต่ปรากฏว่า คนเยอะมาก แทรกตัวออกมาไม่ได้เลย ต้องขยับตามกันเป็นก้าวๆ เลย ผมก็เริ่ม



34 
 

กังวลว่าจะทันรถไฟมั๊ย แต่สุดท้ายก็ทัน ขึ้นรถไฟกลับเข้าเมืองแบบเกือบจะไม่ทัน มาถึงก่อนประมาณห้านาที

ได้ แล้วผมลองคํานวณดูเวลาก็น่าจะทันรถไฟกลับเจนีวา ก็เลยโล่งใจ  

 พอถึงสถานีรถไฟ ก็หาซื้ออะไรกินกัน แล้วก็ขึ้นรถไฟ เจอกรีเชอร์ตามมาทีหลังพอดีก็คุยกันนิดหน่อย 

ตอนน่ังรถกลับ ซึ่งผมรู้สึกหายกังวลแล้ว เพราะว่าขึ้นรถทัน ก็คุยกับน้าคนฝรั่งเศสที่น่ังตรงข้ามผม ใจดีมากๆ 

เป็นมิตร รู้สึกคนที่น่ีเขาอัธยาศัยดีมาก น้าเค้ามากับหลานสาว ตัวเล็กๆ อนุบาล น่ารักมากๆ ก็คุยไปเรื่อย จน

เค้าลงที่เมืองก่อนถึงเจนีวา ส่วนครอบครัวที่น่ังข้างนิกก็น่ารักไม่แพ้กัน เห็นพ่ีเก่งบอกว่าสาวปารีสสวย ก็ไม่เห็น

จะเท่าไหร่ แต่พอมาเจอคนที่น่ังข้างนิกน่ีชัดเจนทีเดียว สวยมาก ดูดีทั้งครอบครัว พอถึงเจนีวาก็กลับหอ นอน

เอาแรง สู้กันต่อไปในวันพรุ่งน้ี 

 ค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวปารีสสองวันหน่ึงคืนประมาณคนละหมื่นกว่าบาท ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเช่น ค่า

รถไฟ Geneva-Paris ไปกลับ 215 CHF (ประมาณ 7,740 บาท) ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ถือว่าแพง

มากเมื่อเทียบกับ รฟท. (รถไฟไทย) ค่าห้องพักแบบถูก (มีห้องอาบนํ้า แต่ไม่มีห้องส้วม) พักสามคนต่อห้อง คน

ละ 30 Euro (ประมาณ 1,260 บาท) ค่าเข้าชม The Louvre คนละ 10 Euro (ประมาณ 420 บาท) ค่าเข้า

ชม Château de Versailles คนละ 15 Euro (ประมาณ 630 บาท)  ค่าขึ้น Tour Eiffel คนละ 6 Euro 

(ประมาณ 250 บาท)  

Mon: 15/8/54 

 วันน้ีเปิดดูอีเมล์ เห็นว่ามีให้ไปดู CMS อีกรอบ แต่คราวน้ีได้ดูเครื่องวัดของจริง ไม่เหมือนคราวก่อนที่

ได้ดูแต่ห้อง ที่ได้ไปเพราะว่าเคร่ืองต้องหยุดทํางานเน่ืองจากมีปัญหาอะไรสักอย่างไม่ทํางาน ต้องหยุดซ่อม ทํา

ให้เข้าไปดูเครื่องได้โดยไม่โดนรังสีที่เป็นอันตราย เป็นการเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ดีจริงๆ โชคดีมากๆ ก็เลยสมัคร

ไป ผมสมัครที่หลังนิก แต่ได้ลงทะเบียนก่อน ไม่รู้ทําไม อาจจะเพราะว่าผมยํ้าไปสามรอบเพ่ือที่จะไปให้ได้ นิ

กเกือบไม่ได้ไป แต่สุดท้ายก็ได้ไปด้วยกัน  

 ตอนเที่ยงพ่ีเก่งนัดเจอกันกินข้าว คุยกันเรื่องนัดเลี้ยงส่ง ตอนบ่ายถึงเวลาต้องไป CMS ตอนน่ังรถไป 

น่ังข้างกับคนสวีเดน เค้าเล่นมายากลให้ดู สุดยอดมากๆ ตอนที่ดูในทีวี

น่ีก็ไม่อะไรเท่าไหร่ พอมาเจอกันตัวน้ี ตะลึง ฮือฮากันใหญ่ จนคนมา

สนใจกันทั้งคันรถ  

 พอถึงตึกก็ลงลิฟต์ไปประมาณร้อยกว่าเมตร แล้วคราวนี้เค้าก็

อธิบายกฎต่างๆ แล้วก็บอกว่าระวังเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะเสีย เอาเข้าไปได้
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แต่ต้องรับผิดชอบเอง ผมก็เลยเอากล้องเข้าไป ปรากฏว่ากล้องใช้ได้ จึงได้ถ่ายรูปกับ CMS รู้สึกว่าคุ้มมากๆ ที่

ได้ลงมาเห็น เพราะว่ามีไม่ก่ีคนที่จะได้เห็น 

 ตอนเย็นได้รับอีเมล์จาก Prof. Dan พูดถึง p_t threshold muons in the minimum bias 

sample 

Tue: 16/8/54  

 วันน้ีคุยกับพ่ีเก่งไว้ว่าจะเข้าเมืองไปช็อปป้ิงกัน แล้วจากน้ันก็ไปเลี้ยงส่งพวกเรากลับกันตอนกลางคืน

