
 
 

รายงานการเข้าร่วมโปรแกรมนักศึกษาเซิร์นภาคฤดูร้อน 

CERN Summer School 2010 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ีพระราชทานโอกาสให้นักศึกษาฟิสิกส์ไทย   

นายอภิมุข วัชรางกูร 

นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  



 
 

 

ค าน า 

 

 รายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วม CERN summer school 2010 ณ ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ 

เนื้อหาที่อยู่ในรายงานนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เซิร์นจัดให้กับนักเรียน

ภาคฤดูร้อน เช่น การเข้าฟังบรรยาย เข้าร่วมประชุม และสัมมนา ฯลฯ บันทึกประจําวันของข้าพเจ้าขณะทํางาน

อยู่ที่กลุ่มวิจัย CMS ซึ่งนอกจากจะกล่าวถึงงานที่ได้ทําระหว่างอยู่ที่กลุ่มวิจัยนี้แล้ว ยังรวมเร่ืองชีวิตความ

เป็นอยู่  และประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ขณะอยู่ที่นั่นด้วย ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลชุดแรกสําหรับโครงการ

นักศึกษาเซิร์นภาคฤดูร้อน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ โครงการ และนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในรุ่นต่อ ๆ ไป 

 

        อภิมุข วัชรางกูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าร่วม CERN Summer School 2010 
 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ดําเนินการคัดเลือกและมอบโอกาสในการ
เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณ Dr.Steven Worm, Mr. Norraphat Srimanobhas, Prof. Dr. Albert DE ROECK ที่ให้
คําปรึกษา, สอน และช่วยแก้ปัญหา ขณะอยู่ที่เซิร์น  

ขอบคุณ Zoltan และ Ian ที่คอยเป็นเพื่อนคุย 
ขอบคุณ Morna Robillard และ Anca ที่จัดการเร่ืองต่าง ๆ ให้ขณะอยู่ที่เซิร์น 
ขอบคุณ พี่จุ๋ม และพี่ลูกจันทร์ สําหรับการประสานงานต่าง ๆ และคําแนะนําที่เป็น 

ประโยชน์ตลอดการเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและทุกกําลังใจที่ใหก้ารสนับสนุนให้การเข้าร่วมโครงการ 

CERN Summer School 2010 ผ่านไปด้วยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
เนื้อหา                   หน้า 
บทท่ี 1 แนะน าเซิร์น          1 

1.1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น        1 
1.2. งานวิจัยฟิสิกส์ที่เซิร์น        1 

1.2.1. เคร่ืองเร่งอนุภาค        3 
1.2.2. เคร่ืองตรวจจับอนุภาค       4 
1.2.3. ระบบคอมพิวเตอร์       6 

บทท่ี 2 การบรรยายและเยี่ยมชม         8 
2.1. โปรแกรมบรรยายภาคฤดูร้อน       8 
2.2. สัมมนา, ประชุม และ work shop       11 
2.3. โปรแกรมเยี่ยมชม         11 

บทท่ี 3 การท างานท่ี CMS         13 
3.1 CMS software         13 
3.2 Computer simulation         15 
3.3 B – tagging           16 
3.4 สรุปผลการทํางาน         17 

บทท่ี 4 สรุปประโยชน์และข้อเสนอแนะ        18 
ภาคผนวก           20 

รายงานที่ส่งให้เซิร์น         21 
บันทึกประจําวัน          26 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 1 
แนะน าเซิร์น 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น 
 

สถาบัน CERN เป็นชื่อย่อภาษาฝร่ังเศสของ European Council for Nuclear Research ตั้งอยู่บริเวณ
ชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศฝร่ังเศส  ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี ปัจจุบันเซิร์นมีสมาชิก
เข้าร่วม 20 ประเทศ และล่าสุดมีประเทศที่มีสิทธิ์จะได้เป็นสมาชิกใหม่ คือ Romania นอกจากนี้ก็ยังมี
ประเทศสังเกตการณ(์observer state) 

 
ภารกิจของเซิร์น คือ 1. สร้างความรู้ใหม่ให้กับสังคมโลก 2. สร้างเทคโนโลยีใหม่สําหรับเคร่ืองตรวจจับ
อนุภาค และเคร่ืองเร่งอนุภาค 3. ฝึกฝนนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์เพื่อเป็นกําลังสําคัญในวันข้างหน้า 4. สร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวกันให้กับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม 
ซึ่งจะเห็นว่าภารกิจของเซิร์นที่กล่าวมานี้เป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างมาก 
 
1.2 งานวิจัยฟิสิกส์ท่ีเซิร์น 
 

งานวิจัยของเซิร์นมีทั้งที่เป็นฟิสิกส์เชิงทดลอง และฟิสิกส์ทฤษฎี ปัจจุบันเซิร์นมีพนักงานประมาณ 
2300 คน และผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนซัมเมอร์ นักเรียนปริญญาเอก ฯลฯ อีกกว่าหมื่นคน
การทําวิจัยที่เซิร์นจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยอดเยี่ยมของนักฟิสิกส์ที่จะได้ทํางานร่วมกับนักฟิสิกส์อ่ืน ๆ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดกับนักฟิสิกส์จากทั่วโลก แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบกับนักฟิสิกส์ที่อยู่ในแนวหน้าด้าน



 
 

การวิจัยฟิสิกส์อนุภาคอีกด้วย ที่เซิร์นจะใช้ระบบการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้านฟิสิกส์เสมอ ๆ ใน
หนึ่งวันจะมีการประชุมของแต่ละกลุ่มวิจัยจัดขึ้นตลอดเวลา และดูเหมือนว่าการประชุมจะเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากในการติดตามสิ่งที่ เกิดขึ้นในเซิร์น เพราะว่าทุกคนในเซิร์นทํางานกันหนักมาก ซึ่ง
หมายความว่าข่าวสารในเซิร์นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตารางการประชุมและสัมมนาทั้งหมดจะ
อยู่ใน website ของเซิร์น ซึ่งจะเพื่อให้สมาชิกของเซิร์นสามารถไปเข้าร่วมได้ 

 
 
 วิธีการทําวิจัยที่นี่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มวิจัย สําหรับกลุ่มที่ทําฟิสิกส์เชิงทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์
อนุภาค หรือ เกี่ยวกับเคร่ืองตรวจวัด ก็จะให้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ดังนั้นนักวิจัยที่ต้องการทํางานในกลุ่ม
วิจัยเหล่านี้ควรจะมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ดีเป็นพิเศษ ส่วนนักฟิสิกส์ที่ทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเร่งอนุภาค
อาจจะต้องออกแรงมากหน่อย และต้องมีทักษะด้านการสร้างเคร่ืองมือมากพอสมควร และสุดท้ายนักฟิสิกส์
ทฤษฎี ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์มาก แต่ต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูงในหลากหลายสาขา 
และต้องมีความเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ขั้นสูงด้วย นอกจากงานวิจัยทางฟิสิกส์แล้ว เซิร์นยังเป็นมีงานวิจัยด้าน
อ่ืน ๆ อีกมาก เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษา ฯลฯ 
 การวิจัยด้านการทดลองของเซิร์น ต้องพึ่งพาข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การจะได้ข้อมูลเหล่านี้
มาเซิร์นจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้หลายอย่าง เทคโนโลยีที่สําคัญของเซิร์นอาจจะแบ่งได้
สามประเภท คือ 

- เคร่ืองเร่งอนุภาค( เช่น เคร่ือง LHC ) 
- เคร่ืองตรวจจับอนุภาค 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



 
 

 
1.2.1 เครื่องเร่งอนุภาค 
 

การวิจัยภายในสถาบันเซิร์นปัจจุบันอาศัยเคร่ืองเร่งอนุภาค  LHC (Large Hadron Collider) สร้างใน
อุโมงค์ใต้ดินที่มีเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร อนุภาคที่วิ่งอยู่ในท่อเร่งของ LHC สามารถมีพลังงานได้สูงสุดถึง 
7TeV ซึ่งคาดกันว่ามากพอที่จะทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค หรือที่เรียกกัน
ว่าทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐาน (Standard Model) การทดสอบทฤษฎีที่ว่าก็ทําโดยการศึกษาอนุภาคมูลฐานที่

ประกอบกันเป็นสสารที่นักฟิสิกส์รู้จักกันเป็นอย่าง
ดี คือ โปรตอน โครงสร้างภายของอนุภาคโปรตอน
ก็จะประกอบด้วยควาก ซึ่งแลกเปลี่ยนอนุภาคแรง
ซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วอนุภาคแรงเหล่านี้
สามารถจะสร้างอนุภาคมูลฐานอ่ืน ๆ ได้อีกถ้ามี
พลังงานมากพอ ดังนั้นนักฟิสิกส์จึงต้องการเร่ง
อนุภาคเหล่านี้ให้มีพลังงานมาก ๆ เพื่อที่จะได้ผลิต
อนุภาคพลังงานสูงที่ทฤษฎีทํานายไว้จากการชน  

ข้อมูลที่จะนํามาทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ ใน
ฟิสิกส์ได้จากการชนกันของอนุภาคภายในเคร่ือง
เร่งอนุภาค เร่ิมต้นอนุภาคที่ถูกเร่งจนถึงพลังงาน
สูงสุดแล้วจะถูกบังคับให้ชนกันที่สถานีตรวจวัด
อนุภาคที่สําคัญของเคร่ืองเร่งอนุภาค  LHC คือ 
ALICE ATLAS LHCb และ CMS ซึ่งแต่ละสถานีก็
จะตรวจวัดสัญญาณของอนุภาคที่ต่างกัน 

นอกจากเคร่ือง LHC แล้วเซิร์นยังวางแผนสร้างเคร่ืองเร่งอนุภาคแนวตรง  (Linear accelerator) ใน
อนาคต ซึ่งจะใช้สําหรับการเร่งอิเล็กตรอนให้ชนกับโพสิตรอน เหตุผลของการสร้างเคร่ืองเร่งใหม่คือ การ
ใช้เคร่ืองเร่งแบบ synchrotron เช่น LHC จะทําให้อนุภาคสูญเสียพลังงานขณะวิ่งเป็นวงกลม แต่ถ้าเป็น 
เคร่ืองเร่งแนวตรงอนุภาคจะเสียพลังงานน้อยกว่า ส่วนที่ใช้อิเล็กตรอนกับโพสิตรอนแทนโปรตอนเนื่องจาก
มีมวลน้อยกว่า ทําให้เสียพลังงานจากการแผ่รังสีน้อยกว่า และอนุภาคทั้งสองไม่มี (โดยทฤษฎี) ไม่มี
โครงสร้างภายใน ทําให้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการชนค่อนข้างมีความแน่นอนเมื่อเทียบกับโปรตอน 

 
 
 
 



 
 

 
1.2.2 เครื่องตรวจจับอนุภาค 
 

สถานีตรวจวัดอนุภาคเป็นอีกส่วนที่มีความสําคัญมากสําหรับเซิร์น แต่ละสถานีก็จะมีชื่อเป็นของ
ตัวเองสถานีตรวจวัด ALICE ย่อมาจาก A Large Ion Collider Experiment ศึกษาสมบัติของพลาสมา 
ของควาร์กและกลูออนซึ่งเกิดจากการชนกันของนิวเคลียสของตะกั่ว 

 
 
สถานีตรวจวัด ATLAS ย่อมาจาก A Toroidal LHC Apparatus ตรวจสอบความแม่นยําของ 
ทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐาน อนุภาคฮิกส์ (Higgs Boson) ทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Supersymmetry 
Theory) ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของมิติพิเศษ (Extra-diamensions physics)  
 

 
 



 
 

สถานีตรวจวัด LHCb ย่อมาจาก Large Hadron Collider beauty ศึกษาความแตกต่างระหว่างสสารและปฏิส
สารที่เกิดขึ้นจากอนุภาคที่ประกอบด้วย บี-ควาร์ก เพื่อตอบคําถามว่าทําไมปัจจุบันเราจึงพบอนุภาคมากกว่า
ปฏิอนุภาค 
 

 
 
สถานีตรวจวัด CMS ย่อมาจาก Compact Muon Solenoid มีจุดประสงค์ในการทํางาน 
เช่นเดียวกันกับ ATLAS แต่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน คือ CMS เป็นแม่เหล็กคนละชนิดกับของ ATLAS 

และจะสามารถตรวจจัดมิวออนได้ดีเป็นพิเศษ 



 
 

1.2.3 เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

 เน่ืองจากข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล และยังต้องจัดการกับความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร

ภายในเอง เซิร์นจึงต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่เซิร์นไม่ได้ใช้ซุปเปอร์

คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูล เน่ืองจากเหตุผลด้านความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล 

Computer cluster เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสําหรับการประมวลข้อมูล และเก็บข้อมูลจํานวนมาก ซึ่งเป็น

การเชื่อมต่อระว่างคอมพิวเตอร์ธรรมดาหลาย ๆ เคร่ืองเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ข้อดีของการใช้ระบบนี้คือ

หากมีคอมพิวเตอร์บางตัวเสีย ระบบก็ยังทํางานต่อไปได้ แล้วการสํารอง  (back up) ข้อมูลสําหรับ

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเคร่ืองเดียวก็ง่ายกว่าการสํารองข้อมูลของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ข้อเสียอย่างหนึ่งของ 

computer cluster คือ ผลิตความร้อนปริมาณมหาศาล ดั้งนั้นเซิร์นจึงต้องใช้ระบบทําความเย็นขนาดใหญ่ 

และหากระบบทําความเย็นเกิดเสีย อุณหภูมิจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

Grid net work คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันอ่ืน ๆ ในโลกที่ ซึ่ง

การแบ่งข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์เป็นส่วน ๆ จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากเร็วกว่าการทํางานด้วย

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว แล้วยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าสําหรับการเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล

ถูกส่งไปให้สถาบันสิบแห่ง แต่เกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นในการจัดการข้อมูลของสถาบันหนึ่ง เราก็ยัง

ได้ผลการวิเคราะห์จากอีกเก้าแห่งที่เหลือ      

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าวคอมพิวเตอร์หลักที่อยู่ภายในเซิร์นเรียกว่า Tier 0 ซึ่งจะสามารถเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลออกไปยัง 

Tier 1 ซึ่งก็คือศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และศูนย์เหล่านี้ยังสามารถส่ง

ข้อมูลที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติม แต่ปริมาณไม่มากไปยัง Tier 2 ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของ

นักวิจัย ดังนั้นนักวิจัยที่เป็นสมาชิกของเซิร์นสามารถจะทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 
การบรรยายและเยีย่มชม 

 

2.1 โปรแกรมบรรยายภาคฤดูร้อน 

 ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์นจะได้รับอนุญาติให้เข้าฟังบรรยายช่วงเช้าได้โดยไม่ถือว่า

ขาดงาน ส่วนช่วงบ่ายทุกคนก็จะต้องกลับไปทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ตามปกติ ที่นี่ถูกคนจะมีหน้าที่

ทํางานวิจัยเป็นหลัก การฟังบรรยายจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้นักเรียนซัมเมอร์เข้าใจฟิสิกส์ที่ LHC โดยจะ

บรรยายแนวคิดของฟิสิกส์แต่ละเร่ืองอย่างคร่าว ๆ แต่ก็สามารถจะทําให้เข้าใจงานที่ทําอยู่มากขึ้น วิทยากร

ที่มาบรรยายจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในฟิสิกส์สาขานั้น ๆ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังทําให้นักเรียนมี

ความเข้าใจในวิธีการทําวิจัยของนักฟิสิกส์แต่ละกลุ่ม วิชาที่สอนสามารถแบ่งได้เป็น 4 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ 

- ฟิสิกส์เชิงทดลอง (Experimental physics) 

- ฟิสิกส์ทฤษฎี (Theoretical physics) 

- คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

- สถิต ิ

 

ฟิสิกส์เชิงทดลอง 

 วิชาที่เกี่ยวกับการทดลองที่นี่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และข้อมูลที่ได้จากเคร่ืองตรวจจับ

อนุภาคในเซิร์น ในหัวข้อบรรยายในกลุ่มนี้มีดังต่อไปนี้ 

หัวข้อเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และฟิสิกส์เชิงทดลองอื่น ๆ 

- From heavy Ions Collision to Quark Matter  

- From raw data to physics result 

- Initial data at the LHC experiment 

- Detector 

- Antimatter in the Lab 



 
 

- Physics at hardron collider 

- Astroparticle physics 

- Neutrino physics  

- Nuclear physics 

- Accelerators 

- Accelerators and Cancer therapy 

- Future linear collider: accelerator physics 

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการทดลอง เช่น raw data to physics result หรือ heavy Ion collision จะเป็น

บรรยายที่ไม่เกี่ยวกับแนวคิดทางฟิสิกส์ สิ่งที่ต้องการจะแสดงให้นักเรียนซัมเมอร์เห็นคือ ปัจจุบันเซิร์น

สามารถทําอะไรได้บ้าง และเซิร์นจัดการกับข้อมูลที่ได้มาอย่างไร ซึ่งทําให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของ

การทําวิจัยเชิงทดลองปัจจุบันต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ อีกส่วนที่เกี่ยวกับเคร่ืองเร่งอนุภาคก็จะบรรยาย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองเร่งในด้านต่าง ๆ และหัวข้อ

บรรยายอื่น ๆ จะปูพื้นฐาน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิจัยทางฟิสิกส์ในสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น

ประโยชน์กับงานที่ทําบ้าง หรือเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการศึกษาต่อบ้าง 

 

ฟิสิกส์ทฤษฎี 

 หัวข้อทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีจะค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากข้อจํากัดของทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว แม้ว่า

ปัจจุบันการทดลองที่เซิร์นยังไม่สามารถจะตอบคําถาม หรือตัดสินได้ว่าทฤษฎีเมื่อซึ่งสร้างขึ้นมาเมื่อหลาย

สิบปีที่แล้วเช่น Standard Model ถูกหรือผิด และก็ยังไม่มีผลการทดลองที่บ่งชี้ชัดเจนว่ามีฟิสิกส์ที่อยู่

นอกเหนือฟิสิกส์ของ standard model แต่นักฟิสิกส์ทฤษฎีจะสร้างทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ทฤษฎีเดิมอยู่เสมอ  

หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับฟิสิกส์ทฤษฎี 

- What is jet 

- Standard Model 

- Fundamental concept in particle physics 



 
 

- Introduction to Cosmology – Theoretical physics 

- CP Violation 

- Beyond Standard Model 

หัวข้อ Standard Model เป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากสําหรับการทํางานที่เซิร์น เนื่องจากจุดประสงค์หลัก

ของเซิร์นคือการทดสอบ Standard Model และยังเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ เกือบทั้งหมดที่

เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ LHC ส่วนที่สําคัญอีกส่วนคือ Beyond Standard Model ซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยที่นักฟิสิกส์

ทฤษฎีทํากันในปัจจุบัน เนื้อหาที่บรรยายจะรวมไปถึง Supersymmetry, Extradimension, Quantum gravity, 

String theory ซึ่งเป้าหมายก็คือ Grand Unify theory ทฤษฎีที่รวมแรงทั้งสี่แรงเข้าด้วยกัน นอกจากความรู้ที่

ได้แล้วนักเรียนที่สนใจหัวข้อเหล่านี้ยังได้แรงบันดาลใจในการทํางานอีกด้วย 

 

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่นี่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเซิร์นมีข้อมูลจากการทดลองของเซิร์นมีปริมาณมาก และแต่ละข้อมูลก็มีความสําคัญ

ต่อการค้นพบทางฟิสิกส์มาก ๆ ดังนั้นการสูญเสียข้อมูลเหล่านี้จึงถือเป็นเร่ืองร้ายแรง เซิร์นถูกโจมตีระบบ

คอมพิวเตอร์จากภายนอกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากผู้ไม่หวังดีจากภายนอกสามารถเจาะระบ บเข้ามาได้ก็ต้องมี

ความสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอน เพราะระบบคอมพิวเตอร์ของเซิร์นเป็นระบบที่เชื่อมถึงกันหมด 

- Introduction to CERN computer service 

- Computer security 

สถิติ 

 นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วการจัดการข้อมูลที่เซิร์นยังต้องใช้สิถิตหลาย ๆ แบบด้วย เพื่อตัดสินว่าเรา

สามารถจะเชื่อถือผลที่ได้จากการทดลองมากแค่ไหน เนื้อหาที่สอนก็เป็นสอนเร่ืองการใช้สถิติแบบต่าง ๆ 

เช่น Chi Square, Poisson และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทํา Monte Carlo Simulation โดยวิธี

ต่าง ๆ  

 



 
 

2.2 สัมมนา, ประชุม และ work shop 

 ในแต่ละกลุ่มวิจัยของเซิร์นจะมีการประชุม และสัมมนาของแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ เช่น CMS จะมีการ

ประชุมกลุ่มทุกวันพฤหัส ดังนั้นเราจะสามารถไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ทุกวัน 

สํ า ห รั บ สั ม ม น า ส า ม า ร ถ ดู ส ถ า น ที่  แ ล ะ เ ว ล า จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เ ซิ ร์ น 

http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=1l7  

ผมเองเข้าร่วมสัมมนาของ Theory division หนึ่งคร้ัง และการประชุมประจําสัปดาห์ของ CMS ทั้งหมดสาม

คร้ัง แต่สําหรับนักเรียนซัมเมอร์ เน้ือหาที่บรรยายจะยากเกินความเข้าใจ การเข้าฟังสัมมนาหรือการประชุมก็

เพื่อให้รู้ว่าบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ของที่เซิร์นเป็นอย่างไร และสมาชิกในกลุ่มทํางานไปถึง

ไหนแล้วเท่านั้น แต่ในบางคร้ังก็มีโอกาสที่เร่ืองที่พูดในที่ประชุมเป็นเร่ืองที่เราสามารถเข้าใจได้ และเป็น

ประโยชน์กับการทํางาน  

 อีกกิจกรรมที่เราสามารถจะเข้าร่วมได้คือ work shop ซึ่งจะคล้าย ๆ กับการเข้าไปฟังบรรยาย แต่ว่า

จะสามารถปรึกษากันเอง และถามผู้บรรยายได้มากกว่า lecture นักเรียนซัมเมอร์ต้องจองที่สําหรับการเข้า 

work shop ที่เว็บไซต์ https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/summies/default.asp/ ซึ่งมีจํานวนจํากัด แต่ 

work shop ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับ computer หรือ experimental physics ซึ่งไม่น่าสนใจเท่าไหร่สําหรับนัก

ฟิสิกส์ทฤษฎี  

2.3 โปรแกรมเยี่ยมชม 

 สําหรับนักเรียนซัมเมอร์ เซิร์นจะจัดโปรแกรมให้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในเซิร์น เช่น 

