
คํานํา 

 รายงานการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2556 ได้จัดทําขึ้นเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ และประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ โดยภายในจะเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงการครูฟิสิกส์
ภาคฤดูร้อนเซิร์น บันทึกประจําวัน รายการสื่อการเรียนรู้ ประโยชน์ คําแนะนํา และการขยายผลภายหลังการ
กลับมา ซึ่งรายงานเล่มน้ีเขียนภายใต้ข้อมูลจริง และเพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปเพ่ือให้เกิดอรรถรส
ของการอ่านบันทึกประจําวัน  

 ทั้งน้ีรายงานเล่มน้ีสามารถเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูฟิสิกส์ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้ นอกเหนือจากน้ันแล้วยังเป็นแนวทางสําหรับครูฟิสิกส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการน้ีด้วย อน่ึงการเขียนรายงาน
เล่มน้ีอาจจะยังมีข้อบกพร่อง ผู้เขียนจึงขออภัยมา ณ โอกาส น้ี 
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กิตติกรรมประกาศ 

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่พระราชทานโอกาสในการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักจดจําและขอตอบ
แทนพระมหากรุณาธิคุณน้ีด้วยการเป็นส่วนหน่ึงของกลไกในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป 

ขอกราบขอบพระคุณอนุคณะกรรมการโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น สถาบันแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) ที่ได้ดําเนินการคัดเลือก สัมภาษณ์ และช่วยประสานงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้าพเจ้า 

ขอกราบขอบพระคุณ ผอ. ชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศและคณะผู้บริหาร ที่
อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นิสิตฝึกประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่
ช่วยเหลือเรื่องคาบสอนในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น ตลอดจนนักเรียนห้อง 1/1, 1/2 , 2/1, 2/2, 
6/4 และ 6/5 ที่เป็นเด็กดี ต้ังใจทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้ 

ขอขอบพระคุณคุณอุมารัชนี แก้วบุตตา พ่ีจากสถาบันแสงซินโครตรอนที่ช่วยเหลือทุก ๆ เรื่อง แนะนํา 
จองต๋ัวเคร่ืองบิน การทําวีซ่า และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ขอบใจเพ่ือน ๆ ที่รักทุกคนที่คอยให้กําลังใจ แนะนําการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สอบถามชีวิตความ
เป็นอยู่ และคอยติดตามทางสังคมออนไลน์ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ๆ และน้องชาย ที่เป็นผู้ผลักดัน 
สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กําลังใจ และห่วงใยผู้เขียนตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
 โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น กําเนิดขึ้นจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ที่ต้องการให้ครูฟิสิกส์จากประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับเซิร์น เพ่ือนําความรู้ 
ประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการศึกษาทางด้านฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทย โดยมีสถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการคัดเลือกครูฟิสิกส์ในเบ้ืองต้น สัมภาษณ์ และนํา
ข้อมูลขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกครูจํานวน 2 คน เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 
ของทุกปี ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 
 

เซิร์นได้จัดกิจกรรมการอบรมครูให้กับครูประเทศสมาชิกทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2541 ให้มีประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาค และส่งเสริมให้เกิดนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้เร็วขึ้น หากแต่
ปัจจุบันมีการจัดอบรมครูนานาชาติเพ่ิมเติมขึ้นมา โดยใช้ช่ือโปรแกรมว่า Teacher Programmes  ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ครูจากประเทศไทยจะได้ไปเข้าร่วม โดยประเทศไทยได้ส่งครูเข้าร่วมโครงการน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 
จึงมีครูไทยได้เข้าร่วมโครงการน้ีแล้วจํานวน 6 คน  

 
สําหรับปี 2556 น้ี ข้าพเจ้านางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครูจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน
เซิร์น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2556  
 
ตารางที ่1: ชือ่โครงการอบรมครูของเซิรน์ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ภาษาที่ใช้ ระยะเวลาการอบรม 
1. International 3-day 
Programmes 
หลักสูตรนานาชาติ 
 

ครูในยุโรป อังกฤษ 3 วัน 
 

2. High School Teacher 
Programme หลักสูตรนานาชาติ 
 

ครูทั่วโลก อังกฤษ 21 วัน (3 สัปดาห์ของ
เดือนกรกฎาคม ของทุกปี) 

3.National Teacher Programme ครูประเทศสมาชิก
ของเซิร์น 
 

ภาษาเดียวกับผู้
อบรม 

- 
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ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2555 มีครูเข้าอบรมจํานวน 6,074 คน จาก 72 ประเทศ ดังในภาพ 
 

ภาพท่ี 3: จํานวนครูทีเ่ข้าอบรมโครงการ CERN Teacher Programme ปี 1998-2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ข้อมูลจากเอกสารอบรม HST2013) 
 
กิจกรรมของโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค 

เครื่องเร่งอนุภาค เคร่ืองตรวจอนุภาค รังสีคอสมิค การศึกษาเก่ียวกับอวกาศ (Cosmology) สสารมืด  
ปฏิยาสสาร ซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นอย่างย่ิงในการนํามาใช้สร้างหลักสูตรที่เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค นอกจากน้ัน
แล้วยังมีกิจกรรมการเย่ียมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในเซิร์น เช่น การเย่ียมชม CCC (Cern Control Centre), 
เย่ียมชม Antimatter factory, เย่ียมชมนิทรรศการภาพถ่ายจาก CMS, เย่ียมชม CMS, ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
สถานที่ต่าง ๆ น้ันล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่สําคัญอย่างย่ิงทั้งน้ัน นอกจากน้ีแล้วยังมีการให้ฝึกปฏิบัติ 
(Workshop) กับสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม HYPATIA  การเรียนรู้สื่อจาก PI 
(Perimeter Institute for Theoretical Physics) การเรียนรู้จาก Go-lab  และกิจกรรมสันทนาการ หรือ
กลุ่มสัมพันธ์ เน่ืองจากเมื่อฟังบรรยายจบแล้ว หัวหน้าทีมจะต้ังประเด็นให้ครูได้ไปร่วมกันอภิปราย และสรุปส่ง 
อยู่เป็นประจํา อาจจะเรียกได้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีจะมีกิจกรรมให้ทําหลากหลาย ได้เรียนรู้ในหลาย ๆ 
เรื่อง ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมและเขียนไว้ในบันทึกประจําวัน และการรวบรวมสื่อการสอน 
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กิจกรรมของโปรแกรมครูฟิสกิส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น น้ันมีตารางกิจกรรมคลา้ยๆ ปีก่อน หากแต่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย โดยในปีน้ีมีกิจกรรมดังตารางด้านล่าง 

 
ตารางกิจกรรมครูฟสิิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2556 (HST2013) 

 
วันที ่ เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 

30 มิ.ย 2556 16:30 - 17:30 Welcome Reception Square Van Hove Mick Storr 
 17:30 - 18:30 Short site tour  
 19:00 - 20:00 Practical Information  
1 ก.ค. 2556 08:30 - 09:00 Registration 40-S2-C01 - Salle Curie Maureen Prola-

Tessaur 
 09:00 - 09:30 Introduction to the 

Programme 
Mick Storr 

 10:00 - 10:45 Introduction to CERN 
 11:00 - 12:30 Team Building 
 14:00 - 15:30 Parallel Visits  Globe Universe of 

Particles Exhibition 
and Microcosm 

 

 16:00 - 17:30 Team Building (cont) Reception Auditorium Mick Storr 
 18:00 - 18:45 Visits evaluation R1 Terrace  
2 ก.ค. 2556 09:00 - 10:15 Introduction to IBSE 

Activities 
40-S2-A01 - Salle 
Anderson 

Dr. Angelos 
Alexopoulos 

 10:45 - 12:30 Tutorial : Bubble 
Chamber Website 

Goronwy Jones

 14:00 - 17:00 Parallel session : Self 
study BC website + 
Visit Exhibitions 

  

 18:30 - 23:00 Pool and Pizza Pizza restaurant in 
Meyrin. 

Mick Storr 

3 ก.ค. 2556 08:30 - 10:00 Introduction to Special 
Relativity 

40-S2-C01 - Salle Curie Juan Jose 
Lopez Villarejo 

 10:15 - 11:00 Particle World (1/2) Main Auditorium Tara Shears 
     
 11:15 - 12:00 Particle World (2/2) Main Auditorium Tara Shears 
 12:00 - 12:30 Library Introduction  Mr. Tullio 

Basaglia 
 14:00 - 15:00 Young Women in 6-2-024 - BE Pauline 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
Science Auditorium Meyrin Gagnon 

 15:30 - 17:00 Working groups : 
Young Women in 
Science 

  

 17:00 - 18:00 Summer Student 
Welcome Drink 

Restaurant 1  

4 ก.ค. 2556 09:00 - 10:00 The Higgs Search (1/2) 40-S2-C01 - Salle Curie Jim Virdee 
 11:00 - 12:00 The Higgs Search (2/2)   
 13:00 - 16:00 Parallel activities : 

Build a Cloud 
Chamber + Visit 
LINAC/LEIR 

6-2-004  

 18:00 - 19:00 Lecture Review and 
Discussion 

  

5 ก.ค. 2556 09:00 - 10:30 Introduction to 
Accelerators 

40-S2-D01 - Salle Dirac  Dr. Simone 
Gilardoni 

 11:00 - 12:00 Intro to Rel. 
Kinematics and 
Concept of Mass 

Goronwy Jones

 12:00 - 12:30 Discovering particles 
with very short 
lifetimes 

Goronwy Jones

 14:00 - 15:30 Introduction to 
Accelerators (2/2) 

Kjell Johnsen 
Auditorium  

Dr. Simone 
Gilardoni 

7 ก.ค. 2556 13:00 - 23:00 Discover Geneva 
Treasure Hunt 

Geneva and the Cave 
Valaisanne, Plain 
Palais. 

Mick Storr 

8 ก.ค. 2556 09:00 - 10:00 International 
MasterClass 

40-S2-C01 - Salle Curie  

 10:30 - 12:30 Introduction to 
Hypatia 

 Dimitris 
Fassouliotis 

 14:00 - 16:30 Hands-on Hypatia Technical Training 
Centre B593 

Dimitris 
Fassouliotis  

 14:00 - 16:30 Visit SM-18 + CCC Reception B33 Angelidakis 
Angelos 
Alexopoulos 

 16:30 - 18:00 Working groups   
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วันที ่ เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
9 ก.ค. 2556 09:30 - 10:30 Antimatter 40-S2-C01 - Salle Curie  Rolf Landua 
 11:00 - 12:30 Particle Physics (1/3)  Michelangelo 

Mangano 
 14:00 - 16:30 Hands-on Hypatia Technical Training 

Centre B593 
Dimitris 
Fassouliotis 
Stylianos 

 14:00 - 16:30 Visit SM-18 + CCC  Angelidakis 
Angelos 
Alexopoulos 

 16:30 - 17:30 Science & Art @ 
School 

Reception B33 Michael Hoch 

10 ก.ค. 2556 09:00 - 10:00 Working groups 40-S2-C01 - Salle Curie  
 10:00 - 11:00 Introduction to 

Cosmology (1/2) 
 Diego Blas 

Temino 
 11:00 - 12:30 Particle Physics (2/3)  Michelangelo 

Mangano 
 14:00 - 17:00 Go-Lab PD Workshop Salle polyvalente 

PUMP HALL 
Angelos 
Alexopoulos 
Effie Law Sten 
Govaerts  
Li Na 

11 ก.ค. 2556 09:00 - 10:00 A beam line for 
schools 

TH Conference Room Dr. Christoph 
Rembser 

 10:30 - 12:00 Introduction to 
Cosmology (2/2) 

503-1-001 - Council 
Chamber  

Diego Blas 
Temino 

 14:00 - 15:30 Visit  Antimatter Factory 
and Computer Centre 

 

 16:00 - 18:00 Working Groups   
12 ก.ค. 2556 09:00 - 10:00 Exchange model and 

quantum fluctuations 
TH Conference Room Goronwy Jones

 11:00 - 12:30 Particle Physics (3/3)                         Michelangelo Mangano 
 19:00 - 20:00 History of Scientific 

Ideas (1/3) 
 Goronwy Jones

14 ก.ค. 2556 19:45 - 20:45 History of Scientific 
Ideas (2/3) 

