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คํานํา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความตั้งใจใน
การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จึงทําให้ครูฟิสิกส์
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญยิ่งที่ทําให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยสาขาฟิสิกส์ในองค์กรระดับโลก อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์กับเพื่อนครูต่างชาติจากทั่วโลก
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาค
ฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น กิจกรรมการอบรมโครงการครู
สอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2557 บันทึกประจําวัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ข้อแนะนําสําหรับการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป การขยายผลหลังการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกลุ่ม
Bubble Chamber และรวมเว็บไซต์และหนังสือจากการอบรมโครงการ HST2014 เพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินการของโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นรุ่นต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการ
เข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2557 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา
งานวิจัยที่เซิร์นและเพื่อนครูที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป ทั้งนี้หากส่วนใดของรายงานมี
ความบกพร่อง ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวบุษกร การอรชัย
ครูฟิสิกส์โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิรน์ ประจําปี 2556
(เลื่อนการเดินทางจากปี 2556 เป็น 2557)
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กิตติกรรมประกาศ
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสให้ตัวแทนครูฟิสิกส์ไทยให้เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2557
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่คัดเลือกและมอบโอกาสที่สําคัญยิ่ง
แก่ข้าพเจ้าในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ Rolf Landua, Mick Storr, Goronwy Jones, Konrad Jende, Julia
Woithe และ Maureen Prola-Tessaur และคณะผู้จัดโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นทุกท่านที่
ได้ดําเนินการ ดูแล ช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อํานวยการฯ รองผู้อํานวยการฯ และคุณครูทุกท่านโรงเรียนสุราษฎร์
ธานี ๒ ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลเกี่ยวกับคาบสอนและภาระงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งชี้แนะ
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ คุณอุมารัชนี แก้วบุดตา ผู้ประสานงานโครงการ ที่ประสานงานต่าง ๆ รวมทั้ง
ให้คําแนะนํา และให้ความช่วยเหลือ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน อีกทั้งให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ให้กําลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

ภาพที่ 1.1 Distribution of all CERN users by Nationality
on 14 January 2014
ภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของเซิร์น
ภาพที่ 1.3 พันธกิจของเซิร์น
ภาพที่ 1.4 สัญลักษณ์ของเซิร์น
ภาพที่ 1.5 เดอะโกลบ (The Globe)
ภาพที่ 1.6 นิทรรศการภายในเดอะโกลบ
ภาพที่ 1.7 ที่ตั้งเครื่องตรวจวัดอนุภาคต่าง ๆ ของเครื่องเร่งอนุภาค LHC
ภาพที่ 1.8 เครื่องเร่งอนุภาค LHC
ภาพที่ 2.1 Teacher Programme Participants 1998-2013
ภาพที่ 3.1 ครอบครัวมาส่งขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ภาพที่ 3.2 จากซ้ายไปขวา ผู้เขียน (นางสาวบุษกร การอรชัย)
และ พี่เอ (นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี)
ภาพที่ 3.3 สายการบิน Etihad Airways
ภาพที่ 3.4 บรรยากาศภายในเครื่องบิน
ภาพที่ 3.5 บรรยากาศภายในเครื่องบิน
ภาพที่ 3.6 อาหารในเครื่องบิน
ภาพที่ 3.7 แผนทีแ่ ละตู้กดตั๋วเดินทางฟรี
ภาพที่ 3.8 บัตรประจําตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ
ภาพที่ 3.9 บรรยากาศหน้าอาคารห้องพัก
ภาพที่ 3.10 Rolf Landua กล่าวเปิดโครงการ
ภาพที่ 3.11 Konrad Jende และ Julia Woithe
ภาพที่ 3.12 หน้าห้องฟังบรรยาย Georges Charpak
ภาพที่ 3.13 อาหารเช้ามื้อแรกที่ CERN ราคา 3.70 CHF
ภาพที่ 3.14 ห้องที่ทํา Access Card
ภาพที่ 3.15 Access Card
ภาพที่ 3.16 ทางเดิน ระหว่างทางไปอาคาร 55
ภาพที่ 3.17 บรรยากาศภายในห้องครัว
ภาพที่ 3.18 บรรยายเกี่ยวกับโครงการ HST 2014 โดย Konrad Jende
ภาพที่ 3.19 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CERN โดย Rolf Landua
ภาพที่ 3.20 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CERN โดย Rolf Landua
ภาพที่ 3.21 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค โดย Dr. Tara Shears
ภาพที่ 3.22 Animation นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
ภาพที่ 3.23
ภาพที่ 3.24
ภาพที่ 3.25
ภาพที่ 3.26
ภาพที่ 3.27
ภาพที่ 3.28
ภาพที่ 3.29
ภาพที่ 3.30
ภาพที่ 3.31
ภาพที่ 3.32
ภาพที่ 3.33
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ภาพที่ 3.39
ภาพที่ 3.40
ภาพที่ 3.41
ภาพที่ 3.42
ภาพที่ 3.43
ภาพที่ 3.44
ภาพที่ 3.45
ภาพที่ 3.46
ภาพที่ 3.47
ภาพที่ 3.48
ภาพที่ 3.49
ภาพที่ 3.50
ภาพที่ 3.51
ภาพที่ 3.52
ภาพที่ 3.53
ภาพที่ 3.54
ภาพที่ 3.55
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เครื่องเร่งอนุภาครุ่นแรก ๆ ของเซิร์น
บรรยากาศห้องฟังบรรยาย Council Chamber (1)
บรรยากาศห้องฟังบรรยาย Council Chamber (2)
Gron อธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
Rolf Landua อธิบายเกี่ยวกับอนุภาคใหม่ ๆ ทีถ่ ูกค้นพบ
Gron นับจํานวนสมาชิกก่อนขึ้นรถ
ร้าน pizzeria bowling - bar - jeux
รอเปลี่ยนรองเท้าก่อนเล่นโบว์ลิง
กิจกรรมโบว์ลงิ
กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (1)
กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (2)
กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (3)
กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (4)
การฟังบรรยายเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (1)
การฟังบรรยายเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (2)
สเต็กไก่กับเฟรนไฟร์น
อุปกรณ์ภายในอาคาร SM18
เครื่องเร่งอนุภาคที่ปลดประจําการแล้ว
สมาชิกในกลุม่ ที่เข้าเยี่ยมชม SM18 ด้วยกัน
เข้ากิจกรรมกลุ่ม Bubble Chamber
ฟังบรรยายเรื่อง Particle Detectors (1)
ฟังบรรยายเรื่อง Particle Detectors (2)
George Mikenberg กําลังบรรยายเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์
อาหารกลางวันวันนี้
ระหว่างรอเข้าเยี่ยมชม ATLAS Visitor Centre ที่ด้านหน้าอาคาร
เครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS
เยี่ยมชมเครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS
สมาชิกในกลุม่ Bubble Chamber
Bubble Chamber
Konrad Jende กําลังอธิบายการสร้าง Cloud Chamber
Cloud Chamber ที่สร้างเสร็จแล้ว
ดูรอยทางเดินของอนุภาคในอากาศ
Cloud Chamber สําเร็จ
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
ภาพที่ 3.56
ภาพที่ 3.57
ภาพที่ 3.58
ภาพที่ 3.59
ภาพที่ 3.60
ภาพที่ 3.61
ภาพที่ 3.62
ภาพที่ 3.63
ภาพที่ 3.64
ภาพที่ 3.65
ภาพที่ 3.66
ภาพที่ 3.67
ภาพที่ 3.68
ภาพที่ 3.69
ภาพที่ 3.70
ภาพที่ 3.71
ภาพที่ 3.72
ภาพที่ 3.73
ภาพที่ 3.74
ภาพที่ 3.75
ภาพที่ 3.76
ภาพที่ 3.77
ภาพที่ 3.78
ภาพที่ 3.79
ภาพที่ 3.80
ภาพที่ 3.81
ภาพที่ 3.82
ภาพที่ 3.83
ภาพที่ 3.84
ภาพที่ 3.85
ภาพที่ 3.86
ภาพที่ 3.87
ภาพที่ 3.88

หน้า

ฟังบรรยาย เรื่อง Consolidation โดย Gron
Rolf Landua กําลังบรรยายเกี่ยวกับ Dark Matter
Rolf Landua กําลังบรรยายคําถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังสงสัย
ตั๋วรถ 1 ชั่วโมงที่ได้จากตู้กดตั๋ว
บรรยากาศภายในรถไฟ
บรรยากาศวิวข้างทางระหว่างนั่งรถไฟ
บรรยากาศหน้าร้าน Take Away
บรรยากาศริมแม่น้ํา
บรรยากาศรอบ ๆ ปราสาทเก่าเมืองทูน (1)
บรรยากาศรอบ ๆ ปราสาทเก่าเมืองทูน (2)
บรรยากาศรอบ ๆ เขตเมืองเก่า (1)
บรรยากาศรอบ ๆ เขตเมืองเก่า (2)
บรรยากาศภายในเมืองเบิร์น
มหาวิหารแบร์นเนอร์มึนเสตอะร์
อาคารรัฐสภาบุนเด๊สเฮ้าส์
ตู้สําหรับฝากกระเป๋าบริเวณสถานีรถไฟ
น้ําพุ Jet d’Eau ตอนกลางคืน
สมาชิกในกลุม่ Geneva Treasure Hunt
ภายในวิหารเซนต์ปิแอร์
น้ําพุ Jet d’Eau ตอนกลางวัน
บรรยากาศรอบ ๆ น้ําพุ Jet d’Eau
อาคารองค์การสหประชาชาติ
อนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
บรรยากาศภายใน Edelweiss Restaurant
ชีสฟองดู
Michael Doser กําลังบรรยายเรื่องปฏิสสาร
Tim Smith บรรยายเรื่อง Computing at CERN
คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลจาก LHC
จอแสดง Animation การจัดเก็บข้อมูล
ภายใน CERN's Computing Centre
คอมพิวเตอร์ Mac รุ่นแรก ๆ
ถัง Liquid Helium สําหรับให้ความเย็น
ภายใน AD
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
ภาพที่ 3.89
ภาพที่ 3.90
ภาพที่ 3.91
ภาพที่ 3.92
ภาพที่ 3.93
ภาพที่ 3.94

หน้า

Michelangelo Mangano บรรยาย เรื่อง LHC Physic
Gron บรรยายเกี่ยวกับ The Uncertainty Principle
Joseph Incandela บรรยายเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์
Joseph Incandela
Jonathan R. Ellis
Jonathan R. Ellis บรรยายเกี่ยวกับ Cosmology
and the Dark Universe
ภาพที่ 3.95 ภายใน CERN Control Center (CCC)
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ภาพที่ 3.109 บรรยากาศบนยอดเขาจุงเฟล้า (4)
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ภาพที่ 3.111 บรรยากาศร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟล้า (2)
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ภาพที่ 3.114 บรรยากาศเมืองอินเทอลาเคน (1)
ภาพที่ 3.115 บรรยากาศเมืองอินเทอลาเคน (2)
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ภาพที่ 3.117 การเคลื่อนที่ของเม็ดทรายผ่านช่องที่ก้นแก้ว 2 ช่อง (2)
ภาพที่ 3.118 การแทรกสอดของคลื่น
ภาพที่ 3.119 กิจกรรม Black Box
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
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ภาพที่ 3.122 ร่วมกิจกรรม Social Events: International Evening (2)
ภาพที่ 3.123 ร่วมกิจกรรม Social Events: International Evening (3)
ภาพที่ 3.124 ร่วมการแสดงของประเทศกรีซ
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ภาพที่ 3.126 Rolf Landua บรรยายเกี่ยวกับ CERN's E&O programme
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ภาพที่ 3.137 Future circular collider (FCC)
ภาพที่ 3.138 The CLIC Project
ภาพที่ 3.139 การนําเสนอกิจกรรมกลุม่ Bubble Chamber (1)
ภาพที่ 3.140 การนําเสนอกิจกรรมกลุม่ Bubble Chamber (2)
ภาพที่ 3.141 การนําเสนอการทดลองใหม่ ๆ ของกลุ่มที่ 6 (1)
ภาพที่ 3.142 การนําเสนอการทดลองใหม่ ๆ ของกลุ่มที่ 6 (2)
ภาพที่ 3.143 การนําเสนอการทดลองใหม่ ๆ ของกลุ่มที่ 6 (3)
ภาพที่ 3.144 อาหารเย็นร้านอิตาลีในเมืองเจนีวา
ภาพที่ 3.145 Closing Session
ภาพที่ 3.146 มอบของที่ระลึกให้กับผู้จัดการอบรม (1)
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ภาพที่ 3.149 กิจกรรม Farewell BBQ (2)
ภาพที่ 7.1 Bubble Chamber ที่ เซิร์น
ภาพที่ 7.2 ตําแหน่งที่อนุภาคชนกับโปรตอนใน Bubble Chamber (1)
ภาพที่ 7.3 ตําแหน่งที่อนุภาคชนกับโปรตอนใน Bubble Chamber (2)
ภาพที่ 7.4 ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุลบ
ภาพที่ 7.5 ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุบวก
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น (CERN)
เซิร์นมีชื่อเต็มที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN) หรือในภาษาอังกฤษว่า European Council for Nuclear Research หรือแปลเป็นภาษาไทย
ว่า ที่ประชุมแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ ต่อมาได้จัดตั้งเป็นองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์
(European Organization for Nuclear Reseach) เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 แต่ยังคงใช้ชื่อ
ย่อแบบเดิม ปัจจุบันงานวิจัยหลักของเซิร์นเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาคมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์ เซิร์นจึง
เป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานระดับโลก โดยมีประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งทั้งหมด 12 ประเทศ และ
ในปัจจุบันจํานวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 21 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินด์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิสลาเอล อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมี
ประเทศสังเกตการณ์อีก 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ตุรกี รัสเซีย รวมทั้งองค์การ
ยูเนสโก อีกทั้งยังมีความร่วมมือจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่เป็นสมาชิก โดยมีการส่งนักวิจัยร่วม
ทําการทดลองกับเซิร์น รวมทั้งการเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมต่าง ๆ ที่เซิร์นได้จัดขึ้น

ภาพที่ 1.1 Distribution of all CERN users by Nationality on 14 January 2014
ที่มา: Introduction to CERN, Rolf Landua
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-2เซิร์นตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายแดน
ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส โดยสํานักงานใหญ่ของเซิร์น ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเจนีวา และในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ สถานที่ของเซิร์นจึงไม่อยู่
ภายใต้อํานาจทางกฎหมายของทั้งสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส

ภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของเซิร์น
ที่มา: http://area-map.web.cern.ch/area-map/AreaMap.html
พันธกิจหลักของเซิร์น ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ
1. ด้านการวิจัย (Research)
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology)
3. ด้านความร่วมมือ (Collaboration) และ
4. ด้านการศึกษา (Education)
ภาพที่ 1.3 พันธกิจของเซิร์น
ที่มา: Introduction to CERN, Rolf Landua

ภาพที่ 1.4 สัญลักษณ์ของเซิร์น
ที่มา: CERN
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014

-3นอกจากการทําวิจัยแล้ว เซิร์นยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักต่อการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาค เช่น มีการจัดคอร์สสําหรับครูสอนฟิสิกส์ (โครงการครูสอน
ฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น) เพื่อให้ครูได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องเร่งอนุภาค (LHC) อย่างใกล้ชิดและมี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานอยู่ในเซิร์นด้วย มีการจัดโปรแกรมทัวร์
สําหรับนักเรียนและผู้สนใจให้สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องแล็บต่าง ๆ ของเซิร์น นอกจากนี้ก็ยังมีการจัด
คอร์สพิเศษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย อย่างเช่น CERN Summer Student Programm,
European School of High Energy Physics, CERN Accelerator School และ CERN Academic
Training Programme (lecture recordings) เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
อนุภาค ประวัติ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ชื่อ ไมโครโคส์ม (Microcosm)
อีกทั้งยังได้จัดแสดงชิ้นส่วนของเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ปลดประจําการแล้วไว้
บริเวณสนามหญ้าข้างพิพิธภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงนิทรรศการเดอะโกลบ (The Globe)
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยไม้ ซึ่งเป็นของขวัญจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องในโอกาสที่เซิร์น
มีอายุครบรอบ 50 ปี

ภาพที่ 1.5 เดอะโกลบ (The Globe)

ภาพที่ 1.6 นิทรรศการภายในเดอะโกลบ

เซิร์นมีการทดลองเร่งอนุภาคในระดับพลังงานต่างๆ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนปัจจุบันนี้มีเครื่องเร่ง
อนุภาคแอลเอชซี (LHC: Large Hardron Collider) ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ที่อยู่ในอุโมงค์ใต้เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์และชายแดนฝรั่งเศส ลึงลงไป 100 เมตร ขดเป็นวงกลมที่มี
เส้นรอบวงยาว 27 กิโลเมตร ใช้แม่เหล็กตัวนํายิ่งยวด (Superconducting Magnet) ทําหน้าที่ในการ
ควบคุมลําอนุภาคให้เลี้ยวเบนจนเป็นเส้นรอบวง ซึ่งภายในอุโมงค์ของเครื่องเร่งอนุภาค LHC นี้
ประกอบไปด้วยสถานีตรวจวัดอนุภาคที่สําคัญ ดังนี้
1. สถานีตรวจวัด ALICE ทําหน้าที่ตรวจวัดสถานะ quark-gluon plasma ซึ่งเชื่อว่าเป็น
สถานะที่เกิดขึ้นหลังบิ๊กแบง
2. สถานีตรวจวัด ATLAS ทําหน้าที่ตรวจหาอนุภาคฮิกส์ มิติพิเศษ (extra dimension) และ
อนุภาคที่อาจก่อตัวขึ้นเป็นสสารมืด (dark matter)
3. สถานีตรวจวัด CMS ทําหน้าที่ตรวจวัดอนุภาคที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับ ATLAS แต่มี
ความแตกต่างในรูปแบบการทํางานและระบบแม่เหล็กในการตรวจวัดอนุภาค
4. สถานีตรวจวัด LHCb ทําหน้าที่พิเศษในการศึกษาอนุภาคที่เรียกว่า“บิวตี้ ควาร์ก”
(beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสสารและปฏิสสาร
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ภาพที่ 1.7 ที่ตั้งเครื่องตรวจวัดอนุภาคต่าง ๆ ของเครื่องเร่งอนุภาค LHC
ที่มา: Welcome to CERN, Konrad Jende

ภาพที่ 1.8 เครื่องเร่งอนุภาค LHC
ที่มา: CERN
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บทที่ 2
กิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2557
CERN Physics High School Teacher Programme (HST 2014)
เซิร์นได้จัดโครงการอบรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันโดย
จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 สัปดาห์ สําหรับครูฟิสิกส์ที่
อยากจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและเทคโนโลยีจากเซิร์น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการได้จากเว็บไซต์ของโครงการ คือ http://teachers.web.cern.ch/ ซึ่งจะรวบรวม
ผลงานของครูที่เข้าร่วมโครงการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค
เครื่องตรวจวัดอนุภาค Bubble Chamber การสร้าง Cloud Chamber การเขียนแผนภาพ Fymann
รวมทั้งการทดลองต่าง ๆ ของเซิร์น