ห้องทดสอบแม่เหล็ก ห้องควบคุมของสถานีตรวจวัดต่าง ๆ  และระบบคอมพิวเตอร์กลางของเซิร์น เป็นต้น 

การเยี่ยมชมสถานที่สําคัญเหล่านี้ทําให้นักเรียนได้เห็นเคร่ืองทางฟิสิกส์ที่ทํางานได้จริง และแน่นอนว่า

นักเรียนจะได้รายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ขณะเดินชมเซิร์นก็จะจัดผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับระบบ

นั้น ๆ มาบรรยายให้นักเรียนฟัง เป็นการเสริมความเข้าใจฟิสิกส์ของ LHC อีกอย่างทางหนึ่ง การเยี่ยมชม

ภายในอุโมงค์ของ LHC ในขณะนี้ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากขณะ LHC ทํางานจะมีการปล่อยรังสีพลังงาน

สูงปริมาณมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเซิร์น Microcosm ซึ่งจะจัดแสดงเคร่ืองตรวจวัด

อนุภาครุ่นเก่า ๆ ที่เซิร์นเคยใช้ และ Glob พิพิธภัณฑ์ที่แสดงที่มาและความสําคัญของการทดลองที่เซิร์น การ

http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=1l7
https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/summies/default.asp/


 
 

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกสําหรับผู้ที่อยากจะทําความเข้าใจการทดลองทางฟิสิกส์ที่เซิร์น 

พิพิธภัณฑ์ทั้งสองจะเป็นให้สาธารณะชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ            

                        

                                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจ ำลองเครื่อง CMS บทควำมของ Peter Higgs ซึ่งเสนอว่ำเกิด

symmetry breaking ใน EW Theory 



 
 

บทที่ 3 
การท างานที่ CMS 

 

จุดประสงค์ของงาน: Upgrade detector simulation 

งานที่ทําที่ CMS เป็นงานเกี่ยวกับ Upgrade physics เป็นการเปรียบเทียบผลการทํา computer 

simulation จาก CMS detector ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างของ

เคร่ืองตรวจจับอนุภาคต้องใช้เงินจํานวนมาก ดังนั้นนักฟิสิกส์จึงต้องมีความมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างของ

เคร่ืองจะต้องให้ผลที่ดีกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเคร่ือง CMS มีอยู่สองส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับ 

pixel ของเคร่ือง (ใช้สําหรับตรวจจับ Muon) และ Electromagnetics Calorie meter (อนุภาคมีประจุ และโฟ

ตอน) 

การทํางานจะมีสามขั้นตอน คือ 

- เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน 

- Simulations:จําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเคร่ือง CMS ทั้งแบบที่มีการ upgrade แล้ว และแบบที่ยัง

ไม่ได้ upgrade 

- Validations:เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการจําลอง เช่น ความละเอียดในการแยก primary vertex, 

ประสิทธิภาพในการทํา track reconstruction ฯลฯ จากทั้งสองแบบ 

3.1 CMS Software 

 CMS software คือซอฟต์แวร์ที่นักฟิสิกส์ภายใน CMS เขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ และจําลองข้อมูลการทดลองที่ได้/ที่จะได้จากเคร่ือง CMS โดยแต่ละกลุ่มวิจัยก็จะเขียนโปรแกรม

สําหรับกลุ่มตัวเอง ดังนั้นในการจัดหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์เหล่านี้ จึงใช้ชื่อแทนซอฟต์แวร์แต่ละแบบเป็น 

CMSSW_X_Y_Z โดย X,Y,Z จะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 9  นักฟิสิกส์ใน CMS จะทําซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ 

ออกมาบ่อยมาก ทั้งนี้เพื่อแก้ข้อบกพร่องที่เกิดกับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า หรือบางคร้ังก็ทําการเติมโค้ด

บางอย่างในซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเพื่อให้ทํางานที่ต่างจากเดิม อย่างไรก็ตาม CMSSW ไม่ใช่โปรแกรมสําเร็จรูป 

ดังนั้นหากต้องการให้ซอฟต์แวร์ทํางานอยากที่ต้องการ ผู้ใช้อาจจะต้องเพิ่มโค้ดเข้าไปเอง ซึ่งหากไม่สามารถ



 
 

เขียนโค้ด python ได้เองก็ต้องดูจากเว็บไซต์ของเซิร์น หรือถามคนอ่ืน ๆ ใน CMS รู้ว่าต้องใส่โค้ดแบบไหน 

ที่ส่วนไหนของโปรแกรม 

สําหรับการทํางานที่เกี่ยวกับ Upgrade physics ขณะนี้ใช้ CMSSW 3_6_3 ความแตกต่างของซอฟต์แวร์นี้คือ

มีการเปลี่นโค้ดที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเคร่ือง CMS ดังแสดงในรูป ด้านซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างเดิม ส่วน

รูปด้านขวาเป็นโครงสร้างที่ได้รับการ upgrade แล้ว 

 

CMSSW 363 ได้รับการปรับปรุงให้สามารถจําลองโครงสร้างที่ได้รับการปรับเปลี่ยนนี้ ซึ่งจะเรียกว่า “PhaseI 

Geometry‛ ถ้าแสดงผลการจําลองโครงสร้างเคร่ือง CMS ออกมาเป็นภาพ จะได้ลักษณะดังรูป 3.2 

รูป 3.1  

โครงสร้ำง pixel ภำยในเครื่อง CMS 

รูป 3.2  

ผลกำรจ ำลองโดย CMSSW 363 



 
 

CMSSW จะบันทึกผลการจําลองลง และผลการวิเคราะห์ในไฟล์ประเภท .root ซึ่งจะต้องนําไปวิเคราะห์ต่อ

ด้วยโปรแกรม root แล้วโปรแกรมดังกล่าวก็จะแสดงผลเป็นกราฟประเภทต่าง ๆ เช่น กราฟตามรูป 3.2  

 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว สําหรับ upgrade PhaseI นอกจากการเปลี่ยนโครงสร้างของ pixel แล้ว ยังมี

การเปลี่ยนแปลงElectroMagnetic Calorie meter(Ecal) ซึ่งส่วนของ Upgrade Ecal ไม่ได้รวมอยู่ใน

ซอฟต์แวร์ดังนั้นหลังจากที่เลือก CMSSW 363 สําหรับการทํางานแล้วก็ต้องเติมโค้ดของ Upgrade Ecal ลง

ไปด้วย โค้ดส่วนนี้สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ CMS  

หมายเหตุ CMSSW ทุกรุ่นจะสามารถทํางานได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์น เนื่องจากคําสั่งที่

ใช้กับโปรแกรมเหล่านี้จะไม่ใช่คําสั่งปกติที่ใช้บน LINUX อาทิเช่น cmsRun, cmsShow ฯลฯ แต่เป็นคําสั่งที่

สร้างขึ้นภายในระบบคอมพิวเตอร์ของ CMS  

3.2 Computer simulation 

 ถึงจะเป็นการชนที่เกิดจากโปรตอนเหมือนกัน แต่เนื่องจากโปรตอนมีโครงสร้างภายในเป็นคาร์

กสามตัวทําให้การชนแต่ละคร้ังมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับว่าคาร์กคู่ไหนชนกัน CMSSW 363 สามารถจําลอง

การเหตุการณ์ได้หลายแบบ (เหตุการณ์หมายถึงการชน) การจําลองเหตุการณ์ที่ต่างกันทําได้โดยเปลี่ยนการ

กระจายตัวของคาร์กในโปรตอน (parton distribution) และพลังงานขณะอนุภาคชนกัน เราเรียกชุดของคําสั่ง

ที่ให้การชนแต่ละแบบว่า ‚event generator‛ สําหรับ CMSSW 363 มี event generator อยู่สามตัวหลัก ๆ คือ 

- Muon gun 

- QCD event generator 

- J/Psi  

เนื่องจาก CMS ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองตรวจจับอนุภาค ดังนั้นหากสามารถอนุภาคที่ตรวจจับ

ยาก เช่น bottom quark และ top quark ได้ดีขึ้นก็จะแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งต้องการคือ ดูว่า

เคร่ืองตรวจจับของเรา สามารถจะตรวจพบ pair production (การเกิดอนุภาค และปฏิอนุภาค)ของหนึ่งใน

สองอนุภาคนี้ เรียกว่า ttbar event หรือ bbbar event ได้หรือไม่ สรุปได้ว่า event generator ที่จะใช้สําหรับงาน

นี้คือ QCD event generator  



 
 

 สิ่งสุดท้ายที่ต้องทําสําหรับการจําลองการชน คือ ต้องสั่งให้โปรแกรมบันทึกเหตุการณ์ที่จําลอง

ขึ้นมาเป็นไฟล์ root เพราะในบางคร้ังเช่นกรณีของ CMSSW 363 โปรแกรมจะไม่ได้สั่งให้ทําการบันทึก

ข้อมูลเหล่านี้ไว้  

3.3 B – tagging validation 

 ส่วนสุดท้ายของงานคือ B – tagging Validation ระหว่าง CMS 363 + Upgrade Ecal กับ CMSSW 

รุ่นอ่ืน ๆ เช่น CMSSW 362 

B – tagging เป็นชื่อเรียกรวม ๆ สําหรับ Algorithms ที่ใช้เพื่อแยกความแตกต่างของ primary vertex กับ 

secondary vertex  เพื่อให้แน่ใจว่า bbbar, ttbar event ที่ตรวจพบเกิดจากการสลายตัวของอนุภาคที่เราสนใจ

(Higgs boson) ดังนั้น B – tagging validation ก็คือ การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทํา B-tagging ของข้อมูล

ที่ได้จาก CMSSW แต่ละรุ่น เพื่อดูว่ารุ่นไหนแยก vertex ได้ดีกว่า

กัน 

โดยหลักการแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือ เราต้องเพิ่มโปรแกรมที่

สามารถทําการเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ลงไปใน CMSSW 

โปรแกรมดังกล่าวจะอยู่ใน Validation package สําหรับ 

CMSSW (ต้องโหลดเพิ่มเข้ามาใน CMSSW 363) จากนั้นเอา

ข้อมูลที่ได้จากการจําลองใส่เข้าไปในโปรแกรมที่อยู่ใน package 

ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ใช้งานได้ CMS จะมีไฟล์

ตัวอย่างที่ใช้กับ Validation package ดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งถ้าเอาที่อยู่ในฐานข้อมูลของไฟล์เหล่านั้น

ใส่ในโปรแกรมที่ทํา validation ก็จะสามารถเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนั้นได้ (ตัวอย่าง

ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จาก CMSSW 363 กับ CMSSW 362)  แต่เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวไม่รองรับโค้ด 

Upgrade Ecal ที่เพิ่มเข้าไป ทําให้ต้องเปลี่ยนโค้ดบางอย่างในโปรแกรม ซึ่งยังไม่สามารถทําได้ในขณะนั้น 

เนื่องจากความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์น้อย และเหลืออยู่ที่เซิร์นน้อย ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมเลยให้

ทําลองเล่นกับข้อมูลที่จําลองจาก black hole event generator  ก่อนที่จะกลับประเทศไทย รายละเอียด

เกี่ยวกับ black hole event generator อยู่ในภาคผนวก 

 



 
 

3.4 สรุปผลการท างาน 

 สามารถจําลองเหตุการณ์ที่ให้ pair production ของ bottom quark และ top quark ได้ และสามารถ 

เปรียบเทียบผลที่ได้จาก CMSSW 363 vs CMSSW 362 ได้ แต่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบ CMSSW 363 + 

Upgrade Ecal กับ CMSSW รุ่นอ่ืน ๆ ได้เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบไม่รองรับโค้ด Upgrade 

Ecal ที่เพิ่มเข้าไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

สรุปประโยชน์และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทําขณะที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งกิจกรรมที่เซิร์นจัดให้ และกิจกรรมที่ทํากับเพื่อน 

และพี่ ๆ ทําให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อฟิสิกส์ และการประเทศของข้าพเข้า 

มุมมองท่ีมีต่อฟิสิกส์ 

จากความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการบรรยาย การเข้าร่วมสัมมนา และการทํางาน ทําให้เรารู้ว่ายังมีหลาย

เร่ืองที่ยังไม่รู้ และสิ่งที่ไม่รู้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเหตุผลหลาย ๆ อย่างเช่น  

- ปัจจุบันฟิสิกส์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะเทคโนโลยีที่ล้ําหน้ากว่าในอดีต  

- มีสถาบันหลายแห่งที่รวบรวมนักฟิสิกส์ที่มีใจรักฟิสิกส์ เข้าไปทํางานร่วมกันโดยไม่ต้องเอาเวลามา

เสียกับเร่ืองการเมือง หรือเร่ืองไร้สาระอื่น ๆ 

- การแข่งขันระหว่างกลุ่มวิจัยในการค้นพบฟิสิกส์ใหม่ 

- การสร้างนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง 

และสามารถสรุปได้ว่า การทํางานหนักเท่านั้นที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจงานของคนอ่ืน ๆ ที่

ทํางานหนัก นอกจากนี้ยังทําให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยคิดว่าไม่มี

ความจําเป็น แล้วก็ยังได้รู้ว่าการประชุมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

มุมมองที่เกี่ยวกับประเทศ 

การไปเยี่ยมต่างประเทศทําให้เรารู้ว่า เราจะคิดถึงประเทศเรา(บ้าน) มาก ๆ เวลาที่อยู่ไกล ๆ และทํา

ให้เราได้เห็นว่าคนที่อยู่ในบ้านเมืองที่เจริญแล้ว เขามีระเบียบวินัยแค่ไหน การดําเนินชีวิตแบบที่อนุรักษ์

ธรรมชาติทําให้เรามีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ ไม่เหมือนที่ทํากันที่ประเทศเรา ซึ่งทําให้ข้าพเจ้าอยากจะ

กลับมาหาแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาบ้านเรา ซึ่งแน่นอนว่าต้องแตกต่างจากแนวทางของประเทศ   

อ่ืน ๆ เพราะจากประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศไทยมา ทําให้คิดว่าเราไม่สามารถจะนําระบบของต่างประเทศ

มาใช้กับคนไทยซึ่งมีลักษณะทั้งนิสัย และวัฒนธรรมแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

1. ควรจะให้นักเรียนซัมเมอร์สามารถอยู่ที่เซิร์นได้นานขึ้น(13 อาทิตย์) เนื่องจากการทํางานที่

เซิร์นจําเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ในช่วง 8 อาทิตย์แรก จะเป็นช่วงระหว่าง 

summer school นักเรียนจะต้องเข้าฟังบรรยายในช่วงเช้า ทําให้ถูกลดเวลาทํางานลง ในขณะที่

หลังจากอาทิตย์ที่ 8 นักเรียนจะมีเวลาเต็มที่ในการทํางานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

และตัวนักศึกษาเองมากกว่า 

2. นักเรียนซัมเมอร์ควรจะรู้รายละเอียดของงานที่จะทําก่อนจะเข้าค่ายฝึกอบรมที่สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน ซึ่งจะทําให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมก่อนการไปทํางานที่

เซิร์น เนื่องจากการอบรมที่เกี่ยวกับเคร่ืองเร่งอนุภาคจะเป็นประโยชน์สําหรับงานบางประเภท

เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่งานที่ CMS หรือ ATLAS  

3. ควรส่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปทํางานที่ CMS หรือ ATLAS ไปอบรมในที่ที่สามารถ

เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของเซิร์นได้ เพื่อจะได้สามารถเข้าใจระบบของเซิร์นได้เร็วขึ้น 

และไม่เสียเวลาเมื่อไปถึงเซิร์น  
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CERN Summer School 2010 

Work at CMS 

CMS Upgrade geometry Phase1 

 

 Since CERN plan to increase the energy and luminosity of LHC, which will be called SLHC, in 

order to study in higher energy phenomena. Therefore the geometry of detector needs the major 

improvement due to the increasing energy and to make sure that the predicted events can be detected at 

CMS  

 Work detail: Computer simulation and compare the simulated result from upgraded geometry software 

CMSSW_3_6_3 + Upgrade code versus CMSSW_3_6_3  

Introduction 

CMS software is the software that is used to simulate and analyze the data. Many versions of this software 

are used, different job may require different version of software. Since it is widely use, the standard 

software can not contain all functions for all kind of work. Beside there will be additional script for the 

upgrade software. Thus, one may need to add some more packages, if he/she works on Upgrade detector. 

 Since any change in detector structure will cost a lot of money, therefore we need to be sure that 

the upgrade structure will give better performance. One way to ensure the good result is to simulate the 

new structure and compare with the old one. However, comparing each quantity read from detector will 

make no sense, what we mean by compare them is to compare the quality of reconstructed data.  

B tagging is the algorithms that distinguish the jet, track physicists interested in from the others and the 

distinction, of cause, base on the data from detector. That mean, any change in detector will give an effect 

to the result of b-tagging. Therefore, we need to compare b-tagging result of the simulated data from the 

upgrade software with the old version. 

รายงานที่สง่ให้เซริ์น 



 
 

 

Simulation 

The CMSSW_3_6_3 is the new release version of upgraded software, which is still unstable at the time. 

Which means new recipe are needed, but you need to make sure that the software package support the 

code. For example, if the new code contain some modules that is not exist in software and can’t run the 

python script. This software contain FullSim_Phase1_cfg.py which includes many event generators  

- Muon gun 

- QCD event generator 

- J/Psi  

This 363 version already include upgrade pixel geometry, but still need to add Upgrade Ecal code to the 

python script (see https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/UpgradePhysics ) and add package 

SLHCUpgradeSimulations/L1CaloTrigger to the software package.Then python script is ready to generate 

some events. Carefully check that the package is installed to your machine, if one is missing, you can’t 

run the job. 

Then switch the generator to generate QCD event to generate t-tbar or b-bbar events. The python 

script will yield more than one files but all of those are not what we’re looking for, but there is a useful 

file named validfullph1g_muon_50GeV.root. This file will tell you how good your generator simulates the 

data, and if the efficiency is not good (significantly less than 1,) there will be some problems. 

Figure 1 efficiency plot: 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/UpgradePhysics


 
 

efficiency should be ~1 for      , like the one on the right. 

If you explore through the script and scan for all root file in there, you will find one missing file 

‚testfullph1g_muon_50GeV.root‛ Which contains all information during the collisions. Although this file 

contains track information, they are not the reconstructed particle tracks. The sample files that can be used 

in validation job are available on CMS database, find its dataset on hypernews and then search on DBS 

discovery page.   

Validation 

 To begin the validation job one should visit 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/SWGuideBtagValidation  and follow the each step to add 

new package. To see how this process works, go to hypernews and search ‚RelVal Samples and Release 

testing‛ to get dataset of CMSSW 363 sample, choose one of them.  Then search for the data set in DBS 

discovery page, find the location of the source file and paste them in validation_cfg.py. Then follow the 

steps in SWGuide, you can make the plot of 363 vs reference version, like 362 

 

 

 

Figure 2  363 vs 362: 

Form the plot we can tell 

the different in b-tag 

process between  

two versions  

 

  

Unfortunately, I can’t produce my own source file for this job yet. So, what I work mainly here is 

how to make the software work, and it did not work as I expect. The output file from QCD generator + 

Upgrade Ecal is not yet the source for validation job.  

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/SWGuideBtagValidation


 
 

Black hole generator 

 I use the data that generated by BlackMax, the black hole generator.  Each sample file contains 

500 events, each event generate particles that decay from micro black hole that expect to be produced in 

LHC. The even can be seen via cmsShow, one signature of black hole is very large missing transverse 

energy, 

 

Figure 3 black hole event: 

Large amount of missing transverse energy 

 I also created PAT from this sample and try to analyze them via FWLite. However, BlackMax is 

not yet interface with CMSSW, so to generate event like this one I need to do some more work. 

 

 

 



 
 

Other activity 

Meeting and Seminar 

- CMS meeting 

I attend to the meeting two times, but I can’t understand the detail of discussion. So I don’t go to 

the next meeting. 

- Seminar : The electron and neutron EDM from supersymmetric see – saw thresholds 

This topic is very difficult for a summer student, but It did inspire me to study harder and try to 

understand the theory. This looks more interesting than what they discuss in CMS, which they 

discuss mainly on how to get physics, instead of discuss on physics itself. 

Visit 

LHC control room: All operations of LHC were control from this room.  

Computer center: Start with the lecture by Computer center staff, and then see how CERN stores data. 

The huge cooling system was used to handle thousand of CPUs, really amazing. They flow the cooled air 

on arrays of CPUs.    

Magnet test room: Better than what I saw in the lecture, there is a lot of interesting stuff, for instant, the 

special joint between each magnet. Since the metal will contract when it cooled down, without these joints 

the magnet tube will break. 

Conclusion 

 My work here is not complete, yet I got some idea how physicists here work. This experience 

may be useful in future; I may continue working on black hole generator.    

