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บทท่ี 1 

บทนําสู่เซิร์น (Introduction to CERN) 

ในอดีตเมื่อนานมาแล้วได้มีการเสนอสมมุติฐานถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารน่ันคืออะตอม (Atom) และ
ทุกสสารจะต้องประกอบไปด้วยอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานน่ันเอง โดยนักปรัญชาชาวกรีซชื่อ Democritus 
สมมติฐานมีมาจนถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 อะตอมถูกคิดว่าเป็นอนุภาคมูลฐานที่ประกอบข้ึนเป็นสสาร ต่อมามีการ
ค้นพบโปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron) ที่ประกอบอยู่ภายในอะตอม  จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาข้ึนก็มักจะมีการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ตามมาเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนา
ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคที่สามารถเร่งอนุภาค (เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน) ท่ีมีพลังงานสูง ๆ ให้มาชนกัน ซึ่ง
การทดลองน้ีเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบอนุภาคที่เกิดข้ึนจากการชนกัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการ
ค้นพบชนิดของอนุภาคใหม่มากมาย สิ่งเหล่าน้ีเองที่จะนําไปสู่ความรู้และการอธิบายถึงอนุภาคมูลฐานน่ันเอง  
(คําว่าอนุภาคมูลฐาน หมายถึง อนุภาคที่เล็กที่สุดที่เป็นต้นกําเนิดของอนุภาคทั้งหมดหรือที่เรารู้จักกันดีกับคําว่า 
สสารนั่นเอง) ปัจจุบันมีการเสนอทฤษฏีที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน และการอธิบายอันตรกิริยาระหว่าง
อนุภาค ที่เรียกว่า แบบจําลองมาตราฐาน (Standard model) เมื่อมีทฤษฏีถูกสร้างข้ึนมาแล้วโดยทั่วไปจะยังไม่
สมบูรณ์ถ้ายังไม่มีการทดลองที่ยืนยันทฤษฏีน้ัน ๆ ในที่น้ีก็เหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงได้มีการทดลอง
เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคท่ีสถานีวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก  แม้แบบจําลองน้ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระดับอนุภาคได้แล้วน้ัน แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าแบบจําลองน้ียังไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากยังไม่สามารถตอบ
ปัญหาบางอย่างได้ จึงได้มีการระดมทุนและระดมสมองของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก (ที่เขียนว่านักวิทยาศาสตร์
เพราะว่า ไม่ใช่มีแค่นักฟิสิกส์ แต่ยังมีอีกหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมงานกัน) เพ่ือคิดค้นความรู้ใหม่ที่จะนําไปสู่
ทฤษฏีและการทดลองท่ีสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับแบบจําลองมาตราฐานได้ เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่
จึงถูกสร้างข้ึน บางคนถึงกลับกล่าวว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยไขความลับของจักรวาลได้เลยทีเดียว น่ันก็คือ เครื่อง
เร่งอนุภาคขนาดใหญ่ หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่า The Large Hadron Collider (LHC) ที่เซิร์น (CERN) น่ันเอง 

1.1 เซิรน์คืออะไร? อะไรคือเซริ์น ... (What is CERN? What CERN is ... ) 

 ถ้าเร่ิมต้นคําถามว่าเซิร์นคืออะไร? หรือว่าอะไรคือเซิร์นละก็ คนส่วนใหญ่คงจะตอบลําบากแน่ ๆ 
เพราะฉะน้ันเรามาเร่ิมทําความรู้จักกับเซิร์นกันก่อน เซิร์นมีชื่อเต็มว่า องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (European 
Organization for Nuclear Research: CERN) เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพ่ือวิจัย
และพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีประเทศสมาชิกก่อตั้ง 12 ประเทศ  
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มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ เมื่อแรกก่อตั้ง เซิร์น มีชื่อว่า "สภาวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป" 
หรือ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (European Council for Nuclear Research) ซึ่ง
เป็นที่มาของชื่อย่อ CERN 

บทบาทหลักของเซิร์น คือ การจัดเตรียมเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการวิจัยด้าน
ฟิสิกส์อนุภาค เซิร์นเป็นสถานที่ทําการทดลองมากมายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นต้นกําเนิดของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) สํานักงานหลักที่เขต 
เมแร็ง มีศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการทดลอง และเน่ืองจากจําเป็นต้องทําให้นักวิจัยในสถานท่ีอื่นสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ได้ จึงต้องมีฮับ
สําหรับข่ายงานบริเวณกว้างอีกด้วยในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ สถานที่ของเซิร์นจึงไม่อยู่ภายใต้อํานาจ
ทางกฎหมายของท้ังสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2551 เซิร์นได้รับยอดบริจาคจากประเทศสมาชิกรวม
แล้ว 1 พันล้านฟรังก์สวิสสํานักงานใหญ่ของเซิร์น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเจนีวา ใกล้กับชายแดน
ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ  
3000 คน  ปัจจุบันเซิร์นกําลังติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC) ภายในอุโมงค์
ใต้ดินรูปวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีใต้ดินของประเทศฝร่ังเศส และ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การติดตั้งจะแล้วเสร็จและเร่ิมการทดลองภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2551 

 เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ ่(Large Hadron Collider - LHC)  

 สําหรับการเร่งอนุภาคมาชนกันน้ัน มีไอเดียง่ายๆ สําหรับนักฟิสิกส์ น่ันคือ ถ้าเราสามารถสร้างพลังงานที่
มากพอ (อุณหภูมิสูง ๆ ที่เข้าใกล้กับอุณหภูมิของการระเบิดครั้งใหญ่ ตามทฤษฏีการระเบิดครั้งใหญ่ (Big bang) ที่
ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของจักรวาลของเรานั่นเอง) เราก็สามารถสร้างคู่ของอนุภาคข้ึนมาได้ (ท่ีต้องเป็นคู่ก็
เพราะเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ประจุน่ันเอง) น่ันก็คือ อนุภาคและปฏิอนุภาค (Particles and Anti-particles) 
โดยใช้การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานไปเป็นมวลหรือสสาร ซึ่งน่ีก็คือทฤษฏีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ (Albert 
Einstein) นักฟิสิกส์สุดยอดอัจฉริยะ  เจ้าของสมการ น่ันเอง จากไอเดียน้ีเองการชนกันของคู่อนุภาคจะเกิดการ
ทําลายล้าง (Annihilate) ข้ึนและจะเกิดอนุภาคภาคต่าง ๆ หลุดออกมา ในการชนกันระหว่างอนุภาคพลังงานสูง
น้ันจะเกิดพลังงานที่สูงมากข้ึน หรือที่เรียกว่า การระเบิดขนาดเล็ก (little bangs) พลังงานจะถูกปลดปล่อยและ
แสดงออกในรูปของคู่อนุภาคมูลฐานน่ันเอง  

 สําหรับเครื่อง LHC น้ันปัจจุบันใช้เร่งอนุภาคโปรตอน ซึ่งตามที่ออกแบบไว้สามารถเร่งพลังงานได้ถึง 7.0 
TeV แต่ปัจจุบันเร่งอยู่ที่ 3.5 TeV และในส่วนของบริเวณที่ให้โปรตอนมาชนกันน้ันจะมีการสร้างสถานีทดลองขึ้น 
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เพ่ือตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดข้ึน หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ สร้างอุปกรณ์ตรวจจับว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ันเอง ซึ่งจะแบ่งเป็น 
4 การทดลองใหญ่ ๆ คือ  

1. A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS)  

2. Compact Muon Solenoid (CMS) 

3. A Large Ion Collider Experiment (ALICE) 

4. Large Hadron Collider beauty (LHCb) 

โดยแต่ละสถานีทดลองนั้นจะมีเคร่ืองตรวจจับอนุภาค (Particles detector) ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยชั้น
ตรวจจับต่างๆ เช่น ส่วนตรวจจับทางเดินของอนุภาค (Tracking) ส่วนตรวจจับอนุภาคที่มีประจุ ส่วนตรวจจับฮา
ดรอน ส่วนตรวจจับมิวออน เป็นต้น เมื่ออนุภาคชนกันแล้วเกิดอนุภาคใหม่ข้ึนมาจะเกิดสัญญาณข้ึน ซึ่งเป็นผลมา
จากอนุภาคเครื่อนที่ผ่านวัสดุในเคร่ืองตรวจจับแล้วเกิดอันตรกิริยาจนสูญเสียพลังงานในรูปของแสง ผ่านตัวรับ
สัญญาณก็จะได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมา เน่ืองจากเคร่ืองตรวจจับจะแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตามหน้าที่และชนิดของ
การตรวจจับ เมื่อเกิดสัญญาณที่ส่วนไหนเราก็จะสามารถนํามาสร้างเป็นรอยทางเดินของอนุภาค และเน่ืองจาก
เครื่องตรวจจับอนุภาคจะมีสนามแม่เหล็กอยู่ภายในจึงสามารถบอกสมบัติของอนุภาคได้ว่ามีประจุอะไร ประจุ
เท่าไร และมีโมเมนตัมเท่าไรน่ันเอง 

 โดย ATLAS และ CMS เป็นส่วนงานที่ทํางานร่วมกัน ในส่วนของเครื่องตรวจจับอนุภาคจะเป็นแบบ
ตรวจจับอนุภาคต่างๆ ที่เกิดข้ึน และศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอนุภาค ALICE จะศึกษาการชนกันของนิวเคลียส
ธาตุหนัก เช่น ตะก่ัว เพ่ือศึกษาสถานะของสสารท่ีเรียกว่า ควาร์ก-กลูออนพลาสมา (Quark-Gluon Plasma) เพ่ือ
อธิบายการเกิดของจักรวาล ส่วน LHCb น้ันจะศึกษาอันตรกิริยาที่ไม่เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ประจุและแพริตี และ
ศึกษาอันตรกิริยาท่ีเกิดได้ยาก เพ่ือทําความเข้าใจว่า ทําไมจักรวาลของเราถึงเต็มไปด้วยสสาร และมีปฏิสสาร 
น้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่คู่อนุภาคควรจะเท่ากันตอนท่ีเอกภพถือกําเนิดข้ึน เคร่ือง LHC จึงถูกสร้างมาเพ่ือตอบคําถาม
เหล่าน้ีและเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับแบบจําลองมาตราฐานน่ันเอง 

1.2 ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจําลองมาตราฐาน (Particle physics and the standard model) 

 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสําหรับฟิสิกส์อนุภาคน้ัน เป็นการศึกษาและพยายามเข้าใจถึงการอธิบายอนุภาค
มูลฐาน  รวมไปถึงการมองเข้าไปภายในอะตอมเพ่ือที่จะศึกษาส่ิงที่อยู่ภายในโครงสร้างอะตอมเหล่าน้ันและเพื่อ
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ศึกษาและเข้าใจถึงธรรมชาติของจักรวาล เราเรียกวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาส่ิงเหล่าน้ีว่า ฟิสิกส์อนุภาค (Particle 
Physics) หรือบางคร้ังก็เรียกว่า ฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) น่ันเอง  

แบบจําลองมาตราฐาน (Standard Model)  

 เป็นทฤษฏีที่อธิบายถึงอนุภาคมูลฐานและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาค จากการศึกษาทฤษฏีและการ
ทดลองที่ยาวนาน ปัจจุบันมีการค้นพบอนุภาคต่าง ๆ ข้ึนมากมาย โดยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกลุ่มของอนุภาค
มูลฐานข้ึนมาเป็น 2 กลุ่ม คือ ควาร์ก (Quarks) กลุ่มของอนุภาคที่ทําอันตรกิริยาอย่างเข้ม (Strong interaction) 
บางครั้งอาจเรียกว่า ฮาดรอน เช่น โปรตอน (p) นิวตรอน (n) เป็นต้น ซึ่งภายในโปรตอนและนิวตรอนน้ันจะ
ประกอบไปด้วย ควาร์ก 3 ตัว ซึ่งจะกล่าวต่อไปและ เลปตอน (Leptons) กลุ่มของอนุภาคที่ทําแรงอันตรกิริยา
อย่างอ่อน (Weak interaction) เช่น อิเล็กตรอน (e-) โพรซิตรอน (e+) มิวออน (u) นิวตริโน (n) เป็นต้น และกลุ่ม
ของแรงอันตรกิริยามูลฐานของอนุภาคที่กระทําต่อกัน โดยจะกําหนดแรงโดยใช้อนุภาคที่เป็นสื่อของแรง 
(exchange of particles) เรียกว่า เกาส์โบซอน (Gauge bosons)  

 จากแบบจําลองมาตราฐานที่ผ่านทฤษฏีและการทดลองเพ่ือยืนยันมาแล้วน้ัน เราสามารถสรุปสั้น ๆ ได้ว่า 
"ทุกสสารที่เรารู้จักในจักรวาลถูกสร้างข้ึนมาจากควาร์ก (Quarks) และเลปตอน (Leptons) ที่ถูกรวมกันอยู่ได้ด้วย
แรงอันตรกิริยามูลฐาน (Fundamental forces) ซึ่งถูกแสดงด้วยอนุภาคที่เป็นสื่อของแรง (The exchange of 
particles) ที่เรียกว่า เกาส์โบซอน (Gauge bosons)”  

ควาร์ก (Quarks) 

 ควาร์กเป็นอนุภาคมูลฐานท่ีทําแรงอันตรกิริยาอย่างเข้ม แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ up, down, strange, 
charm, bottom and top quarks และแต่ละตัวก็จะมีคู่ที่เป็นปฏิอนุภาคเป็นของตัวเอง ได้มีการกําหนด
สัญลักษณ์เพ่ือให้ง่ายข้ึน โดยใช้อักษรตัวเเรก คือ u , d, s, c, b และ t  

เลปตอน (Leptons) 

 เลปตอนหรืออนุภาคเบา (light particles) เป็นกลุ่มของอนุภาคมูลฐานที่ทําแรงอันตรกิริยาอย่างอ่อน 
เน่ืองจากมวลของอนุภาคในกลุ่มน้ีมีขนาดน้อยมาก เช่น อิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าโปรตอนเกือบ 2000 เท่า ส่วน 
มิวออนน้ัน ก็คืออิเล็กตรอนในเวอร์ชันหนักกว่าน่ันเอง แต่ก็ยังมีมวลน้อยกว่าโปรตอนถึง 9 เท่า และยังมีนิวตริโนที่
แทบจะไม่มีมวลอยู่เลย (อนุภาคเหล่าน้ีมีมวลน้อยมากแทบจะเป็นศูนย์น่ันเอง) ต่อมามีการพบอนุภาคในกลุ่มน้ีอีก 
ถูกเรียกว่า ทาว (tau) เป็นเลปตอนท่ีมีมีนํ้าหนักค่อนข้างมาก (heavy leptons) ปัจจุบันมีการแบ่งเลปตอน
ออกเป็นกลุ่มของเลปตรอน ดังน้ี อิเล็กตรอนและอิเล็กตรอน-นิวทริโน (electron and electron-neutrino)  
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มิวออนและมิวออน-นิวทริโน (muon and muon-neutrino) และ ทาวและทาว-นิวทริโน (tau and  
tau-neutrino) 

 ท้ังควาร์กและเลปตอนมโีมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) ที่เรียกว่า สปิน (spin) ถ้าสปินเป็น
ครึ่งหน่ึงของเลขจํานวนเต็มจะนิยามไว้ว่าเป็น เฟอรม์ิออน (fermions) ถ้าสปินเป็นศูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มจะเป็น
โบซอน (bosons) 

ตารางที่ 1: กลุ่มของควาร์กและเลปตอน โดยมวลทีใ่หน้ั้นจะเป็นจํานวนเท่าของมวลโปรตอนนั่นคือ 938 MeV 
และท้ังหมดนีม้มีสปินเป็น ½ [จาก N. Mistry, A Brief Introduction to Particle Physics] 

 

แรงอนัตรกิริยาพื้นฐาน (Fundamental force) 