ภาพที่ 2.1 Teacher Programme Participants 1998-2013
ที่มา: Introduction to CERN, Rolf Landua
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน มีครูฟิสิกส์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ
โดยครูฟิสิกส์จากกลุ่มประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5759 คน ครูฟิสิกส์จากกลุ่มประเทศ
สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 238 คน และครูฟิสิกส์จากกลุ่มประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 490 คน ในจํานวนนี้มีครูฟิสิกส์จากประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน 7 คน ซึ่งโอกาส
ในการเข้าร่วมโครงการเกิดขึ้นเนื่องจากพระบารมีและสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ครูฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
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-6กับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค
ครูฟิสิกส์จากประเทศไทยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
- รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 คือ ครูพิมพร ผาพรม และครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า
- รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 คือ ครูอนุชา ประทุมมา และครูลือชา ลดาชาติ
- รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 คือ ครูชุลีณี พาหุรัตน์ และครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์
- รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 คือ ครูปิยะมาศ บุญประกอบ
- รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 คือ ครูเพียรกิจ นิมิตดี ครูพงษ์ธร แก้วยองผาง และ
ครู บุษกร การอรชัย (ผู้เขียน: ซึ่งผู้เขียนได้รับการคัดเลือกในรุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
เนื่องจากในช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการผู้เขียนอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ความเมตตาของคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ ผู้เขียนเลื่อนช่วงเวลาการอบรมเป็น
ปีปัจจุบัน)
โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี พ.ศ. 2557 มีครูเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 54 คน
จาก 32 ประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนและรายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการจากแต่ละ
ประเทศ
ตารางที่ 2.1 จํานวนและรายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการจากแต่ละประเทศ
ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ประเทศ

1

Ms Clee

Sarah

2

Ms Eder

Sarah

3

Ms Marinova

Rumyana

Austria
Bulgaria

4

Mr Fernandez

Marco

Switzerland

5

Ms Jacobsen

Anja Skaar

Denmark

6

Mr Castello

Dario

7

Ms Gutierrez

Ana

8

Ms Reboiro

Ana

9

Mr Wright

Edward

10

Ms Galloway

Emily

11

Ms Iliopoulou

Elpida

Greece

12

Mr Basa

Istvan

Hungary

13

Mr Shpitalnik

Reuven Robert

14

Mr Shehadeh

Boulous

15

Ms Krasnyansky

Nadia

Spain

UK

Israel
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ชื่อ - นามสกุล

ประเทศ

16

Mr Cordova

Yosef

17

Mr Mazerat

Christophe

France

18

Mr Pelhate

Jean-Christophe

France

19

Mrs Signorelli

Cecilia

20
21
22
23

Ms
Mr
Mr
Mr

Silvia Patrizia
Grzegorz
Waldemar
Paulo

24

Ms De Oliveira Pereira Carla Maria

25

Mr Eriksson

Kristofer

Sweden

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mr
Ms
Ms
Ms
Ms
Mr
Ms
Ms
Mr
Mr
Ms

Lyall
Wang
Furkes
Kour
Rezapour
Maroofi
Nolan
Mhic Dhonncha
Aladdasi
Lamsal
Baniwoda

Alan
Yulin
Marina
Ravjeet
Seddigheh
Soleyman
Eleanor
Neasa
Mahmoud
Bishnu
Itaf

Australia
China
Croatia
India

37
38
39
40
41
42
43
44

Ms
Mr
Ms
Mr
Ms
Ms
Mr
Mr

Horecica
Stojanovic
Saki
Kaewyongphang
Nimitdee
Karnorachai
Martz
Wegner

Gina Maria
Ivan
Ozgul
Phongtorn
Phiankit
Bussakorn
Kevin
Jeremy

Romania
Serbia
Turkey

Ruggeri
Zakowicz
Grabowski
Fonseca

Italy
Poland
Portugal

Iran
Ireland
Jordan
Nepal
Palestine

Thailand

USA
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ชื่อ - นามสกุล

45
46
47
48

Ms
Ms
Mr
Mr

Foss
Bornhorst
Franckowiak
Eguchi

49

Mr Reyes Arias

Julio Ernesto

50

Mr Batista Villa

Manuel Arismendy

51
52
53
54

Mr
Mr
Mr
Mr

Robert
Erigene
Tharcisse
Dion

Mugisha
Rutayisire
Maniragaba
Skitsko

Karen
Cherie
Robert
Yuichiro

ประเทศ

Japan
Dominican
Republic
Rwanda
Canada

ลักษณะของกิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2557
(HST 2014) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การฟังบรรยาย
2. การอภิปราย รวมทั้งการถามข้อคําถามทีส่ งสัย
3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
4. กิจกรรมปฏิบัติการ เช่น การเลือกกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ การสร้าง Cloud
Chamber เป็นต้น
รายละเอี ยดกิ จ กรรมที่ เซิร์ นจัดอบรมจะมี ก ารเพิ่มเติมและปรับเปลี่ย นให้เป็นปัจจุบัน โดย
Konrad Jende ซึ่งจะส่ง E-mail แจ้งครูที่เข้าร่วมทุกคนหรือแจ้งเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
https://indico.cern.ch/event/318730/other-view?view=standard รายละเอียดของกิจกรรม
โดยย่อของกิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2557 แสดงดังตารางที่
2.2
ตารางที่ 2.2 รายละเอียดกิจกรรมโครงการ HST 2014
วัน/เดือน/ปี
วันอาทิตย์
6 ก.ค. 57

เวลา
17:00 -17:45

กิจกรรม
Welcome Reception

ผู้บรรยาย
Rolf Landua,
Konrad Jende,
Maureen ProlaTessaur, Julia
Woithe

สถานที่
Restaurant 1
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วันจันทร์
7 ก.ค. 57

วันอังคาร
8 ก.ค. 57

เวลา

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

สถานที่

17:45 - 19:15

Discover CERN Treasure Konrad Jende
Hunt

19:15 - 20:30

Dinner

20:30 - 21:15

Introducing remarks

09:00 - 10:00

Registration

10:00 -11.00

Introduction to the
programme

Konrad Jende

11:00 - 12:00

Introduction to CERN

Rolf Landua

12:00 - 14:00

Lunch Break

14:00 - 15:30

Introduction to Particle Tara Shears
Physics

15:30 - 17:30

Visit: to the Synchro
Cyclotron (SC)

Rolf Landua

17:45 - 19:00

Question and Answer
Session

Goronwy Jones

Council Chamber

09:00 - 11:00

Working Groups

Konrad Jende,
Rolf Landua,
Julia Woithe

Room Georges
Charpak

11:00 - 12:00

Particle Physics 1/3

Rolf Landua

Room Georges
Charpak

12:15 -14.00

Lunch Break

14:00 - 16.30

Particle Physics 2/3

Rolf Landua

Council Chamber

16:30 - 17:30

Working Groups

Konrad Jende

17:30 - 18:30

Question and Answer
Session

Konrad Jende

CERN

Room Georges
Charpak
Building 55
Room Georges
Charpak

Room Georges
Charpak
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วันพุธ
9 ก.ค. 57

เวลา

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

19:00 - 22:00

Social Events
Bowling & Pizza

Rolf Landua,
Konrad Jende,
Maureen ProlaTessaur

09:00

Introduction to
Accelerators 1/2

Dr. Simone
Gilardoni

11:00

Introduction to
Accelerators 2/2

Dr. Simone
Gilardoni

14:00

Visit to the Magnet Test Dr. Anton
Facility SM18
Dimitrov, Javier
Santaolalla
Camino, Roland
Jansky, Suharyo
Sumowidagdo

16:30 - 22:00

Working Groups
meeting

สถานที่

Council Chamber

วันพฤหัสบดี 09:00
10 ก.ค. 57

Particle Detectors 1/2

Mar Capeans
Garrido

Room Georges
Charpak

10:15

Particle Detectors 2/2

Mar Capeans
Garrido

Room Georges
Charpak

11:30

Introduction to A
George Mikenberg Room Georges
Toroidal Lhc ApparatuS
Charpak
(ATLAS)

12:15 - 13:30

Lunch Break

13:30 - 18:30

Visit of the ATLAS
Visitor Centre
ATLAS Underground
Visit

วันศุกร์
09:00 - 12:30
11 ก.ค. 57

Hands-on Activity
(Build a cloud
chamber)

Konrad Jende

S’Cool Lab
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เวลา

กิจกรรม
Consolidation of basic
idea for group
"antimuon"

12:30 - 14:00

Lunch Break

14:00 - 15:30

Particle Physics 3/3

15:30 - 16:00

coffee break

16:00 - 17:00

Question and Answer
Session

17:00 - 20:00

Working Groups:
Meetings

วันอาทิตย์ 12:00 - 18:00
13 ก.ค. 57
18:00 - 20:30

วันจันทร์
09:00 - 10.30
14 ก.ค. 57

วันอังคาร

ผู้บรรยาย

สถานที่

Goronwy Jones

Room Georges
Charpak

Rolf Landua

Main Auditorium
Main Auditorium

Social Events: Discover
Geneva - Treasure Hunt

Geneva

Social Events: Official
Dinner of the
programme

Geneva (
Restaurant
Edelweiss )

Research on antimatter Michael Doser

Salle 11

10:30

Q&A

11:30 - 13:30

Lunch Break

14:00 - 15:00

Visit to the Antiproton
Decelerator (AD)

Dr. Zhongliang
Ren, Konrad
Jende, Markus
Joos , Chris
Rasmussen

16:30 - 19:00

Working Groups: Brief
reports on first ideas

Konrad Jende

Salle 11

09:00 - 10:00

Computing at CERN

Tim Smith

Salle 11
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เวลา

15 ก.ค. 57 11:00 - 12:00

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

สถานที่

Visit to CERN's
Computing Centre
(group: hard disk)

12:00 - 13:00

Visit to CERN's
Computing Centre
(group: tape recorder)

13:00 - 14:00

Lunch break

14:00 - 15:30

Beyond the Standard
Model

Gian Giudice

17:00 - 19:00

Working Groups
meeting

Konrad Jende

วันพุธ
08:30 - 09.30
16 ก.ค. 57

LHC Physics

Michelangelo
Mangano

Salle 11

09:30 - 10.00

coffee break

10:15 - 11:00

Consolidation

Goronwy Jones

Salle 11

11:00 - 11.45

The Higgs particle

Joseph Incandela Salle 11

12:30 - 14:30

Lunch Break

15:00 - 16.30

Cosmology and the
Dark Universe

Jonathan R. Ellis

17:00 - 19:00

Visit: Alpha Magnetic
Spectrometer (AMS)
and CERN Control
Center (CCC)

Konrad Jende,
Marc Goulette, Dr.
Julia Hoffman

19:30 - 23:00

Social Events

วันพฤหัสบดี 09:00 - 09.45
17 ก.ค. 57

Salle 11

Introductory Talk :
Masterclass workshop

10:00 - 11.30

Preparation of
measurement

11:30 - 12.30

Measurement

Konrad Jende

Room Georges
Charpak
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เวลา

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

สถานที่

12:45 - 13.15

Discussion Sesion

13:15 - 15:00

Lunch Break

16:00 - 18.00

Visit to CMS

20:00 - 21:00

History of Scientific
Ideas in Western
Culture Part 1

Goronwy Jones

Main Auditorium

Education & Outreach
Physics lesson

Jeff Wiener

Salle 11

วันศุกร์
09:00 - 10:00
18 ก.ค. 57
12:00 - 14:00

Lunch Break

15:00 - 18:30

Visit to LHCb

Marc Goulette, Dr.
Zhongliang Ren,
Dr. Sonia Natale

วันอาทิตย์ 19:30 - 21:30
20 ก.ค. 57

History of Scientific
Ideas in Western
Culture Part 2

Goronwy Jones

วันจันทร์
09:30 - 12.00
21 ก.ค. 57

Hands-on Activity:
Perimeter Institute
workshop Part 1

12:00 -14.00

Lunch Break

14:00 - 16.30

Hands-on Activity:
Perimeter Institute
workshop Part 2

19:00 - 23:59

International Evening

วันอังคาร
09:00 - 10:00
22 ก.ค. 57
10:00 - 10.30

Main Auditorium

Salle polyvalente
PUMP HALL

Salle polyvalente
PUMP HALL
Rolf Landua

CERN's E&O programme Rolf Landua

Salle polyvalente
PUMP HALL
Salle 11

IPPOG and International Kate Shaw
Masterclasses
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เวลา

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

สถานที่

10:30 - 11.00

coffee break

11:00 - 11.30

Virtual Visits with the
ATLAS experiment

Steven Goldfarb

12:00 - 13:00

S'Cool LAB

Julia Woithe

13:00 - 14:45

Lunch break

14:45 - 18:30

Visit: to COMPASS

Konrad Jende

20:00 - 22:00

History of Scientific
Ideas in Western
Culture Part 3

Goronwy Jones

Chat with the DG
(Ask Rolf Heuer about
CERN)

Rolf Heuer

09:45 - 10:45

Medical Applications
from Physics

Manjit Dosanjh

Salle 11

10:45

coffee break

11:00

Examples and their
possible applications

Enrico Chesta

Salle 11

12:15 - 14:15

Lunch Break

16:00 - 17:30

Q&A with Michelangelo Michelangelo
Mangano

Salle 11

19:00 - 21:00

Hands-on Activity
Masterclasses

Konrad Jende

Council Chamber

Open Questions in
Particle Physics

Rolf Landua

Room Georges
Charpak

09:30 - 10.30

The CLIC Project

Lucie Linssen

11:00 - 11.30

Future Circular Collider Dr. Michael
Study
Benedikt

12:00 - 13:30

Lunch Break

วันพุธ
08:45 - 09:30
23 ก.ค. 57

วันพฤหัสบดี 09:00 - 09:30
24 ก.ค. 57

S’Cool Lab

Main Auditorium
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เวลา

กิจกรรม

ผู้บรรยาย

สถานที่

16:00 - 18:45

Working Groups: Final
Reports Part1

Konrad Jende

Salle 11

วันศุกร์
09:00 - 12:30
25 ก.ค. 57

Working Groups: Final
Reports Part2

Konrad Jende

Salle 11

Konrad Jende

Main Auditorium

12:30 - 14:00

Lunch Break

14:00 - 15:00

Closing Session

19:00 - 23:59

Social Events: Farewell Maureen ProlaBBQ
Tessaur, Konrad
Jende
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บทที่ 3
บันทึกประจําวัน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (HST 2014) ในระหว่างวันที่ 6 - 25
กรกฎาคม 2557 ซึ่งผู้เขียนได้จดบันทึกประจําวัน ในช่วงเวลากลางคืนของแต่ละวัน โดยพิมพ์ร่างลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน และเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจึงพิมพ์และตรวจสอบอย่างละเอียด โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันดังนี้
วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557
ผู้เขียนออกเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.20 น.
ด้วยตั๋วราคาโปรโมชั่นจากสายการบิน Airasia โดย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ถึง
ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และลูก มาส่งที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 3.1 ครอบครัวมาส่งขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

จากนั้นนั่งรถ Shuttle Bus จากท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 45 นาที ก็ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 16.00 น. นั่งรอขึ้น
เครื่องสายการบิน Etihad Airways ประมาณ 10 ชั่วโมง โดยเครื่องออก เวลา 02.55 น. ของเช้าวัน
อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ซึ่งในระหว่างรอขึ้นเครื่อง ผู้เขียนมีเวลามากพอสมควรจึงได้นั่งอ่าน
หนังสือ “ฮิกส์ โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่” ของ ดร. อรรถกฤต
ฉัตรภูติ และ ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ เพื่อเตรียมตัวอีกรอบ
จากนั้นก็พบกับพี่เอ (นางสาวเพียรกิจ นิมติ รดี) และเดินทางไปด้วยกัน และได้ถ่ายรูปด้วยกัน
ก่อนขึ้นเครื่อง
ภาพที่ 3.2 จากซ้ายไปขวา ผูเ้ ขียน (นางสาวบุษกร การอรชัย)
และพี่เอ (นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี)
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เวลาประมาณ 02.55 น. ผู้เขียนและพี่เอขึ้นเครื่องออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไปยั งท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับแอมิเรต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ องไปเมื องเจนี วา
สวิตเซอร์แลนด์ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับแอมิเรต เวลา 06.20 น. ตามเวลา
ในตั๋ว และรอขึ้นเครื่องต่อเวลา 09.00 น. เดินทางถึงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เวลาประมาณ 14.00 น.

