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กิตติกรรมประกาศ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และความตั้งใจในการ

พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทําให้ครูฟิสิกส์โรงเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน

เซิร์น ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญยิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย สาขาฟิสิกส์ในองค์กรระดับโลก อีกทั้งยัง

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ กับเพ่ือนครูต่างชาติจากทั่วโลก 

รายงานฉบับน้ีจึงจัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน 

ประจําปี 2555 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น กิจกรรมการอบรม ประโยชน์ท่ีได้รับและข้อเสนอแนะเพ่ือ

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป รวมทั้งบันทึกประจําวันระหว่างการเข้าร่วมโครงการ  
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บทท่ี 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น (CERN) 

 
 CERN เป็นชื่อย่อของ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire  (European Council for 
Nuclear Research) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น European Laboratory for Particle Physics แต่ยังคงชื่อย่อแบบเดิม 
เซิร์นเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการทดลองด้านอนุภาคฟิสิกส์ ในการทดลองเพ่ือศึกษาอนุภาค
ฟิสิกส์ เซิร์นมีเครื่องเร่งอนุภาคหลายเคร่ืองเช่น PS  SPS  LHC  LINAC เป็นต้น  โดยเครื่องเร่งเหล่าน้ีแบ่งเป็น
เคร่ืองเร่งอนุภาคแนวตรงและแบบวงกลม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: เครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น 
แหล่งที่มา: CERN 
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การเย่ียมชม CERN 

ภาพท่ี 2: การเย่ียมชมของบุคลภายนอก 

CERN  จัดบริการให้กับบุคคลภายนอกเข้าเย่ียมชมภายใน โดยมีรายละเอียด คือ  

ลักษณะกลุ่มผูเ้ข้าชม บริการ

รายบุคคล มีนิทรรศการหลักอยู่สองท่ีไดแ้ก่  Universe of particles  และ  
Microcosm  เปิดให้เข้าชมวนัจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 10:00-17:00 น. 
โดยไมต่้องจอง  

กลุ่มคณะ ตอ้งจองล่วงหน้า มีบริการนําชมบางพ้ืนที่ของ CERN เช่น
ห้องทดลอง การเรียนรู้งานวิจัยของ CERN 

รายบุคคล หรอืกลุม่คณะ
ขนาดเล็ก  

บริการนําชม ATLAS visitor centre

แหล่งที่มา: ข้อมลูหรือรายละเอียดดูได้ทีล่ิงค์
 http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/index.html 
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บทท่ี 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการอบรมครูของเซิร์น (Teacher Programmes) 

 
 เซิร์นให้ความรู้แก่ครูโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า Teacher Programmes รูปแบบการจัดอบรมให้กับครูระดับ
มัธยมศึกษาแบ่งเป็น 3 แบบ ดังตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 1: ชือ่โครงการอบรมครูของเซิร์น 

ชื่อโครงการ รูปแบบ ระยะเวลาการอบรม

1. International 3-day Programmes 
 

หลักสตูรนานาชาติ
สําหรับ: ครูในยุโรป  
ภาษาท่ีใชอ้บรม :  อังกฤษ  

3 วัน 

2. High School Teacher Programme หลักสตูรนานาชาติ
สําหรับ: ครูทั้งโลก 
ภาษาท่ีใชอ้บรม :  อังกฤษ 

21 วัน หรอื 
3 สัปดาห์แรกของเดอืน
กรกฎาคม  
(ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) 

3. National Teacher Programme สําหรับ: ครูในกลุ่มประเทศสมาชิก
ของเซิร์น 
ภาษาท่ีใชอ้บรม :  ภาษาเดียวกับผู้ 
                       เข้าอบรม 

- 
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      ตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 - 2011 มีครูเข้าอบรมจํานวน 5,093 คน จาก 70 ประเทศ รายละเอียดดังในตาราง
ด้านล่าง 
 
ภาพท่ี 3: จํานวนครูทีเ่ข้าอบรมโครงการ CERN Teacher Programme ปี 1998-2011 

 
ท่ีมาข้อมูล: เอกสารการอบรมครู HST2012 
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บทท่ี 3 

 โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดรู้อนเซริ์น 2012 (HST 2012) 

 
 โครงการครูฟิสกิส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น (The High School Teacher Programme) ใชช้ื่อย่อว่า HST 
 
 จุดประสงค์ของการอบรม HST 2012:  

- Experience the atmosphere of frontier research in physics 
- Interact with scientists and understand “how science works” 
- Share knowledge and experience with each other 

 
 สิ่งท่ีคาดหวังจากครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมอบรม: 
           Develop useful ideas and skills on how to bring out the best in:  
           Teacher (HST), Students and Future teachers and colleagues 
 
 โครงการครูฟิสกิส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น จดัข้ึนทกุปี ตั้งแต่ 1998 ถึงปัจจุบัน ใช้เวลาการอบรม 3 สัปดาห์ 
ในช่วงเดอืนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนหรือปิดภาคฤดูรอ้นของครูระดับมัธยมศึกษาของกลุ่มประเทศใน
ยุโรปและอเมริกา เป็นต้น เอกสาร สื่อการสอน หรือกิจกรรมของครูระดบัมัธยมศึกษาที่ HST ได้ผลติข้ึน จะถูกเก็บ
ไว้ที่ลิงค์ http://teachers.web.cern.ch/teachers/  ทั้งน้ีผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได ้
  
 
 ในปี พ.ศ. 2555 ผู้เข้าอบรมเป็นครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจาก 25 ประเทศ จํานวน 42 คน รายชือ่ของ
ครูและช่ือประเทศมีรายละเอยีดดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 3: รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม HST2012 
ลําดับ ช่ือ-สกลุ ประเทศ ลําดับ ช่ือ-สกลุ ประเทศ

1 Ogbuagu Bettina AT 22 Marconi Daniela IT

2 Peeters Jorn BE 23 Viola Rossella IT

3 Lazarova Katerina BG 24 Suematsu Masaki JP

4 Ndabaneze Raphael BI 25 Razafintsalama Volasoa Tahiana MG

5 Dentry Brian CA 26 De Haas Paul NL

6 Keleko Ananfack Thomas Dupont CM 27 Heesbeen Cornelius NL

7 Zambou Serges CM 28 Van Eijden Vincent NL

8 Holder Annette DE 29 Maslowska Malgorzata PL

9 Schneider Carola DE 30 Goncalves Jose PT

10 Vacas Carlos Felipe EC 31 Zabumba Dario PT

11 Reeder Reeno EE 32 Gheorghian Liliana RO

12 Juan Martinez Angel ES 33 Pavlovic Nenad RS

13 Poncela Elena ES 34 Stevanovic Irena RS

14 Emmerson Sandy GB 35 Pahurat Chuleenee TH

15 Moore Iain GB 36 Srisuwong Surasak TH

16 Amidu Ibrahim GH 37 Baabe Geofrey UG

17 Owusu Seth Adjei GH 38 Coke Tiffany US

18 Orfanakis Michail GR 39 Dornfeld Jay US

19 Megged Ofer IL 40 Karbeling Sara US

20 Shvarzbord Kobi IL 41 Paradis Jeff US

21 Anzola Eleonora IT 42 Wolf Kevin US
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 โครงการครูฟิสกิส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น ประจําปี 2555 (HST 2012) มีข้อมูลทั่วไปของโครงการ มีดังน้ี 
 

สัญลักษณ์ของกลุ่มคร ูHST 2012 
 
 ในปีน้ีครูที่เข้าร่วมโครงการ HST2012 เสนอความคิดว่าเราน่าจะมีเสื้อที่แสดงสัญลักษณ์ของพวกเรา 
เพราะเป็นปีที่มีการสัมมนาแถล่งข่าวการค้นพบ Higgs ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหน่ึงของเซิร์น การ
ประสานงานสั่งซื้อเสื้อ เลือกสีเสื้อ และออกแบบสัญลักษณ์ ประมาณหน่ึงสัปดาห์  โดยสัญลักษณ์ดังภาพด้านล่าง 
 

ภาพท่ี 4: สัญลักษณ์ของ HST 2012
ด้านในเป็นสญัลักษณ์ของเซิรน์   
ออกแบบโดย Goncalvas Jose 
และ Zabumba Dario  
ครูฟิสิกส์จากประเทศโปรตุเกส 
ประสานงานโดย Moore Lain 
ครูฟิสิกส์จากประเทศเบลเยี่ยม 
ซึ่งท้ัง 3 คนเป็นเพ่ือนคร ู
ท่ีเข้าอบรมในโครงการ HST 2012 

 
 

กิจกรรมโครงการ HST 2012 
 

 กิจกรรมหลักที่เซิร์นจัดอบรม คือการบรรยายความรู้ทางฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอนุภาค และอนุภาคฟิสิกส์ 
การทํางานกลุ่ม เย่ียมชมอุปกรณ์ทดลอง/ห้องทดลอง และนําประสบการณ์ที่ได้มาร่วมกันสร้างสื่อการสอน โดย
รายการกิจกรรม มีการเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันโดย Mick Storr จะส่งอีเมล์ แจ้งครูที่เข้าร่วมทุกคน 
หรือแจ้งเพ่ิมเติมที่ลิงค์  http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=193928  ของตารางกิจกรรม 
(Draft High School Teachers 2012) เป็นระยะ ๆ ในขณะน้ีโครงการได้ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ จึงตัดคําว่า 
Draft ออกไปแล้ว  รายละเอียดของกิจกรรมโดยย่อดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 4: กจิกรรมของ HST 2012 

วัน เวลา กิจกรรม

อาทติย์ 
1 กรกฎาคม 2555 
 

16.30-17.30
17.30-18.30 
18.30-19.30 

Welcome Reception
Short site tour 
Practical Information 

จันทร ์
 

8.30-9.00
9.00-9.30 
10.00-10.45 
11.00-12.30 
14.00-15.00 
15.00-17.00 
 
18.00-18.45 

Registration
Introduction to the Programme 
Introduction to CERN 
Team Building 
Introduction to CERN Public Exhibitions 
Parallel Visits: Globe Universe of Particles Exhibition 
and Microcosm 
Visits evaluation 

อังคาร 
 

09.00-10.30
10.30-10.50 
11.00-12.00 
 
14.00-14.45 
15.00-15.45 
16.30-17.30 
18.30-23.00 

Introduction to IBSE Activity 
Surprise 
A short history of neutrinos, what we have learned 
about them, what we learned them, up to neutrino 
oscilations   
Introduction to Particle Physics (1/2) 
Introduction to Particle Physics (1/2) 
Lecture review 
Pool and Pizza 

พุธ 
 

9.00-10.30
 
14.00-15.00 
15.30-17.00 
 

Update on Higgs search (ATLAS and CMS 
experimemts) 
Q/A on Update  on Higgs Search 
Parallel Visits: Globe Universe of Particles Exhibition 
and Microcosm 

พฤหัสบด ี
 

9.00-12.00
14.30-15.30 

Tutorial: The Concept of Mass
Parallel activity: Build a Cloud Chamber 
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วัน เวลา กิจกรรม

16.30-17.30
18.00-19.00 

TWO NOBEL STORIES 
Lecture Review and Discussion 

ศุกร์ 
 

9.30-10.30
11.00-12.00 

Introduction to Particle Physics
An Introduction to Quantum Fluctuations 

เสาร์  -

อาทติย์ 13.00-23.00 Discover Geneva Treasure Hunt 

จันทร ์
 

9.00-11.30
13.00-15.30 

Perimeter Institute workshop
Perimeter Institute workshop 

อังคาร 
 

9.00-10.30
11.00-12.00 
 
14.00-15.30 

Introduction to Accelerators
A Search for Dark Matter with a continuously 
sentitive Bubble Chamber 
Medical Applications of Particle Physics 

พุธ 9.00-11.00 Introduction to Particle Detectors 

พฤหัสบด ี
 

09.00-10.30
16.00-17.00 

Introduction to Accelerators
Antimatter Mysteries 

ศุกร์ 
 

9.00-16.30
11.30-12.30 
13.30-14.30 
16.30-17.30 
19.45-20.45 

Working groups
Visits Super Conducting Magnet Test Facility 
Visits Super Conducting Magnet Test Facility 
Working group progress reports 
History of Scientific Ideas (1/3) 

เสาร์ - 

อาทติย์ 19.45-20.45 History of Scientific Ideas (2/3)

จันทร ์
 

9.00-10.00
10.30-12.30 
14.00-15.00 
15.30-17.00 
17.00-17.30 
19.00-00.00 

Pathway Project Overiew
Working Group Presentations 
Presentation of Pathway Tools 
Working group presentations 
Organisation of CERN Days 
International Evening  
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วัน เวลา กิจกรรม

อังคาร 
 

9.00-10.00
10.30-11.30 
16.00-18.00 

Visit ATLAS Visitor Centre
Introduction to MasterClasses 
Summer Student Welcome Drink 

พุธ 
 

9.00-10.00
10.30-12.00 
12.00-16.00 
16.00-17.00 

Introduction to Cosmology
Visit CCC and AMS 
Working groups 
Introduction to CMS 

พฤหัสบด ี
 

9.00-12.00
13.30-16.30 

Introduction to CMS
Visit CMS 

ศุกร์ 
20 กรกฎาคม 2555 
 

9.00-12.00
14.00-16.00 
16.00-16.30 
19.00-00.00 

Reports from Working Groups
Reports from Working Groups 
Closing Session 
Farewell BBQ 

 
ประเภทของกจิกรรม HST 2012 

 
 กิจกรรมที่เข้าร่วมแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก (หมายถึงทุกคนต้องเข้าร่วม) คือกิจกรรมท่ี 1-6 ซึ่งจัดโดย
เซิร์น และกิจกรรมที่ 7 จัดโดยเซิร์นแต่เป็นแบบสาธารณะ เข้าร่วมฟังตามความสนใจ และกิจกรรมที่ 8 ครู
โครงการ HST2012 ร่วมกันจัดขึ้นเองเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนครู รายชื่อกิจกรรม สรุปจํานวน
ครั้ง และร้อยละ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง และแสดงด้วยกราฟแผนภูมิวงกลมถัดจากตาราง 
 
ตารางที่ 5: รายชื่อกิจกรรมของ HST 2012 

ประเภทกิจกรรม จํานวนครั้ง ร้อยละ 

1. ฟังบรรยายความรู้ฟิสิกส์ 21 33% 

2.ฟังบรรยายการสอน 6 10% 

3. ทํางานกลุ่ม: สร้างสื่อการสอน/ประเมินผลนิทรรศการ 13 21% 

4. เย่ียมชมหอ้งปฏิบัติการ/นิทรรศการ 8 13% 

5. ฝึกปฎิบัติการทดลอง   3 5% 
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33%

9%

21%

13%

5%

10%

6%
3%

กราฟแสดงร้อยละของกิจกรรมที่อบรม HST 2012

ประเภทกิจกรรม จํานวนครั้ง ร้อยละ 

6. การเดินทางไกล/ว่ายนํ้า/ปาร์ตี ้ 6 10% 

7. การฟังสัมมนา 4 6% 

8. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนครู 
(กลุ่มครูร่วมกันจัด นอกตารางเวลาของกิจกรรมที่บังคับ) 

2 3% 
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บทท่ี 4 

บันทึกประจําวัน 

 
 ในการเข้าร่วมโครงการ HST 2012 ระยะเวลาการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันท่ีเร่ิมเดินทางวันเสาร์ 30 
มิถุนายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ผู้เขียนเริ่มเขียนบันทึกลงในสมุดจดตลอดการเข้าร่วมการอบรม 
โดยทุกตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น ก็จะนําสิ่งที่จดไว้ พิมพ์ (ร่าง) ลงในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์อย่างละเอียดเมื่อกลับ
มาถึงประเทศไทย รายละเอียดมีดังน้ี  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5: หน้าห้องสมดุเซิร์น 

 
 

ภาพท่ี 6: โตะ๊ในห้องสมดุทีช่อบมา
น่ังเขียนไดอารี 
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วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 

เวลา 21:00 น. 

กิจกรรม: การเดินทาง 
สถานท่ี: สนามบินสุวรรณภูมิ 
เรื่องราว/สาระ: 
 

      วันเดินทางออกจากประเทศไทย ผู้เขียนมีครอบครัวของน้องสาว พ่ีชายและไจแอนด์
(หลานชาย) มาส่ง ส่วนคุณแม่ของผู้เขียนมาส่งไม่ได้เพราะพ่ีสาวของท่านไม่สบายอยู่ที่
ต่างจังหวัดจึงโทรศัพท์มาส่งแทน เรามาถึงสนามบิน ประมาณ 21.00 น. ก่อนเวลา 3 ชม. 
 
       คุณอ๊อด (นางอุมารัชนี แก้วบุดตา) น่ารักมาก โทรประสานงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้
ได้รับทุนทุกคนมาถึงสนามบินทันเวลา 
 
       เมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิพบกับน้องนวเดโช (นายนวเดโช ชาญขุนทด) น้องดีน 
(นายรัฐกร  แก้วอ่วม) และครอบครัวของน้อง ๆ ทุกคนดูอาลัยอาวรณ์กับครอบครัวกันอยู่ไม่
น้อย พ่อแม่ ก็สั่งเสีย สั่งสอน กันเป็นเวลานาน  ต่อมาครูต้า (นายสุรศักดิ์)  ตามมาอีกหน่ึง
คนเป็นอันครบ 4 คน  
 

 ภาพที่ 7: จากซ้ายไปขวา 
น้องสาว (ภีร์กมล พาหุรตัน์) 
พ่ีชาย (ผดุงพล พาหุรัตน์) 
หลายชาย (นนนรุตท ์สุขสงญาติ) 
ผู้เขียน (ชุลณีี พาหุรัตน์) 
วันน้ีมีพ่ีน้องและหลานรัก มาส่งข้ึน
เคร่ืองบิน 
 
 

 
         เมื่อใกล้เวลาข้ึนเคร่ือง พวกเรา 4 คน ถ่ายรูปร่วมกันกัน 2-3 รูป และเดินเตรียมข้ึน

เครื่องบิน เวลา 00:20 น. ผู้เขียนรู้สึกเหมือนกําลังออกรบเลยคะ  
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        พวกเรา เดินทางด้วยเคร่ืองบิน Emirates airline บนเคร่ือง มีจอโทรทัศน์เล็กๆ แยก
ให้รายบุคคล มีรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ เพลง ให้ผู้โดยสารเลือกดู ฟัง ได้ตามสะดวก และ
มีช่อง i (information) ให้ดูบรรยากาศภายนอกเคร่ืองบิน ทั้งด้านหน้าจอของคนขับ
เครื่องบิน ด้านบนเครื่องบิน ภาพด้านล่างบนพ้ืนดนิ 

  

วันเสาร์ที ่30 มิถุนายน 2555 

เรามาถึงสนามบินดูไบ และนั่งรอข้ึนเคร่ืองอีก 3 ชม.  ระหว่างน่ังรอน้องนวเดโชพบ
ชาวเม็กซิกัน ซึ่งทํางานที่เจนีวาหลายปี น้องนวเดโชกันน้องดีน ก็เลยเร่ิมเรียนรู้การใช้ชีวิตที่
เจนีวา ตั้งแต่ที่ดูไบ โดยการถามข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องปากท้อง การซักผ้า การเที่ยว 
ข้อมูลเพียบคะ 

 
ภาพที่ 8: น้องดีน น้องนวเดโช น่ังถามเจ้าถ่ินเก่ียวกับ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เมืองเจนีวา เห็นน้อง ๆ กําลังตั้งใจเรียนรู้
ล่วงหน้า เลยขอให้น้องต้าถ่ายรูปเด็กใฝ่รู้ไว้ซะหน่อย 
 

 

          เมื่อถึงเวลาพวกเรา ข้ึนเครื่องบินเดินทางต่อไปเมืองเจนีวา ใช้เวลาอีก 6 ชั่วโมง 
ข้าพเจ้าชอบนั่งบนเครื่องบิน เพราะนั่งอ่านหนังสือได้นาน เพราะลุกขึ้นเดินบ่อย ๆ ไม่ได้
เพราะเกรงใจ คนน่ังใกล้ ๆ  
 
        เที่ยวบินน้ี ที่น่ังของผู้เขียนอยู่กึ่งกลางระหว่าง ชาวญี่ปุ่น และนิสิตชาวปากีสถาน
ชื่อเจท ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN เช่นเดียวกับน้องนวเดโชและ
ดีน ส่วนนักธุรกิจญี่ปุ่น เล่าว่ามาทําธุรกิจที่ไทยบ่อย ๆ ส่วนเจทบอกว่าเป็นนิสิตคณะ
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วิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ พอทราบว่าเดินทางมาคนเดียวก็เลยชวนนั่งรถบัสเข้า 
CERN พร้อมกับพวกเรา เจทดีใจมาก เพราะวันน้ีไม่มีคนมารับเจทที่สนามบิน เจทเล่าต่อ
ว่าตนไม่ค่อยสนใจอนุภาค แต่ชอบคอมพิวเตอร์และตั้งใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ณ ต่างประเทศ แต่ผู้เขียนลืมชื่อประเทศที่เจทเล่า และยังบอกว่าตนไม่ได้เตรียมอาหาร
พ้ืนเมืองมารับประทานท่ี CERN เลยเพราะอยากเรียนรู้ และปรับตัว เราเลยคุยกันถูกคอ 
เพราะผู้เขียนก็มิได้เตรียมอาหารมาทําเพ่ือปรุงรับประทานด้วยเหตุผลเดียวกัน และทราบ
มาว่ามีร้านขายเคร่ืองปรุงของไทยที่น่ีด้วย ผู้เขียนเน้นเตรียมแต่หนังสือ ของกินที่จะ
แลกเปล่ียนกับเพ่ือนต่างชาติ เป็นของฝากพ้ืนเมือง เป็นพวงกุญแจหนังตลุง จากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็เลยมอบให้นายเจทไป 1 อันพร้อมนามบัตร  
 
        ขณะเคร่ืองบินกําลังบินอยู่เหนือทะเลสาบเจนีวาเจทชี้ให้ดูทะเลสาบเจนีวา เรา
รีบชะเง้อมอง และรีบส่งกล้องให้เจทถ่ายภาพเก็บเอาไว้ 

 

 
 
ภาพที่ 9: ฝีมอืถ่ายอย่างรวดเร็วของน้อง
เจท นิสติชาวปากีสถาน ขณะเครือ่งกําลัง
บินอยู่เหนือทะเลสาบเจนีวา 
 

 
 

        เมื่อลงจากเคร่ืองเราแนะนําเจทให้รู้จักกับน้องๆ เราเลยร่วมเดินทางไป CERN 
พร้อมกัน บริเวณรอกระเป๋าที่สนามบินเจนีวา มีเคร่ืองกดตั๋วรถบัสและรถแทรมฟรี ก็เลยกด
ตั๋วคนละใบ วันนี้อาจารย์ชิโนรัตน์กับน้องนรพัทธ์ มารับเราที่สนามบิน และพาไปส่งที่
ห้องพัก ซึ่งเป็นอาคารเลขที่ 39 หรือ CERN Hostel ผู้เขียนได้พักที่ชั้น 4 ห้อง 402 หลัง
ห้องเป็นอาคารเลขที่ 40 ซึ่งเป็นท่ีทํางานของนักฟิสิกส์ ของ CMS  และ ATLAS ห้องกว้าง
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และสว่าง มีภาพวาดวิวสวย ๆ 2 รูปที่หัวนอนของทั้งสองเตียง ผู้เขียนรีบจัดของเข้าตู้เสื้อผ้า
และชั้นหนังสือให้เรียบร้อย 

 
เวลา 19:00 น. 

         เรานัดรับประทานอาหารม้ือเย็นด้วยกันที่ห้องอาหารของ CERN อาจารย์ชิโนรัตน์ 
แนะนําการซื้ออาหาร ในห้องอาหาร ให้ฟัง มื้อแรกของผู้เขียน 9.9 Fr คะ อาหารพ้ืนเมืองที่
เจนีวา เป็นอาหารที่มีประโยชน์ เป็นพวกผักสลัด หลายชนิด และมีเน้ือให้เลือกรับประทาน 
เช่น ปลาแซลมอล เน้ือวัว เน้ือไก่ โดยเราตักทุกอย่างที่จะรับประทานใส่จาน และชั่ง
นํ้าหนัก เพ่ือติดราคาตามปริมาณที่เราตักใส่จาน 
 
        รับประทานเสร็จไปส่งน้องพัทธ์ ที่สถานี CERN เพ่ือขึ้น tram และไปต่อรถไฟเพ่ือ
ไปฟังบรรยายรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ที่เยอรมัน ระหว่างจะขึ้นรถไฟ ไม่วายหันมาสั่งน้องๆ 
ว่าคืนน้ีต้องรีบอ่านหนังสือเพ่ือจะได้ฟังบรรยายคร้ังแรกได้แบบไม่มีอุปสรรค!!!! ช่างเป็นรุ่น
พ่ีที่น่ารักมากคะ สามัคคีไทยแลนด์!!! พอน้องนรพัทธ์ข้ึนรถไป ดร.ชิโนรัตน์ ก็แนะนําวิธีการ
ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า tram แบบตั๋ววัน ตั๋วสัปดาห์ ที่ตู้อัตโนมัติ ให้ฟัง 
 
ปล. การท่ีมีคนไทยคอยช่วยเหลือกันมันทําให้การทํางานราบร่ืนขึ้น  
 
         ต่อมา ดร.ชิโนรัตน์ พาแนะนําสถานท่ีเพ่ิมเติม ตั้งแต่เส้นทางเดินสีดํา ถ้าเดินทางน้ี
แล้วจะไม่หลงทาง และพาไปแนะนําตึก 40 เพราะเป็น office ของนักฟิสิกส์ของ CMS 
และ ATLAS ตอ่มาพาเรากลับมาที่ ตึก 39 ซึ่งก็คือ CERN Hostel ที่เราพักเพ่ือแนะนําห้อง
ทําอาหารท่ีมีอุปกรณ์ทําอาหารครบถ้วน และตู้เย็นหลายตู้ให้เราเก็บอาหารได้ มีห้องดู TV  
ห้องอ่านหนังสือ แล้วก็บอกลาแยกย้ายกันกลับห้อง 
 
อ้อ!!! ลืมบอกคะว่า ที่น่ี ที่ห้องพักของโรงแรม ไม่มี แอร์ และ TV คะ เพราะอากาศเย็น
สบายตลอดปี มีแต่เครื่องทําความร้อนสําหรับหน้าหนาว ที่น่ีหน้าร้อนสั้นมากคะ อุณหภูมิ
ประมาณ 22 อาศาเซลซียส 
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วันอาทิตย์ที ่1 กรกฎาคม 2555 

เวลา 7:30 น.  

       ตื่นนอน ผู้เขียนไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุก เสียงนกออกหากินตอนเช้าช่วยปลุกคะ วันน้ีตื่น
สบายๆ เพราะจะเริ่มกิจกรรมตอนเย็น  
 

เวลา 10:00 น. 

       มองออกไปนอกหน้าต่างของห้องที่ผู้ เขียนพักด้านนอกบริเวณรั้วของ CERN
มองเห็นคน กับม้า มากมาย อยู่ในสนาม ดูน่าสนใจจึงชวนครูต้าออกไปดู เราเดินไป แต่ไปไม่
ถึงสนามม้าที่เห็น เพราะไกลมาก ต้องเดินออกนอก CERN เราเดินไปไกล ระหว่างเดินไป  
แวะชิมกินเมล็ดข้าวบาเลย์ (เดาเอาเอง) ที่เขาปลูกในทุ่งนา ช่วงน้ีทุ่งนาที่เจนีวาเป็นสีเหลือง
สวยมากเหมือนเมืองไทยของเราเลยคะ เมล็ดข้าวของเขาโตและสั้นกว่าข้าวไทย กินดูแล้วก็
น่ิมดีไม่แข็ง 
 
        เรายังคงถามทางไปดูสนามม้า ถามชาวบ้าน เป็นลูกคร่ึงญี่ปุ่น และชาวเจนีวา พบว่า
ทุกคนพูดอังกฤษไม่ได้สักคน แต่ทุกคนบอกเหมือนกันว่าพูดฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส ได้ เรา
เลยตั้งข้อสังเกตว่า คนพ้ืนเมืองจะพูดอังกฤษไม่ได้ 
  
        เราตัดสินใจเดินกลับ CERN เพราะฝนเร่ิมตกปรอยๆ ต่อมาเราแวะศึกษาตารางรถ 
tram อีกรอบ เลยได้รู้จักกับนักฟิสิกส์ชาวญ่ีปุ่นจาก Tokyo University มาทํา post 
doctor 3 ปี เขาบอกว่ารถเสีย เลยต้องมารอข้ึนรถ tram 
 
        ได้พบกับ Vincent เพ่ือนครูฟิสิกส์โครงการ HST เช่นเดียวกับเรา เขาให้เรียกเขาว่า 
Finn เขาเดินเล่นและถ่ายรูปรอบๆ CERN เหมือนกับเราคะ Finn เป็นอาจารย์ชาวไอแลนด์ 
เขาสอนฟิสิกส์มาก 3 ปี เขาบอกว่าจําชื่อนักเรียนไม่เก่ง Finn เล่าว่าที่โรงเรียนของเขายังไม่
บังคับเน้ือหาอนุภาคฟิสิกส์ แต่สอนเป็นวิชาเลือกเสรี ต่อมาเราพา Finn ไปแนะนําตึก 40 
และแยกย้ายกันกลับห้องพัก และผู้เขียนก็เริ่มเขียนบันทึกประจําวัน  
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      เวลา 15:18 น. เพ่ือนร่วมห้อง ครูซันเด ก็มาถึง เธอเปียกฝนเพราะต้องว่ิงผ่าฝนมาที่
โรงแรมเราพูดคุย เรื่อยเป่ือย เธอบอกว่าบรรยากาศที่เจนีวาคล้ายกับที่อังกฤษตอนเหนือที่
เธออยู่แต่ลักษณะภูมิประเทศก็แตกต่างกันอยู่บ้าง และเธอก็เล่าต่อว่าเธอเพ่ิงจะหมั้น และจะ
แต่งงาน เดือนหน้า (สิงหาคม) หรือหลังจากอบรม HST2102  ประมาณเกือบ  2 สัปดาห์ 
ทําเอาผู้เขียนตื่นเต้นตามไปด้วย คู่หมั้นซันเดชื่ออเล็ค เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์  
 

เวลา 16:30 น. 

   Mick ส่งอีเมล์ นัดครูฟิสิกส์ทุกคนให้มาพร้อมกันที่ห้องอาหาร เวลา 16:30 น. เมื่อ
ถึงเวลาพวกเรามากันจํานวนพอสมควร แต่ยังไม่ครบ เพราะบางคนยังมาไม่ถึง  กิจกรรมแรก 
Mickนําพวกเราไปท่ีชั้นสองของตึก 500 บริเวณหน้าห้อง Council Chamber บริเวณน้ีจะมี
ภาพของ Director General อยู่โดยรอบ มีเก้าอี้สีแดงอยู่กลางทางเดิน Mickขอพวกเรายืน
เป็นวงกลมล้อมรอบ เพ่ือได้เห็นหน้ากันทุกคนและ ตามด้วยการให้พวกเรา เดินแนะนําตัว
และพูดคุยทําความรู้จักกัน   โดยมีอาหารว่างและเครื่องดื่มนํ้าผลไม้และไวน์ และให้
ผลัดเปลี่ยนคู่สนทนาทุก ๆ 15-20 วินาที ข้าพเจ้าใช้โอกาสน้ี ขอลายเซนต์ของเพ่ือนใหม่ไว้
เป็นที่ระลึก ซึ่งผู้เขียนได้เตรียมสมุดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังน้ันจึงได้รู้ว่าวันน้ันเราได้คุยกับเพ่ือน
ใหม่ (คนแปลกหน้า) จํานวน 30 คน อย่างเป็นทางการ กิจกรรมท่ีสองMick แบ่งพวกเรา
ออกเป็นสองกลุ่ม เพ่ือพาเดินทําความรู้จักกับสถานที่สําคัญใน CERN ได้รู้ว่า CERN มี 4 
ประตู แต่บุคคลภายนอกใช้ได้เพียง 1 ประตู สําหรับพวกเราเมื่อทําบัตรแล้ว ก็จะเข้า-ออก 
ได้สองประตู เพราะบัตรใช้เป็นคีย์การ์ดประตูด้านข้างอาคาร 33 ด้วย 
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ภาพท่ี 10: จากซ้ายไปขวา  
ครูซันเด (เพ่ือนร่วมห้อง) จากประเทศ
อังกฤษ ผู้เขียน และครูมาซากิ จากประเทศ
ญี่ปุ่น 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 11: ผู้เขียนและเพ่ือนครู
ระหว่างยืนล้อมวง 
 
 
 
 
 

วันจันทรท์ี่ 2 กรกฎาคม 2555 

เวลา  04:30  น. 

  ตื่นนอน ตั้งใจจะอ่านเอกสาร inquiry แต่เกรงแสงไฟจะรบกวนเพ่ือนร่วม
ห้อง และได้ความคิดว่าเช้าวันพรุ่งน้ีจะไปอ่านหนังสือที่หอ้งอ่านหนังสือ เวลา 05.30 
น. ฟ้าสว่าง เห็นบริเวณด้านนอกชัดเจนข้ึน    
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เวลา   08.30 น. 

กิจกรรม  ฟังบรรยาย 
 
บรรยายโดย: 

      
  Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
 อาคาร 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mick แนะนําหน้าที่ของครู เป็นเวลานาน โดยเน้นยํ้าว่า
=>  ทุกคนไม่ควรมาร่วมกิจกรรมสาย เพราะเราเป็นตัวแทนของประเทศมาเรียนรู้ 
=>  ทุกคนต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด และใช้หูด้านซ้ายเสมือนหูของลูกศิษย์ของเราที่เมื่อได้ยิน

อะไรแล้ว ลูกศิษย์ของเราอยากจะถามอะไรให้เราถามแทนพวกเขา ผู้เขียนชอบ
แนวคิดของ Mick มากคะ เพราะทําให้ครูทุกคนตระหนักว่า ตนไม่ได้น่ังฟังอยู่คนเดียว
แต่เสมือนลูกศิษย์ของเราน่ังอยู่ด้วย และพวกเขาก็คงอยากรู้เช่นเดียวกัน  

=>  เรามานั่งเรียนที่น่ี ต้องนําความรู้ที่ได้ไปให้คนนอกห้องเรียน ให้ได้มากท่ีสุด 
=>  เราต้องให้เกียรติทุกคนที่มาช่วยงานโครงการ HST เพราะทุกคนมีงานประจําแต่

เสียสละมาเป็นอาสาสมัครช่วยพวกเรา  ข้าพเจ้าแอบนึกในใจว่า ถึง Mick จะไม่บอก 
ข้าพเจ้าก็แอบเคารพทุกคนที่ทํางานใน CERN อยู่แล้วคะ 

 
       ต่อมา Mick แนะนําคุณมอรีน ซึ่งดูแลด้านการเงิน เธอมอบเงินให้ผู้เขียนล่วงหน้า 200 
CHF และเพ่ือน ๆ อีก 2-3 คน และแจ้งว่าเงินส่วนที่เหลือเราจะได้รับผ่านทางไปรษณีย์ โดย
ย่ืนพาสปอร์ต และบัตรผู้ประจําตัว CERN และคุณมอรีนก็กลับไปทํางานที่ห้องทํางานของ
เธอ 
 
        วันน้ีคาบแรก มีคนมา 39 คน มาสาย 3 คน Mick ส่งคนไปตาม ครู่ต่อมาจึงได้รู้ว่า
หลงทาง Mick บอกว่าเป็นเร่ืองปกติ เพราะตามอาคารใช้ภาษาฝรั่งเศสบอกทาง อาจจะไม่
เข้าใจได้ 
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เรื่องราว/สาระ: 
 

 เวลา 9:15 น. Mick แนะนํากรอน กรอนพึงมาจากประเทศอังกฤษ จะบรรยายให้
เราฟังบางหัวข้อ และเป็นผู้ช่วยMickในการดูแลพวกเรา กรอนจะอยู่กับเราตลอดโครงการ
สามสัปดาห์ กรอนอายุค่อนข้างมาก แต่มีความกระตือรือร้นสูงมาก 
 
ต่อมา Mick ให้เราทุกคนแนะนําตนเอง โดยให้พูด 5 หัวข้อ 
1. ชื่อ-สกุล      
2. มาจากประเทศ    
3. สอนนักเรียนอายุเท่าไร    
4. ทําไมจึงอยากมา CERN 
5. บอกจุดเด่นของเราที่คนอื่นไม่รู้ 
หลายคนพูดช้า ๆ เพราะไม่ใช่ภาษาของตนเอง พวกเราผลัดกันออกไปพูดได้ครึ่งหน่ึง และ
Mick บอกว่าส่วนที่เหลือไว้ต่อตอนบ่ายผู้เขียนได้พูดเป็นคนสุดท้ายของรอบแรกพอดีคะ    
 
-  บรรยายตาม PPT  
-  หน้าเว็บไซต์หลักของ CERN ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง แตเ่น้นย้ําส่วนของการศึกษา  
-  ด้านการให้บริการด้านการศกึษาของ CERN  
-  ระหว่างบรรยายก็จะแทรกคําถาม และให้ข้อคิดเป็นระยะ ๆ 
-  Mick ถามว่าพวกเราสอนนักเรียนประมาณก่ีคนต่อปีการศึกษา ส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกัน 

ประมาณ 30 คนต่อห้อง เพ่ือให้เราเห็นภาพว่าพวกเราจะทําให้นักเรียนทั้งโลกรู้จัก
อนุภาคเพ่ิมข้ึนก่ีคน 

 
ความประทับใจ: 
 

=>  Mick มีวิธีการพูดให้ครูทุกคนทําหน้าที่ของตนอย่างดท่ีีสุด   
=>  เพ่ือนครูจากประเทศยูกันดา มีนักเรียนที่เรียนฟิสิกส์ต่อคาบประมาณ 100 คน 
 ทําให้เราทุกคนตะลึงและตระหนักว่ามีเพ่ือนครูบางประเทศทํางานหนักกว่าเรามาก 
 แต่ Mick กลับบอกว่า เพ่ือนเราคนน้ีโอกาสดี เพราะจะมีนักเรียนรับการถ่ายทอดได้

มากกว่า 
=>  Mick เล่าว่ามีนักฟิสิกส์คนหน่ึงทํางานที่ CERN บอกเหตุผลที่มาทํางานที่น่ีเพราะเม่ือ 

15 ปีที่แล้ว ครูเคยพามาทัศนศึกษาที่น่ี และตั้งใจว่าจะมาทํางานที่น่ีให้ได้ 
=> นักเรียนมองว่าวิชาฟิสิกส์เป็นเหมือนภูเขาสูง ปีนข้ึนไปยาก เราต้องเป็นครูที่เสมือน
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เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ช่วยพวกเขาไปถึงยอดเขาน้ัน
=>  มีครูโปแลนด์หน่ึงคน มาโครงการ HST ที่น่ี เมื่อกลับไปพานักเรียนมาทัศนศึกษาที่  
 CERN 
=>  เราเป็นครูไม่ควรทําตัวรู้ไปซะทุกอย่าง  
=>  เอาสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นที่น่ีไปเล่าให้นักเรียนฟัง  
 

 

เวลา 10.00 น. 