 

 

 



 
 

 

บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2553 ระหว่างอยู่ที่เซิร์น 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 

 ตื่นมาบนเคร่ืองบิน นี่มันยังไม่เช้าเลยนี่ แต่เหมือนเราจะหลับเต็มที่แล้วนะ ประสบการณ์คร้ังแรก

บนเคร่ืองบินนี่ไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่ เราก็คาดหวังว่ามันจะสบายมาก ๆ (เห็นแต่ในทีวี) แต่นี่มันต่าง

อะไรจากนั่งรถทัวร์ แคบก็แคบ ยังดีที่มีหนังให้ดูเป็นส่วนตัว ดูยังไม่ทันจะจบเร่ืองเลยเคร่ืองก็จะลงแล้ว พอ

เคร่ืองจอดที่ซูริคเราก็ช่วยพี่คนนึงเอาของลงจากชั้น ของแกหนักมากเลย อ้าวพี่แกเป็นคนไทยนี่ ทํางานอยู่

ที่ซูริค พี่แกดีใจใหญ่เลยได้เจอคนไทย แถมบอกว่าถ้ามาซูริคให้โทรหาเลยจะพาไปเลี้ยงข้าว ใจดีมาก ๆ เลย

ครับ  

 ต่อเคร่ืองจากซูริคมาเจนีวาใช้เวลาไม่ถึง 45 นาที พอลงมาก็งง ๆ ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ ต้องหยิบ

โพยที่พี่พัด ซึ่งเป็นพี่ที่ทํางานอยู่ที่เซิร์นเขียนมาให้ โชคดดีที่มีรถฟรีของเซิร์นจอดรออยู่ด้านหน้าสนามบิน 

ไม่งั้นคงต่อรถไม่ถูกแน่ ๆ เรานั่งรถไปจนถึงตึก 33 ของเซิร์น ซึ่งเป็นที่ที่เราจะไปทําบัตร พอได้บัตรเข้า

เซิร์นแล้ว เราก็ลากกระเป๋าไปตามที่ต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะต้องไป แต่จริง ๆ แล้วทุกอย่างต้องทําพรุ่งนี้ ไม่

สามารถทําวันนี้ได้ สิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือการลากกระเป๋าไปที่บ้านพักที่ St. Genis ซึ่งอยู่ห่างจากเซิร์นไปเกือบ

หนึ่งกิโล ไกลมาก ๆ สําหรับคนที่พึ่งลงจากเคร่ืองบินมาด้วยความเหน่ือยล้าพร้อมกับกระเป๋าหนักยี่สิบกิโล  

 พอถึงที่พักเราก็จะได้กุญแจห้อง และได้รหัสสําหรับใช้อินเตอร์เน็ตของหอพัก ห้องพักเป็นห้องไม่

ใหญ่นัก มีอ่างล้างหน้าในห้อง ห้องน้ําอยู่ข้างนอกเป็นห้องน้ํารวม มีสองห้องอาบน้ํา และสองห้องส้วม เห็น

คร้ังแรกก็ค่อนข้างช็อคกับสภาพห้องนิดหน่อย นึกว่ามันจะดีกว่านี้ แต่เอาเถอะ มีครัวให้ทําอาหารด้วยนะ  

หลังจากดูห้องเสร็จเราก็เจอกับคนอังกฤษที่มา summer school เหมือนเรา ชื่อ Jonathan เราก็เลยชวนกันไป

กินข้าวที่โรงอาหารเซิร์น(เดินกลับไปอีกหนึ่งกิโล) เอาเป็นว่าวันนี้เดินทั้งวันเหนื่อยมาก กลับถึงหออีกคร้ังก็

หลับจนเย็นเลย 

 

 

 

บันทึกประจ าวนั 



 
 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 

 วันนี้ตื่นเช้ากว่าปกติ ตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเมื่อวานนอนไปเยอะเลย พอเร่ิมเห็น

แสงอาทิตย์รําไรด้วยความเคยตัว ก็ออกไปวิ่งตอนเช้า พอออกมาจากหอสิ่งแรกที่ปรากฏต่อสายตาคือม่าน

หมอกบาง ๆ ที่ปกคลุมทุ่งหญ้าที่อยู่ใกล้หอพัก ดูเหมือนทะเลหมอกมากเลย  ขั้นแรกที่ต้องทําคือวิ่งไปตาม

หมู่บ้านสํารวจเส้นทางต่าง ๆ ที่เหมาะสําหรับการวิ่ง เพราะเราต้องการเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการวิ่ง 

แล้วก็จะวิ่งทางเดิมทุกวันเพราะต้องการมีสมาธิเวลาวิ่ง 

 สิ่งที่ต้องทําวันนี้ก็คือ ไปลงทะเบียน ทําเอกสาร และทําบัตรเซิร์น ซึ่งจะเป็นสําหรับการเข้าออก

เซิร์น ความวุ่นวายเร่ิมที่ user office จากที่นี่เราจะได้เอกสารที่จะบอกว่าเราต้องเดินไปที่ไหนบ้าง และทํา

อะไรบ้าง รวมถึงแผนที่เซิร์นที่บอกตําแหน่งของแต่ละอาคารในเซิร์น สิ่งที่ยากก็คือ หมายเลยของตึกใน

เซิร์นไม่ได้เรียงตามลําดับเลย อย่างเช่นตึก 40 ซึ่งเป็นตึกของ CMS ที่ที่เราต้องไปทํางาน กับตึก 36 อยู่ไกล

กันประมาณหนึ่งกิโล ในขณะที่ตึก 500 กับตึก 4 อยู่ห่างกับตึก 40 แค่ไม่กี่สิบเมตร หลังจากทําเอกสารเสร็จ

แล้วก็ต้องไปหาที่ปรึกษาของเรา ชื่อ Albert DE ROECK แต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่อยู่ และไม่สามารถติดต่อได้ 

จริง ๆ ก็อยากจะเร่ิมงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะว่าเร่ืองคอมพิวเตอร์นี่มันไม่ค่อยถนัดเลย  เนื่องจากยังไม่เจอที่

ปรึกษา ก็เลยเร่ิมงานไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็มีโต๊ะทํางานให้นั่งแล้ว เพราะว่าพี่นรภัทร นักเรียนปริญญาเอกของ

จุฬาฯ แกทํางานที่นี่ ก็เลยใช้โต๊ะทํางาน และคอมพิวเตอร์ของพี่แกที่อยู่ที่นี่ ก็ทําให้เราสามารถข้ามขั้นตอน

การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ของเซิร์นไปได้ พอทําธุระต่าง ๆ แล้วก็ไปกินข้าวที่โรงอาหาร ดูเหมือนว่าจะมี

ไมโครเวฟสําหรับอุ่นอาหารไว้ให้ใช้ เมื่อวานไม่ได้ใช้ก็เลยกินอาหารแบบเย็น ๆ เ นื่องจากอาหารในโรง

อาหารจะมีแบบทั้งให้เลือกตัก กับแบบเป็นจาน แบบที่เลือกตักจะวางไว้บนน้ําแข็งเพราะจะได้ไม่บูด 

หลังจากกินอาหารเย็นที่โรงอาหารของเซิร์นแล้ว เราก็เดินกลับหอที่อยู่แสนไกล จริง ๆ ก็อยากขึ้นรถนะ แต่

ว่าขี้เกียจรอ วันนี้ก็เป็นวันที่เหนื่อยมากอีกวันหนึ่ง 

 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 

 วันนี้ไปที่ทํางานแต่เช้าเพื่อพยายามหาตัวที่ปรึกษาให้เจอ โชคร้ายหน่อยที่เลขานุการของที่ปรึกษา

ไปพักร้อน ก็ต้องหาความช่วยเหลือจากคนอื่น หลังจากขอความช่วยเหลือไปได้สักพัก ก็ได้เร่ืองว่าที่ปรึกษา

เราจะอยู่ในห้องทํางานพรุ่งนี้ตอนบ่าย ๆ วันนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องว่างเว้นจากการทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจอีก

แล้ว เลยไปทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพี่พัด(นรภัทร แห่งจุฬาฯ) ให้ไปส่งผลไม้แห้งให้กับเพื่อนของพี่



 
 

แกตามตึกต่าง ๆ ในเซิรน์ ซึ่งหาง่ายเหลือเกิน ดังนั้นเราก็เลยพยามยามหาตึกที่ใกล้ ๆ ก่อน ภารกิจส่งของฝาก

เป็นไปได้ด้วยดี ถึงบ้างคร้ังจะไม่เจอตัวคนรับแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าต้องถึงมือเขาเหล่านั้น คนที่นี่ทํางาน

กันเยอะมาก ๆ พวกเข้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเซิร์น ถึงจะไม่อยู่ในห้องทํางานก็ต้องอยู่ในที่ประชุมที่ไหน

สักแห่งแน่ พวกเค้าอาจจะมีความสุขที่ได้ทํางานก็ได้ ไม่งั้นมันก็ต้องมีแรงจูงใจอะไรสักอย่างที่ทําให้พวกเค้า

ใส่ใจกับการทํางานขนาดน้ี เราอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร ทําไมถึงเป็นแรงจูงใจที่แรงนัก  

 ตอนเย็นเราก็ลองขึ้นรถเซิร์นกลับไปที่พัก ซึ่งทําให้ประหยัดเวลาได้เยอะมากเมื่อเทียบกับการเดิน 

แล้วก็ยังเหลือพลังงานไว้ทําอะไรอีกตั้งเยอะ เช่นเดินไปซื้อของที่คาร์ฟูร์ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับหอพัก คาร์ฟูร์ที่นี่ดู

ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับที่บ้านเรา ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ ก็คือ มันก็ตลาดดี ๆ นี่แหละ คนที่นี่เค้าจะมาซื้อของจากคาร์

ฟูร์ไปทํากับข้าว และของที่นี่มันก็ถูกมากด้วย หลังจากที่ซื้อของกินนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเราก็กลับมาที่หอพัก 

ในต่างแดนเช่นนี้ เฟสบุ๊คดูจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์พอสมควรเพราะเราสามารถจะรับรู้ข่าววงในต่าง ๆ จาก

ประเทศไทยได้ ถือว่าเป็นการรับข่าวสารก่อนเข้านอน  

 

วันพฤหัสที่ 1 กรกฎาคม 2553 

 หลังจากที่ผ่านมาสองวัน ในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอกับ Albert DE ROECK อาจารย์ที่ปรึกษาของเรา 

Albert เป็นลุงที่ดูท่าทางใจดีและอบอุ่นมาก(ตัวโต และพุงโต) แกพูดเร็วมากเราแทบไม่มีโอกาสพูดอะไรเลย 

Albert ให้บทความมาอ่านชิ้นหนึ่ง แล้วบอกว่าเราจะต้องทํางานกับที่ปรึกษาอีกคน ซึ่งตอนนี้ยังไม่กลับมา

จากอเมริกา  ที่ต้องมีที่ปรึกษาอีกคนก็เพราะว่า Albert เป็นคนที่งานยุ่งมาก ๆ แทบจะไม่มีเวลาว่างเลย จะเจอ

ตัวก็ยาก  งานที่เราต้องทําก็จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ detector upgrade ซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ส่วนใหญ่ แต่ก็มีเร่ืองที่น่าดีใจอยู่ เพราะ Albert บอกว่า อาจจะให้ทําเร่ืองหลุดดําด้วยก็ได้ เพราะว่าที่ปรึกษา

อีกคนของเราก็ทําเร่ืองหลุมดําเยอะเหมือนกันนอกจากหัวข้องานที่ได้จาก Albert แล้ว เราก็ได้ลายเซ็นของ

แกด้วย ลายเซ็นนี้เราจะต้องเอาไปให้ร้านจักรยานที่ ให้ยืมในเซิร์น แล้วรอจนกว่าเค้าจะบอกให้เราไปเอา

จักรยาน ซึ่งการมีจักรยานจะทําให้ชีวิตที่นี่ง่ายขึ้น  วันน้ีเราได้เจอกับพี่คนไทยที่มาทําปริญญาเอกที่นี่ด้วย ชื่อ

พี่อ๊อบแหละ พี่แกมาหาถึงที่ทํางานเลย เพราะรู้มาจากพี่พัดว่ามีเด็กไทยมา เหมือนพี่แกจะพักอยู่ไม่ห่างจา ก

เราเท่าไหร่ แต่เนื่องจากพี่เค้าไม่มีโทรศัพท์ก็เลยต้องให้อีเมล และ account MSN ไปเพื่อจะได้ติดต่อกันได้ 



 
 

หลังจากอ่านบทความที่ให้มาจนถึงเวลาเย็น เราก็

ออกเดินทางไปแจกของฝากในบริเวณที่ห่างไกลมาก ๆ อยู่

ทางอีกฝากหนึ่งของเซิร์นเลย คนที่จะเอาของไปให้ชื่อว่า 

Vitaliano เป็นเพื่อนสนิทของพี่พัด เดินไปตั้งไกลแต่ว่าไม่

เจอตัวก็เลยเอาของวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็เดินกลับมา ระหว่าง

ทางกลับก็ได้เจอกับฝูงแกะแห่งเซิร์น ด้วยความประหลาด

ใจก็เลยต้องถ่ายรูปเก็บไว้ จากนั้นก็กลับหออย่างสบายใจ 

 

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 

 สิ่งหนึ่งที่ตืน่ตาตื่นใจของเซิร์นก็คือห้องสมุด เป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรที่ทํางานที่นี่ สําหรับนักฟิสิกส์เองสามารถหาหนังสือดี ๆ อ่านได้

ง่าย ๆ เลย มีเกือบทุกเล่มที่เป็นหนังสือมาตรฐาน การอ่านหนังสือที่เราชอบก็สามารถทําให้หายเครียดได้

เช่นกัน  

หลังจากอ่านบทความที่ Albert ให้มาจนปวดหัวแล้ว ก็ได้เวลาออกเดินทางไปหาเพื่อนพี่พัดที่ชื่อ 

Vitaliano เพื่อไปเอาเคร่ืองครัวที่พี่พัดฝากไว้ เมื่อตอนบ่าย ๆ เราโทรคุยกับ Vitaliano ว่าเราจะไปเจอแกที่

ห้องทํางาน แล้วก็จะไปเอาเคร่ืองครัวที่บ้านแก เดินไปประมาณสิบห้านาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ถึงห้อง

ทํางานของ Vitaliano เพื่อนของพี่พัดคนน้ีเป็นคนอิตาลี ผมบาง(หัวล้าน) ดูท่าทางใจดีและเป็นมิตร เค้าให้เรา

เรียกชื่อสั้น ๆ ว่า Vito ซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเยอะเลย เรานั่งรถของ Vito ออกมาจากเซิร์น เป็นรถที่สวยมาก 

ๆ เราเองยังอยากได้เลย  บ้านของ Vito อยู่ในตัวเมืองเจนีวา เป็นอาพาร์ทเมนท์ที่ติดกับสถานีรถไฟ เรา

พยายามเอาเคร่ืองครัวที่จําเป็นมาให้มากที่สุด แต่ด้วยความที่ไปคนเดียวเลยเอามาได้แต่กระทะ กับหม้อ ก่อน

จะกลับ Vito ชวนกินข้าวด้วยนะ เสียดายที่เรากินข้าวมาแล้วไม่งั้นอาจจะได้กินอาหารอิตาเลียนของแท้  เรา

ขึ้นรถราง(tram) ออกมาจากเจนีวา โดยที่มี Vito มาส่ง สิ่งที่น่าประหลาดในรถก็คือ มีคนมาเล่นไวโอลินขอ

เงินด้วย ลุงแกมีความสามารถสูงมากสามารถเล่นได้ในขณะที่รถวิ่ง พอลงจากรถรางแล้วก็ขึ้นรถเมล์มา

คําแนะนําของ Vito และแล้วเราก็กลับมาถึงเซิร์นได้อย่างปลอดภัย 

 



 
 

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพี่พัดอีกแล้ว เราสองคนจะต้องไปเที่ยวที่เมือง Nyon ซึ่งอยู่ห่าง

จากเจนีวาไม่ไกล พี่อ๊อบก็อยากจะไปกับเราด้วยเหมือนกันก็เลยนัดกันที่วงเวียนหน้าหมู่บ้าน แต่รอเท่าไหร่พี่

แกก็ไม่มาสักที สงสัยจะเข้าใจผิดกันก็เลยต้องไปสองคน การไปเที่ยวคร้ังนี้เป็นแบบฝึกหัดสําหรับการใช้

บริการขนส่งมวลชนของสวิสเซอร์แลนด์ พี่พัดให้โพยเวลารถ และป้ายรถเมล์มา เราก็จัดการเลือกป้ายและ

เวลาที่จะขึ้นไว้เรียบร้อย แต่พอถึงเวลาจริงมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาด เพราะว่าเสียงที่ประกาศในรถ กับชื่อ

สถานีมันดูต่างกันสิ้นดี  รถประจําทางของที่นี่จะมีสองแบบ คือ รถเมล์ กับรถราง เนื่องจากรถรางจะเป็นรถ

ใหม่ ๆ ซึ่งจะมีจอแสดงว่าสถานีต่อไปชื่ออะไร และสามารถต่อรถไปสายไหนได้บ้าง แต่รถเมล์บางคันก็เป็น

รถเก่าที่มีแต่เสียงประกาศเป็นภาษาฝรั่งเศส  โชคดีที่มีคนใจดีพาเราไปต่อรถที่สถานีถัดไป แล้วยังบอกเราว่า

สถานีไหนที่เราจะต้องไปต่อรถราง  

 ในที่สุดเราก็มาถึงสนามบิน เราไม่ได้

จะมาขึ้นเคร่ืองบินกันหรอก สถานีรถไฟมัน

อยู่ใกล้กับสนามบิน(ใกล้มาก) รถไฟของที่นี่ดู

เป็นรถไฟที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ความเร็วสูง 

และมาตรงเวลามาก ๆ ด้วย ซึ่งทําให้การ

เดินทางภายในยุโรปเป็นเ ร่ืองที่ค่อนข้าง

สะดวก เรานั่งรถกันไม่นานก็มาถึงเมือง Nyon เป็นเมืองที่ดูเงียบสงบมาก แผนที่เมืองก็ไม่มีเลยไม่รู้จะไป

ทางไหน แต่พี่พัดบอกว่าเมืองมันเล็กเราก็เลยไม่ค่อยกลัวหลงทางกันเท่าไหร่ อี กอย่างคือ เมืองนี้ติด

ทะเลสาบเจนีวา ถ้าเกิดหลงขึ้นมาก็เดินไปหาทะเลสาบแล้วก็น่าจะหาทางกลับได้ไม่ยาก 

 นอกจากธรรมชาติที่สวยงามของเมืองนี้แล้ว คนในเมืองนี้ยังเล่นดนตรีเก่งมาก ๆ ด้วย เห็นได้จาก

คนที่มาเล่นดนตรีขอเงิน ฟังจากเสียงดนตรีที่ออกมาเรา

ก็รู้ว่าคนเล่นมีฝีมือมาก ๆ คนหนึ่งเล่นพิณ(harp)  แล้วก็

มีอีกคนที่เล่นไวโอลิน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของพวกเรา

มากพอสมควรเลยทีเดียว  

  

 



 
 

เราพากันเดินไปจนถึงทะเลสาบเพื่อชมวิวและถ่ายรูป น้ําในทะเลสาบใสมาก เห็นทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ํา

หมดเลย แล้วข้าง ๆ ทะเลสาบก็มีหงส์มาทํารังด้วย หลังจากที่เดินกันจนพอใจก็เป็นเวลาเที่ยงพอดี เราพัก

กินพิซซ่าที่ร้านอาหารแห่งหน่ึง ตอนที่กินอยู่ก็มีคนเป่าฟลุ๊คขอเงินอยู่แถวนั้น ทําให้ได้ฟังเพลงเพราะ ๆ โดย

ไม่ต้องเสียตัง ช่างเป็นการเที่ยวที่คุ้มค่ามาก ๆ เลย 

 หลังจากกินอาหารเสร็จเราก็ไปนั่งพักตรงจุดชมวิว ตรงนี้มีเก้าอ้ียาว ๆ ไว้ให้นั่งหลายตัว เราสองคน

ก็เลยพากันนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย จากจุดนี้มองลงไปก็จะ

เห็นทะเลสาบกว้าง ๆ มีเรือลําเล็ก ๆ ลอยอยู่ ลมเย็น ๆ พัดมา 

น่านอนมาก ๆ เลย พอเร่ิมจะมีแรงขึ้นมาอีกคร้ังเราก็พากัน

เดินต่ออีกนิดหน่อยก่อนจะขึ้นรถไฟกลับไปที่ เจนีวา 

เน่ืองจากรถไฟใช้เวลาเดินทางไม่นานทําให้เรามีเวลาเดินเล่น

ในเจนีวาอีก เมืองเจนีวากับ Nyon ก็อยู่ห่างกันไม่มากแต่ว่าสภาพแวดล้อมต่างกันมาก ๆ เจนีวาเป็นเมืองที่ดู

วุ่นวายนิดหน่อย(เมื่อเทียบกับบ้านเรา) แต่ก็มีอะไรสวย ๆ ให้ดูเยอะเลย ขากลับเซิร์นเราก็นั่งรถเมล์กับรถราง

เหมือนเดิม แต่ว่าคราวนี้ไม่หลงแล้วต้องขอบคุณคุณผู้หญิงใจดีคนนั้น  ทําให้มีความมั่นใจว่าพรุ่งนี้เราคงจะ

พาพี่จ๋ากับพี่อ้อม ครูไทยสองคนมาถึงเซิร์นได้สําเร็จ 

 

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 

 เราตื่นกันแต่เช้าเพื่อจะไปขึ้นรถเมล์ไปสนามบิน เพราะว่าวันนี้เวลาเจ็ดโมงกว่า ๆ พี่อ้อมกับพี่จ๋าก็

จะมาถึงที่สนามบินเจนีวาแล้ว ด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่าไปสนามบินถูก เราก็เลยไม่คิดจะพึ่งพาโพยที่พี่พัด

ให้มา เราขึ้นรถเมล์สาย 56 จากเซิร์น แล้วลงตรงป้ายที่สาย 57 จะผ่าน เพราะจากที่ได้ศึกษาเมื่อวานนี้พบว่า 

สาย 57 จะตรงไปยังสนามบินโดยที่ไม่ต้องไปต่อสายอ่ืนเลย แต่รอนานคร่ึงชั่วโมงแล้วก็ไม่มีรถสายที่ว่าผ่าน

มาเสียที ดีที่ฐาลองดูที่ตารางรถเมล์แล้วเห็นผิดสังเกต คือเหมือนกับว่ารถสายนี้จะหยุดวันอาทิตย์ ! ซึ่งเป็น

เร่ืองที่แปลกมาก แต่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แม้เราจะอ่านภาษาฝร่ังเศสไม่ออกแต่ก็พอจะเดาได้ ไม่เป็นไรไป

สายอ่ืนก็ได้ 

 ในที่สุดเราก็มาถึงที่สนามบิน รอกันอยู่สักพักพี่อ้อมกับพี่จ๋าก็เดินออกมา ทําให้พวกเราโล่งใจที่ทุก

อย่างเป็นไปได้ด้วยดี(ไม่มีใครตกเคร่ือง) ทั้งสี่คนพากันเดินออกมาจากสนามบินอย่างค่อนข้างทุลักทุเล 

เพราะน้ําหนักของกระเป๋า และฝนที่เร่ิมเทลงมา ซึ่งตั้งแต่มาถึงยังไม่เคยตกเลยมาตกอะไรกันวันนี้  แต่



 
 

สุดท้ายทุกคนก็มาถึงเซิร์นโดยปลอดภัย ตอนนั้นเวลาประมาณบ่าย ๆ พี่อ้อมกับพี่จ๋าก็เข้าไป check in ที่

โรงแรม ห้องของพี่ ๆ หรูหราและดูจะอยู่สบายมาก ๆ ผิดกับห้องนอนเราที่ foyer schumann (อันนี้เป็นชื่อ

ของที่พัก) เรานอนพักบนเตียงนุ่ม ๆ จนเวลาเย็น ๆ แล้วค่อยกลับไปนอนที่หอแคบ ๆ ของเรา 

 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้พยายามนั่งอ่านบทความที่ที่ปรึกษาเราเอามาให้ อ่านไปอ่านมาก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะเป็น

ฟิสิกส์สักเท่าไหร่เลย ที่พูดถึงหลัก ๆ คือ เราจะทํายังไงให้ได้ข้อมูลดี ๆ จาก detector อ่านแล้วไม่รู้สึกว่าเป็น

ประโยชน์เท่าไหร่ ที่สําคัญคือยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดของงานที่จะต้องทําเป็นยังไง เราก็พยายามโน้ตข้อ

สงสัย คําถาม และข้อมูลที่ได้จากการอ่าน แล้วก็พยายามติดต่อกับ Albert ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่ง่ายเลย แกมีเวลาให้