ตามท่ีพ่ีออฟนัด ผมก็กะจะไปมองหาของให้ญาติพ่ีน้องผองเพ่ือน ก็เลยส่งอีเมล์ไปบอกพ่ีเป้ิลว่าว่างรึเปล่า 

เพราะพ่ีเป้ิลเหมือนจะชํานาญเรื่องการช็อปป้ิงเป็นอย่างมาก พ่ีเป้ิลก็บอกว่าไม่ค่อยสบายอาจจะไปไม่ได้ แต่

ต้องดูก่อน เพราะใจรักการช็อปป้ิงเหลือเกิน สุดท้ายก็มาจนได้ เจอกันที่ห้าง Manor แล้วก็เดินดูของกัน พอได้

เดินช็อปป้ิง พ่ีเป้ิลเหมือนจะหายจากอาการไม่สบายเป็นปลิดทิ้ง ผมสนใจนาฬิกามาก แต่ราคาแพงเกินไป อันที่

ถูกๆก็ยังแพงอยู่ดี สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนาฬิกา พอตอนเย็นผมก็แยกตัวออกไปดูของ แล้วก็ตามไปท่ีร้านอาหาร

ไทยร้านเดิมที่เลี้ยงส่งพ่ีปุ๊กับพ่ีตู่ พอไปถึงก็เห็นเพ่ือนพ่ีเก่งเป็นชาวญี่ปุ่น ช่ือยูทาโร่ เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน

มาก เป็นกันเองสุดๆ พวกเรากินข้าวร้องคาราโอเกะกัน พ่ีเป้ิลก็เต้นกระจาย ทําเอาผมเผลอเต้นตามไปด้วยเลย 

จากนั้นก็แยกกันกลับเพราะว่ารถรางหมดแล้ว ผมต้องกลับเข้าไปเอาคอมที่เซิร์นแล้วก็ลาพ่ีเก่งกับยูทาโร่ กลับ

หอนอน 

Wed: 17/8/54 

 วันน้ีไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ เพราะว่าเร่ิมเก็บของ เตรียมตัวกลับบ้านแล้ว ทั้งๆ ที่เหลืออีกต้ังสามสี่

วัน แต่ผมรู้สึกอยากกลับบ้านมาก แล้วตอนบ่ายพ่อแม่พ่ีออฟมาที่เซิร์น ผมกับนิกก็ไปเป็นตากล้องให้ พ่อแม่พ่ี

ออฟใจดีมาก ตลกดีด้วย แล้วเราก็ไปเดินรอบๆ เซิร์น ไปดูพิพิธภัณฑ์ในเซิร์น อันที่อยู่ใต้โดมไม้หน้าเซิร์น ซึ่งดี

มากๆ ผมไม่เคยเข้ามาก่อน พอลาพ่ีออฟ แล้วก็พ่อแม่พ่ีออฟ เพราะจะไม่ได้เจอแล้ว พ่ีออฟจะไปเที่ยวต่อที่โรม 

จากน้ันเราก็กลับหอ ต้ังใจว่าจะไปลาคนที่แล็ปวันพรุ่งน้ี เตรียมตัวอย่างดีทีเดียว 

 ตอนคํ่า Prof. Dan อีเมล์มาแนะเรื่อง Muons อ่านแล้วก็ได้แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยขึ้นมาอีกหน่อย 
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Thu: 18/8/54  

 วันน้ีไปเข้าแล็บตอนเช้า เพราะไม่มีคาบเรียนแล้ว แต่มีการบรรยายของนักเรียนที่มาเข้าค่ายแทน เข้า

แล็ปไปเจอฟิล เท็ด แล้วก็อังเดร เราก็ร่ําลากันอย่างดิบดี ฟิลก็ถามว่าโปรเจ็คเป็นยังไง เขียนรายงานได้มั๊ย รู้สึก

ว่าเค้าก็ใส่ใจเราดีเหมือนกันนะ ขอบคุณทุกคนมาก พอเราจับมือร่ําลากับอังเดร ปรากฏว่าไฟดับ ไม่รู้เป็น

เพราะเราจับมือกันรึป่าว เท็ดก็แซวใหญ่ เพ่ิงรู้สึกว่าแล็ปน้ีตลกดีก็วันที่ลาจากกันเน่ียแหละ ตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่

ค่อยได้คุยเท่าไหร่ ทํางานอย่างเดียว  

 พอรํ่าลาเสร็จผมก็ไปน่ังฟังบรรยายของนักเรียน ก็ไม่รู้เรื่องอีกตามเคย ตอนเย็นเข้าเจนีวา ไปซื้อของ

ให้นิก เพราะนิกนัดเพ่ือนกินเลี้ยงส่งอาหารไทย แต่ผมไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดี เหน่ือย ผมก็

เลยออกไปเดินเล่น กะว่าจะเข้าไปกินข้าวทีหลังจากเค้าปาร์ต้ีกันเรียบร้อยแล้ว พอกลับเข้าห้อง นิกก็เหลือ

มาม่าไว้ให้ ผมก็เลยได้กินมาม่ากับไข่เจียว แล้วก็กลับมานอน 

Fri: 19/8/54 

 วันน้ีได้รับอีเมล์จาก Prof. Dan อธิบายผลท่ีส่งไปให้คราวก่อน แล้วก็บอกว่าเด๋ียวจะดูให้อีกทีนึง เราก็

เลยต้ังใจว่าจะไปจัดการธุระ คืนของที่ยืมมาต่างๆ ให้เสร็จ แล้วก็ร่ําลาคนรู้จัก 

 ผมเข้าเซิร์น ไปติดต่อทําธุระต่างๆ ให้เสร็จ ทั้งคืนกุญแจ ขอลายเซ็นจากที่ต่างๆ แล้วก็ไปลาคุณ 