TH Conference Room Goronwy Jones

15 ก.ค. 2556 09:30 - 12:00 Perimeter Institute 
workshop 

Salle polyvalente 
PUMP HALL 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
 14:00 - 16:30 Perimeter Institute 

workshop 
  

 19:00 - 00:00 International Evening   
16 ก.ค. 2556 09:00 - 18:00 Working Groups   
 20:00 - 21:30 Sharing Resources   
17 ก.ค. 2556 09:00 - 10:30 Working Groups   
 10:30 - 12:00 Introduction to CMS 40-S2-C01 - Salle Curie Dr. Piotr 

Traczyk 
 14:00 - 17:00 Working Groups   
 17:00 - 22:00 Visit AMS   
18 ก.ค. 2556 09:00 - 10:30 Monte Carlo 

Simulation and 
Test4Theory 

40-S2-C01 - Salle Curie Peter Skands 

 11:00 - 12:30 Medical Applications 
of Particle Physics 

 Manjit Dosanjh 

 14:30 - 17:30 Visit CMS Building 33 Reception  
 19:45 - 20:45 History of Scientific 

Ideas (3/3) 
 Goronwy Jones

19 ก.ค. 2556 09:00 - 12:00 Working group reports Salle Anderson  
 13:00 - 14:00 Working group reports Council Chamber  
 14:00 - 14:15 Special Guest   
 14:15 - 14:30 Report - Young 

women in science 
  

 14:30 - 15:00 Closing session   
 19:00 - 00:00 Farewell BBQ 6529-R-001 - ZONE 

BAR B Q 
 

 
จากตารางด้านบน สามารถจาํแนกกิจกรรมได้ 4 รูปแบบ คือ 

1. ฟังบรรยาย   คิดเป็นร้อยละ 60 
2. ปฏิบัติการ (Workshop) คิดเป็นร้อยละ 10 
3. เย่ียมชม (Visit)  คิดเป็นร้อยละ 10 
4. กิจกรรมกลุม่   คิดเป็นร้อยละ 20 
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รายชื่อครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ HST2013 

ในปี 2556 น้ีมีครูจํานวน 51 คน จาก 29 ประเทศเข้าร่วมโครงการ 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ ประสบการณก์ารสอน 
1. Agathe  Pieplu ฝรั่งเศส สอนฟิสิกส(์ภาษาอังกฤษ) และเคมี 
2. Agne Junolainen เอสโทเนีย สอนเคมีและฟิสิกส์  
3. Akihiro Matsumoto ญี่ปุ่น ครูฟิสิกส์สอนระดับมัธยมศึกษา 
4. Alon Schapiro อิสลาเอล ฟิสิกส์ และหัวหน้าโครงการวิจัยนักเรียน

มุสลิม 
5. Barry Homewood ออสเตรียเรีย สอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
6. Biliana Jovanovic เซอร์เบียร์ สอนฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
7. Bogdana Hristova บัลแกเรีย สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ 
8. Carlos Gomez สาธารณรัฐโดมินิกัน สอนฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษา 
9. Claudia-Mariana  Cocosila โรมาเนีย สอนฟิสิกส ์
10. Daniel Gutierrez เปอร์โตริโก สอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
11. Dave Otte เนเธอแลนด์ สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12. Emmanuel Rudasingwa ระวันดา สอนฟิสิกส ์
13. Farahnaz Sadidi อิหร่าน สอนฟิสิกส ์
14. Farid Rian อิสลาเอล สอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
15. Frank De La Rambelya ออสเตรียเลีย สอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
16. George Omondi เคนยา สอนฟิสิกส,์ โค๊ชบาสเก็ตบอล 
17. Gina Noble อังกฤษ สอนวิทยาศาสตร์, ชีวการแพทย์ 
18. Imre Fegyver ฮังการี สอนฟิสิกส ์
19. Jason Jennings แคนาดา สอนฟิสิกส ์
20. Joel Klammer สหรัฐอเมริกา สอนฟิสิกส ์
21. Jose Fernandez Sala สเปน สอนเทคโนโลยี 
22. Jose Carlos Caballero เนเธอแลนด์ สอนฟิสิกส์, เคม,ี ประวัติศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

23. Juan Nolasco โปรตุเกต สอนอิเล็กทรอนิกส์ 
24. Krishna Morales เม็กซิโก ทํางานที่สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ 
25. Kristan Marshall สหรัฐอเมริกา สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
26. Laurence Noll ฝรั่งเศส สอนฟิสิกส์และเคมี 
27. Lawrence Wachira เคนยา สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
28. Luca Marinatto อิตาลี สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
29. Manju Prakash สหรัฐอเมริกา สอนวิทยาศาสตร์และฟิสิกส ์
30. Maria Ntouma กรีซ สอนฟิสิกส,์ เคมี และชีววิทยา 
31. Matt Locket ไอแลนด์ สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
32. Michal Walter อิสลเอล สอนฟิสิกส ์
33. Mike Ryder ไอแลนด์ สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ ประสบการณก์ารสอน 
34. Miles Hudson อังกฤษ สอนฟิสิกส ์
35. Milka Veselinović เซอร์เบีย สอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และกีฬา 
36. Miriam Simralova สโลวาเกีย สอนฟิสิกส ์
37. Moses Wodidi Bwaisa 

 
อูกันดา สอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 

และนิวเคลียร์ ของแข็งในมหาวิทยาลัย 
38. Mpamizo Gonzaga อูกันดา สอนฟิสิกส ์
39. Olivia Fischer ออสเตรีย สอนภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส ์และแลบฟิสิกส ์
40. Peter Mazanek เยอรมัน สอนฟิสิกส,์ คณิตศาสตร์, ปรัชญา และ

จริยธรรม 
41. Pilar Portela โปรตุเกต สอนฟิสิกสแ์ละเคมี 
42. Piyamas Boonprakob ไทย สอนฟิสิกส ์
43. Ralf Beherzig เยอรมัน สอนคณิตศาสตร์, ฟิสิกส,์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และธุรกิจ 
44. Riina Murulaid เอสโตเนีย สอนฟิสิกส ์
45. Roberta Balestrino อิตาลี สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
46. Ruediger Weiss เยอรมัน สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์
47. Taira Batista สาธารณรัฐโดมินิกัน สอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
48. Victor Curco Murillo สเปน สอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
49. Victor Msunika Magarambe ระวันดา สอนฟิสิกส ์
50. Wendy Hendrickx เบลเยียม สอนฟิสิกส ์
51. Xavier Damoiseau เบลเยียม สอนฟิสิกส,์ เคมี, ชีววิทยา และฟิสิกส์

สําหรับนักเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
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บทที่ 2 

บันทึกประจําวัน 
 

การเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ประจําปี 2556 (HST 2013) เริ่มต้ังแต่วันที่ 30 
มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2556 ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เขียนได้จดบันทึกเหตุการณ์ประจําวันที่สําคัญไว้
ในสมุดบันทึกประจําวัน และเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจึงเรียบเรียง และเขียนเป็นรายงาน ดังต่อไปน้ี 
 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556  ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  

 ครอบครัวและเพ่ือนครูจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีการถ่ายภาพ หลังจาก
น้ันได้พบกับน้องนิสิตอีก 2 คนที่เดินทางไปพร้อมกัน  การเดินทางของพวกเราแวะพักเพ่ือเปลี่ยนเคร่ืองบินที่
สนามบินดูไบ  และเดินทางต่อไปกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมด 15 
ช่ัวโมง 
 
 

 
  
 

ภาพที่ 1. คุณแม่ พ่ี ๆ น้อง ๆ มาส่งท่ีสนามบิน 
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วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 เวลา 13.30 น  ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินของพวกเราถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เมื่อผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองมาเรียบร้อยแล้ว ได้ออกมาจากสนามบินพบ ดร. ชิโนรัตน์, ดร. นรพัทธ์, ดร. ณรงค์ และ 
น้องชญานิษฐ์ มารับพวกเราที่สนามบิน พวกเราทุกคนได้แนะนําตัว และดร. ชิโนรัตน์พาทุกคนไปนั่งพูดคุย
เล็กน้อย พร้อมเลี้ยงช็อคโกแลตเย็น (วันน้ี ดร. ชิโนรัตน์ จะเดินทางกลับประเทศไทย)  เมื่อถึงเวลา ดร.ชิโน
รัตน์ จึงแยกตัวไป และพวกเราทั้งหมดจึงได้เดินทางมาที่เซิร์น ดร. ณรงค์ เป็นคนช่วยผู้เขียน ยกกระเป๋า และ
นํามาส่งที่ตึก 39  ซึ่งเป็นที่พักตลอดการร่วมกิจกรรม และช่วยดูแลจนกว่าผู้เขียนนํากระเป๋าสัมภาระไปเก็บไว้
ที่ห้องพักจนเรียบร้อย ผู้เขียนเลือกห้องพักแบบเตียงคู่ จึงได้พบกับเพ่ือนร่วมห้องซึ่งเป็นสาวชาวอิหร่าน เธอช่ือ
ว่า Faranazh อายุ 34 ปี สอนฟิสิกส์ มีครอบครัวและมีลูกชาย 1 คน อายุ 10 ปี  

 16.30 น. เป็นกิจกรรมแรกพบ ครูที่มาจากแต่ละประเทศแนะนําตนเอง จับมือทักทาย สอบถามเรื่อง
การเดินทาง และพูดคุยแลกเปลี่ยนเก่ียวกับประสบการณ์การสอนของแต่ละคน บริบทของการจัดการเรียนการ
สอน การเปิดปิดเทอม จํานวนรายวิชาที่สอน ฯ  

 17.30 น. มิค (Mick storr) หัวหน้าทีมของโครงการ HST2013 ได้กล่าวต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการ 
(เน่ืองจากครูบางท่าน ยังเดินทางมาไม่ถึง ) และแนะนําทีมงาน หลังจากน้ันได้แบ่งกลุ่มครูเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือทํา
ความรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ภายในเซิร์น ได้แก่ Cern reception, ห้องสมุด, ห้องอาหาร และห้องประชุม สิ่งที่
ผู้เขียนจําได้ดีคือ การเดินตามเส้น Black line แล้วจะไม่หลงทาง ก่อนจบกิจกรรม มิคนัดทุกคนพรุ่งน้ี  
09.00 น. ที่ห้อง Salle Curie ตึก 40 

 กิจกรรมวันน้ีจบลงที่เวลาประมาณ 20.00 น. ท้องฟ้าที่น่ียังสว่างจ้า แต่ผู้เขียนรู้สึกเหนื่อยล้าจากการ
เดินทางอันยาวนาน และการสื่อสารในกิจกรรมแรกพบ  จึงรีบอาบนํ้า และพักผ่อน  เข้านอน 20.30 น. 

 

ภาพท่ี 2. ก่อนข้ึนเคร่ืองกับน้องเก่งและน้องปร่ิม 
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วันจันทรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ทุกคนพร้อมกันที่ห้อง C มิคกล่าวต้อนรับ และเปิดโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนที่เซิร์น 
HST 2013 และได้แนะนําเก่ียวกับเซิร์น  (ประวัติการสร้าง, จุดมุ่งหมาย, สิ่งที่กําลังศึกษาฯ) ที่มาของโครงการ 
HST 2013  

 11.00 น. มิคให้ครูทุกคนแนะนําตนเองอย่างสั้น ๆ (ช่ือ, มาจากประเทศ, ประสบการณ์การสอน และ
ความลับของแต่ละคน) สําหรับผู้เขียนน้ัน ได้แนะนําตนเองว่า “ช่ือ ปิยะมาศ บุญประกอบ มาจากประเทศไทย  
สอนฟิสิกส์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี มาเข้าร่วมกิจกรรมน้ี” หลังจากน้ันมิคจึงทําการแบ่งกลุ่มสําหรับกิจกรรมตอนบ่าย (โดยเรียงตามลําดับ
ความสูง) เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไปศึกษานิทรรศการที่โกล์ป (Globe) และกลุ่มที่ไปศึกษาท่ีไมโครโครม 
(Microcosm)  

 14.30 น. แต่ละกลุ่มศึกษานิทรรศการ กลุ่มละ 1 ช่ัวโมง หลังจากน้ันสลับกลุ่มไปศึกษาอีกนิทรรศการ 
เมื่อครบแล้วมาพบมิคอีกคร้ัง  

 17.00 น. แบ่งตามกลุ่มย่อยเพ่ือไปร่วมอภิปรายเก่ียวกับนิทรรศการที่ได้ไปศึกษาในวันน้ี โดยให้
นําเสนอถึงสิ่งที่ต้องการให้มีในนิทรรศการ ข้อดี สิ่งที่ควรเพ่ิมเติมในแต่ละนิทรรศการ เขียนและนําส่งให้มิค 