เราน้อยมาก เกือบทุกคร้ังที่เรามีเวลาว่างแกจะไม่ว่าง แล้วถ้านัดกันวันไหน ก็มักจะคลาดกันด้วยเหตุผล

บางอย่างเสมอ เช่น เข้าใจผิด ฟังผิด ฯลฯ  

 งานอีกอย่างที่ Albert ให้เราทําก็คือ พยายามเรียนวิธีใช้ CMS software(CMSSW) จากเว็บไซต์ของ

CMS ในเว็บไซต์ที่ว่านี้จะมีคําอธิบาย และแบบฝึกหัดให้ทํา แต่สิ่งที่ยากคือเราไม่รู้จะเร่ิมที่ไหนก่อน ถ้าต้อง

เร่ิมตั้งแต่ต้นเราคงไม่ได้ทํางานแน่ แล้วภาษาที่ใช้อธิบายก็เป็นภาษาที่คนที่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ 

แต่สําหรับเราแล้วมันอ่านไม่รู้เร่ืองเลย คนที่คอยช่วยเราในช่วงนี้ก็คือ พี่พัด วันนี้ ติดต่อกับพี่แกทาง skype  

แล้วก็ให้อธิบาย + ทําให้ดูว่าจะต้องทําอะไรบ้าง แต่ด้วยความที่ยังไม่รู้หัวข้องานที่จะทําก็เลยฝึกพื้นฐานที่

ควรรู้ไปก่อน ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์เลยนะ แล้วอีกอย่างคือคอมมันไม่ค่อยจะ

เชื่อฟังเท่าไหร่เลย ทันทีที่จะเร่ิมทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ก็เสียทั้งเซิร์นเลย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วงานมัน

จะเสร็จมั้ยเนี่ย 

 ตอนเย็นเราพาพี่อ้อมและพี่จ๋าไปที่หอเรา เพื่อจะทําอาหารเย็นกินกัน  ก่อนอ่ืนก็ต้องไปคาร์ฟูร์เพื่อ

ซื้อของกันก่อนเราซื้อของกันมาเยอะเลย เยอะจนไม่แน่ใจว่าจะกินกันหมดในวันเดียว เราทําอาหารกันอยู่

นานเลย เนื่องจากเราไม่ได้เอาจานและช้อนส้อม และอุปกรณ์ทําครัวอ่ืน ๆ มาจาก Vito แต่ช้าก็ดีเพราะ

ตอนนี้ฐายังไม่กลับมาเลยไม่รู้ไปไหน จนอาหารสุกแล้วก็ยังไม่มาเราก็เลยกินกันก่อนเพราะกลัวจะเย็นหมด 

อาหารมื้อนี้มีผัดเปร้ียวหวาน ต้มยําไก่งวง น่ากินมาก ๆ เลยการกินอาหารคร้ังนี้กินกันแบบชาวป่า เป็นการ

กินที่ทุลักทุเลที่สุดเท่าที่เคยกิน แต่สุดท้ายก็กินจนหมด ซึ่งฐาก็กลับมาพอดี(อดเลย) พี่จ๋าก็เลยต้มข้าวต้มให้ฐา



 
 

กินเป็นการปลอบใจ วันนี้จบลงด้วยความเหนื่อยล้า จากการกิน และการเดินไปส่งพี่จ๋ากับพี่อ้อม ทําให้เรา

หลับสนิทมาก ๆ เลย 

 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 

 วันน้ีเป็นวันก่อนจะเร่ิม summer program เราก็รู้สึกดีที่วันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์

ทั้งวันอย่างนี้แล้ว หลังจากที่พี่พัดได้สอนวิธีต่าง ๆ ในการใช้ CMSSW แล้ว ก็ทําให้วันนี้เราเร่ิมจะมีอะไรให้

ทําเป็นชิ้นเป็นอัน หลัก ๆ ก็พยายามทบทวนคําสั่ง และสิ่งที่พี่แกสอนไปเมื่อวาน แต่ก็ไม่สามารถจะจําได้

หมดหรอก สอนเร็วจะตาย 

 วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ หลังจากถึงเวลาเลิกงานแล้วเราก็กลับที่พัก กินอาหารธรรมดา ๆ ซึ่งก็

คือ แฮมทอดไข่ดาว เพราะว่ายังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรที่หรูหราเท่าไหร่ ด้วยเหตุผลว่าเคร่ืองครัวไม่พร้อม 

 

วันพุทธที่ 7 กรกฎาคม 2553 

 เราตื่นเช้ามาด้วยความดีใจ เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแรกที่จะมี lecture  เราและฐารอวันนี้มาเป็นอาทิตย์ 

การที่ไปนั่งทํางานอย่างเดียวหลาย ๆ ชั่วโมงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมาก ๆ  และเหมือนกับว่าเราไปนั่งทํางานทั้ง ๆ 

ที่ไม่มีความรู้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานเหล่านี้อยู่เลย ดังนั้นเราก็คาดหวังว่าการมาเข้า lecture จะช่วยให้เรา

เข้าใจสิ่งที่กําลังทําอยู่ดีขึ้น  

 ตอนบ่ายก่อนที่จะทํางานก็เข้าไปกินข้าวในโรงอาหารก่อน สิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งสําหรับโรง

อาหารที่นี่ก็คือ เราไม่ควรจะกินข้าว เพราะว่า ข้าวที่พ่อครัวหุงจะแข็งกว่าข้าวที่เราเคยกินกันมาก ๆ แล้วก็

แพงกว่าอาหารแบบอ่ืน ๆ ด้วย วันนี้เราก็พยายามทําความเข้าใจ CMSSW อย่างที่เคย เรานั่งทํางานจน

เกือบจะเลยเวลา นึกได้อีกที welcome drink ก็เร่ิมไปเกือบคร่ึงชั่วโมงแล้ว เรารีบเดินไปที่โรงอาหาร และ

พบว่าที่จัดงานเป็นแค่บริเวณเล็ก ๆ ของโรงอาหาร แต่ว่านักเรียนเกือบทุกคนมาหมด แล้วก็กําลังคุยกันอย่าง

ออกรสออกชาติ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนเบียดกันจนแทบจะเห็นรูขุมขนของคู่สนทนาอยู่แล้ว ตัวเราไม่เข้าใจว่าทําไม

คนพวกนี้ถึงดูมีความสุขกับกิจกรรมนี้นัก ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะทําตามจุดประสงค์ของเรา คือ กินของอร่อย 

ๆ ที่เอามาเลี้ยง เร่ิมจากเคร่ืองดื่มสีส้มที่ดูเหมือนน้ําผลไม้ไร้พิษสงค์ จากนั้นก็กินสตรอเบอร์ร่ีแสนอร่อย แล้ว



 
 

ตามด้วยชีส ช่างมีความสุขจริง ๆ หลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที เราเร่ิมรู้สึกมึน ๆ และเหมือนจะควบคุม

ตัวเองได้น้อยลง เดินไปพูดกับคนอ่ืน ๆ มากขึ้นเราเดินเข้าไปหาคนที่ เสิร์ฟน้ําผลไม้แก้วนั้นให้เรากิน แล้ว

ถามว่าในน้ํานั่นมีแอลกอฮอลมั้ย จากคําตอบของเค้าก็ทําให้เราสามารถเข้าใจอาการแปลก ๆ ของเราใน

ขณะนี้ได้ จากนั้นเราก็เดินไปบอกฐา และทุกคนที่รู้จักว่า “เมาแล้ว” ทุกคนก็หัวเราะท่าทางของเราตอนนั้น 

แล้วก็ยิ่งขําเพราะเรากินน้ําพันช์ไปแค่แก้วเดียวเอง เนื่องจากเมาก็เลยถอนตัวจากปาร์ตี้ ขณะเดินออกมาก็เจอ

ที่ปรึกษา(ซึ่งปกติหาตัวยากมาก) เราก็เหมือนจะพูดกับแกแบบเมา ๆ ซึ่งแกก็บอกว่าอย่าดื่มมากนะ แล้วก็นัด

เราให้ไปทําอะไรสักอย่าง  

 เน่ืองจากไม่สามารถจะกลับหอได้ในขณะนี้ก็เลยขึ้นไปนอนพักที่ห้องพี่อ้อมกับพี่จ๋าก่อน พี่สองคน

ขําใหญ่เลย เพราะพอเมาเราก็พูดอะไรไปเร่ือย  พอส่างเมาแล้วถึงจะเดินกลับหอไป พอกลับถึงหอฐาก็บอก

ว่า “ดีแล้วที่ไปนอนที่ห้องพี่อ้อมกับพี่จ๋า ตอนกลับนึกว่าจะเจอนอนกองอยู่ข้างถนนซะแล้ว” 

วันพฤหัสที่ 8 กรกฎาคม 2553 

 เมื่อวานนี้เราไม่ค่อยประทับใจ lecture สักเท่าไหร่ มีแต่พูดเร่ืองระบบความปลอดภัยของเซิร์น แล้ว

ก็มีลุงจาก CMS ที่พูดฟังยากมาก ๆ แกพูดเร่ือง heavy ion collision ซึ่งก็เป็นเร่ืองข้อมูลการทดลองเป็น

ส่วนมาก เสร็จจาก lecture ก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปทํางานตามปกติ งานก็น่าปวดหัวตามปกติ วันนี้เราออกตาม

หาที่ปรึกษาอีกคนของเรา ซึ่งกลับมาจากอเมริกาแล้ว เราพยายามติดต่อกันและนัดกัน แต่ยังไม่เจอตัว โต๊ะ

ทํางานของแกกับที่บอกไว้ในฐานข้อมูลของเซิร์นมันไม่ตรงกัน ไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่ที่ไหน ทุก

อย่างวันนี้ดูจะเป็นปกติดี คือ แย่เป็นปกติ  

 สิ่งที่ดูจะแปลกว่าปกติก็คือ วันนี้พวกนักเรียนซัมเมอร์บางคนลงไปนั่งคุยกันที่สนามหญ้าของหอพัก 

ยิ่งดึกก็ยิ่งมีคนมาเยอะขึ้น เสียงก็ดังขึ้นดังขึ้น พวกนี้จัดปาร์ตี้กันอีกทั้ง ๆ ที่พึ่งจะมีกันไปเมื่อวานนี้เอง เค้าคง

จะรู้สึกว่าเมื่อวานได้คุยกันน้อยไป จริง ๆ จะจัดปาร์ตีสักกี่คร้ังในรอบสัปดาห์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก มันก็

เป็นสิทธิ์ของนักเรียนที่จะทํา แต่ดูเหมือนคนที่อยู่ในปาร์ตี้จะไม่มีความเกรงใจคนอ่ืนที่พักอยู่ในหอเลย เราก็

เข้าใจนะว่าถ้าอยากได้เพื่อนก็ต้องลงไปร่วม แต่ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะลงไปร่วมทําเสียงหนวกหูแต่อย่าง

ใด เราสวดมนต์และเข้านอนอย่างยากลําบากเพราะปาร์ต้ีเลิกดึกมาก ซึ่งเป็นเร่ืองที่แย่กว่าปกติ 

 

 



 
 

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 

 พรุ่งนี้เรานัดกับพี่อ้อมและพี่จ๋าจะเข้าไปเที่ยวกันในเจนีวา เพราะว่าเล่าให้พี่แกฟังว่าตอนกลับจาก 

Nyon ไปเที่ยวมา สวยมากเลย พี่ทั้งสองก็เลยอยากไปเที่ยวด้วย วันน้ีเป็นวันแรกที่รู้สึกดีกับ lecture เพราะคน

ที่มาพูดเป็นนักทฤษฎี แล้วแกก็ดูเป็นคนสบาย ๆ แล้วก็ตลกดีด้วย ฟังไปก็เพลินไปถึงบางอย่างจะไม่ค่อยรู้

เร่ืองเท่าไหร่ก็ตาม แกพูดเร่ือง Jet ให้

เราฟังกัน Jet คือ กลุ่มอนุภาคที่พุ่ง

ออกมาจากจุดที่เกิดการชน เหมือนชีด

สเปรย์ เราแยกสเปรย์เหล่าเป็นกลุ่ม ๆ 

ได้โดยการเอาผิวรูปกรวยมาครอบ เรา

เรียกผิวที่ว่านี้ว่า Jet cone  ซึ่งเราก็จะ

สามารถแบ่งได้เหมือนกันว่าถ้า jet cone 

ขนาดเท่านี้ควรจะเป็น jet ที่เกิดจากอนุภาคแบบไหน  ก็ดูเป็นอะไรที่มีประโยชน์ด ี

 เสร็จจาก lecture ก็ไปกินข้าวแล้วก็รอเวลาจนร้านจักรยานตอนบ่ายสอง เนื่องจากฐาได้อีเมลว่าให้

ไปเอาจักรยานได้แล้ว พอไปถึงเราก็ถามเค้าว่า ผมยังไม่ได้อีเมลแต่ก็เป็นนักเรียนซัมเมอร์เหมือนกันนะ 

ทําไมได้จักรยานช้าจังทั้งที่มาขอพร้อมกับฐา ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเค้าก็ให้จักรยานเรามา

ด้วย หลังจากที่ได้จักรยานสมใจแล้วก็กลับมาทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อจากที่ทําไว้เมื่อวาน ความ

คืบหน้าของงานน้อยมาก เพราะว่าเราไม่ค่อยเค้าใจ CMSSW สักเท่าไหร่ อาจารย์ที่ปรึกษาก็หาไม่เจอ พอ

ทํางานไปความคิดแย่ ๆ มันก็เร่ิมก่อตัว จริง ๆ มันเกิดมาหลายวันแล้ว พยายามไม่สนใจมัน แต่วันนี้ทนไม่

ไหวก็เลยเดินไปขอเปลี่ยนไปทํางานที่ Theory division ของเซิร์นซึ่งเป็นที่ที่เราอยากจะไปทํางาน และดู

เหมือนว่าคุณเลขาเค้าก็จะยินดีรับเร่ืองของเรา ใจดีมาก ๆ เลย เค้าบอกว่าจะติดต่อกลับมาเมื่ อทุกอย่าง

เรียบร้อย เราเดินกลับมาที่ CMS เพื่อเก็บของด้วยจิตใจผ่องใส แต่แล้วก็มีคนตัวสูง ๆ เดินมาตามหาเรา ซึ่งแก

ก็คือที่ปรึกษาคนที่สองของเราชื่อ Steven worm แล้วทําไมมาเอาป่านนี้ แล้วดูเหมือนว่าพอคุยกับแกแล้วเราก็

รู้สึกว่าอะไร ๆ มันจะดีขึ้น 

 

 

 



 
 

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้เราทั้งสี่คนพากันไปเที่ยวที่ เจนีวา การไปคร้ังนี้มีสองจุดประสงค์ คืออย่างแรกไปเที่ยวดู

บ้านเมือง ดูห้าง และสิ่งที่น่าสนใจอ่ืน ๆ อย่างที่สองคือ ไปเอาจาน ช้อน ส้อม และมีด ที่บ้าน Vito อีกคร้ัง

หนึ่ง เพราะคราวนี้เรามากันเป็นแก๊งสี่คน ทําให้สามารถขนของได้มากขึ้น คราวนี้เราก็ไม่ต้องกินอาหารกัน

แบบชาวป่าแล้ว เราลา Vito แล้วเดินไปเร่ือย ๆ ตามทะเลสาบเจนีวา ข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบ 

ที่นี่เป็นย่านช็อปของบรรดาคนมีเงินทั้งหลาย ของที่ขายแพงเท่ากับเงินที่เซิร์นให้เรามาหนึ่งเดือน ซึ่ง

หมายความว่าทีเงินพอซื้อ แต่หลังจากนั้นอาจจะต้องไปขอนอนให้คอกวัว+กินหญ้าเป็นอาหาร  

 มื้อเที่ยงวันนี้เรากินสปาเก็ตตี้กันที่ร้านบรรยากาศดีแห่งหนึ่ง เราสั่งกันอย่างมั่ว ๆ และผลก็ออกมา

แบบมั่ว ๆ เช่นกัน สปาเก็ตต้ีที่สั่งจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาซอสอะไร แล้วใส่อะไรบ้าง หรือแบบเป็นชุดที่

มีทุกอย่างมาพร้อม ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ ดังนั้นเรา กับพี่จ๋าเลยได้กินแบบมีซอสและหน้าพร้อมเพรียง ส่วนพี่

อ้อมกับฐาได้กินแค่เส้นกับซอส หลังอาหารเราก็เดินไปแถว ๆ โบสถ์เซ็นต์ปิแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง

ของเจนีวาแต่ไม่ได้เข้าไปเพราะหาทางเข้าไม่เจอ เดินย่อยกันเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปเที่ยวห้างชื่อ Manor 

ในเมืองเจนีวาตามคําแนะนําของ Vito เรารู้สึกดีใจมากที่ของในห้างส่วนใหญ่ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับ

เงินที่เราได้จากเซิร์น(ถ้าคิดเป็นเงินไทยแพงมากเลย) แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาซื้อของพวกนี้เพราะยังไม่รู้ว่า

ตอนกลับจะเหลือเงินเท่าไหร่  เรามุ่งหน้าลงไปชั้นที่ขายอาหารสด วันนี้เราจะทําแกงเขียวหวานกัน พอซื้อ

เสร็จแล้วเราก็รีบกลับมาที่หอพัก และลงมือทําอาหารกัน เวลาผ่านไปนานามากเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้เชียว

ชาญการทําอาหารสักเท่าไหร่ แต่ผลที่ออกมาก็ทําให้เราหายเหนื่อย แกงเขียวหวานอร่อยมาก ผัดผักก็อร่อย

นะกินกันเต็มที่เลย วันนี้โชคดีมากที่เราสามารถจะนัดเจอพี่อ๊อบได้สําเร็จ เราก็เลยกินอาหารด้วยกันอย่าง

พร้อมหน้า หลังจากกินกันจนสิ้นซากแล้วเรากับฐาเดินไปส่งพี่อ้อมกับพี่จ๋าที่เซิร์น และลากขากลับมาที่

หอพัก วันนี้เหนื่อยมาก ๆ เลย แต่ก็สนุกมาก ๆ เลยนะ 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 

 เน่ืองจากเรารู้สึกว่าอาหารที่น่ีอร่อยมากทําให้กินเยอะเกือบทุกวัน และก็ได้ว่างเว้นจากการออกกําลัง

กายมาสักพักแล้ว วันนี้ก็เลยนัดกับพี่จ๋ากับพี่อ้อมว่าจะไปวิ่งตอนเช้ากัน เรานัดกันที่หน้าเซิร์นและออกวิ่ง

พร้อมกัน(พี่อ้อมขี่จักรยาน) แต่เราวิ่งเร็วกว่าพวกพี่ ๆ เพราะว่าวิ่งเป็นประจํา ไม่นานก็วิ่งมาถึงทุ่งดอก

ทานตะวันหน้าเซิร์น ส่วนพี่อีกสองคนหายไปไหนไม่รู้ เรารออยู่สักพักพี่อ้อมถึงจะขี่จักรยานมาให้เห็น(มัน



 
 

แต่ขี่ชมนกชมไม่เลยช้า นี่มาออกกําลังกายหรือเปล่าเนี่ย) แต่หาพี่จ๋าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ วิ่งไปรออยู่ที่ไหนก็

ไม่รู้ สรุปคือพี่อ้อมก็บอกให้เรากลับก่อน แล้วพี่แกก็รอพี่จ๋าอยู่หน้าประตูเซิร์น เรากลับถึงหอก็โทรหาพี่จ๋า พี่

แกก็รออยู่ที่จุดเร่ิมต้นใกล้ ๆ ประตูเซิร์นนั่นแหละ ไหนบอกว่าให้วิ่งไปที่ทุ่งทานตะวันไง นัดกันแบบงง ๆ ก็

เลยหลงกันแบบนี้แหละ  

 วันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกเหมือนได้พักผ่อน เราก็นั่งเล่นอินเตอร์เน็ตตามประสาคนว่าง เดี๋ยวก็วาดรูป

บ้าง ซักผ้าบ้าง รู้สึกสงบสุขดี  

 

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้เราตื้นเต้นมากเป็นพิเศษ เพราะ lecture วันนี้เป็นเร่ือง standard model ที่รอคอยมานาน แต่พอ

เร่ิม lecture กลับต้องผิดหวัง เพราะว่าคนบรรยายเข้าต้องการให้คนสาขาอ่ืนเข้าใจด้วย ก็เลยเร่ิมตั้งแต่ 

Quantum mechanics ซึ่งเราเรียนมาไม่รู้กี่รอบแล้ว ทุกคนที่เรียนฟิสิกส์มาบ่นหมดว่า lecture วันนี้ไม่มี

ประโยชน์อะไรเลย ในขณะที่คนสาขาอื่น ๆ ก็จะบอกว่า ฉันไม่เข้าใจเลยว่าผู้บรรยายพูดอะไร 

 พอกินข้าวเสร็จแล้ว เรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยให้พักผ่อน เพราะว่าฐาจะเร่ิมงานเวลาบ่ายสองโมง เรา

เลยไปนั่งพักผ่อนตรงสนามหญ้าข้างตึก CMS   สนามหญ้าตรงนี้จะมีรูปหล่อทองเหลืองของเทพอินเดียอยู่ 

ถึงแดดจะแรงแต่เราก็จะเข้าไปนั่งหลบในเงาตึกได้ เมื่อเวลาแห่งการพักผ่อนสิ้นสุด เราก็เข้าไปทํางาน ซึ่ง

คราวนี้มีที่ปรึกษาคอยช่วยแล้วก็ทําให้อะไรง่ายขึ้น Steve ให้สไลด์ที่เป็น tutorial สําหรับงานเรามา แล้วก็

ช่วยกันพยายามโหลด CMSSW 363 มาเพื่อจะทํา simulation ซึ่งต้องใช้เวลาสักหน่อยสําหรับการโหลด และ

ให้คอมพิวเตอร์ตรวจว่าโปรแกรมที่โหลดมาใช้งานได้มั้ย ระหว่างนี้ก็อ่านสไลด์ที่ Steve ให้มาไปก่อน 

 กลับมาถึงที่พักเราก็เร่ิมทําอาหารกินเองอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว เพราะตอนนี้มีช้อนส้อมจานพร้อม 

แล้วก็ยังมีของสดที่เหลือจากวันก่อนตั้งเยอะ อาหารที่เราทําออกมา(ไม่รู้จะตั้งขื่อว่าอะไร) ก็ดูเหมือนอาหาร

ฝร่ังมากกว่าอาหารไทย ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องดูเหมือนอาหารฝร่ังทุกที ฐาไม่ยอมกินด้วยเพราะว่าฐาไม่ค่อยจะ

ชอบอาหารฝร่ังเท่าไหร่ เราก็เลยต้องเหมาหมดคนเดียว 

 