Morna เอาใบท่ีขอลายเซ็นไปให้ แล้วเค้าก็บอกว่า รายงานส่งก่อน 15 กันยายน ผมก็เลยโล่งใจ เพราะว่ายัง

ไม่ได้เริ่มทํารายงานเลย งานที่ทําจริงๆ ก็ไม่เสร็จด้วยซ้ําไป แต่ก็เขียนเท่าที่ทําได้ก็แล้วกัน พอตอนบ่าย 

เจ้าหน้าที่นัดให้ไปเอาเสื้อ ผมก็ไปเจอนิกเอามาให้แล้ว แล้วจากน้ันผมก็กลับมาเก็บของที่ห้อง พยายามช่ัง

นํ้าหนักด้วยมืออยู่หลายรอบ แต่ก็ไม่รู้อยู่ดี ไว้ค่อยไปเสี่ยงเอาที่สนามบินก็แล้วกัน 

 ตอนคํ่าได้รับอีเมล์จาก Prof. Dan ซึ่งทําให้เข้าใจงานที่ตัวเองทํามากขึ้น ก่อนหน้าน้ีทําแบบไม่ค่อย

เข้าใจเท่าไหร่ มาเข้าใจเอาวันสุดท้ายน่ีเอง อาจารย์สอนผมจนถึงวันสุดท้ายเลย ซาบซึ้งจริงๆ (หรือไม่ก็อาจจะ

ลืมว่าผมกําลังจะกลับบ้าน) 

Sat: 20/8/54 

 วันน้ีเป็นวันที่จะได้กลับบ้านแล้ว ต้ังตารอกันเลยทีเดียว เรียกว่าใจอยู่ไทยแลนด์แล้วแม้กายยังอยู่สวิส 

ตอนเช้านิกก็มาชวนไปซื้อของในเมือง แต่จะล่วงหน้าไปก่อน ผมก็บอกว่าจะตามไปทีหลัง แล้วผมก็ลงไปกิน

ขนมปัง และได้ก็เจอ Votjech น่ังคุยกันไปกินกันไป ร่ําลากันดิบดี จนรู้ว่าเค้าให้ขนของออกจากหอก่อนเที่ยง 
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จริงๆ รู้แล้วว่าต้องก่อนสิบเอ็ดโมง แต่นัดพ่ีเก่งมารับตอนห้าโมงเย็นก็เลยกะว่าจะอยู่จนเย็น แต่พอคุยกับเพ่ือน

เห็นว่าอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ตอนบ่ายสอง ก็เลยส่งอีเมล์ไปบอกนิกให้กลับมาเก็บของให้เรียบร้อย แล้วเด๋ียวผม

จะเฝ้าของให้ที่ห้องครัว จากน้ันผมก็ไปเก็บของมาที่ห้องครัว แล้วก็น่ังเล่นคอมไปพลาง กินขนมปังไปพลาง 

Votjech ก็เข้ามาทําอาหารกินกันอีก ผมก็กินด้วย เค้าทําพาสต้าอร่อยดี แล้วก็ร่ําลากันอีกหลายรอบเลยทีเดียว 

เพราะว่าเค้าเข้าๆ ออกๆ ห้องครัวบ่อย ผมก็น่ังอยู่ห้องครัว จนประมาณห้าโมงผมก็ขนของลงไปรอพ่ีเก่ง

ข้างล่าง เจอ Hammed พอดี ก็ร่ําลากันไป ไม่รู้ทําไมถูกโฉลกกับคนน้ีมาก พอพ่ีเก่งมา นิกยังไม่กลับ แต่ส่ง

อีเมล์มาว่าอาจจะสายหน่อยเพราะว่ารถเมล์ไม่มี เราก็เลยอีเมล์บอกว่าเด๋ียวไปรับที่เซิร์น แล้วก็ไปรับนิก ไปส่ง

สนามบิน ร่ําลากับพ่ีเก่งเรียบร้อยก็ไปเช็คอิน ผมมารู้ตัวตอนเช็คอินว่าลืมคืนกุญแจห้อง ตอนน้ันประมาณหก

โมงเย็น ก็เลยรีบกลับหอไปคืนกุญแจ แล้ว กลับมาสนามบินอีกที ยังดีที่ยังทันเคร่ือง กลับมาก่อนเครื่องออก

หน่ึงช่ัวโมง เครื่องออกตอนสามทุ่ม นิกก็น่ังกินข้าวอยู่ แต่ผมกินแล้วกับ Votjech อ่ิมมาก จากน้ันก็ขึ้น

เครื่องบินกลับบ้านกัน ลาก่อนสวิส เจอกันประเทศไทย 

หมายเหตุ 

 Prof. Dan ยังได้ช่วยติดตามแก้ไข Project Report เมื่อผมกลับมาถึงบ้านแล้ว ท่านได้ตอบอีเมล์มา

ดังน้ี  

 อีเมล์ฉบับ 9 กันยายน 2554 ช่วยดูรายงานให้ 

Hi Sukho, 
 
Yes. If lumi' > lumi, then sigma' < sigma (since lumi is in the denominator of the expression 
for sigma).  
 
Somehow I misread your statement to be "the measured lumi is smaller than the true lumi" 
(that is the way 
I would have put it, but either way is OK). So what you have is correct. Sorry for the 
confusion. 
 