ภาพที่ 3.3 สายการบิน Etihad Airways

ภาพที่ 3.5 บรรยากาศภายในเครื่องบิน (2)

ภาพที่ 3.4 บรรยากาศภายในเครื่องบิน (1)

ภาพที่ 3.6 อาหารในเครื่องบิน

ภาพที่ 3.7 แผนที่และตู้กดตั๋วเดินทางฟรี
(ก่อนออกจากสนามบิน ต้องกดตั๋วเดินทางฟรีที่ตู้ก่อน)

โดยมีน้องเพี๊ยซ น้องมิลค์ น้องกวาง (น้อง ๆ โครงการ CERN Summer Student) และน้อง
เบิร์ด (โครงการ O2) มารอรับอยู่ที่สนามบิน ไปยัง CERN ซึ่งน้อง ๆ ได้สอนการกดตั๋วรถ ทั้งรถราง
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จากนั้นขึ้นรถบัส สายบัส Y ปลายทางชื่อ Val Thoiry จาก สนามบิน ไปยัง CERN
เดินทางมาถึงเซิร์น (CERN) แล้วไปติดต่อห้องพักที่อาคาร 39 เพื่อรับ Key Card ห้องพัก
บัตรประจําตัวเข้าร่วมโครงการ และเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งแผนที่ภายใน CERN ซึ่งผู้เขียนและพี่เอ ได้
พักด้วยกันที่อาคาร 41 เพราะจองห้องพักมาเป็นแบบห้องพัก 2 คน ซึ่งน้อง ๆ ช่วยขนกระเป๋าขึ้นมาส่ง
ถึงห้องพัก (ขอบคุณน้อง ๆ มากคะ)
ภาพที่ 3.8 บัตรประจําตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพที่ 3.9 บรรยากาศหน้าอาคารห้องพัก

หลังจากเก็ บของเข้าที่ พักเรียบร้อ ยแล้ว จากนั้นเตรีย มตั วเพื่อมาร่วมกิจกรรม Welcome
Reception เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่จะได้พบปะกับเพื่อนครูแต่ละประเทศที่มาร่วม
โครงการ และผู้ดูแลโครงการ HST 2014 ที่ด้านหน้าโรงอาหาร 1 (Restaurant1) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
อาคารที่พัก (ผู้เขียนค่อนข้างตื่นเต้น และกังวลพอสมควรกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ใน
ต่างประเทศ แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงก็สามารถทําความเข้าใจและสื่อสารไปได้ด้วยดี) คณะผู้ดูแล
โครงการได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้เลี้ยงพวกเราด้วย ซึ่งในระหว่างรับประทานอาหาร เป็น
ช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ทําความรู้จักและแนะนําตัวเองกับเพื่อนครูจากแต่ละประเทศ รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับ
การเดินทาง การเรียนการสอน และเรื่องทั่วไป จึงทําให้ความกังวลเรื่องภาษาลดลงไปได้มากทีเดียว
จากนั้น Rolf Landua หัวหน้าโครงการ HST 2014 ได้กล่าวเปิด และแนะนําคณะทํางาน คือ
Konrad Jende, Maureen Prola-Tessaur และ Julia Woithe รวมทั้งให้คําแนะนําในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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ภาพที่ 3.10 Rolf Landua กล่าวเปิดโครงการ ภาพที่ 3.11 Konrad Jende และ Julia Woithe
เวลา 17.45 น.
กิจกรรม Discover CERN Treasure Hunt ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แนะนําให้ทุกคนรู้จักสถานที่
สําคัญต่าง ๆ ภายใน CERN ตามใบงาน โดย Rolf Landua ให้แบ่งกลุ่มตามสิ่งที่สนใจ คือ กลุ่มที่ชอบ
ฟุตบอล กับกลุ่มที่ชอบดูหนัง ผู้เขียนเลือกกลุ่มที่ชอบดูหนัง แต่มีเพื่อนครูจํานวนมากที่เลือกกลุ่มนี้ดังนั้น
Rolf Landua จึงให้แบ่งกลุ่มที่ชอบดูหนังออกเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ เป็นกลุ่มที่ชอบภูเขา และกลุ่มที่ชอบ
ทะเล ซึ่งผู้เขียนเลือกกลุ่มที่ชอบทะเล เมื่องแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จึงให้แต่ละกลุ่มเดินไปหาสถานที่
ต่างๆ ตามใบงาน เมื่อเจอแล้วให้นําตัวอักษรที่ติดหน้าห้อง มาเติมด้านหน้าของแต่ละข้อ เมื่อหาจนครบ
ทุกข้อ แล้วนําตัวอักษรมาเรียงกัน จะได้คําว่า Neutrino หลังจากทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จ ก็แยกย้ายกันไป
พักผ่อน รวมทั้งรับประทานอาหารว่าง
เวลา 20.30 น.
Konrad Jende นัดเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ที่หอ้ ง Georges Charpak (Room F) อาคาร 60 ชั้น
6 ห้องที่ 15 เพื่อให้คําแนะนําต่าง ๆ ดังนี้
- บอกหมายเลขโทรศัพท์สํานักงานที่จําเป็น
- แนะนําสถานที่รับประทานอาหาร คือ ทีโ่ รงอาหาร 1 และ โรงอาหาร 2
- แนะนําเว็บไซต์ https://indico.cern.ch เพื่อดูกําหนดการอบรมโครงการ HST 2014 และ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมและสื่อต่าง ๆ
- แนะนําการเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ ควรสวมใส่รองเท้าที่เรียบร้อย ไม่มีส้น และ
หุ้ ม ข้ อ สวมหมวกกั น น๊ อ คตลอดเวลาที่ เ ข้ า เยี่ ย มชม รวมทั้ ง คนที่ ท้ อ งไม่ ส ามารถเข้ า ไปเยี่ ย มชม
ห้องปฏิบัติการได้
- ให้พวกเรา ไปทําบัตรผ่าน เข้า-ออก CERN (Access Card) พรุ่งนี้ ช่วงเช้า เวลา 9.00 10.00 น. ที่อาคาร 55 ชั้น 1 ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้า B (Entrance B)
- การลงทะเบียนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของ Labtop และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เพราะการติดต่อ
และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระหว่างการร่วมกิจกรรม HST 2014 จะติดต่อทาง E-mail เป็นหลัก
จึ ง ให้ ค รู ทุ ก คนไปลงทะเบี ย นการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในช่ ว งระหว่ า งเวลาอบรมที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง CERN
(http://information-technology.web.cern.ch/help/visitors)
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(Room F)

หลั ง จากร่ ว มกิ จ กรรมเสร็ จ แล้ ว ก็ แ ยกย้ า ยกั น กลั บ ห้ อ งพั ก ซึ่ ง คื น นี้ ผู้ เ ขี ย นเริ่ ม จดบั น ทึ ก
ประจําวัน ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบัน
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557
เวลา 06.30 น.
ตื่นนอนและนั่งเล่นอินเตอร์เน็ต ครึ่งชั่วโมง ได้เวลาอาบน้ํา และรับประทานอาหารเช้าที่โรง
อาหาร 1
ภาพที่ 3.13 อาหารเช้ามื้อแรกที่ CERN ราคา 3.70 CHF

เวลา 8.30 น.
ผู้เขียนกับพี่เอเดินไปทํา Access Card พร้อมกัน ที่อาคาร 55 ชั้น 1 โดยใช้เวลาในการทําบัตร
ประมาณ 3 นาที ก็ได้บัตรมาเรียบร้อย
ภาพที่ 3.14
ห้องที่ทํา Access Card

ภาพที่ 3.15
Access Card
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(ชื่อถนน ภายใน CERN จะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์
คําว่า ROUTE เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ถนน)

ทําบัตรเสร็จ เวลา 9.00 น. เดินกลับมายังอาคาร 39 ชั้น 1 เพื่อมาสํารวจห้องครัว (ห้องอยู่ด้าน
ในสุด) ซึ่งมีอุปกรณ์สําหรับการทําอาหารครบถ้วน และมีตู้สําหรับกดน้ําดื่มด้วย

ภาพที่ 3.17 บรรยากาศภายในห้องครัว

เวลา 10.00 น.
Konrad Jende นัดเจอกันที่ห้อง Georges Charpak (Room F) อาคาร 60 เพื่อฟังบรรยาย
เกี่ยวกับ
1. บรรยายทั่วไปเกี่ยวกับโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN โดย Konrad Jende
2. บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CERN โดย Rolf Landua

ภาพที่ 3.18 บรรยายเกี่ยวกับโครงการ HST
2014 โดย Konrad Jende
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ภาพที่ 3.19 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
CERN โดย Rolf Landua

ภาพที่ 3.20 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
CERN โดย Rolf Landua

(พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นมาฟังบรรยายเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคต่อที่ห้องเดิม)
เวลา 14.00 น.
3. บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค (Introduction to Particle Physics1) โดย
Dr. Tara Shears (University of Liverpool) ซึ่งบรรยายเก่ง และน่าสนใจมาก สามารถทําความ
เข้าใจได้ไม่ยาก

ภาพที่ 3.21 บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
อนุภาค โดย Dr. Tara Shears
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เยี่ยมชมซินโครไซโครตอน (The Synchro Cyclotron (SC)) โดย Konrad Jende แบ่งพวก
เราเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Electron และกลุ่ม Positron ซึ่งผู้เขียนอยู่กลุ่ม Positron ซึ่งนําทางโดย
Goronwy Jones (Gron) และอธิบายเกี่ยวกับซินโครไซโครตอนโดย Rolf Landua
ซินโคร ไซโครตอน เป็นเครื่องเร่งอนุภาครุ่นแรก ๆ ของเซิร์น CERN ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว
จึงนํามาจัดแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง มีการแสดง Animation เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการศึกษา
เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในปีต่าง ๆ ซึ่งเป็น Animation ที่น่าสนใจมากที่สุด (ผู้เขียนตะลึงกับ
ความสามารถในการนําเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจมาก อยากให้ไปดูด้วยตัวเองคะ ...)
ภาพที่ 3.22 Animation นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์อนุภาค

ภาพที่ 3.23 เครื่องเร่งอนุภาครุ่นแรก ๆ ของเซิร์น

กลุ่มของผู้เขียนเยี่ยมชมเสร็จเร็ว จึงมีเวลาในการทําภารกิจส่วนตัว ผู้เขียนจึงได้นั่งคุยกับเพื่อน
ครูชาวอิตาลีและบัลแกเรีย ซึ่งเป็น Roommate กัน เพื่อนครูชาวอิตาลี ชื่อ Silvia Patrizia จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี เล่าให้ฟังว่า ในโรงเรียนมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคเพียงการเกริ่นนําในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าเหมือนกับในประเทศไทย
ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค โดยที่โรงเรียนมีครูฟิสิกส์ถึง 15 คน และเพื่อนครูชาวบัลกาเรีย
ชื่อ Rumyana เล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนมีครูฟิสิกส์เพียง 2 คน และนักเรียนในห้องห้ามเกินห้องละ 25 คน
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนชอบเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในการเรียนฟิสิกส์มาก
เวลา 17.45 - 19.00 น.
Konrad Jende นัดพวกเราอีกครั้งที่ห้อง Council Chamber อาคาร 503 ชั้น 1 ห้อง 1 ซึ่ง
เป็นช่วงของ Question & Answer Session โดย Goronwy Jones (University of Birmingham)
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Gron เป็นผู้อธิบายและตอบคําถามในสิง่ ที่พวกเราสงสัย
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ภาพที่ 3.24 บรรยากาศห้องฟังบรรยาย
Council Chamber (1)

ภาพที่ 3.25 บรรยากาศห้องฟังบรรยาย
Council Chamber (2)
(พี่เอ, ผู้เขียน และ พี่ธร (อ.พงษ์ธร))

ภาพที่ 3.26 Gron อธิบายทฤษฎี
สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

จากนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อน

รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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เวลา 10.00 - 11.00 น.
แนะนําการทํากิจกรรมกลุ่ม (Introduction to Working Group) โดย Konrad Jende ที่
ห้อง Georges Charpak (Room F) โดยมีกิจกรรมกลุ่มให้เลือกทั้งหมด 6 กิจกรรม เพื่อให้พวกเรา
เลือกว่าต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมใด ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กิจกรรมกลุม่ (Working Group) จํานวน 6 กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่ม
(WG)

หัวข้อกิจกรรม

1

How to bring Particle Physics
Masterclasses into developing countries?

Konrad Jende,
Abha Eli Phoboo

2

Bubble Chamber Activity

Gron, Konrad Jende

3

Why and how to do measurements on
Cosmic Rays suitable for high schools.

Konrad Jende

4

Resources on particle physics for teachers Rolf Landua

5

open SESAME!

6

New Experiments and CERN’s S’Cool LAB Julia Woithe

7

How to measure the impact of HST?

ผู้รับผิดชอบ

Rolf Landua
Konrad Jende

Konrad Jende ให้เลือกกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนเลือกกิจกรรมที่ 2
คือ Bubble Chamber ส่วน พี่เอ เลือกกิจกรรมที่ 4 และ พี่ธร เลือกกิจกรรมที่ 1
เวลา 11.00 - 15.00 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Particle Physics โดย Rolf Landua ที่ห้อง Georges Charpak
ภาพที่ 3.27 Rolf Landua อธิบายเกี่ยวกับ
อนุภาคใหม่ ๆ ที่ถูกค้นพบ
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เวลา 18.00- 23.00 น.
กิจกรรมเล่นโบว์ลิ่งที่ร้าน pizzeria bowling - bar - jeux โดย Konrad Jende นัดเจอกันที่
หน้าอาคาร 39 แล้วขึ้นรถบัสมาร้าน pizzeria bowling - bar - jeux ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก CERN และ
สนามบิน Geneva

ภาพที่ 3.28 Gron นับจํานวนสมาชิกก่อนขึ้นรถ ภาพที่ 3.29 ร้าน pizzeria bowling - bar - jeux
Konrad Jende แบ่งกลุ่มให้พวกเรา เพื่อทํากิจกรรมนี้ ผู้เขียนได้อยู่กลุ่มที่ 5 มีสมาชิกทั้งหมด
8 คน เป็นการเล่นโบว์ลิ่งครั้งแรกของผู้เขียน โยนลูกแรกด้วยความไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําให้ขวดล้มได้
ไหม เล่นไปซัก 3-4 รอบ ผู้เขียนสามารถโยนให้ขวดล้มได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ ขอให้มีความตั้งใจ และมั่นใจ
ภาพที่ 3.30 รอเปลี่ยนรองเท้าก่อนเล่นโบว์ลิ่ง
(ก่อนเล่นต้องเปลี่ยนรองเท้าสําหรับเล่นโบว์ลิ่งก่อน)

ภาพที่ 3.31 กิจกรรมโบว์ลิ่ง

รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014

-27หลังจากทุกกลุ่มเล่นโบว์ลิ่งเสร็จแล้วก็มารับประทาน พิซซ่าในเวลาประมาณ 21.00 น. (ด้วย
ความหิวกันมาก) ผู้เขียนรับประทานสลัด และ พิซซ่าไป 2 ชิ้นก็รู้สึกว่าอิ่ม และนั่งคุยกับเพื่อนครูที่อยู่
กลุ่มเดียวกัน และดูการแข่งขันฟุตบอลที่ร้านด้วยกัน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก
(World Cup) ซึ่งคืนนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง บราซิล กับเยอรมัน ซึ่งหลายคนเชียร์ทีมเยอรมัน

ภาพที่ 3.32 กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (1) ภาพที่ 3.33 กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (2)
(Pizza มาเป็นถาดยาวแบบนี้ แต่พนักงานจะตัดแบ่งมาให้)

ภาพที่ 3.34 กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (3)
(ดูฟุตบอลโลกกันในร้าน)

ภาพที่ 3.35 กิจกรรมการรับประทานพิซซ่า (4)
(ขนมเค้กแสนอร่อย ในระหว่างดูฟุตบอลโลก)

กลับถึงที่พักกันเวลาประมาณ 23.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ผู้เขียนไม่ได้
เขียนบันทึกประจําวัน ขอพักผ่อนก่อน แล้วตื่นมาเขียนตอนเช้าวันพรุ่งนี้
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เวลา 09:00 - 12:30 น.
อบรมเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (Particle Acceleration) โดย Dr. Simone Gilardoni เป็น
ผู้บรรยาย ที่ห้อง Council Chamber

ภาพที่ 3.36 ฟังบรรยายเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (1) ภาพที่ 3.37 ฟังบรรยายเรื่องเครื่องเร่งอนุภาค (2)
หลังจากฟังบรรยายจบ ก็พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหาร 1 อาหารกลางวันวันนี้
คือ สเต็กไก่กับเฟรนช์ฟราย
ภาพที่ 3.38 สเต็กไก่กับเฟรนช์ฟราย

เวลา 14:00 - 16:00 น.
เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบแม่เหล็ก (The Magnet Test Facility SM18) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทดสอบ
คุณสมบัติของแม่เหล็กก่อนที่จะนําไปใช้ในจริงในเครื่องเร่งอนุภาค LHC และภายในอาคารมีจุดที่จัด
แสดงเกี่ยวกับแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ RF Cacity หน้าจอบรรยายเกี่ยวกับการนําโปรตอนมาใช้ในเครื่อง
เร่งอนุภาคจากก๊าซไฮโดรเจน รวมทั้งมีเครื่องเร่งอนุภาคที่ปลดประจําการแล้วมาจัดแสดงไว้ให้ดูด้วย

ภาพที่ 3.39 อุปกรณ์ภายในอาคาร SM18
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ภาพที่ 3.40 เครื่องเร่งอนุภาคที่ปลดประจําการแล้ว

ภาพที่ 3.41 สมาชิกในกลุม่ ที่เข้าเยี่ยม
ชมด้วยกัน

เวลา 16:30 - 22:00 น.
ช่วงของการเข้ากิจกรรมกลุ่ม (Working Group Meeting) ผู้เขียนอยู่กลุ่มที่ 2 Bubble
Chamber โดย Konrad Jende นัดเจอกันที่ หน้าห้อง D อาคาร 61 ชั้น 1 ซึ่งอยู่ด้านหน้าห้อง
Georges Charpak เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทํากิจกรรมกลุ่มในเรื่องนี้ โดยมี Gron เป็นผู้ดูแล
เพราะ Gron มีความชํานาญในการอ่านและวิเคราะห์รูปภาพที่ได้จาก Bubble Chamber มาก เมื่อ
สมาชิกในกลุ่มพร้อมกัน Gron ก็ให้แต่ละคนแนะนําตัวเอง ว่าชื่ออะไร มาจากประเทศไหน สอน
นักเรียนระดับชั้นอะไร รวมทั้งมีการสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคหรือไม่ อย่างไร จากการฟังการแนะนํา
ตัวเองของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทําให้ผู้เขียนทราบว่ามีอีกหลายประเทศเหมือนกันที่ยังไม่ได้สอนเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์อนุภาคในโรงเรียน รวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่เพื่อนครูสมาชิกในกลุ่มบางคนก็สอนเนื้อหาเรื่อง
ฟิสิกส์อนุภาคในโรงเรียนแล้ว และมีการจัด Masterclass ให้กับนักเรียนอีกด้วย และเพื่อนครูบางคน
ที่มาจากประเทศสมาชิกของ CERN ก็มาอบรม หรือ นํานักเรียนมาศึกษาดูงานที่ CERN อยู่เป็นประจํา
ในการเข้ากิจกรรมกลุ่มวันนี้ Gron แนะนําให้พวกเรารู้จักว่า Bubble Chamber คือ อุปกรณ์
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในสมัยก่อน โดย Donald Glaser เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นในปี
ค.ศ. 1952 มีของเหลวที่เกิดปฏิกริยาได้ง่ายกับอนุภาคที่มีประจุ จําพวกไฮโดรเจนอยู่ภายใน เพื่อศึกษา
รอยทางเดินของอนุภาค แล้ววิเคราะห์ว่ารอยทางเดินนั้นเป็นอนุภาคชนิดใด มีประจุเป็นลบ หรือ บวก
หรือ เป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุ รวมทั้งแนะนําเว็บไซต์ Bubble Chamber ของ CERN ให้พวกเราศึกษา
เพิ่มเติม คือ
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการอ่านภาพที่ได้จาก Bubble Chamber ไว้ครบถ้วน จากนั้น
Gron ก็ให้ดูตัวอย่างรูปภาพที่ถ่ายได้จาก Bubble Chamber พร้อมทั้งสอนวิธีการดูรอยทางเดินของ
อนุภาคในเบื้องต้น จากนั้นก็ให้พวกเรากลับไปคิดว่าจะนําเสนอกิจกรรมกลุ่มอย่างไร พร้อมทั้งศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Bubble Chamber

ภาพที่ 3.42 เข้ากิจกรรมกลุ่ม Bubble
Chamber

เสร็จจากการประชุมกิจกรรมกลุ่ม ก็แยกย้ายกัน กลับไปพักผ่อน และรับประทานอาหารเย็น
เมื่ อ กลั บ ไปถึ ง ห้ อ งพั ก หลั ง จากทํ า ภาระกิ จ ส่ ว นตั ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ เ ขี ย นจึ ง มานั่ ง ศึ ก ษา Bubble
Chamber จากเว็บไซต์ เพิ่มเติม แล้วเขียนบันทึกประจําวัน ให้เป็นปัจจุบัน
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:00 - 11.30 น.
อบรมเรื่อง Particle Detectors ที่ห้อง Georges Charpak (Room F) โดย Mar Capeans
Garrido (CERN) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดอนุภาคในยุคต่าง ๆ ของ CERN โดยยุคแรก
คือ Bubble Chamber (50’s - 70’s) ยุคต่อมาคือ LEP (1988 - 2000) และล่าสุด คือ LHC
(ปัจจุบัน) รวมทั้งอธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องตรวจวัดอนุภาค