กิจกรรม: ฟังบรรยาย 
 
บรรยายโดย:       

  
 John Ellis (Cern well known theoretician)  

 
สถานท่ี: 

 
ตึก 40 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint  
เรื่องราว/สาระ: 
 

     จอร์น อริส เป็น Senior of CERN เคยอยู่ที่ King College London จอร์น อริส 
บรรยายสบาย ๆ ยังกะเล่านิทาน ใส่เสื้อสูตรพ้ืนฐานของ Standard Model เมื่อการบรรยาย

 
 
 
 

ภาพที่ 12: เป็นภาพถ่ายจากด้านบนของอาคารท่ี 40 
อาคารน้ีซึ่งเป็นที่ทํางานของนักฟิสิกส์ของ CMS และ 
ATLAS และ ในการอบรมครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
(HST2012) สว่นใหญ่ก็ใช้หอ้งเรียนท่ีตึกน้ีคะ 
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จบ สังเกตไม่มีใครถามเลยคะ เพราะทุกคนคงจะกําลังตื่นเต้น และต่อมาก็ตามด้วยการ
ถ่ายรูปหมู่ Mick บอกตอนช่วงท้ายของการบรรยายว่า เราอาจจะได้ เข้าฟังสัมมนาในวันพุธ 
เรื่องฮิกส์ 

 

เวลา 14.00 – 18:00  น.  

กิจกรรม: ศึกษานิทรรศการ Globe
บรรยายโดย:       Mick Storr 
สถานท่ี: ห้อง ประชมุที ่Globe
เรื่องราว/สาระ: 
 

    Mick ขอให้เพ่ือนครูแนะนําตัวต่อจนครบทุกคน ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มครูเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก ชมและศึกษานิทรรศการที่ Globe  กลุ่มที่สอง ชมและศึกษานิทรรศการท่ี 
Microcosm ผู้เขียนอยู่กลุ่มท่ีสอง จึงเริ่มเข้าชมและศึกษาที่ Microcosm ก่อน ต่อมา Mick
มอบแบบสอบถามให้ทุกคน และยํ้าว่าหน้าท่ีของเราต้องดูนิทรรศการแล้วต้องศึกษา 
นิทรรศการในฐานะของครูฟิสิกส์ว่ามีประโยชน์กับนักเรียนหรือไม่   
 
      ผู้เขียน เริ่มชมตั้งแต่ต้นไปตามลําดับ  

 - เร่ิมจาก time line แสดงประวัติของการคน้พบอนุภาค บอกเล่าผู้ได้รบัรางวัล
โนเบลสาขาฟิสิกส์  

 -  อุปกรณ์สาธิตความรู้เรื่องอนุภาค 
 -  มีหูฟังคล้ายกับเราฟังโทรศัพท์ แต่มีประเด็นให้เลือกหยิบหูโทรศัพท์ฟัง ซึ่งก็น่า

ฟังทุกเรื่องคะ เช่น antimatter  
 -  เป็นคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง แสดงความรู้เก่ียวกับเคร่ืองเร่งอนุภาค แตต่อ้งรอคิว

นาน เลยดูไมจ่บ อดดูตอนท้าย ซึ่งเป็น VDO Microcosm ปิด 17.30 น. ตรง
เวลา ผู้เขียนเดนิออกพร้อมเพ่ือนครูอีก 2-3 คน  

           
ความประทับใจ =>  ระหว่างดูนิทรรศการท่ี Microcosm ผู้เขียนกําลังสนใจเคร่ืองวัดสารกัมมันตรังสีที่วัด

รังสีของสารตัวอย่าง 3-4 ชนิด มีคุณลุงชาวอังกฤษเดินเข้ามากใกล้ ๆ และเล่าให้ฟังว่า 
นาฬิกาน้ีมีส่วนผสมของเรเดียม เคร่ืองตรวจวัดรังสีตรวจจับรังสีได้จึงส่งสัญญาณเสียง
ดัง และเล่าต่อไปว่าท่านชอบเน้ือหาด้านอนุภาค และควันตัมฟิสิกสม์าก  แต่เมื่อ 50 ปี
ที่แล้ว เน้ือหายังไม่ก้าวหน้าจึงยากที่จะเข้าใจ จึงหาโอกาสมาชมนิทรรศการที่ CERN 
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โดยมีภรรยามาด้วย เธอบอกว่าที่น่ีไม่สะดวก เพราะไม่เก้าอี้ให้น่ังเลยแต่นิทรรศการ
บางที่ท่ีอังกฤษมีเก้าอี้ให้ แต่ผู้เขียนจําชื่อสถานท่ีไม่ได้คะ !! คืนน้ันผู้เขียนจึงเข้าไปอ่าน
เรื่องนาฬิกาที่มีสารเรเดียม สรุปความจากอินเตอร์เน็ตได้ดังน้ีคะ “มีการใช้เรเดียมบน
หน้าปัดนาฬิกาเมื่อก่อนน้ี ตามที่เราเคยทราบกันมาแล้วเก่ียวกับเรเดียมว่า ในปี 1915 
ถึง 1925 มีการว่าจ้างสตรี 4,000 คน ในโรงงงานนาฬิกา ให้ทาเรเดียมลงบนหน้าปัด
นาฬิกา โดยใช้พู่กันขนาดเล็ก ซึ่งคนเหล่าน้ีใช้พู่กันแตะปลายลิ้น เพ่ือทําให้ปลายพู่กัน
แหลม ทําให้ได้รับเรเดียมจํานวนมากเข้าไปในร่างกาย และทําให้ประมาณ 2% ของ
คนเหล่าน้ี เสียชีวิตเน่ืองมาจากมะเร็งกระดูก หลังจากปี 1925 จึงมีการห้ามใช้ลิ้นกับ
เรเดียม และไม่มีการเสียชีวิตเพราะมะเร็งจากเรเดียมอีก” เหมือนกันที่คุณลุงจาก
อังกฤษเล่าเลยคะ 

=>   มีนักเรียนในยุโรปมาชมนิทรรศการ พร้อมเรา บางคนก็น่ัง ดูคล้ายไม่ค่อยสนใจสาระ
ในน้ีนัก แอบคิดในใจว่า เด็ก ๆ ก็เหมือนกันทั่วโลก มีทั้งที่สนใจและไม่สนใจอนุภาค
ฟิสิกส์     

=>  เมื่อนิทรรศการปิด ผู้เขียนเดินกลับออกมาและแวะทําแบบประเมินการชมนิทรรศการ
ที่ห้องสมุดของ CERN ก่อนถึงเวลานัดหมาย ครั้งน้ีเป็นการเข้าน่ังในห้องสมุดคร้ังแรก 
ประทับใจมากคะ เพราะเงียบสงบมีคนน่ังอ่านหนังสือ บ้างก็ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
หยิบสมุดบอกคุณสมบัติของอนุภาค (ของฟรี) มา 1 เล่ม ไม่กล้าหยิบมาก เพราะคน
อื่น ๆ ก็ควรจะได้รับเช่นกัน  

 
เวลา  18.00   น. 

กิจกรรม: ประเมินผลการชมนิทรรศการ
 
บรรยายโดย:       

     
      Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
ห้องอาหาร CERN 

เรื่องราว/สาระ: Mick แบ่งกลุ่ม ให้ประเมินผลการชมนิทรรศการ กลุ่มเรามีครูทิฟฟานี เธอรับอาสาเป็น
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 เลขานุการ เพราะบอกว่าตนพิมพ์ได้เร็ว และเคยเป็นเลขานุการ โดยจะพิมพ์ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม 
 
 โดยรวมกลุ่มเรามีความคิดว่า Microcosm ต้องปรับปรุงหลายอย่าง เช่น ข้อความที่
บรรยายยาวเกินไป หลายภาษาทําให้คนดูตาลาย มีคอมพิวเตอร์แสดงแอนนิเมชั่นเพียง 1 
เครื่อง ทําให้บางคนไม่อยากรอ ควรมีสาระมาก ๆ เพ่ือสนองคนแบบคุณลุงชาวอังกฤษ และ
เพ่ิมเก้าอี้เพ่ือคุณยาย และเพ่ิมความน่าสนใจ เพราะเห็นนักเรียนบางคนเบ่ือ เพ่ือนบางคน
บอกว่าบรรยายหลายภาษา ดูแล้วงง จบการประเมิน ทุกกลุ่มส่งใบประเมินที่ Mick และ
เลขานุการส่ง file ให้ Mick 
 

ความประทับใจ: =>  การทํางานอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน ทาํให้เกิดการพัฒนา เพราะ 
     -  เริ่มจาก มอบหมายให้ครูดูนิทรรศการ ให้เวลานานพอควร 
     -  บอกยํ้าเราตอ่บทบาทหน้าที่ในการชม-ศึกษา 
     -  ให้แบบประเมนิผลนิทรรศการล่วงหน้า 
     -  เมื่อชมเสรจ็ทกุคนบันทึกแบบประเมินให้เสร็จก่อน 
     -  ให้ครูประชมุเป็นกลุ่มยอ่ยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึง ข้อด ีข้อเสีย สิ่งที่ควร   
        ปรับปรุง สิ่งที่ควรมีกระบวนการแบบมีประโยชน์ทําให้นิทรรศการพัฒนาไปได้ถูก 

 ทางคะ 
     

เวลา 20.30 น. 

 กลับถึงห้องครูซันเดน่ังคุยกับคู่หมั่นอยู่บนเตียงผ่านโปรแกรม Skype ผู้เขียนก็เลยปลีกตัวไปน่ังห้องอ่าน
หนังสือ ก่อนไปเลยขอทักทาย อเล็ก (เป็นวิศวกรคอม) นิดหน่อย ข้าพเจ้าน่ังใช้อินเตอร์เน็ตเช็คอีเมล์ได้สักครู่ 
ครูซันเดมาตามกลับห้อง คืนน้ันเรานอนคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ good night อากาศเย็นสบาย เราเปิดหน้าต่างนอน 
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วันอังคารที่  3 กรกฎาคม 2555 

เวลา  04.30 น. 

สถานท่ี: CERN HOSTEL 
เรื่องราว/สาระ: 
 

     ตื่นนอนเช้าน้ี เสียงนกปลุกเช่นเคย ตื่นเช้า จัดแจงตัวเองหยิบเอกสาร คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องเขียนมานั่งอ่าน และเขียนไดอารีที่ ห้องอ่านหนังสือ ของโรงแรม 
 
      เช้าน้ี ซันเดย์ นัดไว้ตั้งแต่ก่อนนอนว่าชวนไปทําบัตรประจําตัว CERN เวลา 7:30 น.  
เราเลยออกจากห้องตอนเช้าพร้อมกัน เราเดินไปทางเส้นสีดําเพ่ือไปอาคาร 55 แต่ประตูด้าน
น้ันยังไม่เปิดเราเลยต้องหาทางเดินอ้อม หลงทางกันจนเหง่ือเริ่มออก พวกเราหัวเราะที่หลง
ทาง (เลยเป็นเร่ืองสนุกไป!!) สุดท้ายเราเลือกเดินนอกอาคารเดินไปตามถนน เลยพบว่าที่ 
CERN เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีอายุยาวนานมากมาย เหมือนเดินอยู่ในหนังยุโรปโบราณบางเรื่อง
เลยคะ และป้ายบอกชื่อถนนก็เป็นชื่อนักฟิสิกส์ทั้งหมด ผู้เขียนเลยได้ความคิดว่าชื่อถนนที่น่ี
เราก็ศึกษาได้ เลยตั้งใจจะหาเวลาถ่ายรูปและค้นคว้า พอไปถึงตึก 55 ใช้เวลาทําเพียง 2-3 
นาที เร็วมาก   
  

ความประทับใจ: 
 
 
 
 

ซันเด จะเป็นคนที่ตรงเวลา คิดเร็ว ทําเร็ว ผู้เขียนชอบ ☺  
ระหว่างเดินไปทําบัตรครซูันเดเล่าว่าเคยเป็นนักกีฬาว่ายนํ้าตอนอายุ 4  ปีเกือบตดินักกีฬา
โอลิมปิกแต่มอีบัุติที่ขา จึงอดเป็นนักกีฬา 
 
 
 
 ภาพท่ี 13: บัตรประจําตัวระหว่างอบรมทีเ่ซิร์น 

ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2555 และเป็น 
                   คีย์การ์ดใช้สําหรับ เข้า-ออก เซิร์น 
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เวลา 09:00   น.   

กิจกรรม:  ฟังบรรยาย 
 
บรรยายโดย:       

                
Dr.Angelos Alexopoulos         

 
สถานท่ี: 

 
ห้อง SALLE DE CONFERENCES 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
 

เรื่องราว/สาระ: 
 

     Mick เริ่มต้นโดยการแนะนําให้เราเรียนรู้ภาษาของประเทศคนอื่น วันน้ีเป็นภาษา
ของครูจากประเทศโปแลนด์ คําว่า สวัสดี โปแลนพูดว่า “จิน-โดป-เร”  บังเอิญผู้เขียนน่ังติด
กับกอเซีย ครูจากโปแลนด์พอดี ครูกอเซียเลยสอนการออกเสียงให้เป็นการส่วนตัว ก็เลยทํา
ให้ผู้เขียนจําได้แม่นเลยคะ ก่อนการบรรยาย Mick กล่าวชมพวกเราว่า  “วันน้ีไม่มีใครมา
สาย” 
 
      Dr.Angelos Alexopoulos จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of 
Atens ประเทศ ประเทศกรีก วันน้ีห้องเรียนเป็นโต๊ะกลม แองกอรอส บรรยายเรื่อง Inquiry-
based Science Education (IBSE) และต่อมาขอให้ครูที่มีประสบการณ์การสอนแบบ IBSE 
เล่าประสบการณ์ให้ฟัง 
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เวลา 11:30 น. 

กิจกรรม: พบปะและตอบคําถาม
 
บรรยายโดย:       

             
Professor Peter Higgs     

 
สถานท่ี: 

 
ห้อง SALLE DE CONFERENCES 

สื่อของกิจกรรม : มีการบันทึก VDO การตอบคาํถาม โดยเพ่ือนจากประเทศโรมาเนีย 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=TvV9xSr0UpU&feature=youtu.be 
 

เรื่องราว/สาระ: 
 

Professor Peter Higgs มาพบ และตอบคําถามที่ห้องของเรา เมื่อตอบคําถามเสร็จ พวกเรา
ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่าน ท่านอยู่กับพวกเราสั้น ๆ แต่ที่มาก็เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสถามสิ่งที่
นักเรียนอยากจะถาม  
 

ความประทับใจ: =>  ก่อน Peter Higgs จะเดินออกจากห้องพวกเราหลายคนขอจับมือทักทาย ผู้เขียนก็เอา
กับเค้าด้วยค่ะ แต่บอกตรง ๆ ค่ะ จําไม่ได้เลยว่ามื่อของท่านน่ิมหรือเปล่า เพราะ
ตื่นเต้น พวกเราย้ิม ดีใจ และผลัดกันไปยืนใกล้ ๆ และขอให้เพ่ือน ๆ ถ่ายรูป สนุก
เหมือนเด็ก ๆ ท่ีกําลังชื่นชอบดาราเลยคะ 

=>  Mick จะหาโอกาสให้กับครูมัธยมเสมอ เพ่ือให้เราได้รับประสบการณ์มากที่สุด เป็น
แบบอย่างของคนท่ีจัดประสบการณ์เพ่ือครูจริง ๆ 
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เวลา  11:45  น. 

กิจกรรม: ฟังบรรยายพิเศษ A short history of neutrinos
 
บรรยายโดย:        Jack Steinberger 

 

 
สถานท่ี: 

 
ห้อง 222  

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint, VDO 
เรื่องราว/สาระ: 
 

แจค ชอบพูดตดิตลก น่ังพูดสบายๆ แบบเลา่ประสบการณ์ ณ หอ้ง 222  (ห้องน้ีติดกับห้อง
อ่านหนังสอืของ CERN Hostel ห้องทีผู่้เขียนน่ังอ่านตอนเช้ามืดทุกวัน) 

ความประทับใจ: =>  การสัมมมามีคนมากมาย ที่น่ังเต็ม ห้องไม่มีที่ว่าง คนจํานวนมากน่ังกันตามพ้ืน ผู้เขียน
ก็เช่นกัน ทุกคนกระตื่อรือล้นตั้งใจฟัง น่ังได้ทุกที่แบ่งพ้ืนที่กันน่ังอย่างมีนํ้าใจ แจค 
ชอบพูดติดตลก น่ังพูดสบาย ๆ แบบเล่าประสบการณ์ และดูจากหน้าเว็บไซต์ของ 
CERN 

 

เวลา 14:00 น. 

กิจกรรม: Introduction to Particle Physics (2/4)
 
 
บรรยายโดย:       

     
 
Rolf Landua (CERN) 

 
สถานท่ี: 

 
80-1-001- Globe 1st Floor 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
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เรื่องราว/สาระ: 
 

Mick นัดพวกเราพร้อมกันท่ีหน้า Globe โดยนัดทางอีเมล์ เพราะช่วงเช้าเราต้องกระจายกัน
ไปฟังสัมมนา Rolf บรรยายเกี่ยวกับอนุภาคตาม Powerpoint แต่ยังไม่จบโดยบอกว่าพรุ่งน้ี
บ่าย 3 เอกสารการบรรยายของตน จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันตามผลการเสนอผล
การทดลองของ CMS กับ ATLAS เก่ียวกับเร่ืองอนุภาค Higgs  
หลังการบรรยาย Mick แบ่งกลุ่มพวกเราเพ่ือลงชื่อเลือก pizza โดยแบ่งตาม อักษรนํา ของ 
นามสกุล ของผู้เขียนเป็นอักษร “P” 

ความประทับใจ: =>  ตื่นเต้น รอ ฟังสัมมนาพรุ่งน้ี
  
 
เวลา 18.15 น. 

กิจกรรม:  ว่ายนํ้า เดินทางไกล พิชซา
 

 
ดูแลโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
สระว่ายนํ้าหน้า CERN ตรงข้ามอาคาร 55 

สาระ/เรื่องราว: 
 

      พวกเรานัดกันหน้าท่ีหน้าตึก 55 และเดินข้ามถนนไปที่สระว่ายนํ้าเดินไม่ถึง 5 นาที
เพราะอยู่ใกล้มาก จ่ายค่าลงสระ 6 CHF ต่อคน ทุกคนต้องจ่ายเงินเอง Mick บอกว่า จุด
อาบนํ้าฝักบัวริมสระว่ายนํ้าเป็นนํ้าจากแม่นํ้ามองบลังค์จึงเย็นมาก ผู้เลยอาบน้ําที่ฝักบัวซ้ํา
ก่อนลงสระเพ่ือให้เสมือนได้เล่นนํ้าจากแม่นํ้ามองบลังค์ ขอบอกค่ะ!!ว่า เย็นมาก ๆ ๆ แต่พอ
ลงสระนํ้าแล้วอุ่นกว่าเยอะคะ 
 
      บรรยากาศรอบสระว่ายนํ้ารอบล้อมด้วยต้นไม้ มีคนนอนอาบแดด 7-8 คน นํ้าใน
สระว่ายนํ้าไม่เย็นมากนัก พวกเราว่ายแข่งกันสนุก ๆ บางคนก็ตั้งใจว่าย โดยเฉพาะครูโรเซลา 
กับครูซันเด บางคนก็คุยเล่นกลางสระนํ้า Mick ตามลงสระด้วย พอได้เวลาเราข้ึนจากสระ
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และเดินทางไกลกันเพ่ือไปรับประทานพิซซ่าที่ร้าน Benvenuto DA ETTORE ร้านพิซซ่า
แบบอิตาเลี่ยนค่ะ เมื่อพวกเราขึ้นจากสระ เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว จึงออกจากมาสมทบกับ
เพ่ือน ๆ ที่ไม่ว่ายนํ้ายืนรออยู่ เพ่ือเดินทางไกลไปร้านพิซซ่าด้วยกัน 
 
       พวกเราเดินกันนานพอควร เดินไปคุยไป ถ่ายรูปไป วิวขา้งทางเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกที่
กําลังปรับสภาพ ส่วนใหญ่เรามักจะคุยเรื่องเดิม ๆ เช่น นักเรียนที่เราสอนมีก่ีคน กิจกรรมที่
ชอบทํา ระหว่างทางMick ชี้ให้ดูพ้ืนที่สําคัญท่ีหน่ึงแต่ ผู้เขียนยืนอยู่ไกลได้ยินไม่ชัด และการ
เดินทางไกลครั้งน้ีครูมาซากิ เดินช้ามาก ๆ ๆ ๆ  
 
       เมื่อถึงร้านพิซซ่า พวกเราสั่งเพียงแค่เครื่องดื่ม เพราะพิซซ่าสั่งล่วงหน้าแล้ว ประเด็น
การพูดคุยของกลุ่มเราก็เป็นเรื่องนิสัยการดื่ม ไม่ดืมเหล้า ไวน์ เบียร์ ผู้เขียนสั่งโค้ก แต่ก็ถือ
โอกาสขอชิมไวน์ดู เลยรู้ว่ารสชาติดีเหมือนกันถึงจะขมบ้าง และรู้สึกได้ว่าร้อนไปถึงกระเพาะ
ขณะที่กลืนลงไป ลองชิมเบียร์ ก็รสชาติดีคะ พวกเราคุยกันหลายเรื่อง เครื่องดื่ม ครู
เนเธอร์แลนด์ชอบกินชีส พิชซาของเพ่ือนครูเยอรมันมาช้า เพ่ือนครูสเปนจึงแบ่งให้กิน 2-3 
คํา และเพ่ือนจากแอฟริกาทุกคนไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์เลย  
 
       เมื่อรับประทานเสร็จก็และเดินกลับพร้อมกัน ขากลับเราเดินท่ามกลางความมืด ชม
ดาว และแสงจันทร์ ผลัดเปลี่ยนเพื่อนคุยกันไปเลยๆ ผู้เขียนรู้สึกได้ว่า พวกเราคุยไม่ค่อยเก่ง 
เหมือน ๆ กัน สิ่งที่เหมือนกันคือความเป็นมิตร เรากลับถึงห้องเวลา 22.00 น. 
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ภาพท่ี 14: ครซูันเด กับผู้เขียน 
ระหว่างยืนรอเพ่ือน ๆ เพ่ือไปว่ายนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความประทับใจ: =>  รอพิซซ่านานมาก พวกเราเลยตอ้งเอาใจช่วยเพ่ือนที่ได้พิซซ่าช้าสนุกไปอกีแบบหน่ึงคะ
=>  เพ่ือนแอฟริกา ไม่กินเหล้า คุยไม่เก่ง น่ังน่ิง ๆ สุภาพ เรียบร้อย    

 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 

เวลา 04:30 น. 

สถานท่ี: CERN Hostel 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 ตื่นนอน หยิบ คอมพิวเตอร์และแก้วกาแฟ กุญแจ ออกไปห้องอ่านหนังสือและ
เข้าอินเตอร์เน็ตดู VDO ข่าวของ ABC news พบลิงค์ 
http://www.abc.net.au/news/2012-07-04/cern-prepares-to-deliver-higgs-
particle-findings/4108622?section=vic 
  
 วันน้ีจะมีการถ่ายทอด ความก้าวหน้าของการทดลองว่า Higgs มีอยู่จริงหรือไม่ 
ผู้เขียนก็เลย search ข่าวฝึกฟังเป็นการเตรียมตัว ข่าวของ ABC เว็บไซต์น้ีฟังง่ายดีค่ะ ทั่วโลก
ให้ความสนใจฮิกส์กันมาก  ทั้งที่หลายคนก็เขียน post ว่า ไม่รู้เลยว่าฮิกส์คืออะไร!!!!!! 
08:30 น. ผู้เขียน ออกไปรับประทานข้าวเช้ากับครูต้า ขณะเดินเข้า restaurant เดินสวนทาง
กับ Rolf  Heuer จริง ๆ แล้ว ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นใคร แต่พอเห็นนักข่าวเดินตาม 
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Rolf พร้อมกล้องบันทึกภาพและไมค์ลอย ทําเอาเราตื่นเต้นตามไปด้วย 
 
      พอซื้ออาหารเสร็จเดินไปเอานํ้า ซึ่งด้านบนของเคร่ืองทํานํ้าดื่มเป็น TV ซึ่งปกติใช้
แสดงสถานะพลังงานของอนุภาคโปรตอนใน LHC แต่วันน้ีใช้ถ่ายทอดบรรยากาศในห้อง 
Main Auditorium ซึ่งการสัมมนากําลังจะเกิดข้ึนในเวลาราวๆ 9:00 น. ระหว่างที่ผู้เขียนยืน
เติมนํ้า มผีู้หญิงยุโรปกลุ่มหน่ึงยืนดู TV อยู่ด้วย แต่คงจะเป็น VISITOR เพราะเธอถามผู้เขียน
ว่าผู้หญิงเสื้อแดงในทีวี ชื่ออะไรผู้เขียนบอกไปว่าน่าจะเป็น speaker แต่จําชื่อไม่ได้ และ
ผู้เขียนก็นึกออกระหว่างน่ังรับประทานอาหารเช้าว่า เคยเห็นเธอใน VDO ของ youtube ที่
ดาวน์โหลดมาดู จําได้ว่าปลายปีที่แล้วการพูดครั้งน้ันดูไม่ค่อยสดใสนัก  
 
       วันน้ีผู้คนดูวุ่นวาย ตื่นเต้นกับการสัมมนาครั้งน้ี นักข่าวเดินกันฝักใฝ่ นักฟิสิกส์หลาย
คนเดินไปหาที่น่ังฟังบรรยายในห้องที่มีการถ่ายทอดซึ่งมี 4-5 ห้อง ที่อาคาร 40 บางคนไปน่ัง
ดื่มกาแฟและดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ บ้างก็ดูการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ในห้องอาหาร 
ในห้องอาหารมีโทรทัศน์วางกระจายตามจุดต่างๆ หลายเครื่อง พอเราทานข้าวเสร็จเราก็เลย
เดิน ข้ึนไปดูบรรยากาศที่ห้อง Main Audutorium อาคาร 500 ซึ่งติดกับห้องอาหาร 
บรรยากาศหน้าห้อง คนแน่นมาก หลายคนถือกล่องถ่ายรูปบันทึก VDO บ้างก็ถ่ายรูป 
เหมือนเรา บังเอิญเราพบ ดร.ชิโนรัตน์ ที่หน้าห้องก็เลยชวนกันมาหาห้องน่ังดู เพราะใกล้เวลา
บรรยายแล้ว ต่อมา ดร.ชิโนรัตน์กับครูต้าก็น่ังดูถ่ายทอดที่ห้องอาหาร แต่ผู้เขียนขอตัวเดิน
ต่อไปนั่งที่ห้องที่มีการถ่ายทอดในอาคาร 40 เพราะจอใหญ่กว่าและไม่มีคนเดินผ่านไปมา กะ
ตั้งใจดูเอาจริงคะ  
 

ความประทับใจ ตอนเช้ามดื ทีห่้องอ่านหนังสอื มองเห็นมีวิวนอกห้องสวยมาก ห้องน้ีตั้งอยู่ห่างจากห้อง 222 
ประมาณ 10 เมตร จึงทําให้นึกถึงการบรรยายของ Jack เมื่อวานช่วงก่อนเที่ยง เช้าน้ีมเีสียง
นกร้อง เบา ๆ เป็นระยะ 
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เวลา 9.00 น. 

กิจกรรม:  ฟังสัมมนา Update on Higgs search (ATLAS and CMS experiments) 
 
 
บรรยายโดย:       

                        
       Rolf Heuer                          และ                    Fabiola Gianotti 

สถานท่ี: 500-1-001 - Main Auditorium
สื่อของกิจกรรม : VDO / Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 เมื่อผู้เขียนมาถึงหน้าอาคาร 40 ก็พบกับเพ่ือนครูอิตาลีชื่อเอเดนอรา เธอบอกว่า ทุก
ห้องเต็มหมดแล้ว แต่เราก็ลองลุ้น เดินลงไปหาที่น่ัง เมื่อลงมาถึงห้องถ่ายทอดการบรรยาย 
(C02)  ที่ห้องน้ีจริงๆ แล้วคนแน่นล้นห้อง เก้าอี้ไม่มีที่ว่าง ยังพอแทรกเข้าไปน่ังบนพ้ืนเหมือน
นักฟิสิกส์คนอื่น ๆ ได้ จุดที่ผู้เขียนกับครูเอเดนอราน่ัง เป็นจุดที่เห็นจอในห้องบรรยายได้
ชัดเจน 
 
 การบรรยายดําเนินไปอยางน่าตื่นเต้น ในห้องเงียบเหมือนน่ังในห้องสมุด มีแต่เสียง
บรรยาย ของ speaker ห้องน้ีเสียงบรรยายค่อนข้างเบา ผู้ฟังน่ังฟังกันเงียบ และตั้งใจมาก ๆ 
คล้ายกับ คนไทยน่ังลุ่นหวยออกเลยคะ แต่ที่น่ีรางวัลที่หน่ึงเป็นค่าซิกมาของ Higgs คะ 
 
 และแล้วเวลา 9.50 น.น้ันก็มาถึง  ผู้ฟังในห้องเราตบมือแสดงความยินดีกันนาน
มาก ๆ ๆ จนทําให้เข้าใจ การค้นพบเป็นความเพียรพยายามของเหล่านักฟิสิกส์ที่น่ี ซึ่งต้องใช้
เวลาหลายปี ประกอบกับครั้งน้ีเป็นการยืนยันผลการค้นพบ chanal แรกของ Higg หลังจาก 
เสียงตบมือที่กึกก้องจบลงก็ตามต่อด้วย Lab CMS บรรยายโดยผู้หญิงเสื้อแดง กางเกงสีขาว 
เธอเป็นชาวอิตาลี ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ผู้หญิงยุโรปคนหน่ึงในห้องอาหารถามผู้เขียนว่าเธอชื่อ
อะไร เธอชื่อ FABIOLA GIANOTTI เป็น ATLAS SPEAKPERSON เธอเร่ิม สไลส์หน้าแรกว่า 
“สถานะของ STANDARD MODEL” ทําให้ ผู้เขียน ย่ิงตื่นเต้นตามเพราะ Higg เป็นอนุภาค
หน่ึงที่กําลังหาข้อสรุปจากการทดลองที่ยืนยันโมเดลทางคณิตศาสตร์ของ Standard Model 
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และตอนที่ผู้เขียนศึกษางานของ CERN จําประโยคหน่ึงในเว็บไซต์ได้แม่นว่า “We have 
future for Higg” ผู้เขียนจําได้ว่าเคยดูเธอบรรยาย จาก VDO ของ CERN ท่ีดาวน์โหลดไปดู
ปลายปีที่แล้วการแถลงข่าวดูเธอไม่ค่อยสดใส แต่วันน้ีเธอดูสดใส พูดเร็ว สําเนียงชาวอิตาลี 
(เทียบเคียงกับเพ่ือนครูที่มาในกลุ่มเรา 3 คน) 
  
 เสียงบรรยายท่ีห้อง ขาด ๆ หาย ๆ ติดขัด แต่นักฟิสิกส์ในห้องดูสามัคคีมากเลยคะ 
ช่วยกันแก้ไขแบบรู้งานเลยคะ เมื่อฟาเบียวบรรยายอย่างรวดเร็วจนตอนหนึ่งเธอกล่าวว่า 
“ฉันเร่งบรรยายเพราะรู้ว่าพวกคุณต้องการฟังสรุปผลการทดลอง ทําเอาคนฟังหัวเราะและ
แล้ว 10.45 น. สรุปผลการทดลอง คนตบมือนานมาก ๆ ๆ เพราะรอบน้ีเป็นผลการทดลองที่
ยืนยัน LAB ของ CMS ด้วย หลังจากนั้นทุกคนก็เดินแยกย้ายกันออกจากห้อง 
 
ปล. เกือบลืมบอกค่ะว่า ระหว่างเครื่องเสียงในห้องท่ีผู้เขียนที่น่ังฟังเบาและเสียงขาด ๆ 
หาย ๆ ทําเอานักฟิสิกส์หลายคนลุกออกไปห้องอื่น ผู้เขียนเลยได้เลื่อนข้ันมานั่งฟังบนเก้าอี้ 
 

ความประทับใจ: =>  ฉันอยากเป็นนักฟิสิกส์ ยินดีและปลื้มใจต่อความสําเร็จของเหล่านักฟิสิกส์และวิศวกรที่ 
CERN  และมั่นใจเหลือเกินว่าถ้านักเรียนมาน่ังอยู่ตรงน้ีที่เดียวกับผู้เขียนคงจะรู้สึก
เช่นกัน 

=>  ระหว่างที่เครื่องเสียงขัดข้อง ในห้องมีท้ังชาวจีน/ฝร่ัง ผลัดเปล่ียนกันแก้ไข จนรู้สึกถึง
ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันใน CERN 

เวลา 10:30 น. 

กิจกรรม:  ก่อนเริ่มต้นการแถลงข่าวการค้นพบ Higg
สถานที:่ 500-1-001 - Main Auditorium
เรื่องราว/สาระ: 
 

 ผู้เขียน ออกจากห้องถ่ายทอดการบรรยายมาสมทบกับ ดร.ชิโนรัตน์  กับครูต้า  พบน้องนว
เดโช ที่หอ้งอาหาร ผู้เขียนเลยรีบซักถามเร่ือง Higg กับ ดร.ชิโนรัตน์ เพ่ือทบทวนความเข้าใจ
ว่าถูกต้องหรอืไม่ และก็เข้าใจถูกตอ้ง ว่าครัง้นี้เป็นการค้นพบ chanal แรก H       ทาว + 
ทาว 

ความประทับใจ: =>  ดีใจมี ดร.ชโินรัตน์ อยู่ที่น่ีด้วย ทําให้เรามอีาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําและตอบคําถาม  
และช่วยให้ผู้เขียนเข้าใจไม่ใหค้ลาดเคลื่อน 
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เวลา 10:45 น. 