As to the title, the idea is that essentially every method we use provides only a relative 
value of luminosity. One always needs a calibration constant. The idea would be to pick a 
set of cuts (e.g., requiring high-Pt muons) where the effective cross section (efficiency times 
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cross section) is constant. Once you have that, the number of events will be proportional to 
the luminosity---i.e., you will have a way to measure the luminosity. 
 
Finally, you are welcome to ask questions if you have more of them later on. 
 
Cheers, 
Dan 

  บอกว่าถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้ตลอด ซาบซึง้ในความกรุณาจริงๆ ครับ 

การเดินทางเที่ยวกลับ  

เดินทางจากหอพักโดยพ่ีเก่งมารับด้วยรถส่วนตัว วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. เวลา 17:00 น. ถึง Geneva 

airport ตอนประมาณ 17:30 น.  

 เดินทางโดยสายการบิน Swiss Airline เที่ยวบิน Lx 2819 V จาก Geneva airport วันที่ 20 ส.ค. 54 

เวลา 21:00 น. ถึง Zurich airport วันที่ 20 ส.ค. 54 เวลา 21:50 น.  

 เดินทางโดยสายการบิน Swiss Airline เที่ยวบิน Lx 180 V จาก Zurich airport วันที่ 20 ส.ค. 54 

เวลา 22:45 น. ถึง Suvarnabhumi airport วันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 54 เวลา 14:35 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

 เดินทางจาก Suvarnabhumi airport เวลาประมาณ 16:00 น. โดย Airport rail link ถึงสถานี 

พญาไท เวลาประมาณ 16:30 น. เดินทางโดยรถแท็กซี่จากสถานีพญาไท ถึงหอพักประมาณ 17:00 น. 
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ตอนท่ี 3: ประสบการณ์ที่ได้จากการเขา้รว่มโครงการและข้อสนอแนะ 

1. ได้ศึกษาเรียนรู้หลักการทํางานและโครงสร้างของเคร่ืองวัดและเครื่องเร่งอนุภาคที่มีใช้งานจริงใน
องค์กรวิจัยทางฟิสิกส์ระดับแนวหน้าของโลก ผ่านการเรียนและการทําวิจัย  

2. ศึกษาระบบการวิจัยและวิธีการวิเคราะห์ผลการทดลอง จากการทํางานวิจัยระยะสั้น ทําให้ได้เรียนรู้ว่า
แม้แต่เครื่องมือราคาแพงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ก็ยังคงไม่สมบูรณ์แบบ ยังคงมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ จึงต้องตระหนักเสมอว่าต้องทําการการทดลองอย่างรอบคอบ มีวินัย
การทดลองทําการทดลองตามขั้นตอนอย่างมีสติ และจําเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ
คอยดูแลและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา 

3. จากการทําวิจัยระยะส้ัน ทําให้ได้แนวคิดทางด้านการวัดประสิทธิภาพจากเครื่อง CMS ซึ่งสามารถนํา
แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่ืนๆ ทําให้มีความมั่นใจใน
การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ ถึงแม้ว่า CMS เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อน ก็ยังคงมีวิธี
ตรวจสอบที่สามารถเข้าใจได้และสามารถทําได้โดยไม่ซับซ้อนมากนัก 

4. จากการเข้าเรียน Lecture ทําให้รู้ว่าปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยทางด้าน High Energy Physics (HEP) 
ในหัวข้อใดบ้าง และทําให้เห็นแนวทางการพัฒนาทั้งทางด้านทฤษฎีและการทดลอง 

5. ศึกษาเรียนรู้การทํางานขององค์กรวิจัยทางฟิสิกส์ขนาดใหญ่ ได้สังเกตและศึกษาการบริหารจัดการ
องค์กรว่าเป็นอย่างไรบ้าง  องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบการจัดการที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็ยังคงมี
ความไม่แน่นอนและความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เน่ืองจากเป็นองค์กรที่มีบุคลากรจํานวนมากมา
จากทั่วโลก นักวิจัยและพนักงานต่างก็มีพ้ืนฐานความถนัดและประสบการณ์ต่างกัน มีเทคนิคและ
วิธีการทํางานที่แตกต่างกันซึ่งบางคร้ังอาจจะไม่สามารถนําไปใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว  การจัดการกับ
ปัญหานี้ทําได้โดยการปรับให้ทุกคนมาใช้ระบบมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ันผู้ที่มาใหม่ต้องทําการฝึกฝน
เรียนรู้ให้คุ้นเคยกับระบบมาตรฐานที่วางไว้ เช่น การใช้โปรแกรมของเซิร์นจะมีวิธีและหลักการเขียนที่
เป็นไปตามที่รูปแบบมาตรฐานเฉพาะตัว เช่น CMSSW และ ROOT เป็นต้น  คนที่มีความชํานาญที่
แตกต่างออกไปจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถใช้โปรแกรมเฉพาะเหล่าน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่เริ่มต้นใหม่จะเกิดปัญหาอยู่มากทีเดียวจึงต้องปรับตัวบ้าง แต่หลังจากที่คุ้นเคย
แล้วจะสามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้ 

6. ได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนความเช่ือและความคิดและความเป็นอยู่อาหาร
การกินของคนที่มาจากประเทศต่างๆ 

7. ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษจากการเข้าฟังเล็คเชอร์และการสื่อสารพูดคุยในการทํางาน
วิจัย ทําให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสารมากข้ึน 
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8. ได้รู้จักกับเพ่ือนชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศ ที่สนใจในเรื่องที่คล้ายๆกัน เป็นการสร้างเครือข่าย
การทํางานในอนาคต 