 แรงอันตรกิริยาพ้ืนฐานของอนุภาคมูลฐานน้ัน ได้แก่ แรงโน้มถ่วง (gravity) แรงอันตรกิริยาอย่างอ่อน 
(weak force) แรงอันตรกิริยาอย่างเข้ม (strong force) และแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetism) โดย
ปัจจุบันที่เรามีความรู้และเข้าใจกันอยู่ ก็คือ ทุกสิ่งบนโลกรวมทั้งโลกของเราท่ีโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์น้ันตกอยู่
ภายใต้แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอันตรกิริยาอย่างเข้มน้ันจะยึดเหน่ียวควาร์กและนิวคลีไอไว้ด้วยกัน 
ส่วนแรงอันตรกิริยาอย่างอ่อนจะเก่ียวข้องกับการสลายตัวของกัมตภาพรังสีของนิวคลีไอที่ไม่เสถียร และอัตรกิริยา
ระหว่างนิวทริโนและเลปตอนกับสสารน่ันเอง โดยเรามักกําหนดให้แรงอันตรกิริยาอย่างเข้มน้ันมีค่าเป็นหน่ึงและ
แรงอื่นๆ ก็จะนํามาเปรียบเทียบกับแรงน้ีน่ันเอง เช่น อิเล็กโตแมกเน็ตมีค่าความเข้มของแรงเป็น 1/137 และแรง
อันตรกิริยาอย่างอ่อนมีค่าน้อยกว่าอย่างเข้มเป็นหน่ึงล้านเท่า แต่แรงท่ีอ่อนที่สุดก็คือแรงโน้มถ่วงน้ันเอง โดยแรง
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โน้มถ่วงที่เรารู้จักกันดีน้ันสามารถนิยามได้ตามแรง โน้มถ่วงระหว่างวัตถุสองชิ้นมวล m และ M ที่วางอยู่ห่างกัน
เป็นระยะ r  

    2r
GMmFG =         )1(  

ในทํานองเดียวกันเราสามารถนิยามแรงในส่วนของแม่เหล็กไฟฟ้าได้ คือ 2r
QqFem

α
=    )2(  

โดยท่ีค่าคงที่ universal constant alpha α เป็นตัวกําหนดค่าความเข้มของแรง โดยเราสามารถคํานวณได้ง่ายๆ 
จากกรณีของโปรตอน 2 ตัวโดยแรงพลัก (repulsion) จากแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของ
โปรตอนสองตัวอัตราส่วนของแรงเป็น 3610 ดังน้ันโปรตอนสองตัวจะพลักออกจากกันน่ันเอง จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นแรงสามารถแสดงโดยการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนอนุภาค ที่เรียกว่า เกาส์โบซอน ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: แรงชนิดต่างๆ และอนุภาคเกาส์โบซอนท่ีเป็นสื่อแรง [จาก N. Mistry, A Brief Introduction to 
Particle Physics] 

 

 

การรวมตัวของแรง (Force unification) 

การรวมตัวของแรง หรือบางคร้ังอาจถูกกล่าวโดยทฤษฏีการรวมแรงครั้งใหญ่ (Grand unified theory 
หรือ GUT) โดยกล่าวว่า สามารถรวมแรงอัตรกิริยาพ้ืนฐานไว้เป็นแรงเดียวกันได้เหมือนกันกับตอนเริ่มต้นของการ
กําเนิดของจักรวาล หรือตอนที่เกิดเป็น บิกแบง (Bing bang) ซึ่งทฤษฏีน้ีเป็นการอ้างอิงตามแบบจําลองของ
การศึกษาในด้านฟิสิกส์อนุภาคท่ีระดับพลังงานสูงมาก โดยตามทฤษฏีของเกจ (Guage theory) น้ัน สามารถรวม
แรงพ้ืนฐานไว้ด้วยกันได้ 3 แรง คือ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า อัตรกิริยาอย่างเข้ม และอัตรกิริยาอย่างอ่อน ปัจจุบันมีการ
พยายามรวมแรงโน้มถ่วงเข้าไปด้วยตามทฤษฏีการรวมแรงครั้งใหญ่ ดังแสดงรูปที่ 1 
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รูปที ่1: ทฤษฏีการรวมแรงครั้งใหญ ่[จาก N. Mistry, A Brief Introduction to Particle Physics] 
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บทท่ี 2  

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program) 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงการบรรยายสําหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําขณะเข้าร่วม

โครงการ โดยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นน้ันจะเปิดรับสมัครทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

https://ert.cern.ch หรือสามารถค้นหารายละเอียดได้โดยตรงจาก CERN Summer Student Program โดย

การสมัครจะแบ่งเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกและประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกกับเซิร์น ให้เราสมัครซึ่งเราสามารถสมัครได้

โดยตรงหรือผ่านการคัดเลือกโดยตรงจากโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

http://thaicern.slri.or.th/ ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเซิร์นจํานวน 250 คน

ได้มีโอกาสทํางานที่น่ัน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์จนถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับสัญญา ซ่ึงโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน

เซิร์นจะเปิดโอกาสให้เราเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งร่วมสัมมนา เข้าฟังการบรรยาย เย่ียมชมสถานีทดลองต่าง ๆ 

ของเซิร์น และทําโครงงานส่วนตัวกับท่ีปรึกษาที่ทํางานอยู่ที่เซิร์น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเก่ียวความรู้และ

ประสบการณ์ และเป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคตต่อไป 

2.1 การบรรยายสําหรบันักศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การบรรยายจะเร่ิมข้ึนในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะจัดในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 

12.30 น. ซึ่งหัวข้อในการบรรยายสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 Introduction to CERN, Standard model, Introduction to accelerator physics, Introduction 

to statistics, Introduction to ROOT, Fundamental concepts in particle physics, Detectors, 

Electronics, Beyond the Standard model, Triggers for LHC physics, From raw data to physics 

results, Monte Carlo techniques, Detector simulation, Nuclear physics, Neutrino physics, heavy 

ions, Antimatter etc.  

ส่วนรายละเอียดและเน้ือหาสามารถติดตามได้ที่ http://indico.cern.ch แล้วไปที่ summer student 

lecture program 
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2.2 กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมระหว่างอยูท่ีเ่ซริ์น 

 การเข้าร่วมและเย่ียมชมที่ต่าง ๆ ในเซิร์นและการเข้าร่วมสัมมนา น้ันเราต้องสมัครเข้าร่วมด้วยตนเองผ่าน

ทางเว็บไซต์ที่ได้รับทางอีเมล์ที่ทางทีมงาน Summer Student ส่งมาให้สมัคร โดยผมได้เข้าร่วมกิจกรรมแค่การเข้า

ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ ROOT เยี่ยมชม ALICE experiment และเย่ียมชม LINAC & Superconductor Magnet  

สัมมนาอบรมการใชโ้ปรแกรม ROOT 

 เป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปอีกแบบซึ่งน่ีเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมสัมมนาของชาวต่างชาติ โดยที่เค้าจะให้เรา

อ่านและทําเองและถ้ามีปัญหาก็ต้องถามเค้าจะเดินมาบอก ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างครับ โดยทีมงานให้เราเข้าไปอ่าน

และศึกษาที่ https://root.cern.ch/drupal/ ซึ่งเว็บไซต์ไว้ในรูปที่ 2 และเริ่มจากเข้าไปที่ Documentation -> 

Others resource -> Tutorials and courses ซึ่งสามารถทําตามไปได้ทีละข้ัน 

 

รูปที ่2: เว็บไซต์ ROOT [จาก http://root.cern.ch/drupal/] 

นอกจากน้ีเรายังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการใช้งาน root ได้จาก 

Documentation -> User’s guide ซึ่งการเข้าอบรมครั้งน้ีเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญมากในการทํางานที่เซิร์น เพราะ

งานทั้งหมดของเซิร์นจะต้องใช้ ROOT เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว 
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เยี่ยมชม ALICE Experiment 

 เป็นการเย่ียมชมคร้ังแรกที่ได้เข้าร่วม โดยได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้นสําหรับ ALICE 

โดยจับใจความสําคัญได้ดังต่อไปนี้ “A Large Ion Collision Experiment หรือ ALICE เป็นสถานีทดลองหรือที่

เรียกว่า Detector ขนาดใหญ่ใน LHC น่ันเอง โดยเป้าหมายหลักของ ALICE น้ันจะศึกษาการชนกันของนิวเคลียส

ธาตุหนัก เช่น ตะก่ัว เพ่ือศึกษาสถานะของสสารท่ีเรียกว่า ควาร์ก-กลูออนพลาสมา (Quark-Gluon Plasma) เพ่ือ

อธิบายการกําเนิดของจักรวาล” โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถ http://aliweb.cern.ch/Offline/ ซึ่งจะเขียน

รายละเอียดทั้งหมดคร่าว ๆ ไว้แล้ว ส่วนพอจบการบรรยายแล้วก็จะเป็นการเยี่ยมชม ALICE Experiment โดยจะ

แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เดินเย่ียมชมส่วนต่าง ๆ ครับ แต่เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการ operate เคร่ืองเพ่ือเก็บ

ข้อมูลจึงไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ ได้แค่ไปเดินชมตามที่เค้าจัดไว้ให้เท่าน้ันครับ   

       

รูปที ่3: การบรรยายสุดพิเศษจากนักฟิสิกส์ ALICE และ ภาพด้านนอกของ ALICE Experiment 
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รูปที ่4: บรรยากาศการเย่ียมชม ALICE Experiment 

เยี่ยมชม LINAC & LEIR & Superconductor Magnet 

 ได้มีโอกาสเข้าไปเย่ียมชมเครื่องเร่งอนุภาคทางตรง (Linac) ซึ่งจะทําหน้าที่เร่งโปรตอนซึ่งผลิตโดยใช้

สนามไฟฟ้าแยกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจน เคร่ืองเร่งอนุภาคทางตรงน้ีจะทําหน้าที่เร่งโปรตอนเพื่อส่ง

ต่อไปให้เคร่ืองเร่งตัวถัดไป จากน้ันก็ไปดูเครื่องเร่งไอออนพลังงานต่ํา (Low Energy Ion Ring, LEIR) ซึ่งใช้เร่ง

ไอออนท่ีมาจาก LINAC ให้หนาแน่นและเป็นกลุ่มก้อนสูงข้ึนแล้วส่งต่อไปยัง PS และเครื่องเร่งตัวถัดไป สุดท้ายเป็น
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การเข้าชม Superconducting Magnet เป็นท่อที่ใช้ในการลําเลียงอนุภาคใน LHC ประกอบด้วยท่อเล็กสองท่อซึ่ง

มีแม่เหล็กสองขั้วล้อมรอบ เพ่ือใช้เร่งโปรตอนในทิศทางตรงกันข้าม 

 

 

รูปที ่5: ภาพบรรยากาศการเย่ียมชม LINAC&LIER – ภาพบนซ้ายคือ LINAC ส่วนบนขวาคือ LIER  

                    ภาพล่างซ้าย คือ แผนภาพแสดงเครือ่งเร่งทั้งหมดของ CERN ล่างขวา คือ จอแสดงสถานะ 
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รูปที ่6: ภาพบรรยากาศการเย่ียมชม Superconductor Magnet 
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บทท่ี 3  

ความรู้ท่ีได้จากเซิร์น (Knowledge from CERN) 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงความรู้ที่ได้จากเซิร์น ซึ่งมีทั้งความรู้ทางด้านฟิสิกส์และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ใน

ส่วนความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์น้ันจะเป็นเน้ือหาที่ได้มาจากการบรรยายในช่วงเช้าขณะอยู่ที่เซิร์น และความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ที่เป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา C++ การใช ้LINUX และการใช้ ROOT 

3.1 ความรู้ทางฟิสิกส์ 

ในส่วนความรู้น้ีสามารถเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเซิร์นได้ท่ี http://indico.cern.ch 

แล้วไปที่ summer student lecture program 2012 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารท้ังหมดมาเก็บไว้อ่านได้ โดย

เน้ือหาที่น่าสนใจ มีดังน้ี 

Standard model เน้ือหาและใจความสําคัญไดส้รุปไปในบทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

Introduction to Accelerator Physics (Bernhard Holzer, CERN-LHC) 

ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงฟิสิกส์ของเคร่ืองเร่งพ้ืนฐานก่อนที่จะนําไปสู่เคร่ืองเร่งอนุภาค SPS ของเซิร์นที่เป็นตัว 

Injection เข้าสู่ LHC เป้าหมายก็คือการอธิบายจักรวาล โดยเฉพาะการวัดและพิสูจน์ความถูกต้องของแบบจําลอง

มาตราฐาน การค้นหา Higgs, Supersymmetry, Dark Matter และ Physics beyond the Standard model 

1. The first RF-Accelerator: Linac  

เป็นเครื่องเร่งอนุภาคในแนวตรง จะใช้คลื่นวิทยุในการเร่งอนุภาคเพ่ือให้ได้รับพลังงานเพ่ิมขึ้น โดย

พลังงานที่ได้รับจากการผ่านการเร่ง n ช่วงการเรง่ (gab) 

รูปที ่7:   

โครงสร้างพ้ืนฐานของ 

Linac และ RF system 
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sn UqnE ψsin*** 0=  เมื่อ n คือ จํานวนช่วงการเร่งระหว่างท่อ q คือ ประจุของอนุภาค 0U คือ 

ค่าความต่างศักย์สูงสุดของ RF และ sψ คือ ซินโครตรอนเฟสของอนุภาค 

โดยการเร่งจะเร่งอนุภาคในช่วงของคววามยาวคลื่นท่ีเป็นลบของ RF ดังแสดงในรูปในช่วงสีแดง โดยการ

เร่งอนุภาคน้ีจะเร่งออกมาเป็นกลุ่มก้อนของอนุภาค เรียกว่า Bunches 

 
รูปที ่8: ซ้าย-ช่วงความยาวคลื่นของ RF ที่ใช้เร่งลําอนุภาคและขวา-กลุ่มก้อนของอนุภาค 

 

2. Beam energy  

จากสมการของไอนสไตน์ 
2

22

1
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c
vmc

Etotal

−

==γ  โดยพลังงานของเคร่ืองเร่งที่เซร์ินเป็นดังน้ี 

 

3. Synchrotrons/Storage Rings/Colliders 

นิยามคือ วงโคจรแบบวงกลมของอนุภาคที่สามารถเก็บลําอนุภาคระหว่างการเร่งโดยการใส่แม่เหล็กลงไป

ในวงโคจรเพ่ือท่ีจะบังคับ และรวมลําอนุภาควงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนและการผลิตแสงซินโครตรอน 

แสงซินโครตรอนสามารถเกิดข้ึนได้โดยการทําให้ลําอนุภาคที่เครื่องที่ด้วยความเร็วสูง (เข้าใกล้ความเร็ว

แสงมาก ๆ) เกิดการเร่ง หรือหน่วงแล้วปลดปล่อยแสงซินโครตรอนออกมา ตัวอย่างท่ีใช้โดยทั่วไปคือ การ

เคลื่อนท่ีผ่านแม่เหล็กสองขั้วแล้วปล่อยแสงซินโครตรอนออกมา  โดยแสงซินโครตรอนสามารถนําไป

ประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์ในระดับอะตอมและโมเลกุลได้ 
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รูปที ่9: การเกิดแสงซินโครตรอนของลําอนุภาคเมื่อเคลือ่นที่ผ่านแม่เหลก็สองข้ัว 

โดยสามารถคํานวณ Radiation Power ไดจ้าก 4
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Synchrotron as Collider Rings 

1. Proton beam on fixed proton เป็นการชนของอนุภาคบนอนุภาคอีกตัวหน่ึงท่ีถูกวางไว้

แบบหยุดน่ิงทําให้ 

 

2
1 *)1(2 cmE pcm −= γ  

2. Particle anti-particle collider เป็นการชนกันของอนุภาคและปฏิอนุภาค เช่น 

ppee /,/ −+  ซึ่งจะให้พลังงานที่จุดศูนย์กลางมวลสูงมากกว่า มีโอกาสเกิดอนุภาคจากการ

ชนกันมากข้ึน เป็นที่มาของเครื่อง LHC ในปัจจุบัน 
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4.  LHC accelerator operation 

 Lattice element พ้ืนฐานของวง LHC เป็นดังรูป 

โดยพื้นฐานจะใช้แม่เหล็กในการกําหนดการเคลื่อนทีข่องลาํ

อนุภาค ซึ่งจะมีส่วนที่เป็น particle guide dance หรือ

ส่วนกําหนดทิศทางของอนุภาคโดยจะใช้แม่เหล็กสองข้ัว

เป็นตัวควบคุมทิศทางและเป็นส่วน focusing ที่ใช้แม่เหล็ก

สี่ข้ัว ใช้ควบคุมขนาดของลําอนุภาค 

รูปที ่10: Lattice elements ของ LHC     

 LHC แบ่งเป็น 8 ส่วนดังรูปได้แก่ส่วนรับโปรตอนมาจาก beam injection SPS ส่วนที่เป็นช่องเปิดเพ่ือ