กิจกรรม:  การแถลงข่าวหลังการสัมมนา
สถานท่ี: 500-1-001 - Main Auditorium
สื่อของกิจกรรม : ภาพการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
เรื่องราว/สาระ: ผู้เขียนเดินไปที่หน้าห้อง 500-1-001 - Main Auditorium ซึ่งเพ่ิงจะให้บรรยายสัมมนาการ

ค้นพบ Higg เมื่อสักครู่ และขณะน้ีย้ายไปแถลงข่าวที่อีกห้องหน่ึงคือห้อง 
503-1-001 - Council Chamber และถือโอกาสน่ังฟัง การแถลงข่าว/การตอบคําถาม
นักข่าว ซึ่งก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลย เพราะผู้เขียนคิดว่าการตอบคําถามนักข่าวจะต้องเป็น
การพูดที่ทําให้บุคคลท่ัวไปที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์เข้าใจ ดังน้ันจึงน่ังฟังต่อจนถึงเวลาอาหารเที่ยง   

ความต้ังใจ: =>  จะไปดาวน์โหลด VDO การให้สัมภาษณ์ มาฟังซ้ํา และแปล
 

เวลา   14.15   น. 

กิจกรรม: Q/A on Update on Higgs Search 1h0'
 
บรรยายโดย:       Rolf Landua (CERN) 

 
 

 
สถานท่ี: 

 
40-S2-C01-Salle Curie 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

บ่ายน้ีมี ผู้ช่วยบรรยาย อีก 2 คน เป็นนักฟิสิกส์ของ CERN เช่นกัน และตามด้วย Rolf 
Landua รอบน้ีครูฟิสิกส์มีคําถามมากขึ้น คงเพราะผลการฟังสัมมนาตอนช่วงเช้า  

ความประทับใจ: =>  การค้นพบฮิกส์ ชดุแรกทําให้ หัวใจครูฟิสกิส์ฮึกเหมิ ทกุคนคงจะอารมณ์น้ันเลยคะ
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เวลา 15:30-17:00 น. 
 
กิจกรรม: 

 
Parallel Visits : Globe Universe of Particles Exhibition and Microcosm 

สถานท่ี: Globe Universe of Particles Exhibition
เรื่องราว/สาระ: 
 

รอบน้ีผู้เขียนไปศึกษาที่ Globe ทุกอย่างถูกนําเสนออยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมด 
-  เริ่มด้วยการฉายวีดีโอลงบนผนังรอบห้อง บรรยายการเกิดอนุภาคตั้งแต่การ Big bang 

และวิวัฒนาการของอนุภาคจนถึงยุคปัจจุบัน 
-  เมื่อจบลง ก็มีแสงสว่างเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าชมเดินดู และศึกษา ซึ่งมีการนําเสนอหลาย

รูปแบบ เช่น หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่แสดงการเคลื่อนของโปรตอนตั้งแต่เร่ิมต้นจนถูก
บังคับให้ชนกันใน LHC  และฟังประเด็นสําคัญ เช่น ควาร์ก antimatter การนําเสนอ
ชิ้นส่วนที่ใช้เมื่อตอนที่คิด World Wide Web ครั้งแรกของโลก ผู้เขียนอยู่ดูและฟัง จน
ใกล้หมดเวลา และจึงออกจาก Globe  และมาน่ังเขียนประเมินกับ ครูทายาน่า ครูจาก
ประเทศมาดากาสก้า  เรานั่ งบนบันไดทางเข้าโกรบซึ่ ง หันหน้าเข้าหา  ATLAS 
EXPERIMENT เพราะอากาศดีมาก เมื่อทําเสร็จเราเดินกลับ ระหว่างเดินกลับครูไทยาน่า 
บอกว่าเธอซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่ ก็เลยเอามาฝึกถ่ายรูปกันหน้าโกรบ เพ่ือจะได้ผลัดกัน
ถ่ายระหว่างดูงาน เราต้องฝึกถ่ายรูปกันเพราะเธอมักถ่ายรูปแล้วขาหายไป เหมือนคนใน
รูปลอยได้ เราเดินหัวเราะกันสนุกสนานระหว่างเดินกลับเข้า CERN 

 
เวลา 17.30   น. 

                         ผู้เขียนมาน่ังที่ห้องสมดุหยิบหนังสอืมาน่ังอ่านรอประชุมประเมินผล  
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เวลา 18.00 น. 

กิจกรรม: ทํางานกลุ่ม “ร่วมกันประเมินผลนิทรรศการ”
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
ห้องอาหาร CERN 

เรื่องราว/สาระ: 
 

Mick ให้แบ่งกลุ่มโดยยืนเรียงลําดับตามเดือนที่เกิด และนับ 1 นับ  2 ต่อกันไป 
แบ่ง ได้ 7-8 คนต่อกลุ่ม และเริ่มประเมินผลการศึกษานิทรรศการ กลุ่มของผู้เขียนชอบ 
Globe Exibition แต่ก็ยังมีจุดอ่อนหลายจุด ตัวอย่างการประเมิน โกรบดูภายนอก ใหญ่โต
แต่ในส่วนของนิทรรศการนําเสนอสาระได้น้อย  

 

เวลา 19.00 น. 

รายการท่ี  ไปซูเปอร์มาเกต็ คาร์ฟู 
เรื่องราว/สาระ: 
 

ครูทายานา ชวนไปคาร์ฟู ที่ประเทศฝรั่งเศส บอกว่าเดินไปไม่ไกล เราเดินไปตามถนน เพ่ือ
ออกทางประตูหลักของเซิร์นระหว่างทางเราผลัดกันถ่ายรูป ณ จุดตรวจเข้าฝรั่งเศส เมื่อเดิน
เข้าฝรั่งเศสได้สัก 5 นาที ฝนเริ่มตก ก็เลยวิ่งกลับมีรถคันหน่ึงเรียกเราขึ้นรถและส่งเราท่ีหน้า
ทางเข้า CERN พวกเราขอบใจเธอ  

ความประทับใจ: => ฝรั่งเศส อยู่ใกล้แค่เอือ้ม แต่วันน้ี ดูท่าฟ้าไม่เป็นใจ อยากให้เรากลับไปทํางาน  :D  
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วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 

เวลา 04.30   น. 

สถานท่ี: CERN hostel ห้อง Reading Room 
เรื่องราว/สาระ: 
 

ตื่นนอน หยิบหนังสือคอมพิวเตอร์ แก้วกาแฟ ไปห้องอ่านหนังสือ ผู้เขียนเร่ิมร่างไดอารีของ
เมื่อวานเพราะมีเรื่องตื่นเต้นเยอะมาก 
เวลา 05.30 ฝนลงเม็ดเบา ๆ 
เวลา 06.30 น. เสียงนกร้อง ดังชัดข้ึน จนผู้เขียนต้องหันออกไปมอง จึงรู้สึกตัวว่า อ๋อ!!! ฝน
หยุดแล้ว ฟ้าเริ่มสว่าง แต่ท้องฟ้าสลัวเพราะมีเมฆมาก ประโยคน้ีคุ้น ๆ ไหมคะ??? คล้าย ๆ 
กับพยากรณ์อากาศ แต่ผู้เขียนยังคงเขียนไดอารีต่อไป 

 

เวลา 9.00 น. 

กิจกรรม: Parallel activity : Build a Cloud Chamber
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
6-2-004  

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint / อุปกรณ์ทดลอง
เรื่องราว/สาระ: 
 

 Mick ขอให้คนไทยออกไปนําเสนอการพูดทักทาย ครูต้า สอนคําว่า “สวัสดีครับ”
“สวัสดีคะ” Mick  ให้เพ่ือนครู  พูดซ้ํา ๆ จนแม่นเลยค่ะ (หลังจากน้ันมาเพ่ือน ๆ ทักทาย

ผู้เขียนเป็นภาษาไทยเก่งมากคะ)  ☺ 
 
 ต่อมา Mick  แบ่งกลุ่มวิธีโดยนับ 1 และ 2 สลับกันไป เรากลุ่มเลข 1 กลุ่มเรา ต้อง
เดินออกจากห้อง 40-S2-C01 - Salle Curie และเดินไปทางถนนไปสู่ห้อง 6-2-004 ซึ่งอยู่คน
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ละตึกกัน ระหว่างทางพวกเราเดินผ่านอาคารซึ่งเป็นห้องทํางานของนักฟิสิกส์ แต่ดูโบราณ จํา
ได้ว่าดร.ชิโนรัตน์ เล่าว่าที่น่ีสร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บางอาคารดูเก่าแต่สภาพยังดี ก็ยัง
ใช้อยู่ ต้นไม้ก็มีอายุราว ๆ เกือบร้อยปี แอบคิดในใจว่าถ้าคนไทยบางคนมา อาจจะแอบติด
ทองขอหวยก็เป็นไปได้นะ!!!! เส้นทางก่อนถึงอาคารเรียนตึก 6 ด้านซ้ายมองเห็นทุ่งสีทอง 
นอกร้ัวของเซิร์น ทําให้เพ่ือนๆ หลายคน ต้องหยุดถ่ายรูป ชมวิว ก่อนเดินเลี้ยวออกจากถนน
เพ่ือเข้าสู่อาคาร  
 
 พอถึงห้องเรียน Mick ก็เริ่มบรรยาย เล่าประวัติของการศึกษาอนุภาคไปจนถึงสมบัติ
ของอนุภาคเบ้ืองต้น การต่อตั้ง CERN ตั้งแต่ปี คศ. 1959  บอกว่าถึงเราจะมองไม่เห็นอนุภาค 
ท่ีมีขนาดเล็กมาก แต่เราสามารถเห็นอันตรกิริยา (interaction) ของอนุภาคกับอิเล็กตรอน
ของตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผ่านไปได้ ต่อจากน้ัน Mick ก็นําเสนอการทดลองเพ่ือหารอยทาง
ของอนุภาคมิวออน หรืออนุภาคอื่นๆ จากอวกาศ ด้วยการทดลองชื่อคลาวแชมเบอร์ ผู้เขียน
เคยขอให้อาจารย์ลือชา และน้องนิก (ผู้แทนครูฟิสิกส์และนักศึกษา โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น 
รุ่นที่ 2) ทําการทดลองก่อนมาดูงานที่เซิร์น จึงได้เรียนรู้และทําซ้ํา แต่ครั้งน้ีใช้อ่างเลี้ยงปลา
แทนแก้วไอศครีมใส ตอนทําที่ประเทศไทยผู้เขียนมองไม่เห็นรอยทางของอนุภาคเพราะพวก
เราทดลองในห้องนํ้าของโรงแรมเพราะต้องการความมืด ทําให้ไม่มีสมาธิมากนัก และอากาศ
ไม่ระบาย แต่การถ่ายทอดประสบการณ์ของรุ่นพ่ีของเรา ก็ทําให้ผู้เขียนได้ผ่านการฝึก ได้ถาม
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นมาก่อน ครั้งน้ี Mick จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมบอกเหตุผลการ
เลือกให้วัสดุให้เราดังน้ี  

-  อ่างปลาพลาสติกจะไม่แตก ที่ก้นอ่างยึดวัสดุที่ซับแอลกอฮอล์ไว้  
-  แผ่นโลหะดํา ครอบฝาอ่างเลี้ยงปลาได้ 
-  กะบะไม้ ใช้วางนํ้าแข็งแห้ง (dry ice) บนกระบะมีฟอยล์เพ่ือค่ันระหว่าง

นํ้าแข็งแห้งกับแผ่นเหล็กดํา  
-  นํ้าแข็งแห้ง dry ice 
-  แอลกอฮอล์  เข้มข้น 100 % 

 
วิธีทํา -  ฉีดแอลกอฮอล์ใส่ก้นอ่างเลี้ยงปลาจนชุ่ม   
 -  เอานํ้าแข็งแห้งใส่กะบะไม ้  
       -  วางโลหะบนนํ้าแข็งแห้ง    
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 -  ปิดครอบอ่างปลาบนโลหะดํา  
 -  รอ 15-20 นาที   
 -  ส่องไฟฉายดู ระหว่างรอดู 15-20 นาที Mick ก็บรรยายต่อ เกี่ยวกับประวัติการพบ

อุนภาค การประยุกต์ผลการทดลอง เช่นเอาเครื่องดูดฝุ่น คลุมผ้าที่หัวดูด ไปดูดที่
ห้องใต้ดิน และเอามาปล่อยที่อุปกรณ์คราวแชมเบอร์ ก็เห็นอนุภาคมากเพราะมี
เรดอน  และแนะนําเราว่าเอาไว้สอนนักเรียนว่าไม่ควรไปแอบหลับที่ห้องใต้ดิน
เพราะมีเรเดียนเยอะ และระหว่างบรรยายน้ีมีครูชาวอิสราเอลถามคําถามที่ Mick 
ตอบไม่ได้ และ Mick ก็บอกเราอย่างจริงใจว่าตนไม่ใช่นักฟิสิกส์ และสอนให้เรา
เรียนรู้ว่าเราควรบอกนักเรียนแบบนี้ด้วยถ้าตอบคําถามนักเรียนไม่ได้ เมื่อครบเวลา
พวกเราปิดไฟ แต่เปิดให้อากาศระบายเข้าออกได้ และผลัดกันส่องไฟฉายเข้าใน
อ่างเลี้ยงปลาและผลัดกันดู เมื่อเร่ิมดูเราจะเห็นเหมือนหิมะตก ในอ่างปลาคะ และ
รอ จ้องดูที่บริเวณเดิมสักระยะ เราก็จะเห็นรอยทางเหมือนมีอะไรบางอย่างว่ิงผ่าน
หิมะที่กําลังตกอยู่ และวินาทีสําคัญก็เกิดข้ึน เย ้ๆ ๆ ๆ ๆ ผู้เขียนเห็นรอยทางของมิ
วออนครั้งแรกแล้ว...(ที่เซิร์น) ใครที่เห็นรอยทางก็จะอาการเดียวกันคะ คือเริ่ม

ร่าเริง :D ต่อจากน้ันพวกเราก็ว่ิงไป-มา เดินดูกลุ่มของเพ่ือน ๆ ที่เห็นชัดเจนกว่า 

จบการทดลอง พวกเราช่วยกันเก็บอุปกรณ์ และเพ่ือนอีกกลุ่มก็มารอหน้าห้องพอดี 
เราเดินกลับตึก 40 เพ่ือเร่ิมฟังบรรยายเร่ืองมวลต่อ ระหว่างเดินกลับพวกเรา
เปลี่ยนเป็นเดินลัดเลาะตามอาคารต่าง ๆ ผู้เขียนโผล่หน้าเข้าไปดู ตามอาคารที่เปิด
โล่งเผื่อได้เห็นอะไรที่น่าสนใจ พวกเราเดาว่าเป็นอาคารท่ีสร้าง/บํารุงรักษาอุปกรณ์
การทดลอง มีวิศกรบางคนโบกมือ ทักทาย พวกเราอย่างเป็นมิตร 
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เวลา 11:15-12:30 น. 

กิจกรรม: The Concept of Mass
 
 
บรรยายโดย: 

 
 
Goronwy Jones 

 
สถานท่ี: 

 
( 40-S2-C01 - Salle Curie) 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint   
เรื่องราว/สาระ: 
 

เรามาถึงห้อง C01 เราก็เริ่มฟังบรรยายต่อ กรอนทํางานที่ University of Birmingham, 
School of Physics and Astronomy กรอน บรรยายถึงความสําคัญของมวลในการศึกษา
ด้านอนุภาคและมีคําถามว่า สมการของไอสไตน์ ที่ถูกต้องเขียนอย่างไร เพ่ือนๆ ตอบแตกต่าง
กันไป คําตอบที่ถูกต้องคือ E=Mc2  ในการทดลองอนุภาคท่ีแตกออกหลังชนเราจะรู้ค่า
พลังงานและ โมเมนตัมได้จากมวล และนําค่าทุกคู่ที่คํานวณได้มาหาความสัมพันธ์จากกราฟ 
 
มีคําถามของเพ่ือน ๆ หลายคําถามท่ีสื่อในแนวว่า ทําไม่จึงเป็นอย่างน้ัน ซึ่งทําให้กรอน ตอบ 
และแนะนําว่า  Let me try convince you.  
 Let see what nature tell us. Then how do we know what happen. 

ความประทับใจ: =>  บอกตรงๆ เลยคะว่า ตอนต้นคาบผู้เขียนไม่ได้สนใจ เรื่องมวลมากนัก ยังแอบสงสัยว่า 
ทําไมต้องมีการบรรยายเร่ืองมวลโดยตรงด้วย แต่พอฟังบรรยายไปได้สักระยะ อุ้ย!!! 
เจ้า mass น้ีเป็นปริมาณที่แสดงถึงสมบัติพ้ืนฐานของอนุภาค !!!!! ใครว่าไม่น่าสนใจ 
เลยต้องตําหนิ ความรู้น้อยของตนเอง ดีนะที่ยังทันการณ์  

=>  อนุภาคที่เกิดหลังการชนกันของโปรตอน เราจะรู้ว่าเป็นอนุภาคชนิดใด ข้อมูลส่วนหน่ึง
ก็คือดูจากค่ามวลน้ีละคะ 

=>  ชอบเพ่ือนครู HST 2012  เพราะมีคนที่ถามคําถามดี ๆ เช่น US  อิสราเอล  กรีก 
คําถามของเพื่อนมีประโยชน์กับเรามาก 

=>  เพ่ือนครูโรมาเนียจะบันทึกเทปตลอด เธอเล่าว่าสามีเธอเป็นวิศวกรและอยากทราบ
เรื่องท่ีเธอมาอบรมเช่นกัน จึงบันทึกไปฝากสามีที่บ้าน 
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เวลา 14:30 น. 

กิจกรรม: Introduction to Particle Physics (3/4)
 
บรรยายโดย:       Rolf Landua (CERN) 

 
 

 
สถานท่ี: 

 
6-2-024 - BE Auditorium Meyrin 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

เวลา 12.10 น. 
Mick นัดหมายพวกเราท่ีหน้าธนาคาร และเดินไปที่ห้องเรียนตึกเดียวกับท่ีทําการทดลอง
คลาวแชมเบอร์ แต่คนละห้องกัน เมื่อฟังบรรยายเสร็จ เพ่ือนครูก็ถามคําถาม เช่น 
Q: เรายังไม่พบ นิวติโนใช่ไหม  
A: พบแล้ว ปี 1970 

ความประทับใจ: =>  เรื่องน้ีค่อนข้างยาก รู้ได้จากครูโรเซรา ชาวอิตาลีเดินถามเพื่อนครูเพ่ือเช็คว่าเพ่ือน ๆ 
เข้าใจรึเปล่า ดูท่าว่าคล้าย ๆ กันไม่ค่อยเข้าใจ ผู้เขียนเองก็บอกว่าเคยฟังบรรยายที่
เมืองไทยแต่ก็ยังไม่กระจ่าง แตถ้่ามีเวลาศึกษาเพ่ือเชื่อว่าสามารถเข้าใจได้ 
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เวลา 16:30-17:30 น. 
กิจกรรม: TWO NOBEL STORIES : Marie Curie 2 - Ernest Rutherford 1  
 
 
 
บรรยายโดย:       

 
 
Prof. Cecilia Jarlskog (Lund University)  

 
สถานท่ี: 

 
503-1-001 - Council Chamber  

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint  แต่ไม่เผยแพร่
เรื่องราว/สาระ: 
 

      เมื่อหมดเวลาคาบสอนของ Rolf Mick ก็บอกว่ามี สัมมนาเรื่อง TWO NOBEL 
STORIES รายการน้ีไม่บังคับ ใครจะฟังหรือไม่ก็ได้ และถามว่ามีใครสนใจฟังบ้าง ผู้เขียนยก
มือ และมีเพ่ือนอีก 4-5 คน เช่น มาซากิ ทายานา ครูจากโรมาเนีย ทั้งน้ีผู้เขียนตั้งใจจะฟัง
ตั้งแต่เห็นประกาศที่หน้าห้องสมุดอยู่แล้ว  
 

       เมื่อเดินถึงห้อง Council Chamber มีคนยืนดื่มกาแฟ และกินอาหารว่าง อยู่หน้า
ห้อง Council Chamber พวกเราเลยชงกาแฟเข้าไปน่ังดื่มในห้อง และคุ้กกี้ 2-3 ชิ้น ครู
ทายานา และครูมาซากิเข้ามาน่ังด้วย เมื่อถึงเวลาก็มีคนเกือบเต็มห้อง น้องดีน เดินเข้ามา
สวัสดี และเดินหาที่ว่างน่ังฟังเมื่อ ซิเซียรา เริ่มบรรยาย เธอทักทายและแซว แจค สเตนเบิร์ก 
นิดหน่อย ทําให้เรารู้ว่าแจ็กก็มาฟังเช่นกัน 
 

        การบรรยายจุดเด่นเป็นการเล่าชีวิต ของมารี คูรี และ เออเนส รัทเทอร์ฟอร์ด และ
มักจะหยิบยกข้อความจากจดหมาย ที่เขาเขียนถึงคนใกล้ตัวมาเล่า เช่น แม่  เพ่ือน ภรรยา 
ซึ่งลักษณะข้อความ ที่เขียน บงชี้ให้เห็นว่า การที่คนทั้งสองประสบความสําเร็จได้เพราะได้รับ
การสนับสนุนจาก แม่ ภรรยา และเพ่ือน มารี คูรี เคยมีปัญหา ระหว่างการได้รับโนเบลคร้ังที่
สอง แต่เธอก็ยังกล้าไปรับ ไม่กลัวสังคม 

ความประทับใจ: =>  สังคมของ CERN จะมีการเคลื่อนไหวของความรู้อยู่เสมอ ผู้เขียนสังเกตว่าการจัด
สัมมนาเป็นการแบ่งปันความรู้ที่คนบรรยายสนใจและค้นคว้ามาแล้ว และมาเล่าให้คน
อื่นฟัง จบลงด้วยการรับฟังความเห็นของคนฟัง ซึ่งมุมมองหรือคําถามของคนฟังก็ช่วย
พัฒนาผู้บรรยายได้เช่นกัน  
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เวลา 18:00 น. 
กิจกรรม: งานกลุ่ม “Lecture Review and Discussion”
 
ดําเนินการโดย:      Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
ห้องอาหารเซิรน์ 

เรื่องราว/สาระ: 
 

     Mick แบ่งพวกเราออกเป็น 5 กลุ่ม และให้คิดคําถามเกี่ยวกับงานของ CERN โดย
เป็นคําถามของคนทุกวัย ให้เราใช้วิจารณญาณคิดว่า เขาน่าจะอยากรู้อะไร อยากถามอะไร   
 
      เสร็จจากงานกลุ่ม  ผู้เขียนน่ังรับประทานอาหารกับเพ่ือนๆ ที่ห้องอาหารต่อ ช่วงน้ี
เพ่ือนๆสนใจ กีฬาโอลิมปิกที่กําลังจะจัดที่ลอนดอน บางคนบอกว่าอยากเข้าร่วมพิธีเปิด มี
เพ่ือนคนหน่ึงเป็นอาจารย์ในยุโรป เล่าว่าที่ประเทศของตนเคยได้รางวัลเหรียญทองกีฬา
โอลิมปิก ผู้เขียนเลยให้เพ่ือน ๆ คิดว่าประเทศไทยก็เคยได้เหรียญทอง แต่เป็นกีฬาอะไร 

เพ่ือน ๆ คิด แป๊บเดี๋ยวก็ตอบได้แล้วคะ กีฬามวย  เพ่ือนเราน้ีเก่งจริง ๆ ๆ ☺ จริง ๆ แล้ว
ผู้เขียนแค่เพียงอยากบอกพวกเขาโดยทางอ้อมคะ แต่แกล้งทายคําถาม ฮ้า ๆ ๆ   
เมื่อรับประทานเสร็จ ผู้เขียนก็เดินยิ้มเข้าห้องสมุดไปหาหนังสืออ่าน แอบดีใจที่ทําให้เพ่ือน ๆ 
จําได้ว่า ประเทศไทยเราก็เคยได้เหรียญทองในกีฬาโอลิกปิก  

ความประทับใจ: =>  การน่ังดื่ม- กิน กับเพ่ือนครูเป็นเวลาท่ีดีมาก ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้หลากหลาย
เรื่อง   ไดผ้อ่นคลาย และเพิม่ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนได้ด ี
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วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 

เวลา 7:30 น. 

  ผู้เขียนออกมารับประทานอาหารเช้า สักครู่กรอนมาร่วมโต๊ะด้วย และเริ่มเล่าให้
ผู้เขียนฟังว่า เมื่อเช้ามืดเขาสะดุ้งตื่นก่อนเวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ และนอนต่อไม่หลับ เลย
ลุกข้ึนมานั่งตอบอีเมล์ของลูกศิษย์ มีลูกศิษย์คนหน่ึงบอกว่าที่ ATLAS Experiment 
ตอนนี้พบ Higg เพ่ิมอีก 1 แชลแนว สักครู่ต่อมา เพ่ือนครูเริ่มทยอยมาร่วมโต๊ะกันมากข้ึน
ผู้เขียนเห็นว่าคนเยอะมากจนไม่มีที่น่ัง เลยสละท่ีน่ังให้เพ่ือนและขอตัวไปห้องสมุด  และ
กลับออกมาตอน 09.15 น . เพ่ือเข้าเรียน ขาออกจากห้องสมุด เดินสวนทางกับ 
ดร.ชิโนรัตน์ ซึ่งกําลังเดินไปอ่านหนังสือเช่นกัน (ปล. ดร.ชิโนรัตน์ เล่าว่าท่านก็ชอบ
ห้องสมุดที่น่ีเช่นกันคะ) 

 

เวลา 9:30 น. 

กิจกรรม: Introduction to Particle Physics (4/4)
 
บรรยายโดย:       Rolf Landua (CERN) 

 
 

 
สถานท่ี: 

 
อาคาร 40 ( 40-S2-A01 - Salle Andersson) 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

     วันน้ี Mick ให้เพ่ือนจากประเทศเอสโตเนียสอนคําว่า สวัสดี น้ันคือ “เท รา คอ มี คุด”
จากนั้นก็นัดหมายพวกเราเวลา 14:00 น. ให้พร้อมกันที่หน้าธนาคาร  
     วันน้ี Rolf สอนพื้นฐานความรู้ของอนุภาคในเชิงประวัติ และคุณสมบัติของอนุภาค 
เช่น 100 ปีของการค้นพบอนุภาคฟิสิกส์ จนกระทั่งมี Standard Model 

ความประทับใจ: =>  เน้ือหาด ี เข้าใจไม่อยาก ควรแปลให้ นักเรียนไทยได้ทราบ
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เวลา 11:00-12:00 น. 

กิจกรรม: An Introduction to Quantum Fluctuation
 
 
บรรยายโดย: 

 
 
 Goronwy Jones (School of Physics and Astronomy) 

 
สถานท่ี:  

 
อาคาร 40 ( 40-S2-A01 - Salle Andersson) 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

เข้าใจยากคะ เพ่ือน ๆ ก็พูดเหมือนๆ กัน กรอนสอนแบบอ่านจากกระดาษท่ีเตรียมมา อีกทั้ง
พวกเราอาจจะมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ 

 
เวลา 14:00 น. 

กิจกรรม:  เตรียมทํางานกลุ่ม Pathway Project และประเมินผลนิทรรศการ
 
บรรยายโดย:       

                
Dr.Angelos Alexopoulos  และทีมงาน       

 
สถานท่ี: 

 
ห้องบรรยาย ตึก 6  (6-2-024 - BE Auditorium Meyrin) 

เรื่องราว/สาระ: 
 

 ดร. แองกอลอส แจ้งเร่ืองว่าขอให้เราเข้าไปตอบคําถามในแบบสอบถามใน
อินเตอร์เน็ตซึ่งได้ส่งลิงค์ให้เราทางอีเมล์แล้ว โดยขอให้เรา สร้างรหัสของตัวเอง ดังน้ี  
  รหัสประเทศ-ชื่อพ่อ 2 อักษรแรก-ชื่อแม่ 2 อักษรแรก-ปีที่เกิด 
  ดังน้ัน รหัสของผู้เขียนคือ TNaSa70 และ รหัสงานเป็น CHCE12  
 
 จากน้ันให้คิดกิจกรรมสําหรับนักเรียนอายุ 12-15 ปี ให้เสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 
2012  
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 ถ้าใครมีกิจกรรมดี ๆ CERN จะสนับสนุนการทํางาน ต่อมา ดร.แองกอรอส ก็เริ่ม
แนะนํา Pathway Project ซึ่งมีข้อมูลอยู่ที่ลิงค์ www.pathway-project.eu/node/4 
เป็นโครงการส่งเสริมการสอนแบบ inquiry ให้แก่ครูทั้งยุโรปและเอเซีย  สาธิตตัวอย่าง
วิธีการแบบ inquiry ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และดําเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์แบบ inquiry ร่วมถึงการส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากกัน
และกัน เป็นต้น Pathways Project ดําเนินการมาแล้วกว่า 1 ปี พวกเรา HST 2012 ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการนี้ โดยงานของเราคือคิดกิจกรรมท่ีจะทําที่ประเทศตนเอง ต่อจากน้ัน 
แองกอรอสก็แนะนําเพ่ือนร่วมทีมของตนอีก 3 คน ทีมงานของแองกอรอส เล่าว่าตนได้คิด
เครื่องวัด cosmic muon ตอนมีอยู่ 4 เครื่อง และอาจจะให้เราได้ทดลองใช้ ทีมงานอีกคน
หน่ึงเคยสอนอยู่ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงมา 3 ปี เสนอนําผลงานของเขาให้เราดูว่า
เขาทําอะไร และให้เราถามข้อสงสัยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้  

 
 ภาพที่ 15: ระหว่างที่แองกอรอสพูด 
 การเตรียมทํางานกลุ่ม  
 

  

  
 

  

          ภาพท่ี 16: นักฟิสิกส์ซึ่งเป็นทีมงานของ ดร.แอกอรอส  

ความประทับใจ: =>  การทํางานของ ดร.แองกอรอส จะมีทมีงานคอยช่วยเสรมิอยู่เสมอ 
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เวลา 14:30 น. 

กิจกรรม: เข้าชม หอ้งทดลอง  LINAC 2
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
ห้องทดลอง LINAC 2 

เรื่องราว/สาระ: 
 

       เมือ่ ดร.แองกอรอส พูดเสร็จ Mick ก็รับช่วงดําเนินการต่อ  Mick ให้เราแบ่งกลุ่มและ
ให้เราสรุปผลการประเมินการศึกษานิทรรศการอีกคร้ังโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกสรุป
ประเมินผลนิทรรศการ GLOBE และกลุม่ท่ีสองสรุปประเมินผลนิทรรศการ Microcosm  
 

       โดย Mick มอบเอกสารให้เรา ซึ่งเป็นประเมินผลของพวกเราเองที่เคยส่ง Mick  แต่เป็น
ผลของหลายกลุ่มและให้เรารว่มกันอ่าน และแลกเปลี่ยนความคิดกันให้ได้สรุปออกมา 1 ชุด 
กลุ่มของเราสรปุการประเมินนิทรรศการ Microcosm พวกเราใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาทีก็ได้แนว
ทางการทํางาน โดยเรามตีัวแทนถือเอกสารสรุปของแตล่ะกลุม่ที่ได้จาก Mick  มีครซูนัเด 
เป็นเลขานุการ และคนท่ีเหลอืผลัดกันอ่านและเสนอความคิดเราดึงเอาประเด็นที่เหมอืนกัน
ออกมาก่อน และพิจารณาขอ้คิดเห็นที่เหลอื เมื่อทํางานเสร็จ Mick พาเราเดินออกจาก
ห้องทดลอง  LINAC2 เราเดินออกไปจากห้องบรรยาย ตึก 6  (6-2-024 - BE Auditorium 
Meyrin) และเดินไปชม LINAC2  Mick แบ่งครูออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มของผู้เขียนเลือก
เข้ารอบสอง และพวกเราก็เดนิถ่ายรูปรอด้านนอก แต่ละกลุ่มใช้เวลาเดินชมประมาณ 20 
นาที  
 

          LINAC2 เป็นเคร่ืองอนุภาคแบบแนวตรง (linear accelerator, LINAC2) โดยเร่ง
โปรตอนจนท่ีพลังงาน 50 MeV และส่งตอ่ให้กับ PS Booster และโปรตอนจะถูกส่งตอ่ไปที ่
Proton Synchrotron (PS) ตามด้วย Super Proton Synchrotron (SPS)  และสุดทา้ยก็
ส่งตอ่เข้า Large Hadron Collider (LHC) และโปรตอนจะเคลือ่นอยู่ใน LHC เป็นเวลา  20 
นาที จนไดค้วามเร็วหรือพลังงานสูงสุด  มีเพ่ือนครูชาวแคมาลูนถาม Mick ว่า LINAC1 อยู่ที่
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ภาพท่ี 17: กลุม่ครูที่รอเข้าชม LINAC2 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18: ส่วนประกอบภายในของเครือ่งเร่ง  
อนุภาคแนวตรง ซึ่งวางแสดงให้ชมอยู่หน้าหอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19: หอ้งควบคุม LINAC2 

 

ไหน Mick บอกว่าตอนน้ีไมม่ีแล้ว
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ภาพที่ 20: เครื่อง LINAC2 เป็นทรงกระบอกโลหะสีส้ม
ใหญ่ขนาดใหญ่ ด้านหลังของผู้เขียนค่ะ 

เวลา 21:00 น. 