ภาพที่ 3.43 และ ภาพที่ 3.44 ฟังบรรยายเรื่อง Particle Detectors
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ฟังบรรยาย เรื่อง Introduction to A Toroidal Lhc ApparatuS (ATLAS) โดย George
Mikenberg (Weizmann Institute of Science) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดอนุภาค
สถานี ATLAS
ภาพที่ 3.45 George Mikenberg กําลังบรรยาย
เกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์ สามารถทําให้เกิด
มวลได้อย่างไร
ฮ

เวลา 12:15 - 13:30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมตัวไปเยี่ยมชม ATLAS ก่อนพักรับประทานอาหาร
กลางวัน Konrad Jende ได้แบ่งกลุ่มในการเยี่ยมชม ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีน้ําเงิน
กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีส้ม ซึ่งผู้เขียนได้อยู่กลุ่มสีน้ําเงิน มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน โดยนัด
เจอกันที่อาคาร 33 หน้าร้านขายของที่ระลึกของ CERN ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ The Globe

ภาพที่ 3.46 อาหารกลางวันวันนี้

เวลา 13.40 น.
เมื่อถึงเวลานัด เพื่อนครูแต่ละคนก็มาพร้อมกันที่นัดหมายเรียบร้อย ผู้เขียนมาถึงก่อนเวลานัด
หมายจึงได้เดินเข้าไปดูของที่ระลึกของ CERN (ได้รับ E-mail แจ้งจาก Gron ว่า ครูที่เข้าอบรมโครงการ
HST 2014 ได้รับส่วนลดในการซื้อของที่ระลึก 20 %)
กลุ่มของผู้เขียนเยี่ยมชม ATLAS Visitor Centre ก่อน โดย มี Javier Santaolalla Camino
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ หลังจากฟังบรรยาย
เสร็จจึงลงไปเยี่ยมชมเครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS ที่อยู่ใต้พื้นดินประมาณ 85 กิโลเมตร นําทางและ
อธิบายโดย Mr. Markus Joos (นักวิศวกร ประจําสถานี ATLAS)
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-32ภาพที่ 3.47 ระหว่างรอเข้าเยี่ยมชม ATLAS Visitor
Centre ที่ด้านหน้าอาคาร

ภาพที่ 3.48 เครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS

ภาพที่ 3.49 เยี่ยมชมเครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS

หลังจากเยี่ยมชม ATLAS เรียบร้อยแล้ว Gron นัดให้ไปทํากิจกรรมกลุ่ม (working group 2:
Bubble Chamber) ที่ห้องทํางานของ Gron โดยวันนี้ได้ฝึกการอ่านรัศมีของรอยทางเดินของอนุภาค
และใช้ ก ฎมื อ ขวาช่ ว ยการทํ า นายว่ า รอยทางเดิ น ของอนุ ภ าคที่ เ ห็ น บนภาพนั้ น เป็ น ประจุ ช นิ ด ใด
สนามแม่เหล็กมีทิศทางใด รอยทางเดินนั้นเป็นของอนุภาคใด โดยอาศัยการคํานวณกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ภาพที่ 3.50 สมาชิกในกลุ่ม Bubble Chamber
ภาพที่ 3.51 Bubble Chamber
(ถ่ายภาพนี้ระหว่างทางเดินไปที่นัดหมาย)
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คืน เพราะอ่านเกี่ยวกับ bubble chamber ในเว็บไซต์เพิ่มเติมอีก เพื่อเตรียมเข้า Working Group ใน
ครั้งต่อไป
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557
วันนี้ตื่นเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. รีบอาบน้ําและไปทําอาหารเช้าที่อาคาร 39 ผู้เขียนจะทําไข่
ตุ๋นกับไมโครเวฟ แต่ปรับอุณหภูมิเองไม่ได้ (หรืออาจจะหาที่ปรับไม่เจอ) ผู้เขียนตั้งเวลาประมาณ 15
นาที เพราะปกติที่เคยทําใช้เวลาประมาณนี้ ผลปรากฎว่าไข่ตุ๋นไหม้ไปครึ่งถ้วยไม่สามารถรับประทานได้
(อิอิ) จึงต้มมาม่าแทน หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเขียนบันทึกประจําวัน
เวลา 09:00 - 12:30 น.
กิจกรรม Hands-on Activity โดย Konrad Jende จะแบ่งกลุ่มให้ไปทํากิจกรรม Cloud
Chamber โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Muon และกลุ่ม Antimuon ซึ่งผู้เขียนได้อยู่กลุ่ม Muon เมื่อ
แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ก็ลงไปทํากิจกรรม Cloud Chamber ที่ S'Cool Lab ซึ่ง Julia เป็นผู้ดูแลห้องนี้
Konrad Jende บอกว่าห้องนี้ เป็น Hitect Room มีรีโมทในการปรับตําแหน่งไฟได้อย่างน่าอัศจรรย์
จากนั้นแบ่งกลุ่มกันสร้าง Cloud Chamber ซึ่งสมาชิกบางคนบอกว่าเคยสอนนักเรียนทํามาแล้ว เลย
อยากให้คนอื่นได้ฝึกทํา โดยเค้าจะช่วยอธิบายให้ หลังจากสร้าง Cloud Chamber และสังเกตรอย
ทางเดินของอนุภาคเรียบร้อยแล้ว (ต้องมีสมาธิในการสังเกต) พบว่ารอยทางเดินของอนุภาคมีทั้งหมด 3
รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นร่องรอยที่ค่อนข้างใหญ่และชัดเจน รูปแบบที่ 2 เป็นร่องรอยที่บาง และ
เห็นเป็นเส้นยาวกว่าแบบแรก และแบบที่ 3 เป็นแบบที่ขดไปมา จากนั้น Konrad Jende ให้มา
อภิปรายกันว่าลักษณะรอยทางเดินของอนุภาคที่อยู่ในอากาศเป็นอย่างไร และน่าจะเป็นอนุภาคชนิดใด

สร้าง

ภาพที่ 3.52 Konrad Jende กําลังอธิบายการ
สร้าง Cloud Chamber

ภาพที่ 3.53 Cloud Chamber ที่สร้างเสร็จแล้ว
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ภาพที่ 3.54 ดูรอยทางเดินของอนุภาคในอากาศ

ภาพที่ 3.55 Cloud Chamber สําเร็จ

จากภาพที่ 3.55 Cloud chamber สําเร็จเครื่องนี้ Julia บอกว่าราคาแพงมาก แต่ว่าสามารถ
มองเห็นร่องรอยทางเดินของอนุภาคได้เยอะมาก และชัดเจนมาก มีทั้ง Muon, Electron, Alpha เป็น
ต้น
จากนั้นก็กลับขึ้นมาฟังบรรยาย เรื่อง Consolidation ที่ห้อง Georges Charpak เหมือนเดิม
โดย Gron เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นเนื้อหา เกี่ยวกับ Bubble Chamber ทําให้ผู้เขียนเข้ามากขึ้นเพราะได้
ฟังมาแล้วตอนเข้ากิจกรรมกลุ่ม
ภาพที่ 3.56 ฟังบรรยาย เรื่อง Consolidation โดย Gron

เวลา 12:30 - 14:00 น.
แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14:00 - 15:30 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Particle Physics โดย Rolf Landua ที่ห้อง Main Auditorium อาคาร
500 ชั้น 1 ห้องที่ 1 ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการค้นพบอนุภาคฮิกส์ สนามฮิกส์ แบบจําลอง
มาตรฐาน (Standard Model) วัตถุมืด (Dark Matter) และพลังงานมืด (Dark Energy) รวมทั้งสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์ยังสงสัย และกําลังจะค้นหาต่อไปในศตวรรษที่ 21
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ภาพที่ 3.57 Rolf Landua กําลังบรรยาย
เกี่ยวกับ Dark Matter

ภาพที่ 3.58 Rolf Landua กําลังบรรยาย
คําถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังสงสัย

เวลา 16:00 - 17.30 น.
ช่วงของการ Questions and Answers Session
วันนี้กลุ่มไม่ได้นัดทํากิจกรรม Bubble Chamber ผู้เขียนจึงไปซูเปอร์มาร์เก็ตคาร์ฟูร์ซึ่งอยู่ ใน
ฝั่งฝรั่งเศส อยู่ใกล้กับ CERN ห่างจาก CERN จํานวน 2 ป้ายรถเมล์ แต่ผู้เขียนขึ้นรถบัสฟรีกับน้อง ๆ
Summer Student จาก CERN ไปยังชูมานน์ ในฝั่งฝรั่งเศส และเดินต่อไปนิดเดียวก็ถึงซุปเปอร์มาเก็ต
คาร์ฟูร์ ผู้เขียนเดินเลือกซื้อของ และมาจ่ายเงิน ใช้จ่ายไป 7.72 ยูโร และจ่ายเงินไป 20 ยูโร พนักงาน
ทอนเงินมาผู้เขียนก็นับเหรียญไม่คล่องเลยหยิบใส่กระเป๋าแยกไว้ก่อน แล้วกลับมานับที่ห้องพัก พบว่า
พนักงานทอนเงินขาดไป 1 ยูโร (เป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปต้องนับเงินทอนด้วยทุกครั้ง) ขากลับจาก
คาร์ฟูร์ ผู้เขียนเดินกลับ ซึ่งค่อนข้างไกลพอสมควร เรียกเหงื่อได้ดีทีเดียว
คืนนี้ครูแต่ละคนวางแผนที่จะไปเที่ยวในวันเสาร์นี้ บางคนก็วางแผนจะไปดู Music Jazz
Festival ที่ Mountreux เป็นช่วงเทศกาลดนตรี Jazz และมีดนตรีเกี่ยวกับ CERN และอนุภาคฮิกส์
ด้วย ครูบางคนวางแผนจะไปเที่ยวภายในเมืองเจนีวา เพราะบ่ายวันอาทิตย์จะมีกิจกรรม Geneva
Hunting ครูบางคนวางแผนไปเที่ยวเมืองใกล้ ๆ ในฝั่งฝรั่งเศส และครูบางส่วนวางแผนไปเที่ยวเมือง
เบิร์น (ฺBern) ซึ่งผู้เขียนวางแผนจะไปเที่ยวเมืองเบิร์นและเมืองทูนในวันเสาร์ กับพี่เอ พี่ธร น้องกวาง
และน้องเบิร์ด
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557
วันนี้ผู้เขียนตื่นนอนประมาณ 06.30 น. อาบน้ําและเตรียมตัวไปขึ้นรถรางที่หน้า CERN ให้
ทันเวลา 07.13 น. โดยผู้เขียนเดินไปพร้อมกันกับพี่เอ และพี่ธร (ระบบรถที่นี้ตรงเวลา) เพราะนัดน้อง
กวางและน้องเบิร์ดเจอกันที่หน้า CERN น้อง ๆ สอนกดตั๋วรถไปในเจนีวา ซึ่งตู้กดตั๋วที่อยู่หน้า CERN
จะต้องมีเงินให้พอดีกับราคาตั๋วที่จะไป พวกเรากดตั๋วมา 1 ชั่วโมง ราคา 2.5 CHF และเครื่องไม่รับ
แบงค์ รับเฉพาะเหรียญ เมื่อกดตั๋วกันเรียบร้อยก็ขึ้นรถรางสาย 18 ไปในตัวเมืองเจนีวา (สถานีรถไฟใน
เมืองเจนีวา เรียกว่า แกรคอนาแวง หรือเจนีวาคอนาแวงก็ได้)
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เมื่อถึงสถานีแกรคอนาแวง ลงรถรางก็รีบเข้าไปในสถานีรถไฟ เพื่อสมัครตั๋ว Half Fare Card
ใช้สําหรับลดค่าเดินทางครึ่งราคาสําหรับ รถราง รถบัส รถไฟ เรือ น้อง ๆ แนะนํา ให้ซื้อแบบ 1 เดือน
ก็พอ ราคา 120 CHF และซื้อตั๋วรถไฟไปเมืองปลายทาง คือ เมืองทูน (Thun) ชั้น 2 ราคา 58 CHF
(ราคานี้ลดด้วยบัตร Half Fare Card แล้วคะ)
** (บัตร Half Fare Card เหมาะสํารับคนทีต่ ้องการเที่ยวในสวิสเซอร์แลนด์ แบบไม่ติดต่อกันทุกวัน
และสามารถลดราคาค่าตั๋วได้ครึ่งราคา) **
เมื่อซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้ว ก็รีบขึ้นไปที่ชานชาลา ที่ 6 เพื่อรอรถไฟ ไปยัง เมืองทูน ทริปนี้พวก
เราไปเที่ยวเมืองทูน และเมืองเบิร์น กันทั้งหมด 4 คน คือ ผู้เขียน พีเ่ อ พี่ธร และน้องกวาง ส่วนน้อง
เบิร์ดแยกกันทีเ่ จนีวา เพราะน้องเบิร์ดจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่เมืองซุก (Zug) (สบายใจขึ้นเยอะ กับการไป
เที่ยวครั้งแรกในสวิสฯ เมื่อน้องกวางบอกว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน น้องกวางให้คําแนะนําได้ดีมากคะ)
เมื่อถึงเวลารถไฟก็มาจอดที่ชานชาลา เราก็ต้องดูตู้ที่ติดเลข 2 ข้าง ๆ ตู้ เพราะพวกเราซื้อตั๋ว
ราคาชั้น 2 ขึ้นไปบนรถไฟ สะอาดและก็สบายมากคะ นั่งไปคุยกันไป และก็ถ่ายรูปวิวข้างทาง ข้างทาง
วิวสวยมากคะ ไม่นานก็มีคนมาตรวจตั๋ว ถ้าขึ้นรถไฟ แล้วไม่ซื้อตั๋วจะเสียค่าปรับ 120 CHF ซึ่งเป็นราคา
ที่แพงมาก นั่งรถไฟกันไปซักระยะ ถึงเมืองโลซาน ก็มีคนสวิสขึ้นมานั่งใกล้ ๆ กับพวกเรา ได้คุยกันไปจน
ตลอดทาง จนถึงเมืองเบิร์น (คนสวิสคนนี้มีชื่อว่า เดวิด ทํางานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ ในหลาย ๆ
บริษัท และหลายเมือง เพราะชอบเที่ยวหลาย ๆ เมือง และชอบพบปะผู้คน) พวกเราบอกว่าจะไปเที่ยว
ที่เมืองทูนก่อน แล้วค่อยกลับมาเที่ยวที่เมืองเบิร์น เดวิด บอกว่าช่วงเวลาบ่าย 2 โมง เค้าว่างสามารถ
แนะนําที่เที่ยวให้พวกเราได้ พวกเราก็ยินดีมาก เพราะจะกลับจากเมืองทูน มาเมืองเบิร์น ช่วงเวลา
ประมาณเที่ยงอยู่แล้ว
** (เราสามารถซื้อตั๋วสถานีปลายทาง แต่สามารถลงสถานีอื่น ๆ ที่รถไฟผ่านได้) **

ภาพที่ 3.60 บรรยากาศภายในรถไฟ
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รถไฟ

นั่งรถไฟจนถึงสถานีรถไฟในเมืองทูน ก็เดินตรงไปที่ Tourist Information เพื่อขอคําแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนี้ ก่อนเดินเที่ยวกันพวกเราก็ไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนที่ร้าน Take
Away ผู้เขียนเลือก คุกกี้ 2 ชิ้น และ ฮอตดอก 1 ชิ้น ราคารวมแล้ว 8.3 CHF แต่ว่ารับประทานไม่หมด
ก็เก็บใส่ถุงเพื่อรับประทานต่อในช่วงเที่ยง ที่ร้านนี้มีบริการ Wifi ฟรี แต่ละคนเลยมุ่งหน้าอยากเล่น
อินเตอร์เน็ต เพื่อติดต่อกับทางบ้าน

ภาพที่ 3.62 บรรยากาศหน้าร้าน Take Away

พวกเราเดินไปตามทางริมแม่น้ํา ซึ่งใส สะอาด และน้ําเชี่ยวมาก สถานที่แรกที่ไปคือ ปราสาท
เก่าเมืองทูน แล้วต่อด้วยเดินชมย่านเมืองเก่า (Old Town) จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงก็กลับไปที่
สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับมาเมืองเบิร์น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการนั่งรถไฟกลับมาถึงเมือง
เบิร์น จากนั้นพวกเราก็ไปกินกาแฟร้าน Starbuck ที่อยู่ใกล้ ๆ สถานีรถไฟ เพราะเดวิดจะมาหาและเป็น
ไกด์พาพวกเราเที่ยวในเมืองเบิร์น ประมาณ 14.00 น.
ภาพที่ 3.63 บรรยากาศริมแม่น้ํา
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ภาพที่ 3.64 และ ภาพที่ 3.65 บรรยากาศรอบ ๆ ปราสาทเก่าเมืองทูน

ภาพที่ 3.66 และ ภาพที่ 3.67 บรรยากาศรอบ ๆ เขตเมืองเก่า
เมื่อเดวิดมาถึงที่ร้านก็พากันออกไปเดินเที่ยวชมเมืองเบิร์นกัน ที่หอนาฬิกา ปราสาท แม่น้ําและ
โบสถ์ ซึ่งสวยมาก ค่าขึ้นโบสถ์ ราคา 5 CHF ผู้เขียนเดินขึ้นไปถึงจุดชมวิวแรก (ประมาณ 60 เมตร) แต่
อีก 3 คน ขึ้นไปถึงจุดชมวิวสูงที่สุดในโบสถ์ (ประมาณ 20 เมตร) โบสถ์นี้สูงประมาณ 100 เมตร และก็
เดินเที่ยวชมเมืองเรื่อย ๆ (เดวิด บอกว่าในเมืองเบิร์นจะเจอคนมาเล่นกีตาร์ที่ข้างถนนเยอะมากจน
เรียกว่าเป็นถนนสายดนตรี)
ภาพที่ 3.68 บรรยากาศภายในเมืองเบิร์น
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ภาพที่ 3.69 มหาวิหารแบร์นเนอร์มึนเสตอะร์

ภาพที่ 3.70 อาคารรัฐสภาบุนเด๊สเฮ้าส์
(ผู้ชายเสื้อแดงในรูป คือ เดวิด)

ภาพที่ 3.71 ตู้สําหรับฝากกระเป๋าบริเวณสถานีรถไฟ
(ที่สถานีรถไฟจะมีตู้เหล็กไว้สําหรับฝาก
กระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยว)

หลังจากเดินเที่ยวชมภายในเมืองเบิร์นกันจนเหนื่อย ก็กลับไปที่สถานีรถไฟ เวลาประมาณ
17.30 น. ขึ้นรถไปจากเมืองเบิร์น กลับมายังเมืองเจนีวา ถึงเมืองเจนีวาประมาณ 2 ทุ่ม แล้วเดินเล่นชม
เมืองเจนีวาต่อ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง เช่น น้ําพุ Jet d’Eau ร้านนาฬิกา (เจนีวา เป็นเมืองแห่งนาฬิกา
และมีดพับ จริง ๆ เพราะมีร้านขายนาฬิกา และมีดพับเยอะมาก) แล้วกลับมาขึ้นรถรางสาย 18 ที่หน้า
สถานีแกรคอนาแวงเพื่อกลับมายัง CERN