 ภายหลังจากจบกิจกรรม ผู้เขียนได้ออกไปร้านค้าใกล้ ๆ เพ่ือซื้อนม ขนมปัง มาไว้ทานตอนเช้า และได้
พบกับกลุ่มเพ่ือนจากประเทศอ่ืน ๆ กําลังรวมตัวกันไปเที่ยวในเมืองเจนีวา ซึ่งได้ชักชวนผู้เขียน แต่ผู้เขียนไม่ได้
ไปด้วย เน่ืองจากยังมึน งง กับเวลา สภาพอากาศ จึงขอตัวไปพักผ่อนที่โรงแรมที่พัก 

  

ภาพท่ี 3. เมืองเจนีวา ถ่ายจากเคร่ืองบิน 
ภาพท่ี 4. Mick กล่าวต้อนรับ และแนะนําทีมงาน 
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วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. Dr. Angelos Alexopoulos บรรยายเกี่ยวกับ IBSE (Inquiry Base  Science 
Education)  

 11.00 น  Goronwy Jones บรรยายเรื่อง Bubble Chamber Website ซึ่งได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
ร่องรอยของอนุภาค ลักษณะของร่องรอยของแต่ละอนุภาค   

 14.00 น. กิจกรรมศึกษาเว็บไซต์ของ Bubble Chamber กับเพ่ือน โดยผู้เขียนเลือกศึกษากับเพ่ือน
ชาวอิหร่าน ภายในห้องพักของตนเอง ได้ร่วมกับอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของร่องรอยของอนุภาคแต่ละชนิด 
และเขียนปัญหาที่ข้องใจไว้ นําไปสอบถาม กรอนในช่วงถัดไป 

 16.00 น. ครูทุกคนพร้อมกัน เพ่ือนําเสนอข้อคําถามเก่ียวกับการศึกษาด้วยตนเอง กรอน และมิค 
ช่วยกันอธิบาย ตอบข้อคําถามต่าง ๆ ในห้องน้ีผู้เขียนประทับใจความทันสมัยของอุปกรณ์ที่อํานวยความ
สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ กระดานดํา ซึ่งเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงได้ ไวท์บอร์ด โพรเจคเตอร์ 
ภายหลังจบกิจกรรมมิคได้นัดหมายทุกคนเพ่ือทํากิจกรรม Pool and Pizza โดยนัดครูที่ต้องการไปว่ายนํ้าใน
เวลา 18.00 น และนัดครูที่จะเดินไปทานพิซซ่าในเวลา 19.00 น.  

 19.00 น. กิจกรรมเดินทางไกลไปทานพิซซ่าที่ร้าน Benvenuto DA ETTORE ตลอดระยะทางที่เดิน
ไปน้ันเป็นทุ่งเกษตรกรรมที่สวยงาม ระหว่างทางมิคช้ีให้พวกเราเห็นถึงสถานีของ CERN ที่อยู่ใกล้ ๆ เส้นทาง 
ระยะทางไกลพอสมควรกว่าจะถึงร้าน ซึ่งทําให้ครูได้เดินพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน หรือได้

 

 

ภาพท่ี 5. เข้าชมนิทรรศการท่ี Globe และ Microcosm  

ภาพท่ี 6. กิจกรรมกลุ่ม อภิปรายหลังจากชมนิทรรศการ  



 
 

  13 

พูดคุยถึงเรื่องราวของแต่ละประเทศ ผู้เขียนเลือกทานชีสพิซซ่า (ด้วยความไม่ทราบว่าชีสที่น่ีเป็นแบบรุนแรง) 
จึงทําให้เมื่อพิซซ่ามาจริง ๆ จึงทานไปได้นิดเดียว  

วันน้ีเป็นวันแรกที่ได้รู้สึกว่าเวลา 22.00 น. ท้องฟ้าเพ่ิงเริ่มมืด ขากลับจากร้านพวกเราเดินกลับแต่
เปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยทําให้กลับได้เร็วขึ้น ตลอดเส้นทางขากลับข้าพเจ้าได้พูดคุยกับครู Luca ครูจาก
ประเทศอิตาลี ทําให้ได้ทราบว่า ครูในประเทศอิตาลีทําหน้าที่เพียงการสอนอย่างเดียว ไม่มีงานจิปาถะ เช่น 
หัวหน้างานต่าง ๆ งานเอกสาร ฯ คล้ายในประเทศไทย ครูทุกคนจึงทุ่มเทเวลาไปกับการเตรียมการสอน และ
ทุ่มเทการสอนฟิสิกส์เป็นอย่างมาก แต่ในอิตาลีก็ยังไม่มีการสอนฟิสิกส์อนุภาคในห้องเรียนปกติ อาจจะมีสอน
บ้างให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก วันน้ีถึงที่พัก 23.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 

 08.30 น. Juan Jose Lopez Villarejo บรรยายเรื่อง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 

 10.00 น. ไปห้องประชุมใหญ่เพ่ือฟังบรรยายเรื่อง Particle in the world โดย Tara Shears เธอ
เป็นผู้บรรยายหญิงที่ดูเท่ห์มาก นําเสนอเรื่องได้น่าสนใจมาก 

12.00 น. Mr. Tullio Basaglia บรรยายเรื่องการใช้ห้องสมุด CERN  

14.00 น. ฟังบรรยายเรื่อง Young Women in Science โดย Pauline Gagnon การบรรยายพูดถึง
รายงานวิจัยเก่ียวกับผู้หญิงกับการเรียนวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีรายงานว่านักเรียนหญิงไม่ชอบการเรียน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีเพศหญิงน้อย หลังจากจบการบรรยาย มิคแบ่งกลุ่ม ครู
เป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มหญิงล้วน  กลุ่มชายล้วน และกลุ่มคละชายหญิง โดยผู้เขียนอยู่กลุ่มคละ (mix group) 

15.00 น. กิจกรรมกลุ่ม พูดคุย นําเสนอปัญหาของนักเรียนหญิงไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ประเทศ และแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งผู้เขียนได้นําเสนอไปว่า  เป็นธรรมชาติของนักเรียนหญิงที่ช่ืนชอบความ
สวยงาม ไม่ชอบการคิดที่เป็นเหตุผล และแนวทางการแก้ปัญหาว่า ควรเพ่ิมแรงจูงใจนักเรียนหญิง ให้
ทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  

 
ภาพท่ี 7. ครูอาร์กอน, ครูแองจี้ และมิค กําลังเดินไปร้านพิซซ่า 
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17.00 น. ร่วมกิจกรรม Welcome drink ของ Summer students ที่ห้องอาหาร บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน มีผลไม้มากมาย เครื่องด่ืม ขนมปัง และชีสแบบเข้มข้น  

18.00 น. เย็นน้ีมีเพ่ือนครูชาวฝรั่งเศสเชิญชวนไปซื้อของที่ห้างคาร์ฟูร์ ในประเทศฝร่ังเศส ผู้เขียนได้ไป
ซื้อนม โยเกิร์ต มาไว้ทานสําหรับอาหารเช้า ที่คาร์ฟูร์น้ีทุกคนจะต้องนําถุงผ้าไปใส่อาหารที่ซื้อ เพ่ือช่วยลด
ปริมาณถุงพลาสติก แต่ถ้าใครลืมนําถุงมาใส่ก็สามารถซื้อได้แต่ราคาแพงสมควรเลย  อีกอย่างที่เพ่ิงได้สังเกต 
คือ คนที่น่ีจะใช้รถ Eco car กันทั้งน้ัน ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเพราะรถพวกน้ีจะไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม 
มีขนาดเล็ก คล่องตัว ไม่สร้างปัญหารถติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหสับดีที ่4 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ฟังบรรยายเรื่อง The Higgs Search โดย Jim Virdee ซึ่งพูดถึงการแถลงการณ์เมื่อ 1 ปีที่
แล้วที่พบอนุภาคท่ีคล้ายฮิกส์  

 13.00 น. กิจกรรมกลุ่มคู่ขนาน คือ แบ่งครูออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือไปศึกษาการสร้าง Cloud Chamber 
และอีกกลุ่มไปเย่ียมชม LINAC/LEIR ผู้เขียนได้อยู่กลุ่มที่ศึกษาการสร้าง Cloud Chamber ซึ่ง Cloud 
Chamber ที่สร้างน้ีแตกต่างจากที่ได้เคยศึกษามา เน่ืองจากใช้ตู้ปลาขนาดใหญ่พอสมควรซึ่งทําให้มีโอกาสเห็น
รอยทางของอนุภาคเพ่ิมมากกว่าแก้วพลาสติกที่ผู้เขียนได้เคยทํามาก่อน  กลุ่มผู้เขียนได้เห็นรอยทางกันทุกคน 
รวมถึงผู้เขียนที่รู้สึกมหัศจรรย์อย่างย่ิงที่ได้เห็น หลังจากน้ันผู้เขียนไปได้ไปเย่ียมชม LINAC/LEIR 

 LINAC (Linear Accelerator) เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคแนวตรง ทําหน้าที่เร่งโปรตอนก่อนส่งต่อไปให้ 
PS Booster และจะส่งต่อไปให้ PS และไปต่อที่ SPS และส่งไป LHC เป็นที่สุดท้าย 

 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ครูช่วยกันต้ังปัญหาเก่ียวกับ Higgs  

  17.30 น. นัดกับน้องเก่ง และน้องปร่ิมว่าจะไปเที่ยวในเมืองเจนีวา (ผู้เขียนรู้สึกอยากพูดไทยบ้าง) จริง
แล้วเย็นน้ีครูหลาย ๆ ท่านไปดูการแข่งขันฟุตบอล แต่ผู้เขียนขอตัวไปกะน้อง ๆ เย็นน้ีมี ดร. นรพัทธ์ น้องแนน   
และดร.ณรงค์ ไปเดินในเมืองเจนีวา ซื้อเคบัพ และไปนั่งทานกันบริเวณริมทะเลสาบเจนีวา บรรยากาศโดยรวม
ดีมาก อากาศดี นํ้าใส ไม่มีขยะ ได้ถ่ายรูปเล่นกัน สนุกสนานดี กลับมาถึงที่พัก 22.00 น. 

 

ภาพท่ี 8. เข้าฟังบรรยาย Particle in the world ภาพท่ี 9. เข้าฟังบรรยาย Young women in science 
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วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 

 9.00 น ฟังบรรยายเรื่อง เครื่องเร่งอนุภาค  1 (Introduction to Accelerators) โดย Dr. Simone 
Gilardoni  

 11.00 น. ฟังบรรยาย เรื่อง มโนทัศน์เก่ียวกับมวล (Concept about mass) โดย Goronwy Jones 

 14.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง เครื่องเร่งอนุภาค  2 (Introduction to Accelerators) โดย Dr. Simone 
Gilardoni   

 16.00 น. มิคนัดหมายทุกคนเก่ียวกับกิจกรรม Geneva hunting ในวันอาทิตย์  

 กิจกรรมวันน้ีส่วนใหญ่เป็นการเข้าฟังบรรยาย ซึ่งผู้เขียนได้เตรียมอ่านเกี่ยวกับเคร่ืองเร่งอนุภาคมาใน
เบ้ืองต้นแล้ว ทําให้การฟังบรรยายในวันน้ีรู้เรื่องมากกว่าทุก ๆ วันที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะถามคําถาม
เหมือนกับเพ่ือนครูชาติอ่ืน ๆ  

 ตอนพักเที่ยงของวันน้ี มิคนัดทุกคนที่หน้าโรงอาหารอีกแห่งหน่ึงที่ต้องเดินทางไปไกลจากตึก 40 แต่ก็
ทําให้ได้เดินพูดคุยกะเพ่ือนครูจากชาติอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น  

 ภายหลังจากการฟังบรรยายในภาคบ่ายเสร็จเรียบร้อย ครูทุกคนต่างคิดถึงการไปเที่ยวในวันเสาร์แรก
ของการเจอกัน ครู Mahju จากสหรัฐอเมริกา เชิญชวนผู้เขียนไปเมือง Monteax ผู้เขียนกล่าวขอบคุณ แต่ใน
ใจอยากไป มองบลังค์มากกว่า ซึ่งมีเพ่ือนอีกกลุ่มที่วัยไม่แตกต่างกันมากวางแผนที่จะไปยอดเขามองบลังค์ 
เมืองชาโมนี ฝรั่งเศส ผู้เขียนจึงได้ตอบรับคําเชิญ และได้เลือกเดินทางไปกะเพ่ือนกลุ่มน้ี ซึ่งเวลานัดสําหรับ
พรุ่งน้ีคือ 05.00 น. บริเวณหน้าที่พักของพวกเรา (ตึก 39) 

  

   