หลังจากกลับมาแล้วข้าพเจ้ามีแผนการศึกษาและการวิจัยที่คาดว่าสามารถทําได้ดังนี้ 

1. ทําการวิจัยสร้างอุปกรณ์ในบางส่วนที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองเร่งที่เราสามารถจะทําได้  เพ่ือใช้ศึกษาเรียนรู้
และพัฒนา  ตลอดจนเป็นแบบจําลองทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทย 

2. เขียนตําราหรือบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละส่วนและเทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่คาดว่า
จะนํามาใช้ในอนาคต 

3. นําข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมด ตลอดถึงประโยชน์ของโครงการในด้านการศึกษาและวิจัยทางฟิสิกส์  
ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  ประโยชน์ทางด้านมูลค่าที่จะเกิด
ต่อสังคมในอนาคต  เสนอและแนะนําต่อนักเรียนและเยาวชนของประเทศเพ่ือให้เห็นมุมมองที่เป็น
ประโยชน์น่าสนใจน่าภาคภูมิใจและน่าสนุก  เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะสาํหรับรุน่น้องในปีถัดไป 

1. เตรียมความรู้ทางด้าน HEP (High Energy Physics) เพ่ือที่จะสามารถตามบทเรียนที่มีสอนใน
โครงการได้ 

2. ควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะไปเข้าร่วมโครงการ เพ่ือที่จะได้ทราบหัวข้องานวิจัย และจะได้
เตรียมตัวศึกษาล่วงหน้าก่อนไปฝึกอบรม 

3. ควรเตรียมตัวทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีโดยเฉพาะการฟังและการพูด  เน่ืองจากการทําวิจัยจะต้องมี
การพูดคุยสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลา  จําเป็นจะต้องเข้าใจการสื่อสารให้ถูกต้องเพ่ือให้
สามารถทํางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควรเตรียมตัวด้านการเขียนโปรแกรมทั้ง ภาษา C, C++, Python, Linux เป็นต้น เพ่ือความรวดเร็วใน
การทํางานวิจัย เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ที่น่ีจะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจําเป็นจะต้องมี
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม และควรศึกษาการใช้งานโปรแกรมของทางเซิร์น เช่น ROOT และ 
CMSSW  

5. ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การเตรียมเสื้อกันหนาว ร่ม และ
ยาสามัญประจําบ้าน เป็นต้น 
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6. ถ้ามีปัญหาสงสัยเก่ียวข้องทางเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนร่วมงานไม่สามารถช่วยได้ เรา
สามารถขอความช่วยเหลือจาก HyperNews  
https://hypernews.cern.ch/HyperNews/CMS/login.pl 
ซึ่งจะมีผู้เช่ียวชาญทางด้านต่างๆ มาตอบปัญหาของเราทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา 
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ตอนท่ี 4: ภาคผนวก 1 ข้อมูลทั่วไป 

CERN 

The European Organization for Nuclear Research (French: 
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), 
known as CERN is an international organization whose 
purpose is to operate the world's largest particle physics 
laboratory, which is situated in the northwest suburbs of 
Geneva on the Franco–Swiss border (46°14′3″N 6°3′19″E). 
Established in 1954, the organization has twenty European 
member states. 

The term CERN is also used to refer to the laboratory itself, which employs just under 2400 
full-time employees/workers, as well as some 7931 scientists and engineers representing 608 
universities and research facilities and 113 nationalities. 

CERN's main function is to provide the particle accelerators and other infrastructure needed 
for high-energy physics research. Numerous experiments have been constructed at CERN by 
international collaborations to make use of them. It is also the birthplace of the World Wide 
Web. The main site at Meyrin also has a large computer centre containing very powerful 
data-processing facilities primarily for experimental data analysis and, because of the need 
to make them available to researchers elsewhere, has historically been a major wide area 
networking hub. 

The CERN sites, as an international facility, are officially under neither Swiss nor French 
jurisdiction. Member states contributions to CERN for the year 2008 totaled CHF 1 billion 
(approximately € 664 million). 

ข้อมูลจาก Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/CERN 
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LHC 

The Large Hadron Collider (LHC) is the world's largest and highest-energy particle 
accelerator. It is expected to address some of the 
most fundamental questions of physics, advancing 
the understanding of the deepest laws of nature. 

The LHC lies in a tunnel 27 kilometres (17 mi) in 
circumference, as deep as 175 metres (574 ft) 
beneath the Franco-Swiss border near Geneva, 
Switzerland. This synchrotron is designed to collide 
opposing particle beams of either protons at an energy of 7 teraelectronvolts (7 TeV or 1.12 
microjoules) per particle, or lead nuclei at an energy of 574 TeV (92.0 μJ) per nucleus. The 
term hadron refers to particles composed of quarks. 

The Large Hadron Collider was built by the European Organization for Nuclear Research 
(CERN) with the intention of testing various predictions of high-energy physics, including 
testing for the existence of the hypothesized Higgs boson and of the large family of new 
particles predicted by supersymmetry. It was built in collaboration with over 10,000 
scientists and engineers from over 100 countries, as well as hundreds of universities and 
laboratories.  

On 10 September 2008, the proton beams were 
successfully circulated in the main ring of the 
LHC for the first time, but 9 days later operations 
were halted due to a serious fault. On 20 
November 2009 they were successfully 
circulated again, with the first recorded proton–
proton collisions occurring 3 days later at the 
injection energy of 450 GeV per beam. After the 

2009 winter shutdown, the LHC was restarted and the beam was ramped up to 3.5 TeV per 
beam (half its designed energy). On 30 March 2010, the first planned collisions took place 
between two 3.5 TeV beams, a new world record for the highest-energy man-made particle 
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collisions. The LHC will continue to operate at half energy until the end of 2012; it will not 
run at full energy (7 TeV per beam) until 2014.  