ภาพที่ 3.72 น้ําพุ Jet d’Eau ตอนกลางคืน
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-40เมื่อกลับมาถึง CERN ผู้เขียน และพี่เอ หิวกันมาก ตรงไปทํามาม่า กันที่อาคาร 39 ก่อนขึ้น
ห้องพัก คืนนี้ผู้เขียนและพี่เอหาตั๋วเครื่องบิน หรือ รถไฟ เพื่อจะเดินทางไปปารีส เพราะพวกเราวางแผน
ไว้ว่าในช่วงวันที่ 26-28 ก.ค. 2557 หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปปารีสกัน 3 วัน 2 คืน แต่ติด
ปัญหาไม่สามารถจองเครื่องบินได้ เพราะบัตรเครดิต ต้องการรหัส OTP ก่อนจะดําเนินการเสร็จ
เรี ย บร้ อ ย ซึ่ งรหั ส นี้ จะส่ ง ไปยังหมายเลขโทรศัพ ท์ ข องเรา แต่ว่ าตอนนี้ โ ทรศั พท์ ใ ช้ ไม่ ไ ด้ จึ งจองตั๋ ว
เครื่องบินไม่ได้ จึงเปลี่ยนแผนว่าจะเดินทางด้วยรถไฟ และจะไปซื้อตั๋วกันที่สถานีรถไฟ
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557
วันนี้ผู้เขียนตื่นสาย เวลาประมาณ 7.30 น. แล้วทําภาระกิจส่วนตัว จากนั้นเขียนบันทึก
ประจําวันของเมื่อวันเสาร์ และลงไปรับประทานอาหารเวลา 11.00 น. ก่อนที่จะไปรวมกันที่หน้าโรง
อาหาร 1 เพราะ Gron นัดทุกคนพร้อมกันเวลา 11.55 น. (ห้ามสาย) เพื่อทํากิจกรรมกลุ่มการหา
คําตอบโดยการเดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมืองเจนีวา ตามคําแนะนําในเอกสาร (The Great
Discover Geneva Treasure Hunt) ผู้เขียนและพี่เพียรกิจ รีบวิ่งไปกดตั๋วหน้า CERN ก่อน เพื่อจะไป
ไม่ทําให้กลุ่มเสียเวลา (เพราะเริ่มกิจกรรมตรงเวลามาก เมื่อถึงเวลา 11.55 น. Gron ก็เริ่มกิจกรรม
ทันที) โดยกดตั๋วแบบหลังเวลา 9.00 น. ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถบัส รถราง และเรือ ได้ภายในเมือง
เจนีวาตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้
วันนี้ Mick Storr มาร่วมกิจกรรมด้วย โดย Gron แนะนําให้รู้จักกับ Mick Storr จากนัน้
แบ่งกลุ่มโดยให้ครูที่มาจากประเทศเดียวกันยืนติดกัน แล้วนับ 1 ถึง 6 ผู้เขียนได้ลําดับที่ 2 ก็ไปอยู่กับ
เพื่อนครูลําดับที่ 2 มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน เมื่อ Mick Storr และ Gron อธิบายเรียบร้อยแล้วกลุ่มเราก็
ออกเดินทางไปขึ้นรถรางสาย 18 หน้า CERN เพื่อไปยังสถานีแกรคอนาแวง ในตัวเมืองเจนีวา ใน
ระหว่างนั่งในรถราง ผู้เขียนและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันอ่านรายละเอียดในการเดินทางไปแต่ละสถานที่
แล้วขีดไฮไลต์ไว้ในแผนที่ เพื่อจะได้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น (คนฝรั่งค่อนข้างเก่งเรื่องการ
อ่านแผนที่ และการเดินทางมาก !!!) ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ไม่เครียด ต้องการให้ทุกคนสนุกสนาน
กับการเดินชมเมืองเจนีวา พร้อมกับการเล่นเกมสนุก ๆ

ภาพที่ 3.73 สมาชิกในกลุม่ Geneva Treasure Hunt

ภาพที่ 3.74 ภายในวิหารเซนต์ปิแอร์
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-41กลุ่มของผู้เขียนเดินกันซักระยะหนึ่ง ดูเวลาประมาณ เกือบบ่ายสองโมง รู้สึกหิวกัน จึงมานั่งพัก
ที่ริมน้ําพุ Jet d’Eau ซึ่งเป็นน้ําพุที่สูงมาก บรรยกาศในช่วงกลางวันช่างต่างจากเมื่อคืนที่ผู้เขียนได้มา
ก่อน วันนี้มีผู้คนออกมาเที่ยวพักผ่อน พาลูก ๆ ออกมานอกบ้าน ซึ่งมีหลายครอบครัวที่พ่อแม่ เข็น
รถเข็น พาลูกน้อยเดินเล่น (เป็นบรรยากาศของครอบครัวจริง ๆ ทําให้ผู้เขียนคิดถึงลูกน้อยของตัวเอง
ขึ้นมาทันที อยากพามาเดินเล่นด้วย) หลังจากนั่งพักกันซักระยะหนึ่งก็ขึ้นเรือข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งเพื่อ
ไปค้นหาคําตอบกันต่อไป และเสร็จก่อนเวลาประมาณนัดหมายเกือบครึ่งชั่วโมง จากนั้นเดินทางไปยัง
ร้านอาหาร Edelweiss Restaurant ซึ่ง Konrad ได้ให้พวกเราเลือกเมนูอาหารไว้แล้วทางอีเมล
มี ชีสฟองดู (สไตล์ สวิส), ไก่ผัดซอส (Chicken Goulash) และอาหารสําหรับคนไม่รับประทานเนื้อสัตว์
ซึ่งผู้เขียนเลือก ชีสฟองดู เพราะอยากลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอาหารจานแรก คือ สลัดผัก ตาม
ด้วยอาหารจานหลักที่เลือกไว้ก็คือ ชีสฟองดู ซึ่งเป็นชีสที่เข้มข้นมาก ๆ รับประทานกับขนมปังฝรั่งเศส
(อาจจะเพราะไม่เคยรับประทานชีส ผู้เขียนเลยรู้สึกว่ามันเข้มข้นชีสมากเกินไป) และอาหารจานสุดท้าย
คือ ขนมหวาน เมื่อรับประทานกันเสร็จเรียบร้อยก็พากันกลับมายัง CERN ด้วยเวลาประมาณเกือบ
สามทุ่ม

ภาพที่ 3.75 น้ําพุ Jet d’Eau ตอนกลางวัน

ภาพที่ 3.77 อาคารองค์การสหประชาชาติ

ภาพที่ 3.76 บรรยากาศรอบ ๆ น้ําพุ Jet d’Eau
น้ําค่อนข้างเย็นมาก

ภาพที่ 3.78 อนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
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ภาพที่ 3.79 บรรยากาศภายใน Edelweiss Restaurant

ภาพที่ 3.80 ชีสฟองดู

กลับมาถึงห้ องพัก อาบน้ํ าและลงรูปที่ ไปเที่ ยวมาเมื่อวั นเสาร์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
Update ลงใน Facebook พร้อมกับเขียนบันทึกประจําวันต่อ คืนนี้ผู้เขียนนอนประมาณ ตีหนึ่ง
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
วันนี้ผู้เขียนตื่นนอน ประมาณ 7.00 น. ซึ่งค่อนข้างสายอีกแล้ว จึงรีบอาบน้ําแต่งตัว แล้วไป
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องครัว อาคาร 39 ด้วยความเร่งรีบ เพราะวันนี้เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นที่
อาคาร Training Center ห้อง Salle 11 อาคารที่ 503 ซึ่งอยู่ไกลจากที่พักพอสมควร ผู้เขียนกับพี่เอ
จึงรีบเดินตามกลุ่มเพื่อน ๆ ไปยังอาคารนี้ (เพื่อนบางคนบอกว่าอาคารนี้อยู่ในฝั่งฝรั่งเศส)
เวลา 9:00 - 11:00 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับปฏิสสาร (Research on antimatter @ CERN) โดย Michael Doser
(CERN) ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และฟังบรรยายที่ลงลึกในทฤษฎีนี้เป็นครั้งแรก จึงไม่
ค่อยเข้าใจมากนัก หลังบรรยายจบ เป็นช่วงของการถาม - ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนสามารถทําความเข้าใจ
ได้เพิ่มขึ้น ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวัน Konrad Jende แบ่งกลุ่มให้พวกเราไปชม Antiproton
Decelerator (AD) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Antihydrogen และกลุ่ม Positron ซึ่งผู้เขียนได้
อยู่กลุ่ม Antihydrogen นัดเจอกันที่หน้าไปรษณีย์ เวลา 13.45 น.

ภาพที่ 3.81 Michael Doser กําลังบรรยายเรื่องปฏิสสาร
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-43เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ โรงอาหาร 2 ( Restaurant 2 ) ซึ่งอยู่ใกล้
กับอาคาร Training Center (ฝนตกตลอดทางระหว่างทางเดิน และอากาศค่อนข้างเย็นพอสมควร) แล้ว
เดินกลับมายังหน้าไปรษณีย์ เพื่อรอไปชม Antiproton Decelerator (AD) แต่ Konrad Jende มา
บอกว่ากลุ่มของพวกเราค่อยไปเยี่ยมชมพรุ่งนี้ ตอนนี้ให้ตามสบาย ดังนั้น กลุ่มของผู้เขียนจึงไปทํ า
กิจกรรมกลุ่มเตรียมนําเสนอในช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้อง Gron หลังจากทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อย เพื่อน
ในกลุ่มชวนกันไปดูร้านขายของที่ระลึกเครื่องเร่งอนุภาค CMS ที่อาคาร 40 หลังจากนั้นจึงเดินกลับไป
ยังอาคาร Training Center อีกครั้ง เพื่อนําเสนอความคืบหน้าในการทํากิจกรรมกลุ่ม
เวลา 16.30 - 19.00 น.
นําเสนอความคืบหน้ากิจกรรมกลุ่ม Working Groups: Brief reports on first ideas
เรียงลําดับการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เวลาในการนําเสนอกลุ่มละ 10 นาที เรียงลําดับดังนี้
WG7, WG5, WG4, WG3, WG2, WG1 และกลุ่มสุดท้าย คือ WG6
กิจกรรมของวันนี้มีจบที่การนําเสนอความคืบหน้ากิจกรรมกลุ่ม จากนั้นแยกย้ายกันไปพักผ่อน
ผู้เขียนกับพี่เอ จึงไปทําอาหารเย็นกันที่ห้องครัว อาคาร 39 เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียน
ก็ไปซักผ้า โดยไปซื้อบัตรที่ Reception อาคาร 39 (คิดค่าประกันบัตร 15 CHF และผู้เขียนเติมเงินไป
20 CHF) เป็นการซักผ้าครั้งแรกที่มาอยู่ที่ CERN ด้วยราคา ครั้งละ 3.5 CHF ราคาขึ้นอยู่กับการเลือก
รูปแบบในการซักผ้า หลังจากนั้นก็อบให้แห้ง ราคาก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือก จากนั้นนั่งเขียนบันทึก
ประจําวันให้เป็นปัจจุบัน
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
วันนี้ผู้เขียนตื่นนอนเวลา 07.30 น. ภาระกิจตอนเช้าเหมือนทุกวัน จบลงที่การไปรับประทาน
อาหารที่ห้องครัว อาคาร 39 วันนี้รับประทานข้าวต้มกับหมูหยอง และน้ําพริกปลาป่น กับพี่เอแล้วเดิน
ไปอาคาร Trainning Center
เวลา 09:00 - 10:00 น.
ฟังบรรยายเรื่อง Computing at CERN ที่อาคาร Training Center โดย Tim Smith ซึ่งเป็น
การอธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดอนุภาคแต่
ละเครื่อง เมื่อบรรยายจบ ก็พัก Coffee Break

ภาพที่ 3.82 Tim Smith บรรยายเรื่อง Computing at
CERN
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กลุ่มของผู้เขียนไปเยี่ยมชม CERN's Computing Centre (CC) โดยมีผู้อธิบาย 2 ท่าน คือ
Phat Srimanobhas (Chulalongkorn University (TH)) และ Erwin Roland Bielert (CERN) ซึ่ง
เมื่อขึ้นไปชั้น 2 ห้องที่นําเสนอสามารถมองลงไปเห็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลจํานวนมากมาย ซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลโดยระบบ Grid ที่ห้องนี้ถือว่าเป็น Teir 0 (ข้อมูลทุกอย่างจาก LHC จะผ่านมายัง Teir 0
ที่อยู่ใน CERN Data Centre ก่อนคัดเลือกและส่งข้อมูลไปยัง Tier 1s, Tier 2s และ Tier 3s
ตามลําดับ) จากนั้นนั่งดู Animation ที่หน้าจอสัมผัส ซึ่งเป็น Animation ที่ดีมาก ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียง
บรรยายแต่สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจัดเก็บข้อมูล และระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค LHC (จากเครื่องตรวจวัดอนุภาคแต่ละเครื่อง) เมื่อดู
Animation จบ ก็ลงมาชั้น 1 เพื่อดูตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในแต่ละยุค

ภาพที่ 3.83 คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลจาก LHC

ภาพที่ 3.84 จอแสดง Animation การจัดเก็บข้อมูล

ภาพที่ 3.85 ภายใน CERN's Computing Centre

ภาพที่ 3.86 คอมพิวเตอร์ Mac รุ่นแรก ๆ

หลังจากนี้ ก็ไปเยี่ยมชม Antiproton Decelerator (AD) ที่กลุ่มของผู้เขียนไม่ได้ไป เมื่อวานนี้
ซึ่งอยู่ใกล้กับ CERN's Computing Centre ซึ่งการอธิบายของน้อง... ในวันนี้ (ผู้เขียนจําชื่อไม่ได้) ทําให้
ผู้เขียนเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Antiproton, Antihydrogen และ Anitmatter มากขึ้น (อธิบายได้ดี
มากจริง ๆ)
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ภาพที่ 3.87 ถัง Liquid Helium สําหรับให้ความเย็น

ภาพที่ 3.88 ภายใน AD

เวลา 13:00 - 14:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14:00 - 15:30 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง Beyond the Standard Model โดย Gian Giudice (CERN) ที่อาคาร
Training Center
วันนี้กลุ่มของผู้เขียนไม่นัดกันทํากิจกรรมกลุ่ม แต่ละคนจึงแยกย้ายกันไปทําธุระส่วนตัว ผู้เขียน
เดินกลับมายังอาคาร 60 กับ พี่ธรเพื่อมารอถามเกี่ยวกับการซื้อตั๋วเดินทางไปปารีส ที่ตัวแทนขายตั๋ว แต่
พบว่าราคาค่อนข้างจะแพงกว่าที่ผู้เขียนค้นหาในเว็บไซต์ จึงคิดว่าน่าจะไปซื้อที่สถานีรถไฟเลยดีกว่า
หลังจากนั้น ผู้เขียน และ พี่เอ เดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตคาร์ฟูร์ด้วยกัน โดยเดินไปโรงอาหาร 2 ก่อน
เพราะว่าวันนี้พี่เอทําสมุดจดบันทึกหาย คิดว่าน่าจะลืมไว้ที่นี่ แต่ก็ยังหาไม่เจอ จากนั้นจึงเดินต่อไปยัง
ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต คาร์ ฟู ร์ กั น เพื่ อ ซื้ อ อาหาร วั น นี้ ผู้ เ ขี ย นซื้ อ ของทั้ ง หมดในราคา 13.48
ยู โ ร
พบ ดร. นรพัทธ์ ที่นี้ด้วย โดยบังเอิญ หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ก็เก็บของใส่ถุงผ้าที่เตรียมมา แล้ว
เดินไปขึ้นรถบัสสาย Y เพื่อกลับมายัง CERN วันนี้ผู้เขียนทําผัดกะเพราหมูและไส้กรอก แล้วรับประทาน
กับเส้นสปาเกตตี้ ก็ทําให้รู้สึกว่าได้รับประทานอาหารไทยบ้าง
คืนนี้เขียนบันทึกประจําวันเสร็จ 00.39 น.
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
วั น นี้ ผู้ เ ขี ย นรี บ ตื่ น นอนแต่ เ ช้ า เพราะมี นั ด กั บ เพื่ อ นครู ที่ ม าจากอิ ต าลี แ ละบั ล แกเรี ย มา
รับประทานอาหารเช้าด้วยกันที่ห้องครัว อาคาร 39 นัดกันเวลา 7.30 น. เพราะวันนี้เริ่มฟังบรรยายเร็ว
ผู้เขียนรับประทาน สปาเกตตี้ผัดกะเพรา ครูชาวบัลแกเรียขอชิม บอกว่า เผ็ดมาก เขาไม่เคยรับประทาน
เผ็ดขนาดนี้เลย และอาหารมื้อเช้าเขาจะรับประทานเฉพาะกาแฟและขนมปังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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ฟังบรรยายหัวข้อ LHC Physics โดย Michelangelo Mangano ที่ Training Center
ภาพที่ 3.89 Michelangelo Mangano บรรยาย
เรื่อง LHC Physics

พัก Coffee Break วันนี้ Konrad Jende บอกว่ามีกาแฟและขนมมาเลี้ยงที่ด้านหน้าห้อง
บรรยาย เพราะว่าวันนี้นัดอบรมตั้งแต่เช้าเลยจัดของว่างให้
เวลา 10:15 - 11:00 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง The Uncertainty Principle, Virtual particles and real forces โดย
Gron เป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก
ภาพที่ 3.90 Gron บรรยายเกี่ยวกับ The Uncertainty
Principle

เวลา 11:00 - 12.00 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ The Higgs Particle โดย Prof. Dr. Joseph Incandela ซึ่งเป็นโฆษก
ประจําสถานีตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอสผู้ที่ประกาศการค้นพบอนุภาคฮิกส์ เมื่อปี 2012 ที่เป็นข่าวโด่งดัง
ไปทั่วโลก ซึ่งบรรยายได้น่าสนใจมาก สามารถบรรยายสิ่งที่ยาก ๆ ให้ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย และรู้สึก
ภาคภูมิใจมาก เมื่อรู้ว่าเรามาจากประเทศไทย เขาพูดในทันทีเลยว่าเขารักสมเด็จพระเทพฯ มาก

ภาพที่ 3.91 Joseph Incandela บรรยายเกี่ยว
กับอนุภาคฮิกส์
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เวลา 12:30 - 14:30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และนัดรวมกันทํากิจกรรมกลุ่ม Working Group เวลา
14.00 น. วันนี้มีเวลารับประทานอาหารกลางวันไม่ถึง 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ากิจกรรมกลุ่ม Bubble
Chamber และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อเพื่อนําเสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ 24
กรกฎาคม 2557 ซึ่งผู้เขียนได้รับผิดชอบในเรื่อง Conservation Charge และ Megnetic Field โดย
อยู่กลุ่มเดียวกันกับ Selvia และ Rommania
เวลา 15:00 - 16:30 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง Particle Physics: Cosmology and the Dark Universe โดย Jonathan
R. Ellis