ภาพท่ี 10. ปฏิบัติกิจกรรมการทํา Cloud Chamber  ภาพท่ี 11. เย่ียมชม LINAC/LEIR  
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วันเสารท์ี่ 6 กรกฎาคม 2556 

 05.00 น. เพ่ือนครูที่จะไปเท่ียวมองบลังค์พร้อมกันหน้าตึกที่พัก ผู้เขียนได้เดินทางไปกับรถของครู 
Roberta จากประเทศอิตาลี ซึ่งมีครูอีกสองคนร่วมเดินทางด้วยคือ ครู Gonzaka จากประเทศอูกันดาและครู 
Faranahz จากอิหร่าน  รวมทั้งหมด มีครูไปกัน 12 คน รถยนต์ 3 คัน 

 07.00 น. ถึงเมืองชาโมนี ทุกคนเตรียมไปซื้อต๋ัวขึ้นเขา เมืองน้ีอยู่ในเขตประเทศฝร่ังเศส จึงใช้สกุลเงิน
ยูโร (ผู้เขียนไม่ได้แลกมา) แต่ยังดีที่มีบัตรเคดิตติดมา เลยไม่สร้างภาระให้กะเพ่ือนครูท่านใด  

การข้ึนมองบลังค์น้ันขึ้นโดยกระเช้า (Cable car) หยุดเปลี่ยนกระเช้า 1 จุด และขึ้นไปถึงบนยอดเขา 
พวกเราถ่ายรูป ผู้เขียนรู้สึกสนุกสนาน และแปลกตากับธรรมชาติที่ไม่เคยพบในประเทศไทย เจอหิมะครั้งแรก
ของชีวิต ถ้ําหิมะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนยอดเขาทําให้ผู้เขียนและเพ่ือนครูได้พูดคุยกันมากขึ้น ผู้เขียนเองก็ไม่
เขินที่จะสื่อสารในแบบที่ไม่ถูกต้องไวยากรณ์นัก พวกเราอยู่บนน้ันนานสัก 3 ช่ัวโมงก่อนลงกระเช้ามาที่
ด้านล่าง พอมาถึงจุดเปลี่ยนกระเช้ามีครูบางท่านเสนอว่ามีทะเลสาบอยู่ใกล้ ๆ ใช้เวลาเดินไปไม่เท่าไหร่ ทุกคน
จึงสรุปว่าเราจะเดิน (hiking) ไปยังทะเลสาบนั้น เส้นทางที่เดินเต็มไปด้วยหิมะ อากาศเย็นสบาย ๆ แต่สําหรับ
ผู้เขียนแล้วรู้สึกว่าแสงแดดแรงมาก แรงจนนําผ้าพันคอมาคลุมใบหน้า เพ่ือน ๆ จากประเทศยุโรปต่างขบขัน
ผู้เขียน ด้วยพวกเขาบอกว่า เขาชอบแสงแดด  

ภายหลังจากพบทะเลสาบแล้ว พวกเราได้ถ่ายรูป และเดินกลับมา ณ จุดเปลี่ยนกระเช้า พวกเราแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จะลงด้วยกระเช้า เหมือนขาขึ้นมา และกลุ่มที่จะลงด้วยการเดิน ผู้เขียนเลือกลง
ด้วยกระเช้า และมาเที่ยวเล่น ถ่ายภาพในเมืองชาโมนี มีเพ่ือนครูอีกประมาณ 4 คนที่ลงมาพร้อมกับผู้เขียน 

เมืองชาโมนี เป็นเมืองท่องเท่ียว บ้านเรือนตกแต่งสวยงามตามสไตล์ฝรั่งเศส มีทิวทัศน์ของ           
มองบลังค์อยู่ด้านหลังของเมือง ผู้คนดูมีความสุข หรืออาจจะเพราะเป็นฤดูร้อน พวกเรารอเพ่ือนครูอีกกลุ่ม
ประมาณ 3 ช่ัวโมง จึงได้เดินทางกลับมาที่พัก และทานอาหารท่ีโรงอาหารที่ CERN  

รถยนต์ที่น่ีบังคับให้น่ังได้คันละ 4 คน และคนนั่งหลังยังต้องรัดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ทําตามจะโดน
ค่าปรับที่แพงมาก ทุกคนที่น่ีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 

ภาพท่ี 12. ฟังบรรยาย Introduction to CERN/Accelerators/LHC  
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จบการท่องเที่ยวกับเพ่ือนครูอย่างสุขใจ เหน่ือย แต่มิตรภาพเริ่มเกิดขึ้น เข้านอน 23.00 น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 

 07.00 น. ต่ืนเช้าแรกที่ไม่ต้องรีบร้อน แต่ต้องซักผ้ากับเคร่ืองซักผ้าแบบที่ไม่คุ้นเคย ผู้เขียนยัง งง กับ
ระบบการซักผ้าอย่างมาก แต่ก็ได้พยายามจนสามารถซักได้ แต่ก็ไม่ดีเท่าไร วันน้ีมิคนัดทุกคน 13.00 น. ที่โรง
อาหาร โดยให้ทุกคนทานอาหารเที่ยงให้เรียบร้อย  

 13.00 น. ครูทุกคนพร้อมกันที่โรงอาหาร มิคให้เข้าแถวเรียงตามตัวอักษร A-Z ของนามสกุลแต่ละคน
เพ่ือทําแบ่งกลุ่ม ผู้เขียนได้อยู่กลุ่ม 4 มีสมาชิกตามภาพ และกิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt ก็
เริ่มขึ้น 

 กิจกรรมน้ีมีภารกิจให้แต่ละกลุ่มทํา โดยให้ทุกคนซื้อต๋ัวของรถราง ราคา 9 CHF เป็นต๋ัววัน และ
เดินทางไปในเมืองเจนีวา และทําภารกิจต่างๆ ตามข้อคําถามประมาณ 25 ข้อ ซึ่งเป็นข้อคําถามเก่ียวกับ
สถานที่สําคัญ ๆ ในเมืองเจนีวา ช่ือบุคคล ธงชาติ นํ้าพุฯ ในเมืองเจนีวาพวกเราทุกคนเดินกันไปตามสถานที่
ต่างๆ มากมาย ได้พูดคุย เหน่ือยก็พัก พวกเราได้หยุดพักในสวนสาธารณะ และทําภารกิจต่อ ซึ่งกลุ่มของพวก
เราล่าช้านิดหน่อย เน่ืองจากเสียเวลาในการรอเรือข้ามทะเลสาบเจนีวา มิคนัดทุกคนให้พร้อมกันที่ร้านชีส ฟอง
ดู ในเวลา 18.30 น. 

 เมื่อถึงร้านอาหาร ชีส ฟองดู เป็นอาหารอันขึ้นช่ือของสวิสเซอร์แลนด์สําหรับผู้เขียนแล้วรู้สึกช่ืนชอบ 
เพราะชอบทานชีสอยู่แล้ว เมื่อทุกคนทานเสร็จเรียบร้อย มิค จึงเฉลยข้อคําถามแต่ละข้อ สําหรับกลุ่มผู้เขียนได้
คะแนนเป็นอันดับ 3 จาก 4 กลุ่ม แต่พวกเราก็ไม่ได้เสียใจอะไร ยังคงขํา ๆ ในข้อคําตอบของกลุ่มพวกเราอยู่ 
แต่สิ่งที่สังเกตได้ของกลุ่มที่ชนะ พวกเขาจะตอบคําถามอย่างละเอียด รอบคอบ หรืออาจจะเป็นเพราะ มีครูผู้มี
อายุอยู่กลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะมีประสบการณ์สูงก็เป็นได้ 

 ภายหลังจากจบกิจกรรม พวกเราเตรียมขึ้นรถรางกลับที่พัก พูดคุยกันบนรถรางอย่างสนุกสนาน แต่มี
ครูบางส่วนอยู่เที่ยวในเมืองเจนีวาต่อ ก่อนแยกย้าย มิคบอกกับทุกคนว่า “Tomorrow 5 to 9 at salle 
curie” วันน้ีเข้านอน 23.00 น.  

  

ภาพท่ี 12-13. ยอดเขามองบลังค์ กับเพ่ือนครู  
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วันจันทรท์ี่ 8 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ฟังบรรยายเรื่อง International Masterclass โดย Dr. Angelos Alexopoulos  เป็นการ
นําเสนอเรื่องโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Masterclasses เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก อังการอส นําเสนอให้พวก
เราเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเร่ืองฟิสิกส์อนุภาคได้เข้าไปในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศสมาชิก 
ซึ่งทําให้นักเรียนสนใจและรู้จักฟิสิกส์อนุภาคมากย่ิงขึ้น 

 10.30 น. ฟังบรรยายเรื่อง Introduction to HYPATIA โดย Dimitris Fassouliotis โปรแกรม 
Hypatia ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้นักเรียนได้เข้าไปวิเคราะห์อนุภาคต่างๆ จากหัววัดอนุภาคซึ่งอยู่ใน
โปรแกรมน้ี เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก 
 14.00 น. ปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรม HYPATIA  
 16.30 น. กิจกรรมกลุ่มร่วมกันอภิปรายต่อเรื่อง Young women in science ที่บริเวณโรงอาหาร 
  

กิจกรรมวันน้ีเริ่มเข้าสู่โหมดวิชาการ หลังจากที่สนุกสนานกับกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในช่วง
เช้าได้ฟังบรรยาย 2 เรื่อง และในช่วงบ่ายผู้เขียนได้อยู่กลุ่มที่ทดลองใช้โปรแกรม Hypatia และได้ทดลอง
วิเคราะห์อนุภาค พบว่าโปรแกรมน้ีน่าสนใจดี แต่เหมือนจะจํากัดเฉพาะประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกของ 
CERN เท่าน้ัน  

สําหรับกิจกรรมกลุ่ม พวกเราได้พบกันและพูดคุยกัน เรื่องทําไมผู้หญิงไม่ชอบวิทยาศาสตร์ โดยให้ครู
แต่ละประเทศเสนอปัญหาที่ได้พบเจอ แต่พวกเราก็ได้มีแนวคิดว่า แล้วครูผู้หญิง ๆ ที่มา HST2013 เหตุใดจึง
เรียนวิทยาศาสตร์ และเหตุใดจึงชอบเรียนฟิสิกส์ ครูผู้หญิงคนหนึ่งตอบได้น่าสนใจว่า เธอนั้นชอบขับมอเตอร์
ไซด์ วันหน่ึงรถเธอเสียเธอจึงพยายามหาวิธีการแก้ไข เธอจึงเลือกเรียนฟิสิกส์เพ่ือให้ได้มีความรู้เก่ียวกับ
เครื่องยนต์ กลไก เพ่ือจะได้ซ่อมมอเตอร์ไซด์ของเธอได้ ซึ่งสําหรับผู้เขียนน้ันได้ตอบไปว่า เน่ืองจากผู้เขียนช่ืน
ชอบครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา น่ันคือ ท่านอาจารย์สมชัย ดุรงค์ภินนท์ ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงทํา
ให้ชอบเรียนฟิสิกส์ อีกอย่างคือผู้เขียนชอบทําเลขโจทย์เป็นอย่างมาก จึงคิดว่าวิชาฟิสิกส์เหมือนกับเลขโจทย์ ที่
นําสถานการณ์ต่าง ๆ มาออกโจทย์  

   

ภาพท่ี 14-15. กิจกรรม  Discover Geneva Treasure Hunt 
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หลังจากจบกิจกรรมกลุ่มแล้ว ครูเนเธอแลนด์มาพูดคุยกะผู้เขียนอีกยาวนาน ในหลายประเด็น เช่น 
ปรัชญาทางการศึกษา ประวัติการได้มาซึ่งความรู้ ปัญหาการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สังคมออนไลน์ รวมถึงการ
ชักชวนไปหาอาหารไทยทานในตัวเมืองเจนีวา  

การสนทนาน้ีทําให้ได้ทราบว่า ไม่ว่าประเทศไหน สังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้านําไปใช้
ในทางที่ดีจะเกิดประโยชน์อย่างมาก วันน้ีสนุกสนาน และรู้สึกมีความสุข เข้านอน 23.00 น. 