กิจกรรม: พักผ่อนยามเยน็   
สถานท่ี: ห้อง 402 CERN hostel 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 ตอนนี้แม้จะสามทุ่มแล้ว แต่ท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่ เพ่ือนร่วมห้องไม่อยู่ก็เลยนั่งพิมพ์
ไดอาร่ีที่ห้อง โต๊ะทํางานในห้องจะหันเข้าหาลานนั่งเล่นระหว่างตึก 40 กับ 39 ระหว่างน่ัง
ทํางานได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆ แต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ก็เลยถ่ายรูปไว้บอกเล่า บรรยากาศ
ของวันน้ีให้ดูกันค่ะ เวลา 21:40 น. ผู้เขียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมเฟสบุคคุยกับครูต้า น้อง
นวเดโช และน้องดีน เพ่ือนัดหนายการท่องเท่ียว..เอ้ย..เรียนรู้โลกกว้าง 
ในเมืองเจนีวา วันพรุ่งน้ี (วันเสาร์)  
 
ปล. เมื่อมาเขียนปรับแก้ไดอารขีองวันน้ี นึกข้ึนมาได้ว่า ธรรมเนียมฝร่ังนิยมไปสังสรรค์   
 ในวันศุกร์เย็น (First Friday night ในเจนีวา) 
 

ความประทับใจ: =>  นักฟิสิกส์ที่น่ีจะหาเวลาน่ังคุย ผอ่นคลาย ตามโอกาศอํานวย
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ภาพที่ 21:นักฟิสิกส์ ของ CERN  
น่ังคุยกันยามเย็น หลังหอ้งของโรงแรม 
ที่ลานนั่งเล่นระหว่าง ตึก 40 และ 39 
(CERN Hostel) 
 

วันเสาร์ที ่7 กรกฎาคม 2555 

กิจกรรม: ท่องเท่ียวเมอืงเจนีวา 
สถานที:่ เมืองเจนีวา 
 ภาพท่ี 22: ระหว่างนั่งรถ tram

 เข้าเมืองเจนีวา ในรูปมีน้องดนี  
 น้องนวเดโช ผู้เขียน และครมูาซากิ  
 ครูต้าไม่อยู่ในกล้อง เพราะเป็นตา
กล้อง  
 คาะ 

 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 
        เช้าน้ี เรา ออกเที่ยวเมืองเจนีวา ครั้งแรก หลังจากเรียนมา 6 วัน ทําให้เป็นเวลาที่
เหมาะสมกับการพักผ่อนและได้เรียนรู้ในอีกด้านหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 
        วันน้ีครูมาซากิ ชาวญี่ปุ่น มาด้วย เราเลยมีเพ่ือนร่วมทาง 5 คน คนไทย 4 คน ครูต้า 
น้องดีน น้องนวเดโช ครูมาซากิ และผู้เขียน เราซื้อตั๋วรถ tram ราคา 3 Fr เป็นแบบ ขาเดียว 
เราข้ึน tram จากป้านเซิร์นไปลงท่ีป้ายเบลแอร์  วิวสองข้างทางเป็นบ้านและทุ่งนา ผู้เขียน
รู้สึกได้ว่ามีสไตร์แบบเรียบ ๆ  น่ามอง เท่าที่สังเกต อาคารบ้านเรือนของท่ีน่ีจะไม่ค่อยทาสี 
ก่อน tram เขาสู่ตัวเมือง เราจะเห็นทุ่งนาสีทองสวย ผู้เขียนรู้สึกว่าสีทุ่งนาที่น่ีสีต่างกับที่
เมืองไทย คงจะเป็นนาข้าวต่างสายพันธุ์กัน tram ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถึงป้ายเบลแอร์ 
เบลแอร์อยู่ใกล้กับทะเลสาบสาบเจนีวา สถานีน้ีตั้งอยู่บนสะพานขนาดเล็ก เมื่อเราลงจาก 
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tram ก็จะเห็นแม่นํ้าสีเขียวไหลผ่านใต้สะพาน นํ้าสีเขียวเข้มแต่ใส และเม่ือเดินไปตามริม
ลํานํ้าซึ่งมีร้านอาหาร และเครื่องดืมตลอดทาง เป็นเวลา 1-2 นาที ก็จะเห็นนํ้าพุจรวด 
“เจ็ทโด้” (JET D’EAU) ซึ่งเป็น “สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา” ที่มีความสูงถึง 390 ฟุต ด้วย
ความสูงของนํ้าพุเจทโด้ จึงโดนลมพัด และโอน-เอน ไปมา อยู่ในอากาศ ดึงดูดให้ทุกคนหัน
มอง และมองได้ครั้งละนาน ๆ เพราะการเคลื่อนไหวของมันตามทิศทางลม 
 
 จุดแรกที่เราแวะและเป็นจุดท่ีผู้เขียนชอบมากท่ีได้แวะคือ ตลาดขายผลไม้ – ผักยาม
เช้า คล้าย ๆ กับตลาดเช้าบ้านเราค่ะ มีขายเพียงตอนเช้า ประมาณก่อนเที่ยง ก็เก็บหมด 
ในตลาดมีผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดมาก น่ารับประทานเป็นที่สุดดดด ราคาก็พอเหมาะกับ
ค่าครองชีพที่เราได้รับจากเซิร์น  แต่ผู้เขียนไม่ได้ซื้อ เพราะที่ CERN ก็มีให้เราตักรับประทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23: ผู้เขียนกับร้าน
ผลไมใ้นตลาดยามเช้าของเมอืง
เจนีวา 
 
 
 
 
 

  
 กลับมาตั้งต้นที่สถานีเบลแอร์ ต่อนะคะ เราเริ่มเดินเท่ียวรอบเมืองเจนีวา โดยเดิน
เข้าดูสินค้าของในเมืองก่อน เดินไปตามถนน ที่มีราง tram ด้วย ถนนที่น่ีเป็นทั้งถนนและราง 
tram ขอเปลี่ยนเรื่องสักครู่นะคะ เอ่......น้องนวเดโช ดูจะสนใจนาฬิกาเป็นพิเศษ  บังเอิญ
คุณแม่ของผู้เขียนบอกมาว่า “ลูกไปต่างประเทศครั้งน้ี แม่ไม่เอาเงินของประเทศน้ันเป็นที่
ระลึกนะ แต่แม่อยากได้นาฬิกาของสวิตส์สักเรือน ไม่ต้องแพงนะลูก แต่ขอเพียง ให้มีคําว่า 
Swiss ก็พอแล้ว” ผู้เขียนมั่นใจว่าแม่ไม่ได้พูดเล่น ก็เลยบอกแม่ว่า ถ้าหนูมีเงินพอ หนูจะซื้อ
มาฝากนะคะ ดังน้ันผู้เขียนจึงเริ่มสังเกต ราคา ลักษณะ ย่ีห้อ ไปพร้อม ๆ กับน้องนวเดโช 
เพ่ือเก็บข้อมูลไว้เลือกซื้อให้แม่สักเรือน และพวกพ่ี-น้องอีก 3 คน (กรณีของพ่ีชาย-น้องชาย 
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พวกเขาฝากเงินให้ผู้เขียนล่วงหน้าแล้ว) ย่ีห้อท่ีน้อง นวเดโชชอบ คือ Tissos ผู้เขียนบอก
น้องนวเดโชว่า พ่ีพึงจะเคยได้ยินท่ีน่ีละคะ ขอบอกว่ายี่ห้อน้ีแบบของนาฬิกาสวยจริง ๆ ค่ะ 

แต่!! แพงจัง แอบนึกในใจว่า แม่รอหนูเก็บข้อมูลต่ออีกหน่อยนะคะ ☺ 
 
         กลับเข้าเรื่องที่ผู้เขียนสนใจต่อนะคะ คือความสวยของอาคารในเจนีวา ผู้เขียนเคย
อ่าน (ชอบดูรูป) หนังสือแบบอาคารต่าง ๆ ทั่วโลก จะมีชื่อเฉพาะ และลักษณะที่ต่างกันไป  
ที่น่ีตัวอาคารจะมีระเบียง มีกระถางดอกไม้ มีลวดลายสลัก ทั้งรูปเรขาคณิตและเป็นรูปสัตว์ 
ข้อสังเกตอีกอย่างหน่ึงคือท่ีน่ีมีโบสถ์เยอะ คล้ายกับเมืองไทยของเราท่ีมีวัดเยอะ ระหว่างน่ัง
เขียนไดอารีเลยคิดเอาเองว่าคนไทยชอบเข้าวัด คนเจนีวาก็คงจะชอบเข้าโบสถ์ แต่คนญี่ปุ่น
ไม่ชอบเข้าวัด นิยมเข้าเฉพาะวันปีใหม่ครั้งเดียวค่ะ   

  
 

ภาพท่ี 24: โบสถ์แห่งหน่ึงในเมือง
เจนีวา 
 
 
 

  
        ขอสรุปผลการสังเกตเพ่ือนร่วมทางช่วงก่อนเที่ยงนะคะ น้องนวเดโชสนใจเก็บข้อมูล
นาฬิกา ครูต้าชอบเลือกซื้อเสื้อ-กางเกง เพราะเราต้องรอน้องต้าเป็นระยะ ๆๆ เพราะครูต้า
บอกว่ารอคิวจ่ายเงินนานมาก น้องดีนเน้นฟัง MP3 และน่ังชมบรรยากาศ ครูมาซากิ ถามหา
ร้านแม็คโดนัล ส่วนผู้เขียนชอบอาคารบ้านเมืองที่น่ีค่ะ เงยดูจนเมื่อยคอเลยคะ ขอเล่าอีกนิด
นะคะว่าตอนเป็นนักเรียนอยู่ในระดับ ม.3 เคยเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องแบบอาคารในยุค

ต่าง ๆ ของโลก นึกแล้วเสียดายที่ลืมไปเกือบหมดแล้ว จําได้แต่เสาโรมัน ☺ 
 
        และแล้วพวกเราก็เร่ิมหิว ผู้เขียนจึงเสนอว่าอยากรับประทานขนมปังและเครื่องดื่ม
ในร้านริมถนน เพราะอยากได้บรรยากาศค่ะ ^-^ คะ ครูต้าและครูมาซากิก็เอาด้วย แต่
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น้องนวเดโช กับน้องดีน บอกว่าน่าจะแพงเลยขอไปซื้อที่ร้านข้างนอกและเอามานั่งกินที่ร้าน
กับเรา พวกเราเลือกซื้อนมและขนมหน่ึงชิ้นแบบไม่แพงมากนัก และน่ังรับประทานหน้าร้าน
เพ่ือชมบรรยากาศและดูรถและ tram แล่นผ่านไป-มา เด็กเสิร์ฟอาหารในร้านคุยกับเรา
ระหว่างที่เสิร์ฟอาหารให้เราบอกว่าเธอเป็นคนฝรั่งเศส ทํางานที่ร้านน้ี 2-3 ปีแล้ว และไม่เคย
ซื้อของในร้านน้ีรับรับประทาน เพราะว่าค่อนข้างแพง พวกเราจึงได้รู้ว่า อือ!! คงจะแพง
จริง ๆ แล้วพวกเราก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  
 
         รับประทานเสร็จพวกเราก็เหมือนรถมีนํ้ามันว่ิงต่อได้คะ พวกเราเดินรอบเมืองเจนีวา
ต่ออย่างตั้งใจ ย้ําว่า วันน้ีตั้งใจมาเที่ยวเลยคะ เราเดินมาจนถึงทะเลสาบเจนีวา ถ่ายรูปกับ
นํ้าพุเจ็ทโด้ ถ่ายรูปกับเรือ (เฉพาะผู้เขียนนะคะ เพราะเรือมีเครืองหมายธงชาติสวิสค่ะ ขอ
บอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะ *-* )  
 
       แล้วก็เดินข้ามสะพานซึ่งสองข้างทางมีธงชาติของสวิสกับธงของเจนีวา ตลองทางบน
สะพานมันสั่นจนรู้สึกได้ และน้องดีนไปยืนมองรอยต่อของสะพาน พบว่า พ้ืนถนนรถว่ิงกับ
ทางคนเดิน แยกส่วนกัน และมาสะกิดผู้เขียนและบอกส่ิงที่สังเกต ผู้เขียนจึงขอชมเชยใน
ความช่างสังเกตของน้องดีนเลยคะ เราจึงสังเกตซ้ําอีกรอบ และถ่ายรูปไว้เล่าให้นักเรียนฟัง 
 
        ระหว่างที่เรายืนบนสะพานเราจะมองเห็นยอดโบสถ์ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมือง 
ผู้เขียนจึงตั้งใจว่าจะต้องหาโอกาสข้ึนไปเที่ยวที่โบสถ์น้ีสักครั้ง ท่ีน้ันน่าจะเห็นวิวรอบเมือง
เจนีวา แน่ ๆ ๆ 

 
ภาพที่ 25: ร้านขายของฝากริม
ทะเลสาบหน้านํ้าพุเจ็ทโด ้
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ภาพท่ี 26:  ผู้เขียนขณะส่องดูยอด
ของนํ้าพุเจ็ทโด้ ซึ่งมองเห็นยอดของ
นํ้าพุ ชัดเจนมาก ๆ ๆ เหมือนกับดู
ยอดเจดีย์ในเมืองไทยเลยคะ 
 
 
 

  
       ช่วงเที่ยงน้องนวเดโชบอกว่า ดร.นรพัทธ์กําลังกลับมาจากเมืองลินเดาและจะมา
เที่ยวกับพวกเราตอนบ่าย ระหว่างรอ ดร.นรพัทธ์ เราก็ไปน่ัง tram เที่ยว UN  United 
Nations แต่ไม่ได้เข้าไปด้านในเพราะประตูปิด ที่หน้า UN มีเก้าอี้ 3 ขา ขาหัก ไป 1 ขา 
ตั้งโชว์อยู่ พวกเราถ่ายรูปเสร็จก็กลับมาพบ ดร.นรพัทธ์ และเมื่อพวกเราพบกันก็ทําให้การ
เที่ยวของเรามีเป้าหมาย เพราะ มีไกด์กิติมศักดิ์ น้องนรพัทธ์อยู่ที่น่ีมานานจึงพาเราเท่ียว
ได้อย่างแม่นยํา และรู้ว่าที่ไหนควรไปไม่ควรไป  
 
        น้องนรพัทธ์เพ่ิงกลับมาจากเยอรมัน เพราะไปร่วมฟังบรรยาย รางวัลโบเบลสาขา
ฟิสิกส์ ที่เมืองลินเดา  น้องนรพัทธ์ซื้อแม่เหล็กรูปเมืองลินเดามาฝากเราคนละอัน น้อง
นรพัทธ์เอากระเป๋าเดินทางไปฝากที่ตู้สาธารณะแบบหยอดเหรียญ และเราก็เริ่มวางแผน
เที่ยวชว่งบ่าย จริงๆๆ แล้วผู้เขียนเกรงใจน้องนรพัทธ์ เพราะคิดว่าน้องก็คงจะเหน่ือย แต่มี
น้องแล้วการเที่ยวที่มีเวลาจํากัดจะคุ้มค่ากว่าจริง ๆ ผู้เขียนจึงขอบคุณน้องอีกคร้ังนะคะ   
 
         พอน้องนรพัทธ์ถามว่าอยากไปไหน ข้าพเจ้าจึงรีบบอกว่าอยากไปโบสถ์ในเมืองเจนี
วา น้องนรพัทธ์ say yes ทันที เพราะบอกว่าไปแล้วคุ้มค่า ผู้เขียนจึงดีใจเป็นพิเศษ  
 
         เราเดินข้ึนภูเขา ซึ่งถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้สึกว่าเป็นภูเขาเพราะอาคารบ้านเรือนสร้าง
ปกคลุมตลอดทาง พวกเราเดินไปถ่ายรูปไปตลอดทาง เส้นทางที่เดินข้ึนอาคารบ้านเรือนดู
โบราณ เป็นแบบยุโรป มีคนยืนร้องเพลง แบบเปิดหมวกรับบริจาคเงิน เสียงแปลก ๆ น่าฟัง
ดีค่ะเลยบริจาคให้ 1 Fr ขอบคุณที่ทําให้บรรยากาศของเจนีวาสมบูรณ์ข้ึนนะคะ คุณนักร้อง 
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         ถึงที่โบสถ์ น้องนรพัทธ์ซื้อตั๋วให้เราทุกคน ๆ คนละ 4 Fr บอกว่าให้เป็นของขวัญ
การมาเที่ยวเจนีวา ^-^ ขอให้เจริญ ๆ นะคะน้อง ทั้งเก่งและใจดีจริง ๆ  พวกเราเลย
ขอเลี้ยงอาหารไทยตอบแทนในม้ือค่ําวันนี้ โดยน้องนรพัทธ์จะพาเราไปซื้อวัตถุดิบที่
ร้านอาหารเอเชีย  และท่ีซูเปอร์มาเก็ตที่สนามบินเจนีวา และไปประกอบอาหารที่ห้องพัก
ของน้องนรพัทธ์ ในฝร่ังเศส ซึ่งอยู่เลย CERN ไปประมาณ 10 นาที โดยรถบัสสาย Y 
 
        พวกเราเดินข้ึนไปบนยอดหอคอยของโบสถ์ ที่น่ีเห็นวิวรอบเมืองเจนีวาจริง ๆ ค่ะ 
ถ้าใครเคยซ้ือโปสเตอร์ของเจนีวา ขอบอกค่ะว่าส่วนใหญ่ภาพ top view ถ่ายท่ีน่ีล่ะคะ 
เมื่อกลับลงมาเราไปจ่ายตลาด เฮ้ยไม่ใช่ ซื้อวัตถุดิบโดยมีเป้าหมายเป็น แกงเขียวหวานไก่ 
ไข่เจียวกุ้ง ผัดผักรวมมิตร มื้อน้ีเราจ่ายคนละประมาณ 14 Fr ครูมาซากิชอบมาก บอกว่า
อาหารไทยอร่อยจริง ๆ  เกือบลืมบอกไปค่ะว่า ทําอาหารร่วมกันก็สนุกดี คนละไม้คนละ
มือ รับประทานอาหารเสร็จผู้เขียน ครูต้า น้องดีน และน้องนวเดโช ก็น่ังรถเมล์สาย Y 
กลับ CERN Hostel โดยน้องนรพัทธ์มาส่งที่ป้ายรถเมล์ น้องดีน กับน้องนวเดโช ลงรถ
ระหว่างทาง เพราะหอพักของ CERN Student จะอยู่ในฝร่ังเศส 
 

ความประทับใจ: =>  ขณะที่ผู้เขียนยืนอยู่ทีส่ะพานกลางเมืองเจนีวา ผู้เขียนรู้สกึอยากใหค้รูฟิสิกส์ไทยคน
       อื่น ๆ ได้มโีอกาส เช่นน้ีบ้างจริง ๆ จากใจเลยคะ 
=>   ความเสียสละของน้องนรพัทธ์ 
. 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27: ธงของเมอืงเจนีวา 
 

ภาพท่ี 28: ธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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วันอาทิตย์ที ่8  กรกฎาคม 2555 

เวลา 9.00 น. 

  วันอาทิตย์มีคนน้อย ห้องอาหารถึงจะมีอาหารขายแต่มีประเภทอาหารให้เลือก
รับประทานน้อยกว่าวันธรรมดา ผู้เขียนก็เลยดื่มกาแฟและขนม และไปนั่งทําแบบสอบถาม 
3 ชุด (IBSE Questionnaires) โดยตอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต   โดยไปน่ังทําที่ห้องสมุด 
CERN และถ้ายังมีเวลาเหลือ ก็จะน่ังอ่านหนังสือต่อ  แต่เมื่อตอบคําถามเสร็จ ก็ได้ความคิด
ว่าเราน่าจะซื้อตั๋ว tram เตรียมไว้ล่วงหน้าจะได้สะดวก เพราะคิดดูแล้วว่า ถ้าซื้อพร้อมกัน
กับครูทั้ง 42 คน คงจะวุ่นวายแน่ ๆ ก็เลย ส่งข้อความคุยผ่านเฟสบุค ชวนครูต้าซื้อตั๋วไว้
ล่วงหน้าและแล้วเราก็มีตั๋วล่วงหน้าเรียบร้อย โดยเลือกซื้อแบบ ราคา 8 Fr เป็นแบบ ซื้อ
หลัง 09:00 น. เที่ยวได้ถึงเที่ยงคืน และผู้เขียนก็กลับมาน่ังอ่านหนังสือต่อท่ีห้องสมุด CERN 

 
เวลา 13:00 - 23:00 น.  

กิจกรรม: Discover Geneva Treasure Hunt   (10 h) 
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
เมืองเจนีวา  

สื่อของกิจกรรม : ใบงาน บอกแผนการเดินทางไกลในเมอืงเจนีวา และแบบถาม-ตอบ  
เรื่องราว/สาระ: 
 

 กิจกรรมน้ี Mick ใช้คําอธิบายในตารางกิจกรรมว่า Have fun discovering 
Geneva and finish the day with a well deserved fondue at the Cave 
Valaisanne, Plain Palais  

 
 
 

 
 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนัดหมาย ที่ห้องอาหารเซิร์น เวลา 13:00 น. Mick มีผู้ช่วย 
2 คน Mick  แบ่งกลุ่มโดยยืนเรียงตามอักษรนําของชื่อประเทศและนับ 1 ถึง 4 ผู้เขียนนับ
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เลข 1 ก็เลยเป็นกลุ่มที่ 1  กลุ่มเรามี 10 คน สมาชิกกลุ่มเรา มีครูจากเนเธอร์แลนด์ กรีซ
อิตาลี 2 คน เซอร์เบีย สเปน อเมริกา อังกฤษ ไทย ทีมของเรา ตั้งชื่อทีมว่า “Sunday and 
bridetmate” ที่มาของชื่อทีมก็ไม่ซับซ้อนเหมือน Higgs ค่ะ เพียงเพราะซันเดครูชาวอังฤษ
ตอนเหนือ (เพ่ือนเมทของผู้เขียน) ที่จะแต่งงานเดือนหน้า (สิงหาคม) และเราก็ยกให้เธอเป็น
หัวหน้าทีมและเราซะเลย Mick แจกเอกสารคนละชุดซึ่งบอกรายละเอียดเส้นทางการเดิน
ผจญภัยในเจนีวา และให้ตอบคําถาม ประมาณ 10 ข้อ ลักษณะคําถามก็จะเป็นการเติม
คําตอบเก่ียวกับสถานที่ที่เราเดินไปถึง หรือมีคําถาม ชื่อคน วันเกิด เหตุการณ์ สั้น ๆ ต่าง ๆ 
ที่เคยเกิดข้ึนที่สถานที่น้ัน ๆ  
 
 กลุ่มเราน่ังศึกษาเอกสารประมาณ 10 นาที และเราก็เร่ิมเดินทางไปซื้อตั๋ว tram ที่
สถานีเซิร์น แต่เครื่องขายตั๋วเสียทั้งสองเคร่ือง ซันเดก็เลยไปถามคนขับ tram เขาบอกว่าเรา
ต้องเดินไปที่สถานีถัดไปและซื้อตั๋วที่น่ัน พวกเราจึงเดินไปพร้อมกัน 1 ป้ายเพ่ือซื้อตั๋ว 
(กฏการขึ้น tram คือ ผู้โดยสารจะข้ึน tram ไม่ได้ ถ้าไม่มีตั๋วเพราะจะถูกปรับสูงมาก) เมื่อ
เพ่ือน ๆ กําลังตัดสินใจเลือกซื้อตั๋วแบบชนิดใด ผู้เขียนจึงได้โอกาสแนะนําว่าควรเป็นตั๋วแบบ 
8 Fr (09:00 น. - เที่ยงคืน) ทุกคนก็เห็นด้วย และผู้เขียนก็ยืนห่างออกมาจากเคร่ืองขายตั๋ว
เพ่ือยืนดูเพ่ือน ๆ ซื้อตั๋ว และถ่ายรูปเพ่ือน ๆ  
 

 ภาพที่ 29: ระหว่างกลุ่ม
“เพ่ือนเจ้าสาวซันเด” 
กําลังซื้อตั๋วรถ tram 
 
 
 
 
 

 
 และแล้วปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นในกลุ่ม เพราะระหว่างซื้อตั๋ว ครูจากประเทศแคเมอลูน 
ใช้คําพูดไม่ถูกใจครูซันเดเธอจึงเดินหนี ออกจากกลุ่มไปปรับอารมณ์ราว ๆ 2-3 นาที และ
กลับมาทําหน้าที่หัวหน้าทีมต่อ ผู้เขียนไม่อยากถามสาเหตุท่ีชัดเจน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ความ
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สนุกในกลุ่มเราจึงลดลง และโรเซลาครูจากประเทศอิตาลี ดูจะมีบทบาทในการไกลเกล่ีย
และคอยพูดคุยให้บรรยากาศดีข้ึน  
 
 บนรถ tram พวกเพ่ือน ๆ เริ่มตอบคําถามในใบงานโดยวิธีลัด (คล้าย ๆ กับการ
ขี้โกงคะ แต่คงจะสนุก ๆ) โดยการถามจากชาวพ้ืนเมืองของเจนีวาท่ีน่ังใกล้ ๆ พวกเรา ซึ่งก็
ได้คําตอบมา 2-3 ข้อ เม่ือถึงเจนีวา พวกเราก็เริ่มเดินไปตามจุดต่าง ๆ ซึ่ง เกือบจะเป็น
เส้นทางเดียวกับที่ผู้เขียนมาเที่ยวเมื่อวานเลยคะ นึกไปแล้วก็เหมือนได้มาทบทวนคะ เลย
แอบยิ้ม เออก็ดีนะ!!! ความน่าสนใจของการผจญภัยวันน้ีก็ คือ เมื่อเราต้องตอบคําถามบาง
ข้อเราต้องอ่านข้อความจากป้ายของอนุสาวรีย์ ซึ่งมักจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เป็น กรีก
โบราณ โรมัน เป็นต้น ทําให้ต้องงัดวิชาด้านอักษรศาสตร์ออกมาช่วยกันคนละแรง เมื่อเรา
เดินถึงนํ้าพุเจ็ทโด้ เป็นที่น่าเสียดายเพราะวันน้ีนํ้าพุไม่ยิงข้ึนฟ้า ทําให้หมดสนุก ได้แต่ยืน
อ่านป้าย  ผู้เขียนก็เล่าให้เพ่ือน ๆ ฟังว่าเมื่อวานผู้เขียนมาเที่ยวแล้ว และถ้าพวกเราได้ว่ิง
ผ่านนํ้าพุจะสนุกมาก เพ่ือนบางคนบอกว่าจะหาเวลามาเที่ยวและว่ิงผ่านนํ้าพุเจ็ทโด้ให้ได้ 
(แอบขอบใจน้องนรพัทธ์ที่พาเรามาเมื่อวาน) เมื่อยืนอ่านป้ายเสร็จพวกเราก็น่ังเรือข้าม
ทะเลสาบไปอีกฟากหนึ่ง (ความรู้: นํ้าพุส่งนํ้าครั้งละ 500 ลิตรต่อวินาที ข้ึนไปพุ่งกระจาย
บนอากาศที่ความสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จุดน่าสนใจที่สองคือ 
เซนต์ปิแอร์วิหารในกรุงเจนีวา ที่น่ีได้รับการจดทะเบียนให้เป็น “มรดกยุโรป” พวกเพ่ือน ๆ 
ดูไม่ค่อยสนุก หรือร่าเริงนัก ผู้เขียนไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไม???? เมื่อเรามาถึงวิหารหลายคนดู
ไม่ค่อยสนใจจะเข้าชม ส่วนผู้เขียนเองเมื่อวานเที่ยว-ชมที่น่ีจนเต็มปอด วันน้ีเลยได้ความคิด
ว่าน่าจะชมรอบนอกวิหารดูบ้าง  เพ่ือน ๆ เข้าไปแป๊บเดียวก็ออกกันมาแล้ว และบางคนก็
ไม่เข้าแต่น่ังชมอยู่ข้างนอกกับผู้เขียน ผู้เขียนก็เลยบอกว่าที่น่ีมีหอคอย ถ้าเราจ่าย 7 Fr เมื่อ
ขึ้นไปบนหอคอยแล้วจะเป็นวิวรอบเมืองสวยมาก แต่เพ่ือน ๆ ดูจะกังวลกับการทําเวลา ให้
ไปถึงเป้าหมายโดยเร็วมากกว่าการซึมซับบรรยากาศของท่ีน่ี (ขอบอกคะว่า เสียดายแทน
คะ) ว่าแล้วผู้เขียนยังคงแฮปป้ี ต่อไป แต่ไม่แสดงออกมาก กลัวเพ่ือนหมั่นไส้คะ 
 
          สถานที่น่าสนในต่อมาคือ สวนสาธารณะ Parc des Bastions ที่มีคนมาเล่นหมาก
กระดาน (chess) แบบที่รางหมากกระดานอยู่บนพ้ืนคะ มีคนพ้ืนเมืองมาเล่นกันเยอะเลย
ค่ะ เห็นแล้วนึกถึงพ่ีชายของผู้เขียน และคุณพ่อ (นายณรงค์ พาหุรัตน์) คุณปู่ (นายภูมิ 
พาหุรัตน์) สามคนนี้เล่นหมากกระดานเก่งมาก ๆ ถ้าได้มาเท่ียวที่น่ีคง ได้สนุกกับคน
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พ้ืนเมืองที่น่ีเป็นแน่ และนึกถึงหนังฝรั่งเรื่องหน่ึงโดยผู้แสดงนําเป็นเด็กวัยประถมศึกษาเล่น
หมากกระดานเก่งมากแต่เริ่มลืมเน้ือเรื่อง เข้าเรื่องต่อดีกว่าพวกเราลองเล่นเกมส์กันสอง
กระดาน ส่วนผู้เขียนไม่สันทัด ก็เลยเดินถ่ายรูป กับเพ่ือน ๆ แทน  
 
         จุดต่อมาเป็นกําแพงเมืองเก่าของเจนีวา ที่น่ีน่าสนใจตรงประวัติท่ี Mick บอกไว้ใน
เอกสารว่าเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม คศ. 1602  Mere Royaume เทซุปผักที่กําลังเดือดลงบน
หัวของศัตรู (Savoyard army) ท่ีปีนกําแพงเมืองเข้ามา ในคร้ังน้ันพวกเขาจึงรักษาเมืองไว้
ได้ ทุกปีมีจะมีการฉลองเหตุการณ์น้ี โดยงานมีการเลี้ยงไวน์ และซุป  
 
         เมื่อเดินจนครบรอบ ตามคําสั่งพวกเราก็ข้ึนรถ tram ไปที่ร้าน the Cave 
Valaisanne Chalet Suisse พวกเราลงจากรถ tram ที่ Cirque เพ่ือเดินไปท่ีห้องอาหาร
ตามนัด แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อเราลงจากรถ tram ก็มีโจรวิ่งราวแย่ง
ไอโฟนของผู้โดยสารวิ่งผ่านหน้าเราไป และว่ิงชนผู้เขียนด้วยก็เลยจําหน้าตา สันฐานได้ ขาว
สูง (แต่เป็นผิวขาวแบบไม่สะอาดค่ะ) เจ้าของวิ่งตามไม่ทัน เธอร้องเอะอะ แต่ไม่มีคําว่า 
help เราเลยไม่รู้ว่าที่วิ่งผ่านเราไปคือโจร พวกเราคิดคล้าย ๆ กัน โดยนึกว่าชายคนน้ีจะรีบ
วิ่งข้ึน รถ tram ท่ีเราเพ่ิงจะลงมา เจ้าของไอโฟนเป็นผู้หญิงสวย ลากกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 
เธอบอกว่าโจรแย่งได้แค่เพียงไอโฟน แต่ไม่ได้กระเป๋าเงินไป เธอบอกอีกว่าใส่ส้นสูง จึงว่ิง
ตามไม่สะดวก เพ่ือนเราครูโจเซชาวสเปน วิ่งตามทันทีที่รู้ว่าเป็นโจร แต่ตามไม่ทันเพราะรถ
แล่นไปมาเร็วมากและหลายคันจึงอันตราย  พวกเราเลยช่วยบอกลักษณะให้กับคนขับรถ 
tram เพ่ือแจ้งตํารวจต่อไป 
 
         เมื่อถึงห้องอาหารเรารับประทานขนมปังจ้ิมชีส เรียกว่าฟองดู อร่อยแปลก ๆ ดีคะ 
รับประทานเสร็จ Mick มอบรางวัลให้ทีมท่ีได้ที่หน่ึง ทีมเราได้ที่สอง ทั้งน้ีพิจารณาจาก
คุณภาพการตอบคําถาม เวลา 21.10 น. จบกิจกรรม เสร็จจากรับประทานบางส่วนอยู่ดื่ม
ต่อ บางส่วนกลับโรงแรมเซิร์น มีประมาณสิบกว่าคน ผู้เขียนก็เลือกที่จะกลับเลย เพราะไม่
ดื่มเหล้า ครูมาซากิก็กลับพร้อมผู้เขียน และชวนกันไปดื่มกาแฟในเมืองเจนีวา แต่ผู้เขียน
บอกว่าวันน้ีมืดแล้ว และเจนีวาตอนกลางคืนอันตราย (ตอนนั้นยังรู้สึกกลัวโจรที่วิ่งราว
ไอโฟน ว่ิงผ่านกลุ่มของเราไป) เราก็เลยกลับพร้อมเพื่อน ๆ ระหว่างที่อยู่บน tram เรายืน
ใกล้กับครูจากประเทศแคนาดา ชื่อไบรอัน ตอนแรกเราสามคน ยืนมองชายคนหน่ึงยืนห่าง
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เราไป ประมาณ 1 เมตร เค้าดูเหมือนยืนหลับ  แต่เค้าละเมอด้วย!!! น้ีสิ เราก็เลยมองตากัน
และส่งสัยว่าเค้าเป็นอะไรรึเปล่า เมื่อชายคนน้ันเปิดตาข้ึน ครูไบรอันก็เลยถามว่าสบายดี
ไหม ไม่สบายรึเปล่า ชายคนน้ันตอบว่า เค้าค่อนข้างเหน่ือย แล้วก็ยืนหลับต่อ เราสามคนก็
เลยเร่ิมคุยกันเร่ือยเปื่อย เช่นเริ่มจากการเตรียมแผนเที่ยววันเสาร์ ครูไบรอันบอกว่าอยาก
ได้รถจักรยาน ป่ันไปเที่ยว ผู้เขียนก็เลยเล่าว่าครูอิสลาเอลบอกให้ฟังว่า ด้านหลังเซิร์นมี
จักรยานให้ยืมไปป่ันไปเที่ยวบนภูเขา แต่เมื่อกลับมาแล้วต้องคืนที่ประตูเลย ต่อมาครู
ไบรอันเล่าว่าตนไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเซิร์น ตนต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และคุยเรื่องการ
ไปซื้ออาหารราคาถูกที่คาร์ฟูในเขตประเทศฝร่ังเศส เราทําความเข้าใจเรื่องชื่อของซูเปอร์น้ี
กันอยู่พักหน่ึง เพราะครูไบอันบอกว่าชื่อซูเปอร์น้ีต้องออกเสียงว่า แคร-ฟรี   อือ!!! แคร-ฟรี  
และแล้วเราก็มาถึงเรื่องการสอนแบบ IBSL ผู้เขียนบอกครูไบรอันว่า ผู้เขียนอ่านจบทั้งหมด
แล้ว แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าตนเข้าใจถูกหรือไม่และอยากพัฒนาตนเองในเรื่องการสอนด้วยวิธีน้ี 
ครูไบรอันบอกว่าตนถนัด และตนต้องเขียน โครงร่างการสอนทุกคืน ครูไบรอันก็เลยยก
สถานการณ์เรื่องการตั้งคําถามเพื่ออธิบายผู้เขียน และอยากอธิบายให้ผู้เขียนฟังอีก ถ้ามี
โอกาส   

ความประทับใจ: =>  สังเกตได้ว่า การเดินทางไกลกลุ่ม “เพ่ือนเจ้าสาวซันเด”
เพ่ือนครูจะอ่านคําถาม ละเอยีด 

บ่อยครั้ง ทะเลาะกัน แต่พวกเขาเลือกจะไมพู่ดมาก 
บางคนต้องการทําให้เสร็จเร็ว ๆ เพ่ือผ่านไปถึงจุดสดุท้ายเร็ว ๆ 

บางคนต้องการเวลา ถ่ายรูป บางคนต้องการนั่งพัก สบาย ๆ บ้าง 
บางคนต้องการเวลา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนตอบคาํถามอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดูแล้วเป็นความแตกต่าง  แตผู่้เขียนก็ยังคงมีความสุขดีคะ เพราะมันเป็นเร่ืองธรรมดา 

แตอ่ย่างไรก็ตามวันน้ีเราได้ครเูพ่ิมอีก 1 คน ครูไบรอัน จากประเทศแคนาดา 
 

วันจันทรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2555 

เวลา   06.30   น. 
 เช้าน้ีเดินออกจาก โรงแรม เวลา 06:30 น. อากาศดี มีคนว่ิงออกกําลังกาย 2-3 คน  

เราเลือกเดินด้านนอกห้องอาหารเพราะยังไม่ถึงเวลาเปิด เดินไปตามริมถนน และเข้าตึก 500 

เพ่ือเข้าไปน่ังพิมพ์ไดอารี ที่ห้องสมุดเซิร์น  
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เวลา 7:15 น. 

ออกจากห้องสมุดมารับประทานข้าวเช้า ยังไม่มีเพ่ือนครูมาสักคนเมื่อคืนคงจะดื่ม

กันเยอะ เมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เดินออกไปเข้าห้องสมุดต่อ แต่ระหว่างเดินกับไปท่ี

ห้องสมุด อะอ้า (*-*)  ผู้เขียนเดินสวนทางกับ Jack Steinberger ผู้เขียนจึงส่งย้ิม และกล่าว 

“good morning” และแจคก็ตอบ กลับ “good morning” ผู้เขียนแอบยิ้มดีใจ  ☺  ได้

ทักทาย คนเก่ง เย้ ๆ ๆ 

 

เวลา 8:30 น. 