ภาพที่ 3.93 Jonathan R. Ellis

ภาพที่ 3.94 Jonathan R. Ellis บรรยายเกี่ยวกับ
Cosmology and the Dark Universe

เวลา 17.00 - 19.00 น.
เยี่ยมชม CERN Control Center (CCC) และ Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) โดย
Konrad Jende นํารถบัสมารับที่หน้าโรงอาหาร 2

รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014

-48CERN Control Center (CCC)

ภาพที่ 3.95 ภายใน CERN Control Center (CCC)
Alpha Magnetic Spectrometer (AMS)

ภาพที่ 3.96 Alpha Magnetic Spectrometer
(เครื่องตรวจวัดรังสีคอมมิกทีส่ ่งออกไปนอกโลกซึ่งทํางานทั้งวัน ทั้งคืน)
หลังจากจบจากการเยี่ยมชมก็แยกย้ายกัน เพื่อนครูบางคนก็ไปดูดนตรีในเมือง Geneva แต่
ผู้เขียนขอตัวไปรับประทานอาหารเย็น กับ พี่เอ เพราะมีนัดกับ Selvia และ Rommania ทํากิจกรรม
กลุ่มย่อย อีกเวลา 20.00 น.
วันนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะพอสมควร รู้สึกเพลียมาก ผู้เขียนนั่งเขียนบันทึกประจําวันของวันนี้
ถึงเวลา 01.30 น. ก็เข้านอน
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วันนี้ผู้เขียนตื่นสาย ไม่ได้ไปรับประทานอาหารเช้า รีบอาบน้ํา แต่งตัว ไปเข้าฟังบรรยายที่ห้อง
Georges Charpak (Room F) เลย
เวลา 09:00 - 13:15 น.
กิจกรรมปฏิบัติการ Hands-on Activity: Masterclass Workshop โดย Konrad Jende
เป็นผู้บรรยายเอง ซึ่งเป็นการทํา Workshop เกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุภาคจากเครื่องตรวจวัดอนุภาค
โดยวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ ด้ ว ยโปรแกรมจํ า ลอง MINERVA
และ จาก
http://kjende.web.cern.ch/kjende/en/wpath.htm ทําให้ผู้เขียนเข้าใจเกี่ยวกับรอยทางเดินของ
อนุภาคในเครื่องตรวจวัดอนุภาคได้มากขึ้น เหมาะสําหรับการนําไปใช้สอนนักเรียนให้วิเคราะห์ชนิดของ
อนุภาค
ภาพที่ 3.97 กิจกรรม Masterclass Workshop

เวลา 13:15 - 15:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15:30 - 18:30 น.
Konrad Jende นัดเจอกันที่หน้าอาคาร 39 เพื่อขึ้นรถบัสไปเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค
CMS (CMS มีชื่อเต็มว่า Compact Muon Solenoid เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สร้างขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เหมือนกับ ATLAS แต่ใช้เทคโนโลยีที่ต่างกัน CMS
ใช้ขดลวดตัวนํายวดยิ่งมาสร้าง
สนามแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทําหน้าที่ตรวจวัดอนุภาคที่มีเป้าหมายเดียวกับ ATLAS แต่มี
ความแตกต่างในรูปแบบการทํางานและระบบแม่เหล็กในการตรวจวัดอนุภาค)

ภาพที่ 3.98 เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค CMS ภาพที่ 3.99 เครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ที่อยู่
(ภาพด้านหลังมีขนาดพื้นที่หน้าตัด
ใต้ดิน ประมาณ 100 เมตร
เท่ากับของจริง)
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เวลา 20:00 - 22:00 น.
ฟังบรรยาย เกี่ยวกับ History of Scientific Ideas in Western Culture โดย Gron เป็น
ผู้บรรยาย ที่ห้อง Main Auditorium เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ของวัฒนธรรมตะวันตก
หลังจากฟังบรรยายเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน คืนนี้ผู้เขียนเขียนบันทึกประจําวันต่อให้
เป็นปัจจุบัน และทบทวนเกี่ยวกับ Bubble Chamber เพื่อออกแบบการนําเสนอกิจกรรมกลุ่มต่อไป
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:00 - 10:00 น.
ฟังบรรยายเรื่อง Education & Outreach (Physics Lesson) ที่อาคาร Training Center
โดย Jeff Wiener (University of Vienna (AT)) ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสื่อการสอน วิธีการสอน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคในเรื่ อ งที่ นั ก เรี ย นค่ อ นข้ า งจะเข้ า ใจผิ ด ได้ ง่ า ย
(Misconception) เช่น การจําชนิดของควาร์กที่อยู่ในโปรตอนและนิวตรอน

ภาพที่ 3.100 Model conception Proton and Nutron
(ที่มา: CERN)
หลังจากนั้นมีเวลาในการทํากิจกรรมกลุ่ม Working Group แต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทํา
กิจกรรมกับกลุ่มของตัวเอง กลุ่มของผู้เขียนมาทําเรื่อง Conservation Charge และ Megnetic Field
ที่โรงอาหาร 1 หลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้เขียนนึกได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องฟัง
บรรยายเมื่อเช้า จึงส่ง E-mail ไปหา Konrad Jende และเดินกลับไปที่ห้องบรรยาย พบว่าห้องปิด เมื่อ
มาดู E-mail พบว่า Korad ได้เก็บมาให้แล้ว (เดินไปด้วยบรรยากาศที่ร้อนมาก วันนี้อากาศร้อน ฝนไม่
ตก)
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เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค LHCb โดย Konrad Jende แบ่งพวกเราออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
คือ กลุ่ม B Meson และ กลุ่ม Meson ผู้เขียนได้อยู่กลุ่ม Meson เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค
LHCb เวลา 16.00 น. (สถานีตรวจวัดอนุภาค LHCb ทําการทดลองเพื่อสร้างความเข้าใจว่าทําไมเราจึง
อาศัยอยู่ในเอกภพที่เต็มไปด้วยสสาร แต่กลับไม่มีปฏิสสาร โดยมีหน้าที่พิเศษในการศึกษาอนุภาคที่
เรียกว่า "บิวตี้ ควาร์ก" (beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสสารและ
ปฏิสสาร และติดตั้งเซนเซอร์ย่อยเรียงซ้อนกันเป็นความยาว 20 เมตร)

ภาพที่ 3.101 และ ภาพที่ 3.102 เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค LHCb
(ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 100 m)
วันนี้ฝากน้องเพียซซื้อตั๋วรถไฟจากเมืองเจนีวา ไปยังเมืองอินเทอลาเคน เพื่อไปทัศนศึกษาที่
ยอดเขาจุงเฟล้า (Jungfraujoch: Top of Europe) ก่อนออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้า ราคาตั๋ว 34.5
CHF
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
วันนี้ตื่นนอนตั้งแต่ 04.30 น. รีบอาบน้ําแต่งตัว เพราะวันนี้มีนัดกับน้อง ๆ นักศึกษา Summer
Student Programme ไปเที่ยวเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) นัดเจอน้อง ๆ เวลา 05.30 น. ที่หน้า
CERN ทริปนี้มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 7 คน คือ ผู้เขียน พี่ธร น้องเพียซ น้องมิลค์ น้องกวาง น้องเบิร์ด
และอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องกวาง นั่งรถรางสาย 18 จากหน้า CERN ไปลงสถานีรถไฟแกคอนาแวง
เพื่อขึ้นรถไฟจากเจนีวาไปยังเมืองอินเทอลาเคน ซึ่งรถไฟออกจากสถานีเวลา 06.11 น. และแวะเปลี่ยน
ขบวนที่เมืองเบิร์น เดินทางถึงเมืองอินเทอลาเคน เวลา 08.57 น. จากนั้นก็ซื้อตั๋วรถไฟ ไป-กลับยอด
เขาจุงเฟล้า ราคา 89.2 CHF สถานีรถไฟจุงเฟล้า ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ได้ชื่อว่าเป็น
Top of Europe
เมื่อถึงยอดเขาจุงเฟล้า ก็เดินเที่ยวชมหิมะ และตกลงกันว่าจะเดินขึ้นเขาไปยังจุดสูงสุดที่มี
ร้านอาหารตั้งอยู่ ระยะทางในการเดินไปบนภูเขาหิมะประมาณเกือบ 10 กิโลเมตร ไกลมาก อากาศ
หนาวเล็กน้อย เพราะมีแสงแดดซึ่งค่อนข้างแรงพอสมควร แต่เมื่อขึ้นไปถึงร้านอาหารอากาศค่อนข้าง
หนาวมาก (ตามรอยละครคุณชายปวรรุจ) ซึ่งผู้เขียนไม่ค่อยถนัดกับการเดินขึ้นเขา แต่ก็สามารถเดินขึ้น
ไปถึงตําแหน่งที่นัดหมายได้ และพี่ธรเดินรอเป็นเพื่อน เพราะน้อง ๆ เดินกันเร็วมาก (ขอขอบคุณพี่ธร
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เตรียมไป ดื่มน้ํา และถ่ายรูปวิวสวย ๆ ที่ไม่เคยเห็นไปตลอดทาง แต่เมื่อถึงร้านอาหาร ด้วยความที่
เหนื่อยมาก จึงไม่ค่อยอยากรับประทานอะไร จึงรับประทานขนมปังที่เตรียมไป และสั่ง Chocko milk
1 แก้ว กว่าจะเดินขึ้นไปถึงร้านอาหารก็ บ่าย 2 โมง กว่า ๆ มีเวลานั่งพักไม่นานก็ได้เวลาต้องเดินกลับ
เพราะรถไปเที่ยวสุดท้าย เวลา 17.45 น. จึงรีบเดินลงมา ระหว่างทางเดินลงจากร้านอาหาร ทาง
ค่อนข้างชัน และแคบ เพราะข้างทางเป็นเหมือนหน้าผา จึงเดินลงมาค่อนข้างลําบาก เพราะรองเท้าลื่น
จึงนั่งและไสลด์ลงมาแทน ก็สนุกไปอีกแบบ แต่เย็นมาก เพราะต้องเอามือค่อยประคองไว้จับหิมะข้าง ๆ
(ภาพวิวภูเขา มีหิมะอยู่โดยรอบ สวยมาก) แต่รองเท้าผ้าใบเปียกหมดเลย
เมื่อเดินลงเขามาเรียบร้อยแล้วก็มีเวลาอีกเล็กน้อยมาเดินดูภายในถ้ําน้ําแข็ง (ตามรอยคุณชาย
ปวรรุจ อีกแล้ว) ในถ้ํานี้หนาวกว่าอากาศข้างนอกเสียอีก
จากนั้นก็เดินกลับมาขึ้นรถไฟเพื่อกลับไปยังเมืองอินเทอลาเคน (ถึงเมืองอินเทอลาเคน เวลา
ประมาณ 2 ทุ่ม กว่า ๆ) โดยมาลงที่สถานีรถไฟ Interlaken West กัน เพราะที่พักอยู่แถว ๆ นี้ ผู้เขียน
พักโรงแรม Hotel Central Continental ราคา 95 CHF ซึ่งแพงมาก เป็นห้องเดี่ยว แต่เดินทางสะดวก
ห้องของผู้เขียนมองผ่านหน้าต่างเห็นวิว ภูเขา ด้วย คุ้มจริง ๆ (วันนี้รับประทานอะไรไม่ค่อยได้ อาจจะ
เพราะเหนื่อยมาก) ซึ่ง ผู้เขียน พี่ธร และน้องเบิร์ด พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกัน ส่วนน้องมิลค์กับน้องเพี๊ยซ
ก็พักอยู่อีกโรงแรม และ อ.ที่ปรึกษาน้องกวาง กับน้องกวาง ก็พักอีกโรงแรม แต่อยู่ไม่ไกลกัน
คืนนี้ผู้เขียนเข้านอนเวลา 22.30 น.

ภาพที่ 3.103 และ ภาพที่ 3.104 บรรยากาศข้างทางระหว่างนั่งรถไฟ

ภาพที่ 3.105 บรรยากาศข้างทางระหว่างนั่งรถไฟ
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ภาพที่ 3.106 - ภาพที่ 3.109 บรรยากาศบนยอดเขาจุงเฟล้า

ภาพที่ 3.110 - ภาพที่ 3.111 บรรยากาศร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟล้า
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วันนี้ตื่นนอน 07.00 น. ลงไปรับประทานอาหารเช้าของโรงแรม จ่ายค่าห้องพัก และก็ฝาก
กระเป๋าไว้ที่โรงแรม เพราะวันนี้จะเดินเที่ยวในเมืองอินเทอลาเคน จากนั้นเดินไปเจอกับน้อง ๆ ที่
โรงแรมที่น้องกวางพัก ตกลงกันว่าจะไปพายเรือเล่นกันที่ริมทะเลสาบ เมื่อไปถึงปรากฏว่าฝนตก ทาง
ร้านจึงไม่ให้เล่น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า จึงนั่งรับประทานน้ํากันที่ร้านอาหารเพื่อรอให้ฝนหยุดตก
ก่อน
เมื่อฝนหยุดตกจึงเดินเล่นในเมืองอินเทอลาเคน แต่แวะไปกดตั๋วรถไฟเพื่อกลับไปเจนีวาก่อน
แล้วจึงเดินเที่ยว วันนี้วันอาทิตย์บางร้านค้าปิด แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ในเมืองก็เปิด เพราะเป็นเมือง
ท่องเที่ยว (ผู้เขียนได้ซื้อ Magnet ติดตู้เย็นมา 1 ชิ้น ด้วยราคา 7.9 CHF) เดินชมเมืองจนถึงเวลา 13.30
น. จึงไปรับประทาน ฟองดูชีส ด้วยกัน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ทุกคนรับประทานฟองดูชีส ยกเว้นผู้เขียน
ซึ่งไม่ค่อยชอบชีส จึงสั่งสลัดผักมารับประทานแทน

ภาพที่ 3.112 โรงแรมที่ผู้เขียนพัก
(Hotel Central Continental)

ภาพที่ 3.113 สมาชิกที่ไปทัศนศึกษา
ด้วยกัน
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ภาพที่ 3.114 - ภาพที่ 3.115 บรรยากาศเมืองอินเทอลาเคน
ผู้เขียนและพี่ธร ต้องเดินทางกลับเจนีวาก่อนคนอื่น เพราะวันนี้มีฟังการบรรยาย เรื่อง History
of Scientific Ideas in Western Culture (Part 2) โดย Gorn เป็นผู้บรรยาย จึงกลับมาขึ้นรถไฟ
ก่อน เวลา 15.05 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ก็กลับมาถึง CERN และเตรียมตัวเข้าฟัง
บรรยาย โดยผู้เขียนไปทํามาม่ารับประทานก่อนเข้าฟังบรรยาย
เวลา 19:30 - 21:30 น. จึงเข้าฟังบรรยาย ที่ห้อง Main Auditorium วันนี้ Mick เข้ามาใน
ห้องบรรยายด้วย ก่อนที่ Gron จะเริ่มบรรยาย และบอกว่า เมื่อวานเป็นวันเกิดของ Gron จึงถือแก้ว
ไวน์มา 2 แก้ว เพื่อมาดื่มกับ Gron พร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday เมื่อฟังบรรยายจบ กลุ่มของ
ผู้เขียนนัดกันทํากิจกรรมกลุ่ม เพื่อเตรียมนําเสนอในวันพฤหัสบดี โดยทําเป็น Powerpoint นําเสนอ
หัวข้อย่อย เรื่อง Conservation of Charge ที่โรงอาหาร 1 หลังจากเตรียม Powerpoint เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เวลาประมาณ 22.00 น. ก็แยกย้ายกลับไปพักที่ห้องของตัวเอง
คืนนี้ผู้เขียนอาบน้ําและเข้านอนเลย เพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
วันนี้ตื่นนอนเวลา 08.00 น. ทําภาระกิจส่วนตัวและเตรียมไปร่วมกิจกรรม Hands-on
Activity: Perimeter Institut workshop
เวลา 09:30 - 16:30 น.
กิจกรรม Hands-on Activity: Perimeter Institut workshop ที่ห้อง (216-R-401 - Salle
polyvalente PUMP HALL) โดยสถาบัน Perimeter Institut (PI) จากประเทศ Canada มาจัดให้
เป็นสถาบันที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และใช้รูปแบบการสอนแบบ POE (Predict Observe
Explain) ทางสถาบันนําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์อนุภาคในโรงเรียน โดยการกําหนด
คําถาม หรือสถานการณ์ให้ แล้วให้พวกเราคิดว่าน่าจะตอบว่าอย่างไร จากนั้นจึงให้ลงมือทํากิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบสิ่งที่ตอบ แล้วสรุปและอภิปรายผลด้วยกัน เช่น การเคลื่อนที่ของเม็ดทรายผ่านช่องที่ก้นแก้ว
2 ช่อง การทดลองเรื่องการแทรกสอดของคลื่นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกําเนิดคลื่น 2 แหล่ง ทวิภาคของ
คลื่นและอนุภาค และการเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นต้น รวมทั้งแจกสื่อการสอน และ CD ประกอบ
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ภาพที่ 3.116 และ ภาพที่ 3.117 การเคลื่อนที่ของเม็ดทรายผ่านช่องที่ก้นแก้ว 2 ช่อง

ภาพที่ 3.118 การแทรกสอดของคลื่น
มีกล่องดํา (Black Box) มาให้ทํานายด้วยว่าภายในนั้น เชือกแต่ละเส้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร ซึ่งมีเพื่อนครูบางคนถามว่า ที่สถาบันมี Black Box แบบนี้ขายไหม เขาบอกว่าไม่มีขาย
(การศึกษาเรื่อง Black Box จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า “นักฟิสิกส์มีวิธีการ ออกแบบ แบบจําลองทาง
ความคิด หรือแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) อย่างไร” หรือทําให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรมว่า นักฟิสิกส์ใช้แบบจําลองในการอธิบายสิ่งที่สังเกต)