ควบคุมขนาดของลําโปรตอน (Collimator) ส่วนกําจัดโปรตอนเมื่อเลิกใช้งาน (Beam dump) และส่วนที่ใช้เพ่ิม

พลังงานให้แก่โปรตอน (RF system) โดยจะกําหนดให้ลําอนุภาคชนกันที่สถานีทดลองทั้งสี่ท่ีมีเคร่ืองตรวจจับ  

ดังรูปที่ 11 

 

รูปที ่11: LHC main parameter และ ส่วนประกอบหลกัของ LHC 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555�

 

18 | P a g e  
 

  

รูปท่ี 12: ซ้ายและกลางคอืแม่เหล็กสองข้ัว ส่วนขวาคือแมเ่หล็กสี่ข้ัว 

รูปที่ 13: ระบบการเตะลําอนุภาคเข้าและออกจาก   

วง LHC โดยจะใช้แม่เหล็กสองข้ัวในการเตะ 

 

 

 รูปที ่ 14: วัสดุดดูซับพลังงานโปรตอนทํา

จากแกรไฟตแ์ละระบบการ Dump 

beam 

 

 

Detector (D. Bortoletto, Purdue university) 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเครื่องตรวจจับอนุภาค ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดคุณสมบัติทั้งหมดของอนุภาค ทั้ง
พลังงาน มวล โมเมนตัม เวลาการสลายตัว เลขควอนตัม ประจุ ชนิดของอนุภาค และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยบน
เคร่ือง LHC น้ันจะประกอบด้วยสถานีทดลองทั้งหมด 4 สถานีทดลอง ได้แก่ (1) A Toroidal LHC Apparatus 
(ATLAS) (2) Compact Muon Solenoid (CMS)  (3) A Large Ion Collider Experiment (ALICE) และ  
(4) Large Hadron Collider beauty (LHCb) ซึ่งปัจจุบันจะใช้เครื่องตรวจจับอนุภาคที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เครื่องตรวจรอยทางเดินของอนุภาค เครื่องวัดพลังงานของอนุภาค และเครื่องระบุ
ชนิดของอนุภาค 
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1. เคร่ืองตรวจรอยทางเดินของอนุภาค (Tracking detector) 
อาศัยหลักการการแตกตัวเป็นไอออนของวัสดุเพ่ือทําให้เกิดสัญญาณ แบ่งเป็นสองแบบ คือ แบบแก๊ส
และแบบของแข็ง 
Gas detector 
- Multi wire proportional chamber (MWPC) ภายในประกอบด้วยลวดหลายเส้นซึ่งเป็น

ข้ัวไฟฟ้าทําให้บอกตําแหน่งได้แม่นยํามากขึ้น ต่อมามีการพัฒนาโดยการใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพ่ือ
ช่วยวัดพลังงานของอนุภาค และถูกพัฒนาต่อเป็น drift chamber เพ่ือจับเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางมาถึงลวดแต่ละตัว ทําให้หาตําแหน่งและรอยทางเดินของอนุภาคแม่นยํามากข้ึน 

- Time projection chamber (TPC) เป็นเครื่องตรวจรอยทางเดินอนุภาคของ ALICE เป็นห้อง
แก๊สขนาดใหญ่ร่วมกับ wire chamber หลักการทํางานคือมีการใส่สนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้าเข้าไป ทําให้ไออนของแก๊สถูกเร่งข้ึนไปที่ wire chamber และยังสามารถบอก
พลังงานของอนุภาคได้อีกด้วย 

Solid state detector 
- Diamond detector และ Silicon detector เมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ผ่านมาจะทําให้เกิด

อิเล็กตรอนและโฮลขึ้น ซึ่งจะถูกเร่งไปที่ข้ัวไฟฟ้าและเกิดสัญญาณข้ึน 

- Pixel detector ใช้ตรวจรอยทางเดินอนุภาคในชั้นในใกล้กับจุดที่เกิดอันตรกิริยา 
2. เคร่ืองตรวจวัดพลังงานของอนุภาค (Calorimeter) 

เคร่ืองตรวจวัดพลังงานของอนุภาคแบ่งออกเป็น Electromagnetic calorimeter และ Hadronic 
Calorimeter 
- Electromagnetic calorimeter ใช้วัดพลังงานของอิเล็กตรอน โพซิตรอนและโฟตอน โดยอาศัย
การเกิดอันตรกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างอนุภาคกับวัสดุที่ใช้ทําเครื่องตรวจวัด  
- Hadronic calorimeter ใช้วัดพลังงานของโปรตอน นิวตรอน ไพออนโดยอาศัยการเกิดอันตรกิริยา    

นิวเคลียร์อย่างเข้มและอันตรกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง
อนุภาคและวัสดุที่ใช้ทํา 
รูปที ่ 15: เครือ่งตรวจจับซึ่งประกอบด้วยเครื่องตรวจรอยทางเดิน
ของอนุภาค เครื่องตรวจวัดพลังงานของอนุภาค และเครื่องตวรจ
ชนิดของอนุภาค แสดงในรูปคือ CMS detector – tracker 
(silicon detector), calorimeter (electromagnetic 

calorimeter and Hadronic calorimeter), and Muon spectrometer 
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3. เคร่ืองตรวจชนิดของอนุภาค (Particle identification detector)  
ทําหน้าที่กําหนดและระบุชนิดของอนุภาคโดยเทคนิคการตรวจจับการสลายตัวที่ปลดปล่อยออกมาใน
แตล่ะชั้นของเครื่องตรวจจับของอนุภาคทีม่ปีระจุ ดังรูปที่ 16 

 

รูปที ่16:  การตรวจชนดิของอนุภาคที่เกิดจากการชนกัน โดยจะสามารถตรวจอนุภาคแต่ละชนิดได้เฉพาะบางชั้น
ของเครือ่งตรวจวัดเท่าน้ัน ซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหวา่งอนุภาคและวัสดุทีใ่ชใ้นแตล่ะชั้นของเครือ่งตรวจวัด 
(ภาพจาก http://public.web.cern.ch/public/en/research/Detector-en.html) 

3.2 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

การใช ้Linux เบื้องต้น 

 Linux เป็นระบบปฏิบัติการแบบคล้ายระบบ Unix (UNIX-Compatible) สามารถใช้ทํางานได้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเราสามารถดาวน์โหลด Linux ได้จากเว็บไซต์โดยตรงแล้วนํามาติดตั้งลงไปในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเราต้องไปทํางานหรือว่าร่วมวิจัยที่เซิร์น ควรจะมีระบบปฏิบัติการ Linux ไว้

ด้วยจะได้ไม่ลําบากท่ีโน่น ขออนุญาตแนะนําตัวที่ผมใช้ที่เซิร์น เน่ืองจากเป็นระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี Linux 

Ubuntu สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจาก http://www.ubuntu.com/) โดยปกติแล้ว Linux สามารถใช้งานได้

เหมือนระบบปฏิบัติการอื่นท่ัวไป ทั้งท่องอินเตอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง พิมพ์งาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ในส่วนน้ีจะ

ขออธิบายบางส่วนสําหรับการใช้ Linux สําหรับการทํางานที่เซิร์นเท่าน้ัน 
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รูปที ่17: ลักษณะของระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 

  หลังจากติดตั้ง Linux ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเรียกใช้ Terminal ซึ่งเป็นเหมือน

หน้าต่างรับคําสั่ง Window command ได้โดยตรงจากการ Search ค้นหา Terminal จะพบ Window 

command สีดําปรากฏข้ึนดังรูปที่ 18 โดยการทํางานที่เซิร์นส่วนมากจะต้องใช้คําสั่งผ่าน Terminal เป็นหลัก 

และส่ิงที่ควรรู้ไว้ก็คือ คําสั่งพ้ืนฐานที่ใช้บ่อย ๆ ในการจัดการกับไฟล์และแฟ้มข้อมูล 

 

รูปที ่18: Terminal สําหรับรับคําสั่งในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 
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คําสั่งพืน้ฐาน 

 ไฟล์ใน Linux จะแสดงที่อยู่หรือเรียกว่า current directory เริ่มต้นให้กับเราใช้จะแบ่งโดยการใช้ / กับท่ี

อยู่ของไฟล์แตล่ะไฟล ์ตัวอย่างเช่น /home/MyDirectory เป็นต้น คําสั่งที่ควรรู้พ้ืนฐานที่สามารถพิมพ์ใส่ลงไปใน 

Terminal ไดโ้ดยตรง มดีังน้ี 

• pwd (print working directory) แสดงไดเรกทอรีปัจจุบันที่เรากําลังใช้งานอยู่ พิมพ์ pwd แล้ว
กด enter 

• cd (change directory) ย้ายการทํางานไปยังไดเรกทอรีอื่นๆ เช่น cd /home/ เพ่ือไปยัง
ไดเรกทอรี /home/MyDirectory 

• mkdir (make directory) สร้างไดเรกทอรี เช่น ถ้าเราอยู่ที่ไดเรกทอรี /home/ ใช้คําสั่งโดยการ
พิมพ์ mkdir MyDirectory เราก็จะได้ไดเรกทอรี /home/MyDirectory ขึ้นมา (ส่วนใหญ่ 
Directory บน Terminal จะแสดงเป็นตัวอักษรสีนํ้าเงิน) 

• rmdir (remove directory) ลบไดเรกทอรี 
• emacs ใช้สร้างไฟล์หรือ work space เพ่ือเขียนชุดคําสั่งลงไป เช่น emacs Navadecho.C เรา

ก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อ Navadecho ที่เป็น ไฟล์สกุล C++ (อาจจะใช้คําสั่งอื่นๆ ในการสร้างไฟล์ก็ได้ 
เช่น gedit และเรายังสามารถสร้างไฟล์ได้หลายรูปแบบจากการกําหนดประเภทหรือชนิดของ
ไฟล์ เช่น .C เป็นต้น ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน) 

• ls (list) แสดงรายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรี วิธีใช้ เช่น ls / แสดงรายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรีราก หรือใช้ 
ls เฉยๆ เพ่ือดูรายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรีที่เราอยู่ขณะนั้น และยังสามารถใส่พารามิเตอร์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ ls แสดงรายละเอียดของไฟล์เพ่ิมเติมได้ เช่น      
 ls –a แสดงรายชื่อไฟล์ทุกไฟล์รวมทั้ง hidden file (ไฟล์ที่มีชื่อข้ึนต้นด้วย .) ใน
ไดเรกทอรีปัจจุบัน เคร่ืองหมาย “-a” เรียกว่าเป็น Option ของคําสั่ง ls   
  ls –l แสดงรายชื่อไฟล์แบบยาว ท่านสามารถใส่สอง Option ก็ได้ เช่น ถ้า
ต้องการให้แสดงรายช่ือไฟล์ทุกไฟล์ และให้แสดงแบบยาวด้วย ก็ให้สั่งว่า ls –al 

• rm (remove) ใช้ลบไฟล์ เช่น rm Navadecho.C (Navadecho.C เป็นไฟล์ภาษา C++ ที่ถูก
สร้างขึ้น) 

• cat (concatenate) ใช้พิมพ์ข้อมูลในไฟล์ออกมาบนจอภาพ วิธีใช้ เช่น cat /README.TXT 
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• more คล้ายกับคําสั่ง cat แต่จะพิมพ์ข้อมูลออกมาทีละ 1 จอภาพ วิธีใช้ เช่น more 
/README.TXT หรือใช้ประกอบกับคําสั่ง cat เช่น cat/README.TXT more (ใช้เครื่องหมาย  
“ ” PIPE) 

• less เหมือนกับคําสั่ง more แต่จะมีความสามารถมากกว่า เช่น สามารถเล่ือนไปมาระหว่างแต่
ละหน้าได้ด้วยปุ่มลูกศรขึ้นลง หรือปุ่มคอมมา ( ,) เป็นต้น วิธีเรียกใช้ เช่นเดียวกับ more 

• cp ใช้ทําสําเนาไฟล์หรือไดเรกทอรี เช่น cp Navadecho.C Navadecho.cxx 
• mv เป็นคําสั่งย้ายไฟล์หรือไดเร็กทอรี่ เช่น mv /home/MyDirectory/Navadecho.cxx 

/home/ ก็จะย้ายไฟล์ Navadecho.cxx ออกมาอยู่ใน home น่ันเอง 

การเขียนโปรแกรมภาษา C++ เบื้องต้นและการใช ้ROOT เบื้องต้น 

 ในส่วนของการเขียนโปรแกรมภาษา C++ น้ันจะไม่ขอพูดอะไรมาก เพราะเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ต้องมีอยู่

แล้ว โดยส่วนใหญ่ท่ีเซิร์นจะใช้ภาษา C++ เป็นหลักในการสร้างชุดคําสั่ง หรือที่เรียกว่าเป็นไฟล์ macros ซึ่งภาษา 

C++ คล้ายๆ หรือเกือบที่จะเหมือนกับภาษา C เลยทีเดียว โดยภาษา C++ จะเป็นพ้ืนฐานสําหรับการใช้โปรแกรม 

ROOT น่ันเองเพราะ ROOT ส่วนใหญ่จะใช้ภาษา C++ ในการเขียนและการท่ีจะเข้าใจเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ 

ROOT ต้องอาศัยความรู้ C++ พอสมควร เหตผลหลัก ๆ คือ 

1. the Command Line (คําสัง่ของ ROOT จะถูกแปลความหมายของคําสั่งโดย CINT, a 
C++ interpreter)  

2. Macros (ไฟลคํ์าสั่งของ root เราสามารถสร้าง macros ไดโ้ดยการใชคํ้าสั่ง emacs ซึ่ง 
macros จะถูกแปลคําสั่งโดย CINT) เพ่ือรวบรวมคําสั่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังสร้าง
ไฟล์ ROOT ด้วยฟังก์ชันและคลาส  

3. C++ Applications (compiled by a C++ compiler) เพ่ือใช้ ROOT สร้างรูปแบบการ
ประยุกต์อื่นๆ 

 พ้ืนฐานที่ควรรูคื้อรูปแบบการเขียนคําสั่งภาษา C++ โดยโครงสร้างที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการสรา้ง 
macros ก็คือ  
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#include<library.h>   /*ไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรม*/ 

void main() /*ฟังชันหลักของโปรแกรม สว่นมากหากสร้างไฟล์จาก   
emacs  เป็น filename.C น้ันตรง void จะตอ้งประกาศเป็น 
void filename() เพ่ือใช้เรียกใช้ฟังก์ชันน้ันได้จากโปรแกรม 
ROOT ภายในวงเล็บ () เป็นค่าพารามิเตอรท์ี่จะส่งผ่านไป
ทํางานยังคําสั่ง*/ 

{     /*เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิด*/ 

variable declaration;   /*การประกาศค่าตัวแปรท่ีใชใ้นโปรแกรม*/ 

program statement;   /*ประโยคคําสัง่ในโปรแกรม*/ 

}     /*จบการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องหมายปีกกาปิด*/ 

ตัวอย่างการเขียน macros แบบง่าย ๆ และ compile ผ่านโปรแกรม ROOT ดังรูปท่ี 19 ถึง 21 

 

รูปที ่19: ไฟล์ macro และ terminal สําหรับรับคําสั่ง emacs 

จากรูปท่ี 19 เมื่อเราต้องการสร้างไฟล์ marco เราสามารถทําได้โดยการเข้าไปในไดเรกทอรีที่เราต้องการ จากน้ัน
พิมพ์ emacs marcro1.C & (marcro1 เป็นชื่อ file และเคร่ืองหมาย & คือต้องการที่จะเปิดหน้าต่างของ emacs 
เอาไว้) จากนั้นพิมพ์คําสั่ง ดังน้ี 
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Void marcro1(Int_t max=10) {         
 cout << “The fun begin” << endl;        
 for(Int_t i=0, i<max, i++)         
  cout << i << endl;        
 cout << “End program” << endl;       
 }  

จากนั้นทําการเข้าโปรแกรม ROOT ด้วยการพิมพ์ root ลงบน terminal (ต้องมีการลงโปรแกรม ROOT ใน
ระบบฏิบัติการก่อน) จะได้ดังรูปที่ 20 จากน้ันทําการประมวลผมคําสั่งด้วยการพิมพ์คําสั่ง .x marcro1.C แล้วกด 
Enter จะปรากฏผลลัพธ์ดังแสดงในรูปท่ี 21 (เราสามารถเรียกโปรแกรม ROOT ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 
พิมพ์ root marcro1.C แล้วกด Enter โปรแกรมก็จะประมวลผลลัพธ์ออกมาได้ทันที) หากต้องการออกจาก
โปรแกรม ROOT ให้ทําการพิมพ์ .q แล้วกด Enter สามารถศึกษารายละเอียดการใช้โปรแกรม ROOT ได้ที่ 
root.cern.ch/root/doc/RootDoc.html 

 

รูปที ่20: การเข้าโปรแกรม ROOT 
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รูปที ่21: ผลลพัธ์ที่ได้จากการประมวลผลคําสั่ง marcro1.C จากโปรแกรม ROOT 
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บทท่ี 4  
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The New Model of Central Beam Pipe in The Inner Tracking System (ITS) of the ALICE Experiment 

Abstract  

 In this work, the new model of central beam pipe in the inner tracking system (ITS) was 
constructed by using ALIROOT off-line framework. The constructed beam pipe was called “the 
beam pipe upgrade” which is created by the geometry packages, the TGeo was used directly to 
create central beam pipe structure. After that the old one (AliPIPEv3 code) was substitute with 
the beam pipe upgrade. Then, the geometries were checked the overlap, the radiation length 
and the kinematic information. For the kinematic information, it was generated 10 times 
(1event/time and then the kinematic information was extracted to prepared for the data 
analysis) by turning on the HIJING event generator, the PIPE and ITS option to create, for both 
the beam pipe upgrade and the AliPIPEv3 beam pipe. It was found that the beam pipe upgrade 
had produced more particles than the AliPIPEv3 beam pipe. However, there was not different 
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too much for the kinematic information so that there are good similarly in the results as the 
AliPIPEv3 beam pipe. Therefore, the new beam pipe had only affected with the generated 
particle which given a little bit more particles than the AliPIPEv3 beam pipe. This indicated that 
the beam pipe upgrade can be replaced and a little bit better produced the particles than the 
AliPIPEv3 beam pipe. 