 



 
 

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 

 Lecture เร่ือง standard model วันน้ีมีสองชั่วโมงเลย เร่ืองพื้นฐานควอนตัมจบไปแล้ว ก็เลยทําให้เร่ิม

มีอะไรที่น่าสนใจ อย่างเร่ือง Feyman diagram ใน Quantum Eletrodynamics ซึ่งยังไม่เคยเรียนเลย แต่ก็พอจะ

จับใจความได้ คนที่มาบรรยายเค้าก็พูดเข้าใจง่ายดี แกมักจะใช้สรรพนามแทนอนุภาคว่า ‘this guy’ ซึ่งทําให้

รู้สึกดีกว่า 

 หลังจากเมื่อวานเราปล่อยให้เคร่ืองทํางานแล้วก็กลับหอไป วันนี้ผลที่ได้ดูเหมือนจะเป็นที่น่าพอใจ

อยู่ แต่ว่าเมื่อเราลองทําตามขั้นตอนในสไลด์ที่ที่ปรึกษาเราให้มาโปรแกรมมันกลับไม่ยอมแสดงผลอย่างที่

ควรจะเป็น เราก็เลยต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปหาพี่พัด และเนื่องจากมันไม่มีอะไรจะทํา วันนี้ก็

เลยลองเล่นกับคําสั่งต่าง ๆ ใน LINUX ดู นอกจากนั้นยังเข้าไปใน lxplus5 ซึ่งเป็นพื้นที่ในระบบ

คอมพิวเตอร์ของเซิร์น ที่เปิดให้เข้าไปใช้ทํางานได้ การจะใช้พื้นที่นี้เราก็จะต้องต่อเข้าในระบบอินเตอร์เน็ต

ของเค้า พอเล่นไปเล่นมาอยากจะออกจากระบบแต่ไม่รู้ว่าใช้คําสั่งอะไร ก็ลองค้นหาคําสั่งต่าง ๆ แล้วก็เจอ

อันหนึ่งที่ดูเหมือนจะใช่ นั่นคือ clearlink แต่พอใช้คําสั่งเสร็จ ก็ไม่เห็นว่าจะออกจากระบบได้ตรงไหน แต่

สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้โหลดมาไว้ในคอมพิวเตอร์ directory ที่พี่พัดสร้างให้ใหม่เพื่อให้

เราใช้ทํางาน ก็หายไปหมดเลย ตายละหว่า ต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนรภัทรด่วน ๆ เลย 

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 

 วันน้ี lecture เร่ือง standard model ถึงจุดสูงสุดแล้ว(เร่ิมยาก) ซึ่งดีมากสําหรับเรา ก่อนหน้าเร่ืองนี้จะ

มีคนมาพูดเร่ือง detector physics ซึ่งเราก็ฟังบ้างหลับบ้าง เพราะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ วันนี้เป็นวันพุธ ฐามี

ประชุมก็เลยอยู่ฟังได้แต่ lecture แรก แล้วก็ต้องรีบไปประชุม เราเลยต้องนั่งเรียนคนเดียว พอเที่ยงเราก็รีบ

ออกมาจากห้อง เพื่อที่จะไปกินข้าวที่โรงอาหารสอง ซึ่งเป็นที่ที่พี่อ้อมและพี่จ๋าเล่าให้ฟังว่าดีมาก ๆ อาหาร

อร่อย คนน้อย บรรยากาศดี  พอถึงที่โรงอาหารเราก็ต้องตกใจที่มีโรงอาหารดี ๆ แบบนี้ซ่อนอยู่ในบริเวณที่

ค่อนข้างลับตาคน ทุกอย่างเป็นไปตามที่พี่ทั้งสองบอก เรากินเสต็กไก่อย่างมีความสุก พอกินเสร็จก็เจอฐามา

นั่งกินด้วย เนื่องจากพี่อ้อมและพี่จ๋าเล่าให้เราทั้งสองคนฟังก็เลยอยากจะมาลองกินดูทั้งสองคน ถึงแม้จะ

ไม่ได้นัดหมายกันอย่างเป็นทางการ 



 
 

 วันน้ีคอมพิวเตอร์ของเรากลับเป็นปกติแล้ว เนื่องจากพี่พัดแก้ปัญหาให้เมื่อวาน พี่แกบ่นใหญ่เลย แต่

ก็แก้ปัญหาให้หมดทุกอย่าง แถมยังช่วยทําให้ CMSSW 363 ใช้ได้อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นเราก็เร่ิมงานโดย

การทําตามที่ tutorial บอกเราได้แล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้าง คือต้องปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทํางานหลายชั่วโมง

กว่ามันจะสามารถทํา simulation ออกมาได้ทั้งหมด ระหว่างทํางานอยู่เราก็ได้ฟังเร่ืองเล่าของลุง Ian ที่ทํางาน

อยู่ใกล้ ๆ กับเรา เหตุเกิดขึ้นเมื่อลุงแกกําลังคุยอยู่กับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับอะไรสักอย่าง แล้วอยู่ดี ๆ ก็

เหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง ลุงแกเดินกลับมาเปลี่ยนถ่านอุปกรณ์ที่เสียบไว้ที่หูของแกซึ่งตอนแรกเราคิด

ว่าเป็นโทรศัพท์ แต่พอลุงแกเปลี่ยนถ่านเสร็จแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนหูหนวก(หูไม่ได้ยินเลย) แต่วาแกฝัง

ชิปเข้าไปในสมองซึ่งแปลงสัญญาณเสียงเป็นไฟฟ้าส่งไปที่สมอง ก็เลยทําให้ได้ยินเหมือนคนปกติ เป็นเร่ือง

ที่น่าตกใจมากสําหรับเรา ตอนงานเสร็จก็เกือบเย็นแล้ว ฐาขึ้นมาหาที่โต๊ะทํางาน แล้วก็ขี่จักรยานกลับพร้อม

กัน  

 

วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2553 

 โปรแกรมวันนี้มีเร่ืองน่าสนุกอยู่ มีคนที่ทําเร่ือง antimatter มาพูดให้ฟัง ฟังกันไปก็ขํากันไปเค้า

มักจะแขวะหนังเร่ือง Angels and Demon ที่สร้างจากนิยายของ Dan Brown อยู่เร่ือย ๆ  เพราะหนังมันก็

เวอร์กว่าความเป็นจริงเยอะมาก ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะ เพราะตอนนี้เซิร์นสามารถผลิต 

antihydrogen ได้แล้ว แต่ยังไม่มีวิธีที่จะเก็บปฏิสสารได้ นอกจากนี้แล้วก็มีภาพของคณะจาก Hollywood มา

ที่เซิร์น แน่นอนว่าคนทางด้านวงการบันเทิงก็ไม่ค่อยรู้เร่ืองฟิสิกส์เท่าไหร่หรอก พวกเค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่

นักฟิสิกส์ทําหรอก 

 พักเที่ยงวันนี้ก็ไปกินที่โรงอาหารสองเหมือนเดิม ด้วยเหตุผลที่ว่าคนน้อย และวิวดี (หมายถึง

ธรรมชาติสวยงามนะ ไม่ใช่อย่างอ่ืน) เมื่อวานกินเสต็กไก่ไป ไม่ค่อยประทับใจ ไม่ใช่เพราะว่าไม่อร่อยนะ 

แต่ไม่ค่อยชอบเสต็กไก่เฉย ๆ  สิ่งที่ดีมาก ๆ อีกอย่างหนึ่งของโรงอาหารนี้ก็คือ ให้เฟรนช์ไฟร์เยอะมาก ๆ 

เยอะจนเกือบกินไม่หมดเลย กินหมดแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปไหนกัน นั่งพึ่งพุงกันให้สบายก่อนแล้วค่อยกลับไป

ทํางาน พอถึงเวลาอันควรแล้วเราก็ขี่จักรยานกลับมาที่ตึก แล้วก็ขึ้นไปทํางานอย่างเคย ตอนนี้เราสามารถทํา 

simulation ของการชนได้แล้ว แต่พอเราทําตามขั้นต่อไปใน tutorial ซึ่งเป็นการหาประสิทธิภาพของการทํา 

track reconstruction ก็ปรากฏว่า ประสิทธิภาพมันหายไปเยอะเลย ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น การทํา track 

reconstruction คือ การสร้างเส้นทางเดินของอนุภาคจากข้อมูลเป็นตัวเลขที่โปรแกรมสร้างให้ ถ้า



 
 

ประสิทธิภาพน้อยก็หมายความว่า จากข้อมูลตัวเลขที่โปรแกรมจําลองขึ้นมา เราไม่สามารถสร้างเส้นทาง

ให้กับข้อมูลบางชุดได้ ซึ่งแบบนี้แสดงว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นสักอย่าง วันนี้ดูเหมือน Steve จะไม่ว่างเท่าไหร่ 

คงต้องเป็นวันพรุ่งนี้เราจะถามแกใหม่    

 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 

 Lecture เร่ือง antimatter วันนี้น่าตื่นเต้นกว่าเมื่อวาน ไม่ได้เป็นเนื้อหาของ lecture แต่เป็นเพราะ

อุปกรณ์ที่วิทยากรเอามาให้ดู ถ้าเคยดูหนังเร่ือง Angels and Demon ก็จะได้เห็นภาชนะที่บรรจุปฎิสสาร ซึ่งมี

ลักษณะเป็นขวดแก้วทรงกระบอก ซึ่งก็คืออันที่วิทยากรถืออยู่ในมือนั่นแหละ เหมือน Hollywood จะให้เซิร์

นเป็นของที่ระลึก ทุกคนเข้าไปถ่ายรู้กันใหญ่เลย งานนี้พี่จ๋าก็ไม่พลาดอยู่แล้ว เพราะพี่จ๋าชอบถ่ายรูปเป็นชีวิต

จิตใจ แถมในรูปจะต้องมีรูปตัวเองอยู่ด้วยอีก 

เรากลับมากินที่โรงอาหารหนึ่งกันอีก

ด้วยเหตุผลที่ว่า โรงอาหารหนึ่งมันมีให้เลือก

เยอะกว่า พักนี้พอเที่ยงเรามักจะกินอาหารที่อยู่

ในเมนู เช่น เสต็ก พาสต้า เบอร์เกอร์ ฯลฯ 

รายการพวกนี้จะเป็นไปทุกวัน แล้วก็ไม่ค่อยจะ

กลับมาซ้ําเดิมสักเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับอาหารที่

ตักเอาเองแล้ว รู้สึกว่าจะชอบแบบนี้มากกว่า ส่วนฐายังกินอาหารตักเหมือนเดิม เพราะว่าฐากินน้อย แล้วก็ไม่

ค่อยชอบอาหารที่นี่เท่าไหร่ กินเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปนั่งขี้เกียจที่สนามหญ้าข้างตึกก่อนจะจึ้นไปทํางาน

ทํางาน วันนี้ก็ยังลองดูเร่ืองประสิทธิภาพของ track reconstruction อยู่ แต่ Steve ก็ให้งานใหม่เรามาแล้ว ซึ่ง

จะเกี่ยวกับการทํา b – tagging เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเค้าอยากให้เราทําอะไร แต่เหมือนจะประมาณว่า 

เปรียบเทียบผลของ CMSSW 363 ที่เต็ม upgrade code เข้าไปแล้ว กับอันที่ไม่ได้เติม ซึ่งเราก็ต้องไปอ่าน

เพิ่มเติมในลิงค์ที่แกส่งมาให้ แต่ตอนนี้ขอทําเร่ืองเก่าให้เสร็จก่อนนะ 

 เย็นวันนี้เรานัดกันทําอาหารกับพี่ ๆ อีก เร่ิมด้วยการไปซื้อของที่คาร์ฟูร์ วันนี้ลองซื้อวัตถุดิบพิเศษ

มาด้วย นั่นคือปลาแซลมอน  จริง ๆ แล้ววันนี้เค้ามีวงดนตรีร็อคมาเล่นแถว ๆ เซิร์นด้วย เหมือนจะเป็นชมรม

ดนตรีของเซิร์นนี่แหละ แล้วหลาย ๆ คนก็ไปกัน แต่ว่าเราไม่ชอบดนตรีร็อคก็เลยมาทํากับข้าวกินดีกว่า 



 
 

อาหารวันน้ีออกมาดีมาก ๆ ซึ่งการได้รับอาหารที่ดีจะทําให้เรามีแรงทํางานในอาทิตย์ แต่ว่าคงแรงหมดตั้งแต่

พรุ่งนี้แล้วแหละ เพราะเราตกลงกันว่าจะไปปารีสกัน 

 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 

 เรานัดเจอกันกับพี่จ๋าและพี่อ้อมเวลาประมาณเจ็ดโมง และรีบไปให้ถึงสถานีรถไปเพื่อไปซื้อตั๋วไป

ปารีส การไปเที่ยวครั้งนี้ไม่ได้วางแผนอะไรกันล่วงหน้าเลย พึ่งจะตกลงกันได้เมื่อวานนี้ตอนดึก ๆ นั่นแหละ 

จริง ๆ แล้วพี่อ๊อบก็อยากไปด้วย แต่เน่ืองจากตกลงกันได้ช้าไปหน่อยเลยบอกพี่แกไม่ทัน คนขายตั๋วรถไฟใจ

ดีมาก ๆ เค้าช่วยเราเลือกเที่ยวรถ แล้วก็บอกวิธีขึ้นรถอย่างละเอียดเลย เราขึ้นรถไฟประมาณสามชั่วโมงก็ถึง

ปารีส แต่เกิดเร่ืองที่ไม่คาดฝันขึ้น คือพี่จ๋าลืมกล้องไว้ในรถไฟ ทําให้พี่จ๋าดูหงอย ๆ ไปสักพักเลยทีเดียว 

 ด้วยความที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปารีสมาก เราก็เลยกะจะเดินตามในแผนที่จนถึงหอไอเฟลซึ่งเป็นที่ที่พี่

จ๋าจะต้องไปให้ได้ ระหว่างทางเราก็ได้เห็นอะไรแปลก ๆ เยอะเลย จุดหมายแรกที่เราไปถึงคือ พิพิธภัณฑ์ 

Louvre ซึ่งเจอด้วยความบังเอิญ ตอนแรกเราเข้าไปเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่ดูสวยดี แต่สักพักพอ

เห็นปีรามิดแก้วก็รู้ทันทีว่าตอนนี้เราอยู่ใน Louvre แล้ว 

 

 

 

 

 



 
 

พี่จ๋าไม่ยอมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์อาจจะเป็นเพราะเหนื่อย หรือไม่ก็อยาก

นั่งมองหนุ่ม ๆ อยู่ข้างนอก เรา ฐา และพี่อ้อมก็เลยเข้าไปกันสามคน 

โชคร้ายที่มันใกล้จะปิดแล้วเลยมี

เวลาเดินแค่ชั่วโมงเดียว แต่ก็ถือว่า

คุ้มนะ Louvre เป็นที่ที่ใหญ่มาก ๆ 

มีภาพเขียน ของใช้ โลงศพ ของคน

ดัง ๆ ทั่วโลกอยู่ที่นี่ เช่น ภาพโมนา

ลิซ่าที่โด่งดัง และภาพเขียนอ่ืน ๆ 

ของดาวินช ี

 เราออกมาจาก Louvre ด้วยความเสียดายที่เวลาน้อยไปหน่อย จริง ๆ ถ้าเราไม่ไปเดินหลงทางก่อน

หน้านี้ก็อาจจะมีเวลาเที่ยวเยอะกว่านี้ก็ได้ เราเดินไปเร่ือย ๆ เพื่อจะไปหอไอเฟล แต่ข้างหน้าเราที่ดูเหมือนจะ

ไม่ไกลเป็นประตูชัย ซึ่งฐาอยากจะไปดูมาก ๆ เราก็ ไ ม่ รู้ ห ร อ ก ว่ า มั น

สําคัญยังไงแต่ฐาบอกว่าต้องไปให้ได้ เหมือนมันจะ เป็นอนุสรเกี่ ยวกับ

สงครามหรืออะไรประมาณนั้นแหละ 

และในที่สุด หลังจากเดินกันจนขาลากแล้ว เราก็ ม า ถึ ง ห อ ไ อ เ ฟ ล 

เป้าหมายของพี่จ๋า พอเข้ามาดูใกล้ ๆ แล้ว หอนี้มันดู ใ ห ญ่ ม า ก  ๆ  เ ล ย 

ตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มได้ แต่แดดยังเหมือนเวลา เย็น ๆ อยู่เลย  

 ตอนแรกเราว่าจะเดินกลับไปที่โรงแรมกัน ร ะ ห ว่ า ง ท า ง เ จ อ

ร้านอาหารที่ดูดีมาก ๆ  แต่ละคนสั่งอาหารของตัวเอง พี่จ๋าสั่งแปลกสุด สั่งมาแล้วก็ไม่กินเพราะว่าเป็นเนื้อ

ดิบ ๆ กับไข่ดิบ ๆ กินกับซอสทาร์ทาร์ เลยเอามาให้เรา ตอนแรกก็กลัว ๆ แต่พอกินเข้าไปคําแรกก็ต้องแปลก

ใจที่ไม่รู้สึกถึงความคาวข้องเน้ือเลย เรากินกันอ่ิมเลยทําให้ความขี้เกียจก่อตัวขึ้น ทุกคนเลยตกลงกันว่าเราขึ้น

แท็กซี่ดีกว่า พอกลับถึงโรงแรมเราทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อน และเราก็นอนหลับสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อนในชีวิต 

 

 



 
 

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม  2553 

 ตื่นขึ้นมาบนที่นอนเล็ก ๆ รู้สึกว่าความเหนื่อยเมื่อวานจะบรรเท่าลงไปมาก ๆ เลย เราไปที่โบสถ์ 

Notre Dame ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มาก ๆ และมีชื่อเสียงมาก ๆ ในปารีส เสียดายที่เราขึ้นไปด้านบนของโบสถ์

ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เค้าปิดไม่ให้ขึ้น แต่ด้านล่างก็สวยมาก มีออแกนอันใหญ่มาก ๆ แล้วเสียงก็

เพราะมาก ๆ ด้วย นอกจากนี้แล้วเสียงระฆังของโบสถ์ก็มีทํานองที่เพราะมาก ๆ เหมือนกับโบสถ์เป็นเคร่ือง

ดนตรีขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งเลย 

 เราเดินกันมาเกือบชั่วโมงก็ถึงสถานีรถไฟ รถอีกสักพักใหญ่ ๆ เราก็ได้ขึ้นรถไฟ ดูเหมือนการ

เดินทางของเราจะจบลงด้วยดีแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนได้ อยู่ดี ๆ รถไฟก็หยุดเหมือนจะมี

ปัญหากับเคร่ืองยนต์ เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะพบเจอเป็นปกติที่เมืองไทย แต่คนฝร่ังเศสที่นั่งอยู่เบาะ

ตรงข้ามเค้าดูตื่นเต้นตกใจแล้วก็บ่นใหญ่เลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ปกติไม่เป็นแบบนี้นะ(ดูจะเป็นเร่ืองแปลก

สําหรับเค้าเลยที่รถไฟเสีย) แต่การที่รถเสียก็ทําให้เราได้นั่งคุยกับคนอ่ืน ป้าเค้าก็เล่าอะไรหลาย ๆ อย่างให้เรา

ฟัง แกจบด้านศิลปะมา ไม่รู้จักเซิร์นเลยสักนิด พอบอกว่าอยู่ในหนังเร่ืองหนึ่งก็บอกว่ารู้จักหนังเร่ืองนี้ แต่ไม่

ชอบเพราะว่าทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เร่ือง Davinci code ดีกว่า แหมก็ป้าเป็นศิลปินนี่ 

 ในที่สุดเราก็กลับถึงเจนีวา ด้วยความหิวเพราะไม่ได้กินข้าวเที่ยวอย่างเป็นทางการ ซ้ําร้ายร้านอาหาร

เกือบทุกร้านพากันปิดวันอาทิตย์ ทําให้เราต้องพากันไปกินร้านฟาสท์ฟูดที่อยู่แถวนั้น ทุกคนเหนื่อยจากการ

เดินทางมาก ๆ เลยแยกย้ายกันพักผ่อนทันที่ที่ถึงเซิร์น ด้วยความเหนื่อยในคร้ังนี้ทําให้เราอยากจะอยู่เฉย ๆ 

ในสุดสัปดาห์หน้า 

 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้ lecture น่าสนใจอีกแล้ว แต่น่าสนใจเฉพาะเร่ืองแรก เร่ืองอ่ืน ๆ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ Electronics 

และ Accelerators Physics ซึ่งเราไม่สนใจ ก็เลยโดดกลับไปอ่านหนังสืออยู่ที่ CMS  ที่ชั้นล่างของตึกจะมี

ร้านกาแฟอยู่ เราก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็สั่งช็อกโกแลตร้อนมากิน เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ๆ เลย พอ

อ่านหนังสือจนถึงเวลาประมาณ 11:30 แล้วก็ไปที่โรงอาหาร เพราะถ้าไปช้ากว่านี้โรงอาหารจะเต็มไปด้วย

ผู้คนที่หิวโหย แล้วที่นั่งก็จะหายากด้วย 



 
 

 เนื่องจาก Steve ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพของ reconstruction data ให้เรายังไง เราก็เลย

ตัดสินใจว่าจะติดต่อกับคนที่เป็นเจ้าของสไลด์ tutorial ที่เราอ่านอยู่ เค้าชื่อคุณ Brownson ไม่รู้ว่าอยู่ที่เซิร์

นหรือเปล่า เราลองติดต่อเค้าทางอีเมลไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน  วันน้ีเราเลิกงานเร็วเป็นพิเศษเพื่อไปแอบดูพี่จ๋า

แต่งตัว วันนี้เป็นวันที่แต่ละประเทศที่มาร่วมโปรแกรมครูจะต้องแสดงอะไรสักอย่างให้คนอ่ืน ๆ ดู บางคนก็

ทําอาหารโชว์เลย แต่พี่จ๋าของเราเลือกที่จะรําศรีวิชัยให้เพื่อน ๆ ดู เรากับฐามาที่ห้องพี่ ๆ โดยไม่ได้นัดหมาย 

สักพักพี่จ๋าก็แต่งตัวเป็นนางรําแล้วก็ทําการซ้อมใหญ่ให้พวกเราดู เป็นเร่ืองแปลกมากที่ค รูฟิสิกส์สามารถรํา

ไทยได้ แล้วก็รําได้ค่อนข้างอ่อนช้อยซะด้วย เมื่อซ้อมใหญ่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็พานางรําจําเป็นของเราลง

ไปส่ง ณ สนามหญ้าที่เค้าจัดงานกัน ตอนแรกก็ว่าจะรวมกินกับเค้าด้วย แต่ว่าดูเหมือนจะกินกันดึกเหมือนกัน