กิจกรรม: Perimeter Institute workshop  (2:30 h)
 
 
บรรยายโดย:       

          
 
   
 
 
 

 Greg Dick               และ         Dave Fish  
สถานท่ี: 500-1-001 - Main Auditorium 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint  

ลิงค์สื่อการสอนได้แก ่ 
https://www.perimeterinstitute.ca/en/Outreach/General/Teachers/ 
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ภาพที่ 30: การสาธิตการทดลอง 

 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 
          ผู้เขียนมาน่ังรอที่ห้องเรียนก่อนเวลา 10 นาที  ห้อง Main Auditorium พบทีมงาน 
Perimeter Institute กําลังเตรียมอุปกรณ์ และทดสอบสไลด์เพ่ือการบรรยาย บรรยากาศใน
ห้องน่าน่ัง สักครูต่อมาสังเกตว่ามีนิสิต Summer Student เข้ามานั่งรอด้วย 2-3 คน ผู้เขียน
คิดในใจว่า workshop น้ีครูคงจะอบรมร่วมกับนิสิต เวลา 09.40 น. ครูชาวแอฟริกาเข้ามา
น่ังกันด้วย และครูมาซากิก็เข้ามาเสริม แต่สุดท้ายเมื่อ Mick มาถึงเราก็ได้รู้ว่าคาบเรียนของ
นิสิตและคาบอบรมของครูมีการจองห้องซ้ํากัน แต่ Mick เลือกที่จะให้ครูเปลี่ยนห้องเพราะ
ครูมีจํานวนเพียง 42 คน แต่นิสิตมีเป็นร้อย และแล้วพวกเราต้องย้ายห้อง ไปอบรมที่โกรบ 
โดยพวกเราช่วยกันยกของเดินไปที่โกรบ โดยข้ึนไปที่ห้องบรรยายชั้นบนของโกรบ วันน้ี
ผู้เขียนน่ังใกล้กับครูไบรอันชาวแคนาดา (คนเดียวกับที่ผู้เขียนยืนคุยด้วยบนรถ tram ตอน
กลับจากรับประทานฟองดู ขนมปังจ้ิมชีสผสมไวน์) ครูไบรอันมอบกระดาษให้เราแผ่นหน่ึง
เป็นเรื่องของเทคนิคความรู้เร่ืองการสอนแบบ IBSL และบอกว่าเมื่อคืนน่ังเขียนให้เราเพราะ
เห็นว่าเราสนใจ (thank you ใจดีจริง ๆ) ^-^ 
 
          เริ่มการสอน Greg Dick และ Dave Fish เป็นนักวิจัยของ Perimeter Institute 
for Theoretical Physics (PI) เป็นสถาบันวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์ จากประเทศ
แคนาดา ลักษณะกิจกรรมเป็นการนําเสนอส่ือและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทําผู้เรียนได้ฝึกคิด
จริง ๆ และเป็นการคิดเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ที่ไม่ซับซ้อน โดย Greg Dick และ Dave 
Fish ใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น Black Box และ Sagging Rod (กิจกรรมน้ีอยู่ในหนังสือ 
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“Revolutions in Science Based on: Alice & Bob in wonderland animation”
และฝึกปฏิบัติการโดยให้ร่วมกันทําการทดลองตามแผนการเรียนรู้ในหนังสือสอนของ PI โดย
คร้ังน้ีผู้จัดอบรมให้เราทดลอง  

1.  ทดลองเร่ือง “Investigating the nature of the Electron” เป็นการทดลอง
ที่อยู่ในหนังสือ The Challenge of Quantum Reality Teacher’s Guide
การทดลองน้ี ศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอน โดยเริ่มต้นเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมของเมล็ดทราย ไปจนถึงศึกษาพฤติกรรมของแสง 

2. กิจกรรมเรื่อง “Taming the Particle Zoo” เป็นการทดลองในหนังสือ 
Beyond the Atom: Remodelling Particle Physics Teacher’s Guide
เป็นการศึกษาคุณสมบัตขิองอนุภาคโดยใช้ (ไพ่) หรือการ์ดอนุภาค  

      
     จากการอบรมผู้เขียนรู้สึกมั่นใจ ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อและกิจกรรมรู้แบบเช่นน้ี
จะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดีมาก  
 
ปล. หนังสือทั้งหมดที่ได้รับจากการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บของ PI ดูได้ที่ลิงค์
ของสื่อกิจกรรมคะ 
             

ข้อคิดทีไ่ด้: 
 
ความต้ังใจ: 

=>  ครูตอ้งมีแรงบนัดาลใจ (พลัง) ในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับนักเรียน เพ่ือนักเรียน
จะได้ฝึกคิดสรา้งสรรค์ และคดินอกกรอบ 

=>  สื่อการเรียนรูข้อง PI และการทดลองที่ได้ฝึก ผู้เขียนจะนําไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนครูให้มากที่สดุ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาดูงาน HST 2012�

 

66 | P a g e  
 

เวลา 16:45 น. 

กิจกรรม:  สัมมนาพิเศษ เร่ืองความพอเพียง
  

 
 
 
 
ภาพที่ 31: หน้าประตูหอ้ง  
Main Auditorium Amphitheatre 
 
 

 
สื่อของกิจกรรม : 

 
Powerpoint 

เรื่องราว/สาระ: 
 

       เมื่อจบกิจกรรมฝึกปฏิบัติของ IP Mick บอกว่าเวลา 16:45 น. มีสัมมนาจะฟังหรือไม่ก็
ได้ มีคนยกมือจะฟัง 5-6 คน รวมผู้เขียนด้วยเพราะผู้เขียนเห็นประกาศหน้าห้องสมุดตั้งแต่เมื่อ
วาน  เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ทําให้นึกถึงโครงการของในหลวงของเรา เลยอยากฟังมุมมองของนัก
ฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องน้ีดูบ้าง  
 
         เวลา 17.00 น. ในห้องมีคนไม่มาก ประมาณ 100 คน จบบรรยายมีคนถามผ่าน
อินเตอร์เน็ต และคนฟังในห้องก็แสดงความคิดเห็นด้วย ท่ีน่าสนใจคือหลังการสัมมนาคนที่เข้า
ฟังส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นทั้งเสริมและคัดค้านต่อสิ่งที่ผู้บรรยายเสนอผลการศึกษา 
ผู้บรรยายจะรับฟังแต่ไม่คัดค้านความคิดเห็นของผู้ฟัง 
 
         การสัมมนาคร้ังน้ีผู้เขียนดาวน์โหลด Powerpoint ช้าไปจึงเก็บรายละเอียดมาเล่าได้
ไม่สมกับที่ตั้งใจเข้าไปน่ังฟัง แต่โชคดีที่ถ่ายภาพสไลด์ หน้าสรุปเอาได้ดังรูป  
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ภาพท่ี 32: ขณะสรุปการบรรยายเร่ืองความ
พอเพียง 

 
 
เวลา 00:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความประทับใจ: 
 

 
 
 
 เข้านอน วันน้ีนอนดึกมาก เพราะไปน่ังคุยกับเพ่ือนชาวโรมาเนียและโปแลนด์ 
ตอนแรกตั้งใจจะไปขอ file VDO เพราะ เธอจะบันทึกเทปตลอด ระหว่างรอ save เค้า
ชวนดื่มชา ผู้เขียนบอกว่าไม่นิยมดื่มแต่ชอบกาแฟมากกว่า ก็เลยได้ความคิดกลับไปท่ีห้อง 
และเอา หมี่กรอบ กระยาสารท ทองม้วน ไปให้เพ่ือนลองรับประทาน พวกเธอชอบมาก 
ครูกอเชียกินอย่างระวัง ดูแล้วตลกดี แต่พอรู้รสชาติแค่น้ันละ เริ่มสนุก เธอเริ่มนิสัยครู
ฟิสิกส์เลยคะวิเคราะห์ ส่วนผสมของขนมกัน โชคดีที่ข้างๆ กล้องขนมมีส่วนผสม ก็เลยทํา
ให้มีเฉลยคําตอบให้พวกเธอ เมื่อรับประทานจนแม่นยําในรสชาดแล้ว ครูกอเชียชาว
โปแลนด์ เธอกล่าวอย่างมีความสุขว่า วันน้ีได้กินของที่อร่อยมากๆๆ สองอย่าง น้ันคือ 
วายส์  และ หมีกรอบ ผู้เขียนนึกขอบใจน้องสาวที่ช่วยจัดเตรียมขนมไทยเหล่าน้ีไว้ให้  
 
=>  การขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนก็เป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่สุขใจได้เช่นกัน  
      ^-^ เพราะทําให้มีการแบ่งปัน หมีกรอบกับ VDO ( ผู้เขียนนึกขอบใจน้องสาว

มาก ๆ ที่เตรียมจัดซื้อมาให้ ☺ )  
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วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 

เวลา 06:00 น. 

ตื่นนอน วันอากาศดีเช่นเคย ผู้เขียนไม่เคยต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยเพราะมีเสียงนก
ปลุกทุกเช้าจริง ๆ เกือบลืมบอกคะว่า ผู้เขียนและครูซันเด เราเปิดหน้าต่างนอนทุกคืน 
อากาศเย็นสบาย ๆ กว่าติดแอร์คะ  

 

เวลา 06:30 น. 

ออกมานั่งเขียนได้อารทีี่หอ้งสมุด วันน้ียังไม่มีคนเช่นเคยมีเพียงผู้เขียนกับหนังสือ

ที่น่าอ่านมากมายชอบมาก ๆ เช่น รายชื่อหนังสือดี ๆ Particle Physics One Hundred 

Years oF Discoveries an Annotated Chronological และอีกหลายเล่มที่หยิบมากอ่าน

โน้น เปิดน้ี อ่านจุดทีส่นใจไปเรื่อย ๆ 

 

เวลา 07:30 น. 

เช้าน้ีที่ห้องอาหาร ผู้เขียนซื้ออาหารเสร็จก็น่ังตรงข้ามกับชาวญี่ปุ่นคนหน่ึง ซึ่งน่ัง

อยู่โต๊ะถัดไป ครู่หน่ึง มีชายคนหน่ึงเลื่อนเก้าและน่ังลงข้าง ๆ ผู้เขียน โดยนั่งเก้าอี้ถัดไป  

1 ตัว พอผู้เขียนหันไปเห็นว่าเป็น Jack Steinberger ทําเอาลืมเค้ียวไส้กรอกไปเลยคะ วันน้ี 

Jack Steinberger รับประทาน อาหารเช้า เป็นกาแฟกับขนมเดนิชลูกเกด 1 ชิ้น จําได้ว่า

เป็นเมนูเดิม เราหนัมาทักทายสวัสดีตอนเช้า และรับประทานอาหารเช้าต่อไป  

 

ทั้งน้ี ผู้เขียนตื่นเต้นมากรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ผู้เขียนน่ังรับประทานขนมปัง

ฝรั่งเศสรอจนแจ๊ครับประทานเสร็จ และลุกข้ึนไปก่อน แล้วผู้เขียนจึงจะลุกออกทีหลัง  
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เวลา 09:00 น. 

กิจกรรม: Introduction to Accelerators
บรรยายโดย:       Dr. Simone Gilardoni (CERN)
สถานท่ี: อาคาร 40 (40-S2-A01)
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 ซีโมนบรรยาย ความรู้พ้ืนฐานของเคร่ืองเร่งอนุภาค  ผู้เขียนขอเล่าส่วนของความรู้ 
ส่วนที่น่าสนใจ น่ันคือ หลักการเร่งอนุภาค(โดยย่อ) การอธิบายกราฟแสดงสถานะของลํา
อนุภาคของโปรตอนที่ว่ิงใน LHC หรือที่เรียกว่า LHC Status/ LHC Operational ซึ่งซีโมน
นําข้อมูลของวันท่ี 9 กรกฎาคม 2012 มาอธิบายโดย 
-  เส้นสี แดงและเส้นสี นํ้าเงิน แสดง ลําอนุภาคโปรตอนท่ีเคลื่อนที่ทิศตามและทวนเข็ม

นาฬิกาในเครื่องเร่ง LHC  
-  เวลาประมาณ 22:00 น. (ดูได้ท่ีแกนนอน) แสดงให้เห็นการชนกันของลําอนุภาคทั้งสอง 

ซึ่งค่าของความเข้มและพลังงาน (ดูที่แกนตั้ง) จะลดลงหลังการชน 
-  ใน LHC ต้องแยกลําอนุภาคเป็น สองช่องเพ่ือไม่ไห้รบกวนกัน 
-  โปรตอนจะถูกเร่งให้เร็วข้ึนอย่างช้า ๆ ในเวลา 2 ชม. แม่เหล็ก 4 ข้ัวจะคอยบีบลําของ

โปรตอนให้อยู่ตรงกลางท่อของ 
-  อนุภาคที่ว่ิงในท่อ วิ่งแบบคลื่นไม่ได้วิ่งแบบตรง ๆ รัศมีของลําอนุภาค 2-3 มิลลิเมตร 

ลําของอนุภาคจะเล็กใหญ่สลับกันคล้ายไส้กรอก 
 
 หลักการในท่อ LHC จะมี 3 องค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และแรงที่ลํา
อนุภาคถูกกระทํา LHC เป็น synclotonหรือเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบอนุภาคว่ิงเป็นแนววงกลม
 
          เมื่อจบการบรรยายเวลา 10.30 น. Mick เขามารับช่วงประสานงานต่อ Mick เริ่มต้น
ด้วยการให้ข้อคิดว่าขอให้ครูคิดเสมอว่า นักเรียนจะอยากรู้อะไร และขอให้ถาม ผู้บรรยายได้
เลย 
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เวลา 11:00 - 12:00 น. 

กิจกรรม: A Search for Dark Matter with a continuously sensitive Bubble Chamber 
 
 
บรรยายโดย:       

 
 
Peter Cooper (Fermilab) 

 
สถานท่ี: 

 
( 503-1-001 - Council Chamber ) 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

         ฟังบรรยายพิเศษเร่ืองสสารมืดน้ี เป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับ ครูจะฟังหรือไม่ก็ได้ แต่
ผู้เขียนไม่พลาดแน่นอนคะ ผู้ฟังเลือกน่ังที่เดิม ครูทายานา กับมาซากิเข้ามาน่ังด้วยเช่นเคย 
ผู้เขียนรู้สึกว่าเราสามคนเริ่มเป็นเพ่ือนซี้โดยปริยายแล้วคะ รู้สึกอุ่นใจดีคะ เราสามคนดูแลกัน
และเหมือนเพื่อนสนิทกัน   
 
          ห้อง Council Chamber เป็นห้องที่ใช้บรรยายหัวข้อพิเศษเสมอ ผนังข้าง ๆ ห้อง มี
โปสเตอร์เกี่ยวกับอนุภาคและเครื่องเร่ง ติดอยู่ตลอดทางเดินของบันได บางครั้งเวลาเดินเข้า
น่ังฟัง ผู้เขียนเคยยืนอ่านข้อความในโปสเตอร์เหล่าน้ีแบบคร่าว ๆ แล้วก็ติดใจคะ แต่อ่านไม่
จบเพราะมีเยอะเลยรู้สึกว่าที่ เซิร์นมีความรู้เยอะมาก  
 
          วันน้ี Jack Steinberger เข้าฟังด้วย การบรรยายวันน้ีผู้เขียนได้ความรู้เพ่ิม เช่น 

-  มีเคร่ืองมือวัด Dark matter 
-  Dark matter ไม่ interact กับอะไรบ้าง 
-  แต่มีอันตรกิริยา (interact) 2 แบบ 

 การบรรยายวันน้ี มีการบันทึก VDO  เราสามารถฟังซ้ําได้ที่ลิงค์ 
http://cdsweb.cern.ch/record/1460915  ดังน้ันเมื่อมีเวลา ผู้เขียนจะกลับมาทบทวนอีก
คร้ัง และจะเล่าต่อโดยการส่งลิงค์วีดิโอน้ีทางเฟสบุค เพราะจําได้ว่ามีน้อง ๆ นิสิตปริญญา
โท-เอก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกําลังศึกษาด้านน้ีอยู่ด้วย 
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ความประทับใจ: 
 

=>  คนที่เก่งมาก ๆ ระดับรางวัลโนเบล (Jack Steinberger) ก็มิเคยละเลยที่จะเข้าฟัง
ความรู้เพ่ิมเติม จากเพ่ือนร่วมวงการอย่างสม่ําเสมอ 

 

 

ภาพท่ี 33: จากซ้ายไปขวา ครูมาซากิ Jack 
Steinberger และผู้เขียน Jack ให้เกียรติร่วม
ถ่ายรูปกับเราหลังจบการฟังสัมมนาเรื่อง A Search 
for Dark Matter with a continuously 
sensitive Bubble Chamber หน้าห้อง 503-1-
001 - Council Chamber 

เวลา 14:00-15:30 น. 

กิจกรรม: Medical Applications of Particle Physics 1h30' 
 
บรรยายโดย:       

  
Manjit Dosanjh (CERN)  

 
สถานท่ี: 

 
500-1-001 - Main Auditorium  

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 บรรยายการประยุกต์ใช้กับการแพทย์ ผู้บรรยายนําเสนอการนําความรู้ด้านอนุภาค
มาประยุกต์ใช้สร้างเคร่ืองมือทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น X-ray , MRI  หรือ
การเปรียบเทียบหลักการทํางานของ เคร่ืองวัดอนุภาค HEP กับเครื่องมือทางการแพทย์ PET 
เป็นต้น ครั้งน้ีมีนักเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศเยอรมัน และองักฤษเข้าร่วมฟังด้วย             

ความประทับใจ: =>  นักเรียนในยุโรป ถ้ามีความสนใจด้านน้ี ถอืว่ามีโอกาสดมีาก ๆ 
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เวลา 15.30 น.    

กิจกรรม: Working Group งานกลุ่ม
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
500-1-001 - Main Auditorium  
แตล่ะกลุ่มเลือกสถานที่ทํางานกลุ่ม (ในบริเวณห้องอาหาร และตึก 500) 

เรื่องราว/สาระ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mick ให้เริ่มทํางานกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังน้ี
วิธีการ: Mick แบ่งกลุ่ม โดยให้ทุกคนยืนเรียงตามวัน เดือนเกิดของแม่  และนับเลข 1-5 
ผู้เขียนอยู่กลุ่ม 1 
แต่ละกลุ่ม: ร่วมกันคิดสิ่งท่ีจะสอนนักเรียน หรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทํา โดย Mick ให้
แตล่ะกลุ่มแยกย้ายไปทํางานและส่งภายในเวลา 18:00 น. ท่ีห้องเดิม 
 
 กลุ่มที่ 1 ของผู้เขียน มาน่ังทําที่ห้องอาหารเซิร์น เราเริ่มด้วยการเสนอความคิดที่มี
อยู่ของตนเอง ให้สมาชิกฟังจากน้ันก็ให้พิมพ์ความคิดของตนลงใน google drive HST 2012 
ผู้เขียนเสนอกิจกรรมการปาแตงโมสองลูกเข้าชนกันเมื่อแตงโมแตกออกก็จะมีทั้งเน้ือและ
เมล็ด นํ้าแตงโม เปลือกแตงโม ซึ่งเป็นสถานะการณ์ที่คล้ายกับการชนของโปรตอนกับการชน
กันของโปรตอน แล้วแตกออกเป็นอนุภาคใหม่ๆ  ที่คิดเช่นน้ีเพราะแตงโมแตกง่าย และ
เมืองไทยมีแตงโมมาก เพ่ือนๆ ในกลุ่มชอบ แต่เพ่ือนคนหน่ึง(เพ่ือนสนิท) ครูทายานาชาว
มาดากาสก้า บอกว่าไม่รู้จักแตงโม อ้าว!!! ก็เลยบอกเธอว่าเดียวพอไปเท่ียวเมืองไทยจะซื้อให้
รับประทาน เมื่อทุกคนเสนอจนครบ ครูทิฟฟานี ชาวอเมริกา ก็ทําหน้าที่เลขานุการพิมพ์ 
สรุปความคิดของกลุ่ม ได้ดังน้ี 

1.  หลักสูตรการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ควรเพ่ิมหรือปรับ เน้ือฟิสิกส์ยุคใหม่  เข้าไป
ในเน้ือหาบทต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา เช่น  
-   เพ่ิมการพิจารณาผลการชนกันของรถ ของแตงโม โดยพิจารณาทั้ง พลังงาน 

ความเร็วสสารท่ีได้หลังการชน  
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เวลา 18.00 
 
 

   -  เพ่ิมความรู้ประยุกต์ด้านฟิสิกส์ยุคใหม่ 
2. สร้างเกมส์ที่สอนฟิสิกส์อนุภาค เช่น เกมส์บัตรคํา เกมส์ลูกบอล สร้างตําราเรียน

อนุภาคฟิสิกส์ เป็นต้น 
 เมื่อกลุ่มเราทํางานเสร็จครูทิฟฟานี ก็ส่งไฟล์ให้กับ Mick  
 
ทุกกลุ่มกลับมารวม ท่ีห้อง Main Auditorium 
1.  แต่ละกลุ่มเสนอสรุปผลของการคิด จนครบ 5 กลุ่ม 
2.  Mick ให้ร่วมกันแยกประเภทอีกคร้ังในเวลา 30 นาที เพ่ือนเสนอให้มี เลขานุการ พิมพ์

สิ่งท่ีแต่ละกลุ่มเสนอ ลงใน google dive เลย งานน้ีเป็นของครูทิฟฟา และครูเจ ชาว 
อเมริกันเช่นเคย 

 
จากการนําเสนอข้อสรุปของตัวแทนแต่ละกลุ่มผู้เขียนสนใจการนําเสนอกลุ่มสุดท้ายซึ่งใช้ 
โปรแกรม prezi.com ดังน้ัน เมื่อกลับถึงห้องจึงทดลองเรียนรู้โปรแกรมน้ี เพ่ิมเติมนิดหน่อย 
 
สรุปผลการนําเสนอของทุกกลุ่มและแยกประเภท แล้วเป็นดังน้ี 
1. เคร่ืองเร่งอนุภาค (ออกแบบเครื่องเร่ง, ออกแบบบทเรียน) 
2. เกมส์ (ไพ่, board game) 
3. Curriculum based ideas 
4. นิทรรศการภายในห้องเรียน (microcosmos, mini exhibitions) 
5. นิยามของมวล 
6. ฝึกปฏิบัติการอนุภาคฟิสิกส์ สําหรับครู/นักเรียน 
7. เคร่ืองวัดอนุภาค (รวมทั้งคราวแชมเบอร์) 
8. IBSE เน้น  Higgs / เหตุการณ์ปัจจุบัน ) 
9. การใช้ ข้อมูลของ Hypatia 
10. งานวิจัยโรคมะเร็ง 
11. อนุภาคจากอวกาศ และเคร่ืองเร่งอนุภาค 
12. สอนฟิสิกส์ยุคใหม่ให้แก่นักเรียน อายุ 12-15 ปี และอาจจะร่วมถึงนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
13. ความสัมพันธ์ระหว่าง สนาม คลื่น และอนุภาค      
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ข้ันต่อมาเราต้องลงคะแนน โดยการยกมือ ว่ากิจกรรมใดที่ตนสนใจทํา โดยยกมือได้ 2 คร้ัง
ผลการลงคะแนน คือ 
1. เคร่ืองเร่งอนุภาค (ออกแบบเครื่องเร่ง,ออกแบบบทเรียน )       9  
2. เกมส์ (ไพ่, board game)          15 
3. Curriculum based ideas        5 
4. นิทรรศการภายในห้องเรียน (microcosmos, mini exhibitions)      6 
5. นิยามของมวล         1 
6. ฝึกปฏิบัติอนุภาคฟิสิกส์ สําหรับครู/นักเรียน      6 
7. เคร่ืองวัดอนุภาค (รวมทั้งคราวแชมเบอร์)        6 
8. IBSE เน้น  Higgs / เหตุการณ์ปัจจุบัน )        4 
9. การใช้ ข้อมูลของ Hypatia      5 
10. งานวิจัยมะเร็ง       0 
11. อนุภาคจากอวกาศ และ เครื่องเร่งอนุภาค     6 
12. สอนฟิสิกส์ยุคใหม่ให้แก่นักเรียน อายุ 12-15 ปี และอาจจะร่วมถึง      
     นักเรียนระดับประถมศึกษา               10 
13. ความสัมพันธ์ ระหว่าง สนาม คลื่น และอนุภาค         2 
     รวมผู้ออกเสียง    74 เสียง 
 
 จากการออกเสียงทําให้เหลือหัวข้อที่มีผู้สนใจศึกษาและทําสื่อการสอน 13 หัวข้อ 
และเลขานุการทิฟฟานี ก็พิมพ์และส่ง file ให้ Mick  

ความประทับใจ: =>  สิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมจากเพื่อนครู:

- การคิดและเสนอความคดิพร้อมกันด้วย Google document จะทําให้ได้
หลักฐานการคิดทีแ่น่นอน และทันท ี

- และต้องนําความคิดของทุกกลุ่มมาแยกประเภทจัดกลุม่อีกคร้ัง โดยต้อง
ดําเนินการโดยคนกลุ่มเดิมเพ่ือให ้idea ไม่ผดิเพ้ียน  

- ทุกอย่างตอ้งเสร็จภายในวันเดียว 

- วิธีการนําเสนอผลงานของกลุม่ ก็เป็นเรื่องท่ีน่าเรียนรู้ 
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 

เวลา 06.00  น. 

                           ตื่นนอน เวลา 06.30 น. เข้าห้องสมดุบันทึกร่างไดอารี อ่านหนังสือ 

 

เวลา 09:00-11:00 น. 

กิจกรรม: Introduction to Particle Detectors 2h0'
บรรยายโดย:       Frank Hartmann (CERN and KIT - Karlsruhe Institute of Technology) 
สถานที:่ 222-R-001 - Filtration Plant
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 Mick ฝึกให้ครูพูด Hello เป็นเยอรมัน สอนโดย แฟรง “กูดมอแกน”และพูดสวัสดี
เป็นภาษาฮอลแลนด์ว่า “ควี มอ แกน” ผู้เขียนรู้สึกว่าออกเสียงคล้าย ๆ กัน หวังว่าคงไม่ได้
ฟังผิดนะคะ เพราะ Mick ไม่ได้ให้พวกเราพูดซ้ําหลาย ๆ รอบ เลยไม่คุ้นปากต่อจากน้ัน 
แฟรงก็เริ่มบรรยาย แฟรงเป็นคนเยอรมัน และเป็นสมาชิกของห้องทดลอง CMS และ KIT 
เขาบอกว่าเป้าหมายของการศึกษาอนุภาคคือต้องการเห็นอนุภาค อยากรู้คุณสมบัติของมัน 
เช่น มวล ประจุ ช่วงชีวิต สปิน การแตกตัว (decay mode) และพลังงานความรู้อื่น ๆ อีก
เช่น Top quark ไม่ interact กับ Higg  
 

ความประทับใจ: =>  จบการบรรยายแฟรงกล่าวยํ้าว่า ในการศึกษาอนุภาคฟิสิกส์ ใช้การสังเกตสิ่งที่เห็น
จากการทดลองและเปรียบเทียบกับทฤษฏี ถ้าไม่ตรงก็ต้องปรับทฤษฎี (Model) 
ขณะนี้ผู้เขียนรู้สึกว่า การอบรมอนุภาคฟิสิกส์ที่เซิร์นทําให้ผู้เขียน เกิดความเข้าใจคํา
ว่าโมเดลทางฟิสิกส์โดยตรง โดยเรียนรู้จากการฟังบรรยาย  Standaed Model ซึ่ง
ได้จากการคํานวณทางทฤษฏี และห้องทดลองต่าง ๆ ทั่วโลกไม่เพียงแค่ท่ีเซิร์น 
พยายามทดลองเพ่ือเอาผลการทดลองท่ีได้มาเปรียบเทียบกับโมเดลน้ีดังน้ันจึงทําให้ 
Standard Model อยู่ในภาวะเส่ียง ถ้ายังทดลองไม่พบอนุภาค Higgs 
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เวลา 11:00-12:30 น. 

กิจกรรม: Working Group   งานกลุ่ม 
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
222-R-001 - Filtration Plant 

เรื่องราว/สาระ: 
 

จบการบรรยายของแฟรง Mick กับแองกอรอสก็เริ่มดําเนินการต่อ
Mick บอกว่าจากผลการสรุปหัวข้อที่ครูทั้ง 42 คน สนใจที่จะศึกษาหรือทําสื่อการสอนเมื่อ
วาน 9 หัวข้อ แบ่งออกได้เป็น 7 หัวข้อหรือ 7 กลุ่ม โดย Mick  จัดทําเป็นตาราง 6 ช่อง   
ดังตารางด้านล่าง 

 

ตารางที่ 6 : หวัข้อเร่ืองของงานกลุ่ม A - F    

                                                      Working Groups 

Group A Group B Group C Group D Group E Group F 

เคร่ืองเร่ง
อนุภาค 

เกมส ์ - Curriculum base idea
- สอนอนุภาคฟิสิกส์  
  ให้นักเรียน  
- สอน Standard Model  
  ให้นักเรียนอายุ 12-15 ปี 

นิทรรศการ เครื่องวัด ฮิกส ์

                           และการทํางานของแตล่ะกลุ่ม จะตอ้งมีส่วนประกอบ หลักดังน้ี 

                           - คําอธิบาย              - คําสําคัญ                - กลุ่มเป้าหมาย 

                          - ช่วงอายุ                  - จุดประสงค์            - การเชื่อมโยงกับหลักสตูร 
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  Mick ก็อธิบายเพ่ิมเติ่มว่า ในการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มทุกกลุ่ม คิดผลงานโดยต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบ 6 ข้อ เป็นลําดับแรก ดังน้ันทุกคร้ังที่นําเสนอ จะต้องนําเสนอ
องค์ประกอบดังกล่าวก่อนทุกคร้ัง ต่อจากน้ัน Mick ขอให้ครูทุกคนออกมาลงชื่อ เลือกเรื่องที่
สนใจทํา เป็นอันดับที่ 1 และ 2 โดยเขียน ชื่อลงใน ช่องและระบุลําดับความสนใจ หลังชื่อ
ของตน ทั้งน้ีผู้เขียนเลือก  
     กลุ่ม B เกมส์                อันดับ 1    
     กลุ่ม E เครื่องวัดอนุภาค    อันดับ  2    
 
 เดิมที่ตั้งจะเลือกเคร่ืองเร่งอันดับ 1 แต่คิด ๆ ดูแล้ว เกมส์น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เข้าถึง
ผู้เรียนได้ง่ายกว่า ท้ังน้ีถึงแม้ผู้เขียนจะมีประสบการณ์การใช้เกมส์สอนนักเรียนน้อยมาก แต่
ยึดหลักว่า ควรเลือกทําสิ่งที่เราสนใจ และควรจะใช้สนามนี้ เป็นแหล่งฝึกงานเสียเลย  
Mick ให้ไปพักและนัดเจอที่หน้าธนาคาร เวลา 13:30 น. เพ่ือบอกผลการเลือกกลุ่มและต้อง
ทํางานเลยตอนบ่าย โดยต้องแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม ภายในเวลา 16:00 น. 

 

เวลา 13:00 น. 

กิจกรรม: งานกลุ่ม  
 
บรรยายโดย:       Mick Storr 

 
สถานท่ี: 

 
Main Auditorium  ตึก 500 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 Mick พาพวกเราไปที่ห้อง main auditorium และแสดงผลการแบ่งกลุ่มให้ดูบนจอ
ซึ่งแบ่งเป็น  
             การแบ่งกลุ่มตามความสนใจเลือกอันดับ 1  
             การแบ่งกลุ่มตามความสนใจเลือกอันดับ 2                                 
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 เมื่อพวกครูพิจารณาแล้ว ก็มีมติแบบไม่ต้องออกเสียงว่าเป็น แบบความสนใจ
อันดับ 1 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงได้กลุ่ม B ทําเกมส์ สมความตั้งใจ  Mick กล่าวเพิ่มเติมว่าให้ครูใช้
ข้อมูลที่มีในอินเตอร์เน็ต ในการสร้างสื่อ ไม่ให้คิดข้ึนมาเอง กลุ่ม B มีสมาชิก 7 คน 
ประกอบด้วย Chuleenee, Daniela, Jay, José, Kevin, Kobi, Tahiana จากประเทศไทย 
อิตาลี อเมริกา สเปน อเมริกา อิสราเอล มาดากาสกา ตามลําดับ 
 
 จากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไป ทํางานตามจุดต่าง ๆ ตามความสะดวก โดย
ขอให้อยู่บริเวณ  อาคาร 500 เพ่ือง่ายต่อการประสานงาน และเวลา 18:00 น. ข้อให้มา
ร่วมกันที่ห้อง ประชุมอาคาร 34 เพ่ือนําเสนอผลการทํางานของกลุ่มตนเอง กลุ่ม B เรา
รวมตัวกันหน้าห้องและเดินหาที่น่ังทํางานท่ีเหมาะสม สุดท้ายทําเลทองของเราคือโรงอาหาร
เซิร์นเพราะมีโต๊ะใหญ่และมีปลั๊กเสียบใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เราเริ่มต้นโดยการเข้า Google 
document และเริ่มพูดคุย และพิมพ์สิ่งที่เราคิดลงในไฟล์งานกลุ่ม B เลย  
 
 ครั้งน้ี สิ่งที่กลุ่มเราทําคือ คิดและหาข้อสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของเกมส์ และหา
แหล่งข้อมูลที่จะให้สร้างเกมส์ของเรา ตลอดทั้งช่วงบ่าย สิ่งที่เราทําคือ 

   A: ค้นและแบ่งปัน ลิงค์ เกมส์ที่น่าสนใจ 
   B: ข้อมูลพ้ืนฐานการสร้างเกมส์ 
   C: เล่าประสบการณ์ท่ีมีเก่ียวกับเกมส์ / แสดงความคิดเห็น 

 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของการสร้างเกมส์ เป็นข้อบังคับที่ทุกกลุ่มต้องคิดให้เสร็จก่อนเริ่มคิด 
ส่วนอื่น ๆ ของสื่อการสอน จากการทํางานจริง ๆ ผู้เขียนรู้สึกได้ว่า ข้อ A และ B จะต้องทํา
ไปด้วยกันโดยธรรมชาติ ทุกคนค้นหาเกมส์ในอินเตอร์เน็ต ที่เก่ียวข้องกับอนุภาคฟิสิกส์ และ
เสนอความน่าสนใจ ให้เพ่ือนร่วมกลุ่มฟัง เช่น ครูเควิน ชาวอเมริกาบอกว่าตนชอบใช้เวลา
เพียงสั้น ๆ กับการเล่นเกมส์ท่ีตนเตรียมมา ครูดาเนียลา ชาวอิตาลีบอกว่าเธอมักจะใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที กับการเล่นเกมส์ ครูโคบี ชาวอิสราเอลบอกว่าชอบให้นักเรียนได้ร่วมทํา
กิจกรรมมากกว่าน่ังหน้าคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้เขียนเสนอการเล่นเกมส์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์
นักเรียนทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์คนละเคร่ืองและห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ ไทย ไม่มี
คอมพิวเตอร์มากขนาดน้ัน ครูเควินเสนอเพิ่มว่าไม่ชอบให้ Mick มีข้อกําหนดว่าเราต้องเอา
เกมส์ที่มีอยู่แล้วในอินเตอร์เน็ต เพราะส่วนใหญ่เป็นเกมส์ที่ต้องน่ังเล่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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พวกเราก็เห็นด้วยกับความคิดของเควิน แต่ยังคงเดินหน้าค้นหาเกมส์ต่อไป 
 
 นอกจากนี้พวกเราจะแสดงลิงค์ของเกมส์ที่เราค้นมาได้ และลงในเอกสารที่เราใช้
ร่วมกันใน google document และบอกความน่าสนใจของเกมส์น้ัน ๆ เมื่อเพ่ือนได้ยินและ
อยากลองบ้างก็สามารถ ลองเล่นได้เลย เพราะทุกคนจะเห็นลิงค์ที่เพ่ือนในกลุ่มกําลังพูดถึง  
(ตัวอย่างลิงค์ของเกมส์ที่กลุ่มเรานํามาแลกเปลี่ยนกัน ผู้เขียนได้แสดงลงในส่วนของรายงาน
การทํางานกลุ่ม) ข้อสังเกตอันหน่ึง คือ เพ่ีอน ๆ ในกลุ่มจะเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เก่ง  
 
 เวลาผ่านไประยะหน่ึงกลุ่มเราก็ได้ข้อมูลพ้ืนฐานบางส่วนของเกมส์ คือ 

-  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนอายุ 15-18 ปี โดยพิจารณาจาก อายุนักเรียนท่ีพวก
เราสอน  

-  จุดประสงค์คอืเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ อันตรกิริยาของอนุภาค 
-  คําสําคัญคือ game, Standard Model, particles, interaction, decay, 

ionisation, conservation of energy and momentum, spin 
 
 ทั้งน้ี ข้อมูลพ้ืนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนกว่างานจะเสร็จสิ้นจริง ๆ แล้ว
กลุ่ม B เราเริ่มสนใจจะทําเกมส์ การ์ดอนุภาคมูลฐาน เพราะนักเรียนไม่ต้องน่ังหน้าจอ และ
นักเรียนก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ในส่วนของกติกาการเล่น เรายังนึกไม่ออก เพราะมีหลาย
ปัจจัยในการสร้างเกมส์ และเน้ือหาความรู้เร่ืองอนุภาคก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง เพราะเพื่อนบาง
คนบอกว่า “ขอบอกอย่างจริงใจ เลยว่าตนไม่รู้เรื่อง Standard Model มาก่อน” ส่วนของ
ผู้เขียนบอกเพ่ือนว่า เริ่มอ่านความรู้เรื่องอนุภาค Standard Model จาก เว็บไซต์ของ CERN 
และเข้าฝึกอบรมเรื่องน้ีที่ประเทศไทยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเดินทางมา CERN แต่ก็ยังไม่
แม่นยําในเน้ือหานัก และได้ถ่ายเอกสารเน้ือหาที่สําคัญ และนํามาที่ CERN ด้วย 
  
 เมื่อถึงเวลา 16:00 น. พวกเราก็เดินไปห้องประชุมตึก 33 ซึ่งอยู่สุดทางเส้นสีดํา เพ่ือ
นําเสนอโครงร่างการทํางาน เมื่อทุกคนมาพร้อม Mick ใช้การจับฉลาก และเริ่มนําเสนอ 
จุดน่าสนใจของการนําเสนอ คือ เมื่อตัวแทนกลุ่มพูดเสร็จ Mick ขอให้สมาชิกในกลุ่มพูดเสริม
สิ่งท่ีตัวแทนกลุ่มพูด และตามด้วยคําถามของครูคนอื่น ๆ เมื่อทุกกลุ่มรายงานเสร็จ Mick ก็
นัดหมาย ให้เรารายงานความก้าวหน้าการทํางานกลุ่มวันพรุ่งน้ี เวลา 16:00 น. ที่ห้องเดิม 
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ความประทับใจ: =>  ผู้เขียนชอบการทํางานแบบน้ีมาก เพราะทุกคนคิด แสดงความคิดเห็น และท่ี
น่าสนใจคือเรามาจาก 6 ประเทศ เรามีบริบทที่อาจจะแตกต่างกันไป แต่เราเป็นครู
ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาเหมือนกัน   

เวลา 17:30 น. 