 
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง Antimatter  โดย Rolf landau  

 14.00 น. เย่ียมชม SM-18 และ CCC 

 16.30 น. ฟังบรรยาย เรื่อง  Science and Art at school โดย Michael Hoch 

การได้ฟังเรื่อง Antimatter น้ีครูทุกท่านพอจะคุ้นเคยเนื่องจากเคยได้ยินช่ือมาจากภาพยนตร์ เรื่อง   
เทวากับซาตาน ที่เป็นภาพยนตร์ที่ Antimatter ได้ถูกลักไปจาก CERN และพระเอกกับนางเอกต้องตามหา
กลับมาให้ทันเวลา มิเช่นน้ันจะมีมหันตภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับโลกของเรา ภาพยนตร์เรื่องน้ีผู้เขียนพยายามจะหา
ดูก่อนเดินทางไป CERN แต่ไม่สามารถหาได้เน่ืองจากเป็นภาพยนตร์เก่า และไม่มีแล้ว การบรรยายจึงเป็นการ
บอกความหมายของ Antimatter ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ Antimatter  เป็นการบรรยายที่ผู้เขียนรู้สึกว่าเข้าใจได้
พอสมควรและสนุกดี 

กิจกรรมสําหรับช่วงบ่ายวันน้ี ผู้เขียนจะได้เดินทางไปเย่ียมชม SM-10 และ CCC (CERN Control 
Centre) เป็นห้องควบคุมการทํางานของ PS, SPS และ LHC  

การบรรยายเรื่อง Science and Art at school เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก เน่ืองจากผู้บรรยายซึ่ง
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่ CMS เป็นผู้ที่รักการถ่ายภาพมาก จึงได้ถ่ายภาพของ CMS มาหลากหลายรูปแบบ
และนําเสนอได้สวยงาม นอกจากน้ีแล้วเขาได้นําเสนอเก่ียวกับนักเรียนที่มาทํางานศิลปะท่ีเก่ียวกับฟิสิกส์
อนุภาค และมีการจัดแสดงเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปชมได้ เมื่อผู้เขียนได้ฟังก็คิดว่าวิทยาศาสตร์และศิลปะน้ีเป็น
ศาสตร์ที่เมื่อมารวมกันแล้วช่างน่ามหัศจรรย์มาก ต่างช่วยเสริมสร้างอีกศาสตร์หน่ึงให้น่าสนใจ และคิดว่าอยาก
ให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศได้ทําบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16. เย่ียมชม SM-18 ภาพท่ี 17. เย่ียมชม CCC 
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วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง movie science  

 10.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง Introduction to Cosmology  โดย Diego Blas Temino 

 14.00 น. เรียนรู้ Go-Lab  

 17.00 น. ดูนิทรรศการภาพถ่าย CMS  

การฟังบรรยาย เรื่อง cosmology เป็นเรื่องที่ได้รับความรู้มาก เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้เขียน
และได้เรียนเพียงเล็กน้อยในระดับปริญญาตรี  ครูจากประเทศเอสโตเนียกล่าวว่า ที่ประเทศเขานั้นได้สอนเรื่อง 
cosmology ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว แต่เป็นเพียงการสอนในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน 

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็น Workshop  เก่ียวกับ Go-Lab ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้นักเรียนได้เข้าไปใช้โดยใช้ 
การสืบสอบ (Inquiry) เป็นฐานในการทํากิจกรรม โดยทุกกิจกรรมน้ันจะให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ต้ังแต่
ทดลองต้ังสมมติฐาน สํารวจตรวจสอบ  อภิปรายผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ทั้งหมดน้ีนักเรียนจะ
ได้ทําในเว็บไซต์ของ Go-Lab นอกจากน้ันแล้วทีมของของ Go-Lab ยังได้ให้ครูช่วยกันคัดเลือกหน้าเว็บเพจ
ของแต่ละกิจกรรมว่าช่ืนชอบแบบไหน และเลือกรูปแบบไหน  

วันน้ีกิจกรรมฟังบรรยายเลิกเร็ว เพ่ือนครูชักชวนไปดูงานแทงโก้ เฟสติวัล ในเมืองเจนีวา ผู้เขียนจึงไป 
แต่เมื่อไปถึงไม่มีงานแทงโก้แต่อย่างใด พวกเราได้แต่ขบขัน และเดินเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบเจนีวา ไปซื้อไอศครีม
มาน่ังทานกัน พูดคุยและทําให้รู้ว่าในช่วงเวลาน้ีของครูยุโรป เป็นช่วงปิดเทอม CERN จึงจัดอบรมครูในช่วงน้ี 
พวกเราได้สอบถามอายุกัน พูดคุยเรื่องครอบครัว เรื่องท่องเที่ยวแต่ละประเทศ ช่างเป็นเวลาที่พักผ่อน และเว้น
ว่างจากวิชาการจริง ๆ พวกเราเดินเล่นกันจนฟ้ามืด จึงเตรียมตัวกลับ เข้าที่พัก 4 ทุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 18. เย่ียมชมนิทรรศการภาพถ่าย CMS 



 
 

  21 

วันพฤหสับดีที ่11 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง A beam line for school โดย Dr.Christoph Rember 

 11.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง Cosmology (ต่อ) 

 14.00 น. เย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Antimatter Factory 

 16.30 น. กิจกรรมกลุ่ม อภิปรายเรื่อง Science and Art at School และ อภิปรายเก่ียวกับ
การใช้ Beam line สําหรับการแข่งขัน LHC Competition  

กิจกรรมการฟังบรรยายในช่วงเช้าน้ัน ผู้บรรยายกล่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเก่ียวกับฟิสิกส์
อนุภาคโดยใช้ Beamline จาก CERN น่าสนใจดี แต่นักเรียนที่เข้าร่วมน้ันจะมาจากประเทศสมาชิกของเซิร์น 
น่าเสียดายอยากให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสบ้าง 

ในช่วงบ่ายพวกเราแบ่งกลุ่มกันเย่ียมชม ผู้เขียนได้อยู่กลุ่มที่เริ่มเย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ของ CERN 
ฟังประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยต่าง ๆ กัน การรับส่ง E-mail ที่เริ่มจากการส่งจดหมายน้อย
เข้าไปในกล่องที่ห้องศูนย์รวม การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ WWW และ Grid ซึ่งเป็นเครือข่ายที่แชร์ข้อมูล
ของ CERN ซึ่งทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วมุมโลกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลของ CERN ในการวิเคราะห์ และได้ไป
เย่ียมชม antimatter factory ในช่วงน้ีผู้เขียนค่อนข้างเข้าใจได้น้อย เลยกลับมาหาข้อมูลอ่านเพ่ิมเติมภายหลัง 

ตอนเย็นพวกเราได้ทํางานกลุ่มกันอย่างเพลิดเพลิน งานเสร็จเรียบร้อย เข้าที่พัก 21.00 น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 

09.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง Exchange model and quantum fluctuations โดย 
Goronwy Jones 

 11.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง Particle physics โดย Michelangelo mangano 

 14.00 น. นําเสนอเรื่องที่สนใจ เพ่ือจัดกลุ่มนําเสนองาน 

 19.00 น. ฟังบรรยายเร่ือง History of Science Idea โดย  Goronwy Jones 

 20.00 น. ประชุมกลุ่มเก่ียวกับการท่องเที่ยวของสัปดาห์ 

   

ภาพท่ี 18-19. เย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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วันน้ี ประเด็นสําคัญจะอยู่ที่การคิดว่าอยากจะทําอะไร สนใจเรื่องใด เพ่ือจับกลุ่มกับเพ่ือนๆ มิคนัดทุก
คนให้เสนอหัวข้อที่สนใจกับมิค และในเวลาบ่ายจึงได้มาเลือก การเลือกของมิคแปลกดี น่ันคือให้ครูไปลงช่ือใน
หัวข้อที่สนใจ 2 หัวข้อ โดยใช้ชอล์คสีแดงเลือกหัวข้อที่สนใจมากท่ีสุด และชอล์คสีเหลืองสําหรับหัวข้อที่สนใจ
รองลงมา สําหรับผู้เขียนแล้วสนใจ บทเรียนเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค (Particle Physics Lesson) ซึ่งในหัวข้อน้ีมี
ครูสนใจเลือกกันมากที่สุด จึงทําให้พวกเราต้องมาแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มของผู้เขียนมีสมาชิก 6 
คน และทําเรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับบทเรียนเรื่องฟิสิกส์อนุภาค โดยผู้เขียนรับผิดชอบหาข้อมูล และทํา 
Power point ในเรื่อง การประยุกต์ใช้ 

สําหรับตอนเย็น การเข้าฟังบรรยายจากกรอน เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ อาจจะเป็นเพราะผู้เขียนเรียน
ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และช่ืนชอบเร่ืองการได้มาของความรู้ต่าง ๆ หลังจากจบการฟังบรรยาย กรอน
เลี้ยงไวน์กับครู ๆ พร้อมกับพูดคุยเรื่องประวัติวิทยาศาสตร์  

สําหรับค่ําน้ีเพ่ือนครูต่างคิดเรื่องการวางแผนไปเที่ยวในวันเสาร์ที่จะถึง กลุ่มของผู้เขียนแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่จะไปโลซาน และมองเทรอซ์ และกลุ่มที่จะไปเบิร์น และมามองเทรอซ์ โดยพวกเรานัดกันว่าจะ
มาเจอกันที่งานแจ๊ส เฟสติวัล ที่มองเทรอซ์ 

เข้าที่พัก 22.00 น. 

 
วันเสารท์ี่ 13 กรกฎาคม 2556 

 08.30 น. เจอเพ่ือนครูเพ่ือเตรียมไปเที่ยวเมืองโลซาน และเมืองมองเทรอซ์  

 09.00 น. ถึงเมืองโลซาน 

 14.00 น. ถึงเมืองมองเทรอซ ์

กิจกรรรมท่องเที่ยวสําหรับวันน้ี ผู้เขียนและเพ่ือนครูอีก 7 ท่าน วางแผนที่ไปเที่ยวเมืองโลซาน โดยข้ึน
รถไฟจากสถานีเจนีวา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที รถไฟสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟที่ตรงเวลาที่สุดในโลก 
ผู้เขียนได้พูดคุยกะเพ่ือนครูเก่ียวกับในหลวงของประเทศไทยที่พระองค์ท่านใช้ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์ที่เมือง 
โลซานน้ี พวกเราเดินเที่ยวไปโบสถ์ที่สําคัญในเมือง และซื้อขนมปังทานสําหรับอาหารเที่ยง และก็เดินไปยัง
ท่าเรือ เน่ืองจากพวกเราเดินทางไปเมืองมองเทรอซ์โดยเรือ เมื่อได้ขึ้นเรือไปสิ่งที่ต้องประหลาดใจน่ันคือ ผู้คน
ที่น่ีจองที่น่ังที่ตากแดดกันทั้งน้ันเลย เพ่ือนครูสาวชาวเบลเย่ียม ถึงกับถอดเสื้อคลุมออก เหลือเพียงเสื้อกล้าม
ธรรมดา ตอนแรกผู้เขียนก็ยังเกรง ๆ ว่าแสงแดดจะทําให้ผู้เขียนคลํ้าไปมากกว่าน้ี แต่คิดไป คิดมา โอกาสแบบ
น้ีไม่ได้มีบ่อย ผู้เขียนจึงออกไปน่ังข้างเพ่ือนครู และสนุกสนานกับแสงแดด และน้ําทะเลสาบใส ๆ เย็น ๆ  

เมื่อพวกเราถึงเมืองมองเทรอซ์ เราได้ไปยังประชาสัมพันธ์เพ่ือขอข้อมูลการท่องเที่ยว และก็เดินขึ้นไป
ชมโบสถ์ประจําเมือง บ้านเมืองที่น่ีมีสีสันที่สวยงามมาก ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง  อีกอย่างเมืองน้ีเป็นเมือง
ตากอากาศ ดังน้ันในวันเสาร์ อาทิตย์จึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก และวันน้ีก็มีงานแจ๊ส เฟสติวัล ผู้คนจึงมาก
เป็นพิเศษ 

เมื่อพวกเราได้พบเพ่ือนอีกกลุ่มหน่ึงที่มาจากเบิร์น เราจึงได้เข้าไปร่วมงานแจ๊ส เฟสติวัล คล้าย ๆ งาน
ดนตรีของประเทศไทย ทุกคนสนุกสนาน และเดินทางกลับเจนีวาโดยรถไฟ เวลา 21.50 น. ถึงที่พักประมาณ 
23.40 น.  
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วันอาทิตย์ที่ 14 กรกม 2556 

 

08.30 น. ต่ืนเช้าเพ่ือ Skype มางานอบรมฟิสิกส์อนุภาค ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.30 น. ทําภารกิจส่วนตัว  