เราก็เลยตัดสินใจกลับไปทํากับข้าวกินกันเองที่ห้องดีกว่า ที่อยากอยู่เพราะว่าจะรอดูว่าพี่จ๋าจะรําได้อย่างที่

ซ้อมมั้ยตอนแสดงจริง แต่ยังไงก็รอฟังผลพรุ้งนี้ก็ได้แหละ 

 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 

 หลังจากหมด lecture แรก เราก็รีบออกจากห้องทันที เพราะกลัวว่าจะต้องฟังเร่ือง Electronics ที่เป็น

ของแสลงสําหรับเรา พอถึงตึก CMS เราก็ไปนั่งอ่านหนังสือกินช็อกโกแลตร้อนอยู่ชั้นล่าง รู้สึกว่าเวลาที่มี

ความสุขแบบนี้มันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน  แป๊บเดียวก็ถึงเวลากินข้าวแล้ว อาหารวันนี้ก็อร่อยดีเหมือนทุก

วัน แต่สิ่งที่เราอยากลองคือพิซซา ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ๆ เลยไม่ค่อยกล้าสั่งมา เพราะกลัวจะกินคนเดียวไม่

หมด  

เราได้รับจดหมายจากพี่นักข่าวที่เมืองไทยว่าจะมาเยี่ยมที่นี่ด้วย แล้วก็ได้รับจดหมายตอบจากคุณ 

Brownson ซึ่งเค้ายินดีที่จะช่วยเหลือเรา แกบอกว่าตอนนี้อยู่อเมริกาแต่เราสามารถติดต่อกันทาง skype ได้ 

เราไม่นึกว่าเค้าจะใจดีขนาดนี้ การอีเมลหาคนอ่ืนในเซิร์นเมื่อเกิดปัญหาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราก็

ตอบอีเมลไปว่ายินดีที่จะติดต่อด้วยแล้วก็ให้แกนัดเวลามาเลย วันนี้พอเลิกงานเรากับฐา เจอพี่จ๋ากับพี่อ้อม

กําลังจะขึ้นห้องพอดี ด้วยความที่อยากรู้ว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยชวนกันขึ้นไปคุยกันที่ห้อง พี่ ๆ เล่า

ให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ทุกคนประทับใจมาก ๆ ทุกคนดูรําไทยอย่างใจจดใจจ่อ แล้วพอหลังจากจบการแสดงก็มา

หัดไหว้แบบไทยกันใหญ่เลย บางคนก็มาหัดทํามืออ่อนเพราะแปลกใจที่คนไทยงอนิ้วได้มากขนาดนี้ ดู

เหมือนพี่แกจะภูมิใจมากเลย เราก็ดีใจด้วยนะที่ชาวบ้านเค้าชอบ 



 
 

เรากลับหอมาพร้อมกับ DVD เกี่ยวกับ Quantum mechanics และ Dark matter ที่พี่อ้อมกับพี่จ๋าได้มา 

เหมือนพี่ ๆ จะได้ของเยอะมากเลย ตอนอยู่ที่ห้องในโรงแรมก็ลองเปิดดูแล้วนิดหน่อยดูน่าสนใจดีก็เลยเอา

กลับมาดูต่อ แต่ยังไม่ดูวันนี้นะเพราะเหนื่อยแล้ว 

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 

 ตอนนี้ lecture เร่ือง Fundamental concept in particle physics เร่ิมยากขึ้นเร่ือย ๆ จะว่าไปเราก็ไม่ได้

เข้าใจทั้งหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่คนที่บรรยายเค้าจะหยิบประเด็นที่น่าสนใจ หรือเป็นปัญหาขึ้นมาพูดซึ่ง

ทําให้เราเข้าใจบางอย่างมากขึ้น ฐาคงไม่ค่อยชอบ lecture นี้เท่าไหร่เพราะเป็นเร่ืองทฤษฎีแบบล้วน ๆ แต่พอ

ถึง lecture ที่ฐาชอบเราก็จะนั่งหลับเกือบทุกคร้ังเหมือนกัน 

 วันนี้คุณ Brownson ตอบเมลมาแล้ว นัดคุยกันวันที่ 26 สิ่งที่เรากลัวมาก็คือจะลืมว่านัดกับแกไว้ 

เพราะฉะนั้นต้องไปหาตัวช่วยเตือนความจํา ซึ่งก็ได้โปรแกรมเตือนความจําที่เป็นส่วนเสริมของ Fire Fox มา 

ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมแล้วเพราะว่าเปิดใช้คอมพิวเตอร์อยู่ทุกวัน วันนี้ตอนบ่าย ๆ เราก็ต้องให้ที่ปรึกษาคน

ที่สามของเราช่วยสอนวิธีจําลองการชนกันของโปรตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องใช้สําหรับงานของเรา 

เรียกได้ว่าหลังจากนี้งานก็จะคืบหน้าไปอีกขั้น 

 ตอนเย็นเราก็รอฐามารับแล้วก็กลับไปที่พัก ทําอาหารกินแล้วก็เข้านอนตามอย่างปกติ ช่วงนี้ไม่คอย

สบายเพราะว่าอากาศหนาวมาก บางคร้ังเราก็ไม่ได้อาบน้ําก่อนนอนเพราะว่ามันหนาว เดี๋ยวจะไม่สบายหนัก

ไปกว่าเดิม 

 

วันพฤหัสที่ 22 กรกฎาคม 2553 

 วันนี้ลุงนักทฤษฎีแกพูดเร่ืองปัญหาที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นใน gauge theory ซึ่งทําให้เราต้อง Higgs Boson 

เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เรายังไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองนี้เท่าไหร่ เพราะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปถึง Quantum 

chomodynamics ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายแรงนิเคลียร์ หรือที่ เรียกกันว่า strong force ทฤษฎีนี้มีโครงสร้าง

ทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนก็เลยทําให้ยาก 



 
 

 กลับมาที่ทํางาน เราได้อีเมลจากพี่นักข่าวที่จะมาเซิร์นอีกแล้ว แต่คราวนี้บอกว่าเกิดปัญหาขึ้นกับ

เร่ืองวีซ่าก็เลยต้องเลื่อนกําหนดการมาเซิร์นออกไปอีก หวังว่าจะมาได้นะพี่  งานของเราวันนี้ก็คือหาโค้ดที่

จะกรองเอาอนุภาคที่เราต้องการออกจากการชนที่เกิดขึ้นจากโปรตอนสองตั ว เนื่องจากการชนระหว่าง

โปรตอนสามารถจะให้อนุภาคได้เยอะมากดังนั้นเราจึงต้องให้คอมพิวเตอร์เลือกบันทึกเฉพาะ Jet ของ

อนุภาคที่เราต้องการ ถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วบันทึกทุกอย่างลงคอมพิวเตอร์ เราก็จะมีหน่วยความจําไปพอเก็บ 

เพราะข้อมูลเยอะมาก ๆ 

 พักนี้ไม่ค่อยเห็นพี่อ้อมพี่จ๋าเลย เหมือนจะงานยุ่งกันอยู่ เพราะว่าก่อนจะกลับทุกคนก็ต้องเสนองานที่

ตัวเองทําให้ทุกคนดู ก็คงทํางานกันหามรุ่งหามค่ําแน่ ๆ ดังนั้นช่วงนี้เราก็ต้องกินอาหารฝีมือตัวเองกันไป

ก่อน  

 

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 

ใกล้วันหยุดแล้ว แล้วก็ใกล้วันที่พี่ ๆ ทั้งสองจะกลับไทยแล้ว เราก็อยากกลับไปด้วยเหมือนกัน เร่ิม

จะคิดถึงบ้านแล้ว อาหารที่นี่พอกินนาน ๆ เข้าก็จะเร่ิมรู้สึกได้ว่าถึงมันจะไม่ค่อยซ้ํากันแต่รูปแบบมันก็ไม่

ค่อยต่างกันมาเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราไม่เบื่อเลยสําหรับที่นี่คือ ช็อกโกแลต และชีส สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ซื้อได้

ถูกมาก ๆ ที่นี่ แล้วก็อร่อยกว่าที่เคยกินมาเลย  

โปรแกรม lecture ของอาทิตย์หน้าเป็นโปรแกรมที่เรารอคอย เพราะมี lecture ที่เป็นฟิสิกส์ทฤษฎี

เยอะที่สุดตั้งแต่มาเรียนเลย ส่วนเร่ืองงานก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีในอาทิตย์หน้า เราจะเร่ิม

ทํางานขั้นต่อไปได้ซะที เพราะตอนนี้โปรแกรมสําหรับจําลองโปรตอนชนกันของเราใช้ได้แล้ว วันนี้ก็เลย

ลองให้คอมพิวเตอร์ทําการจําลองการชนสัก 1000 เหตุการณ์ ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องปล่อยให้เคร่ือง

ทํางานสักหนึ่งวันเต็ม ๆ หรือนานกว่านั้น ดังนั้นเราก็เลยปล่อยให้เคร่ืองทํางานและกลับหอเลย 

 

 

 

 



 
 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 

 พี่อ้อมกับพี่จ๋าใกล้จะกลับแล้ว เราก็เลยต้องไปซ้อของฝากกัน แน่นอนว่าต้องไปซื้อที่ห้าง Manor อยู่

แล้ว ของเค้าเยอะดีนี่ ไปถึงห้องก็เกือบจะเที่ยงแล้ว เราก็เลยกินข้าวกันก่อน กินที่ชั้นบนของห้างนั่นแหละ 

เล็งไว้ตั้งแต่มาคราวที่แล้ว อาหารเค้าดูดีสุด ๆ ขนมก็น่ากิน และพอได้กินก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยขั้นเทพ

ของขนมที่นี่ ตักเค้กเข้าปากคําแรกน้ําตาจะไหล มันช่างกลมกล่อมอะไรอย่างงี้  หลังจากกินอ่ิมแล้วก็ไปเดิน

ซื้อของกัน มีทั้งของเล่น นาฬิกา น้ําหอม ฯลฯ แล้วนี่จะเอากลับประเทศหมดเหรอพี่  

 หลังจากเราจัดการเร่ืองของฝากเรียบร้อยแล้ว ก็ไปซื้อของมาทํากับข้าวกัน นี่เป็นอาหารฝีมือพี่จ๋าพี่

อ้อมมื้อสุดท้ายแล้วเหรอนี่ เมนูของวันนี้ก็คือ ราดหน้า และผัดผัก ราดหน้าอร่อยมากเลย กินกันอย่างไม่คิด

ชีวิตเลย เพราะเหนื่อยมาก ๆ ไม่รู้ว่าทําไมถึงเหน่ือย นี่แค่เดินห้างเฉย ๆ นะ เหนื่อยเหมือนไปไล่ควายมาเลย 

 

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 

 พี่อ้อมกับพี่จ๋าจะกลับวันนี้แล้วอ่ะ ตอนเทียงเรากับฐาก็พากันไปที่โรงแรม พอถึงประตูเข้าฐานึกได้

ว่าลืมเอาบัตรทํางานมา ยามเค้าก็ไม่ให้เข้าด้วยนะ แย่เลยต้องกลับไปเอาเลย เราเลยล่วงหน้าไปหาพี่ ๆ ก่อน 

หลังจาก check out แล้ว พอฐามาถึงก็ไปกินข้าวกันที่โรงอาหาร ระหว่างนั่งรอเวลาเราก็คุยกันไปเร่ือย เร่ือง

สัพเพ เหระ จนมาถึงเร่ืองหนึ่งเราก็เล่าว่ามันมีกาลเล่นอย่างนึง เร่ืองว่าเล่นสตอรเบอร์รี ก็เอาแขนคนอ่ืนมา 

หว่านเมล็ดก่อน แล้วก็พรวนดิน(จั๊กกะจี้นิดหน่อย) แล้วก็รดน้ํา จากนั้นก็ประกาศเสียงดังว่าสตอรเบอร์รีสุก

แล้ว ตีแขนของเหยื่อให้แดงเลย ตกตอนนี้เราก็นึกถึงตอนเราเอาไปแกล้งคนอ่ืน และตอนโดนคร้ังแรก มันก็

ขําขึ้นมาเฉย ๆ หยุดไม่ได้ด้วย หัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ตั้งนาน จนพี่ ๆ ต้องชวนเล่นปลาโลมาเพื่อเรียกสติ 

วิธีเล่นก็คือ ให้พลัดกันพูดว่า  -ปลาโลมาหนึ่งตัว  -กระโดดน้ําหน่ึงที  -ตูม ให้พูดรอบวง แต่ถ้าครบหนึ่งรอบ

แล้วก็เพิ่มจํานวนเข้าไปเป็น  -ปลาโลมาหนึ่งตัว  -ปลาโลมาหนึ่งตัว  -กระโดดน้ําหนึ่งที  -กระโดดน้ําหนึ่งที   

-ตูม  -ตูม ก็เพิ่มไปตามจํานวนรอบเลย เล่นจนหายขํา เหน่ือยเลยแหละ 

 พอได้เวลาเราก็เอาพี่ ๆ ไปส่งที่สนามบิน นั่งรอพักเดียวก็กลับมาเพราะจําผิด นึกว่านัดกับคุณ  

Brownson วันน้ี กลับมาเปิดดูอีเมลถึงได้รู้ เอาเถอะคงไม่มีปัญหาอะไรนะ กลับถึงบ้านโดยสวัสดิ์ภาพนะพี่ ๆ 

 



 
 

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 

 เย้ วันนี้ในโปรแกรมมีแต่เร่ืองสนุก ๆ ทั้งนั้น เร่ืองแรก Astroparticle Physics ต่อมาก็เร่ืองข้อมูลการ

ทดลอง Particle Physics ซึ่งก็ดีนะไม่ได้สนุกเท่าไหร่แต่พอรับได้ เร่ืองสุดท้ายเป็น Cosmology นะ อาจารย์ก็

สอนสนุกดี วันนี้เลยค่อนข้างจะประทับใจเล็ก ๆ   

กินข้าวเสร็จก็มาตึก CMS ด้วยความผ่องใส ถึงโต๊ะทํางานก็เปิดเมลดูมีใครเมลมาหาเราหรือเปล่า  

อืมมม.. Morna ส่งเมลมาด้วยนะ ความว่า “ มีนักข่าวมาจากไทย ให้ไปหาที่ออฟฟิสด่วน “ อ้าว “ด่วน” 

หมายความว่าวิ่งใช่มั้ย เราก็รีบตาลีตาเหลือกไปที่ห้องป้าแก กลัวจะมีปัญหา เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเค้าติดต่อกัน

ทางไหน อย่างไร ระหว่างเดินก็คิดไปต่าง ๆ นานา ที่ไหนได้นั่งกินข้าวสบายใจอยู่กับ Morna ในโรงอาหาร 

เอองี้ค่อยโลงใจหน่อย  และเน่ืองจาก Morna ที่แสนดีจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของเราก็แค่พาพี่

แกไปเอาการ์ดของเซิร์นที่ตึก 55  เร่ืองที่น่าตกใจก็คือ ฝร่ังคนที่รับทําการ์ดให้เราเค้าพูดไทยใส่ เฮ้ยแกไป

เรียนมาจากไหน “ผมมีเมียเป็นคนไทยครับ” เหรออออออออ....”อยู่ไทยมาหนึ่งปีแล้ว ไปเรียนภาษาไทย

ด้วย” ว้าววววว.... “พูดอีสานได้ด้วยนะ เมียเป็นคนลาว” โอ้วมหัศจรรย์ฝรั่งพูดไทย 

กลับมาที่หอ หลังจากทําอะไรเสร็จแล้วเราก็ติดต่อกับคุณ Brownson เราก็นึกว่าเป็นคนแกซะอีก ยัง

หนุ่มอยู่เลย พี่แกใจดีมากนะ ก็แนะนําอะไรให้หลาย ๆ อย่าง แถมยังบอกให้ด้วยว่าควรจะไปติดต่อใ ครที่

ไหนเวลามีปัญหากับงาน (ติดต่อพี่นอร์ง่ายสุดแหละ) แต่ดูเหมือนว่าแกก็ยังไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร 

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 

 วันน้ี lecture เร่ือง cosmology ต่อจากเมื่อวาน  เค้าก็พูดเร่ืองจักรวาลขยายตัวเหมือนกับที่สอนกันทุก 

ๆ ที่แหละ แต่ความคิดเราขณะนี้ออกจะผิดปกติสักหน่อย มันไปนึกถึง differentiable manifold ที่อยู่ใน

ร่างกายตัวเอง มันขยายตัววันละสามเวลาโดย negative pressure ที่ได้จากการส่งถ่ายมวลจากภายนอก หาก

มวลดังกล่าวไม่ส่งมาตรงเวลาก็จะเกิดกระบวนการที่ทําให้ manifold กลายเป็น disconnected manifold คือ 

เกิดรูขึ้นมาได้ ซึ่งไม่ดีต่อเจ้าของ manifold แน่ ๆ เราก็ได้แต่หวังว่า lecture มันจะจบไว ๆ เพราะตอนนี้

กระบวนการที่ว่ากําลังเร่ิมแล้ว ที่เร่ิมเร็วกว่าปกติก็เพราะว่าอาจารย์คนแรกที่สอนวันนี้ เค้าก็พูดเร่ืองการหา 

neutrino แต่ด้วยความที่เป็นคนฝร่ังเศส เวลาที่เค้าบอกว่า ‚the particles heat up detector‛ ก็กลายเป็น ‚the 

particles eat up detector‛ เอ้า มันเตือนให้เราหิวนะน่ะ   



 
 

 หลังจากอ่ิมเอมด้วยอาหารหนักแล้ว เราก็เดินเข้าตึก CMS พร้อมกับพี่นักข่าว พี่แกยืนยันว่าจะถ่าย

ไปให้สมเด็จพระเทพฯดู ตายหละหว่า แล้วจะเอาอะไรพูดให้ท่านฟังเนี่ย งานก็ยังไปไม่ถึงไหนเลย ปัญหา

เร่ืองประสิทธิภาพของเหตุการณ์ที่ทํา simulation ขึ้นมาก็ยังแก้ไม่ตกเลย เอาวะ เอาเท่าที่มีนี่แหละ ยิ้มเข้าไว้

ทุกอย่างจะดีเอง (หวังว่านะ) 

 

วันพุทธที่ 28 กรกฎาคม 2553 

 เช้ามาไปที่ glob ก็เจอพี่นักข่าวอีกแล้ว อ้อลืมบอกไปนะคุณผู้อ่าน พี่นักข่าวแกชื่อพี่วี จากสํานักข่าว

เยาวชน พอผู้บรรยายเร่ิม lecture พี่แกก็ถ่ายใหญ่เลย ทั้งมุมล่าง มุมสูง เราทําอะไรก็เห็นหมดเลย หลับก็เห็น 

นั่งทําหน้าเบื่อก็เห็น ยิ่งวันนี้อาจารย์ที่ lecture cosmology ก็ไม่มาด้วย มีแต่เร่ือง astroparticle ที่ชอบ แต่พอ

ถึงอีกเร่ืองเราก็ง่วงแล้ว คนบรรยายแกบรรยายดีมากนะ คุณป้าแกพูดฟังง่ายมากเลย แต่มันไม่ชอบนี่จะให้นั่ง

ทําหน้าแป้นแล้นอยู่ได้ไง  

 ตอนบ่ายเราโดดงานเกือบสองชั่วโมง เพราะต้องไปช่วยบรรยายเคร่ืองที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ เรากับฐาก็

ต่างผลักไสกันและกัน เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ถนัดเร่ืองพวกนี้ แค่อธิบายให้คนที่รู้ฟิสิกส์บ้างฟังเข้ายังงง

เลย (ขอไปฝึกอีกสักสองสามปีได้มั้ยอ่ะ) เสร็จจากนี่เราก็ต่างคนกลับไปทํางานที่แสนจะน่าเบื่อของแต่ละคน 

พักนี้ปู่พี่นอร์ป่วย เลยต้องงมเอง เร่ิมจากตรงไหนก็ไม่รู้ ที่ปรึกษาก็ไม่อยู่ไปประชุมที่ปารีส มั่วไปมั่วมาทั้ง

วันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลย กลับหอดีกว่า ทํากับข้าวกิน ทํากิจวัตรประจําวัน แล้วก็นอน 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 

 เช้ามาก็ได้ข่าวจาก face book ว่าโปเกมอนที่ญ่ีปุ่นอาทิตย์นี้งด! ไม่จริง! อาทิตย์นี้ตอนสําคัญด้วย

เทียบได้กับบอลโลกรอบรองชนะเลิศเลยนะจะบอกให้ ต้องรอไปถึงอาทิตย์หน้าจะลงแดงตายมั้ยเนี่ย ตัดมา

ที่ห้อง lecture  วันนี้อาจารย์ cosmology กลับมาแล้ว(วันนี้มีสองคาบเพราะเมื่อวานไม่มี)พร้อมกับลีลา

เหลือร้ายกว่าเดิม  อาจารย์แกเป็น professor ที่ยังสาวมาก ๆ เลย แล้วเวลาบรรยายก็ชอบทําท่าทาง แทบจะ

เรียกได้ว่าแกสอนไปเต้นไป เราก็ชอบ lecture ก็สนุก อาจารย์ก็แดนซ์กระจาก มันส์จริง ๆ  เสียดายวันนี้พี่วี

ไม่มาถ่าย 



 
 

 พอมาที่ทํางานก็นึกสงสัยว่าทุกคนหายไปไหนกันหมด เป็นอย่างงี้มาเกือบอาทิตย์แล้วนะเนี่ย มัน

รู้สึกเงียบเหงาวังเวงยังไงชอบกล แต่ก็ดีเพราะเราสามารถอู้งานได้อย่างเป็นทางการ ไม่มีความเร่าร้อนจาก

ชาวบ้านที่ทํางานอย่างหนักมากดดันให้เราทํางาน เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะทําไงต่อต้องรอส่งอีเมลหาพี่นอร์

ก่อน ไม่ไหวแล้วงมเองชาตินี้คงไม่ได้เร่ือง 

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 

 เมื่อวานได้อีเมลมาบอกว่าจะได้ไปดูห้องควบคุม กับศูนย์คอมพิวเตอร์ของเซิร์น ฐาปกรสนใจจะไป

มากกว่าเราอีก แต่ดันงานเข้าไปไม่ได้ กลายเป็นเราต้องไปเป็นนักข่าวเยาวชนจําเป็นดูไปก็บรรยายไป แต่ที่

น่าแปลกก็คือ พอเราไปดูเองแล้วเนี่ยมันน่าสนใจกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยแหละ ทั้งเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ที่

ไม่ชอบมันก็ยังน่าสนใจ เป็นระบบที่อลังการมาก มีคอมพิวเตอร์ไม่รู้กี่พันเคร่ืองอยู่ในนั้น ถึงกับต้องสูบ