ข้อมูลจาก Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/LHC 

CMS 

The Compact Muon Solenoid (CMS) 
experiment is one of two large general-
purpose particle physics detectors built 
on the proton-proton Large Hadron 
Collider (LHC) at CERN in Switzerland 
and France. Approximately 3,600 
people from 183 scientific institutes, 
representing 38 countries form the CMS 
collaboration who built and now operate the detector. It is located in an underground 
cavern at Cessy in France, just across the border from Geneva. 

Physics goals 

The main goals of the experiment are: 

• to explore physics at the TeV scale 
• to discover the Higgs boson 
• to look for evidence of physics beyond the standard model, such as supersymmetry, 

or extra dimensions 
• to study aspects of heavy ion collisions 

The ATLAS experiment, at the other side of the LHC ring is designed with similar goals in 
mind, and the two experiments are designed to complement each other both to extend 
reach and to provide corroboration of findings. 
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Detector Summary 

 

CMS is designed as a general-purpose detector, capable of studying many aspects of proton 
collisions at 14 TeV, the center-of-mass energy of the LHC particle accelerator. It contains 
subsystems which are designed to measure the energy and momentum of photons, 
electrons, muons, and other products of the collisions. The innermost layer is a silicon-
based tracker. Surrounding it is a scintillating crystal electromagnetic calorimeter, which is 
itself surrounded with a sampling calorimeter for hadrons. The tracker and the calorimetry 
are compact enough to fit inside the CM Solenoid which generates a powerful magnetic field 
of 3.8 T. Outside the magnet are the large muon detectors, which are inside the return yoke 
of the magnet. 

CMS by layer 
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The interaction point This is the point in the centre of the detector at which proton-proton 
collisions occur between the two counter-rotating beams of the LHC. At each end of the 
detector magnets focus the beams into the interaction point. At collision each beam has a 

radius of 17 μm and the crossing angle between the beams is 285 μrad. 

At full design luminosity each of the two LHC beams will contain 2,808 bunches of 1.15×1011 
protons. The interval between crossings is 25 ns, although the number of collisions per 
second is only 31.6 million due to gaps in the beam as injector magnets are activated and 
deactivated. 

At full luminosity each collision will produce an average of 20 proton-proton interactions. 
The collisions occur at a centre of mass energy of 14 TeV. It is worth noting that the actual 
interactions occur between quarks rather than protons, and so the actual energy involved in 
each collision will be lower, as determined by the parton distribution functions. 

The first test which ran in September 2008 was expected to operate at a lower collision 
energy of 10 TeV but this was prevented by the 19 September 2008 shutdown. When at this 
target level, the LHC will have a significantly reduced luminosity, due to both fewer proton 
bunches in each beam and fewer protons per bunch. The reduced bunch frequency does 
allow the crossing angle to be reduced to zero however, as bunches are far enough spaced 
to prevent secondary collisions in the experimental beampipe. 

Immediately around the interaction point the inner tracker serves to identify the tracks of 
individual particles and match them to the vertices from which they originated. The 
curvature of charged particle tracks in the magnetic field allows their charge and momentum 
to be measured. 

Layer 1 – The tracker The CMS silicon tracker consists of 13 layers in the central region and 
14 layers in the endcaps. The innermost three layers (up to 11 cm radius) consist of 100×150 

μm pixels, 66 million in total. 

The next four layers (up to 55 cm radius) consist of 10 cm × 180 μm silicon strips, followed 

by the remaining six layers of 25 cm × 180 μm strips, out to a radius of 1.1 m. There are 9.6 
million strip channels in total. 
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During full luminosity collisions the occupancy of the pixel layers per event is expected to 
be 0.1%, and 1–2% in the strip layers. The expected SLHC upgrade will increase the number 
of interactions to the point where over-occupancy may significantly reduce trackfinding 
effectiveness. 

Layer 2 – The Electromagnetic Calorimeter The Electromagnetic Calorimeter (ECAL) is 
designed to measure with high accuracy the energies of electrons and photons. 

The ECAL is constructed from crystals of lead tungstate, PbWO4. This is an extremely dense 
but optically clear material, ideal for stopping high energy particles. It has a radiation length 

of χ0 = 0.89 cm, and has a rapid light yield, with 80% of light yield within one crossing time 
(25 ns). This is balanced however by a relatively low light yield of 30 photons per MeV of 
incident energy. 

The crystals used have a front size of 22 mm × 22 mm and a depth of 230 mm. They are 
set in a matrix of carbon fibre to keep them optically isolated, and backed by silicon 
avalanche photodiodes for readout. The barrel region consists of 61,200 crystals, with a 
further 7,324 in each of the endcaps. 

At the endcaps the ECAL inner surface is covered by the preshower subdetector, consisting 
of two layers of lead interleaved with two layers of silicon strip detectors. Its purpose is to 
aid in pion-photon discrimination. 

Layer 3 – The Hadronic Calorimeter The purpose of the Hadronic Calorimeter (HCAL) is 
both to measure the energy of individual hadrons produced in each event, and to be as 
near to hermetic around the interaction region as possible to allow events with missing 
energy to be identified.     

The HCAL consists of layers of dense material (brass or steel) interleaved with tiles of plastic 
scintillators, read out via wavelength-shifting fibres by hybrid photodiodes. This combination 
was determined to allow the maximum amount of absorbing material inside of the magnet 
coil. 