19.45 น. ฟังบรรยาย History of Scientific Ideas (2/3) โดย Goronwy Jones 

วันน้ีต่ืนแต่เช้าเพ่ือรอการ Skype กลับมาประเทศไทย เพ่ือพูดคุยเล่าประสบการณ์ และเชิญชวนครู
ที่มาอบรมให้มาสมัครเข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ซึ่งเป็นงานของ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และ 
ดร. นฤมล สุวรรณจันดี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้พาชมตึก 40 
โรงอาหาร และทักทายจากเพ่ือนครูจากชาติอ่ืน ๆ  

บ่ายน้ีทําภารกิจส่วนตัว เช่น ซักผ้า ตากผ้า และเตรียมหาข้อมูลเรื่องการประยุกต์ฟิสิกส์อนุภาค และ
พักผ่อน  

ตอนคํ่าเข้าฟังบรรยายจากกรอน เพ่ือนครูเข้าฟังเบาบางลงไป อาจจะเป็นเพราะทุกคนเดินทางไป
เที่ยวนอกเมืองกัน วันน้ีเข้าที่พัก 22.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 20-21 เท่ียวเมืองโลซานต์ และเมืองมองเทรอซ์ 

ภาพท่ี 22. Skype มาเมืองไทย เชิญชวนครูสมัครมาโครงการ HST 
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วันจันทรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2556 

  09.00 น. Workshop ของ Perimeter Institute  

  14.00 น.  Workshop ของ Perimeter Institute (ต่อ) 

  19.00 น. International Evening 

กิจกรรมตอนเช้า และบ่ายของวันน้ีเป็นการ Workshop ของ PI ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเพ่ือนครูจาก
แคนาดา ครูเจสัน เป็นสมาชิกของสถาบันน้ี  มิคให้พวกเราแบ่งกลุ่มกันเองตามอัธยาศัย ผู้เขียนน่ังกับกลุ่มครู
ชาวเบลเย่ียม และฝร่ังเศส กิจกรรมท่ีสถาบันน้ีนําเสนอน้ันจะมีฐานมาจากกระบวนการสืบสอบหาความรู้ น่ัน
คือ ในตอนแรกจะหากิจกรรมหรือสื่อที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน (ในตอนน้ีให้คิดว่าครู กลับมาเป็น
นักเรียนอีกครั้ง) ซึ่งได้แก่ Black Box ซึ่งทําให้ครูช่วยกันทายว่าภายในน้ันมีการผูกเชือกอย่างไร แต่ละกลุ่มจึง
ช่วยกันวาดภาพการผูกกันของเส้นเชือกภายใน และออกไปนําเสนอหน้าช้ัน นอกจากน้ีแล้วทางสถาบันได้นํา
เอกสารเกี่ยวกับสื่อการสอนมาแจกให้ครูอีกด้วย  

สําหรับกิจกรรมสังสรรค์นานาชาติน้ี ผู้เขียนเตรียมชุดสําหรับเซิ้งไป และมีนํ้าพริกนรกที่ติดกระเป๋าไป
ทานเอง แต่คิดไปมาว่า นํ้าพริกน้ีก็เป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย น่ันคือ เผ็ด จึงได้ไปซื้อไข่ต้มที่โรง
อาหารมาแบ่งเป็นสี่ส่วน และจัดเรียงให้สวยงาม ต้มผักเล็กน้อย และนําไปทานกับนํ้าพริกนรก  

เมื่อถึงเวลาจริงแล้วผู้เขียนนํานํ้าพริก ไข่ต้มและผักต้มไปวางไว้บนโต๊ะ เพ่ือให้เพ่ือนครูมาชิมกัน และ
แต่งกายในชุดเซิ้งทําให้เพ่ือน ๆ ต่างแปลกตา และมาถ่ายรูปกันจํานวนมาก ต่างมีคําถามที่ชวนคิด เช่น ชุดน้ีจะ
ใส่ในวันสําคัญวันไหนบ้าง ใส่ชุดน้ีเวลาสอนที่โรงเรียนหรือไม่  เพ่ือน ๆ ทุกประเทศต่างนําของมาต้ังให้เพ่ือน ๆ 
ได้ชิม ทั้งเคร่ืองด่ืม อาหารคาว หวาน  

เมื่อทุกคนมาพร้อม ต่อไปจะเป็นการแสดงจากชาติต่างๆ เริ่มจากการเต้นวอลล์ของครูโอลิเวีย จาก
ออสเตรีย ซึ่งเป็นการเต้นรําที่ใช้ในวันต้อนรับปีใหม่ ครูโบก้ี กับการเต้นรําแบบชาวบัลกาเรีย  ครูกอนซาก้า 
และครูโมสิส จากอูกันดา นําการเต้นรําแบบแอฟริกา และมาถึงผู้เขียนได้เปิดเพลงเซิ้งโปงลาง และนําเพ่ือนทุก
คนเซิ้งตาม งานวันน้ีทุกคนสนุกสนานกัน จนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. มิคให้พวกเราจัดเก้าอ้ีมาล้อมวง โดย
มิคเล่นกีตาร์และเชิญครูจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ออกมาร้องเพลงประจําชาติ ในช่วงน้ีผู้เขียนรู้สึกว่า การปาร์ต้ี
ไม่ใช่มีเพียงการกินด่ืม และเต้น ๆ เหมือนที่เห็นในภาพยนตร์ฝรั่ง ยังสามารถล้อมวงร้องเพลง ทําให้ได้รับรู้
บรรยากาศของมิตรภาพ ความไร้พรหมแดน ไม่มีการแบ่งเช้ือชาติ ศาสนา ประเทศพัฒนา ไม่พัฒนา ดนตรีทํา
ให้ทุกคนร้องเพลงเดียวกัน สนุกสนานร่วมกัน นอกจากน้ีแล้วยังมีครูอาคิฮิโร ครูจากญี่ปุ่นนําขลุ่ยไปเป่า ทุกคน
ต่างเงียบต้ังใจฟัง ค่ําคืนน้ีช่างเป็นค่ําคืนของความสุข มิตรภาพ และความประทับใจจริง ๆ  

ทุกคนคงไม่อยากให้งานในค่ําคืนน้ีจบสักเท่าไหร่ เพราะดูเหมือนเป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่ดีมาก แต่
เวลาสิ้นสุดก็มาถึง มิคบอกว่าขอบคุณทุกๆ คนที่เตรียมตัวสําหรับงานในคืนน้ี ทุกคนมาพร้อมกับรอยย้ิม และ
อย่าลืม พรุ่งน้ี “5 to 9 เจอกันที่ห้องคูรี”  คืนน้ีเข้านอน 01.00 น. 
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ภาพท่ี 23-24 ทํากิจกรรมสืบสอบหาความรู้ จาก PI 

ภาพท่ี 25-27 กิจกรรม International evening 
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วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. พบกันที่ห้อง คูรี  

 10.00 น. ทํากิจกรรมกลุม่  

 20.00 น. ฟังบรรยาย เรื่อง Sharing Resources 

เช้าวันน้ี ดูเหมือนครูทุกคนยังไม่ต่ืนสักเท่าไหร่ เน่ืองจากเมื่อคืนที่ผ่านมานอนดึกกันทุกคน มิคกล่าวว่า
ถึงเรื่องการทํางานเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคนําเสนอในวันศุกร์ ขอให้ทุกคนต้ังใจทํา หลังจากน้ันทุกคนจึงแยกย้าย
กันไปตามกลุ่ม  

สําหรับกลุ่มผู้เขียนน้ันพวกเรานัดกันที่โรงอาหารและนําเสนอความคืบหน้าของการไปค้นคว้ากันมา 
และตกลงว่าพวกเราทุกคนจะต้องนําเสนอในงานส่วนที่พวกเรารับผิดชอบ ผู้เขียนเองกลัว ๆ นิดหน่อย แต่
เพ่ือนครูในกลุ่มต่างให้กําลังใจ และบอกว่าเราต้องทําให้เต็มที่  

สําหรับตอนเย็นน้ันเป็นการฟังบรรยายเร่ืองแหล่งข้อมูล ที่จําเป็นสําหรับครูฟิสิกส์ เก่ียวกับฟิสิกส์
อนุภาค ซึ่งเป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลสําคัญ ๆ ไว้  

วันน้ีมีกิจกรรมเพียงเท่าน้ี ผู้เขียนเข้าที่พัก 22.00 น. 

 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 

09.00 น. ประชุมกลุ่มเพ่ือเสนอความคิดเห็น และปรับปรุงงานอีกคร้ัง 

10.30 น. ฟังบรรยายเร่ือง Introduction to CMS โดย Dr. Piotr Traczyk 

14.00 น. ประชุมกลุ่มอีกคร้ังภายหลังการปรับปรุงงาน 

17.00 น. เย่ียมชม AMS 

19.00 น. Picnic ที่ยอดเขาจูลา 

กิจกรรมวันน้ีส่วนใหญ่เน้นไปที่งานกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้เขียนจะแยกย้ายกันไปทํางานตามท่ีรับผิดชอบและ
พบกันตามเวลานัดหมายที่บริเวณโรงอาหารเพ่ือนําเสนอความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค เพ่ือนํากลับไป
ปรับปรุงอีกคร้ัง  

ในวันน้ีมิคบอกว่ามีแขกพิเศษจะมาพบกับพวกเรา น่ันคือ Jack Steinberger นักฟิสิกส์ที่ค้นพบว่า
อนุภาคนิวตริโนมีมากกว่า 1 ชนิด และได้รับรางวัลโนเบลในปี 1988 พวกเราได้ซักถาม และร่วมถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก 

ตอนเย็น มิคนัดทุกคนไปเยี่ยมชม AMS (The Alpha Magnetic Spectrometer Experiment) ซึ่ง
เป็นสถานีตรวจจับอนุภาคท่ีอยู่ในอวกาศ เพ่ือค้นหา Dark matter หรือสสารที่ยังไม่พบในอวกาศ  มี
ห้องควบคุมอยู่ที่บนพ้ืนโลก พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในจึงได้แต่มองดูนักวิทยาศาสตร์น่ังทํางานกัน 
หลังจากเย่ียมชมจบ ฝนยังตกอยู่ แต่มิคยังอยากให้พวกเราทุกคนได้ขึ้นไปบนยอดเขาจูลา มิคบอกว่าพวกเรา
ลองขึ้นไปก่อน หากไม่สามารถทํากิจกรรมปิกนิกบนยอดเขาจูลาได้ ก็กลับลงมาที่ CERN และไปปิกนิกกันที่โรง
อาหาร  เส้นทางขึ้นเขาโค้งคล้าย ๆ ขึ้นดอยแม่สลอง เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนแล้วอากาศเย็นมาก และมีฝนตก
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ปรอย ๆ ดีที่ผู้เขียนมีเสื้อกันฝนไปจึงนําออกมาใส่ แต่เมื่อพวกเราเดินขึ้นไปอีกฝนก็กระหนํ่าเทลงมา จนมิค
ตัดสินใจว่า เราคงต้องใช้แผน B น่ันคือ กลับลงไปและไปปิกนิกกันที่ CERN  

การปิกนิกครั้งน้ี ทําให้ผู้เขียนรู้สึกประทับใจในความเป็นผู้นําของมิคเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีแผน
สํารองไว้ 1-2 แผน ซึ่งทําให้กิจกรรมสามารถดําเนินไปได้ด้วยความราบรื่น ครูทุกคนมีความสุขกับการปิกนิกใน
วันน้ี หลายคนเริ่มพูดคุยกันถึงวันเวลา เดินทางกลับ เริ่มมีอีเมลส่งมาสอบถามหาเพ่ือนเดินไปสนามบินเจนีวา
แล้ว น่ีคงใกล้การจบกิจกรรมจริง ๆ แล้วซินะ  

กลับมาที่พัก เข้านอน 23.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 

  09.00 น.  ฟังบรรยายเรื่อง  Monte Carlo Simulation and Test4Theory โดย Peter 
Skands 

  11.00 น. ฟังบรรยายเรื่อง Medical Applications of Particle Physics โดย Manjit 
Dosanjh 

  14.30 น. เย่ียมชม CMS 

  19.45 น. ฟังบรรยาย  เรื่อง History of Scientific Ideas (3/3) โดย Goronwy Jones 

เช้าวันน้ีได้ฟังบรรยายเก่ียวกับเทคนิคมอนติคาร์โรล ซึ่งเป็นเทคนิคการนับจํานวนอนุภาคโดยวิธีสุ่ม 
เทคนิคน้ีผู้เขียนได้ศึกษามาในเบื้องต้นจากการอบรมฟิสิกส์อนุภาคเบ้ืองต้น ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