  ผู้เขียน ครูต้า ครูมาซากิ และครูทายานา เราไปคาร์ฟู ซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส 
น่ังรถเมล์สาย Y ไปประมาณ 10 นาที ผู้เขียนซื้ออาหารไป 13.5 ยูโร  

 

เวลา 22:00 น. 

  ผู้เขียนและ ครูต้า เร่ิมหัดซ้อมรําเป็นคร้ังแรก เรานัดกันตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเซิร์น 
ว่าเราจะรําเซิ้ง และเราได้จัดเตรียมชุดที่จะใส่เพ่ือการแสดงมาแล้ว โดยเราขอยืมชุดรําเซิ้ง
จากโรงเรียนของตนเองมาล่วงหน้า โดยจะมาซ้อมที่เซิร์น และผู้เขียนได้ขอคําแนะนําที่
จําเป็นต่อการนําเสนอจาก อาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มา
พอสมควร เช่น รําอย่างไรให้ดูสวยงามเป็นมืออาชีพ ควรเลือกท่ารําใดให้เพ่ือนต่างชาติได้มี
ส่วนร่วมและสนุกไปกับการรําของเรา คําพูดกล่าวนําก่อนการแสดงที่จะชวนให้เพ่ือน ๆ 
อยากรํากับเราด้วย เป็นต้น และผู้เขียนก็นําข้อมูลเหล่าน้ีบอกเล่าครูต้า เพ่ือช่วยกันทําให้การ
แสดงของเราประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย คืนน้ีเราใช้ห้องอ่านหนังสือของโรงแรมเป็นห้อง
ฝึกซ้อม และต้องการให้เป็นความลับ เราช่วยกันเลือกรําเซิ้งจากยูทูป และสุดท้ายก็ได้ VDO 
ท่ีต้องการเป็นการรําเซิ้งแบบอีสาน เราตั้งชื่อว่า “เซิ้งอีสาน” และเร่ิมซ้อมรําตาม VDO โดยมี
การดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เราพยายามจดจําท่าให้ได้แม่นยํา ผู้เขียนใช้วิธีตั้งชื่อท่ารํา และจด
เอาไว้ เช่น 

ทาที่ 1: ไถนาเดินเขา 8 คร้ัง                          ทาที่ 2: ช ญ จีบกัน 8 คร้ัง 

ทาที่ 3: บิน สปริง  4.5 คร้ัง (จบที่บิน)            ทาท่ี 4: บิน ปกเดียว 8 คร้ัง 

ทาที่ 5: รําวงเทวา 2 รอบ วงใหญ ๆ                ทาที่ 6: ทาพัก 8 คร้ัง 

ทาที่ 7: กํามือ / เกี่ยวขาว 8 คร้ัง                     ทาที่ 8: ช ญ สลับ หนา-หลัง 8 คร้ัง 

ทาที่ 9: ฮาวาย 8 คร้ัง                                   ทาจบ  ไหวแบบไทย 
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 เราซ้อมเสร็จเที่ยงคืน วันน้ีเราได้ท่ารําที่ต้องการจนจบเพลง แต่เรายังจําท่ารําไม่

แม่นยํานัก โชคดีที่ครูต้า มีทักษะการรําเซิ้งจากสมัยเป็นเด็ก ส่วนผู้เขียนมีประสบการณ์การ
รําที่ประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นครูของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียนมา
ก่อน เลยรู้ว่าเราต้องมีการวางแผนการแสดง ตั้งแต่คําพูดเกร่ินนํา ลําดับข้ันการแสดง 
กระบวนการฝึกซ้อม และการหาจุดอ่อนของการแสดง และการสร้างจุดเด่นให้การแสดงของ
เราน่าสนใจเป็นต้น สุดท้ายน้ีขอยอมรับว่าผู้เขียนเหน่ือยและง่วงนอนมากกก  แต่ก็ตระหนัก
ว่าต้องซ้อมให้การแสดงออกมาดูดีที่สุดคะ ถึงจะเหน่ือยแต่เรารู้สึกสนุกการการซ้อม เพราะ
เราได้คิดและปรับท่ารําให้ออกมาน่าสนใจ  และเราก็วางแผนว่าจะซ้อมทุกคืนจนถึงวันแสดง
จริง และเราจะต้องเอาชุดมาทดลองใส่และลองแต่งหน้าจริง ๆ ด้วย 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 

เวลา 07:00 น. 

  วันน้ีตื่นเวลา 07:00 น. ระหว่างเดินเข้าห้องเรียนผู้เขียนพบครูเอเดนอรา ซึ่งตอน
แรกก็ไม่ได้จําว่าเธอมาจากประเทศอะไร จําได้แต่ว่าผู้เขียนกับเธอหาที่น่ังฟังสัมมนา Higgs 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ด้วยกัน แต่พอเดินคุยกันไปก็เลยจําได้แม่นว่ามาจากประเทศ
อิตาลี เลยได้รู้ว่าการอบรมครั้งน้ีมีครูจากประเทศอิตาลีมา 3 คน  

 

เวลา 09:00-10:30 น. 

กิจกรรม: Introduction to Accelerators 
บรรยายโดย:       Dr. Simone Gilardoni (CERN)
สถานท่ี: 40-S2-B01 - Salle Bohr 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

เช้าน้ีก่อน ดร.ซีโมน จะบรรยาย Mick สอนเราพูดสวัสดีของ
ประเทศบัลแกเลีย   พูดว่า  ดรอบ-บอ-ยู-ทรอ 
ประเทศอติาลี        พูดว่า  บอ-โจ-โร  
สอนหลักการของเครื่องเร่งอนุภาค และการอ่านค่าสถานะของ LHC เป็นต้น 
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เวลา 11:20 -16:00 น.   

กิจกรรม: งานกลุ่ม  
สถานท่ี: Bosemon Office (ห้องอาหาร CERN)
เรื่องราว/สาระ: 
 

 วันน้ีพวกเรานัดว่าเจอกันที่ our office ซึ่งก็รู้กันว่าที่ห้องอาหารเซิร์นที่เดิม และ
วันน้ีผู้เขียนก็เตรียมหนังสือของที่ถ่ายสําเนามาจากประเทศไทย (ถ่ายสําเนาเฉพาะบทเรื่อง
อนุภาคมูลฐาน จากหนังสือระดับ college มา 5 เล่ม)  เพราะคาดว่าคงต้องใช้ในการทํางาน
กลุ่ม และแล้วก็เป็นจริง ในการทํางาน กลุ่มเราเร่ิมทําการ์ดอนุภาคพ้ืนฐาน  
-  โดยตัดกระดาษ A4 เป็น 4 ส่วน และตีตารางเพ่ือใส่รูป ชื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของอนุภาค
 น้ัน ๆ  
-  ครูเควิน ค้นหารูปการ์ดต้นแบบของโปเกมอล มาเป็นแบบ 
-  เจเอารูปอนุภาคในอินเตอร์เน็ต มาตัดต่อเตรียมใส่ในการ์ด 
-  ผู้เขียน ดาเนยีลา และทายานา ช่วยกันใส่ค่าคุณสมบัติของอนุภาค แต่ละตัวลงในการ์ด  
 
 โคบี เปิดหนังสือที่นํามาจากประเทศของตน แต่คาดว่าข้อมูลคงจะน้อย ผู้เขียนจึง
เสนอข้อมูลจากหนังสือท่ีเตรียมมาให้เพ่ือน ๆ โดยคั่นด้วย post it ในหน้าที่มีข้อมูลที่กลุ่ม
ต้องการ และแล้วข้อมูลที่จําเป็นอยู่ในหนังสือที่ผู้เขียนเอามาเกือบทั้งสิ้น ทําให้รู้สึกภูมิใจที่
เรามีแหล่งข้อมูลให้เพ่ือน ๆ ตอนแรกพวกเขางง ว่าทําไมผู้เขียนรู้ข้อมูลเหล่าน้ี ท้ังที่ยังไม่มี
เน้ือหานี้ในสาระของฟิสิกส์ระดับมัธยม และทําไมมีหนังสือเหล่าน้ี ก็เลยบอกเค้าว่าเคยอบรม
เป็นภาษาอังกฤษที่จังหวัดโคราชมา 2 สัปดาห์ และดู VDO ความรู้เรื่อง Standard Model 
ของ CERN มาเยอะพอควร และการที่สําเนาเอกสารมาเพราะ รู้ว่ามีทํางานกลุ่มก็เลยคาดว่า
น่าจะต้องใช้ข้อมูลเหล่าน้ี ผู้เขียนก็เลยรู้สึกว่าการเตรียมความพร้อมของตนทําให้เราช่วยงาน
กลุ่มได้มากขึ้น และต้ังใจจะมาแนะนําครูไทยรุ่นต่อไปให้เตรียมตัวเช่นกัน 
 
 และเมื่อเพ่ือน ๆ ต้องการปีที่ค้นพบอนุภาคน้ัน ข้าพเจ้าก็รู้ว่ามีอยู่ในหนังสือเล่มใดใน
ห้องสมุดเซิร์น เพราะผู้เขียนชอบใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุดเซิร์น และเลือกหนังสือน่ังอ่าน
บางส่วนที่น่าสนใจ แต่ทั้งน้ีเพ่ือน ๆ ค้นหาในอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
 การทํางานกลุ่มวันน้ีเราคิดให้เสร็จท้ังหมดไม่ได้   เช่น กติกาการเล่นเกมส์ วิธีเล่น 
เรายังนึกไม่ออก เราก็เลยตกลงว่าทําการ์ดให้เสร็จก่อน และคิดกติกาไปเรื่อย ๆ วันน้ีเรามี
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ผู้ช่วยเพิ่มอีก 2 คนเป็นคนอเมริกัน กับอีกประเทศจําไม่ได้คะ สองหนุ่มน้ีเป็นนักฟิสิกส์ที่เซิร์น
แต่อายุไม่น่าเกิน 30 ปี มาช่วยแนะนํา และตอบคําถามพวกเราอยู่นาน และยินดีตอบคําถาม
วันหลังอีกถ้าต้องการ 
   
 อุปสรรคการทํางานกลุ่มของเรา คือ หลายคนพูดว่าขอบอกอย่างจริงใจว่ารู้เร่ือง
อนุภาคฟิสิกส์น้อย ร่วมทั้งครูเควินจากอเมริกา ระหว่างทํางานกลุ่มเราพัก 1 ชม. เพ่ือ
รับประทานอาหาร ช่วงเวลานี้เราได้รู้เร่ืองส่วนตัวของเพ่ือนๆ ฟังแล้วก็สนุกดี เช่น ครูเควินมี
ลูกชายวัย 7 ขวบ ลูกชายมีแฟนคนแรก ภรรยาของเขาเลยถ่ายรูปส่งมาให้ดู ก็เลยเป็น
ประเด็นหยอกล่อกันอยู่นาน ว่าเควินกําลังจะได้เป็นคุณปู่ ช่วงบ่ายเราทํางานต่อจนถึง 16:00 น. 

  
เวลา 16:00-17:00 น.  

กิจกรรม: Antimatter Mysteries 
 
บรรยายโดย:       

 
Rolf Landua (CERN) 
 

 
สถานท่ี: 

 
33-R-009 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

Rolf นําเข้าเร่ืองด้วยภาพของภาพยนต์เรื่องเทวาและซาตาน (Angle & Demon) เพราะ
เรื่องน้ีมีการกล่าวถึง antimatter และใช้ CERN เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์ด้วย โดย Rolf 
เป็นผู้ให้คําแนะนําการสร้างภาพยนต์ บทสนทนาส่วนที่เก่ียวกับ antimatter การบรรยาย
ของ Rolf ทําให้เรารู้ว่าภาพยนต์ร์ร่ืองน้ีบทสนทนาถูกต้องตามหลักการ การชนกันของ
โปรตอน ทําให้เกิดอนุภาคใหม่ ๆ และมี antimatter เกิดข้ึน 50 % แต่ antimatter ไม่
เสถียร มีพลังงานต่ํามาก ตัวบ่งชี้ที่ทําให้รู้ว่ามี antimatter คือ cosmic ray  
 
 และตัวอย่างของแอนติพาทิเคิล เช่น โพซิตรอน เป็นแอนติพาทิเคิลของ  อิเล็กตรอน
แอนทิโพรตรอน เป็นแอนทิพาติเคิลของโปรตอน Antimater ใช้ประโยชน์ในการแพทย์ด้วย
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เช่น “PET scan” ช่วยทําให้เข้าใจการทํางานของสมอง ตรวจหาเน้ืองอกหรือมะเร็ง 
 

ความประทับใจ: => ผู้เขียนชอบ antimater เพราะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มอนุภาคท่ีน่าสนใจ  
 

 

ภาพท่ี 34: นักแสดง ผู้กํากับ เรื่อง
เทวากับซาตาน ถ่ายรูปร่วมกับ Rolf 
Landua ที่หน้าโกรบ 

 

ภาพท่ี 35: ครู HST2012 ถ่ายรูป
ร่วมกับ Rolf Landau ที่หน้าตึก 33 
ซึ่งห้องเรียนอยู่ด้านในตกึน้ี 
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วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 

เวลา 6:30 น. 

                         น่ังอ่านหนังสือ และเขียนไดอาร ีที ่ห้องสมดุ 

เวลา 9:00 น. 

กิจกรรม: ทํางานกลุ่ม  
สถานท่ี: 40-S2-C01 
เรื่องราว/สาระ: 
 
 
 
10:00- 11:15 น. 
 
 

 เช้าน้ี Mick  ขอให้ครูมาซากิสอนพูดสวัสดี ซึ่งใช้คําว่า “โอ ฮาย โย โก ซา อิ มาส”
และ Mick  ก็แจ้งว่าจริง ๆ แล้ววันน้ีตนได้นัดหมายบุคคลท่านหน่ึงมาพูดให้เราฟัง แต่ท่านมา
ไม่ได้ ดังน้ันจึงให้เราไปทํางานกลุ่มได้เลย 
 
 ทํางานกลุ่มต่อ วันน้ีเราทํางานต่อจากเมื่อวานและเราได้ขอสรุปว่า เราจะใช้การ์ด 
44 ใบแบ่งเป็นการ์ด 5 ประเภท ได้แก่ กลุ่มของ Standard Medel , Anti-particle, 
hydrogen, photon และ Special card  

 

เวลา 11:15-13:00 น. 

กิจกรรม: Visit Super Conducting Magnet Test Facility 
บรรยายโดย:       m Koratzinos (National Technical Univ. of Athens (GR))
สถานท่ี: Super Conducting Magnet Test Facility
สื่อของกิจกรรม : - 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 เราข้ึนรถบัสของเซิร์นไปท่ี Super Conducting Magnet Test Facility ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที ก็ถึงจุดหมาย ผู้บรรยาย คอือีมาน เดอเทม เป็น
ชาวรัสเซีย เขาบอกว่าที่น่ี 

- เป็นที่ทดสอบค่าของสนามแม่เหล็กที่จะนําไปติดตั้งใน LHC และบอกเซร์ินผลติ
เคเบิลแม่เหลก็เพ่ือใช้เอง 

- เป็นสถานที่แสดงส่วนประกอบของชิ้นส่วนตา่งๆ  ของ LHC และจัดเตรียม
อธิบายหลักทํางานของแตล่ะชิ้นส่วน 
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เวลา 13:00-16.30 น. 

  เมื่อเรากลับมาจากศึกษาดูงานที่ Super Conducting Magnet Test Facility
กลุ่ม B เราก็เดินกลับไปรวมกันที่ออฟฟิศของพวกเรา ก่อนเริ่มงานพวกเราซื้ออาหารเที่ยง
มารับประทานก่อน จากนั้นก็เริ่มทํางานกลุ่มต่อเลย  

 

เวลา 16:30 น. 

กิจกรรม: นําเสนองานกลุ่ม 
บรรยายโดย:       ตัวแทนกลุ่ม 
สถานท่ี: ตึก 33 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 นําเสนองานกลุ่มคร้ังน้ี ถือว่าทุกกลุ่มจะต้องมีความพร้อมในงานของตนเองมากขึ้น
และใกล้จะสําเร็จ ครั้งน้ีกลุ่ม B ของผู้เขียนเราตกลงกันว่าให้ผู้เขียนและครูทายานา เป็นผู้นํา
เสนอ โดยเรายังไม่เปิดเผยรูปแบบของการ์ด เพราะตั้งใจจะให้เพ่ือน ๆ ตื่นเต้นอยากเล่นเมื่อ
ถึงวันนําเสนอจริง ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจกลุ่ม B มากเพราะพวกเราทุกคนมาน่ังเก้าอี้หน้าสุดทุกคน 
เพราะรอช่วยตอบคําถาม ผู้เขียนกับเพ่ือนพูดตามสไลด์ที่เตรียมมาจํานวนไม่ก่ีหน้า เราไม่
กังวลกับการนําเสนอครั้งน้ี เราเพียงนําเสนอเพ่ิมเติมจากคร้ังที่แล้วเพียงบางส่วน  ส่วนการ
นําเสนอของกลุ่มอื่น ๆ ก็เปลี่ยนตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอความก้าวหน้าของงานกลุ่มตน
เช่นกัน ผู้เขียนสังเกตว่าครูชาวยุโรปบางประเทศก็พูดช้า ๆ เหมือนเรา และทุกกลุ่มก็มีเพ่ือน
สมาชิกค่อยช่วยสนับสนุนเช่นกัน เช่น ช่วยกดสไลด์ และหลายกลุ่มก็เริ่มเลือกใช้โปรแกรม
ใหม ่ๆ ในการนําเสนอ เพ่ือความแปลกใหม่ และนําเสนอให้เพ่ือน ๆ ลองใช้  
 
 ทั้งน้ี ทุกกลุ่มจะต้องนําเสนอโดยเริ่มจาก ส่วนประกอบหลัก (template) ด้วยเสมอ 
ชื่อเรื่อง คําอธิบายส้ัน ๆ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ เน้ือหา เวลาที่ใช้ เทคนิคที่จําเป็น ความ
เชื่อมโยงกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ การสอน phase 1, การสอน phase 2 
 

ความประทับใจ: =>  ซึ่งผู้เขียนชอบวิธีน้ี เพราะทําให้ ผู้เขียนรู้สึกว่าเราจะตอ้งตระหนักเสมอว่าการใช้ 
      สื่อ / กิจกรรมการสอน ครูตอ้งคํานึงถึงจุดน้ี จึงจะทําให้ผูเ้รียนได้รับประโยชนส์ูงสดุ 
=>  การทํางานที่สามัคคีกัน 
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เวลา 18.30 น. 

  ผู้เขียน น้องนวเดโช น้องดีน น้องนรพัทธ ดร.ชิโนรัตน์ เรานัดพบกันที่โรงอาหาร
เพ่ือ นัดไปเที่ยววันเสาร์-อาทิตย์ น้องนรพัทธ์ถือข้าวผัดมาสองกล่องเล่าว่ากล่องแรกสูตร
ประจําคิดสูตรเอง กล่องที่สองสูตรของหมึกแดงจุดเด่นคือใส่หมูแดงเลยของชิม อร่อย ^-^ 
ดีคะ ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการของเรา เราซื้ออาหารมารับประทานร่วมกันและคุย
แผนการเที่ยวของเรา แต่เน่ืองจาก อาจารย์ชิโนรัตน์ต้องย้ายห้องวันเสาร์ เราจึงเลื่อนเป็น
วันเสาร์ถัดไป และผู้เขียนจึงขออาสาช่วยอาจารย์ชิโนรัตน์ ย้ายห้อง โดยบอกว่าจะชวน
ครูต้าไปด้วย การประชุมวันน้ีน้องต้าไม่เข้าประชุมเพราะไปเอาธงชาติที่ร้านอาหารไทย ที่
เราโทรไปขอยืมไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะเราตั้งใจจะโชรว์ธงชาติวันงาน International 
Evening โดยครูมาซากิไปด้วย พอกลับมา ครูต้าเล่าให้ฟังว่ากินก๋วยเตี๋ยวจานละ 25 Fr  

 

วันเสาร์ที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 8:00 น. 

กิจกรรม: วันหยุด ไปช่วยอาจารย์ชโินรัตน์ ย้ายบ้าน
สถานท่ี: ฝร่ังเศส 
เรื่องราว/สาระ:  
 
09.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนออกมารับประทานอาหารเช้า ล่วงหน้า 6.5 Fr
 
 อาจารย์ชิโนรัตน์ออกมายืนหน้าตึก 38 ตรงเวลานัดหมาย ส่วนครูต้าตื่นสายตาม
เคย ผู้เขียนจึงต้องโทรตามโดยใช้โทรศัพท์ของโรงแรม เมื่อครูต้ามาถึงเราก็เริ่มช่วยขน
กระเป๋าจากหอพักไปท่ีสถานีรถไฟฟ้าหน้าเซิร์น ด้วยรถบัสสาย Y คนละ 3.4 Fr ห้องที่
อาจารย์ชิโนรัตน์ย้ายไปอยู่สวยมาก อยู่ชั้น 7 (ถ้าจําไม่ผิด) ผนังห้องมีหน้าต่างกระจก
ขนาดใหญ่และกว้างทําให้มองออกไปเห็นเทือกเขาจูลาทอดยาวตลอดท้ังแนว เจ้าของห้อง
เป็นสามี-ภรรยาชาวจีน เขาแบ่งห้อง 1 ห้อง ให้อาจารย์เช่า เจ้าของห้องผู้ชายบอกว่า
ทํางานวิจัยอยู่ที่ CERN มา 4 ปีแล้ว สักครู่ต่อมาเจ้าของห้องใจดีเอาแตงโมมารับแขกจาน
ใหญ่ ต่อมาเมื่ออาจารย์ชิโนรัตน์ วัดขนาดของเตียงเสร็จเราก็บอกลาเจ้าของห้องเพื่อไป
ซื้อผ้าปูที่นอน 
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 จริงๆ แล้ว เราขอติดตามอาจารย์ชิโนรัตน์ไปซื้อผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ด้วย
เพราะไปกับอาจารย์ได้เรียนรู้หลายเรื่อง  ระหว่างรอรถผู้เขียนบอกว่า ควันตัมฟิสิกส์ยาก 
อาจารย์เลยกรุณาอธิบายให้เราฟังอย่างใจดีว่าเมื่อเราต้องการศึกษาวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก
มากๆ แต่เรามองไม่เห็นมัน เราก็จะศึกษาพฤติกรรมของมันแทน เช่น สมมติให้เอาวัตถุ
เล็ก ๆ น้ันติดกับสปริง และเมื่อสปริงเคลื่อนท่ีข้ึน-ลง เราก็ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่
ขึ้น-ลง ของสปริง การศึกษาการเคลื่อนที่ของสปริงก็เป็นเสมือนกับเราศึกษาพฤติกรรม
ของวัตถุที่ติดกับสปริงน้ัน ท้ังน้ีสมการโชดิงเจอร์ เป็นสมการท่ีศึกษาพฤติกรรมของสิ่งที่มี
ขนาดเล็กมาก ๆ ที่เรามองไม่เห็น 
 
 ดังน้ันเมื่อเราต้องการศึกษาอนุภาค แต่เรามองไม่เห็นอนุภาคเราก็ศึกษาคล่ืนซึ่ง
เป็นพฤติกรรมของอนุภาคแทน ดังน้ันควันตัมจึงเห็นการศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น วันน้ีดีใจมากคะ รู้สึกอยากเดินตาม อาจารย์ชิโนรัตน์ไปเร่ือย ๆ 
สงสัยปุ๊บ ก็ถามได้เลย เมื่อรถมาถึงเราก็น่ังไปที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่สุดสายรถบัสสาย 
Y (ระหว่างทางบ้านเรือนของชาวฝรั่งเศส นอกเมืองสวยงามน่ามองจริง ๆ คะ ดูเป็นแบบ
โบราณไม่ใช่อาคารทันสมัย ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐ ไม่นิยมทาสี) เมื่อมาถึงห้างครูต้าบอก
ว่าเห็น Mick เราเลยมั่นใจได้ว่าราคาถูกแน่ ๆ เพราะเจ้าถิ่นก็มาซื้อ เราเลือกกันอยู่นาน 
เพราะดูไม่ออกว่าห่อใดเป็นผ้าปูท่ีนอน มันดูคล้ายๆ กันไปหมด และผลิตภัณฑ์ก็เขียน
บรรยายหน้าซองเป็นภาษาฝรั่งเศส เราเลยต้องใช้วิชาเอาตัวรอด โดยมองหาคนที่คาดว่า
จะตอบเราได้ และพูดภาษาอังกฤษได้ และแล้วก็สําเร็จเพราะผู้เขียนถามแม่บ้านคนหนึ่ง 
เธออธิบายอย่างดี จนผู้เขียนกับ อาจารย์ชิโนรัตน์ ได้รู้ว่า เคร่ืองนอนของคนที่น่ีเขาใช้ผ้า
ปูที่นอน ปลอกผ้าหม ปลอกหมอน และหมอน และเธอก็แนะนําว่า คําศัพท์ที่จําเป็นต่อ
การเลือกขนาดของผ้าปูที่นอน ปลอกผ้าห่ม หลังการบรรยายของแม่บ้านคนน้ันก็เลยซื้อ
เสร็จในเวลาไม่นาน  
 
 จากน้ันพวกเราก็เดินดูสินค้าที่น่าสนใจ แต่ยังไม่ตั้งใจจะซื้อ เช่น นํ้าหอม I-
phone เสื้อผ้าเด็ก ระหว่างเดินอาจารย์ชิโนรัตน์เล่าว่าที่ยุโรปมีสินค้า 3 อย่างที่ถูก
ควบคุมให้ราคาถูกได้แก่ (ผู้เขียนรีบเดาคําตอบในใจ) และก็ถูกจริง ๆ ได้แก่ อาหารสด 
หนังสือ อย่างท่ีสามลืมแล้วคะ 
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16:00 น. 
 
 
22:30 น. 
 
 
24:15 น. 
 

 เข้าห้องสมุดเซิร์นเตรียมจัดทําเล่มรายงานท่ีสมบูรณ์ และเลือกหนังสือเล่มที่
สนใจมาน่ังอ่าน 
 
 ซ้อมรํา วันน้ีท่าเต้นเริ่มลงตัว การซ้อมเริ่มแม่นยํา ซ้อมเสร็จเราทดลองใส่ชุดจริง 
และนัดซอ้มกันอีกครั้งวันพรุ่งน้ี เย็นหลังฟังบรรยาย 
 
 ประชุมการทํางานกับน้องต้า เรื่องทําอย่างไรให้การดูงานของเราเกิดประโยชน์
มากๆ เราตกลงกันว่าควรทํางานแบบร่วมมือกันโดยเริ่มจากผู้แทนครูทั้ง 3 รุ่น เราร่าง
แผนงานของเราลงใน google document ผลการประชุม   

1. สิ่งที่จะกลับไปทําให้นักเรียนที่ไทย Powerpoint เล่าประสบการณ์, คาว
แชมเบอร์, ทํา work shop ให้นักเรียนแบบอินไครี และกระบวนการ 
ทํานาย ทดลอง ตรวจสอบ และอภิปรายผลการทําลอง และ work shop 
ให้ครูแบบอินไครี      

2. ส่งอีเมล์ถึงผู้แทนครูฟิสิกส์รุ่น 1 และ 2 ทั้ง 4 คน เพ่ือร่วมกันทํา 
Powerpoint ที่เก่ียวกับเครื่องเร่งอนุภาค และอนุภาคฟิสิกส์ เพ่ือมอบให้
เซิร์น เป็นภาษาไทยเพ่ือให้คนไทยได้เข้ามาอ่านได้  

 
 หลังจากคุยงานกับครูต้าเสร็จ ผู้เขียนรู้สึกมีไฟ จึงหยิบของและไปนั่งทํารายงาน
ต่อท่ีห้องสมุดเซิร์น และกลับห้องเวลา 04:00 น. เข้านอนตี 04:30 น. 
 

ความประทับใจ: => วันน้ีถึงจะไม่มกีารฟังบรรยายจากนักฟิสิกส์ของเซิร์นแต่เรามีครูตลอดทัง้วัน น่ันก็
คือ  ดร.ชโินรตัน์ และแม่บ้านชาวฝร่ังเศส  

. 
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ภาพท่ี 36: เทอืกเขาจูลา มอง
จากห้องใหมข่อง ดร.ชโินรตัน์ 

 

วันอาทิตย์ที ่15 กรกฎาคม 2555 

เวลา 09:00 น.     

                           ตื่นนอน เวลา 09:30 น. เข้าห้องสมดุ 

เวลา 19.30  น. 

กิจกรรม: History of Scientific Ideas
 
บรรยายโดย: Goronwy Jones (School of Physics and Astronomy) 

 
สถานท่ี: 

 
4-3-006 - TH Conference Room 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ:          ฟังกรอนบอกว่าอยากมาเล่าเรื่องน้ีเพราะเมื่อพบเจอคนในที่สาธารณะ เขามักจะถาม
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22:00-24:00 น. 
 

เรื่องน้ี หลายคนแสดงความคิดเห็นหลังจากกรอนพูดจบ เช่น ครูคนหน่ึงถามตรงใจผู้เขียนว่า
ทําไมเราต้องมีการทดลองศึกษาเรื่องอนุภาคที่ CERN หรือทําไมเราต้องทดลอง/ทําวิจัยเพ่ือ
หาที่มาว่าเรามาจากอะไร กรอนบอกว่าคําตอบที่ดีให้เราย้อนกลับไปฟังคําตอบคําถาม
สุดท้ายของนักข่าวจาก Japan ซึ่งเป็นคําตอบของ Director General ของ CERN ในวัน
แถลงข่าว 4 กรกฎาคม 2555 ซึ่งผู้เขียนก็จําได้คร่าว ๆ กับเหตุการณ์วันน้ันเพราะตั้งใจจะ
ย้อนกลับไปฟังอยู่แล้ว 
 
          เมื่อกรอนพูดจบ Mick ขอให้กรอนกลับไปก่อน โดยบอกว่าเรามีเร่ืองต้องนัดหมาย
กัน Mick นัดหมายให้เรามาพบกันที่หน้าธนาคารเวลา 8:30 น. เพราะต้องใช้เวลาเดิน 15 
นาที ไปท่ีห้องเรียน และบอกว่าวันพรุ่งน้ีเราจะเร่ิมงาน International Evening เวลา 19:00 
น. ที่ด้านข้างของห้องอาหาร CERN และวันพฤหัสบดีน้ีจะเป็นวันเกิดของกรอน และตัว 
Mick เองก็จะไปธุระ เพ่ือรับปริญญาลูกสาว 2 วัน ดังน้ันให้พวกเราร่วมกันคิดว่าจะทําอะไร
กันในวันเกิดของกรอน 
 
           เมื่อ Mick กล่าวเสร็จครูเอียนชาวเบลเยี่ยม ก็ออกมาแจ้งว่า มีเร่ืองให้เราพิจารณา
ว่า พวกเราสนใจจะทําเสื้อรุ่นหรือไม่ ถ้าสนใจ ตนจะเริ่มประสานงาน มติทุกคนเห็นด้วย ครู
เอียนบอกว่าเท่าที่ประสานงานล่วงหน้า ราคาจะไม่เกิน 20 Fr ต่อ 1 ตัวขนาดของเสื้อจะ
สํารวจภายหลัง สีเสื้อ ลายหรือสัญลักษณ์จะประสานงานทางอีเมล์ 
 
 ผู้เขียนกับครูต้าซ้อมการแสดงเซิ้งอีสาน โดยใส่ชุดการแสดงจริง และซ้อมแต่งหน้า
จริง จึงทําให้เรารู้ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และหน้าของผู้เขียนต้องแต่งเข้มๆ เสริม
จมูก  ข้ันตอนการแสดงคือ ผู้เขียนเร่ิมพูดกล่าวนําก่อนการแสดง ครูต้าคุมเคร่ืองเสียงเพื่อรอ
เปิดเพลงเม่ือผู้เขียนกล่าวจบ  และครูต้าก็รีบวิ่งมายืนคู่กับผู้เขียนและเริ่มรําพร้อมกัน หลัง
การแสดงของเราครูต้าต้องเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงที่เร็วข้ึนเพ่ือให้เพ่ือนครูรําตามเรา โดยให้
ครูต้าเป็นผู้นํา โดยเน้นการใช้มือเป็นหลัก 
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วันจันทรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2012 

เวลา 6:00 น. 

                          ตื่นนอน 

เวลา 9:00 น. 

กิจกรรม: Pathway Project Overview 
 
บรรยายโดย: Dr. Sofoklis Sotiriou (Ellinogermaniki Agogi) 

 
สถานท่ี: 

 
593 Room 11 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

รายละเอียด ดงัหัวข้อผลการเรียนรู้

เวลา 10:30 น. 

กิจกรรม: Present Group 
บรรยายโดย: ตัวแทนกลุ่ม A-E 
สถานท่ี: 593 Room 11 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 
 
 

นําเสนอผลการทํางานกลุ่ม วิธีการคือนําเสนอทีละกลุ่ม เรียง A-E แต่วันน้ีมีคนฟังเป็นบุคคล
ท่ีไม่เคยฟังงานกลุ่มของเรามาก่อน เธอเป็นครูในเจนีวา ร่วมถึง Dr. Sofoklis Sotiriou ดังน้ี
เมื่อตัวแทนกลุ่มพูดจบ Dr. Sofoklis Sotiriou ก็จะถาม /  แสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้เขียนคิด
ว่าเป็นแนวคิดที่ดีสําหรับการทํางานกลุ่ม เพราะถ้าผู้ฟังกลุ่มเดิมตลอดก็อาจจะ มองไม่เห็นจุด
ด้อยบางจุด ในครั้งน้ี ทุกกลุ่มแสดงงานที่รุดหน้าไปมากข้ึน วันน้ีตัวแทนกลุ่มของผู้เขียนคือ 
ครูโคบี กับครูดาเนียลา 
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เวลา 12:00-13:00 น. 

  ผู้เขียนน่ังเขียนสคริปการแสดงรําเซิ้ง บริเวณลานชั้น 2 ของตึก 500 และนัดหมาย
ครูต้าจะมาเขียนด้วยกัน ครั้งน้ีครูต้าไม่ได้มาสายแต่ไม่มาเลยเพราะบอกว่าทําอาหารเที่ยงไม่
เสร็จ แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็เตรียมเน้ือหาไว้บางส่วนแล้ว และเขียนเพ่ิมเติมบางส่วนจน
เสร็จ ระหว่างที่เขียนสคริป มีผู้หญิงฝรั่งเข้ามานั่งใกล้ ๆ และพิมพ์งาน ผู้เขียนจึงทักทายและ
เมื่อรู้ว่าเธอเป็นคนอังกฤษ เธอทํางานที่อื่นแต่มาน่ังรอสามีซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่เซิร์น ระหว่างน่ัง
รอก็เลยทํางานไปด้วย ผู้เขียนจึงขอให้เธออ่านสคริปให้ เพ่ือขอคําแนะนํา เมื่อเธออ่านจบ 
เธอแนะให้เติม the หน้าคํานามบางคํา แต่ที่น่าดีใจก็คือเธออยากไปดูเราแสดงรําเซิ้งอีสาน
ด้วย แต่ไปไม่ได้เพราะวันน้ีเธอกับสามีซึ่งต้องกลับเร็ว ที่น่าดีใจอีกข้อก็คือสคริปน้ีโน้มน้าว
ผู้ฟังได้จริง 

 

เวลา 13.30-16:30 น. 