อากาศข้างนอกมาทําให้เย็น เอาไปใช้เป่าคอมพิวเตอร์  คนที่พาพวกเราไปทัวร์นี่ก็ใจดีมาก ๆ เลยนะ เลี้ยง

ช็อกโกแลตร้อนเราด้วย หลังจากเสร็จแล้วคุณน้าใจดีก็มาส่งที่โรงอาหาร เจอฐาปกรที่โรงอาหารด้วย เล่น

เดินเงียบ ๆ มาข้างหลังแล้วก็ถามเบา ๆ ว่า “สนุกมั้ย” ดีที่ยังพอมีสติอยู่บ้าง ไม่งั้นแก้วน้ําที่อยู่ในมือคงไม่ได้

กิน(กําลังหันหลังตักน้ําอยู่)  

 กินข้าวเสร็จแล้วก็ลาพี่วี เพราะวันนี้แกอยู่นี่วันสุดท้ายแล้ว เราก็อิจฉาเพราะอาจกลับประเทศไทย

บ้าง คิดถึงบ้านจะตายอยู่แล้ว ไม่เป็นไร สู้ต่อไป พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้ว  ก่อนที่จะไปทํางานตามปกติ เรากับฐา

จะมีกิจกรรมที่ทําด้วยกันอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ ไปหาที่นั่งขี้เกียจกัน การนั่งขี้เกียจ ก็คือการนั่งเฉย ๆ ไม่ทําอะไร 

รอเวลาให้ผ่านไป คุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มานั่งคุยกันนะ เรามานั่งขี้เกียจกัน พอเข้าไปที่ทํางานก็เจอที่

ปรึกษา แกพึ่งกลับมา เราก็รีบให้แกช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร 

อ้าว งี้ก็ต้องพึ่งพี่นอร์อย่างเดียวแล้ว แต่ว่าไว้ต่อวันจันทร์แล้วกันนะ 

 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 

 ตื่นแต่เช้าไปวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ และอากาศที่หนาวเย็น วันหยุดนี้เรากับฐาตกลงกันว่าจะไปห้อง

ที่ Balexert มันไม่ได้อ่านว่า บา-เล็ก-เสริด นะ มันอ่านว่า บา-ลิก-แซร์ เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เลย ใหญ่

กว่าในตัวเมืองเจนีวาอีก เราไปเดินดูกันเผื่อว่าจะมีอะไรน่าซื้อหาไปเป็นของฝากตัวเอง และผู้อ่ืน  ก่อนไปก็



 
 

ต้องถีบจักรยานไปขึ้นรถที่เซิร์น แต่โอ้แม่เจ้ายางแตก ทําไม่ต้องมาแตกวันนี้ล่ะ เอาไงดีล่ะเนี่ย ฐาบอกว่าให้

ซ้อนไป แน่ใจเหรอตัวเราหนักมากเลยนะแล้วต้องขับขึ้นเนินอีกนะ เอ้าลองดูแล้วกัน วันนี้ก็เลยได้ซ้อน

จักรยานฐามาขึ้นรถ พอไปถึงห้าง กลายเป็นว่าที่ห้างนี้มีของน้อยกว่าห้าง Manor ในเจนีวา แค่ใหญ่เฉย ๆ  แต่

เป็นโชคดีและโชคร้ายของเราสองคนวันนี้ที่ มีตลกมาแสดงกลางห้าง เป็นตลกฝร่ังนะเค้าจะมีทั้งตลก และ

กายกรรม น่าตื่นตาตื่นใจมาก มีเจ๊คนที่เต้นอยู่บนไม้กระดานที่วางบนทรงกระบอกด้วยนะ  แต่โชคร้ายก็คือ 

ไม่มีใครเอากล้องไปสักคน เหอ ๆ  อดเลย ดูได้อย่างเดียว หลังจากกินอาหารและดูกายกรรมจนพอใจเราก็

เข้าไปร้านคอมพิวเตอร์ แต่ร้านนี้ขายหลายอย่างเลยนะ แล้วตาเราก็ไปหยุดอยู่ที่เคร่ือง NintendoDS รุ่นล่าสุด 

ขาย 229 CHF อยากได้อ่ะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยซื้อเกมเล่นเองเลยมีแต่ดูชาวบ้านเล่น เราอยากได้มาเล่นโปเก

มอนอ่ะ ภาคใหม่จะออกแล้วด้วย ฐาก็ไปหยุดอยู่ที่ play station 3 เคร่ืองละสามร้อยกว่า คือว่าแต่ละคนคาด

ว่าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมนี้ต้องมีตังค์พอซื้อแน่ ก็เลยทําใจลําบาก 

 พอซ้อนจักรยานฐากลับถึงหอเราก็ทําอาหารตามปกติ กินปลากระป๋อง ตอนซื้อมาก็นึกว่าเป็นตัว ๆ 

ที่ไหนได้เป็นก้อนเหมือนเสต็กเลย เออดีดูหรูหรานิดหน่อยหลังจากใส่มันบดไปข้าง ๆ  

 

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 

 เรามีโปรแกรมสําหรับอาทิตย์หน้ากันแล้วนะ ว่าจะปั่นจักรยานไปภูเขา Jura กัน ดูเหมือนจะไม่ไกล

จากที่พักเท่าไหร่นะ วันอาทิตย์เป็นวันที่สงบสุข แล้วพวกเราก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในวันอาทิตย์

เช่นกัน วันนี้ไม่ได้ออกจากหอเลย แต่ก็มีอะไรให้ทําทั้งวันเลย ปกติก็จะไม่ได้อ่านหนังสือหรอกมันไม่ค่อยมี

เวลา วันนี้ได้อ่านหนังสือด้วยนะ รู้สึกฉลาดขึ้น 0.2% แล้วเร่ืองที่ดีใจที่สุดของวันนี้คือ เราไปเปิดในหน้า 

Lost and Found ของ Summer student information page แล้วก็เจอกระเป๋าดินสอนสุดที่รักที่พลัดพรากกัน

โดยไม่รู้ตัว พอรู้แล้วก็รีบอีเมลหาคุณ Laila ที่จัดการเร่ืองนี้ขึ้นต้นเร่ืองว่า “ขอบคุณที่ช่วยชีวิตดินสอ และ

กระเป๋าดินสอผม” ดีใจมาก ๆ เลยแหละจนต้องเรียกฐามาดูว่าเจอแล้ว 

 

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 

 เช้าวันจันทร์หมายถึงต้องไปทํางานอีกแล้ว แต่เร่ืองดีสําหรับอาทิตย์นี้คือ มี lecture ที่เรารอคอยมา

ตั้งหลายอาทิตย์ เร่ือง beyond standard model ซึ่งพูดถึงเร่ือง super symmetry เป็นหัวข้อที่น่าสนุกมาก แต่พอ



 
 

ถึงเวลาผุ้บรรยายไม่สามารถจะเอา power point  ขึ้นฉายได้ และทุกคร้ังที่ดูเหมือนจะสําเร็จจะมีคนตบมือ

แสดงความยินดี เป็นอย่างงี้ประมาณสี่ห้าคร้ัง เราก็เกือบตัดใจแล้วเหมือนกัน ง่วนกันอยู่ตั้งคร่ึงชั่วโมงกว่าจะ

สําเร็จเลยทําให้ต้องเลิกช้า แต่ก็คุ้มค่านะ 

 กินข้าว + นั่งขี้เกียจเสร็จแล้วก็ไปทํางาน และหวังว่าพี่นอร์จะให้คําตอบที่เราสามารถเข้าใจได้นะ 

เราหวังว่าภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องทํา b tagging ให้ได้  

 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 

 เมื่อวานมี lecture ที่ชอบเร่ืองเดียว วันนี้มีตั้งสองเร่ือง เร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับ CP violation อธิบาย

เปรียบเทียบง่าย ๆ ก็เหมือน ในธรรมชาติมีอนุภาคบางอย่างที่หมุนทวนเข็ม แต่อนุภาคเหล่านี้ไม่หมุนตาม

เข็ม  แต่ว่าลุงคนที่พูดพูดเร็วมาก ๆ ตามไม่ค่อยทัน เดี๋ยวตอนเย็นว่าจะกลับไปอ่านใหม่ อีกเร่ืองก็ต่อจากเมื่อ

วานคุณลุงพูดดีมาก ๆ อธิบายเร่ืองยากที่เราไม่ค่อยเข้าใจให้เข้าใจได้ วันนี้ค่อนข้างมีความสุขแหละ 

 

วันพุทธที่ 4 สิงหาคม 2553 

 วันนี้ beyond standard model เปลี่ยนคนสอน คุณลุงแกมาพร้อมกับแผ่นใส! เจ๋งโคตร ไม่นึกไม่ฝัน

ว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ แถมสอนดีอีกตั้งหาก สอนเร่ืองที่เราสนใจด้วย เร่ืองการเกิดหลุมดํา เนื่องจากมิติพิเศษ 

ตอนที่ฟังอยู่นี่ไม่นึกถึงเวลาเลย ไม่สนเร่ืองหิวด้วย ฟังอย่างมีความสุขมาก 

 แต่พอกลับไปที่ทํางานเราก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเดิม ก็งานที่เราทํามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต

เราเลยนะ เหมือนจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยกว่าจะทําอะไรแบบนี้ได้ คิดไปก็รู้สึกเครียด ๆ ไปหาของกิน

เล่นที่โรงอาหารดีกว่า 

 พอฐามารับเราก็กลับหอกัน แล้วจากนั้นก็ไปคาร์ฟูต่อเพราะของกินหมดแล้ว ต้องไปซื้อเพิ่ม เวลา

ซื้อก็ลืมตัวหยิบไปหยิบมารู้ตัวอีกทีก็เยอะมากแล้ว แบกกลับถึงหอหลังแทบหัก แต่ของเยอะหมายความว่า

เราสามารถประกอบอาหารที่หรูหราได้ วันนี้ก็เลยกินเสต็กราดซอสพริกไทย กับผัดผัก สมใจจริง ๆ 

 



 
 

วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม 2553 

 Beyond standard model ต่อจากเมื่อวาน ช่างเป็นคาบที่มีความสุขอะไรอย่างนี้  ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเร่ือง

หลุมดํามากขึ้น ลุงแผ่นใสแกอธิบายให้ฟังอย่างง่าย ๆ เราเข้าใจเต็มที่เลยแหละ วันนี้กลับมาที่ทํางานด้วย

ความสุข เพราะตอนบ่ายมีสัมมนาฟิสิกส์ทฤษฎีเร่ือง neutrino เราก็กะจะโดดงานไปฟังซะหน่อย กลายเป็น

ว่าวันนี้งานเดิน ทําไปทํามาเลยเวลาพอนึกขึ้นได้ก็รู้สึกเซ็งเล็กน้อยถึงปานกลาง พอเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้อีก

ว่าต้องเอาหนังสือไปคืนห้องสมุด ก็เลยมีข้ออ้างให้เดินออกจากตึก พอไปถึงห้องสมุดก็เจอพี่อ๊อบนั่งทํางาน

อยู่ แกบอกว่าอยากไปเทศกาลที่เจนีวา ให้เราไปถามฐาว่าจะไปหรือเปล่า ก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่น่าสนใจ

นะ ปีนึงมีครั้งเดียวเอง คงน่าเที่ยวอยู่ 

 กลับมาถึงหอก็เอาเนื้อที่เหลืออยู่เมื่อวานมาทําเสต็กกิน พยายามทําซอสไข่ที่เคยกิน แต่ไม่สําเร็จ 

ออกมาเหมือนเสต็กราดไข่คน แต่ว่าอร่อยดีนะอย่ามาดูถูก 

 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 

 เนื่องจากวันนี้  beyond standard model เป็นคาบสุดท้าย ลุงแกเลยใส่เต็มที่ ยากและเร็ว ตามไม่ทัน

จริง ๆ จับใจความได้นิดหน่อยเอง  ตอนบ่ายเสร็จงานเจอฐาก็พากันไปหาพี่อ๊อปที่ห้องสมุด เพราะเพื่อนแก

บอกว่าคงอยู่ที่นั่นแหละ เรานัดกันว่าวันพรุ่งนี้ 11:30 เจอกันที่ป้ายรถเมล์หน้าเซิร์นนะ และหวังว่าจะไม่พัด

หลงกันอีก 

 

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 

  ตื่นแต่เช้าไปวิ่งก่อนเลย อ้วนจะตายอยู่แล้ว พักนี้นอนตื่นสายอยู่เร่ือยเลยไม่มีเวลาไปวิ่ง พอตื่นได้

เช้าก็ต้องรีบไปเลย เสร็จกลับมาก็รอจนสิบเอ็ดโมงกว่า แล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวเทศกาลใน เจนีวากับฐา 

และพี่อ๊อบ เราไปห้าง Manor กันก่อนเลยเพราะหิวข้าว ทําไมต้องที่นี่เหรอ ก็ขนมที่นี่อร่อยเหนือคําบรรยาย

เลย แต่ห้างไม่ใช่เป้าหมายนะ หนึ่งในเป้าหมายจริง ๆ ของเราคือ จะมาหาร้านที่ขายของไทย เพื่อนพี่อ๊อบแก

บอกตําแหน่งในแผนที่ให้ แต่บอกผิดนะ เดินหาตั้งนานกว่าจะเจอ พอเจอเท่านั้นแหละ พี่อ๊อบชื้อของยังกับ



 
 

แม่บ้านเห็นของลดราคา (ราคาไม่ได้ถูกเลยนะ พี่แกหมดไป

ตั้ง 84 CHF) พี่แกคงลืมว่าเรายังต้องเดินอีกไกล พวกเราเลย

ชวยกันแบ่งเบาคนละนิดคนละหน่อย เพราะถ้าพี่แกแบกคน

เดียวได้เข้าโรงบาลแน่  

 งานเทศกาลจัดรอบทะเลสาบเจนีวา ส่วนใหญ่จะเป็นของกินกับของเล่นแหละ เราไม่เล่นของเล่น

กันเพราะมันแพง แต่อาหารนี่ถึงแพงก็กิน นี่มีแอปเปิลเคลือบ

น้ําตาลด้วยนะไม่อยากจะอวด  เป้าหมายต่อไปของเราก็คือไป

เดินตามสถานที่ช๊อปปิ้งของคนมีเงินทั้งหลาย เพราะเพื่อนพี่อ๊

อปแกฝากไปดูราคากระเป๋าหลุย เราก็เลยรวดไปดูอย่างอ่ืนด้วย

เลย  เช่นนาฬิกา Rolex, Patek, ปากกา Mont blan แต่ละอย่างนี่

ได้แต่ยืนมอง เห็นราคาแล้วก็กลืนน้ําลาย ชาตินี้คงไม่มีปัญญา

ชื้อ หรือจะให้ถูกคือ มีปัญญาก็อาจจะไปชื้ออย่างอ่ืนนะ ตก

เย็นก่อนกลับเราก็ไปกินอาหารไทยกัน มีร้านอาหารไทยเยอะมาก แต่ดูอาหารแล้วไม่ค่อยเหมือนอาหารไทย

เท่าไหร่ ราคานี่เหมือนราคาไทยเลย แค่เปลี่ยนบาทเป็นสวิสฟรังค์ (แพงมาก ๆ)  

 ขากลับเราก็แบกของไปจนถึงหอพี่อ๊อบ เป็นหอที่วิวดีมาก ๆ แต่ลิฟต์น่ากลัวที่สุด นั่งคุยกันอยู่ตั้ง

นานกว่าจะกลับ คุยไปนั่งกินน้ํามะม่วงไป หายเมื่อยไปตั้งเยอะ กลับถึงหอก็สวดมนต์นอนตามระเบียบ ถึง

จะปวดขาแค่ไหนก็ต้องสวดนะ เราถือเป็นวินัยเราแล้วนี่จะมาเหยาะแหยะไม่ได้ ถึงเวลาทําก็ต้องทํา ถ้าขี้เกียจ

นี่ทําไปเด๋ียวก็เลิก 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 

 วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่สงบสุขเช่นเคย วันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซักผ้า เกือบไม่เหลือแล้ว เราไม่ได้

ขี้เกียจซักนะ เร่ืองของเร่ืองคือ คนซักเยอะมาก(เกือบทุกคนใน hostel) แต่เคร่ืองซักผ้ามันมีเคร่ืองเดียวให้ตาย

เถอะ ปกติที่ได้ซักนี่ต้องย่องไปซักตอนเช้าเพราะเราตื่นเช้าสุด ไม่มีใครตื่นทันเราหรอก (นี่ตื่นสายแล้วนะ

ปกติเช้ากว่านี้) วันนี้ก็ได้ซักเพราะไปตอนเช้าเหมือนกันถึงได้ซัก เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเหมือนไปมันจะ

ดับตอนเช้าหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่กล้าซักกลัวเคร่ืองมันจะกินเหรียญ หลังจากเสร็จงานบ้านงานเรือนก็เล่น

เกมโปเกมอนดีกว่า วันอาทิตย์นี่มันสงบสุขดีจริง ๆ ชอบที่สุดเลย 



 
 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 

 Statistics เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเกียจมากวิชาหนึ่ง น่าเบื่อมาก ๆ แต่วันนี้ lecture เร่ืองสถิติกลับน่าสนใจ

อย่างประหลาด เพราะเค้าสอนแบบที่เป็นคณิตศาสตร์ คือเร่ิมจากสัจพจน์ที่มาจากทฤษฎีเซต แล้วก็ไล่ไปจน

ได้สิ่งที่นักฟิสิกส์ต้องการใช้  เวลาต้องทําอะไรเกี่ยวกับข้อมูลสถิติก็เป็นเร่ืองสําคัญเสมอ วันนี้ทุกเร่ือง

น่าสนใจหมด 

 ณ โต๊ะทํางานวันนี้ พี่พัดช่วยเราจัดการปัญหาบางอย่างที่ค้างคามานานสําเร็จ และกําลังพยายาม

เข้าใจงานที่จะต้องทําต่อไป ซึ่งยังไม่รู้ว่าก่อนจบซัมเมอร์นี้เราจะทําสําเร็จมั้ย ที่ปรึกษาเราก็พยายามช่วยนะ 

แต่เค้ายังไม่สามารถจะแสดงให้เราดูได้ว่าควรจะทํายังไง เพราะว่าโปรแกรมที่ เค้าเอามายังมีปัญหาอยู่เลย มี

ของเราคนเดียวนี่แหละที่ใช้ได้เป็นเร่ืองเป็นราว เอาน่าสู้ต่อไปซาโตชิ 

 อาหารเย็นวันนี้เป็นแกงมัสมั่นนะครับ มั่นใจว่าตัวเองทําอร่อยกว่าร้านไทยแถวนี้ด้วย ฐาก็กินด้วย

นะ กินไปตั้งเยอะ หลังจากอ่ิมกันแล้วก็แยกย้ายเข้าห้อง สักพักมีเสียงรถชะแหลบ ตามมาด้วยเสียงร้องอย่าง

บ้าครั่ง เราได้ยินชัดเลย เดาว่าสาหัสแน่ ดีที่ยังไม่ตายนะ แต่ไม่ออกไปดูหรอก เพราะช่วยอะไรไม่ได้ รถเราก็

ไม่มี ถ้ามีรถนี่เราเอาไปส่งโรงบาลแล้ว ดีที่รถพยาบาลที่นี่เค้าเร็วมากประมาณห้านาทีก็มาแล้ว ไม่รู้จะเป็นไง

บ้างนะ คราวหลังก็อย่าขับเร็วเกินไปนะ 

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 

 เช้าอากาศสดใส ก็เลยออกไปวิ่งลดพุงก่อนไปทํางาน ขากลับจากวิ่งก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อ

วาน แปลกดีทําไมมีชิ้นส่วนจักรยานด้วย สงสัยจะไม่ใช่ชะแหลบเฉย ๆ คนจะไปชนใครเข้าแน่ ๆ แล้วก็

เป็นไปตามที่สงสัยจริง ๆ พอเข้ามาถามคนในหอก็บอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซชนรถจักรยาน แถมเป็น

รถจักรยานเซิร์นด้วย  

 วันนี้งานคืบหน้านิดหน่อย สามารถบันทึกค่าของเหตุการณ์ที่ได้จาก simulation ลงในไฟล์ได้แล้ว 

ต่อจากนี้ไปก็ยังงง ๆ อยู่ว่าจะทําไงดี เหลือเวลาอีกอาทิตย์กว่าเอง มันจะเสร็จมั้ยเนี่ย เอาเถอะวันนี้ พอแค่นี้ 

กลับหอไปทํากับข้าวดีกว่าเมื่อวานทํามัสมั่นไก่เหลือ ก็เลยทําไก่+เบคอน ทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยมาก 

ๆ เลยนะ ไม่อยากจะคุย เสร็จแล้วก็เล่นเกม ไม่อาบน้ํา(ปกติอาบนะ) สวดมนต์ นอนตามระเบียบ 

 



 
 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 

 เน่ืองจากเมื่อวานเล่นเกมมากไปหน่อย วันนี้เลยตื่นสายเลย รีบมาต่อ skype เพื่อจะคุยเร่ืองงานกับพี่

พัด อ้าวเน็ตหอเสีย เลยไม่ได้งานได้การเลย ตัดภาพมาที่ห้อง lecture วันนี้ทําไมเบื่อจัง ไม่เห็นมีอะไร

น่าสนใจเลย ตาจะปิดอยู่ตลอดเวลา พยายามสั่นขาเพื่อไม่ให้หลับ เทคนิคน้ียืมฐามาใช้ได้ดีมากเลย 

 วันน้ีที่ปรึกษาเราลงมาหาบอกว่า เราลองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นกันดีกว่า เพราะดูเหมือนปัญหาอันเก่า

มันจะเยอะเหลือเกินนะ มาทํา black hole simulation ดีกว่า ว้าว!เข้าทางเลยครับ ลุง steve ใจดีมาก ๆ เดี๋ยว

ก่อนกลับจะเอาของขวัญเล็ก ๆ ให้นะ  

 อาหารเย็นวันนี้เป็นเบคอนทอดราดซอสแอปเปิลครับ อร่อยมากเลยแหละ ฐาตกใจว่าแอปเปิลมันทํา

ซอสได้ด้วยเหรอ ได้สินี่ ๆ เดี๋ยวกินให้ดู น่ากินมาก กินคู่กับมัน+แครอทบด เวลามาทําอาหารเองนี่มันถูก

มากเลยนะ   

 

วันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม 2553 

 อดทนนั่งฟัง lecture สามเร่ืองสุดท้ายจนจบ ทรมานมากเวลาต้องทนทําอะไรที่ไม่อยากทํา แล้วถ้า

คิดว่าไม่ชอบยิ่งจะทรมาน ตอนนั่งฟังก็ลืมไปว่าไม่ควรจะคิดแบบนั้น เพราะมีแต่จะทําให้ทรมานขึ้น วันนี้ไม่