ภาพที่ 3.119 กิจกรรม Black Box

เวลา 12:00 - 14.00 น.
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ก็รีบมาทําต้มยํากุ้ง ที่ห้องครัว อาคาร 39 เพื่อนําไปให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทานในงาน Social
Events : International Evening และกลับมาทํากิจกรรม Hands-on Activity ต่อ
เวลา 14:00 - 16.30 น.
ทํากิจกรรมทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยสถาบัน PI มีอุปกรณ์มาให้ทดลองโดย
ให้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วง กับความเร็วของการเคลื่อนที่ก่อน แล้วให้คาดการณ์ว่าสัมพันธ์
กันอย่างไร แล้วจึงให้ทําการทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักที่ถ่วงกับความเร็วของการเคลื่อนที่
แบบวงกลม โดยใช้มวลจากห่วงจํานวน 15, 13, 11, 9, 7 ชิ้นตามลําดับ และจับเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่
ครบ 10 รอบ เพื่อนํามาคํานวณหาคาบ และความถี่ ต่อไปซึ่งจะไปสัมพันธ์กับความเร็วในการเคลื่อนที่
แบบววงกลม แล้วเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง v2 และ m ซึ่งกราฟที่ได้จะเป็นกราฟเส้นตรงเมื่อได้
ความสัมพันธ์แล้ว จากนั้นทําการทดลองที่ 2 เพื่อหาค่ามวลที่ไม่รู้
จากนั้นกลับมาที่ห้องพัก เพื่อเตรียมตัวไปร่วมงาน Social Events: International Evening
โดยผู้เขียนได้ใส่ชุดไทยและเครื่องประดับที่ยืมมาจากโรงเรียน และช่วยกันกับ พี่เอ แต่งตัว แต่งหน้า
ทําผม เมื่อใกล้ถึงเวลานัดจึงไปนําต้มยํากุ้งที่เตรียมไว้แล้วไปด้วย ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับการแต่งกายด้วย
ชุดไทยของพวกเราทั้ง 3 คน
เวลา 19:00 - 23:59 น. กิจกรรม Social Events: International Evening
กิจกรรมคืนนี้ เริ่มจากการให้ครูแ ต่ละประเทศแนะนําอาหารที่ ตนเองเตรี ยมมาให้เพื่อน ๆ
ฟังก่อน แล้วจึงรับประทานอาหารจากแต่ละประเทศกันตามสบาย บางประเทศก็นําขนมหวานมาซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นช็อคโกแลต ครูจากประเทศจีนเตรียมซุปไก่ ครูจากประเทศอิตาลีเตรียมพาสต้าและ
ขนมคุกกี้ ครูจากประเทศญี่ปุ่นเตรียมเหล้าสาเก และบางประเทศเตรียมไวน์ รสเลิศ ของประเทศ
ตนเองมาให้เพื่อน ๆ ชิมกัน
ตามด้วยการแสดงของแต่ละประเทศ เช่น เพื่อนครูชาวกรีซ ชื่อว่า Elpida สอนเต้นจังหวะ
พื้นเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นการเต้นที่สนุก เป็นจังหวะ น่าสนใจ แต่ก็เหนื่อยเหมือนกัน ส่วนเพื่อนครู
ชาวเนปาล ชื่อว่า Bishnu นําเสนอประเทศตนเองในรูปแบบ Powerpoint ซึ่งก็น่าสนใจมาก ตามด้วย
การแสดงของประเทศไทย พวกเราตกลงจะรําเพลงลอยกระทง โดย พี่ธรจะพูดเกี่ยวกับประวัติของ
ประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยก่อน แล้วก็เปิดเพลงลอยกระทงและสอนให้เพื่อนครูทําท่าและรํา
เมื่อรํากันจนจบเพลง พวกเราก็มอบของที่ระลึก (กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมใบเล็ก) จากประเทศไทยให้กับ
เพื่อนครูทุกคนด้วย ทุกคนต่างขอบคุณ และชอบกระเป๋าผ้าไหมมาก หลังจากจบการแสดงจากทุก
ประเทศที่เตรียมการแสดง ก็เป็นช่วงเวลาของการฟังเพลง และเต้นตามความสนใจ
กลับจากกิจกรรม คืนนีผ้ ู้เขียนนอนประมาณ ตี 1
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ภาพที่ 3.120 อาหารจากแต่ละประเทศ

ภาพที่ 3.121 - ภาพที่ 3.123 ร่วมกิจกรรม Social Events: International Evening

ภาพที่ 3.124 ร่วมการแสดงของประเทศกรีซ

ภาพที่ 3.125 การแสดงของประเทศไทย
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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วันนี้ผู้เขียนตื่นนอน เวลา 07.00 น. รีบอาบน้ําแต่งตัว และไปรับประทานอาหารเช้า
เวลา 09:00 - 13:00 น.
เป็นช่วงของการฟังบรรยายเกี่ยวกับ Education & Outreach ที่อาคาร Training Center
โดยเริ่มด้วย Rolf Landua บรรยายเกี่ยวกับ CERN's E&O programme คือ โปรแกรมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เซิร์นจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและการทดลองของเซิร์นให้กับบุคคลทั่วไป เช่น
กิจกรรม CERN Tours, Open Days, CERN exhibition และ CERN Teacher Programme เป็นต้น

ภาพที่ 3.126 Rolf Landua บรรยายเกี่ยวกับ CERN's E&O
programme

เวลา 10.00 - 10.30 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง IPPOG and International Masterclasses โดย Kate Shaw (INFN
Gruppo Collegato di Udine and ICTP Trieste)
IPPOG คือ กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการและสนับสนุน International Masterclasses และ
รวบรวมสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคไว้มากมาย สามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
http://ippog.web.cern.ch ซึ่งจะมีการจัด International Masterclasses ขึ้นในเดือนมีนาคมของทุก
ปี ชื่อโครงการ คือ “Researchers for one day” โดยเปิดอบรมให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง
15 - 19 ปี ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับแบบจําลองมาตรฐาน เครื่องตรวจวัดอนุภาค และ เครื่องเร่งอนุภาค ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็น
กิจกรรมปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลผลการทดลองจาก ALICE, ATLAS, CMS or LHCb และช่วงสุดท้ายจะ
เป็นการ International Video conference กับ CERN หรือ Fermilab
เวลา 10:30 - 11.00 น. พัก Coffee Break
วันนี้ มีกาแฟ และขนมมาเลี้ยง ที่หน้าห้องบรรยาย และบอกว่ามีข่าวดี คือ นอกจากวันนี้จะ
ไปเยี่ยมชม COMPASS แล้ว จะไปเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE ด้วย ซึ่งทุกคนต่างดีใจมาก
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Virtual Visits with the ATLAS experiment โดย Steven
Goldfarb (University of Michigan (US)) เป็นการแนะนําแหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับ
การทดลองของเครื่องตรวจวัดอนุภาค ATLAS เช่น Web Pages, Blog, Social Media, Webcast
Channels, Virtual Visits, Visitor Centre, Underground Visits, Local Events, Insititue
Events, Masterclass และ Traveling Exhibits เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากหลากหลาย
ช่องทางที่โดยเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราเอง

ภาพที่ 3.127 Steven Goldfarb กําลัง
บรรยาย เกี่ยวกับ Virtual
Visits with the ATLAS
experiment

เวลา 12:00 - 13.00 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ S'Cool LAB โดย Julia Woithe (Universitaet Kaiserslautern (DE))
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการสร้างห้อง S'Cool LAB (เริ่มสร้างเมื่อปี 1999) กิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ที่
สามารถทําการทดลองในห้องนี้ เช่น การทดลองเรื่อง Hall-Effect, Rutherford, Spinthariscope,
Franck-Hertz, Planck’s constant รวมทั้งการสร้าง Cloud Chamber เป็นต้น (โดยจะเน้นการ
ทดลองพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CERN เป็นหลัก) เมื่อบรรยายจบ Konrad นัดพวกเราให้มาเจอกันที่หน้า
อาคาร 39 เวลา 14.45 น. เพื่อนั่งรถบัสไปเยี่ยมชม COMPASS และ สถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE

ภาพที่ 3.128 S'Cool LAB

เวลา 13:00 - 14:45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 1 วันนี้ผู้เขียนเลือกทานเฉพาะปลาแซลมอนและ
แคนตาลูป ซึ่งแคนตาลูปที่นี้หวานมาก จากนั้นมีนัดกันไปทํากิจกรรมกลุ่มโดยนัดเจอกันที่ห้อง Gron
ประชุมกันเพื่อวางแผนเตรียมการนําเสนอรอบสุดท้ายในวันพฤหัสบดีนี้
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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ผู้เขียนไปรอที่หน้าอาคาร 39 ก่อนเวลานัด เพื่อรอขึ้นรถบัส Konrad Jende แบ่งพวกเรา
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จํานวน 28 คนให้ลงที่ สถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE ก่อน และกลุ่มที่ 2
อีกจํานวน 28 คน ให้ลงที่ COMPASS ก่อน ซึ่งผู้เขียนอยู่กลุ่มที่ 2
COMPASS มีชื่อเต็มว่า “Common Muon and Proton Apparatus for Structure and
Spectroscopy” ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับควาร์กและกลูออนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จึงสามารถทําให้เกิด
เป็นอนุภาคได้

ภาพที่ 3.129 และ ภาพที่ 3.130 ภายในห้องทดลอง COMPASS
จากนั้นรถบัสมารับไปเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE และพากลุ่มแรก ไป COMPASS
ภายในสถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE ต้องเข้าประตูไปครั้งละ 1 คน เช่นเดียวกับการเยี่ยมชมที่สถานี
ตรวจวัดอนุภาคอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยโดยต้องนํากุญแจที่เจ้าหน้าที่ให้มา แตะที่ Sensor ที่หน้า
ประตู เพื่อให้ประตูเปิด แล้วเราเดินเข้าไปยืนภายในกรอบสีเหลืองนิ่ง ๆ เพื่อให้เครื่องสแกนดวงตา
จากนั้นประตูอีกด้านจึงเปิดและสามารถเข้าไปชมภายในห้องทดลองขนาดใหญ่ของสถานีตรวจวัด
อนุภาค ALICE ได้

ภาพที่ 3.131 ประตูเพื่อเข้าไปยัง ALICE

ภาพที่ 3.132 สถานีตรวจวัดอนุภาค ALICE
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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Jende จึงพาไปดูห้องแสดงนิทรรศการของ ALICE ผู้เขียนเดินดูโดยรอบ และอ่านโปสเตอร์ที่ติดไว้ที่
ฝาผนัง มีการ์ตูนเกี่ยวกับ ควาร์ก กลูออน พลาสมา ติดไว้ด้วย สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ไม่ยาก

ภาพที่ 3.133 ตัวอย่างการ์ตูน ALICE
จากนั้นออกมารอรถบัสที่ด้านหน้า (รอนานพอสมควร เพราะรถบัสต้องรอรับกลุ่มที่ 1 มาจาก
COMPASS) กลับมาถึงอาคาร 39 เวลา 19.20 น. แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเย็น เพราะมีการฟัง
บรรยายต่อเวลา 20:20 น. ผู้เขียน และ พี่เอ จึงไปทํากับข้าวกันที่ห้องครัว เหมือนเดิม วันนี้ หุงข้าว อุ่น
ต้มยํากุ้ง ไข่เจียว และอบขนม รับประทานกัน
เวลา 20:20 - 22:00 น.
เข้าฟังบรรยาย เรื่อง History of Scientific Ideas in Western Culture (Part 3) โดย Gron
เป็นผู้บรรยาย ที่ห้อง Main Auditorium
เมื่อฟังบรรยายจบ ก็แยกย้ายกลับไปพักผ่อน คืนนี้ผู้เขียนได้เขียนบันทึกประจําวันของวันจันทร์
และวันอังคาร แล้วนอนพักผ่อน
วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557
วันนี้ผู้เขียนตื่นนอน 07.30 น. รีบอาบน้ําแต่งตัว และไปร่วมกิจกรรม Chat with the DG
เวลา 08:45 - 09:30 น.
ร่วมกิจกรรม Ask Rolf Heuer about CERN ที่อาคาร 13 ชั้น 2 ห้องที่ 5 ทุกคนเข้ามานั่งใน
ห้องตรงเวลามาก
Rolf Heuer เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน และดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการทั่วไปของเซิร์น
(Director General: CERN) ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน Rolf Heuer เปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนถาม
คําถามที่สงสัย อย่างเป็นกันเอง เช่น การถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้าของเซิร์นจะมีการ
พัฒนาอย่างไร หรือ ต่อไปเซิร์นจะทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดอีกบ้าง รวมทั้งการถามเกี่ยวกับการเข้า
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014

-63มาทําวิจัยในระดับปริญญาเอกที่เซิร์น มีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร และเซิร์นได้รับแหล่งเงินทุนมา
จากที่ใด และได้รับมาได้อย่างไร เป็นต้น

ภาพที่ 3.134 Rolf Heuer

ภาพที่ 3.135 Rolf Heuer ตอบคําถาม

เวลา 09:45 - 12:15 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง Medical Applications from Physics ที่อาคาร Training Center โดย
Manjit Dosanjh (CERN) เป็นผู้บรรยาย

ภาพที่ 3.136 Manjit Dosanjh กําลังบรรยาย เรื่อง Medical Applications
เวลา 10:45 น. พัก coffee break
เวลา 11:00 - 12.15 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง Technology Transfer - Examples and their possible application
โดย Enrico Chesta (CERN)
เมื่อฟังบรรยายเสร็จ มีเอกสารเกี่ยวกับ Technology Transfer แจกด้านหลังห้องบรรยาย
วันนี้ Konrad Jende ถ่ายรูปพวกเราทั้งหมด (HST 2014) ทั้งบรรยากาศภายในห้อง และถ่ายรูปรวม
ทั้งหมดหน้าอาคาร Training Center มีทั้งรูปที่แสดงสีหน้ายิ้มแย้ม สดใส รูปที่แสดงสีหน้าเคร่งขรึม
ถ่ายรูปด้วยหลากหลายอารมณ์
รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 2 เมื่อรับประทานเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนเดินไปเยี่ยม
ชมภายในพิพิทธภัณฑ์โกลบ (The Globe) เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เวลา 16:00 - 17:30 น.
ช่วงเวลาของการ Question and Answer Session กับ Michelangelo Mangano (CERN)
หลังจากนั้นกลุ่มของผู้เขียนนัดกันเพื่อเตรียมการนําเสนอกิจกรรมกลุ่มในวันพรุ่งนี้ จึงไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม Masterclasses ของ Konrad Jende ต่อจากครั้งก่อน
การเตรียมการนําเสนอกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ Gron แนะนําว่าอยากให้สมาชิกได้นําเสนอหน้าชั้น
กันทุกคน เพราะจะเป็นประสบการณ์ที่ดี ในการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่ CERN ผู้เขียนได้หัวข้อใน
การนําเสนอเป็นลําดับที่ 3 เรื่อง กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า ในเบื้องต้นโดยเป็นการเกริ่นนําให้ครูได้รู้จัก
กับ Bubble Chamber Pictures ซึ่งผู้เขียนต้องขอขอบคุณ Gron มากที่ได้ช่วยแนะนําการพูดให้กับ
ผู้เขียนทําให้ผู้เขียนมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อแบ่งหัวข้อกับนําเสนอครบทุกคนแล้ว ก็ซ้อมนําเสนอจริง 2
รอบ เพื่อดูความถูกต้องในการพูดและจับเวลาในการนําเสนอ เพราะ Konrad Jende ให้เวลาในการ
นําเสนอแต่ละกลุ่มประมาณ 15 นาที ซึ่งหลังจากซ้อมรอบที่ 1 เสร็จแล้ว Gron ก็จะมาช่วยให้
คําแนะนําเพิ่มเติม สําหรับการพูดของครูแต่ละคน (ผู้เขียนคิดว่าเป็นกระบวนการทํางานกลุ่มที่ดีมาก
ช่วยเหลือ แนะนํา และเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกัน) เมื่อซ้อมรอบที่ 2 จึงผ่านไปได้ด้วยดี จากนั้นก็
แยกย้ายกลับไปที่พักของตนเอง
คืนนี้ผู้เขียนซ้อมนําเสนอด้วยตัวเองอีกหลาย ๆ รอบ เพราะตื่นเต้นกับการพูดเป็นภาษาอังกฤษ
หน้าชั้นนิดหน่อย
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:00 - 09:30 น.
กิจกรรม Open Questions in Particle Physics โดย Rolf Landua ที่ห้อง Georges
Charpak เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ อนุภาคฮิกส์ แบบจําลองมาตรฐาน การค้นคว้าหาคําตอบเกี่ยวกับ
ปรากฎาการณ์ใหม่ ๆของ LHC เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ Dark Matter, Dark Energy,
Extradimentions เป็นต้น และเครื่องเร่งอนุภาคใหม่ของ CERN ในอนาคต (FCC) โดยเป็นเครื่องเร่ง
อนุภาคที่มีเส้นรอบวงประมาณ 80-100 km ซึ่งใหญ่กว่า LHC มาก และสามารถเร่งโปรตอนให้มี
พลังงานสูงถึง 100 TeV

ภาพที่ 3.137 Future circular collider (FCC)
(ที่มา : CERN)

รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014
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ฟังบรรยาย เรื่อง The CLIC Project โดย Lucie Linssen เป็นผู้บรรยาย โดย CLIC Project
คือ โครงการการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแบบเส้นตรง ที่ให้อิเล็กตรอนและโพซิตรอนเคลื่อนที่ชนกันด้วย
พลังงาน 3 TeV

ภาพที่ 3.138 The CLIC Project
(ที่มา : CERN)

เวลา 11:00 - 11.30 น.
ฟังบรรยาย เรื่อง Future Circular Collider Study โดย Dr. Michael Benedikt เป็น
ผู้บรรยาย
เวลา 12:00 - 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 16:00 - 18:45 น.
ช่วงของการนําเสนอกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 1 (Working Groups: Final Reports: Part1) วันนี้มี
การนําเสนอเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 7, กลุ่มที่ 2 (กลุ่มของผู้เขียน) และ กลุ่มที่ 6 ซึ่งกลุ่มของผู้เขียนได้
นําเสนอเป็นลําดับที่ 2

ภาพที่ 3.139 และ ภาพที่ 3.140 การนําเสนอกิจกรรมกลุ่ม Bubble Chamber
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ภาพที่ 3.141 - ภาพที่ 3.143 การนําเสนอการทดลอง
ใหม่ ๆ ของกลุ่มที่ 6

เย็นวันนี้ผู้เขียนมีนัดกับ ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ, พี่เอ, พี่ธร, น้องกวาง, น้องเบิร์ด, น้องเพียซ,
น้องมิลค์ และน้องแนน (นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากประเทศจีน ที่มาทําวิจัยที่ CERN) ไป
รั บ ประทานอาหารเย็ น ด้ ว ยกั น ที่ เ มื อ งเจนี ว า ที่ ร้ า นอาหารอิ ต าลี ผู้ เ ขี ย น และพี่ เ อ สั่ ง พิ ซ ซ่ า
และสปาเกตตี้มารับประทานด้วยกัน เพราะอาหารจานใหญ่มาก อร่อยมากคะ

ภาพที่ 3.144 อาหารเย็นร้านอิตาลี
ในเมืองเจนีวา
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เวลา 09:00 - 12:30 น.
ช่วงของการนําเสนอกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 2 (Working Groups: Final Reports: Part2) วันนี้มี
กลุ่มที่นําเสนอทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยเรียงลําดับ ดังนี้ กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 1 (กลุ่มของพี่ธร) และ
กลุ่มที่ 4 (กลุ่มของพี่เอ)
เวลา 12:30 - 14:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14:00 - 15:00 น.
ช่วงของการปิดการอบรม (Closing Session) โดย Rolf Landua กล่าวปิดการอบรมโครงการ
HST 2014 รวมทั้งให้พวกเราปรบมือแสดงความขอบคุณให้กับการดูแล และการทํางานของ Gron และ
Konrad Jende จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรในการเข้ารับการอบรม ให้กับผู้เข้าอบรมแต่ละคน ซึ่ง
ในช่วงของการมอบเกียรติบัตร Rolf Landua และ Konrad Jende จะเรียกชื่อและเดินนําเกียรติบัตร
มาให้ผู้เข้าอบรมที่ที่นั่งแล้วจับมือแสดงความยินดี ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากในประเทศไทย ที่จะเน้น
พิธีการมากกว่า มีการแจกโปสเตอร์และของที่ระลึกของ CERN ด้วย จากนั้น พวกเราจึงมอบของที่ระลึก
จากประเทศไทย ให้กับ Rolf Landua, Gron และ Konrad Jende