Introduction  

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) is a heavy – ion detector at the CERN LHC. It is 
designed to address the physics of strongly interacting matter, and in particular the properties of 
the Quark Gluon Plasma (QGP), using nucleus-nucleus collisions at high energies. [1] Therefore, 
ALICE is optimized to study heavy ion collisions. Within its program to understand the properties 
of strongly interacting matter and after the operation with pp, data taken from pp runs provide 
the reference data for the heavy ion program, and  Pb-Pb collisions, the physics results 
produced by ALICE have resulted in many publications. Despite this success there are several 
frontiers for the current experimental setup which is not yet fully optimized. Detector upgrades 
could enhance the capabilities enormously, leading to further advancements.  

One of the most important things is The Inner Tracking System (ITS).The main physics 
purpose for the upgrade of ITS of ALICE experiment is to perform new high precise 
measurement on charm and beauty production in heavy-ion collisions. [1] For the detector 
upgrade concept of the ITS follows the consideration made in [1] which consists of a first 
detection layer closer to the beam line, reduction of material budget, geometry and 
segmentation, measurement of energy loss and readout time. 

In order to quantify the possible improvement of an upgrade of the ITS, a simulation 
methods is employed. It is based on existing the Monte Carlo productions including the 
detailed geometry and response of the current ALICE detector setup. Monte Carlo (MC) 
simulation sample produced with the HIJING event generator which is generated of heavy-ion 
particles (Pb-Pb) in central collisions similar to the one measured at the LHC. The PYTHIA event 
generator is used to simulate the reference data from the pp collisions. After that the results 
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are compared with the obtained data from the present ITS to find out the possibility 
improvement. 

The new central beam pipe geometry 

In this report address one of the Inner Tracking System (ITS) upgrade. It is called the 
beam pipe upgrade to improve the performance of the ITS system. For the simulation 
conditions, the base line installation of a new central beam pipe with an outer radius of 1.8 cm, 
a wall thickness 0.08 cm and a length of 482.0 cm (the present beam pipe is 482.0 cm long with 
the center part made of a straight beryllium tube of length 395.0 cm, with a wall thickness of 
0.08 cm and an outer radius of 2.98 cm [1]). The length of new beam should be approximately 
550.0 cm in order to have sufficient space for the installation of the new ITS on the A side. 
According to the ALICE Beam pipe consideration by W.Riegle and A. Tauro´s presentation on 19 
June 2012 [2] the layout new ALICE central beam pipe (LS2) is shown in figure 1.  

 
Figure 1 Layout new ALICE central beam pipe (LS2) (adapted from [2]) 

The beam pipe is divided into 3 parts: 1.A-side conical section made by Al or Be that is 
an optional, 2. Center part Be-pipe on covered the interaction point (IP), and 3. C-side section 
made by Al. Moreover, the design is an optional for changing the length of A-side conical 
section from the first value to the second value after comma (as shown in the figure 1). The 
present beam pipe in the ITS is replaced with the new one. Then, the new geometry classes 
were constructed using ROOT geometry modeller (Tgeo).  
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Geometry in ALIROOT 

ALIROOT is the name ALICE Off-line framework for simulation, reconstruction and 
analysis. It uses the ROOT system as a foundation on which the framework and all applications 
are built. [3] The geometry package is a tool for building, navigating, and visualizing the 
geometries. The code works standalone with respect to any tracking Monte Carlo method. 
Therefore, it does not contain any constraints related to physics. However, the packages are 
designed to optimize particle transport through complex geometries, working in correlation with 
simulation package such as GEANT3. [4] 

The simply way to create the geometries is building up the model called volumes 
(Easily if we define the biggest one containing all other volumes together). Then, we have to 
create an associated medium and define material for our geometries. We can finally construct 
the geometries in the defined volume e.g. box shape, tube shape, cone shape, polycone shape 
etc. The ALIROOT provides a powerful drawing package, supporting several different option of 
visualization. You can find more information about how to create the geometries in ROOT user´s 
guide [4] or go to the ALICE off-line page. 

Code editing 

The AliPIPEv3 code, which is used in the recently MC simulation, author by A. Morsch 
was edited to replace the present central beam pipe with the new model of central beam pipe 
as mentioned above. The other parts of the beam pipe was kept and just put every things 
further from the A-side conical section for remaining the whole model. In this work, the TGeo 
was used directly to create central beam pipe structure. 

Results 

After the code editing section completed we move to the next step to replace the 
whole geometries of central beam pipe. The result of the substitution is presented in figure 2. 
For the comparison of the AliPIPEv3 beam pipe and the new model beam pipe is shown in 
Figure 3. In the Figure 2, the yellow one as the IP Be pipe, and the blue ones as the Al pipes 
both of the A-side and C-side. The geometries were made with respect to the layout design. 
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Figure 3 show the different things of the two beam pipe which is discussed before. The new 
one is reduced radius from 2.98 cm to 1.8 cm and we found that there are changing of some 
parts of the pipe (change in material, shape and length). 

 

 
Figure 2 The new model of central beam pipe 

 After we got the new whole geometries of beam pipe, we have checked some things to 
confirm that this geometry structure is correctly. The best way to examine this is to check the 
visualization of the geometry (by eye and calculate by geometry) and then check the 
overlapping of the whole geometries because overlaps are dangerous and may have 
unpredictable (but always bad) effects during tracking. 

 

 
Figure 3 The comparison of the geometries of a) the AliPIPEv3 beam pipe and b) the 

beam pipe upgrade 
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The geometries were checked the overlap by the default value of 0.01 cm (an 
appropriate value). It was found that there is no overlap point in the constructed beam pipe 
(but it also has the same results as AliPIPEv3 beam pipe). So, we move to the next step to find 
out the radiation length of the beam pipe. 

Radiation Length 

 When high-energy electrons lose energy in matter by bremsstrahlung, and high-energy 
photons by −+ee pair production. The characteristic amount of matter traversed for these 
related interactions is called the radiation length, 0X , usually measured in g 2−cm . 0X can be 
approximated by Dahl’s equation [5]; 
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The material radiation length for Al and Be is shown below in table 1. 
 

Table 1 Radiation length of Al and Be [6] 

Materail Atomic number (Z) Density ( g / 3cm ) Radiation length ( cm ) 

Beryllium 4 1.85 35.28
Aluminium 13 2.70 8.9

For example, if we apply this radiation length we can calculate the radiation length for the Be 
beam pipe at pass length through medium of 0.08 cm -> 0.08cm/35.28cm = 0.00227 or 0.227 % 
of radiation length. Later on the code for material budget was applied to measure the beam 
pipe upgrade. The results were presented in figure 4. As shown below is the comparison of the 
radiation length map show that there are a few different of radiation length between both old 
and new beam pipe. Therefore, the beam pipe upgrade can be replaced and produced the 
particles similarly to the AliPIPEv3 beam pipe. 
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Figure 4 Simulations of radiation length maps for the current beam pipe and the upgrade 

beam pipe 

The Kinematics results 

 After we have generated data from the MC events 10 times (1 event /time) for each 
beam pipe to find the kinematics information of the beam pipe upgrade and the AliPIPEv3 
beam pipe. The results were shown in figure 5. In the figure 5, graph (a) is the secondary vertices 
around beam pipes. Graph (b) and (c) present the number of particle produced from the beam 
pipes. Moreover, when we looked at (b) and (c) the radius of the bean pipe is affected with the 

position produced the particles at the R position ( 22 vertexYvertexXR += ). Graph (d) is the 
identified particles found in the simulations for both the upgrade and the current beam pipes. 
Graph (e) show the comparison histogram of vertex Z and graph (f) show the transverse 
momentum plot using the logarithmic scale. It was found that the upgrade beam pipe had 
affected with the generated particle which given a little bit more particles than the AliPIPEv3 
beam pipe. 
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(a)  

(b)  
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(c)  

(d)  
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(e)  

(f)  
Figure 5 Kinematic information 

Conclusions 

 It was found that the beam pipe upgrade is different from the AliPIPEv3 beam pipe 
related to the designed layout. The upgrade beam pipe had produced more particles than the 
AliPIPEv3 beam pipe. However, it was not different too much for the kinematic information so 
that there are good similarly in the results as the AliPIPEv3 beam pipe. Only the position 

produced the particles at the R position ( 22 vertexYvertexXR += ) is changed from 2.98 cm 
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to 1.8 cm because changing of the beam pipe radius. This indicated that the beam pipe upgrade 
can be replaced and a little bit better produced the particles than the AliPIPEv3 beam pipe. 
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บทท่ี 5  

ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ (Experiences and Suggestions) 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น และ

ข้อเสนอแนะให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปเผื่อว่าจะได้เก็บไว้ใช้ในอนาคต  

5.1 ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารว่มโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิรน์ ประจําปี 2555  

 สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่เซิร์นครั้งน้ีมีเยอะมากมาย ทั้งความประทับใจ 

ความทรงจําดี ๆ ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นถ้อยคําได้ พอจะสรุปได้ดังน้ี 

1. ได้เห็นถึงสภาพบรรยายกาศท่ีแตกต่างไปจากเมืองไทย ทั้งในเร่ืองการทํางาน และการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศ ท่ีสามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ออกไป 

2. การเข้าร่วมโครงการเซิร์นเป็นก้าวหน่ึงที่สําคัญของชีวิต เพราะได้ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม การทํางาน และได้พบกับเพ่ือนร่วมงานจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยอีก

ด้วย 

3. ได้ไปเที่ยวในท่ีต่างๆ มากมายถือเป็นความประทับใจไม่รู้ลืม (ออกเที่ยวจนเงินหมดเลยครับ ถือว่าคุ้ม

มากๆ มีความทรงจําดี ๆ รูปถ่ายสวย ๆ และมีความสุขมากครับ) และน่ีเป็นการมาต่างประเทศครั้ง

แรกของผม รู้สึกว่าน่ีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากพอที่จะออกมา

ผจญภัยอีกซักคร้ัง 

4. การทํางานกับชาวต่างชาติ จะต่างจากคนไทยเยอะมาก เพราะว่าเค้าจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไรนัก

เหมือนเค้าจะคอยมอบงานให้กับเรา (ต่างจากบ้านเราที่นักศึกษาต้องไปน่ังอยู่กับที่ปรึกษาตลอดเวลา 

แล้วทํางาน) หากมีปัญหาต้องรีบไปถาม หรือเข้าหาเลย อย่าเก็บไว้ มีอะไรต้องคุยกันได้ครับ เค้าก็จะ

คอยแนะนําและสอนเราเอง เพราะวัฒนธรรมเค้าไม่เหมือนเรา 

 ถ้าจะให้ละเอียดกว่าน้ีก็คือ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยระดับโลก และได้ทํางานกับ

นักวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ อีกมากมาย โดยผมได้เข้าร่วมในกลุ่มของ Inner Tracking System (ITS) upgrade ของ 

ALICE experiment ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับคนอื่น ๆ เยอะมาก โดยเฉพาะแต่ละคนจะมีหน้าที่และภาระงานที่
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แตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายก็ต้องเอามานําเสนอและแชร์ความรู้กัน หรือเล่าว่าทําไปถึงไหนแล้วทุก ๆ สัปดาห์ 

ได้เห็นความคืบหน้า และแนวทางที่จะทําต่อไป (กลุ่มน้ีเลือกวันพฤหัสตอนเช้า) เหมือนที่ชาวต่างชาติเรียกว่า 

group meeting น่ันแหละ ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม 2 ครั้ง มีการบันทึกไว้ตลอดและเป็นการสนทนาผ่าน

อินเตอร์เน็ตกับนักวิทยาศาสตร์บางคนที่อยู่อีกซีกโลก (อยู่ไกลครับ) ส่วนคนที่อยู่ที่เซิร์นก็เข้ามารวมอยู่ในห้อง

เดียวกัน คุยกันกินเวลาราว ๆ 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําเลยทีเดียวและเป็นแนวทางท่ีดี

สําหรับการทํางานในอนาคตด้วยครับ และท่ีสําคัญภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญมากสําหรับพวกเราชาวไทย 

เพราะต่อไปในอนาคตอาจจะต้องติดต่อและพูดคุยกับชาวต่างชาติมากข้ึนครับ (ถ้ารู้มากกว่าน้ีก็ย่ิงดีครับ ท้ัง จีน 

เยอรมัน อาหรับ สเปน หรือว่าฝรั่งเศส ก็จะโอเคครับ ถ้าภาษาอังกฤษผมแข็งแรงเม่ือไรจะหาโอกาสเรียนอีกสัก

ภาษาครับ) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 โดยส่วนตัวไม่มีข้อเสนอแนะอะไรมากครับ เพราะการจัดโครงการดีอยู่แล้ว  แต่มีสิ่งที่อยากจะฝากถึง 

ทุก ๆ คนชาวไทยน่ันก็คือเรื่องภาษาอังกฤษและทักษะทางคอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะ Linux ภาษา C++ และ

โปรแกรม root) ครับ เพราะที่เซิร์น 2 สิ่งน้ีค่อนข้างที่จะสําคัญ โดยตัวผมเองต้องใช้เวลาร่วมสองอาทิตย์กว่าจะเร่ิม

คุ้นเคยและปรับตัวได้ จึงทําให้งานออกมาเป็นอย่าง ท่ีเห็นแหละครับ อีกอย่างคือความรู้พ้ืนฐานก่อนไปทํางาน

ทางด้านฟิสิกส์ ถึงแม้จะสามารถอ่านเองได้ แต่ก็ยากที่จะเข้าใจทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ตัวผมเองไม่มีความรู้ด้าน

ฟิสิกส์อนุภาคไปเลย ต้องไปหาอ่านใหม่ทั้งหมด มันก็ยากครับที่จะเข้าใจได้ เพราะไม่ค่อยคุ้นเคยทางด้านน้ีเลย 

หากเป็นไปได้เราควรจะเตรียมตัวให้ดีเพ่ือรองรับสถานการณ์แบบน้ีไว้ด้วยนะครับ และที่สําคัญอย่างลืมใช้ชีวิตให้

คุ้มค่าที่สุดเม่ือเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ จะมีความทรงจําและประสบการณ์มาเล่าอีกเยอะ

มากมาย 

5.3 แผนการดําเนินการหลงัเข้าร่วมโครงการ 

 จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555 คร้ังน้ีได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ กลับมามากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการศึกษาต่อ

ของข้าพเจ้าในระดับที่สูงข้ึน อีกทั้งโครงการน้ีเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจต่อนักศึกษาทั้งฟิสิกส์และ

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ฟิสิกส์อนุภาคและวิทยาศาสตร์ของ
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ไทยเป็นที่รู้จักซึ่งจะช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้ในอนาคต และจะเป็นผู้ให้คําปรึกษาสําหรับ

นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือให้มีความพร้อมและความมั่นใจสําหรับการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น  

 ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นนักวิจัยผู้ช่วย ฝ่ายเทคโนโลยีเคร่ืองเร่งอนุภาค อยู่ท่ีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) ความรู้และประสบการณ์คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์มากสําหรับการทํางานในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างเก่ียวข้องกัน และจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดท้ังกับตัวข้าพเจ้าเอง 

ทางสถาบัน และประเทศไทย 
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ภาคผนวก 

บันทึกประจําวันและรูปภาพกิจกรรม 

วันศกุร์ที ่29 มิถุนายน 2555 

 และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงหลังจากวันแรกที่รู้ผล ตอนแรกก็คิดไว้ว่าอีกตั้งนาน ที่จริงแล้วเลามันเดินเร็ว
กว่าที่คิดอีกครับ ผมเก็บกระเป๋าเมื่อสองวันก่อนได้ทั้งหมดสามใบ (เยอะไปนิดครับ) วันน้ีเดินทางออกจากบ้านที่
ห้วยแถลง (นครราชสีมา เผื่อว่าทุกคนจะไม่รู้จัก) เป็นอําเภอเล็ก ๆ แต่น่าอยู่ที่สุดเพราะที่น่ีคือบ้าน มีคุณพ่อกับคุณ
แม่อยู่ที่น่ี ออกเดินทางตอนเก้าโมงเช้า ผมเป็นคนขับรถไปเอง (แต่ขับไปถึงแค่ก่อนเข้ากรุงเทพฯ ครับ) หลังจากน้ัน
ก็ให้คุณพ่อเป็นคนครับ เรามาถึงกรุงเทพฯ ประมาณบ่ายสาม เก็บข้องเข้าที่พัก แล้วจากน้ันก็ออกไปรับเพ่ือนสนิท
ของผมที่ศิริราช แล้วไปกินข้าวกันที่ MK เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่กินที่ประเทศไทย อร่อยมากเพราะว่าได้กินกัน
พร้อมหน้าทั้งครอบครัวครับ จากนั้นเราก็ขับรถมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลงแล้ว หลงอีก ในที่สุดก็ถึงราว ๆ สาม
ทุ่ม แต่เครื่องออกจริงๆ ตีหน่ึงสี่สิบห้า ปรากฏว่าทุกคนมากันเกือบหมดแล้วทั้งคุณครูฟิสิกส์สองท่าน (ครูเจ๊ียบและ
ครูต้า) แล้วก็ดีน จากน้ันเรา (ผมกับครอบครัว) ก็เลยเดินเล่นก่อนเข้าไปเช็คอิน เดินดูโน่นดูน่ีเพราะน่ีเป็นครั้งแรก
เลยครับที่ได้มาเหยียบสนามบิน ดูเป็นเหมือนก็เด็กบ้านนอกเข้าเมืองใหญ่อะไรแบบนั้น  ก่อนเข้าไปเช็กอินและ
ตรวจหลังสือเดินทางพ่อกับแม่ผมก็อวยพรและขอให้ผมเดินทางปลอดภัย (ใจหายนิดหน่อยครับ ที่จะไม่ได้เจอพ่อ
กับแม่สองเดือน อาจเป็นเพราะต้องไปไกลถึงเมืองนอก) หลังจากตรวจหนังสือเดินทางแล้วก็เข้าไปข้างใน duty 
free ของเยอะมากแต่ก็ได้เเค่เดินดูเพราะไม่มีเงินครับ แล้วเราก็ไปรอข้ึนเครื่องบินครับ เป็นสายการบิน Emirate 
ครับข้างในโอเคเลยน่ะ หรูมีระดับถึงจะเป็นชั้นประหยัดหรือที่เรียกว่า Economic class ก็เหอะ พบว่าพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องเค้าพูดภาษาอังกฤษด้วย เหอ ๆ ๆ   (น่าจะเป็นชาวต่างชาติหมดเลย ทั้งยุโรป เอเชีย อาหรับ 
แทบจะทั่วโลกเลยครับ) แต่มีแต่คนที่ดูดีครับ พอเข้าไปเราก็งงหาที่น่ังไม่ถูกก็เลยโชว์ทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนมา
เป็นแรมปีในการถามว่า "ขอโทษครับ ผมกําลังหาที่น่ังหมายเลข 65C zone C ครับ" ”Excuse me! I am 
looking for my seat - 65C zone C” สุดท้ายก็เจอจนได้ครับ แล้วเคร่ืองก็ออกเดินทางไป โกอินเตอร์แล้วเรา ใน
ที่สุดความฝันสมัยวัยเด็กก็เป็นจริงครับ เย้ ๆ ๆ 
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รูปท่ี 22: ภาพคุณพ่อกับคุณแม่ และเพ่ือน ๆ มาเป็นกําลังใจ 

 

 

 

 

รูปที ่23: ภาพถ่ายตัวแทนทั้งสี่คนก่อนเดินทาง 

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 

 สําหรับวันเสาร์ที่จริงเรายังอยู่ท่ีกรุงเทพฯ อยู่เลยเพราะเครื่องออกกลางดึก ตอนอยู่บนเครื่องได้กินข้าวไข่
เจียวลอยฟ้าด้วยครับ รสชาติเอิ่ม  ไม่พูดถึงดีกว่า ตอนไปถึงดูไบก็เกือบหกโมงน่ะ แต่ว่าต่อเครื่องอีกทีก็โอ้วว รอ
ประมาณสามส่ีชั่วโมงแน่ะ  พอดีครับได้ไปเดินเล่นใน duty free ดูไบกว้างมากครับ แล้วก็ไปเจอคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตฟรีที่ดูไบด้วย เลยแวะเช็คอินแล้วก็ส่งข่าวบอกทางบ้านว่าถึงดูไบแล้วครับผ่านทางเฟคบุ๊คครับ ระหว่าง
รอเครื่องไปเจนีวาผมได้รู้จักกับสาวเม็กซิโก เธอทํางานที่เจนีวาครับ  เราก็เลยคุยกันเธอแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตอยู่
ในเจนีวาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเจนีวาให้ฟังด้วย ดีมากเลยครับ แล้วเราข้ึนเคร่ืองเดินทางมาถึงเจนีวา พอ
ผ่านด่านตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ไปรับกระเป๋า ระหว่างทางเจอเพื่อนที่เป็น summer student เหมือนกันครับ ชื่อ 
Jaiky มาจากปากีสถาน เค้าเป็นคนดีมากเลยครับเพราะว่ามันเกิดเหตุข้ึนที่สนามบิน คือกระเป๋าผมถูกสนามบินงัด 
พังเลยครับ เล่นเอาเซ็งเลยทีเดียวเพราะซื้อมาเเพงน่าดู เลยต้องไปติดต่อที่สนามบินเรื่องค่าเสียหาย โชคดีที่ได้ครู
เจ๊ียบอยู่ด้วยไม่ง้ันก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเหมือนกัน พอดีคุณครูเค้าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเลยรู้ครับ เกือบไปแล้ว 
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สุดท้ายก็พยายามอยู่นานเค้าก็ไม่ยอมซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้ครับ เพราะเราอยู่นานเลยให้เราซ่อมแทน เค้าตีราคาค่า
ซ่อมในใบเครมไว้ประมาณ 200 CHF ครับ (ประมาณหกพันบาทครับ) ก็ได้เเค่ใบเครมกระเป๋ามา เห้อ รอไปซ่อมที
หลังแล้วก็วันน้ีเหน่ือยแล้วครับ เลยเดินออกไปประดูพบว่ามีพ่ีพัด ดร.นรพัทธ์ และอาจารย์ชิโนรัตน์มารอรับที่
สนามบินครับ  ทําให้รู้สึกได้เลยว่ามาที่น่ีต้องไม่เหงาแน่ๆ เพราะแค่วันแรกที่มาก็มีคนไทยด้วยกันมารับถึงสนามบิน 
เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยครับ เอาเป็นว่ารู้สึกดีแล้วกันครับ แล้วเราก็มาถึงเซิร์นจนได้ สิ่งแรกที่มองเห็นเมื่อ
มาถึงเซิร์นก็คือ The GLOBE ครับ สวยน่ะผมว่า เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงเซิร์นแล้ว แล้วอาจารย์ชิโนรัตน์ก็พา
คุณครูไปเข้าที่พัก ส่วนพ่ีพัดก็พาพวกผมไปโฮสเตล ที่ฝั่งฝรั่งเศส เดินไปไกลมากครับเกือบสามสิบนาที เห้อ แต่เราก็
นัดกันไว้ตอนทุ่มนึงว่าจะมาทานข้าวด้วยกันที่เซิร์นครับ วันน้ีผมเข้าไปเดินดูโรงอาหารของเซิร์นแล้วอาหารมีให้
เลือกเยอะมาก (พ่ีพัดและอาจารย์ชิโนรัตน์บอกว่ามื้อหน่ึงตกราว ๆ 10 CHF ครับถ้าจะให้อิ่มเลย เหอ ๆ น่ันคือ 
300 กว่าบาทบ้านเราครับ) แต่วันน้ีผมขอผ่านครับ เพราะกินมาจากบนเครื่องบนอิ่มมากครับ จากน้ันเราก็ถ่ายรูป
กันนิดหน่อยแล้วไปส่งพ่ีพัดไปที่ลินเดา แล้วเราก็เดินกลับมาที่พักครับ นอนพักดีกว่าครับเหน่ือย 

วันอาทิตย์ท่ี 1 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีวันอาทิตย์นอนดื่นแต่เช้าครับเก้าโมงเช้า เพ่ือมาลองต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือติดต่อกับทางบ้าน  ปรากฏว่า
โอเคครับสามารถเล่นเน็ตได้  เร็วด้วยเลยลองโทรสไกด์ไปหาเพื่อนผมดูใช้ได้ครับ  ปรากฏวา่เวลาเราต่างกันถึงห้า
ชั่วโมง สมมติว่าตอนน้ีเที่ยงที่บ้านเราก็ห้าโมงเย็นครับ  ก่อนมาผมสอนพ่อกับเเม่ให้เล่นสไกด์แล้วไม่รู้ว่าท่านจะจํา
ได้ไหมเลยลองออนรอครับ  แต่ก็ไม่เจอ เหอ ๆ ๆ จากน้ันก็นัดดีนออกไปเดินเพ่ือสํารวจเส้นทาง ได้ยินมาว่ามีห้าง
คาร์ฟูอยู่ใกล้ ๆ เลยลองเดินหาดู ปรากฏว่าหลงทางด้วยครับ  เหอๆๆ แต่ในที่สุดก็เจอ ไปเดินดูเฉย ๆ ไม่ได้ซื้อ
อะไร  แล้วก็วางแผนซื้อไว้วันข้างหน้าค่อยมาซื้อใหม่ครับผม 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเป็นวันแรกของการทํางานที่เซิร์นตื่นเต้นนิดหน่อยครับ ตื่นแต่เช้าเลยแล้วเดินมาเพ่ือให้ทันนัดครับ 
วันแรกมีเพ่ือนๆ หลายคนมากเลยครับ รออยู่ข้างล่างเพ่ือไปด้วยกัน ก็โอเคครับ เดินมากับดีนแล้วก็เพ่ือนชาว 
อิตาเลียน ชื่อ Alexander กับออสเตรเลี่ยน ชื่อ Tom ครับ พอมาถึงก็พากันหาตึกกันใหญ่เลยครับกว่าจะเจอ 
จากนั้นเราก็เริ่มลงทะเบียน (ส่งเอกสารรอนานมากครับเพราะต้องให้ประเทศท่ีเป็นสมาชิกก่อน) และฟังบรรยาย
กล่าวต้อนรับจากทีมงาน ช่วงเช้าก็ได้เพียงเท่าน้ีครับ จากน้ันตอนบ่ายเราก็ทําตามที่เค้าแนะนําคือไปเปล่ียนบัตร 
visitor เป็นบัตร access card แล้วก็ลงทะเบียนการใช้อินเตอร์เน็ตที่เซิร์น สุดท้ายเลยที่ต้องทําคือการไปติดต่อ
เลขาฯ ของ ALICE เพ่ือให้เค้าจัดแจงที่น่ังและติดต่อ supervisor ให้ครับ สุดท้ายก็ได้เจอซักที my supervisor 
เค้าชื่อ Andreas Morsch ครับ เค้าพาผมไปคุยที่ห้องให้ผมทําเก่ียวกับ CERN´s facilities security เพ่ือเข้าใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ครับ จากน้ันเค้าก็ถามผมเรื่อง Linux ภาษา C++ แล้วก็ root ผมเลยบอกเค้าว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเลย
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ครับ เพราะในประเทศผมส่วนใหญ่จะใช้ระบบปฏิบัติการ window เค้าก็ย้ิมๆ เลยให้ผมอ่านเก่ียวกับ Linux แล้ว
ลองทําตามไปน่ะ อ่านไปอ่านมาก็ปาเข้าไปห้าโมงคร่ึงครับ เลยแอบหนีกลับดีกว่าครับวันน้ีก็โอเคเลยครับตื่นเต้นที่
ได้คุยกับ supervisor  ตอนเดินกลับห้องฝนตกตลอดเลยครับ วัดอุณหภูมิจากมือถือของผมได้ 15 องศาครับ  
หนาวมาก แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางการเดินกลับไปห้องของผมได้ครับ 

วันอังคารที ่3 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเป็นวันที่ว่างครับเพราะไม่มีการเรียน ซึ่งจะเริ่มในวนพรุ่งน้ีตอนบ่ายที่ The GLOBE ครับ เลยแวะเข้า
มา แล้วก็อ่านสิ่งที่ได้รับมาเมื่อวาน เค้าเดินมาถามว่าถึงไหนแล้ว ผมก็บอกว่าโอเคเริ่มรู้เรื่องบ้างครับ จากน้ันก็อ่าน
ต่อจนบ่ายกว่า ๆ เลยชวนดีนออกไปเที่ยวดีกว่าครับ เราเดินทางไปที่เจนีวากับ ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะรู้ทางครับแต่
สุดท้ายก็ไปถึงจนได้ โดยใช้รถ tram หมายเลข 14 ไปลงในเมือง บนรถ tram มีผู้ชายชาวฝร่ังเศสที่ทํางานท่ีเซิร์น
เดินเข้ามาทักแล้วก็แนะนําเยอะมากเลย แต่เป็นภาษาฝรั่งเศส เอ่อ  จากท่าทางของเค้าพอจะสรุปได้คร่าว ๆ ถึงแม้
จะไม่เข้าใจที่เค้าพูดเลยก็ตาม สรุปได้ว่า เค้าเตือนว่าในเจนีวามีคนไม่ดีอยู่ด้วย พยายามอย่าไปไหนคนเดียวให้ไป
หลาย ๆ คนแล้วก็แนะนําเราเร่ืองนํ้าพุว่าสวยน่ะ น่าจะลองไปดู แล้วก็บอกให้เราลงป้ายไหนครับ สุดท้ายเราก็ไปถึง
เมืองเจนีวาจนได้ครับ สิ่งแรกที่เห็นคือ ว้าวว สุดยอดเลยเป็นบ้าน เรือน ตึกท่ีแตกต่าง ๆ ไปจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แถมยังสวยงามอีกครับ จากน้ันเราก็เดินไปรอบ ๆ และเก็บภาพแห่งความทรงจํา
กลับมาครับ 

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีตื่นเช้ามากตั้งแต่หกโมงเช้าแน่ะครับ หลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จก็ไปที่ห้องดีนและ Jaiky เน่ืองจาก
เมื่อคืนเรานัดกันว่าจะน่ังรถไปด้วยกันครับ เราขึ้นรถ bus No.2 ของเซิร์นไปแต่ข้ึนผิดเวลาครับ ตลกตัวเองมาก 
ลืมไปว่าที่น่ีเวลาเค้าแม่นมาก รถทุกคันต้องตรงเวลาตลอดครับ เราเลยได้ไปเซิร์นฝั่งฝรั่งเศสแทนครับ จากน้ันค่อย
กลับมาที่เซิร์น Meyrin site เหอ ๆ เลยไปดูเวลาใหม่ครับ ต้องเป็น 8.45 AM จากโฮสเตลครับ จําไว้นวเดโช !! 
จากนั้นมาน่ังออฟฟิตได้ประมาณชั่วโมงครับ เลยเมลล์ไปหาอาจารย์ชิโนรัตน์เพ่ือถามเรื่องการใช้ Linux อาจารย์ให้
ไปหาที่โรงอาหารเพราะว่ามันกําลังมีเหตการณ์ที่สําคัญมากเกิดข้ึนที่เซิร์นครับ ซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยวันน้ีเป็นการ
สัมมนาและแถลงข่าวการค้นพบอนุภาคฮิกส์ ซึ่งจากการนั่งฟังอย่างตั้งใจของผมพบว่า ไม่ค่อยเข้าใจเลย แต่ในที่สุด
อาจารย์ก็บอกว่าตกลงเค้าค้นพบอนุภาคฮิกส์แล้วครับ  แล้วสไลด์สรุปก็ข้ึนมาเลยตั้งใจอา่นครับ ก็โอเคเลยครับเป็น
การค้นพบที่ย่ิงใหญ่ครับ จากน้ันผมก็เลยพยายามถามเรื่องเก่ียวกับ Linux ครับ สุดท้ายเราก็เลยพยายามลง 
ROOT ไปบนเครื่องคอมของผมครับปรากฏว่ามันไม่ทํางานครับ เพราะขาดหลาย ๆ อย่าง อาจารย์เลยสอนวิธีลงให้
เอาไปลองทําดูครับ เพราะตอนบ่ายอาจารย์มีนัดแล้วผมก็มีคลาสด้วยครับ 
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วันพฤหัสบดีที ่5 กรกฏาคม 2555 