The high pseudorapidity region (3.0 < | η | < 5.0) is instrumented by the Hadronic Forward 
detector. Located 11 m either side of the interaction point, this uses a slightly different 
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technology of steel absorbers and quartz fibres for readout, designed to allow better 
separation of particles in the congested forward region. 

The brass used in the endcaps of the HCAL used to be Russian artillery shells. 

Layer 4 – The magnet Like most particle physics detectors, CMS has a large solenoid 
magnet. This allows the charge/mass ratio of particles to be determined from the curved 
track that they follow in the magnetic field. It is 13 m long and 6 m in diameter, and its 
refrigerated superconducting niobium-titanium coils were originally intended to produce a 
4 T magnetic field. It was recently announced that the magnet will run at 3.8 T instead of 
the full design strength in order to maximize longevity.  

The inductance of the magnet is 14 Η and the nominal current for 4 T is 19,500 A, giving a 
total stored energy of 2.66 GJ, equivalent to about half-a-tonne of TNT. There are dump 
circuits to safely dissipate this energy should the magnet quench. The circuit resistance 

(essentially just the cables from the power converter to the cryostat) has a value of 0.1 mΩ 
which leads to a circuit time constant of nearly 39 hours. This is the longest time constant of 
any circuit at CERN. The operating current for 3.8 T is 18,160 A, giving a stored energy of 
2.3 GJ. 

Layer 5 – The muon detectors and return yoke To identify muons and measure their 
momenta, CMS uses three types of detector: drift tubes (DT), cathode strip chambers (CSC) 
and resistive plate chambers (RPC). The DTs are used for precise trajectory measurements in 
the central barrel region, while the CSCs are used in the end caps. The RPCs provide a fast 
signal when a muon passes through the muon detector, and are installed in both the barrel 
and the end caps. 

ข้อมูลจาก Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Muon_Solenoid  
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CMS Computing Model 

Tier architecture of computing resources  

The computing centres available to CMS around the world are distributed and configured in 
a tiered architecture that functions as a single coherent system. Each of the three tier levels 
provides different resources and services: 

 

Tier-0 (T0)  

The first tier in the CMS model, for which there is only one site, CERN, is known as Tier-0 
(T0). The T0 performs several functions. The standard workflow is as follows:  

1. accepts RAW data from the CMS Online Data Acquisition and Trigger System (TriDAS)  
2. repacks the RAW data received from the DAQ into primary datasets based on trigger 

information (immutable bits). Roughly 10 datasets are expected in the 7TeV run 
when there is sufficient luminosity and eventually growing to 15.  

3. archives the repacked RAW data to tape.  
4. distributes RAW data sets among the next tier stage resources (Tier-1) so that two 

copies of every piece of RAW data is saved, one at CERN, another at a Tier-1.  
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5. performs PromptCalibration in order to get the calibration constants needed to run 
the reconstruction.  

6. feeds the RAW datasets to reconstruction.  
7. performs prompt first pass reconstruction which writes the RECO and Analysis Object 

Data (AOD) extraction.  
8. distributes the RECO datasets among Tier-1 centers, such that the RAW and RECO 

match up at each Tier-1.  
9. distributes full AOD to all Tier-1 centers.  

The T0 does not provide analysis resources and only operates scheduled activities.  

The T0 merges output files if they are too small. (This will affect RECO and AOD, and maybe 
AlcaReco; under certain repacker scenarios one could even imagine merging RAW data files 
but this will be avoided as much as possible.) The goal of CMS is to write appropriately sized 
data into the tape robots. Currently CMS typically imports 2-3GB files, though 5-10GB files 
are technically possible and are desirable for tape system performance.  

At CERN, though logically separated from the T0 is the CMS-CAF (CERN Analysis Facility). The 
CAF offers services associated with T1 and T2 centers and performs latency critical, non-
automated activities. The CAF is not needed for normal Tier0 operation; it is intended for 
short-term, high priority, human-operated calibration, physics validation and analysis. For 
example, the CAF would be used for very fast physics validation and analysis of the Express 
Stream (a subset of the data that is tagged by Online and then processed as quickly as 
possible).  

Tier-1 (T1) 

There is a set of seven Tier-1 (T1) sites, which are large centers in CMS collaborating 
countries (large national labs, e.g. FNAL, and RAL). Tier-1 sites will in general be used for 
large-scale, centrally organized activities and can provide data to and receive data from all 
Tier-2 sites. Each T1 center:  

1. receives a subset of the data from the T0 related to the size of the pledged 
resources in the WLCG MOU  
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2. provides tape archive of part of the RAW data (secure second copy) which it receives 
as a subset of the datasets from the T0  

3. provides substantial CPU power for scheduled:  
o re-reconstruction  
o skimming  
o calibration  
o AOD extraction  

4. stores an entire copy of the AOD  
5. distributes RECOs, skims and AOD to the other T1 centers and CERN as well as the 

associated group of T2 centers  
6. provides secure storage and redistribution for MC events generated by the T2's 

(described below)  

Tier-2 (T2)  

A more numerous set of smaller Tier-2 (T2) centres ("small" centres at universities), but with 
substantial CPU resources, provide capacity for user analysis, calibration studies, and Monte 
Carlo production. T2 centers provide limited disk space, and no tape archiving. T2 centers 
rely upon T1s for access to large datasets and for secure storage of the new data (generally 
Monte Carlo) produced at the T2. The MC production in Tier-2's will in general be centrally 
organized, with generated MC samples being sent to an associated Tier-1 site for distribution 
among the CMS community. All other Tier-2 activities will be user driven, with data placed 
to match resources and needs: tape, disk, manpower, and the needs of local communities. 
The Tier-2 activities will be organized by the Tier-2 responsibles in collaboration with physics 
groups, regional associations and local communities.  