ภาพท่ี 28. เพ่ือนครูบนยอดเขาจูลา 
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทําให้ผู้เขียนเข้าใจได้มากขึ้น  หลังจากน้ันเป็นการบรรยายเก่ียวกับการนํา
ฟิสิกส์อนุภาคไปใช้ในด้านการแพทย์ ผู้บรรยายเป็นหญิงชาวอินเดีย (รู้สึกดีที่ได้เจอชาวเอเชีย)  

ในตอนบ่ายมิคนัดทุกคนพร้อมกันเพ่ือขึ้นรถไปเย่ียมชม CMS เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่นําชมได้แบ่งพวกเรา
เป็นหลายสี และนําชม พวกเราได้ลงลึกไป 100 เมตร เพ่ือเข้าไปดูหัววัด CMS ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการปิดเพ่ือ
ซ่อมบํารุง เมื่อเห็นแล้วผู้เขียนรู้สึกมหัศจรรย์มาก เน่ืองจากหัววัดมีขนาดใหญ่มาก และดูมีสายไฟมากมาย แต่น่ี
คือสุดยอดฟิสิกส์ในยุคน้ี พวกเราใช้เวลาอยู่ที่น่ีพอสมควรและกลับมาท่ี CERN เพ่ือฟังบรรยายของกรอนใน
เรื่องประวัติวิทยาศาสตร์ตอนที่ 3  

กลุ่มของผู้เขียนนัดพบกันเพ่ือเตรียมความพร้อม และต่างแยกย้ายเข้าที่พัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 09.00 น. นําเสนองาน (โดยการจับสลาก) 

 12.30 น. นําเสนองาน (ต่อ) 

 14.00 น. พบแขกพิเศษ 

 14.15 น. นําเสนอผลการสรุปเรื่อง Young women in science 

 14.30 น. ปิดโปรแกรมการอบรม 

 19.00 บาร์บีคิว ปาร์ต้ี 

กิจกรรมวันน้ีส่วนใหญ่เป็นการนําเสนองานของแต่ละกลุ่ม มิคให้เวลากลุ่มละ 15 นาที เมื่อจบการ
นําเสนอของแต่ละกลุ่ม มิคจะกล่าวสรุปตอนท้ายเล็กน้อย สําหรับกลุ่มผู้เขียนน้ัน มิคเสนอความคิดเห็นว่า 
น่าจะใช้สื่ออ่ืน ๆ มากกว่าการใช้ Power point  เน่ืองจากดูธรรมดา พวกเราน้อมรับและกล่าวว่าจะนําไป
ปรับปรุงให้ดีมากย่ิงขึ้น  

สําหรับตอนบ่ายมีแขกพิเศษมาพบพวกเรา เขาคือ Director ของ CERN เข้ามาพูดคุย ขอบคุณครูทุก
ท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้ี และได้เปิดโอกาสให้ครูได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น สําหรับพวกเราได้ตกลงกันว่า 

ภาพท่ี 29-30  เย่ียมชม CMS 
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จะให้ครูแฟรงค์จากออสเตรเลีย กล่าวคําช่ืนชมในการทํางานที่มีศักยภาพสูงของมิค และขอให้ทุกคนลุกขึ้น
ปรบมือให้กับมิค ซึ่งในวินาทีน้ันผู้เขียนเองเกือบจะกลั้นนํ้าตาไว้ไม่ได้ เน่ืองจากรู้สึกขอบคุณมิคจากส่วนลึกของ
ใจจริง ๆ ช่ืนชมในความเป็นผู้นํา เขาไม่เคยทิ้งใครสักคนเลย ครูไปตรงไหนเขาไปด้วยเสมอ ให้โอกาสและดูแล
ทุกคนอย่างดี  

ในตอนท้ายมิคกล่าวขอบคุณครูทุกคนอีกครั้งในการเสียสละเวลามาเข้าร่วมโปรแกรมน้ี เขาหวังว่า
พวกเราทุกคนจะเป็นทูตของ CERN ที่จะนําเรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่น่ีไปบอกกล่าวเล่าให้กับผู้คนใน
ประเทศของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของทุกประเทศ และเห็นความสําคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ในเย็นวันน้ีจะมีกิจกรรมส่งท้ายปาร์ต้ีบาร์บีคิว มิคนัดทุกคน 17.30 น. ที่หน้าตึก 33  แต่สภาพอากาศ
ไม่เป็นใจ  ฝนตกหนักมาก จนไม่สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ มิคจะเปลี่ยนแผนมาทานบาร์บีคิวกันที่โรง
อาหาร ก่อนที่เราจะไปกันเราได้ร้องเพลงและอัดวีดีโอเพ่ือนําไปประกอบมิวสิควิดีโอให้กับมิค  

ปาร์ต้ีวันน้ีสนุกปนความเศร้านิดหน่อย เน่ืองจากเมื่อทานอาหารเสร็จไปนิดหน่อย เพ่ือนครูคริส ชาว
เม็กซิโกลาทุกคนเพ่ือจะเดินทางต่อไปฝรั่งเศส และวันน้ีเป็นวันเกิดของกรอน พวกเราจึงมีเค้กมาเซอร์ไพรส์
กรอน หลังจากน้ันมิคนําพวกเราเต้นรํารูปแบบต่างๆ พวกเราสนุกสนานและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน รวมถึง
ผู้เขียนด้วยที่ถ่ายกับมิค และกรอน พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกซึ่งเป็นพวงกุญแจที่เตรียมไปจากประเทศไทย  

มิคบอกกับทุกคนว่า เขาจะไม่กล่าวคําว่าลาก่อน แต่จะกล่าวว่า “au revoir” ซึ่งแปลว่า แล้วพบกัน
ใหม่ ดังน้ันในตอนท้ายทุกคนจึงไม่กล่าว “Goodbye” ต่อกันเลย 

หลังจากจบกิจกรรม พวกเรายังมาคุยต่อกันในห้องครัวของที่พัก จนถึงเวลา 01.00 น. ได้ผู้เขียนจึงขอ
ลาเพ่ือน ๆ ทุกคนขึ้นไปที่พัก วันน้ีเห็นครูหลายท่านเศร้า ๆ เน่ืองจากต้องจากกัน สําหรับผู้เขียนแล้วรู้สึกเศร้า
เล็กน้อย เน่ืองจากคิดว่า พวกเรายังมีการติดต่อกันได้อยู่ตลอด ยังพูดคุยกันได้ ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลกัน   

ความประทับใจต่าง ๆ  ที่ เ กิดขึ้นผู้ เขียนน้ัน ผู้ เขียนขอเก็บไว้ในใจตลอดไป และระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสมอ และคิดว่าเมื่อกลับมาถึง
เมืองไทยจะตอบแทนประเทศชาติอย่างเต็มกําลัง เต็มความสามารถ และเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทยต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 31. ภาพหมู่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ HST2013 
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บทที่ 3 
สื่อการสอนจาก CERN 

 
 กิจกรรมของครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นน้ันมีกิจกรรมท่ีให้ครูได้ทดลองใช้สื่อการสอนแบบต่าง ๆ 
สําหรับนํากลับไปสร้าง และใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคน ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม และได้นํามา
กลับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปน้ี 
 
1. Black Box  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์ของสื่อ : เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจการศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์ว่าคล้ายกับการศึกษาโมเดลที่สร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่พอจะสังเกตได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์
เองนั้นก็ไม่ได้ทราบจริงแท้แน่นอนว่ากลไกต่าง ๆ น้ันเป็นอย่างไร 
 
อุปกรณ์ : ใช้ทรงกระบอกทึบแสง และเชือก 
 
การนําไปใช้ : ใช้ในขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน โดยให้นักเรียนดึงปลายเชือกแต่ละ
เส้น และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเส้นเชือกที่เหลือ และลองเขียนภาพเชือกที่ผูกอยู่ภายในทรงกระบอก 
และออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
ประโยชน์: ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ อยากรู้อยากเห็น ท้าทาย และเข้าใจแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น 
 
เหมาะที่จะนาํไปใช้ในทุกช่วงชั้น  
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2. Gravitational Lensing 
 
 
            แสงจากดาว 
 
         

      ดวงอาทิตย์ 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเก่ียวกับการเลี้ยวเบนของแสงในอวกาศ 
 
อุปกรณ์ : จาน 1 ใบ   เทปกาว 1 ม้วน 
 
การนําไปใช้ : ใช้ในขั้นนําเข้าสู่บทเรียน หรอืการสํารวจค้นหา ในเรื่องเก่ียวกับการเลี้ยวเบนของแสงในอวกาศ
เพ่ือนําไปสู่การศึกษาสสารมดื โดยให้นักเรียนใช้จานแทนดวงอาทิตย์ และเทปกาวแทนลําแสงของดวงดาว 
 
เหมาะจะใชส้ือ่นี้กับนักเรียนในช่วงชัน้ ม.4-ม.6  
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3. Quantum Physics 
 
ตอนท่ี 1 ทํานายลักษณะของกองทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา http://www.perimeterinstitute.ca/images/perimeter_explorations/quantum_reality/pg14_worksheet05_img01.jpg 

 
 
จุดประสงคข์องสื่อ : เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ทวิภาพของอิเล็กตรอน คือ การประพฤติตัวเป็นทั้งคลื่นและ
อนุภาคของอิเล็กตรอน 
 
อุปกรณ์ : แก้วนํ้าพลาสติก หรือแบบกระดาษ 1 ใบ เจาะก้นแก้วเป็นแนวยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จํานวน 
2 ขีด ผงทรายสี 1 ชุด  
 
การนําไปใช้ : ให้นักเรียนทํานายลักษณะของทรายที่ออกมาจากก้นแก้วนํ้า  และเขียนอธิบายเหตุผลของการ
เกิดรูปร่าง ๆ ของกองทราย และนําเสนอหน้าช้ันเรียน นําไปสู่การอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นอนุภาค
ของอิเล็กตรอน 
 
สื่อนีเ้หมาะสําหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนทีเ่รียนเรื่องควอนตัมฟิสิกส ์
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ตอนท่ี 2 ศึกษาการแทรกสอดของคลื่น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการแทรกสอดของคลื่น 
 
อุปกรณ์ : แผน่ใสที่ถ่ายเอกสารคลื่นจํานวน 2 ช้ิน หลอดกาแฟ 1 หลอด และเข็มหมดุ 2 อัน 
 
การนําไปใช้ : ให้นักเรียนจัดวางแผ่นคลื่นในตําแหน่งต่าง ๆ กัน และศึกษาผลของการรวมกันของคลื่น 
 
เหมาะสําหรับนักเรียนชัน้ ม.4-ม.6 
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การสรา้ง  Cloud Chamber 
 Cloud Chamber เป็นเคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นรอยทาง (Track) ที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่านไป ทั้งน้ีเรา
ไม่ได้มองเห็นอนุภาคได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษารอยทางของอนุภาค  
 
อุปกรณ ์:  1.  ตู้ปลาขนาดเล็ก 1 ตู้ (ก้นกรุด้วยวัสดุที่ซับของเหลวได้)   
 2.  ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์ 100% 
 3.  นํ้าแข็งแห้ง 
 4.  ไฟฉาย 1 กระบอก 
 5.  ถุงมือ 1 คู่ 
 6.  แผ่นโลหะสีดํา (ขนาดเล็กกว่าตู้ปลา) 1 ช้ิน 
 7.  แผ่นไม ้1 แผ่น  
 
วิธีทดลอง :  1.  ฉีดไอโซโพลพิลลงก้นตู้ปลาทีก่รุด้วยวัสดุที่ซับของเหลวจํานวนพอสมควร 
 2.  นํานํ้าแข็งแห้งวางบนแผ่นไม้ และนําแผ่นโลหะสีดําวางบนนํ้าแข็งแห้ง 
 3.  ควํ่าตู้ปลาลงบนแผ่นโลหะสีดํา ลดปริมาณแสงภายในห้องทดลองให้มืดลง  

 รอเวลาประมาณ 20-30 นาที  
 4.  ใช้ไฟฉายส่องไปภายในตู้ปลา สังเกตรอยทางของอนุภาค 
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การทําหลักสตูรฟิสิกส์อนุภาค สาํหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(An Introduction to Particle Physics )  
 
 หลักสูตรที่ผู้เขียนและเพ่ือนในกลุ่มได้ออกแบบ สําหรับนําเสนอในช่วงท้ายของการเข้าร่วมโครงการน้ี 
มาจากการระดมความคิดของครู 6 คนจาก 6 ประเทศ คือ ไทย เนเธอแลนด์ อูกันดา เซอร์เบีย ไอร์แลนด์ และ
เม็กซิโก ซึ่งทั้งหมดได้หาข้อมูล และรวบรวม จัดทํานําเสนอหลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคสําหรับนักเรียนทุกคน มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ชื่อหลักสูตร : ฟิสิกส์อนุภาค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระยะเวลาที่ใช้สอน : 10 ช่ัวโมง 