 หลังจากเมื่อคืนพยายามทั้งคืนก็ทําได้จนได้ครับ แต่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยครับ 
ปรากฏว่าพอมาถึงที่ทํางานแล้ว supervisor ของผมเค้าเมลล์มาบอกว่าเขาต้องไปพักผ่อนประมาณ 3 สัปดาห์ครับ 
โอ้ววว ไม่ แต่ว่าเค้าก็ให้เราไปถาม second supervisor แทนเค้าคือ Martin Poghosyan ผมก็ไปตามน้ันครับ แต่
เค้าเหมือนจะยุ่ง ๆ เลยไปแค่ทักทายก่อนครับถ้ามีปัญหาค่อยมาถามครับ จากน้ันก็กลับมาพยายามฝึกใช้ Linux 
และ root เหมือนเดิมครับ 

วันศกุร์ที ่6 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีก็ไม่มีอะไรที่สําคัญมากครับเช้าเรียนบ่ายทํางาน แล้วก็กลับครับ แต่วันน้ีพบอาจารย์ชิโนรัตน์ก่อน
กลับครับ เลยได้คุยกันนิดหน่อย อาจารย์เลยสอนว่าในประเทศน้ีเราต้องตรงต่อเวลามาก ๆ ไม่ง้ันจะไม่ทันรถหรือ
นัดต่างๆ จากน้ันอาจารย์ก็ไปคาร์ฟูเพ่ือซื้อของสําหรับวันหยุดของอาจารย์ครับโดยรถ bus No.2 ส่วนผมก็เดินกลับ
หอเพราะไม่ทันรถ bus No.2 มาช้าไปสิบวินาทีครับมองเห็นประตูปิดต่อหน้าต่อตาเลยครับเพราะรอดีนซึ่งที่จริง
เค้ามีนัดกันเพ่ือชาวต่างชาติ เหอๆ (เลยต้องเดินกลับคนเดียวครับ น่าสงสาร) ส่วนตอนกลางคืนก็เลยนัดกับครู
เจ๊ียบและครูต้าเพ่ือเข้าไปเที่ยวในเจนีวาวันพรุ่งน้ีครับ สรุปว่าไปกันตั้งแต่ สองโมงเช้าครับ นอนดีกว่าครับ 

วันเสาร์ท่ี 7 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเป็นวันที่ 7 เดือน 7 ครับ ออกเดินตั้งแต่เช้าเลยเพื่อไปที่เซิร์นครับ แล้วเราก็เข้าไปในเมืองเจนีวากัน 
วันน้ีพ่ีพัดโทรมาบอกว่าจะกลับแล้วถึงประมาณบ่าย ๆ เราก็เลยรอพ่ีเค้ากลับมาครับ ตอนเช้าเราเที่ยวกันก่อน เริ่ม
ด้วยการเดินเข้าไปใน main street ของเจนีวา คิดว่าง้ันน่ะครับ เพราะมีร้านต่าง ๆ มากข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็มี
นักท่องเที่ยวด้วย พวกเราเดินดูของเรื่อย ๆ จากน้ันเราก็เดินต่อไปยังสวนสาธารณะของเจนีวาถ่ายรูปกับรูปป้ัน 
แล้วก็นาฬิกาที่สวนสาธารณะ เดินดูนิดหน่อยจากน้ันก็เลยเดินไปท่ีเกาะกลางแม่นํ้าโรห์น บนน้ันมีรูปป้ันรุซโซด้วย
ครับ เราตัดสินใจพักกันที่น่ัน แล้วเราก็ไปต่อที่องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นที่เรารู้จักกันดีครับ ข้างหน้าน้ันมี
อนุสาวรีย์เก้าอี้ขอหักด้วยครับ เราก็ทําการเดินดูรอบ ๆ แล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยหลายรูปเลยครับ  จากน้ันก็กลับมาที่
ใจกลางเมืองเจนีวาอีกครั้งเพ่ือรอพ่ีพัดครับ พอพ่ีพัดมาถึงเราก็ไปเท่ียวกันต่อโดยไปที่วิหารหรือว่าโบสถ์คริสเตียน 
เซนต์ปีเตอร์ครับ เป็นวิหารที่ใหญ่มาก กว่าจะเดินถึง ครูเจ๊ียบกับเพ่ือนครูชาวญี่ปุ่นท่ีมาด้วยกันน่าจะชื่อ Mizaki 
หลงทางด้วยครับ เหอ ๆ แล้วเราก็เข้าไปในโบสถ์ สวยมากครับ พ่ีพัดพาเดินข้ึนไปข้างบนยอดของโบสถ์เลยลครับ 
จากข้างบนเราสามารถมองเห็นเมืองเจนีวาได้ครบทุกทางเลยครับ ซึ่งสวยมาก ๆ ๆ เเวะพักกันบนยอดหอคอยกัน
นิดหน่อยจากน้ันเราก็เดินลงมาเพ่ือไปที่นํ้าพุกัน คราวน้ีเราจะไปเดินลอดนํ้าพุครับ ทุกคนเค้าเดินลอดหมดเลยพอ
ผมเดินไปนํ้าพุตกลงมาปิดทางเดินพอดีเลยครับ ต้องดูจังหวะดี ๆ ถึงจะเดินลอดได้ ผมเลยไว้คราวหน้าดีกว่าครับ 
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กลัวเปียก แล้วเราก็ไปซื้อของเพ่ือไปทํากับข้าวที่ห้องพ่ีพัดกันครับเป็นอาหารมื้อใหญ่เลย แกงเขียวหวาน ไข่เจียว
หมูสับกับกุ้ง แล้วก็ผัดผัก ครับ อร่อยมาก ๆ เพราะทุกคนช่วยกันทํา คืนน้ันเรากลับจากห้องพ่ีพัดประมาณสี่ทุ่ม
ครับ เหน่ือยกันเลยแต่บอกได้เลยว่าประทับใจวันน้ีมากครับ 

 

รูปท่ี 24: ภาพทะลุยเที่ยวเจนีวากัน 

วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฏาคม 2555 

 เมื่อวานข้าวเหลือจากห้องพ่ีพัดครับ ผมกับพ่ีพัดเลยได้กินไข่เจียวกุ้งกันเป็นมื้อเที่ยงที่ห้องผม จากน้ันพ่ีพัด
ก็นอนหลับ สงสัยเป็นเพราะเหนื่อยจากการเดินทางกลับมาจากลินเดา ผมก็เลยไม่ปลุกจนถึงสี่โมงเย็นครับ เราก็
เลยชวนกันออกไปเที่ยวแต่เป็นที่ใกล้ ๆ น่ังรถไฟไปเพียงแค่ สิบนาทีก็ถึง รถไฟที่น่ีต่างจากบ้านเรามากครับ หรู ดูดี 
มีระดับครับ ต่างกันราวฟ้ากับดินเลยครับ ก็เลยแอบคิดว่าเมื่อไรบ้านเราจะพัฒนาได้ใกล้ ๆ กับเค้าบ้าง เราไปที่
เมือง Nyon เป็นเมืองเล็กติดกันทะเลสาบเจนีวาครับ แต่สิ่งที่พบก็คือมันสวยมาก เราไปที่ปราสาท Nyon เพ่ือมอง
วิวของทะเลสาบ ฝั่งตรงข้ามเป็นภูเขายาวตลอดแนว สวยๆ จริง แอบมองเห็นนํ้าเเข็งบนภูเขาที่ไกล สุดลูกหูลูกตา
เลยครับ แล้วก็เดินลงไปท่ีชายฝั่งเดินเล่นไปเรื่อยๆ แล้วก็กลับครับ ขากลับเราแวะทานอาหารไทยที่ร้าน Jame´s 
Pub ซึ่งพ่ีพัดบอกว่าอร่อยมากครับ แล้วแวะทานกัน สั่งส้มตํา ผัดกระเพราแล้วก็โป๊ะแตกครับ อร่อยจริง ๆ ราคา
อาหารก็สูงน่าดูครับ รายการละประมาณ 22 CHF รวมแล้วเกือบเจ็ดสิบได้ครับ แวะเอารูป Nyon มาฝากครับ 
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รูปที ่25: ภาพสวย ๆ จากเมอืง Nyon 

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีไม่ได้ทําอะไรเลยครับ เช้าเข้าเรียนบ่ายเข้าฟังสัมมนา ROOT แปลก ๆ ครับคือเค้าแค่เเนะนําให้เข้าไป
ลองทําตาม tutorial หากมีปัญหาก็ให้ถามครับ โอ้ววว แปลกครับไม่เหมือนเมืองไทยดี  

วันอังคารที ่10 กรกฏคม 2555 

 วันน้ีตอนเช้าก็เข้าคลาสปกติไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าตอนบ่ายเราเข้าไปเดินดูของ (ห้างอ่ะครับ) ใน
เมืองเจนีวา ไปหลายท่ีมากเลยครับ เน่ืองจากเพ่ือนดีน Rahim ชาวกานา อยากซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็เลยไปด้วยกัน
ครับ มีผม พ่ีพัด ดีน แล้วก็ Rahim ไปด้วยกันครับ แล้วเราก็เเยกกันผมไปเดินดูของฝากกับพ่ีพัดพวกกระเป๋า และ
นาฬิกาครับ สุดท้ายก็ไม่เสียเงิน (แค่ window shopping ครับ สํารวจราคา) 

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีตื่นแต่เช้าเพ่ือเตรียมตัวไปเรียนในช่วงเช้า พบว่าอากาศหนาวนิดหน่อยเลยต้องใส่เสื้อคลุมลงไปด้วย  
วันน้ีดีนชวนข้ึนรถเมลล์ หมายเลข 2 ไปเซิร์นใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาทีก็ถึงที่หมาย แล้วเราก็เข้าห้องเรียน ผมต้อง
ตั้งใจเรียนเพื่อพยายามฟังให้ออก แต่ก็ใกล้เคียงจากวันแรกที่มาเข้าใจประมาณ 30 เปอร์เซ็นของสิ่งท่ีผู้บรรยายพูด  
เห้อ  คงต้องพยายามต่อไป นวเดโช!! จากนั้นก็พักเที่ยง อ้อ วันน้ีผมทําขนมปังทาช็อกโกแลตไปเป็นอาหารกลางวัน
เพราะกลัวจะไม่ทันนัดกับอาจารย์ชิโนรัตน์ ตอน 13.00 น. (ขนมปังอร่อยมากครับ)  ผมไปก่อนเวลาประมาณห้า
นาที พบว่า อาจารย์ชิโนรัตน์รออยู่ในห้องแล้วพร้อมกับ Stefan ซึ่งเป็นดอกเตอร์จากออสเตรเลีย (ถ้าผมฟังไม่ผิด) 
ตอนแรกไม่รู้ว่าอาจารย์พาผมเข้ามาทําไม  แต่สุดท้ายก็ทราบว่า เป็นการพบปะกันในกลุ่ม ALICE ที่ทํางานอยู่ ได้
น่ังคุยกันด้วยครับ แค่สามคน ผม อาจารย์ชิโนรัตน์ แล้วก็ Stefan ผมพอจะจับใจความได้ว่า อาจารย์ชิโนรัตน์
พยายามจะช่วยให้ผมมีพ้ืนฐาน และความรู้ที่เก่ียวข้องกับทางซินโครตรอนเลยพามาปรึกษา Stefan เพ่ือขอ
คําแนะนําว่าใน ALICE พอจะมีไหม  สุดท้ายก็ลงเอยท่ีมีการเปล่ียนโปรเจคของผมเป็นอะไรที่เก่ียวข้องกับท่อ
ลําเลียงแสง (Beam pipe) ซึ่งน่าจะเป็นการจําลองผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Stefan ก็ยังคิดไม่ออกเลยขอเวลาคิดก่อน
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แล้วนัดผมและอาจารย์ชิโนรัตน์มาคุยใหม่วันพรุ่งน้ีเวลาบ่ายสอง จากน้ันผมก็ไปเข้าคลาสสําหรับ ALICE Summer 
Student เป็นการกล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของ ALICE ให้ฟังจากนั้นก็นําเราไปดูห้องสถานที่ตั้งของ 
ALICE Detector สรุปว่าวันน้ีก็เป็นวันท่ีตื่นเต้นอีกวันหน่ึงครับที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับ
นักวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ (พูดไม่ถึงสิบคํา ที่เหลือเป็นอาจารย์ชิโนรัตน์ช่วยพูด เหอ ๆ ๆ ท่าทางต้องเร่ิมปรับตัว-
ตอบสนอง เพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมการพูดด้วยภาษาอังกฤษแล้วครับ) 

วันพฤหัสบดีที ่12 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีช่วงเช้าก็เข้าฟังบรรยายตามปกติ พอช่วงบ่ายก็พบกับ Stefan และอาจารย์ชิโนรัตน์ตามนัด วันน้ี 
Stefan พูดให้ฟังเก่ียวกับโครงร่างคร่าว ๆ ของงานท่ีอยากจะทําต่อไป แล้วเค้าก็ถามว่าหากสนใจก็ลองมาช่วยกัน
ทํา (หมายถึงผมน่ะ อาจารย์ชิโนรัตน์คงสนใจอยู่แล้ว) ก่อนท่ีจะเร่ิมทํางานของเขาได้ต้องผ่านหลายคอร์สมาก เท่าที่
ฟังออกคือ geometry software อีกสองสามอันที่ต้องใช้งานบน aliroot   ฟังแล้วยากน่าดูเลย แต่ข้ันแรกเค้าให้
ผมลองฝึกให้เคยชินก็ Linux root และ aliroot ดูก่อน  สรุปคือวันน้ีทั้งวันก็น่ังลงโปรแกรม Linux ubuntu ใหม่
แล้วก็ทําให้ซอฟท์แวร์ root และ aliroot ทํางานได้ กว่าจะใช้ได้ก็เย็นพอดี ผมถามอาจารย์ชิโนรัตน์ตลอดเลยจน
อาจารย์ไม่ได้ทําอะไรเลย (ขอโทษน่ะครับ อาจารย์ คราวหน้าจะพยายามถามให้น้อยลง) อ้อ วันน้ีได้รู้เร่ืองเพ่ิมอีก
เรื่องหนึ่ง คือ เด็กฝร่ังเวลาเค้าได้งานไปทําแล้วเค้าจะรับผิดชอบตัวเอง ไปทําที่ไหนก็ได้แล้วแต่เค้า ถ้ามีปัญหาถึง
นัดเวลาเข้ามาถาม อืมมมม 

วันศกุร์ที ่13 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเป็นวันศุกร์ที่ 13 เหอๆๆ ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดข้ึนไหมน่ะ สรุปว่าวันน้ีทั้งวันพยายามติดตั้งระบบ
กราฟฟิคให้สามารถทํางานตามท่ี Stefan ต้องการได้ จากน้ันอาจารย์ชิโนรัตน์ก็พาเข้าไปฟัง ITS upgrade 
meeting เป็นครั้งแรกสําหรับการเข้าฟังการ meeting ผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่ไกล ๆ เค้าดู
ให้ความสําคัญมากกับทุกการ meeting เพราะเค้าบันทึกทุกอย่างไว้ครับ ตอนเย็นนัดพบทุกๆ คนเพื่อทานข้าวเย็น
กันแล้วก็นัดแนะเพื่อจะไปเที่ยวกัน แต่ปรากฏวา่มีแต่คนติดภารกิจเลยต้องเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้าครับ 