In summary, the Tier-2 sites provide:  

1. services for local communities  
2. grid-based analysis for the whole experiment (Tier-2 resources available to whole 

experiment through the grid)  
3. Monte Carlo simulation for the whole experiment  
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As of October '07 there are about 36 T2 sites, each associated with one of the seven T1 sites 
or directly to CERN (the following image does not represent the actual T2 groupings under 
the T1s):  

ข้อมูลจาก CMS Workbook:  
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBookComputingModel 
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ตอนท่ี 5: ภาคผนวก 2 ภาพกิจกรรม 

 

ถ่ายรูปคู่กับสญัลักษณเ์ซิรน์ ที่ตึกรับรอง 

 

วันแรกของการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 

 

พี่ออฟพาเดินสํารวจห้องควบคุมของ CMS และอธิบายการทํางานส่วนต่างๆ 
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เย่ียมชมศนูย์คอมพิวเตอรข์องเซิรน์ (Computer Center) 

 

 

เย่ียมชมเครื่องเร่งอนุภาคทางตรง LINAC (Linear Accelerator) 
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เย่ียมชมเครื่องกักเก็บไอออน LEIR (Low Energy Ion Ring) 

 

เย่ียมชม CMS ครั้งแรก (ไปได้ถึงแค่ประตูทางเข้า) 
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เย่ียมชม CMS ครั้งแรก (ระหว่างทางกลับจากการไปดูทางเข้า CMS)  

กับท่าพบัเพียบไทยแลนด์ 

 

เย่ียมชม CMS ครั้งทีส่อง ได้เข้าไปดู CMS detector ของจริง (ด้านหลัง) 

 



57 
 

 

ทําอาหารร่วมกัน มีผม พี่ปุ๊ พี่ตู่ พี่ออฟ และนิก 

 

 

วันรับครูเข้าเซิร์น มีพี่ปุ๊ ผม นิก พี่ออฟ (จากซ้ายไปขวา) พี่ตู่ถ่ายภาพ 
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เที่ยวเจนีวา อนุสรณ์เก้าอ้ีขาหัก (Broken Chair) หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN: Union Nations) 

 มีพี่ตู่ ผม นิก (จากซ้ายไปขวา) พี่ปุ๊ถ่ายภาพ 

(จะกระโดดกันทําไม?) 

 

เที่ยวเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิส เมืองสวยมาก สะอาดและเงยีบสงบ 
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เที่ยวบา้นไอสไ์ตน์ ที่เบิรน์ เล็กๆ น่ารักๆ 

(เป็นบ้านที่ไอส์ไตน์อาศัยอยู่ช่วงที่ทํางานกับสํานักงานสทิธิบัตรของสวิส ระหว่างปี 1903-1905) 

 

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองหลวงของฝรั่งเศส ณ โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral) 
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พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (The Louvre) ปารีส 

โพสต์ท่ามาตรฐาน สังเกตคนด้านหลงัก็ท่าทํานองเดียวกันหมด 

 

 

หอไอเฟล (Eiffel Tower) ปารสี 

เปิดไฟแล้ว สวยมาก 
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พระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles) ปารสี  

ถ่ายออกข้างนอก ใหญ่มาก 

 

 

เที่ยวงานเจนวีา (Geneva Festival) มีเครื่องเลน่เยอะแยะเลย 
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ส้มตําไทย กับ เสือร้องไห้ ณ งานเจนีวา (ราคารวม 50 CHF หรือประมาณ 1800 บาท) 
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ตอนท่ี 6: ภาคผนวก 3 กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่

ทรงมอบโอกาสแก่ข้าพเจ้าในการเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme 2011 

ขอขอบคุณ Prof. Daniel R. Marlow จาก Princeton University อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สําหรับ

คําแนะนําที่สําคัญย่ิงเกี่ยวกับการทําวิจัยที่ CERN ในครั้งน้ี และ Prof. Albert De Roeck ที่ให้คําแนะนําทั่วไป

เก่ียวกับ CERN และ CMS  

ขอขอบคุณ Mr. Philip Hebda นักศึกษาปริญญาเอก Princeton University ที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้

โปรแกรมของ CMS 

ขอขอบคุณ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ (พ่ีพัด) คุณตุตานนท์ สินธุประสิทธ์ิ (พ่ีออฟ) และ คุณกิตติกุล โกวิทางกูร

(พ่ีเก่ง) ที่คอยช่วยเหลือให้งานวิจัยดําเนินไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวภิภพ และอาจารย์ ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี สําหรับความรู้เก่ียวกับ 

High Energy Physics และ CERN ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ข้อแนะนําต่างๆ ที่มี

ประโยชน์มากในการเข้าร่วมโครงการ  

ขอขอบคุณ คุณศศิพันธ์ุ ไตรทาน (พ่ีจุ๋ม) ที่บริหารจัดการติดต่อประสานงานและคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ

เรื่องต่างๆ มากมายในการเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ Assist. Prof. Dr. Michael A. Allen สําหรับคําแนะนําการเขียนโปรแกรมบน Linux 

ขอขอบคุณ โครงการพสวท.และมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ส่งเสริมในการเข้าร่วมโครงการ 

ขอขอบคุณ CERN เจ้าของโครงการ CERN Summer Student Programme 2011 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการ 

และสุดท้ายน้ี ขอขอบคุณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) สําหรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วม

โครงการที่เซิร์นในครั้งน้ี 
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