กิจกรรม: ทํางานกลุ่ม  
สถานท่ี: ห้องอาหารเซิรน์ 
เรื่องราว/สาระ: 
 

เราทํางานกลุ่มต่อ จนถึง 16:15 น. เดินไปห้อง วันน้ีครูเควิน กับครูเจ เร่งตรวจสอบคําพูด
ภาษาอังกฤษถูกต้องหรือไม่ พวกครูผู้หญิง 3 คน ก็ส่ง file ไปให้ คุณมอรีนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ธุรการเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เธอช่วยปรินส์ เพ่ือเอามาทดลองเล่น เพ่ือเป็นการทดสอบ
และปรับปรุงเกมส์ เมื่อเราได้เอกสารมาแล้วและเอามาตัดเพ่ือทดลองเล่น และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม ตัดยังไม่ทันเสร็จ ก็ต้องไปฟังบรรยายต่อ ครูดาเนียลารับอาสาเอาการ์ดที่ตัดไม่
เสร็จไปเก็บ 

 
เวลา 17:00  น. 
กิจกรรม: International Evening
สถานท่ี: ด้านข้างห้องอาหารเซิร์น
เรื่องราว/สาระ: 
 
 
 

 เราทุกคนกลับไปเตรียมตัวเพ่ืองาน International Evening ทุกคนดูตื่นเต้น ส่วน
ใหญ่พวกเราทําอาหารที่ห้องครัวของเซิร์น CERN hostel สําหรับผู้เขียนกับครูต้าเราก็รีบ
แต่งตัว แต่งหน้า และซ้อมรําอีกรอบเพ่ือความมั่นใจ สักครู่หน่ึงครูมาซากิ ก็มาสมทบกับเรา
ด้วยชุดยูกะตะตามแบบของชาวญี่ปุ่น ผู้เขียนของให้ครูต้าแต่งหน้าให้แบบนางรําอีสานท่ี



รายงานการศึกษาดูงาน HST 2012�

 

94 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 

ครูต้าเคยช่วยแต่งให้พวกเธอ ครูต้าบอกว่า แต่งแบบเหลาหน้า เติมจมูก ครูต้าเองก็
แต่งหน้าด้วยเช่นกัน ระหว่างการแต่งหน้า แต่งตัวน้ันผู้เขียนก็ 
    -  ทบทวนลําดับการแสดงของเราสองคน และครูมาซากิ ซึ่งจะอ่านสคริปให้เราก็เริ่ม

ซ้อม 
    -  เปิด VDO การรําเซิ้ง เพลงเดียวกบัที่เราจะใช้รําอีกสักครู่ แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เร็วกว่า 

เพ่ือสร้างความฮึกเฮิม ซึ่งความเป็นจริงก็คือผู้เขียนประหม่ามาก แต่ก็อยากให้การ
รําเซิ้งอีสานครั้งน้ีออกมาดีตามที่ตั้งใจไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 37: ระหว่าง
เตรียมตัวแสดงเซิ้ ง
อี ส า น ที่ ห้ อ ง อ่ า น
หนังสือ 
 
 
 
 
 

เวลา 19:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เรามาร่วมงานที่โรงอาหารตรงเวลา บริเวณจัดงานก็คือพ้ืนที่ด้านนอกของ
ห้องอาหารของ CERN ซึ่งผู้เตรียมงานได้จัดโต๊ะวางเรียง เป็นแนวยาว และเขียนระบุ
ประเทศไว้ ให้ครูจากประเทศใดวางอาหารหรือของที่จะโชว์ได้ท่ีโต๊ะใด ประเทศไทยคู่กับ
ครูเรโน เพ่ือน ๆ ตื่นตากับการแต่งตัวของเรามากเพราะเราแต่งตัวชุดเซิ้งอีสาน ส่วน
เพ่ือน ๆ ก็แต่งชุดที่ดูทันสมัยในแบบทางการ พวกเค้าก็มาขอถ่ายรูปร่วมกับเรา และถามว่า
เราแต่งแบบนี้ในการร่วมงานปาร์ตี้เสมอหรือไม่ ก็เลยอธิบายให้พวกเขาฟังว่าไม่ใช่ เราแต่ง
แบบน้ีเพราะเป็นชุดรําแบบภาคอีสาน การรําแต่ละแบบก็มีชุดที่แต่งต่างกันไป งานเลี้ยง
เริ่มต้นด้วยการ ดื่ม-รับประทาน อาหารของพวกเราเองที่นํามาวางแลกเปลี่ยนกัน  เราเดิน
ดื่มและชิม เกือบทุกโต๊ะ พูด-คุย แวะไปกินโต๊ะไหน ประเทศน้ันก็จะเล่าเรื่องอาหารที่
เตรียมมาให้ฟังบางประเทศ เสิร์ฟให้เพ่ือนที่มาลองดื่ม-ชิมอาหารของชาติตนอย่างภูมิใจ 
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เวลา 22:00 น. 
 
 

งานน้ีได้ลองดื่มไวน์รสชาดดี ของหลายประเทศดื่มแล้วรู้สึกร้อนไปจนถึงลําคอ กระเพาะ
อาหารเลยคะ ชีสของประเทศอังกฤษก็อร่อย เหล้าของครูเรโนขนาด 40 ดีกรี ครูเรโนบอก
ว่าผู้หญิงต้องผสมนม เมื่อครูเรโนผสมให้เสร็จและลองชิมดูรสชาติก็แปลกดีคะ เหมือนเหล้า
ผสมนม ^-^ ครูชาวเยอรมัน ไม่ได้นําอาหารมาแต่ใช้วิธีหาซื้อเบียร์รสชาติดีของเยอรมันมา
เลี้ยง ครูทายานา จากมาดากาสกา ทําอาหารพื้นเมืองเหมือนข้าวต้มเมืองไทยเลยคะ 
ต่างกันที่ใส่นํ้าน้อย 
  
 เมื่อการรับประทานเสร็จสิ้นลง ทุกคนเริ่มอิ่ม (อิ่มจริง ๆ คะ) การเต้นรําเร่ิมข้ึน 
เจ้าของประเทศเต้นเสร็จ เพ่ือน ๆ เต้นตาม และเมื่อถึงคิวของประเทศไทย เราเร่ิมต้นด้วย
การกล่าวนํา เพ่ือให้รู้จักการรําอีสาน และเพ่ิมข้อความที่ทําให้เพ่ือน ๆ หัวเราะ และเชิญ
ชวนให้ร่วมเต้นกับเราเม่ือเรารําจบ การเต้นรําแบบยุโรปก็สนุก เป็นการเต้นที่เน้นการใช้เท้า 
และเต้นเป็นวง หรือเดินเข้า-ออกจากจุดศูนย์กลางวงยืนสลับชาย-หญิง เต้นแล้วสนุกไป
ด้วยกัน 
 
 รายการตอนท้ายหลังการเต้นรําคือทุกคนก็ช่วยกันเลื่อนโต๊ะออก ล้อมวง น่ังร้อง
เพลงของชาติต่างๆ เป็นเพลงที่ไพเราะ ๆ รายการน้ีครูต้าเร่ิมเมา ครูทายานา ช่วยบอกให้
ครูแอฟริกา 3 คน พาตัวครูต้ากลับห้อง ผู้เขียนและครูทายานา ช่วยขนของส่วนตัวของ
ครูต้าไปเก็บที่ห้องของผู้เขียน และผู้เขียนก็ลงมาน่ังร้องเพลงกับเพ่ือน ๆ ต่อจนเสร็จงาน 
กลับถึงห้อง 23:30 น. เก็บของอาบนํ้าเสร็จ เวลา 02:00 น. เข้านอน 

ภาพท่ี 38: ถา่ยรูปร่วมกับเพ่ือนครู ระหว่างงาน International Evening 
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ภาพที่ 39:  เพ่ือนครูร่วมรําเซิ้งอีสาน หลังจากชมการแสดงของครูไทย 

 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 6:00 น.         ตื่นนอน อาบนํา  เข้าหอ้งสมดุ เขียนได้อารี  

เวลา 7.30 น.         ออกไปทานข้าวเช้า  

เวลา 9.00 น. 

กิจกรรม: Visit ATLAS Visitor Centre 
 
บรรยายโดย:       

 
Muhammad Alhroob  
(Abdus Salam  Int. Cent. Theor. Phys. (IT)) 

 
สถานท่ี: 

 
ATLAS Visitor Centre 

เรื่องราว/สาระ: 
 

 วันน้ีพวกเราจะไปเย่ียมชมแอตลาส (ATLAS)  ซึ่งเป็นสถานที่ที่อนุภาคโปรตอนถูก
บังคับให้ชนกัน และมีเครื่องวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคโปรตอน ATLAS เป็น
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เครื่องวัดอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับเคร่ืองวัดอนุภาคอื่น ๆ รอบ ๆ เคร่ืองเร่งอนุภาค 
LHC  แอตลาสตั้งอยู่ด้านหลังของ Globe ดังน้ันพวกเราใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ในการ
เย่ียมชมพวกเราถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแรก 21 คน และ 20 คน กลุ่มเราบรรยายโดย มูฮา
มาส (Muhammad Alhroob) เป็นนักฟิสิกส์จากปาเรสไตส์ เขาเล่าว่า 70 % ของพลังงาน
ไฟฟ้าในเจนีวา ใช้สําหรับการทํางานของเครื่องเร่งอนุภาค LHC  เขาทํางานที่น่ีมา 10 ปี เคย
ลงไปท่ีเครื่องเร่ง LHC เพียง 4 ครั้ง เดิมที่เรียนเคยเรียนวิศวกรรม แต่ภายหลังหันมาสนใจ
ด้านฟิสิกส์อนุภาค พวกเราเดินชมห้องควบคุม และข้ึนชั้นสอง มีห้องฉาย VDO สามมิติ 
นําเสนอประวัติการสร้าง ATLAS  

 

เวลา 10:30 -12:15 น. 

กิจกรรม: Introduction to Discover the COSMOS Portal 
 
บรรยายโดย:       Dr. Angelos Lazoudis (Ellinogermaniki Agogi) 

สถานท่ี: 40-S2-D01 - Salle Dirac 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 
 
เวลา 11.30 น. 
 
 

แองกอรอส นําเสนอสื่อในเว็บไซต์  Discover the COSMOS  หรือลิงค์ 
http://portal.discoverthecosmos.eu/ ซึ่งจะมีสื่อการสอน หลักสูตรการสอน ที่น่าสนใจ 
 
 บรรยายโดย Michael Campbell  ซึ่งทํางานที่ CERN (การบรรยายตอนน้ีเดิมที่ ไม่
มีในตารางการอบรม) ผู้บรรยายบอกถึงการประยุคใช้ ความรู้ที่ค้นคว้าได้ของ CERN เช่น  
“hybrid pixels”  “Rings in the LHCb” โดยบอกว่าโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 2 ปีแล้ว 
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เวลา 13.30-13.45 น. 

กิจกรรม: พบ Director General
 
บรรยายโดย:       Director General 

 
สถานท่ี: 

 
ห้องประชุมตึก 500  

สาระสําคัญ: 
 

เข้าพบ Rolf-Dieter Heuer ซึ่งเป็น  Director General ของ CERN พบเพ่ือให้กลุ่มครูได้
ถาม ผู้บริหารของ CERN แต่การถามตอบนี้ไม่ใช้ไมโครโฟน จึงได้ยินไม่ชัด พูดจบก็ร่วมกัน
ถ่ายรูป 

 

เวลา 13.50-16.40 น. 

กิจกรรม: งานกลุ่ม 
สถานที:่ ห้องอาหารเซิรน์ 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 วันน้ีกลุ่มเรา เอาการ์ดที่ทําไว้มาทดลองเล่น ผู้เล่นได้แก่ ดาเนียลา ผู้เขียน ทายานา 
และเจ ส่วนโคบี เควิน และโจเซ ต้องทําใบงานให้นักเรีนนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงานกลุ่มเรา
เพ่ือการเรียนรู้อนุภาคฟิสิกส์ ก่อนที่นักเรียนจะได้เล่นเกมส์น้ี  
 
 ระหว่างเล่นเกมส์ ทีมมันสมองของกลุ่มซึ่งกําลังคิดใบงาน ต้องการใช้หนังสือที่
ผู้เขียนนํามาจากประเทศไทย ผู้เขียนจะว่ิงไปเอา มาให้ แต่เขาเกรงใจ เลยไม่ต้องไป 
 
 การเล่นสนุกมาก พวกเราเป็นเสมือนนักเรียน ยังไม่แม่นข้อมูลของอนุภาคใน 
Standard Model จึงเป็นผู้ทดสอบที่ดีเพ่ือนกลุ่มอื่นมาขอเล่นด้วย เกมส์น้ีทําให้ผู้เล่นคุ้นเคย
กับชื่ออนุภาค และสมบัติของมันได้จริง ๆ ระหว่างเล่น เราปรับเปลี่ยนกติกา (the rule) การ
เล่นเป็นระยะ ๆ ร่วมถึงปรับการคุณสมบัติของการ์ดพิเศษ บางตัวที่เล่นแล้วไม่สนุก คําว่า 
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“Go field” เป็นคําพูดที่เมื่อผู้ถูกขอการ์ด แล้วไม่มีให้ ผู้ที่ถูกขอก็ต้องพูดว่า “Go field” ผู้ที่
ขอการ์ดก็จะต้อง ไปหยิบการ์ดมาจากกองกลาง ผู้ที่ชนะคือคนที่จัดกลุ่มการ์ดในมือของตนได้
คะแนนสูงสุด เราทํางานกันจนเกินเวลาถึง 17:30 น. แล้วจึงจะไปร่วมสังสรรค์กับนักศึกษา  

 

 
ภาพท่ี 40: การทํางานของ กลุ่ม B  “กลุ่ม Bosemon”  ที่ Office 

 
เวลา 17:30 น.  

กิจกรรม: Summer Student Welcome Drink 2h0'
สถานที:่ 503-1-001 - Council Chamber
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 การสังสรรค์จัดท่ีตึก 503 ชั้น 2 ช่วงเวลาที่เราไปร่วมมีคนน้อยลง ไม่มีครู HST2012 
เลย ผู้เขียนกับเพ่ือนครูทายานาเราเดินกินขนมและเครื่องดื่มไปเรื่อย ๆ และเราก็พบ
นักศึกษาคนหน่ึง คนอยู่คนเดียวเราก็เลยชวนคุยเรื่องชีส และต่อด้วยเรื่อง “ฟองดู” ขนมปัง
จ้ิมชีส ใส่ไวน์  สักครูมีนักศึกษาชาวจีนมาร่วมวง เราจึงปลีกตัวกลับในเวลาต่อมา  
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เวลา 20.00 -22:00 น.  

กิจกรรม: แบ่งปันประสบการณ์การสอน ครั้งท่ี 1
บรรยายโดย:       เพ่ือนครู HST 2012 
สถานท่ี: 4-3-006 - TH Conference Room
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint, internet
เรื่องราว/สาระ: 
 

 กิจกรรมน้ีเพ่ือนครูจัดข้ึนเองอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน 
หรือการบอกเล่า สิ่งที่น่าสนใจกับเพ่ือน ๆ ดังน้ันเมื่อมีการส่งอีเมล์ถามความสนใจในการ
พบปะกันนอกเวลาหรือหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหลักของแต่ละวัน เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การสอน ผู้เขียนตอบตกลงทันที่ เมื่อถึงเวลา มีมากันตรงเวลา อยู่ สามคน 
ผู้เขียน ทิฟฟานี ทายานา และทยอยมาเพ่ิมร่วมประมาณเกือบ 15 คน (จากทั้งหมด 42 คน) 
การแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะของการบอกเล่า เทคนิคการสอน  เว็บไซต์และโปรแกรมที่มี
ประโยชน์ต่อการสอน วันน้ีคนที่ออกมาเล่าได้แก่ ทิฟฟานี โจเซ และโคบี 
ตัวอย่างของสิ่งที่บอกเล่า  

1. การมี Face Book ไว้เพ่ือส่ือสารกับนักเรียนที่สอน ใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับนักเรียนในห้องที่สอน ใช้ ถาม/ตอบ ข้อสงสัย และนักเรียนคนอื่นก็จะได้อ่าน
ด้วยถ้ามีใครถามซ้ําก็จะบอกให้ไปอ่านสิ่งที่โพสต์ไว้ เพ่ือให้คนที่ข้ีอายได้ถาม/
แลกเปลี่ยน นักเรียนจะออนไลน์ อย่างน้อย 5 คนทุกคืน วันท่ีมีจํานวนนักเรียน
มาก คือ วันก่อนสอบ  

2. แบ่งปันหลักสูตรที่เธอใช้ในห้องโรงเรียน ไว้ที่ google document HST 2012 
ซึ่งมีการพัฒนามากแล้วกว่า 15 ปี โดยบอกว่าเมื่อเอาไปใช้แล้วให้ส่งเมล์มาเล่าให้
ฟังบ้าง น่ารักและใจกว้างมากคะ 

3. เว็บไซต์ และโปรแกรมที่มีประโยชน์ เช่น  
  José’s website: http://www.eufisica.com  
  Pinterest:  http://www.pinterest.com  
 evernote: http://www.evernote.com  
 issuu:  http://www.issuu.com 
ท้ังน้ี รายละเอียดจะบันทึกในผลการเรียนรู้ด้านการสอน 
 

ความประทับใจ: =>  จบการประชุมแบบไม่เป็นทางการผู้เขียนรู้สกึประทับใจตอ่เพ่ือน ๆ มาก รู้สึกไม่มี
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กําแพงระหว่างครู HST2012  และความตัง้ใจจะรวบรวมและนํามาบอกเล่าเพ่ือน
ครู/นักเรียนของไทยเรา ต่อไป 

 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2012 

เวลา 06:00 น.  
  ตื่นนอน อาบนํ้าแต่งตัว และเข้าห้องสมุด เพ่ือร่างไดอารี และอ่านหนังสือ เวลา 

06:40 น. ออกมารับประทานอาหารเช้า วันน้ีพบ Jack เช่นเคย เราทักทายสวัสดี เมื่อ
รับประทานเสร็จ ก็เข้าห้องสมุดต่อ หน้าห้องสมุดมีประกาศแจ้งเร่ืองการจัดสัมมนาพิเศษ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:00 น. วางแผนว่าเสร็จจากเยี่ยมชม CMS จะต้องรีบมา
ฟัง หวังว่าคงจะทันเวลา 

 
เวลา 09:00 น. 

กิจกรรม: Introduction to Cosmology
 
บรรยายโดย:       

                                      

   Geraldine Servant (CERN)   

 
สถานท่ี: 

 
( 40-S2-A01 - Salle Anderson ) 

สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 
 

Mick ของให้เพ่ือนครูจากแอฟริกา ออกมาสอนสวัสดี ก็เลยสอนกันยาวเลยคะ เพราะทวีป
แอฟริกามากันหลายประเทศ ต่อด้วยการบรรยายของ Geraldine Servant  เธอเป็นนัก
ทฤษฏี ชาวฝรั่งเศส การบรรยายต้องพูดข้ามสไลด์หลายหน้าเพราะเวลามีน้อย น่าเสียดายคะ 

ความประทับใจ: =>  Geraldine Servant  นําเอาเสื้อยอดฮิตของเซิร์นมาอธิบายความหมายดว้ย
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เวลา 10:30-13:00 น.  

กิจกรรม: Visit CCC and AMS
 
บรรยายโดย:       

  รูปซ้าย          รูปขวา                    
   Lyn Evans     Mick Storr        
 

สถานท่ี:  
สื่อของกิจกรรม :  
เรื่องราว/สาระ: 
 

 Mick ให้รถบัสของ CERN ขับเข้ามารอท่ีหน้าตึก 40 เพ่ือลดเวลาการเดินทาง เรา
ทุกคนน่ังรถคันเดียวกัน เดินทางไปเยี่ยมชม CCC  และ  AMS เรามาถึงบริเวณไซต์ของ CCC 
จุดเด่นหน่ึงก็คือชื่อถนนท่ีน่ีใช้ชื่อนักฟิสิกส์หลายคน ผู้เขียนถ่ายรูปป้ายชื่อถนนเหล่าน้ีไม่ทัน 
แต่จําได้ว่าชื่อนักฟิสิกส์ที่เราคุ้น ๆ เห็นที่น่ีเยอะถ้าจําไม่ผิด รู้สึกว่าจะมีเซอร์ไอแซก นิวตัน 
ด้วยคะ CCC ย่อมาจาก CERN Control Centre เมื่อเราเขาถึงด้านในตัวอาคารห้องควบคุม 
Mick แนะนําให้เรารู้จักกับ Lyn Evans นักฟิสิกส์ช่วงก่อตั้ง CERN  
 
 Lyn Evans เล่าประสบการณ์การร่วมงานกับเพ่ือน และตอบคําถามพวกเราที่ห้อง
ประชุมเล็ก ๆ ติดกับห้องควบคุม (CCC) เป็นเวลาเกือบนาน จากน้ันจึงพาเราเข้าชม
ห้องควบคุม ห้อง CCC น้ีจะควบคุม PS, SPS, LHC เป็นต้น ข้อมูลของที่น่ีไม่เคยโดนแฮก 
หลักการพ้ืนฐานของ LHC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องเร่งในยุคแรกๆ ของ CERN มากนัก
เพียงแต่เพ่ิมพลังงานในการชนและค่าสนามแม่เหล็ก จาก 5-6 เทสลา เป็น 9 เทสลา 
Q: ถ้านักเรียนของเราอยากมาทํางานที่น่ีต้องอย่างไร 
Q: ถ้าอยากให้การชนกันแล้วได้พลังงานสูง ๆ ต้องใช้เครื่องเร่งแบบใด 

  
 เมื่อตอบคําถามจนเสร็จ Lyn Evans ขับรถกลับส่วนพวกเราก็ข้ึนรถบัสเดินทางไป 
AMS ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที เพราะ อาคารทีต่ั้ง AMS อยู่สถานที่เดียวกับ CCC  AMS ย่อมา
จาก The Alpha Magnetic Spectrometer Experiment Mick บอกว่า AMS ทําหน้าที่
คล้ายกับ CMS แต่มีสถานีอยู่ในอวกาศ AMS เป็นเคร่ืองวัดอนุภาคท่ีออกแบบให้สามารถ
ทํางานร่วมกับโมดูลในสถานีอวกาศได ้ภายในห้องควบคุม ทุกอย่างท่ีน่ังทําท่ีน่ีตอ้งว่างแผน
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ล่วงหน้า 6 เดือน การทดลองท่ีน่ีค้นหา dark matter, missing matter & antimatter ใน
อวกาศ เป็นตน้ หน้าห้องควบคุม ม ีVDO ให้ผู้เข้าชมด ูMick บอกว่าเราสามารถดาวน์โหลด
ได้จาก http://www.ams02.org/ 
 
 ในการเข้าชมหอ้งควบคุม AMS พวกเราผลัดกันเข้า รอบละ 20 คน และ 21 คน 
ดังน้ัน เมือ่กลุม่แรกเสรจ็ก็จะมาน่ังนอนบนสนามหญ้าดา้นหน้า บางคนก็ถ่ายรูป ผู้เขียนน่ังคุย
กับครูทายานา ผู้เขียนหันไปเห็นคําพูดข้างรถบัสก็เลยพูดว่าน่าเป็นภาษาฝรั่งเศส ความหมาย
คงจะเก่ียวกับ CERN ครูทายานายิ้มและก็แปลให้ฟัง 
       le monde sous vos yeux   อ่านว่า     โล มอ้อง เดอ ซู้ โว้ ซิยู  
                                             แปลว่า    World under your eye 
 
 ครูทายานาเก่งภาษาฝรั่งเศสเพ่ือเป็นภาษาราชการของชาวมาดากาสกา เมื่อเพ่ือน
กลุ่มท่ีสองออกมาเราก็เดินทางกลับ 
 

ความประทับใจ: =>  Lyn Evans นักฟิสิกส์ช่วงก่อตั้ง CERN ขับรถมาเล่าประสบการณ์-ตอบคําถามเรา    
โดยตรง 

. 

 
    ภาพท่ี 41:  CCC ห้องควบคุมคุณภาพของลําอนุภาคในท่อ LHC 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาดูงาน HST 2012�

 

104 | P a g e  
 

เวลา 14:00-16:00 น. 

กิจกรรม: งานกลุ่ม 
สถานท่ี: ห้องอาหารเซิรน์ 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 วันน้ีเราปรินส์กระดาษการ์ดที่มีการปรับแก้ข้อมูลและกติกาใหม่ และยืมเครื่องตัด
กระดาษจากคุณมอรีนมา และครูเควิน ลงมือตัดด้วยตัวเองตลอดงาน พวกเราก็ช่วยกัน 
รับ-ส่ง ติดกาว จัดเรียง จนได้การ์ดครบ 3 ชุด เพ่ือให้เพ่ือน ๆ ครูได้เล่นจริง ๆ ในวันนําเสนอ 
วันน้ันกาวหมด ผู้เขียนจึงอีเมล์ ขอจากอาจารย์ชิโนรัตน์ น้องนรพัทธ์ และขอจากบรรณารักษ์
ห้องสมุด CERN ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี น้องนรพัทธ์อุตสาห์เดินมาหาพวกเราท่ี
ห้องอาหาร CERN เพ่ือบอกว่าไม่มีกาว ถึงแม้จะไม่ได้กาวจากน้องแต่ก็ประทับใจที่อุตสาห์
เดินมาบอก  

 

เวลา 16:00-17:00 น. 

กิจกรรม: Introduction to CMS 
 
 
บรรยายโดย:       

      
 
   Dr. Piotr Traczyk  
   (Univ. of California Los Angeles (US)) 

สถานท่ี: 503-1-001 - Council Chamber 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 

Piotr Traczyk เป็นนักฟิสิกส ์และเป็นนักกีต้าร์ นักรอ้ง นักเขียนเพลง  
Dr. Piotr บรรยาย 3 ส่วน ได้แก่  
1. CMS คืออะไร 
2. CMS ทํางานได้อย่างไร 
3. CMS ถูกสร้างข้ึนมาได้อย่างไร 
CMS ย่อมาจากคําว่า Compact Muon Solenoid ในการน้ี ไม่ไดม้อบ ppt ไว้ในตารางการ
อบรม 
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เวลา 20:00 น. 

กิจกรรม: แบ่งปันประสบการณ์การสอน คร้ังที่ 2   (Teacher Idea Sharing Session) 
บรรยายโดย:       เพ่ือนครู HST 2012
สถานท่ี: 4-3-006 - TH Conference Room
สื่อของกิจกรรม : internet 
เรื่องราว/สาระ: 
 

การแบ่งปันประสบการณ์การสอน ของ HST 2012 คร้ังที่ 2 เพ่ือนครูที่ออกมาเล่า ได้แก่ 
ครูซารา ครูมิเชล   ครูกอเชีย ครูเควิน ครูพอล ครูโคบี สิ่งที่ได้จากการนําเสนอของเพ่ือน ๆ 
เป็นโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนฟิสิกส์ เช่น 

www.schoology.com  
http://arvindguptatoys.com/ : “toys from trash”  

http://www.youtube.com/user/arvindguptatoys: Quick videos detailing how to 
make the toys: 
 

ความประทับใจ: => เพ่ือน ๆ ภูมิใจที่ได้แบ่งปันประสบการณ์
 

วันพฤหัสบดีที ่19  กรกฎาคม 2555 

เวลา 6:00 น. 

                          ตื่นนอน อาบน้ํา เวลา 6:30 น. เข้าห้องสมดุ ร่างไดอารี อ่านหนังสือ รับประทานอาหารเช้า 

เวลา 9:00 น. 

กิจกรรม: Reports from Working Groups 3h0' 
บรรยายโดย:       ครูโครงการ HST 2012 ทุกคน
สถานท่ี: 222-R-001 - Filtration Plant 
สื่อของกิจกรรม : Powerpoint 
เรื่องราว/สาระ: 
 
 
 

วันน้ีผู้เขียนไม่ค่อยมีสมาธินักเพราะกําลังพยายามประสานงานกับตัวแทนครูไทยอีก 4 เพ่ือ
ร่วมกันทําเอกสารเพ่ือดาวน์โหลดลงในเว็บไซต์ของ CERN เป็นภาษาไทย แต่ทั้งน้ียังไม่ได้
คําตอบจากครูรุ่นที่ 2 ส่วนครูรุ่นที่ 1 ตอบรับมาแล้ว  
ครูมาซากิให้ช่วยถ่ายวีดีโอให้ 
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12:00-13:30 น. 
 
 

 น่ังฟังเพ่ือน บันทึกสัมภาษณ์ ที่ห้อง 222 กลุ่มเรารายงานกลุ่มสุดท้าย ประสบ
ความสําเร็จดีมาก จบการรายงานของทุกกลุ่ม Mick กล่าว ปิดการอบรม Closing Session  

เวลา 19:00  น. 

กิจกรรม: Farewell BBQ  
บรรยายโดย:        

 
 
 
 
 

 Mick Storr                     Roft Lanu                   
สถานท่ี: 6529-R-001 - ZONE BAR B Q 
เรื่องราว/สาระ: 
 

 ก่อนเดินทางไปร่วมปาร์ตี้บาบีคิว ผู้เขียนช่วยเพ่ือนร่วมห้องครูซันเด ห่อของขวัญให้
Mick  กรอน และแองกอรอส พวกเราก็เลยเดินทางไปร่วมปาร์ตี้กับรถบัสคันที่ 2 รถบัสออก
จากหน้าอาคาร 33 รอบนี้มีคนไม่ถึง 10 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เมื่อไปถึงรถเล้ียวเข้า
ประตู ผู้เขียนตาไว มองเห็นชื่อถนนที่มองหามานาน “Dirac Rute” อยากรีบว่ิงลงจากรถไป 
ถ่ายภาพชื่อถนนเลยมาก ๆ  
 
 เมื่อรถจอด เราเดินเข้าสู่อาคารซึ่งไม่มีผนัง มีมาน่ังยาว ๆ คล้ายโต๊ะในโรงอาหารใน
ประเทศไทย ผู้เขียนเดินเข้าไปน่ังแทรกกับเพ่ือนที่น่ังอยู่แล้ว ผู้เขียนน่ังติดกับไทยานา และ
ตรงข้ามกับครูโปแลนดแ์ละเพ่ือนของเธอ เธอออกตัวว่าพูดอังกฤษไม่เก่งชอบพูดโปแลนด์ปน
อังกฤษ เราเลยได้เรียนสองภาษาอังกฤษปนโปแลนด์ แต่จับสาระมาเล่าไม่ได้คะแต่เธอ
น่าสนใจตรงที่ เป็นครูที่ Mick เคยเล่าว่าทําโปรแกรมร่วมกับเซิร์น ในการพานักเรียนระดับ
มัธยมมาอบรมที่เซิร์น เลยขอให้เล่าให้ฟัง   
 
 Rolf ทําหน้าที่เหมือนปีที่แล้วคือย่างเน้ืออย่างชํานาญ เรากินอิ่ม ครูมาซากิชวนไป
เดินย่อย และผู้เขียนก็เลยช่วยเสิร์ฟอาหารป้ิงเพ่ือช่วย Rolf อีกแรง เพ่ือน ๆ ต้องการ 
ไส้กรอก แต่ไม่ชอบไก่ย่าง  
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 จากนั้นพวกเราก็ เดินคุย เดินคุย ดื่มไวน์ ถ่ายรูป สอนภาษา ไทย เรียนภาษาชาติอื่น 
และบอกลา เพ่ือนบางคนเริ่มร้องไห้ แต่ตอนนั้นผู้เขียนยังเศร้าไม่มาก (ยังไม่รู้ตัวคะ) ต่อมา
Mick บอกให้พวกเราย้ายโต๊ะออกเพ่ือเริ่มเต้นรําของชาติต่าง ๆ สลับกันไป สนุกสนาน 
และจบด้วยการร้องเพลง และการกล่าว “ไดบูจี”    

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  ☺  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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บทท่ี 5  

ความรู้เบ้ืองตน้ด้านฟิสิกส์ 

 
 ความรู้ที่ด้านฟิสิกส์ที่ได้รับจากการอบรมที่เซิร์น ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2555 ซึ่งบรรยายโดยนักฟิสิกส์

ที่มีความเช่ียวชาญด้านอนุภาคฟิสิกส์ ทั้งน้ีหัวข้อเรือ่งที่ไดร้ับการอบรมมดีังน้ี 

  1. อนุภาคฟิสิกส์ 

 2. เครื่องเร่งอนุภาค   

 3. เครือ่งวัดอนุภาค 

 4. อนุภาคมืด    

 5. การประยุกต์ความรูด้้านอนุภาค 
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บทท่ี 6  

 การอบรมวิธกีารเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 

 
 ในการอบรมด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โครงการ HST 2012 จัดอบรมโดยมีนักวิชาการ
ด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญมาให้การฝึกอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็นเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 
  6.1 Inquiry Baseed Science Education (IBSE) Activity 
 6.1.1 การให้ความรู้และการปฏิบัต ิ
 6.1.2 ตัวอย่างของสือ่/กิจกรรม           
  6.2 Perimeter Institute workshop 
  6.3 Build a Cloud Chamber 
 
6.1 Inquiry Baseed Science Education (IBSE) Activity 
 ผู้รับผิดชอบการอบรมคือ Dr. Angelos Alexopoulos เป็น Project Associate ของ Education 
Group - Physics Department CERN การดําเนินอบรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่การให้ความรู้และการปฏิบัติ
และส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอ ตัวอย่างของสื่อ/กิจกรรม ที่ใช้วิธี Inquiry Based Science Education โดยเป็น
สื่อที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิภาพ    
 6.1.1 การให้ความรู้และการปฏิบัติ 
 ในการให้ความรู้กับครูโครงการ HST 2012 เพ่ือให้เข้าใจหลักการของวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Based 
Learning  การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน A: ข้ันเตรียมตัวก่อนการอบรมและการอบรม  และ B: ข้ันการฝึก
ปฏิบัติ รายละเอียดมีดังน้ี  
          A: ขั้นเตรียมตัวก่อนการอบรมและการอบรม 
 ข้ันตอนน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม “เร่ือง วิธีการแบบ Inquiry Based Learning” โดยก่อน
การอบรม 1 สัปดาห์ ดร.แองกอรอส มอบเอกสารให้ผู้เข้าอบรมผ่านทางอีเมล์ เพ่ือให้อ่านทําความเข้าใจ และเมื่อ
ไปถึงเซิร์นแองกอรอส ก็มอบชุดกิจกรรม Educational Pathway ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ Inquiry Based Science 
Education (IBSE) Activity จุดประสงค์ของการใช้ชุดกิจกรรม Educational Pathways เพ่ือให้ครูที่เข้าอบรมได้
รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนํากลับไปใช้ในการสอนในห้องเรียนและใช้แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน ดังน้ันชุด
กิจกรรม Educational Pathway ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ Inquiry Based Science Education (IBSE) Activity 
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 ต่อมาในระหว่างการอบรมที่เซิร์น ดร.แองกอรอส ก็บรรยายความรู้เบ้ืองต้น และจัดให้ครูมีการเล่า
ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning นอกจากน้ี ดร.แองกอรอสก็
นําเสนอเว็บไซต์ Pathway หรือ The Pathway to Inquiry Based Science Teaching   
(ลิงค์ http://www.pathway-project.eu/ )  ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูสามารถนํามาใช้สอนในห้องเรียนได้ 
และเพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรม HST2012 เกิดความคุ้นเคยต่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้มากย่ิงข้ึน  
 ความรู้เรื่อง Inquiry Based Learning จากการอบรม คําว่า Inquiry Based Learning และ Enquiry 
Based Learning เป็นวิธีการเรียนรู้แบบเดียวกัน แต่เขียนแบบอเมริกันและแบบอังกฤษ ตามลําดับ ทั้งน้ีใน
รายงานฉบับน้ีจะใช้คําว่า Inquiry Based Learning  
 
วิธีการเรียนรู้แบบ  Inquiry Based Learning 
 เป็นการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ  ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นที่จะ
ร่วมแก้ปัญหาหรือประเด็นที่สงสัย และการเรียนรู้แบบนี้จะทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบในการหาหลักฐานและวิเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจน ดังน้ันจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และมีอิสระในการ
ตัดสินใจ  
 กรณีของผู้ช่วยสอนจะมีบทบาทในการให้ความสะดวกต่อผู้เรียน เช่น จัดให้ผู้เรียนได้มีการทํางานร่วมกัน 
 
ลักษณะของวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning 
1. ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน 
2. ผู้เรียนเป็นผู้วางแนวทางการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา 
3. นักเรียนจะต้องดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ในการแก้ปัญหา และระบุสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
4. งานที่มอบหมายจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหาหรือหาหลักฐานมาอธิบายปัญหานั้น ๆ  
5. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการอธิบายคําตอบของปัญหา โดยมีการวิเคราะห์และแสดงหลักฐานที่เหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาในโครงการ HST2012  
 ในการบรรยายของ ดร.แองกอรอส เรื่องความรู้เบ้ืองต้นของวิธีการแบบ Inquiry Based Learning ใน
วันที่ 3 กรกฏาคม 2555 ดร.แองกอรอส ขอให้ครูที่มีประสบการณ์การใช้วิธีการแบบ Inquiry Based Learning 
แสดงความคิดเห็น หรือเล่าประสบการณ์การใช้ วิธีน้ีกับการสอนฟิสิกส์ ในการน้ีมีครูที่มีประสบการณ์ ประมาณ 5-
6 คน ตัวอย่างจากการแสดงความคิดเห็น มีดังน้ี 
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 ครูคนที่ 1 เสนอว่า: จากประสบการณ์ 13 ปี วิธีการแบบ Inquiry Based Learning เป็นวิธีการที่ทําให้ 
นักเรียนเรียนรู้ “How to learn: วิธีการเรียนรู้” 
 ครูคนที่ 2 เสนอว่า: เหมาะสมกับการใช้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ มากกว่าใช้สอนในห้องเรียน 
 ครูคนที่ 3 เสนอว่า: เหมาะสมกับนักเรียนในระดับ college มากกว่าระดับมัธยมศึกษา 
 ครูคนที่ 4 เสนอว่า: ถ้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Inquiry Based 
Learning จะเสียเวลา ดังน้ันแนะนําว่า ควรต้องฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธี แบบ Inquiry Based Learning 
ตั้งแต่อายุ 6-7 ปี จึงจะทําให้การใช้วิธีการแบบ Inquiry Based Learning มีประสิทธิภาพในระดับมัธยมศึกษา  
 ท้ังน้ียังมีครูอีกหลายคนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุน กับการใช้วิธีการแบบ 
Inquiry Based Learning ในห้องเรียน  
  
 B: ขั้นการฝึกปฏิบัติ  
 ในขั้นตอนน้ี เริ่มปฏิบัติสร้างสื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้านเคร่ืองเร่ง
อนุภาค อนุภาคฟิสิกส์ตาม Standard Model เป็นต้น หรือการบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอบรม
โครงการ HST 2012 ที่ CERN ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติน้ี ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 10-21 กรกฏาคม 2555 รายละเอียด
ของขั้นตอน ดังตารางด้านล่าง โดยผลจากการปฏิบัติของแต่ละข้ัน นําเสนอไว้ต่อจากตาราง  
 
ตารางที่ 7: ข้ันตอนของ Pathway Project ซึ่งดําเนินด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry-Based Science Learning 
 

ลําดับที่ของขัน้ตอนของการปฏิบัติ 
Pathway Project 

วิธกีารทํางาน งานที่ได้

1. กําหนดปัญหา ให้ครูทุกคนคิดว่าจะทําสื่อการสอน หรือกิจกรรม
อะไรที่โรงเรียน หรือที่ประเทศของตนเอง เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมที่เซิร์น 

สื่ อ ก า ร ส อ น  / 
กิจกรรม (แต่ยังเป็น
นามธรรม) 
 

2. เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา - ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้วิธีการเรียนรู้ 
  แบบ Inquiry Based Learning  
- ผู้อบรมทําความเข้าใจ / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้ รั บ
ความเข้าใจต่อวิธีการ
เ รี ยน รู้แบบ Inquiry 
Based Learning 
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ลําดับที่ของขัน้ตอนของการปฏิบัติ 
Pathway Project 

วิธกีารทํางาน งานที่ได้

3.  การรวบรวมปัญหาของสมาชิก - แบ่งกลุ่มทํางาน โดยสุ่มสมาชิก
- สมาชิกทุกคนเสนอความคิด สื่อหรือกิจกรรม ที่คน
อยากทํา และสรุปส่งผู้ประสานงาน 

สรุปสื่อหรือกิจกรรม 
ที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม
สนใจ  

4. การรวบรวมปัญหาของสมาชิก 
 
  

- ครูทุกกลุ่มมารวมกันที่ห้องประชุมใหญ่
- ส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอ ข้อสรุปจนครบทุกกลุ่ม 
- ทุกกลุ่มร่วมกันจัดประเภทเรื่องอีกคร้ัง (ใช้เวลาคร่ึง
ชั่วโมง) 
- ได้ประเภทของเรื่องที่ครูทุกกลุ่มสนใจจะสร้างสื่อ
หรือกิจกรรม 

ประเภท/หัวเร่ืองที่ครู
สนใจจะสร้างสื่อการ
สอนหรือกิจกรรม 

5.แบ่งกลุ่มสมาชิก  
  เพื่อให้สมาชิกได้แก้ปัญหาท่ีตนสนใจ 

- ผู้ประสานงานให้ครูที่เข้าอบรม ลงชื่อเลือกทํางาน
กลุ่มในประเภท/หัวเรื่อง ที่ได้จากการจัดประเภท  
(โดยให้เลือกได้  2 ลําดับ ) 
- ผู้ประสานงาน สรุปรายชื่อของครูที่สนใจทําแต่ละ
เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น  
แผนที่ 1 กลุ่มท่ีสนใจทําเป็นอันดับที่ 1 
แผนที่ 2 กลุ่มท่ีสนใจทําเป็นอันดับที่ 2 
ทั้งน้ีจากการอบรม ครูที่เข้าอบรมเลอืกแผนที่ 1 

ดํา เ นินการ จัดกลุ่ ม
สมาชิ ก  กับ เ รื่ อ งที่
สนใจศึกษาหรือสร้าง
ชิ้นงานได้ จํานวน 7 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
 A,B,C1,C2,D,E,F 

6. แก้ปัญหา  แต่ละกลุ่ม เริ่มคิดงานของตน
โดย ต้องคิดชิ้นงาน โดยมีส่วนประกอบตาม  
Educational Pathway Template (รายละเอียด
ของ Template ดูได้จาก ด้านล่างของตาราง) 
- นําเสนอผลการทํางานทุกวัน ในตอนเย็น 16:30 น. 
  และสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนําเสนอ    

- ครูทุกคนจะได้ ฟัง
การนําเสนอการคิด
สื่อ/กิจกรรมของ ทุ
กกล่ม  และได้ เห็ น
พัฒนาการของการ
ทํางานของทุกกลุ่ม 
- สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ /
กิจกรรมการเรียนรู้  
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ตารางที่ 8: ส่วนประกอบของการสื่อ/กิจกรรม (Educational Pathway Template)   
 

ส่วนที่ 1: Title 

ส่วนที่ 2: Introductory section and preparatory phase

• Short Description: 

• Keywords: 

• Target audience: 

• Age range: 

• Context: 

• Time required: 

• Technical Requirements: 

• Author’s background: 

• Connection with the curriculum: 

• Learning Objectives: 

• Guidance for preparation: 

ส่วนที่ 3: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 1:
Questions Eliciting Activities – PROVOKE CURIOSITY 

ส่วนที่ 4: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 1:
Questions Eliciting Activities – DEFINE QUESTIONS FROM CURRENT KNOWLEDGE 

ส่วนที่ 5: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 2: 
Active Investigation – PROPOSE PRELIMINARY EXPLANATION OR HYPOTHESES 

ส่วนที่ 6: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 2:
Active Investigation – PLAN AND CONDUCT SIMPLE INVESTIGATION 

ส่วนที่ 7: Experiment / Observation– Teaching Phase 3:
Creation – GATHER EVIDENCE FROM OBSERVATION 

ส่วนที่ 8: Experiment / Observation– Teaching Phase 4:
Discussion – EXPLANATION BASED ON EVIDENCE 

ส่วนที่ 9: Experiment / Observation– Teaching Phase 4:
Discussion – CONSIDER OTHER EXPLANATIONS 
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ส่วนที่ 10: Post-Experiment / Observation– Teaching Phase 5:
Reflection – COMMUNICATE EXPLANATION 

ส่วนที่ 11: Post-Experiment / Observation– Teaching Phase 5:
Reflection – FOLLOW UP ACTIVITIES AND MATERIALS 

ส่วนที่ 12: Sustainable Contact 

 
ตารางท่ี 9: ชื่อเรื่องที่ครูโครงการ HST 2012 มีความสนใจสร้างสื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 10: แสดงสรุปผลการเลือกกลุ่มเรือ่งที่ครู โครงการ HST 2012 มีความสนใจที่จะสร้างสื่อ/ กิจกรรมการ 
                เรียนรู้ 
 

 
 6.1.2 ตัวอย่างของสือ่/กิจกรรม ดีเด่น   
 ตัวอย่างของสือ่หรอืกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มปีระสิทธิภาพ ที่นํามาอธิบายในการอบรม ได้แก่ กิจกรรม
“Science Center to GO”  และกิจกรรม “HYPATIA”  การอบรม มีเอกสารและข้อมูลของกิจกรรมโดยเบื้องต้น
ดังน้ี 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1: “Science Center to GO” 
เอกสาร/สื่อการเรียนรู ้
ประกอบการอบรม: 
 
 
 
 
 

1. หนังสือของ Pathway Project 
   “The Best Practices of Inquiry-Best Science Education   
    Methods and Activity” หน้า 76-81 
2. Powerpoint อธิบายแผนการสอนกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
    “Science Center to GO” 
    (ดูรายละเอยีดเอกสารการอบรม HST2012 วันที่  16 กรกฎาคม 2555) 
3. สาธิตสื่อการเรียนรู้ของกิจกรรม 
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1: “Science Center to GO” 
จุดเด่นของกิจกรรม: นําเสนอกิจกรรม ด้วยแผนการสอนแบบ Inquiry-based Teaching Model

(ดูรายข้ันตอนของโมเดล ที่หมายเหตุ ใตต้าราง) 

Perimeter Institute for 
Theoretical Physics(PI) / 
คําอธิบายกิจกรรม: 

นักเรียนจะทดลองสลิตคู่เพ่ือเรียนรู้ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค 
ซึ่งเป็นหลักสําคัญของกลศาสตร์ควันตัม การสาธิตการทดลองโดยใช ้visualization 
techniques  

จุดประสงคข์องกิจกรรม: ความเข้าใจ: เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ แสงมีคุณสมบตัิเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค และ
เข้าใจธรรมชาติของอนุภาค โดยการทดลองสลิตคู ่
ความรู:้ นักเรยีนเรียนรู้ธรรมชาติของแสงและอิเล็กตรอน และเข้าใจความแตกต่าง 
ของแสงและอิเล็กตรอนจากการสังเกตการทดลอง 
คุณค่าถึงคณุคา่: นักเรียนไดอ้ธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึน ในชีวิตประจําวัน โดยการ
เรียนรู้ธรรมชาติของแสง 

อายุของผู้เรียน 15-18 ปี 

เวลาทีให ้ มากกว่า 2 ชม.

 
ตารางตัวอย่างกิจกรรม (ตอ่) 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1: “HYPATIA” 

เอกสาร/สื่อการเรียนรู ้
ประกอบการอบรม: 
 
 
 
 
 

1. หนังสือของ Pathway Project 
   “The Best Practices of Inquiry-Best Science Education   
    Methods and Activity”  หน้าที่ 152-155 
2. Powerpoint อธิบายกิจกรรม  
    (ดูข้อมูลโครงการ ได้จากเอกสารในตารางการอบรมวันที่  19 กรกฎาคม 2555) 
    หรือลิงค์ The HYPATIA project    http://hypatia.phys.uoa.gr/applet/  
4. ทดลองฝึกใช้โปรแกรม พรอ้มคู่มือประกอบการทดลอง 
   “HY.P.A.T.I.A.  Hybrid Pupil’s Analysis Tool for Internationals in ATLAS”

จุดเด่นของกิจกรรม: เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนและครูเรียนรู้อนุภาคมูลฐาน และอันตรกิริยาของอนุภาคมลู
ฐานโดยใช้ ข้อมูลการชนกันของโปรตอนกับโปรตอน (events ) ซึ่งเป็น events ที่
เกิดจากการชนกันจริง ๆ ของ ATLAS experiment  เครือ่งเร่งอนุภาค LHC ซึ่งตั้งอยู่
ที่ เจนีวา 
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หมายเหตุ: 
ขั้นตอนของ Inquiry-based Teaching Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (phase) ดังนี้ 
Phase 1: Question Eliciting Activities 
                       Exhibit curiosity 
                       Define questions from current knowledge 
Phase 2: Active investigation 
                       Plan & conduct simple investigation 
                       Propose preliminary explanations or hypotheses 
Phase 3: Observation / Experiment 
                       Gather evidence from observation 
Phase 4: Discussion 
                        Consider  other explanations 
Phase 5: Reflection 
                        Communicate explanation 
 
6.2 Perimeter Institute workshop 
 Perimeter Institute หรือ Perimeter Institute for Theoretical Physics (PI) ตั้งอยู่ท่ีประเทศ
แคนาดา เป็นองค์กรอิสระท่ีทํางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา เพ่ือความก้าวหน้าในการเข้าใจกฎทาง
ฟิสิกส์  และการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ เก่ียวกับ อวกาศ เวลา และสสาร  
 การส่งเสริมการสอนของครูฟิสิกส์ PI จัดให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน ของ
องค์กรร่วมกันคิดและพัฒนาสื่อการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้  และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาหรือนักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน  เพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในการสอน
นักเรียน 
 ในการอบรม HST2012 ตัวแทนของ PI สาธิตสื่อการเรียนรู้  จัดให้ทําการทดลอง และมอบเอกสารและ
วี ดี โ อ สื่ อ ก า ร สอน  โ ด ย เ อ กส า ร ก า ร สอนแล ะ วิ ดี โ อ ดั ง ก ล่ า ง  ส าม า ร ถด า ว น์ โ หล ด ไ ด้ จ า กลิ ง ค ์

https://www.perimeterinstitute.ca/en/Outreach/General/Teachers/  เน้ือหาการอบรมเน้นความรู้ด้าน
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ควันตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนาความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวแก่ครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ตัวอย่าง รายชื่อหนังสือและ
วิดีโอ 1. Everyday Einstein: GPS & RELATIVITY  2. Revolutions in Science Based on: Alice & Bob in 
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Wonderland animation 3. Beyond the Atom: Remodelling Particle Physics 4.The Challenge of 
Quantum Reality 5.The Physics of Innovation  
 
ภาพท่ี 42: ตัวอย่างสื่อและกิจกรรมของ PI จากเว็บไซต์ 
 
PROCESS OF SCIENCE 

How do scientists think? Join us in this Perimeter Inspiration as we explore the habits of mind that scientists practice. Students 
will think like scientists as they collaborate together and communicate in creative ways to answer curiosity-driven questions. 
This kit includes a DVD with examples of creative multimedia presentations and a teacher's guide full of activities and case 
studies that introduce students to the process of science. 
 

.....................................................................................................................................

BEYOND THE ATOM - REMODELLING PARTICLE PHYSICS 
What is everything made of? This question is one of the deepest, most profound in human history. Join us on an historical 
journey from Rutherford scattering experiments in 1911 to today’s Large Hadron Collider. This teacher resource details 
scientific advances in our understanding of the building blocks that make up everything in the cosmos. 
  

.....................................................................................................................................

MYSTERY OF DARK MATTER 

Explore the mysterious substance that makes up about 90% of the mass of every galaxy in the universe called dark matte in 
this engaging 30 minute video featuring Dr. Damian Pope.This kit includes the DVD resource, and an accompanying teacher's 
guide with worksheets and activities. Suitable for grades 11 and 12. 

.....................................................................................................................................

THE MYSTERY OF DARK MATTER VIDEO GAME 

Created to accompany the Perimeter Explorations "Mystery of Dark Matter" in-class resource (above), this video game 
challenges students to apply what they've learned as they add stars, planets, and black holes to a galaxy.  

.....................................................................................................................................

REVOLUTIONS IN SCIENCE  

Join Alice and Bob as they ask simple questions about our world that lead to three of the most profound revolutions in 
science: general relativity, quantum mechanics, and special relativity. Suitable for grades 9 through 12.   
 

 

.....................................................................................................................................
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MEET A SCIENTIST 
What makes a scientist tick? What advice do they offer today’s students? Find out by viewing these short video interviews 
with leading researchers from around the world.  
 

.....................................................................................................................................

POWER OF IDEAS 

Ideas make the world go round. Explore the six most powerful ideas in physics history through this multimedia experience 
and discover the transformative effect they have had on our world.  

  ........................................................................................................................................

  INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL FOR YOUNG PHYSICISTS - STUDENT CAMP 
An exciting and challenging two-week program for Canadian and international high school students with a keen interest in 
theoretical physics and who intend to pursue physics studies at the university level. The program super-charges potential 
Einsteins with a blend of classical and modern physics and hands-on activities. 

........................................................................................................................................ 
  TEACHER CONTEST - THE POWER OF IDEAS IN YOUR CLASSROOM 

  Show Us the Power of Ideas in Your Classroom! Ideas make the world go round! Perimeter Institute challenges Canadian 
intermediate (grades 7 – 10) and senior (grades 11 – 12) science teachers to inspire and engage students with The Power of 
Ideas multimedia resource that explores the six most powerful ideas in physics history and the transformative effect they 
have had on our world.  
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ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ทีส่าธติในการอบรม HST2012 
 

 
 
1. Black Box    

 
 

 จุดประสงค์: เพ่ือให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างและประเมินผลแบบจําลอง
ความคิด 
 

 อธิบาย: เมื่อครูใช้สื่อการเรียนรู้น้ีกับนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า “นักฟิสิกส์มีวิธีการ 
ออกแบบ แบบจําลองทางความคิด หรือแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Model) อย่างไร” หรือทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรมว่า
นักฟิสิกส์ใช้แบบจําลองในการอธิบายส่ิงที่เข้าสังเกตเห็น 
 

 หมายเหตุ: 1. ในหนังสือ Revolutions in Science Based on: Alice & Bob in 
Wonderland animation อธิบายวิธีการสร้าง Black Box เอาไว้ ครูที่สนใจ
สามารถกลับไปสร้าง Black Box ใช้สอนนักเรียนได้ 

2. ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ภาคผนวก 
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2. Sagging Rod 
 

 
 

 จุดประสงค์: เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแบบจําลองของแรง และแบบจําลองของความเร่ง 
 

 คําอธิบาย: เมื่อครูใช้สื่อการเรียนรู้น้ีกับนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ แบบจําลอง 2 
แบบจําลอง (แบบจําลองของแรง และแบบจําลองของความเร่ง) ในการอธิบาย
ปรากฎการณ์เดียวกัน 
 

 หมายเหตุ: 1. ดูแผนการใช้กิจกรรมได้จากหนังสือ Revolutions in Science Based on:
Alice & Bob in Wonderland animation  

2. ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ภาคผนวก 
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ตัวอย่างกิจกรรมของนกัเรียนจัดอบรมใหค้ร ูHST2012 ได้รว่มกนัทดลอง 
 

1.The Investigating of the Electron 
 จุดประสงค์: เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมของอนุภาคและคล่ืน
 คําอธิบาย: กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1: พฤติกรรมของอนุภาค แบบฟิสิกสยุ์คเก่า 
ส่วนที่ 2: พฤตกิรรมของคลื่น แบบฟิสิกส์ยุคเก่า 
ส่วนที่ 3: พฤตกิรรมของแสง 
ส่วนที่ 4: พฤตกิรรมของอิเลก็ตรอน 
ส่วนที่ 5: สรุป 
ทุกส่วน จะใชวิ้ธีการเรียนรู้แบบเดียวกัน คือ  P.O.E (Predict Observe Explain) 
โดยทําการทดลองไปทีละส่วนตามลําดับ จาก 1-4 และสรุปในส่วนที่ 5 

 หมายเหต:ุ - 
  
สรุปผลการเรยีนรู้จากการอบรมของ Perimeter Institute for Theoretical Physics(PI) 
1. ได้แรงบันดาลใจในการสอนฟิสิกส์  
2. ได้เรียนรู้สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเน้ือหาฟิสิกส์เรื่องที่เคยสอนในโรงเรียนและไม่เคยสอนใน   
    โรงเรียน เช่น แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ควันตัมฟิสิกส์ อนุภาคฟิสิกส์ เป็นต้น 
3. ได้เรียนรู้วิธีการสอนแบบ P.O.E 
 
6.3 Build a Cloud Chamber 
 Build a Clound Chamber เป็นการทดลองสร้าง Particle Detector อบรมโดย Mick Storr ซึ่งเร่ิมต้น
ด้วยการอธิบายประวัติการพบอนุภาคจากอวกาศ และการตรวจพบอนุภาคบางชนิดในห้องใต้ดินของบ้านเรือน 
เป็นต้น จากน้ันก็ให้ความรู้เก่ียวกับ Cloud Chamber ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นรอยทางท่ีอนุภาคเคล่ือนที่
ผ่านไป ทั้งน้ีเราไม่ไดม้องเห็นอนุภาค ในการทดลองแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ทุกคนช่วยกันทําการทดลองตั้งแต่
ประกอบจนจัดเก็บให้เรียบร้อย  
อุปกรณ์ 
 ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล ์100%  นํ้าแข็งแห้ง อ่างเลี้ยงปลาพลาสติกที่ก้นอ่างมีวัสดซุับของเหลวยึดไว้  แผ่น
โลหะสีดําแบบบางไว้ครอลอ่างเลี้ยงปลา  ไฟฉาย  ถุงมอื 
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วิธทีดลอง 
 นํา ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์ ฉีดลงที่ก้นอ่างเล้ียงปลาจนชุม่  แล้วนํานํ้าแข็งแห้งวางลงบนแผ่นไม ้ตอ่ดว้ย
การนําแผ่นโลหะสดีําทับบนนํ้าแข็งแห้ง  และคว่ําอ่างเลี้ยงปลาบนโลหะดํา  รอ 20 นาที ใช้ไฟฉายส่องดูรอยทาง
ของอนุภาคที่เคลื่อนที่ผ่านไปมาในอ่างเลี้ยงปลา 
 

 
ภาพท่ี 43: การอธิบายการทดลอง Could Chamber 
              โดย Mick Storr 
 
 

ภาพที่ 44: เพ่ือนคร ูเฝ้ารอดรูอยทางของอนุภาค 
              ภายในภาชนะ 
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บทท่ี 7 

ประโยชน์จากการร่วมโครงการ HST 2012 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเจ้าร่วมโครงการ HST 2012 
1.  ได้เพ่ิมมุมมอง: มุมมองในด้านฟิสิกส์ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ, การนําไปใช้  และการจัดอบรมนักเรียนและครู   
     จากกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญฟิสิกส์ที่สุดในโลก     
2.   ได้เพ่ิมศักยภาพของตนเองในหลายด้าน: การได้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้อบรมจะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติจริงจนเกิด 
     องค์ความรู้ที่มีการบูรณาการฟิสิกส์การศึกษาและการจัดการ 
3.   ได้เพ่ิมประสบการณ์ที่หลากหลาย: เซิร์นเป็นแหล่งความรู้ที่ครบวงจรสําหรับนักศึกษา มีวิวัฒนาการ มีกลุ่ม

บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และด้านการศึกษา  และมีการจัดระบบภายใน
อย่างน่าสนใจมาก ดังน้ันการได้เข้ารับการอบรมในสถานที่น่ีจะทําให้ซึมซับระบบได้อย่างดี  

4.  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูฟิสิกส์ของต่างประเทศ 
     การรับการอบรมร่วมกันเป็นเวลาถึง 3 สัปดาห์ ทําให้ผู้รับการอบรมกลายเป็นเพ่ือนที่มีความสนิทกันมาก
ข้ึน  ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

              1) เรียนรู้จากการสังเกต 
         2) เรียนรู้เน้ือหา/กระบวนการของโครงการ HST 2012  

     1)  เรียนรู้จากการสังเกต 
          -  การจดบันทึกความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตได้ อย่างต่อเน่ือง/ตั้งใจ/มีเป้าหมาย อย่างจริงจัง สรุปและทําให้
เกิดการเรียนรู้แบบมีพัฒนาการ 
          -  สรุปผลการสังเกตการทํางานของ Mick  ในการทํางานกับครู เพ่ือการฝึกอบรม  เข้มงวด เร่ืองตรง
เวลา เหนียวแน่นให้ครูคิดและทํางานเป็น 
 -  การทํางานกลุ่ม ต้องกระจายประเทศ  ไม่แสดงอาการเหนียม   ชื่นชมเมื่อไม่บกพร่อง ขอความ
ช่วยเหลือจากครูในสิ่งที่ต้องการ เช่น ครูจากฮังการีมาขอให้ครูกลุ่มเราคนหน่ึงไปช่วยสื่อสาร 
          -   ไม่ปล่อยให้ครูว่าง แสดงตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่ครู 
          -  ประเมินผลกิจกรรม 3 step ทําเดี่ยว ส่งเมล์ นําผลที่ได้มา พูดแลกเปลี่ยนและสรุปรวมกันเป็นกลุ่ม
ย่อย  
          -  ครูบางประเทศอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกลุ่มครูฟิสิกส์ HST 2012 
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บทท่ี 8 
ข้อแนะนํา 

 
ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งต่อไป 
1.  ผู้ได้รับทุนควรต้องมีการประชุมพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ และร่วมกันจัดทําสิ่งจะทําประโยชน์ให้กับสังคมไทย    

อย่างเป็นรูปธรรมด้วยกัน 
2. ต้องมีสมุดบันทึก ที่ต้องบันทึกสิ่งที่มีประโยชน์ ทันที เพ่ือให้ไม่ลืม  
3. ศึกษาการทรงงานของสมเด็จพระเทพฯ  หนังสือที่ท่านเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อการดูงานต่างประเทศ การจด  
  บันทึก การถ่ายรูป การสังเกต  
4.  กิจกรรมอบรมครูจะต่อเน่ือง  
5.  ควรเตรียมของฝากให้เพ่ือนแบบทุกคน และวันเกิด   
6.  เวลาการเขียนสรุปงาน ไดอารี ก็ต้องใช้เวลานาน   
7.  เน้นย้ํา การทํางานร่วมกัน อย่างสามัคคี จริงใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา ไม่เอาเปรียบ 
8.  ควรขยายเวลาการทํารายงาน มากกว่า 1 เดือน เพราะรายละเอียดการอบรมมีจํานวนมาก 
9.  ครูมีงานประจําทําให้มีเวลาประมวลน้อย และทําให้ต้องเลือก ทําบางอย่างและตัดยอดสิ่งที่อยากทําเป็นแผนไป 
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บทท่ี 9  

 การดําเนินการหลังการอบรม 

 
    เมื่อกลับมาจากอบรม HST2012 ข้าพเจ้าก็เร่ิมทบทวนแผนการที่เคยบันทึกลงในใบสมคัรเพื่อรับคัดเลือก
เป็นผู้แทนครูเข้าอบรมโครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 2555 ซึ่งแผนการดังกล่าว 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 แผนการในอนาคตหลังจากที่ได้เข้ารว่มโครงการ HST 2012 
 1. ประสานงานกับอาจารย์ที่เคยได้รับทุนโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น เพ่ือร่วมกันวางแผน
จัดการกับองคค์วามรู้ที่ได้รับ และหากลยุทธ์ท่ีนําเอาองค์ความรู้ และระบบการจัดการต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม
ที่เซิร์น มาทํากิจกรรมให้กับครูและนักเรียนไทยต่อไป  
 2. การนําความรู้เรื่องระบบการจัดอบรมมาประยุกต์ใช้กับการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมครู
โรงเรียนเครือข่าย    
 3. จัดทําเน้ือหาความรู้ / กิจกรรม / การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน เพ่ือทําเป็นแบบเรียน โดยจัดทําเป็น
รูปแบบเอกสาร, ซีดี และ VDO และเผยแพร่ต่อครูและนักเรียนทั่วประเทศในลําดับต่อไป 
 4. ทํางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการนําเอาประสบการณ์จากการอบรมที่เซิร์นมาใช้ 
 5. รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนครูฟิสิกส์ต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือในการเรียนการสอน  
 6. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตนเอง และได้มีส่วนร่วมในพัฒนาครู
ฟิสิกสแ์ละนักเรียนประเทศไทยในวงกว้างย่ิงข้ึน 
 
 จากนั้นจึงเร่ิมดําเนินการตามแผนการดังกล่าว โดยพิจารณาโอกาสและความจําเป็นในการดําเนินการ ดังน้ัน 
ระหว่างจัดทํารายงานจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 สรุปการดําเนินการ แบ่งออกเป็น  
      9.1 เรื่องที่ได้ดําเนินการแล้ว  
      9.2 เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  
 โดยมีรายละเอียดทั่วไปดังน้ี 
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9.1 เรื่องที่ได้ดําเนินการแล้ว 
รายการท่ี: 1 ประสบการณท์ี่ CERN
ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย 
วันท่ีดําเนินการ: วันศุกร์ที่ 10 สงิหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา

จํานวน 25 คน 
สถานที:่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

รายการท่ี: 2 การนําเสนอ Powerpoint ความรู้ด้านเครื่องเร่งอนุภาคและอนุภาคมูลฐานเป็น
ภาษาไทยเพ่ือนําเสนอในเว็บไซต์ของ CERN  
ที่ลิงค์ 
http://teachers.web.cern.ch/teachers/materials/national/national.htm 
โดยได้ประสานงานกับ 
-  Mick Storr เพ่ือขออนญุาตและขอคําปรึกษาการจัดทํา 
-  ดร.บุรินทร ์ดร.นรพัทธ์ ดร.ชิโนรัตน์ เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนสง่ให้     
   CERN  
-  ผู้แทนครูฟิสิกส์โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์โครงการเซิร์นภาคฤดูรอ้น  
  รุ่นที ่1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 

ลักษณะกิจกรรม: ประสานงานและ ร่วมจัดทําสื่อการเรียนรู้
วันที่ดําเนนิการ: ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ท่ีเข้าไปชม-ศึกษา ข้อมูลในเว็บไซต์ของ CERN
สถานท่ี: เว็บไซต์ CERN ลิงค์

http://teachers.web.cern.ch/teachers/materials/national/national.htm
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รายการท่ี: 3 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับ CERN เครื่องเร่งอนุภาค LHC
และโครงการนักศึกษาและครฟิูสิกส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น 

วันท่ี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
ผู้ฟัง ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จากทั่วประเทศ จํานวน 45 คน (การประชุมปฏิบัตกิาร
พัฒนาโครงงานฟิสิกส์ เพ่ือการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ) 

สถานที ่ โรงแรมไมด้า ซิตี ้รีสอรท์ กรงุเทพมหานคร

  

รายการท่ี: 4 วิธีการอบรมครูระดับมัธยมศึกษา ในการสรา้งสื่อการสอน แบบ  
“Inquiry Based Science Education Activity” 

ลักษณะกิจกรรม: บรรยายวิธีการและข้ันตอนในการอบรมคร ูแบบ Inquiry Based Learning
วันที่ดําเนนิการ: วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ลดัดา บูรพากูล

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
สถานท่ี: หอสมุดกลาง ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

  

รายการท่ี: 5 สื่อและกิจกรรมการสอนของ Perimeter Institute for Theorecal Physics 
และ Pathway Project 

ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และแนะนําแหล่งข้อมลูสือ่การสอนอนุภาคฟิสิกส์แก่นักเรียน   
วันที่ดําเนนิการ: วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ลดัดา บูรพากูล

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
สถานท่ี: หอสมุดกลาง ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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รายการท่ี: 6 หัวข้อ “เครือ่งเร่งอนุภาค (Accelarator)”
ลักษณะกิจกรรม: -  จัดนิทรรศการ (mini-exhibition) ประกอบด้วยป้ายนิเทศ และ วิดโีอ  

-  ฝึกนักเรียนหอ้ง ม.4 แผนวิทยาศาสตร์หอ้ง 4  ให้บรรยายให้เพ่ือนนักเรียนฟัง 
วันที่ดําเนนิการ: วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555  (วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน) 
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: - นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวนกว่า 3000 คน 

- ผู้ปกครอง 
- อาจารย์และนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถานท่ี: ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

รายการท่ี: 7 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับ CERN เครื่องเร่งอนุภาค LHC และอนุภาคมูลฐาน  
และแนะนําการทดลอง “Build a Cloud Chamber” 

ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และแนะนําแหล่งข้อมลู
วันที่ดําเนนิการ: วันจันทร์ 10 กันยายน 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยม ม.4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จํานวนประมาณ 350 คน
สถานท่ี: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

  

รายการท่ี: 8 จัดส่งลิงค์เอกสารการอบรมครูฟิสิกส์ HST2012 
ลักษณะกิจกรรม: ส่งอีเมล ์เอกสารการอบรม
วันที่ดําเนนิการ: วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมที่เคยเข้าอบรมครูที่สถาบันแสงซินโครตรอน รุ่นที่ 1  
สถานท่ี: อินเตอร์เน็ต 
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รายการท่ี: 9 แนะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Prizi.com ที่ได้จากการแบ่งปันประสบการณ์กับ
เพ่ือนครู HST 2012  

ลักษณะกิจกรรม: แนะนําครูสอนคอมพิวเตอรท่ี์โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ และนักเรียน ม.4 -5 
วันที่ดําเนนิการ: เดือนสิงหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครูสอนคอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่สนใน
สถานท่ี: 
 
ผลทีไ่ด้: 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ครูสอนคอมพิวเตอร์ สอนโปรแกรม Prezi.com ให้นักเรียน ม.5 ทุกคน 
และนักเรียนนําผลงานโดยใชโ้ปรแกรม Prezi.com ในท่ีประชุมรวมนักเรียนทั้ง
โรงเรียน 

 

รายการท่ี: 10 การแบ่งปันประสบการณ์สอนกับเพ่ือนครู HST 2102 ,
Toys from Trash จากลิงค์ 
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html  
และสือ่การสอนอนุภาคฟิสิกส์ และวิธีการอบรมครู HST2012  

ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย แนะนําแหล่งข้อมูล และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
วันที่ดําเนนิการ: เดือนสิงหาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครูสอนฟิสิกส ์ม.4-5
สถานท่ี: 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

     9.2 เรื่องที่อยูร่ะหว่างดําเนินการ 
รายการท่ี: 11 ความรู้เก่ียวกับ CERN และ เครื่องเร่งอนุภาค LHC เป็นตน้ 
ลักษณะกิจกรรม: เขียนบทความ ความยาว 1 หน้า ลงในวารสารของโรงเรียน 
วันที่ดําเนนิการ: (หลังส่งรายงานการอบรม ณ เซิร์น) 
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สถานท่ี: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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รายการท่ี: 12 ความรู้เก่ียวกับ CERN และ เครื่องเร่งอนุภาค LHC เป็นตน้ 
ลักษณะกิจกรรม: เขียนบทความ ความยาว 1 หน้า ลงในวารสารของคณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
วันที่ดําเนนิการ: (หลังส่งรายงานการอบรม ณ เซิร์น)
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
สถานท่ี: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

รายการท่ี: 13 วิธีการอบรมครู สือ่และกิจกรรมการเรียนรู้ และประสบการณ์การอบรมครูที่ CERN
ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วันที่ดําเนนิการ: (วันพฤหัสบดี - เดอืนตุลาคม 2555)  (หลังส่งรายงานการอบรม ณ เซิร์น) 
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ภาควิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานท่ี: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

รายการท่ี: 14 Build a Cloud Chamber
ลักษณะกิจกรรม: ทดลอง 
วันท่ีดําเนินการ: วันเสาร์ที่  3 พฤศจิกายน 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนโครงการ  Gifted ด้านวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
สถานที:่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

  

รายการท่ี: 15 Black Box,  Sagging Rod  
ลักษณะกิจกรรม: ทดลอง 
วันท่ีดําเนินการ: วันเสาร์ที่ - พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนโครงการ  Gifted ด้านวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
สถานที:่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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รายการท่ี: 16 สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของ Perimeter Institute และ Pathway Project
ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วันท่ีดําเนินการ: เดือนกันยายน 2555
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครูฟิสิกส์  
สถานที:่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

 

รายการท่ี: 17 สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของ Perimeter Institute และ Pathway Project
ลักษณะกิจกรรม: สรุปความรู้ด้านฟิสิกสอ์นุภาค ตาม Standard Model
วันท่ีดําเนินการ: หลังส่งรายงานการอบรม จนถึง มีนาคม 2556
ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย: ครู/นักเรียน 
สถานที:่ - 

 

 