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีคุยกับพ่ีพัดว่าไปเที่ยวที่ไหนดีครับ สรุปว่าเราได้ไป UN กันอีกคร้ังเพราะคราวที่แล้วไปเหมือนผมจะ
ไปไม่ถึงจริง ๆ เพราะไม่ได้เข้าไปทัวข้างในครับ ปรากฏว่าข้างใน UN มีห้องประชุมหลัก ๆ 4 ห้องที่หัวหน้า Guide 
เราเลือกทัวร์เป็นภาษาอังกฤษครับ แต่ที่จริงเเล้วเท่าที่ฟังเค้าบรรยาย  UN จะใช้ภาษา 6 ภาษาหลัก ๆ คือ อังกฤษ 
สเปน จีน อารบิก เยอรมัน และรัซเซียครับ (คนน้ีเย่ียมมากครับ เหมือนเราเข้าไปเป็นทหาร ที่ต้องทําตามครูฝึกเลย
ครับ ท่าเดินแถวตรง ๆ ห้ามออกนอกแถว แถมห้ามออกไปไกล ๆ จากเค้าด้วย) พาไปดูห้อง ซึ่งไว้ใช้จัดการประชุม
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ที่สําคัญมาก ๆ ครับ (ไม่รู้ว่าฟังถูกไหม เหอๆ) ก่อนออกจะมีของฝากครับ เลยแวะซื้อกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ เป็น
เสื้อยูเอ็นครับ รวม ๆ แล้วหมดไป 200 CHF ครับ จากน้ันก็ออกมาจากยูเอ็นไปต่อท่ีพิพิธภัณฑ์ Pertak Phillipe  
ซึ่งเค้าบอกว่าเป็น sight seeing อันดับสองของเจนีวารองจากนํ้าพุเลยครับ ก็เลยลองไปดู เป็นการจัดวิวัฒนาการ
ของนาฬิกาจากยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันครับ แต่ที่น่ีห้ามถ่ายรูปเลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากครับ แล้วเราก็ออกไป 
ช็อปป้ิงกันครับ ที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเจนีวา วันน้ีเป็นวันชาติฝรั่งเศสครับเลยมีการลดราคากระหนํ่า 
ซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียว ได้เสื้อกลับสองตัวครับอีกร้อยสวิซฟรังค์ครับ  แล้วก็แวะมาทานอาหารท่ีร้านอาหารจีน
ก่อนกลับครับ ถูกนิดหน่อยครับแต่ได้เยอะเมื่อเทียบกับราคาถือว่าเป็นร้านที่คุ้มจริง ๆ เลยครับ 

 

รูปท่ี 26: ภาพจาก UN และพิพิธภัณฑ์นาฬิกา 

วันอาทิตย์ท่ี 15 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีนัดกับพ่ีพัดแต่เช้าเพ่ือออกไปเที่ยวฝั่งฝร่ังเศสบ้างครับ โดยจุดหมายปลายทางของเราก็คือ เมือง 
Annecy เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากครับแต่เป็นจุดสนใจเพราะว่ามีทะเลสาบและเมืองที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวครับ 
เริ่มจากเราเดินตลาดก่อนครับ คนเยอะมากเลยครับโชคดีที่วันน้ีมีตลาด มีของขายเยอะมากครับ จากนั้นก็เข้าไป
เท่ียวปราสาท ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะครับ แล้วดูภาพมุมสูงจากปราสาท ปรากฏว่าสวยมากแล้วจากน้ันเราก็
ลงไปที่ทะเลสาบเพ่ือไปป่ันเรือเล่นกันครับ  น่าเสียดายท่ีคนอื่นๆ เค้าไม่มากับเรา เหอ ๆ แล้วเราก็เดินทางกลับมา
ที่เจนีวาทานข้าวเย็นกันวันน้ีเป็น Kebab ครับ (ผมลองกินเป็นเน้ือแกะครับ เพราะไม่เคยทานมาก่อน คาวนิด
หน่อย เหมือนมีแกะมาว่ิงในปากครับ แต่ก็อร่อยดีครับ)  

 

รูปท่ี 27: ภาพสวย ๆ จากเมอืง Annecy 
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วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีกลับมาเป็นวันทํางานอีกครั้ง ตอนบ่ายก็เร่ิมงานอีกครั้งแต่วันน้ีทําไม่ได้ครับ อาจารย์ชิโนรัตน์เลยให้ไป
อ่าน Introduction to Root มาใหม่ เหอ ๆ พยามเต็มที่แล้วครับก็ทําไม่ได้ สุดท้ายเลยไปถามพ่ีพัด ปรากฏว่าเป็น
เพราะคอมผมไม่ค่อยดีครับ เครื่องหมายฟันหมูมันเพ้ียน เลยไม่สามารถทําได้ ตอนเย็นเรา (แค่ผมกับพ่ีพัด) ก็ไป
ห้องพ่ีพัดเพ่ือทํากับข้าวรอรับพ่ีแนน เพราะพี่เค้าเพ่ิงมาจากจีนครับ เราเลยทานข้าวด้วยกัน แล้วก็เดินกลับมาที่
เซิร์น ระหว่างทางพบอาจารย์ชิโนรัตน์ เลยพากันไปดูห้องใหม่ของอาจารย์ ปรากฏว่าเป็นห้องที่แชร์กับชาวเอเชีย
ด้วยกันครับ บรรยากาศอบอุ่นดีครับ ระหว่างน่ังรอพ่ีแนนพูดภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วน้ัน ผมก็น่ังคุยกับคนท่ี
อาศัยอยู่ที่ห้องน้ันอีกคนหน่ึง เป็นชาวสิงค์โปร์ มาเป็น summer student เหมือนกันครับ แต่เค้าไปเรียนปริญญา
ตรีที่อเมริกาครับ เลยเก็บมาคิดในใจว่า เด็กสิงค์โปร์เป็นแบบน้ีทุกคนหรือเปล่า รู้สึกเหมือนกับเค้าดูกระตือรือร้นดี
ครับ (เหมือนคนที่เข้าค่าย Asian Synchrotron เลยครับ) 

วันอังคารที ่17 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีตอนเช้าเข้าเรียนตามปกติแต่ตอนบ่ายแวะไปหาพ่ีพัด เพ่ือถามงานครับตอนบ่ายสามมีคลาสแนะนํา
เซิร์นและมีการจัดงานเล้ียงต้อนรับ summer student ครับ ผมอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปน่ังงมกับงานการสร้าง 
geometry ต่อครับ สุดท้ายก็ได้พ่ีพัดช่วยแนะนําและสอนตรรกะของรูปแบบคําสั่งต่าง ๆ ในที่สุดก็ทําจนเสร็จ  
เหอ ๆ ๆ ปาเข้าไปเที่ยงคืนเลย ไม่รู้ว่าพรุ่งน้ีจะเป็นยังไง ต้องลองไปปรึกษากับอาจารย์ชิโนรัตน์แล้วก็ Stefan ดู
ครับ 

วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2555  

 วันน้ีพยายามใหม่หลังจากที่เมื่อวานเสร็จไปส่วนหน่ึงครับ Stefan สอนการ run โปรแกรมให้และแนะนํา
ให้ทําอะไรต่อ สุดท้ายทั้งวันก็ได้เเค่น้ันครับ เปลี่ยนรูปแบบกับคําสั่ง จากน้ันก็ได้รับอีเมล์จาก second supervisor 
ชื่อ Martin เมล์มาบอกให้ไปหา ถามว่าเป็นไงบ้าง เหอๆๆ เลยเล่าไปว่าทําอะไรแล้ว เค้าก็สั่งงานเก่ียวกับ 
Histogram มาเลยครับแต่เป็นแบบฝึกหัด ครับ (ประโยคเด็ดท่ีโดนถามจาก คุณปู่ Martin คือ Are you 
physicist? โอว้วว ไม่ต้องตกใจกันนะครับ เพราะเค้าถามผมแล้วผมตอบไม่ได้น่ันเอง แอบโง่ น่ันเองครับ) 

วันพฤหัสบดีที ่19 กรกฏาคม 2555 

 ตอนน้ีเริ่มงง ๆ ว่าจะได้ทําโปรเจคอันไหนกันแน่ คงต้องรอ Andreas กลับมา แต่ก็คงต้องทําไปเรื่อย ๆ 
ครับ ทั้งงานของ Martin และ Stefan เพ่ือเก็บความรู้กลับไปใช้ให้มากท่ีสุด 
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วันศกุร์ที ่20 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเอากระเป๋ามาด้วยตอนเช้าเพ่ือเอาไปซ่อมเลยไม่ได้อะไรเลยทั้งวันครับผม อิอิ สุดท้ายเค้าก็โทรมา
บอกว่าไม่ได้ ให้เราไปซื้อใหม่แต่ว่ามีเงินให้ 180 CHF เป็นค่าชดเชย เห้ออ เซ็งเลยครับ ไว้ไปวันหลังแล้วกันเพราะ
คํ่าแล้วกลับหอไปเตรียมตัวเที่ยววันพรุ่งน้ีดีกว่า 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีนัดกันไปเท่ียวแต่เช้าครับ ผมขึ้นรถสาย Y จากหอมาพร้อมกับดีน พ่ีพัด และอาจารย์ชิโนรัตน์ จากนั้น
คุณครูทั้งสองคนก็ขึ้นที่ป้ายเซิร์น ไปต่อรถไฟที่สนามบินไปเมือง Montreux เพ่ือไปเที่ยวปราสาท ขากลับก็เเวะ 
Bloney-Chamby เป็นเมืองเล็ก ๆ ครบั แต่ที่ประทับใจก็คือมันจะมีรถไฟไอน้ํา ใช้ฟืนจริงเลยครับ ขับพาเราขึ้นไป
บนเขา ที่ปลายทางจะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟโบราณครับ จากนั้นก็กลับมาแวะที่ Lausanne เดินเล่นนิดหน่อยแล้ว
แวะทานข้าวกันก่อนกลับ เป็นอาหารไทยด้วย  อร่อยจริง ๆ คงไม่ต้องบรรยายมากครับ ดูรูปเลยดีกว่า (ค่าเดินทาง
ไปกลับรวมท้ังค่ากินไม่ต้องพูดถึงครับ เกือบ 150 CHF ได้) 
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รูปที ่28: รวมภาพถ่ายที่เก็บมาฝากจากบนสุดเป็นรถไฟไอนํ้า ที ่Bloney-Chamby สองแถวกลางปราสาทจาก 

Montreux และจาก Lausanne ในแถวล่างสุด 

วันอาทิตย์ท่ี 22 กรกฏาคม 2555 

 เมื่อคืนตอนกลับมาพ่ีต้าขอมานอนที่ห้องด้วยจนถึงวัน
กลับครับ ก็ไม่เป็นไรเราคนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกันครับ 
วันน้ีผมเหน่ือยนิดหน่อยเลยนอนพักอยู่ห้องรอจนถึงตอนเย็นหก
โมงเย็น เรานัดกันว่าจะไปทําอาหารเพื่อเลี้ยงส่งคุณครูทั้งสอง
ก่อนกลับเมืองไทย  อาหารมื้อน้ีอร่อยมากครับ ดูได้จากรูปเลย
แล้วกัน มีสมาชิกมาเพ่ิมอีกคนครับ คือพ่ีแนนน่ันเอง (เมื่อวาน
เห็นว่าเป็นไข้เลยไม่ได้ไปด้วยครับ)  

 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีกลับมาตั้งใจทํางานอีกครั้งครับ เพ่ืออนาคตวันน้ีเอางานมาส่ง Martin และ Stefan พร้อมกัน พบว่า
งานของ Martin โอเค เค้าก็เลยให้งานเพ่ิม คราวน้ีเก่ียวกับการสร้างและใช้ Tree ใน root ส่วนของ Stefan ก็พอ
ไปวัดไปวาน่ันเองครับ แต่ผมสามารถสร้างความปวดหัวให้เค้าด้วยการ พูดไม่รู้เร่ืองน่ันเอง อิอิ (ภาษาไม่เเข็งแรง) 
แต่ก็พอทนครับ สุดท้ายตอนเย็นก็ได้งานมา ซึ่งแบบ Bempipe ใน ALICE detector ที่ผมเขียน (ทําตามแบบที่เค้า
ให้มาครับ) มันไม่ตรงกับตัวที่ใช้อยู่ เค้าเลยลองเช็คดูครับ ไม่รู้ว่ายังไงต้องรอวันพรุ่งน้ีครับ  
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วันอังคารที ่24 กรกฏาคม 2555 

 เมื่อคืนคุยกับพ่ีต้าเพลินเพราะว่าเค้าจะกลับแล้ว วันน้ีเลยตื่นสายครับ มาเรียนไม่ทันตอนเช้าชั่วโมงเเรก 
เลยนั่งทํางาน เพ่ือรอไปส่งคุณครูทั้งสองที่สนามบิน ไปก่อนตั้งสามชั่วโมงแต่สุดท้ายกว่าจะได้ check in ปาเข้าไปก็
เกือบ ๆ ชั่วโมงสุดท้ายหวังว่าคุณครูจะไปทันเครื่องนะครับ วันน้ีได้เรียนรู้ลู่ทางการเดดินทางมาสนามบิน และการ
เตรียมตัววันกลับครับ  แต่ที่ต่างจากเมืองไทยก็คือ ชาวต่างชาติเค้าจะเข้มงวดเรื่องกฏระเบียบมากเลย นิดหน่อยก็
ไม่ได้ครับ ต้องทําให้ถูกต้อง  จะว่าไปเห็นคุณครูเค้ากลับเมืองไทยแล้วเราก็อยากกลับบ้านครับ เร่ิมคิดถึงพ่อกับแม่
ข้ึนมาครับ 

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีทํางานของ Martin ท่ีเค้าให้เราสร้างเหตุการณ์และคัดเลือกเอาข้อมูลอย่างง่ายออกมาครับ ก้มหน้า
ก้มตาทําจนคํ่าเลยครับ (แถมยังรองเท้าขาดอีกครับวันน้ี เห้อ กว่าจะเดินกลับถึงหอเล่นเอาแทบเเย่ สงสัยพรุ่งน้ีคง
ต้องไปหาใหม่สักคู่ครับ) หวังว่าคงถูกเพราะเค้าบอกเกือบหมดแล้วครับ จากนั้นก็น่ัง ๆ นอนไปจนหลับ 

วันพฤหัสบดีที ่26 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีเจอพ่ีพัด เลยน่ังทานข้าวด้วยกัน เลยให้พ่ีเค้าช่วยดูโค๊ดท่ีเขียนให้ครับ ปรากฏว่าที่ทํามาทั้งคืนผิดหมด
เลยครับ แทบจะไม่ถูกเลยเพราะกําหนดเงื่อนไขผิด (loop มันผิดครับเลยหาที่ Martin ต้องการไม่ได้) ไม่เป็นไร
ครับ เหอ ๆ ๆ สู้ต่อไปครับ วันน้ีไปหา Martin สองคร้ังครับ แต่ไม่เจอ  เลยคิดว่าอาจจะมีประชุมเลยอีเมล์ไปหา 
ครับ นัดพบกันวันพรุ่งน้ี เลยแอบหนีไปหาซื้อรองเท้าที่ขาดกับจะไปเลือกกระเป๋าใหม่ (ที่เค้าเคลมให้ครับ T_T) แต่
สุดท้ายก็ไม่ได้เลยครับ เพราะข้ีเกียจถือ พอดีวันน้ีที่สวิตเซอร์เเลนด์ ภาพยนต์เร่ือง Batman The Dark Knight 
Rises เข้าครับ เลยเข้าไปดูกับพ่ีพัดครับ (ราคานักศึกษา 16 CHF ครับ แพงมากเมื่อเทียบกับดูในเมืองไทยเพราะนี่
คือเงินเกือบ ๆ 500 บาทเราครับ) เป็นเร่ืองท่ีสนุกมากครับ ถึงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องน่ะ แต่สนุกจริง ๆ ครับ  
ปล. โรงหนังที่น่ีเค้าไม่มีการจองที่น่ังครับ ซื้อตั๋วแล้วใครมานั่งก่อนได้ก่อนครับ แปลกดีต่างจากที่เมืองไทยเยอะเลย 

วันศกุร์ที ่27 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีวันศุกร์แล้ว ตั้งใจทํางานอีกแป๊บเดียวก็จะได้ไปเท่ียวแล้วครับ สู้ ๆ ๆ 