มีอะไรน่าตื่นต้น ก็ไปทํางานเหมือนทุกวัน นั่งค้นตามเว็บของเซิร์น หาวิธีให้โปรแกรมมันทํางานได้ หา

เท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ไม่รู้จะทําไงแล้ว กลับดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาใหม่ ทําจนกว่าจะเจอวิธี ถ้าไม่เจอก็จะทํา

แบบนี้ไปจนกลับเลยเอ้า 

 หลังจากเครียดจากการทํางานที่ไม่เป็นผลสําเร็จแล้ว ก็ไปคลายอารมณ์ด้วยการไปช็อปปิ้งที่ คาร์ฟู 

ซื้อไก่มาทําแกงมัสมั่นแหละ ก็อร่อยนะ แต่ใส่กะทิเยอะไปหน่อยรสเลยไม่เข้มข้นเท่าที่ควร ถ้าได้ทําอีกคร้ัง

ต้องอร่อยแน่ 

 

 

 



 
 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 

 Closing lecture วันนี้มีลุงที่ได้รางวัลโนเบลจากการค้นพบ W,Z โบซอน มาพูดให้ฟัง แกพูดดีมาก

เลย มันได้แรกบัลดาลใจจากคําพูด นักฟิสิกส์ก็มีแรงบัลดาลใจนี่แหละ เป็นแรงผลักให้สร้าง ผลงานที่โลก

มักจะตะลึง แรงบัลดาลใจเป็นสิ่งที่ส่งผ่านกันได้นะ ส่งจากนักฟิสิกส์รุ่นหนึ่ง ต่อไปยังนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ 

เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งเลย 

 วันน้ีเจอพี่อ๊อบที่ทํางานด้วย พี่แกไปถามว่าจะไปกินข้าวที่บ้านพี่วันนี้ดีมั้ย ด้วยความเต็มใจครับพี่นี่

ก็ใกล้เวลาหิวแล้ว เดี๋ยวรอฐามาแล้วก็ไปกันเลยเน๊อะ ระหว่างรอฐามา เราก็มั่วจนรู้ว่าเราจะต้องเอาไฟล์ไหน

ไปใส่ไหนเพื่อจะให้ได้ผลที่ต้องการ เอาเป็นว่าในช่วงเวลาสั้น  ๆ นั้นมีความคืบหน้าที่รอคอยมานานเกิดขึ้น 

วันน้ีมันดีจริง ๆ เลยนะ ไปกินข้าวดีกว่า 

 เราสามคนปั่นจักรยานไปพร้อมกัน ตกลงกันไว้ว่าจะไปคาร์ฟูก่อน แต่พอถึงคาร์ฟูเราก็ลืมปั่นเลยไป

เฉยเลย กว่าจะรู้ว่าอีกสองคนไม่ได้ตามมาก็ไปถึงหอพี่แกแล้ว นึกอยู่ตั้งนานว่าหายไปไหนกัน พอนึกออกก็

รีบปั่นกลับไปที่คาร์ฟูเลย ตลกดีเกือบหลงกันแล้ว  พอซื้อของเรียบร้อยก็ถึงเวลาแสดงฝีมือ พี่อ๊อบอย ากิน

แกงมัสมั่น เข้าทางเลยเมื่อวานได้ลองมาแล้ว วันนี้เลยอร่อยมาก เอาไปขายได้เลยแหละ แล้วก็ยังมีลาบกับ 

ผัดผักด้วยนะ นั่งกินกันเกือบตาย(แต่กินผัดผักไม่หมด) กว่าจะกลับก็นานอยู่ เพราะนั่งดูหนังกัน  

 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 

 โปรแกรมวันน้ีคือปั่นจักรยานไปเทือกเขา Jura กัน เป็นเทือกเขาที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากที่

พัก ก่อนไปเราก็ทําแซนด์วิชกันไปคนละสองอัน ของเราเป็นแซนด์วิชกาดองเบอร์ ของฐาเป็นแซนด์วิชไส้

กรอก แล้วเราก็ออกเดินทาง ที่ไปนี่ไม่รู้ทางหรอกนะมั่วเอา อ่านภาษาฝร่ังเศสก็ไม่ออก เดาเอ่าว่าหมายความ

ว่าอะไร (แต่ก็ไปถึงนะ) พอปั่นจักรยานไปถึงตีนเขา ก็รู้ตัวว่าเดินขึ้นดีกว่า เลยล็อกจักรยานไว้ที่โบสถ์แถว

นั้น แล้วเดินขึ้นไป ตอนแรกว่าจะเดินขึ้นกันแต่พอเห็นราคา

ของ cable car (telecabine ภาษาฝร่ังเศส) เปลี่ยนใจเพราะไม่

เคยขึ้น อยากจะลอง พอขึ้นมาถึงเราก็รู้ว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เดิน

ขึ้นมา ทั้งสูงแล้วก็ชันมาก ๆ  ข้างบนนี้อากาศเย็นมากเลย แล้ว

ก็เงียบมาก ๆ  เลย ที่เห็นในรูปไม่ใช่ cable car ที่เราขึ้นมานะ 



 
 

อันนี้เป็นกระเช้าสําหรับขึ้นไปเล่นสกี ตอนนี้ปิดอยู่ไม่ใช้ เพราะไม่มีหิมะให้เล่น 

บนนี้เมฆลอยเร่ียยอดเขาเลย เห็นวัวเป็นฝูงอยู่ไกล ๆ เป็นวัวตัวใหญ่มาก ๆ เค้าทําไมเอามาเลี้ยงบนนี้

น้า  เราเดินกันไปบนถึงทะเสสาบเล็ก ๆ แล้วก็นั่งกินแซนด์วิชกัน พอน่ังกินได้สักพักก็เร่ิมหนาว เพราะไม่ได้

เคลื่อนไหว ตอนแรกกะจะนอนงีบบนนี้ซะหน่อย แต่เห็นจะเป็นไปไม่ได้ เพราะอาจจะหนาวตายก่อน พอ

กินแซนด์วิชเสร็จเราก็ไปเล่นกับวัวที่กินหญ้าอยู่ใกล้ ๆ ทะเลสาบ มีวัวที่ตัวใหญ่สุด (กระดิ่งที่แขวนคอมัน

แทบจะครอบหัวเราได้เลย)มันยอมให้เล่นด้วย ตัวอ่ืนมัน

กลัว เดินหนีไปหมด ตัวนี้ไม่กลัวเลย มันกําลังคันหัวก็เลย

เกาหัวให้มัน ขนนิ่มมาก ๆ ไม่แข็งเหมือนวัวบ้านเรา 

 ขากลับลงมาเค้าให้ลงฟรี ถึงไม่ได้ซื้อตั๋วก็ฟรี

เหมือนกัน พอลงมาถึง ด้านล่างก็เดินไปที่โบสถ์ ไปเอา

จักรยาน ขากลับนี่แทบจะไม่ต้องปั่นจักรยานเลย ปล่อยมัน

วิ่งไปเฉย ๆ ก็เกือบถึงที่พักแล้ว วันนี้ตอนเย็น ๆ พี่อ๊อบชวนไปดูหนัง และกินข้าว แต่ฝนดันตกเกือบไป

ไม่ได้แล้ว ตอนไปก็ขี่จักรยานฝ่าฝนไป หนาวมากเลย  วันนี้ทําอาหารกินสี่อย่าง มี ต้มข่าไก่ คะน้าหมูน้ํามัน

หอย ไก่อบ แล้วก็ ไข่เจียวหมูสับ ที่ต้องมาดูหนังกับพี่อ๊อบ เพราะพี่    อ๊อบอยากดูหนังผีแต่ไม่กล้าดูคนเดียว 

ดูเสร็จแล้วเราก็กลับมานอน ในขณะที่พี่อ๊อบดูโดเรมอนต่อ(ยังกลัวไม่หายอ่ะดิ) 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 

 วันอาทิตย์ที่สงบสุขมาถึงแล้ว เร่ิมด้วยการออกไปวิ่งออกกําลังกาย กลับมาก็นั่งดูการ์ตูนนิดหน่อย 

พอตกบ่ายก็ออกไปเดินเล่นที่สนามกอล์ฟใกล้ ๆ ที่พัก ดูเหมือนว่าจะเป็นสนามกอล์ฟที่ทุกคนมาเล่นได้แบบ

ฟรี ๆ เพราะลองเดินไปทั่วแล้วไม่เห็นมีที่เก็บเงินเลย ดูจากด้านนอกเหมือนจะเป็นสนามที่ใหญ่เหมือนกัน มี

ต้นไม้ใหญ่ ๆ เยอะเลยนะ มีทั้งต้นโอ๊ก แล้วก็ต้นที่ดูเหมือนต้นโพธิ์แต่ไม่ใช่ มีลําธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน หนอง

น้ําเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกอ๊อด ซาลาแมนเดอร์ แล้วยังมีต้นบลูเบอร์รี  ราสเบอร์รี และเพื่อนอีก(สนาม

กอล์ฟ หรือรีสอร์ทเนี่ย)  เน่ืองด้วยไม่เคยเห็นต้นโอ๊กตามธรรมชาติมาก่อนในชีวิต ก็เลยเก็บกลับมาให้น้องดู 

พอเดินจนพอใจแล้วกลับมาที่หอ แล้วก็ดําเนินกิจวัตรประจําวันต่อไปตามปกติ 

 



 
 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 

 วันนี้ lecture หมดแล้ว นั่นหมายความว่าเราต้องไปนั่งหน้าคอมกันตั้งแต่เช้าเลย มาแล้วก็จ้องมองดู

จอคอมพิวเตอร์ นึกในใจว่า ฉันจะทํายังไงกับแกดีหว่า ลองดูดีกว่าว่าไฟล์ที่ steve เอามาให้มันหน้าตาเป็นไง 

มันก็มีคําสั่งที่สามารถที่จะเรียกดูว่าในไฟล์นั้นมีอะไรอยู่บ้าง แต่มันจะให้ผลเป็นภาษาที่คนชอบคลุกคลีกับ 

CMS software เท่านั้นจะเข้าใจ อีกทางเลือกหนึ่งคือ เอาใช้คําสั่ง cmsShow  ซึ่งจะแสดงภาพของการชนที่

เกิดใน detector ให้เห็น จริง ๆ เหมือนจะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เค้าทํางานเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยก็ทําให้

คนที่ไม่ค่อยสันทัดเร่ืองคอมพิวเตอร์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พอดูแล้วมันก็เหมือนกับการชนธรรมดา เลยต้องไป

ค้นในอินเตอร์เน็ตว่าสัญญาณที่บอกว่ามี่หลุมดําเกิดขึ้นคืออะไร  

หลังจากเสร็จงานแล้วก็ขี่จักรยานกลับมาที่หอเหมือนเดิม เนื่องจากใกล้วันกลับแล้ว เราก็วางแผน

กันว่าจะไปใช้เกิดที่สู้อุตสาห์ประหยัดกันมาในวันพฤหัส แต่สําหรับวันนี้ไปคาร์ฟูร์กันก่อนแล้วกัน ขนมปัง

หมดแล้ว  

 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 

 วันนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลย เพราะว่างาน b-tagging ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วความ

เข้าใจอย่างมากกว่าจะแก้ซอฟต์แวร์ได้ ส่วนเร่ือง black hole generator ก็มีแต่จะต้องโหลดตัว generator มา

สร้างไฟล์ เพราะไฟล์ที่ที่ปรึกษาเราให้มาเป็นแค่ส่วนที่เป็น output file ที่ได้จากตัว generator สิ่งที่ทําได้

ตอนนี้ก็คือ ลองดูว่ามีไฟล์ที่มีอยู่มีข้อมูลของอนุภาคอะไรบ้าง ซึ่งก็ลองดูไปแล้วเมื่อวาน วันนี้ก็เลยอ่าน

หนังสือเล่นดีกว่า  พอเดินไปห้องสมุดก็เจอกับพี่อ๊อบอีกเช่นเคย พี่แกเลยนัดไปร้องคาราโอเกะกันกับเพื่อน

แกที่ชื่อพี่เปิ้ล อยู่ในเจนีวา พี่แกบอกว่ามันมีคาราโอเกะไทยอยู่ คงแปลกดีนะร้องคาราโอเกะไทยที่เจนีวาเนี่ย 

พี่อ๊อบแกดูจะอยากไปมาก ๆ เพราะว่าคงไม่ได้ร้องคาราโอเกะภาษาไทยมาสักพักแล้ว 

อาหารเย็นวันนี้เป็นมาม่าผสมกับสปาเก็ตตี้ เพราะกลัวว่าสปาเก็ตตี้ที่ซื้อมาจะไม่หมด นี่ซื้อมาตั้งแต่

เดือนที่แล้ว ไม่ยอมหมดสักที อิ่มแล้วก็อาบน้ํานอนตามระเบียบ 

 

 



 
 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 

 วันน้ีเราได้รับอีเมลจากที่ปรึกษาตัวจริงของเรา Albert DE ROECK ซึ่งขาดการติดต่อกับเราไปตั้งแต่

เราเจอ Steve เหมือนแกจะอยากเจอเราวันพรุ่งน้ีตอนบ่าย ๆ ซึ่งเป็นเวลาที่เรานัดกันไปเที่ยวกับฐาและพี่อ๊อบ! 

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมจะต้องมานัดกันเวลานี้ แต่เราก็ตอบอีเมลแกไปว่าไม่ว่าง เอาเป็นวันอ่ืนได้มั้ย 

หรือเอาเป็นพรุ่งนี้เวลาอ่ืนได้มั้ย ซึ่งแกก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องก็ได้ถ้าอยากจะไปเที่ยว 

 วันน้ีมีเร่ืองน่าดีใจอย่างหนึ่ง คือพี่พัดบอกว่าเราสามารถจะเอา black hole generator กลับมาทําต่อที่

ไทยได้เพราะว่าพี่แกรู้วิธีที่จะเอามาได้อย่างง่ายดาย แล้วคอมพิวเตอร์ที่แล๊บที่จุฬาฯ ก็ทํางานได้ไม่ต่างจากที่

เซิร์น เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทําอะไรที่น่าสนใจ แล้วที่สําคัญเราตั้งใจจะทําทางด้านหลุมดําอยู่แล้ว งานนี้ก็

เลยดูจะเป็นประโยชน์กับเรามาก ๆ ในอนาคต 

 อาหารเย็นวันนี้เป็นปลากระป๋องที่ซื้อตุนไว้ เป็นปลากระป๋องที่อร่อยมาก ๆ มีกลิ่นหอมของ

เคร่ืองเทศ และรสเปร้ียวนิด ๆ ของมะนาว ตอนแรกเรากะจะทําเสต็กปลาราดซอสไข่ กินกับสปาเก็ตตี้ แต่

เผลอใส่ไมโครเวฟนานไปหน่อย ซอสไข่ก็เลยแข็งเหมือนไข่ตุ๋น ถึงจะไม่เป็นไปตามคาด แต่ก็ออกมาดูหน้า

กินไม่น้อย แล้วก็อร่อยไปอีกแบบ  

 

วันพฤหัสที่ 19 สิงหาคม 2553 

             เร่ิมต้นการเดินทางด้วยจักรยาน ไปขึ้นรถบัสที่เซิร์น ต่อไปสถานีใกล้ ๆ เพื่อไปขึ้นรถราง(tram) แล้ว

จากตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรถอีก แต่คาดว่าปีหน้าจะสะดวกกว่านี้ เพราะรถรางจะมีสถานีปลายทางที่เซิร์นเลย 

ตอนนี้กําลังสร้างอยู่คาดว่ารุ่นน้องเราคงได้ใช้  พอไปถึงห้างก็รีบไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนาม เงินที่

เก็บมาก็หมดไปอย่างรวดเร็วกับดินสอสี ปากกา ช็อกโกแลต และของฝากอ่ืน ๆ  อีกเพียบ หลังจากที่ซื้อกัน

จนหนักกระเป๋าแล้ว ก็ไปเจอกับพี่อ๊อบที่โบสถ์เซนต์ปิแอร์ ระหว่างรอก็ได้ดูของดี เพราะเค้ามาถ่ายหนัง 

หรือถ่ายรายการอะไรสักอย่าง มีผู้หญิงที่เสียงเพราะมากขึ้นไปร้องโอเปรา แล้วอีกคนก็เล่นเชลโล  พอพี่อ๊อป

มาถึงแทนที่เราจะรีบไปกลับร่วมใจกันนั่งดูต่อ กว่าเราจะไปถึงที่หมายก็หกโมงกว่าเกือบจะทุ่มแล้ว ที่หมาย

ที่ว่าคือบ้านของพี่เปิ้ล ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลับเจนีวา  

จุดมุ่งหมายของการมาที่บ้านพี่เปิ้ลก่อนไปร้องคาราโอเกะมีสองอย่าง คือ หนึ่งเอาของที่ช็อปปิ้งมา

ฝากไว้ และสองคือมากินอาหารไทยฝีมือพี่เปิ้ล อาหารมื้อน้ีอร่อยที่สุดต้ังแต่มาอยู่ที่นี่ มีแกงเขียวหวาน ยําหมู



 
 

ย่าง และไก่อบ ทุกคนกินกันอย่างเอร็ดอร่อย และหลักจากกินไปสักพักแฟนของพี่เปิ้ลชื่อคุณ Martin ก็

มาร่วมด้วย แกพึ่งกลับมาจากทํางานที่มหาวิทยาลัย พอกินกันอ่ิมแล้ว(อ่ิมมาก ๆ) เราก็นั่งรถรางเพื่อจะไป

ร้องคาราโอเกะกัน ร้านที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่มีคาราโอเกะ ตอนแรกเราก็นึกว่าจะได้ร้องในที่เป็นส่วนตัว 

แต่พอไปถึงก็ต้องแปลกใจที่มีจอให้ร้องเพลงแค่จอเดียว แล้วทุกคนก็ร้องร่วมกัน เราก็พากันเขินอายเพราะว่า

ไม่เคยโชว์เสียงให้ประชาชนทั่วไปได้ฟังมาก่อน เราร้องกันได้ไม่กี่เพลงเนื่องจากเหตุผลที่บอกไปแล้ว แต่

โดยรวมแล้ววันน้ีเป็นวันที่สนุกมากทีเดียว พวกเรากลับมาถึงที่พักในเวลาเกือบเที่ยง และได้นอนประมาณตี

หนึ่ง 

 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 

 วันสุดท้ายของการทํางานที่เซิร์นมาถึงแล้ว ตอนเช้าเราก็รีบวาดรูปแกะให้เสร็จ รูปนี้ให้กับ zoltan 

เค้านั่งอยู่ตรงข้ามเรา เป็นคนใจดีมากเลย บางคร้ังก็เล่นกับเรา ก็เลยวาดรูปแกะที่มีตราประทับเซิร์นให้เค้ารูป

หนึ่ง แล้วตอนบ่ายก็เอาพวงกุญแจช้างให้ steve เราวา่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ steve บอกว่าสวยจะตาย เรา

ถ่ายรูปของที่ปรึกษาเรามาด้วยแหละ ทั้ง albert และ steve วันนี้เป็นวันที่เราลาทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับเรา ลา

หนังสือน่ารัก ๆ สองเล่มที่ยืมมาจากห้องสมุด ลารถจักรยานที่เราขี่มาเรียนเกือบทุกวัน  เราไม่รู้สึกว่า เป็น

เร่ืองน่าเศร้าเลยที่ต้องจากเซิร์น รู้สึกดีใจที่จะได้กลับบ้านมากกว่า  

 เราพยายามจัดทุกอย่างลงประเป๋า แต่ก็ต้องแปลกใจที่มันจัดง่ายกว่าตอนมา แล้วเหมือนน้ําหนักของ

จะเบากว่าตอนขามาด้วยซ้ํา เร่ืองเคร่ืองครัวเราต้องเอาไปไว้ที่พี่อ๊อบ เนื่องจาก vitaliano ไม่อยู่  พรุ่งนี้ก็จะได้

กลับบ้านกันแล้ว 

 

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 

 วันนี้อากาศดูดีมาก แดดดีมากซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องเดินตากฝนขึ้นเคร่ือง ตอนสาย ๆ เราก็ไป

บ้านพี่อ๊อบกันอีกเพื่อกินอาหารไทยมื้อสุดท้ายในต่างแดน เราเอาเคร่ืองปรุงที่เหลือทั้งหมด และเคร่ืองครัว

มาให้พี่อ๊อบ ซึ่งทําให้พี่อ๊อบเป็นผู้ดูแลเคร่ืองครัวให้กับน้อง ๆ เซิร์นรุ่นต่อไป(จริง ๆ แล้วของพี่พัด) อาหาร

มื้อนี้น่าประทับใจเหมือนอย่างเคย เพราะอภิมุขทําอาหารเก่ง (ชมตัวเอง) พอล่ําลาพี่อ๊อบแล้วเราก็กลับไป

นอนเอาแรงก่อนที่จะเดินทางออกจากที่พักในเวลาบ่ายสามโมงคร่ึง เรารอรถกันนานมาก เพราะรถที่ผ่านมา



 
 

ไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่รอเราก็คุยกับเพื่อน summer student ที่นั่งรอรถอยู่ด้วยกัน คุย

ไปคุยมาก็ตกลงกันว่าเราลองย้ายป้ายรถเมล์ดู แล้วในที่สุดเราก็ได้ขึ้นรถตอนประมาณสี่โมงกว่า ๆ พอมาถึ ง

สนามบินก็ตรงเข้าใจโหลดกระเป๋าเลย น้ําหนักของกระเป๋าของฐาเกินมาตั้งห้ากิโล น่าจะเป็นเพราะ

ช็อกโกแลต เพราะฐาซื้อช็อกโกแลตเยอะมาก ๆ แต่คุณป้าพนักงานก็ใจดียอมให้เอาขึ้นได้ แถมยังเปลี่ยน

เที่ยวบินให้จะได้ไม่ต้องนั่งรออยู่ที่เจนีวา! ก็ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองดีนะ เพราะเราไม่ต้องรีบวิ่งตอนเปลี่ยน

เคร่ืองที่ซูริคแต่ค่อนข้างผิดจากแผนที่เราคิดกันไว้นิดหน่อย  

 เราขึ้นเคร่ืองจากเจนีวาไม่นานก็ถึงซูริค แล้วก็ต้องรออีกนานกว่าจะถึงเวลาที่เครืองบินที่ไปปะรเทศ

ไทยจะมา ตอนนี้ก็เย็นแล้ว ก็เลยซื้อแซนด์วิชกิน ราคราแพงมากเลยรู้งี้แอบเอาอาหารติดมาดีกว่า เรารอกัน

นานมากไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งเล่นเกมกัน ฐาเล่นเกมแข่งรถ เราเล่นโปเกมอน และแล้วในที่สุดเคร่ืองบินก็

มาถึง พรุ่งนี้เจอกันนะประเทศไทย 

  

 

 

 

 