สาระ : ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอนุภาค 3 ช่ัวโมง 

 เครื่องเร่งอนุภาค   3 ช่ัวโมง 

 เครื่องตรวจวัดอนุภาค  2 ช่ัวโมง  

 การประยุกต์   2 ช่ัวโมง 

สื่อที่ใช้ : Power point และ Clip VDO  
 
  
 
  

Power point และ Clip VDO สําหรับสอนฟิสิกส์อนุภาค 
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บทที่ 4 

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ และการขยายผล 

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 

1. องค์ความรู้ เรื่องฟิสิกส์อนุภาค  

 กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ในเรื่อง อนุภาคพ้ืนฐาน หลักการทํางานของ
เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจจับอนุภาค ความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง cosmology  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญมาก
สําหรับครูที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องฟิสิกส์อนุภาคต่อไป  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

 CERN ให้ความสําคัญต่อการศึกษา เน่ืองจากมีความเช่ือว่าครูที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น้ันเป็นบุคคลที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ดังน้ันครูจึงควรมีความรู้
ทางด้านการสอน มีรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอนได้ ดังน้ันในโปรแกรมน้ีจึงได้ให้นักการศึกษามาบรรยายเกี่ยวกับการใช้กระบวนการสืบสอบเป็น
ฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตัวอย่างสื่อการสอนหลากหลาย และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ให้
นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคมากขึ้น 

3. การพัฒนาตนเอง 

 การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้เขียนน้ีทําให้ผู้เขียนได้รับการพัฒนาตนเองในหลายด้านดังน้ี 

3.1 ภาษา ซึ่งผู้เขียนเตรียมตัวจนสามารถสื่อสารกับครูชาติอ่ืน ๆ ได้พอสมควร สามารถดํารงชีวิตอยู่
ได้ครบตามโปรแกรม สามารถร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้  

3.2 การตรงต่อเวลา ผู้เขียนพบว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสําคัญต่อเวลา ไม่มีใครเลยที่
จะมาช้า ยกเว้นแต่ป่วย ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้ประสานเรียบร้อยแล้ว  

3.3 การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ผู้เขียนพบว่า การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่ดี น่ันคือ การไม่เป็นภาระของเพื่อน 
รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เพ่ือนครูทุกคนต่างช่วยเหลือ มีนํ้าใจ ซึ่งทําให้ไม่มีปัญหาระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
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4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครู 

 สําหรับผู้เขียนแล้ว การเข้าร่วมโครงการ HST2013 นับเป็นกิจกรรมต่างแดนครั้งแรกของผู้เขียน และ
เป็นการเดินทางมาต่างประเทศคร้ังแรก ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สวิสเซอร์แลนด์จึงเป็นก้าวแรกของการเร่ิมต้น
เดินทางต่างประเทศ ซึ่งทําให้ผู้เขียนมีความกล้า เข็มแข็ง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ผู้เขียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรม มุมมอง การใช้ชีวิตของผู้คนชาวยุโรป และเพ่ือนครูจากประเทศต่างๆ พอสมควร นอกจากน้ี
แล้วยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน ระบบการศึกษา ค่าตอบแทนสําหรับวิชาชีพครู แต่สิ่งหน่ึงที่ผู้เขียน
รู้สึกประทับใจ คือ ความเป็นครูไม่ว่าชนชาติไหน ครูยังเป็นผู้สั่งสอนนักเรียน อยากเห็นนักเรียนมีความรู้ที่
ทัดเทียมนานาประเทศ ดํารงตนเป็นคนดีของสังคม และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศของพวกเขา
ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้จะเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 

1. การเตรียมตัว 

 1. ภาษาอังกฤษ ควรเตรียมตัวในระดับที่สามารถฟัง เข้าใจได้ และสามารถสื่อสารในเบ้ืองต้นได้
พอสมควร ครูจากประเทศอ่ืน ๆ น้ันมีความสามารถในภาษาอังกฤษในระดับที่ไม่แตกต่างจากคนไทยมากนัก มี
สําเนียงที่ผิดเพ้ียนไปบ้าง แต่เพ่ือน ๆ ครูทุกคนจะพยายามสนใจฟังคนไทย เหมือนที่เราพยายามสนใจฟัง
เช่นกัน นอกจากน้ีแล้ว อาจจะมีเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารติดไปด้วย เช่น ทอล์คก้ิง ดิกส์ , แอพลิเคช่ันดิกชันนารี 
เครื่องอัดเสียง  

 2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค สัมพัทธภาพพิเศษ cosmology  ผู้เขียนเช่ือว่าครูที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาจะลืมความรู้ในเรื่องข้างต้นไปบ้าง เน่ืองจากเน้ือหาฟิสิกส์อนุภาคนั้นยังไม่ได้นํามาสอนใน
ระบบการศึกษาของบ้านเรา ดังน้ันควรให้เวลาส่วนหน่ึงในการเตรียมความรู้  โดยการโหลดเอกสารการอบรม
ของปีก่อนหน้ามาศึกษาได้ก่อน หรือศึกษาจากหนังสือ เจาะ CERN ของ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และ  
ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ และ หนังสือ Higgs Boson ของ ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ และ ดร.บุรินทร ์อัศวพิภพ 

 3. เสื้อผ้า ในช่วงเวลาที่ครูได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมน้ันจะเป็นช่วงฤดูร้อน แต่สําหรับคนไทยแล้วเรียกว่า
อากาศค่อนข้างหนาวได้เลย หรือในบางเสาร์อาทิตย์ อาจจะต้องไปเที่ยวกับเพ่ือนครูในบริเวณท่ีอากาศหนาว
เย็น จึงควรเตรียมชุดกันหนาวติดไป แต่หลังจากไปอยู่ไม่นานเราจะสามารถปรับตัวได้ จึงสามารถใส่เสื้อผ้าที่
บางเบา พลิ้ว สวยงามได้ (ฤดูร้อนที่สวิส เป็นช่วงเวลาที่สดใส ผู้คนกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เราจึง
ควรมีเสื้อผ้าสีสันสดใสไปด้วย)  

 4. ของที่ระลึก สําหรับแจกทีมจัดกิจกรรม และเพ่ือนครู ควรเป็นสิ่งของที่แสดงถึงประเทศไทย 
นํ้าหนักเบา พกพาสะดวก และคนที่ได้รับสามารถนําไปใช้ได้จริง 
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 5. กิจกรรมวันคืนปาร์ต้ีนานาชาติ กิจกรรมที่เราจะนําไปแสดงควรเป็นกิจกรรมที่เพ่ือนครูสามารถทํา
ตามได้ ถ้าเป็นการรํา ควรมีท่าง่าย ๆ 3-4 ท่า และมีจังหวะสนุกสนาน ถ้าแต่งกายในแบบไทยจะทําให้เป็นจุด
สนใจที่ดี (แต่โดยท่ัวไปครูที่อ่ืนจะแต่งตัวปกติกัน) อาหารไทย เป็นอีกอย่างที่ครูจากประเทศอ่ืนสนใจ และถาม
ถึง โดยเฉพาะเอกลักษณ์เรื่องความเผ็ด การทําอาหารจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก แต่อาหารควรจะทําง่าย วัตถุดิบ
หาง่าย หรือเตรียมไปจากไทยได้ 

 6. การเลือกวันเดินทาง ควรเดินทางไปถึงที่ CERN ในวันเสาร์ จะดีกว่าการไปถึงวันอาทิตย์ เน่ืองจาก
กิจกรรมแรกพบจะเริ่มในตอนเย็นของวันอาทิตย์แรกท่ีไปถึง ผู้เขียนเองนั้นเดินทางถึงในบ่ายวันอาทิตย์ จึงรู้สึก
อ่อนล้าจากการเดินทาง จึงทําให้เกิดภาวะไม่สมดุล มึนกับสภาวะใหม่ ส่งผลให้ในวันแรกจําอะไรไม่ได้มาก งงๆ 
เดินตามเพ่ือนไปแบบมึนงง จึงคิดว่าถ้าหากมาถึงวันเสาร์จะมีเวลาพักผ่อน และจะสดช่ืนในกิจกรรมแรกพบ 

 7. การนําอาหารจากไทย ควรตรวจสอบให้ดีว่าอาหารใดบ้างที่อนุญาตให้นําเข้าประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ได้ ในการไปคร้ังน้ีผู้เขียนเตรียมบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปไปจํานวนหน่ึง นํ้าพริกนรก และกล้วยตาก 
ซึ่งทําให้หายคิดถึงอาหารไทยได้พอสมควร  

8. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสวิตเซอร์แลนด์ เช่น สถานที่สําคัญ เบอร์โทรสถานทูตไทย สภาพอากาศ 
อาหาร นํ้าด่ืม การเดินทางโดยรถราง ฯ ข้อมูลเหล่น้ีจะทําให้เราสามารถสนทนากับเพ่ือนครูได้พอสมควร และ
เมื่อเรามาถึงแล้วจะไม่รู้สึกแปลกสถานที่มากเท่าไร  

 

2. การทํากิจกรรมที่ CERN 

 1. กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  ตรงต่อเวลา สร้างกําลังใจให้ตนเองอยู่เสมอ 
 2. ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของเพ่ือน รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความสุข ทั้งกิจกรรมใน CERN หรือกิจกรรมท่องเที่ยวกับเพ่ือนครู 
 4. อยู่กับปัจจุบัน อย่ามัวกังวลกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังมาไม่ถึง (เช่น กังวลถึงพรุ่งน้ี มะรืนน้ี)  
 5. สําหรับครูไทยที่อาจจะต้องไปคนเดียวคล้ายผู้เขียน อยากให้เช่ือว่าเราทําได้ และผ่านทุกอย่างไปได้ 
อย่าสร้างแรงกดดันให้ตนเอง เช่น การกังวลเก่ียวกับภาษา การดําเนินชีวิต (ในตอนแรกจะ งง เกี่ยวกับการนัด
เวลา และสถานที่นัดพบ หรืออาจจะกังวลว่าเพ่ือนชาติอ่ืนจะไม่อยากคุยกับเรา) ขอให้คิดว่าภาษากายยังช่วย
เราได้เสมอ บุคลิกท่าทางย้ิมแย้ม เป็นมิตรของคนไทยจะทําให้เรามีเพ่ือนได้เอง 
 6. ลองรับประทานอาหารยุโรปในรูปแบบต่าง ๆ ลองทําให้สิ่งที่แตกต่างจากเมืองไทย  
 7. เช่ือมั่นในตนเองว่าจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี ย้ิมแย้ม และมีความสุขกับทุกวินาทีที่อยู่ที่ 
CERN และอย่าลืมซื้อของที่ระลึกจาก CERN 
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3. การขยายผล 

 ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้เดินทางกลับมาจากการเข้าร่วมโครงการ  HST2013 น้ัน ผู้เขียนได้ดําเนินการ
ขยายผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

1. ในระดับโรงเรียน 

 1-15 สิงหาคม 2556  เล่าประสบการณ์ให้นักเรียนช้ัน ม.1 , ม.2 และ ม.6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

 2 สิงหาคม 2556 เล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟัง 

 20 สิงหาคม 2556 บรรยายเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นฟิสิกส์อนุภาค ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิตศาสตร์ จํานวน 57 คน ที่ห้องฟิสิกส์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

2. ระดับหน่วยงานทางการศึกษา 

 16 สิงหาคม 2556 เล่าประสบการณ์ให้กับครูผู้เข้าร่วมพิจารณาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สาขาฟิสิกส์ 
สสวท จํานวน 10 คน 

 17 สิงหาคม 2556 บรรยาย และนําเสนอการสร้าง Could chamber ให้กับนักวิชาการสาขาฟิสิกส์ 
สสวท. จํานวน 7 คน 

 4 กันยายน 2556 ร่วมวางแผนแนวทางการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับ CERN กับสาขาฟิสิกส์ 
สสวท. 

 16 ตุลาคม 2556 จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมครู โครงการค่ายซินโครตรอนเพ่ือครูวิทยาศาสตร์ ครั้ง
ที่ 4 ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา 

 ทั้งนี้ในภายหน้า เมื่อมีโอกาส มีเวทีสําหรับการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคน้ี ผู้เขียนจะเข้า
ร่วมในทุกรายงาน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงที่จะเป็นทูตที่ดีของเซิร์น และเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทย
ของเรา 
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