วันเสาร์ ที ่28 กรกฏาคม 2555 

 วันน้ีนัดกับพ่ีพัดว่าจะเที่ยวซูริคกันแล้วก็จะไปนอนค้างคืนด้วยครับ กว่าจะเดินทางไปถึงซูริค ออกตั้งแต่
เก้าโมงครึ่งจากหอ ถึงซูริคเกือบทุ่มเลย  เพราะว่าระหว่างทางไปซูริค แวะโน่นแวะนี่ตลอดทาง ทั้งเบิร์น แว่บไปดู
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บ้านไอนสไตน์กับหมีน้อยที่เบิร์น จากนั้นก็ไปลูเซิร์น เดินเล่นบนสะพานไม้ถ่ายรูปกับรูปป้ันสิงโต แล้วค่อยมาที่ซูริค
ครับ จะว่าไปก็สนุกมากครับเหมือนทัวร์นกขมิ้นเลย ไปเฉพาะจุดเด่น ๆ ครับไม่เสียเวลาดี โชคดีที่มีพ่ีพัดมาด้วย 
พอมาถึงซูริคพ่ีพัดนัดกับเพ่ือนชาวไทยไว้เพราะวันน้ีเราจะไปนอนกับเค้าครับ เค้าชื่อ พ่ีปิงปิง มาเรียนท่ีซูริค ก่อน
ไปเราแวะกิน Kebab กันครับอร่อยดีน่ะแต่ผมกินไม่ค่อยเป็นเพราะมันเป็นห่อ ๆ แล้วต้องกัดกิน ยากจัง กว่าจะกิน
หมดเลอะหมดเลยครับ จากน้ันเราก็ไปที่จุดที่สูงที่สุดในซูริคกัน ดูวิวจากด้านบนสวยมากครับแถมหนาวด้วยราวๆ 
10-12 องศาเห็นจะได้ แล้วก็จบวันซักกะที หลับสนิทเลยครับ เหน่ือยมาก 

 

รูปที ่29: ภาพน้ีเก็บมาจากเบิร์น (แถวบนสุด) และลูเซริน์ (สองแถวล่าง) 
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รูปที ่30: ภาพน้ีเก็บมาฝากจากซูริค 

วันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฏาคม 2555 

 เมื่อคืนคิดที่เที่ยวกับพ่ีพัดอยู่ตั้งนานตอนแรกและที่จริงผมอยากไปเท่ียวเมืองทางตอนเหนือแถว ๆ 
ประเทศเยอรมัน ไม่ก็ลิทัวเนีย แต่พ่ีพัดไปมาหมดแล้ว เห้อออ เลยต้องตามพ่ีเค้าไปป่า เพ่ือไปดูนํ้าตก แต่ก็โอเค
ครับเป็นทางกลับมาที่เจนีวา ถือว่าสุดสัปดาห์น้ีคุ้มมากเลยครับ กว่าจะมาถึงก็หมดแรงพอดี ทํางานต่ออีกครับเพ่ือ
ส่งวันจันทร์กว่าจะได้นอนเกือบเที่ยวคืน สู้สู้ 

 

รูปท่ี 31: ภาพน้ีน่ังเรือไปดูนํ้าตกทีช่ายแดนฝรั่งเศสและสวิตเซอรแ์ลนด ์
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รูปที ่32: ภาพการบุกรุกเข้าไปดูนํ้าตกใกล ้ๆ 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม ถงึ วันพฤหัสบดีที่ 2 สงิหาคม 2555 

 ตกลงคุยกับ Andreas ว่าจะทํางานเร่ือง Geometry กับ Stefan แล้วก็รับงานมา ใช้เวลาต้ังแต่วันจันทร์
จนถึงวันพฤหัสเลยครับ ยากนิดหน่อยครับ แต่สุดท้ายก็เสร็จครับ โอเคเลย จากน้ันก็จะไปถึงข้ันต่อไปหลังจากการ
สร้าง Geometry เสร็จ ก็จะเป็นการจําลองเหตุการณ์ด้วยวิธี Monte Carlo ลองทําดูแล้วบน Laptop ผมกินเวลา
เกือบชั่วโมงครับ ไม่ไหว ประสิทธิภาพไม่ได้เรื่อง คงต้องหาทางใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นช่วยครับ แต่ไม่รู้ว่ายังไงต้อง
รอถาม Stefan วันพรุ่งน้ีครับ 

วันศกุร์ที ่3 สงิหาคม 2555 

 วันน้ีตอนบ่ายมีทัวร์ไปดู Linac และ SM ครับกลับมาก็มี meeting กับ Stefan และ summer student 
ของเค้าครับชื่อ Lloyd เค้าก็โชว์ผลงานเค้าให้ดูครับเราสองคนจะทํางานคล้าย ๆ กัน แต่เค้าจะใช้ beampipe  
ตัวเดิม ลองวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนผมสร้างข้ึนมาใหม่แล้ววิเคราะห์แบบเค้าครับ ได้สนทนากันนิดหน่อย สรุปเค้ามา
จาก UK ส่วนผมมาจากไทยครับ เหมือนเค้าจะเข้าใจว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งเลย (เค้าฟังไม่ออกครับ สงสัยจะออกเสียง
เพ้ียน เหอ ๆ ๆ) เย็นมากเเล้วเราก็เลยนัดกันว่าวันจันทร์ตอนบ่ายค่อยคุยกันต่อ 

วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 สงิหาคม 2555 

 อาทิตย์น้ีตัดสินใจไม่ไปไหนครับ ลองทบทวนความรู้และลองอ่านโค๊ดที่ได้จาก Lloyd มาเพ่ือเตรียมไปคุย
กับเค้าวันจันทร์ครับ แต่ส่วนใหญ่การอยู่ห้องก็ไม่ค่อยได้อะไรทั้งเล่นเน็ต ดูหนัง อ่านข่าว เล่นเกม ก็ปาไปคร่ึงหน่ึง
ของเวลาแล้วครับ แต่ที่สําคัญได้ทดสอบฝีมือการทําอาหารทานเองครับไม่ออกไปไหนเลยสองวัน รู้สึกแปลก ๆ แต่
ก็โอเคครับ 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ถึงวันศกุร์ที ่17 สงิหาคม 2555 

 ใช้เวลางมอยู่กับงานร่วมสองอาทิตย์กับงานท่ีได้รับมอบหมาย และลองเขียนรายงานและเตรียมนํางานไป
นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอาทิตย์หน้า เพราะท้ัง Andreas และ Stefan ก็ไม่อยู่เหมือนกัน เลยต้องพยายามทํา
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อะไรไปเรื่อย ๆ ระหว่างน้ีก็คุยกับทั้ง Lloyd และ Maxxi (เพ่ือนชาวอิตาลี ท่ีน่ังห้องทํางานเดียวกัน) ที่เป็นนักเรียน
เหมือนกัน แล้วก็ยังมีอาจารย์ชิโนรัตน์ ที่อยู่คอยให้คําปรึกษา โชคดีจริง ๆ ทําไปทํามาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมามี
ฮิสโตแกรมออกมามากมาย ที่เหลือก็แค่วิเคราะห์น่ีแหละ ที่เป็นปัญหาหลักเลยทีเดียว เย็นวันนึงในสองอาทิตย์น้ี 
จําไม่ได้ว่าวันไหนแล้วครับ มีโอกาสไปทานข้าวกับพ่ีแนน พ่ีแนนทําอาหารเล้ียง เป็นอาหารจีน ชื่อค่อนข้างเรียก
ยากเลยครับ เลยทําไมไ่ด้ แต่เป็นผัดไข่กับผักสีเขียวแล้วก็ลูกชิ้น (นํ้ามันเย้ิมเลย) แต่ก็อร่อยไปอีกแบบครับ 

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 

 วันน้ีเหน็ดเหน่ือยทั้งวันกับการดูหนังและฟังเพลง พอดีพ่ีพัดกลับมาจากพักร้อนเลยชวนกันไปเดินเล่นใน
เมืองเจนีวายามเย็น  วันน้ีตั้งใจจะไปเดินดูแสงสียามคํ่าคืนของเจนีวาที่ทะเลสาบ กินลมชมวิวสบาย ๆ ก่อนเจองาน
หนักที่รอเราอยู่ครับผม 

 

รูปที ่33: แสงสียามคํ่าคืนของทะเลสาบเจนวีา 

วันอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม 2555 

 วันน้ีสิ่งที่ตั้งตารอคอยมานานก็คือ การกลับมาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ครับ สําหรับทีมโปรดของผม 
Manchester United (แป่ว) แพ้ตั้งแต่นัดแรกเลย เป็นอะไรครับ The red go marching on on on … 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 

 เหลือเวลาอีกแค่ 1 อาทิตย์สําหรับทํางานวันสุดท้ายครับ วันน้ีได้พบ Andreas ความหวังสุดท้าย เอาสิ่งที่
ทํามาไปให้เค้าดูทั้งวันเลยครับ แก้โน่นแก้น่ีจนทําได้สําเร็จครับ เค้าบอกว่าต้องเปรียบเทียบข้อมูลตัวใหม่กับตัวเก่าดู
ครับ ว่าดีกว่าหรือแย่กว่า สุดท้ายก็โอเคครับ เค้าอนุญาติให้เขียนรายงานได้ (แต่เราเขียนเสร็จแล้ว) 

วันอังคารที ่21 สิงหาคม 2555 

 เตรียมตัวทําสไลด์ และเขียนรายงานผลการศึกษาให้กับอาจารย์ชิโนรัตน์และหัวหน้ากลุ่ม ITS upgrade 
ชื่อว่า Luciano Mosa เป็นคนอิตาลีอีกแล้ว ท่าทางที่เซิร์นจะมีแต่คนอิตาลีแน่เลย เจอเยอะมากครับ คุยไปคุยมา
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ไม่รู้อีท่าไหนอาจารย์ชิโนรัตน์กับ Luciano เลยตกลงกันว่าจะให้นําเสนอจากนั้นเราก็พากันไปทานข้าวครับ มีผม 
อาจารย์ชิโนรัตน์ แล้วก็ Maxxi เราตกลงว่าจะพา Maxxi ไปลองทานอาหารไทยกัน หวังว่าเค้าคงจะชอบอาหาร
ของเรานะครับ 

 

รูปที ่34: ทานอาหารไทยร่วมกับอาจารย์ชโินรตัน์ และ Maxxi 

วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 

 เป็นความลับครับผม 

วันศกุร์ที ่24 สิงหาคม 2555 

 ทํางานวันสุดท้ายที่เซิร์นแล้วครับ ทั้งวันเลยคือเคลียร์เอกสารเตรียมตัวกลับไม่ได้ทํางานเลยครับ จากน้ันก็
ถูกตามตัวตอนเย็นครับ เน่ืองจาก Stefan กลับมาแล้วเค้างงโค๊ดผมที่เขียน (เขียนค่อนข้างมั่วและไม่ค่อยเป็นสากล
เท่าไรครับ) เลยต้องไม่ น่ังคุยกันเกือบสองชั่วโมงเพื่อให้เคลียร์เค้าจะได้ทํางานต่อได้ครับ สุดท้ายก็โอเค  
ได้ feedback กลับมาจากงานผม ค่อยข้างที่จะโอเคเลย เพราะตรวจสอบแล้วค่อยข้างดีครับ ตามอีเมล์ที่แนบครับ
เป็นสิ่งที่เค้าบอกก่อนกลับแวะเอา feedback งานมาให้ดูเล่น ๆ ครับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อันแรกจาก Andreas 
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อันที่สองน้ีจาก Stefan จากการนําเสนอล่าสุดสรุปว่าผมงานมันค่อนข้างที่จะโอเคเหลือแก้ไขนิดหน่อย เค้าเลย
ต้องการนํางานที่ผมเขียนไปใส่ไว้ใน STRUCT ของ ALIROOT เพ่ือเป็น classes ให้กับเวอร์ชันอื่นท่ีจะปรับปรุง
ต่อไปในอนาคต (สรุปว่าฟังมาได้ประมาณน้ีครับ) โดยได้ส่งเมล์ไปหา Ruben คนเขียนโครงสร้างและเป็นหัวหน้า
ของอีก group หน่ึง 
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แล้วเค้าตอบกลับมาตามที่แนบครับ 

 

คิดว่างานผมคงจะโอเคในระดับนึงครับ ที่เหลือก็ต้องฝากอาจารย์ชิโนรัตน์ทําต่อแล้วก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์
กับทางเซิร์นแล้วก็ทางประเทศไทยนะครับ   

วันเสาร์ท่ี 25 ถึงวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2555 

 เที่ยวปารีสกับเพ่ือนสาวคนสนิท สุดน่ารักของผมครับ เค้าแวะมาเยี่ยมจากประเทศไทยเลยทีเดียว สนุก
มากครับ เป็นความประทับใจและความทรงจําที่ดีที่สุดเลยครับ ช่วงเวลาดี ๆ กับคนพิเศษทําไมมันสั้นอย่างง้ีก็ไม่รู้
เนอะ 

 

 รูปท่ี 35: หอไอเฟลยามคํ่าคืนก่อนเปิดดไฟกระพริบ (สวยมาก)  รูปที ่36: วิหารนอทเธอร์ดัมถ่ายขณะล่องเรือบนแม่นํ้าเซนต ์ 
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รูปที ่37: ปารีสยามค่ําคืนถ่ายผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์     รปูที ่38: ประตูชัยนโปเลียนจากถนนฌอ็งเอลิเซ ่

 

รูปที ่39:  ปิรามิดท่ีพิพิธภัณฑ์ลูฟอันเลือ่งชือ่ และภาพถ่ายเดอะโมนาลซิา 

 

  

รูปที ่40:  พระราชวังแวร์ไซน์และสวนทางด้านหลัง 
(ภาพข้างในต้องไปดูเอง ไมโ่ชว์รูปดีกว่านะครับเพราะสวยมากเกินคําบรรยาย) 
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รูปที ่41:  เลแซงวาลิด หรือ Napoleon's Tomb 

โชว์พอหอมปากหอมคอก็พอแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสต้องไปสักครั้ง เพราะมีท่ีสวย ๆ เยอะมาก แล้วจะมีความทรง

จําดี ๆ กลับมาครับ  อิอิ 

วันอังคารที ่27 สิงหาคม 2555 

 เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็จะเก็บมันไว้เป็น
ประสบการณ์เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในอนาคต และความทรงจําที่ดีตลอดไป หวังว่าคงได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่
เมืองนอกอีกสักคร้ัง เก็บรูปสวย ๆ มาฝากเป็นคร้ังสุดท้ายครับ 

  

 รูปที ่42: บรรยากาศในห้องเรียน 

 

 

 

รูปท่ี 42:  ภาพแรกการฉลองจบดอกเตอร์ของ 
Maxnus คนในเซิร์น และการทํางานอันแสน
จะยากลาํบากท่ีเซิร์นของนวเดโช (ถ่ายรูปสร้าง
ภาพหน่อยครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่ทํางาน) 
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รูปที ่43:  รวมภาพความประทับใจจากเซิรน์ 

 

รูปที ่44:  ภาพความประทบัใจที่ Jungfraujoch หรือ Top of Europe ครับ 
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รูปที ่45:  รวมภาพความประทับใจในเจนีวา 

รูปท่ี 46:  ภาพสุดท้ายถ่ายกบั the 
Globe ยามคํ่าคืน ตอ้งรอถ่ายจนถึงห้า
ทุ่มกว่าจะได้ภาพน้ีมาครับ 
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บทความท่ีเขียนส่งให้กับทาง ALICE 

 My Experience at CERN 

Hello, I came from Thailand My name is Navadecho Chankhunthod. Even if my country 

is not the member state in CERN, it is not important for me because now I am here in the ALICE 

experiment at CERN.  

I was very excited when I came here at the first day of my contact. Why I am excited? 

The answer is very simply that is “this is my first time to go aboard.”  I got the scholarship from 

the Thailand-CERN collaboration program. The representatives of Thailand were selected by 

Thailand princess Maha Chakri Sirindhorn who gave me the great opportunity to go to CERN. 

This made me very proud and gave the big responsibility for me because I come here in the 

name of my country.  

This feeling is still with me all the time. In fact, I feel a little bit strange with CERN 

because there are many things different. However, I met many people at ALICE and changed my 

thought. My supervisor said that “Do not worry summer student come here to learn new 

things” Ok, this good for me. I have worked with many supervisors and my summer student 

friend which from Italy and UK. Everybody is very kind. They taught me a lot of things. Now, I 

come to the end of my contact on 24th of August but I learned many things in high energy 

physics. These inspire me to interest in this field and may be in the near future I will find some 

place to get the master and doctoral degree and do the research in the HEP. 

This is a good experience in my life and I will keep this feeling forever. 
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