ภาพที่ 3.145 Closing Session

ภาพที่ 3.146 และ ภาพที่ 3.147 มอบของที่ระลึกให้กับผูจ้ ัดการอบรม
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กิจกรรมสุดท้ายของการอบรมที่นี้ คือ การเลี้ยงอําลา Social Events: Farewell BBQ โดย
Konrad Jende นัดให้พวกเรามาขึ้นรถบัส เพื่อไปยังสถานที่จัดงาน Farewell BBQ

ภาพที่ 3.148 กิจกรรม Farewell BBQ

ภาพที่ 3.149 กิจกรรม Farewell BBQ
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บทที่ 4
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการครู ส อนฟิ สิ ก ส์ ภ าคฤดู ร้ อ นเซิ ร์ น 2557
(HST2014) มีดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและเซิร์น
การได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ทําให้ผู้เขียนได้มีโอกาสอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค
และการทดลองของเซิร์น เป็นภาษาไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ที่ดี ทําให้ผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคมากขึ้นจากที่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนเลย และเมื่อได้ไป
อบรมที่เซิร์นจึงทําให้ผู้เขียนสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ ๆ
ได้เรียนรู้ว่าครูจากหลายประเทศมีความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคกันพอสมควร อีกทั้งการได้ฟังบรรยาย
เกี่ยวกับการทดลองของเซิร์นและเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาคแต่ละสถานี ทําให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของการทํางานของเซิร์นและการทดลองได้ดียิ่งขึ้น สามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรง
เหล่านี้ไปสอนนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น แบบจําลองมาตรฐาน อนุภาคมูลฐาน Cosmology เครื่อง
เร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัดอนุภาค สนามแม่เหล็ก กฎมือขวา ประโยชน์ของสนามแม่เหล็ก เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการตอกย้ําผู้เขียนว่าครูไม่ควรสอนเนื้อหาเฉพาะในหนังสือเรียนเท่านั้น ต้องพัฒนาตนเองและ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ๆ เพื่อมาสอนและเล่าให้นักเรียนฟัง ด้วยวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติมากขึ้น สอนให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับชีวิตประจําวันให้ได้ ฝึกให้นักเรียนกล้า
ถาม กล้าตอบ เพื่อให้นักเรียนไทยชอบที่จะเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
2. เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
จากการได้ฟังบรรยาย ได้พบปะ พูดคุย และเห็นวิถีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น รวมทั้งการ
เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค เป็นการช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้เขียน ในการพัฒนานักเรียน
และประเทศชาติ
3. มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี
การได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ การพูดคุยในหลากหลายเรื่องราว กับเพื่อนครูจากนานาประเทศ เป็น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทําให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน มีการสร้าง Facebook ของกลุ่ม
HST2014 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน มีการ Share รูปภาพผ่านทาง Dropbox มีการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่าน E-mail และอีกหลากหลายช่องทางทําให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้
ตลอดเวลาและยาวนานมากขึ้น
4. พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน
การได้เข้าร่วมโครงการนี้ทําให้ผู้เขียนได้พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน นอกจากด้านความรู้
เช่น การตรงต่อเวลา การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ ๆ เป็นต้น
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บทที่ 5
ข้อแนะนําสําหรับการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
การเข้าร่วมโครงการในปีต่อไปควรมีการเตรียมตัวดังนี้
1. การเตรียมตัวด้านภาษาและเนื้อหา
• ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
• อ่านหนังสือเพิ่มเติมก่อนและหลังจากการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ เช่น
หนังสือ เจาะ CERN ของ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และ ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ และ หนังสือ
Higgs Boson ของ ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และศึกษาเนื้อหา
ต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของโครงการและเว็บไซต์ของเซิร์น เช่น
http://teachers.web.cern.ch/teachers/
http://cern60.web.cern.ch/en/cern-exhibitions-content
• ควรฟังการบรรยายต่าง ๆ ของเซิร์นมาล่วงหน้าบ้าง เพื่อจะได้คุ้นชินกับสําเนียงการพูด และ
เนื้อหา สามารถดาวน์โหลด VDO หรือ Animation ต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของโครงการและ
เว็บไซต์ของเซิร์น รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารการอบรมต่าง ๆ จากปีที่ผ่านมา
• ควรฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสไว้บ้าง เช่น คําว่า สวัสดี ขอบคุณ และ ขอโทษ ฯลฯ เพราะชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ที่สวิสเซอร์แลนด์ในเมืองเจนีวาพูดภาษาฝรั่งเศส และมีป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส
บ้าง
2. การเตรียมตัวด้านเครื่องแต่งกายและของใช้จําเป็น
• ควรเตรียมเสื้อกันฝน ร่ม หมวก ครีมกันแดด มาด้วย เพราะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย
บางวันมีทั้งฝนตก แดดออก และก็หนาวมาก
• เสื้อผ้าสําหรับสวมใส่สบาย ๆ สําหรับสวมใส่ในแต่ละวัน เพราะ ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเป็นช่วง
ฤดูร้อนของสวิสเซอร์แลนด์ แต่ก็ควรมีเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย เพราะถึงแม้ว่าเป็นฤดูร้อน
แต่อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 14-17 องศา ซึ่งก็ค่อนข้างเย็นสําหรับคนไทยพอสมควร
(แต่กลางวันจะยาวกว่ากลางคืน พระอาทิตย์ตกประมาณ 3 - 4 ทุ่ม จึงมีเวลาในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ยาวนาน)
• เตรียมรองเท้าสําหรับการเดินได้อย่างสะดวกและรัดกุม เช่น รองเท้าผ้าใบ เนื่องจากในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเดินเยอะพอสมควร หรือ การไปเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาคก็ควร
จะสวมใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความปลอดภัย
• ควรเตรียมชุดไทย สําหรับการแสดงในค่ําคืนวัน International Evening ที่มีการแสดงของแต่
ละชาติ
• เตรียมยาสามัญประจําบ้านไปบ้าง เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง
ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ ยาแก้เมารถ และยาดม เป็นต้น
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-71การเตรียมตัวด้านอุปกรณ์สอื่ สาร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ควรเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Smartphone, Ipad หรือ Tablet ที่สามารถพกติดตัว
ได้ตลอดเวลา เพราะการติดต่อที่นี่จะติดต่อโดยการใช้ E-mail เป็นหลัก และจะมีการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการต่าง ๆ ในเว็บไซต์
• เตรียม Universal Adapter ไปด้วย เพราะสามารถปรับรูปแบบให้เสียบใช้กับเต้าเสียบทุก
ประเภททั่วโลก
การเตรียมอาหาร
• ถ้าอยากทําอาหารไทยรับประทาน (ค่อนข้างประหยัดพอสมควร) ควรเตรียมกล่องที่สามารถ
เข้าไมโคเวฟได้ และกล่องใส่อาหารที่ทําเสร็จแล้วไปด้วย หรืออาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ ซึ่ ง
ผู้เขียนเตรียมมาม่า ข้าวต้มสําเร็จรูป หมูหยอง น้ําพริกปลาแห้ง เครื่องปรุงสําเร็จรูป รวมทั้ง
ขนมจากประเทศไทยไปด้วย
• เตรียมอาหารประจําชาติ สําหรับงาน International Evening ไปด้วย (ผู้เขียนและพี่เอ
เตรียมเครื่องปรุงต้มยําสําเร็จรูปจากประเทศไทยไปทําต้มยํากุ้งในวันงาน)
• อาหารสด สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น คาร์ฟูร์ และ Migro เป็นต้น ราคาจะถูกกว่า
ซื้อที่ร้านค้า แต่จะไม่มีบริการถุงพลาสติกเหมือนในประเทศไทยถ้าจะใส่ถุงพลาสติกจะต้องเสีย
เงินซื้อ จึงควรนําถุงผ้าไปไว้สําหรับใส่ของที่ซื้อไปด้วย
การเตรียมแลกเงินสวิสฟรังและเงินยูโร
• ควรแลกเงินสวิสฟรัง ไปบางส่วนก่อน (สามารถแลกเงินได้ที่บริษัทซุปเปอร์ริช อัตราการแลก
จะถูกกว่าแลกผ่านธนาคาร) และควรแลกเงินยูโรไปด้วย เพราะถ้าจะไปซื้อของในฝรั่งเศสต้อง
ใช้เงินยูโร (ซื้อของในฝั่งฝรั่งเศสจะราคาถูกกว่าซื้อในสวิส) ศึกษาเงินยูโรและเงินสวิส ไว้ด้วย
เพราะเวลาทอนเงินจะได้สามารถตรวจสอบได้
การเตรียมตัวด้านความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์
• ควรบันทึกเบอร์โทรศัพท์สถานที่สําคัญต่าง ๆ ไว้ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ของเซิร์น สถานฑูต
ประเทศไทยประจําสวิตเซอร์แลนด์ สถานีตํารวจ โรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ประสานงานไว้ด้วย ในกรณีฉุกเฉิน
ควรจดบันทึกเป็นประจําวันทุกวัน ให้เป็นปัจจุบันในระหว่างการอบรม เพราะรายละเอียดของ
กิจกรรมค่อนข้างมาก และควรมีสมุดจดบันทึกไว้ด้วย เพื่อจะได้บันทึกได้ทันที จะได้ไม่ลืม
ข้อแนะนําเพิม่ เติมเกี่ยวกับที่พัก
• ภายในห้องพักของโรงแรม ไม่มีแอร์ และโทรทัศน์ ให้ เพราะอากาศเย็นสบายตลอดปี มีแต่
เครื่องทําความร้อนสําหรับหน้าหนาว ที่นี่หน้าร้อนร้อนมากคะ
• ห้องพักสําหรับครูโครงการ HST2014 จะมี 2 อาคาร คือ อาคาร 39 และ อาคาร 41 ซึ่งอยู่
ใกล้กัน และอยู่ใกล้กับโรงอาหาร และอาคารที่อบรม
• ห้องพักอาคาร 39 จะมีห้องครัว ห้องซักผ้า รีดผ้า ให้ใช้รวมกัน ส่วนที่อาคาร 41 เป็นลักษณะ
คล้ายโรงแรมจะมีเฉพาะห้องพัก หากต้องการซักผ้า หรือทํากับข้าวจะต้องไปทําที่อาคาร 39
(ซึ่งผู้เขียนและพี่เอพักที่อาคาร 41)
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บทที่ 6
การขยายผลหลังการเข้าร่วมโครงการ
หลังการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน เซิร์น ผู้เขียนได้ดําเนินการขยายผลความรู้
และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เซิร์น ให้กับนักเรียนและเพื่อนครู และกิจกรรมที่จะดําเนินการในอนาคต
ดังนี้
ตารางที่ 6.1 กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว
ที่ วัน/เดือน/ปี
ลักษณะกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1 4 ส.ค. ปัจจุบัน

เล่าประสบการณ์ที่เซิร์นทั้งด้านความรู้
การทดลองของเซิร์น
สือ่ การเรียนรู้จาก
สถาบัน PI และการใช้ชีวิตในต่างแดน เป็น
ต้น

-ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.4
และนักเรียนชุมนุมอนุภาคน้อย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
-เพื่อนครูสอนฟิสิกส์ในโรงเรียน
ต่าง ๆ

2 4-8 ส.ค.
2557

บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซิร์น นักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสุ
โดยใช้ Powerpoint จากเซิร์น
ราษฎร์ธานี ๒

3 11-15 ส.ค.
2557

บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสุ
อนุภาค โดยใช้ Powerpoint จากเซิร์น
ราษฎร์ธานี ๒

4 22 ส.ค.
2557

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
ครูทุกท่านและนักเรียนทุก
เซิร์น ในงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ระดับชั้นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
โดย - ใช้โปสเตอร์ที่ Konrad Jende ให้
กลับมา จํานวน 20 โปสเตอร์
- ให้นักเรียนทําบอร์ดนําเสนอความรู้
เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และการทดลองของ
เซิร์นเพิ่มเติม
- นักเรียนสร้างเครื่องเร่งอนุภาค
จําลองด้วยท่อ PVC
- นําเสนอในรูปของ VDO
Presentation สรุปเกี่ยวกับโครงการ, เซิร์น
และ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเซิร์น

5 11-22 ส.ค.
2557

กิจกรรม Black Box รวมทั้งสอนให้นักเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.4 และ
สร้าง Black Box ด้วยตนเอง
นักเรียนชุมนุมอนุภาคน้อย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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6 26-29 ส.ค.
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-73ลักษณะกิจกรรม
ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้าง
Chamber

กลุ่มเป้าหมาย
Cloud นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ
นักเรียนชุมชมอนุภาคน้อย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ตารางที่ 6.2 กิจกรรมที่จะดําเนินการในอนาคต
ที่ วัน/เดือน/ปี
ลักษณะกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1 ต.ค. - ก.ย.
2557

สรุปความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากเซิรน์ บุคคลทั่วไป
ในแต่ละวัน ลงใน Facebook

2 งาน วทร.
ครั้งที่ 22

ถ่ายทอดประสบการณ์และสือ่ การเรียนรู้จาก บุคคลทั่วไป
เซิร์น

3 ภาคเรียนที่ 2 วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ปีการศึกษา ด้วยสื่อการเรียนรู้จากเซิร์น
2557

นักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสุ
ราษฎร์ธานี ๒

4 ภาคเรียนที่ 2 แทรกกิจกรรม Bubble Chamber ใน
นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนสุ
ปีการศึกษา ระหว่างการสอนเรื่อง กฏการอนุรักษ์ประจุ ราษฎร์ธานี ๒
2557
ไฟฟ้า กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม
สนามแม่เหล็ก เป็นต้น
5 ภาคเรียนที่ 2 สอน Masterclass ให้นักเรียนสามารถ
นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ
ปีการศึกษา วิเคราะห์ชนิดของอนุภาค จากโปรแกรม
นักเรียนชุมนุมอนุภาคน้อย
2557
MINERVA และเว็บไซต์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
http://kjende.web.cern.ch/kjende/en/
wpath.htm
6 ร่วมมือกับครูทเี่ ข้าร่วมโครงการทุกรุ่นในการทํากิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ หากมีเวที หรื อโครงการใด ๆ ผู้เขียนยินดีที่จะเข้าร่วมทุกรายการที่เกี่ ยวข้องกับการ
เผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค และประสบการณ์สิ่งที่ได้จากเซิร์น

รายงานการศึกษาดูงาน HST 2014

-74-

บทที่ 7
กิจกรรมกลุ่ม Bubble Chamber
โปรแกรมการอบรมของโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดู ร้อนเซิร์ นนี้ จะให้ผู้เข้าอบรมเลื อก
กิจกรรมกลุ่มตามที่ตนเองสนใจ 1 กิจกรรม เพื่อศึกษาเพิ่มเติมแล้วนําเสนอให้ผู้เข้าอบรมคนอื่นได้ฟัง
โดยจะมีผู้ดูแลในแต่ละกิจกรรม คอยให้คําแนะนํา ซึ่งผู้เขียนเลือกกิจกรรม Bubble Chamber
กิจกรรมนี้ มี Gron เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกครั้งในการประชุมกลุ่ม Gron จะอยู่ด้วยเสมอ และให้
คําแนะนําอย่างดีทุกครั้ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bubble Chamber ได้จาก
เว็บไซต์
https://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/
สามารถสุปรายละเอียดได้ดังนี้
แนะนําให้รู้จักกับ Bubble Chamber
นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบอนุภาคต่าง ๆ ได้จากการทดลองด้วยเครื่องเร่งอนุภาคสมัยใหม่
(เครื่องเร่งอนุภาค LHC) ที่เกิดจากการชนกันของโปรตอน แต่อนุภาคเหล่านั้นสามารถพิสูจน์ หรือเห็น
ร่องรอยได้จากการทดลองด้วย Bubble Chamber, Cloud Chamber และ Photographic
Emulsions มาก่อนแล้ว
Bubble Chamber สร้างขึ้นโดย Donald Glaser ในปี ค.ศ. 1952 ประกอบด้วยถังสําหรับ
บรรจุของเหลวใสที่ไม่ เ สถี ยร เช่น ไฮโดรเจนเหลว หรือ ไฮโดรเจนเหลวผสมกับนีออน เป็ นต้น ที่
อุณหภูมิประมาณ 30K ของเหลวนี้จะเกิดปฏิกริยาได้ง่ายเมื่อมีอนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ผ่าน โดย
อนุภาคที่มีประจุจะทําให้ของเหลวนั้นกลายเป็นไอออนจึงสามารถมองเห็นเป็นรอยทางเดินของอนุภาค
ได้
ภาพที่ 7.1 Bubble Chamber ที่ เซิร์น
จากภาพ Bubble Chamber เครื่องนี้
บรรจุด้วยของเหลว คือ ไฮโดรเจนผสมกับนีออน
ในอัตราส่วน 1 : 2 ภายใต้ความดัน 5 atm
แต่ ก่ อ นที่ จ ะให้ อ นุ ภ าคเคลื่ อ นที่ ไ ปยั ง Bubble
Chamber ความดันจะลดลงเหลือ 2 atm เพื่อทําให้ของเหลวที่อยู่ภายในร้อน เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่าน
เข้าไปยังของเหลว จะคายพลังงานให้กับอะตอมในของเหลวจึงทําให้บริเวณที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่านร้อน
ขึ้น ซึ่งอนุภาคบางตัวอาจจะชนกับนิวเคลียสของอะตอมของของเหลว ทําให้เกิดเป็นรอยทางเดินของ
อนุภาคที่มีประจุขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีการถ่ายภาพรอยทางเดินของอนุภาคหลาย ๆ ภาพ แบบ 3 มิติ เมื่อ
เกิดปฏิกริยาเสร็จเรียบร้อย ความดันภายในจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทําให้ของเหลวกลับสู่สภาวะปกติ
และรอการเกิดอันตรกริยากันอีกครั้ง ซึ่งภาพที่ถ่ายได้จาก Bubble Chamber นั้น มีทั้งความลี้ลับที่น่า
ค้นหาและความสวยงามภายในตัว ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับบุคคลทั่วไปได้
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เนื่องจากภายใน Bubble Chamber มีโปรตอนที่เกิดจากอะตอมของไฮโดรเจนเหลวเท่านั้น
(Proton Targets) อนุภาคที่เคลื่อนที่เข้ามาใน Bubble Chamber มีลักษณะเป็นรังสีขนาน
เมื่ออนุภาคนั้นชนกับโปรตอนจะทําให้มีอนุภาคใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากร่องรอยทางเดินของอนุภาค
ที่เปลี่ยนไป ดังนี้
1. อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะสลายตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุลบและประจุบวก (รอย
ทางเดินของอนุภาคที่เกิดขึ้นจึงมี 2 เส้น มีลักษณะคล้ายรูปตัววี : V)
2. อนุภาคที่มีประจุ จะสลายตัวเป็นอนุภาคชนิดอื่นและมีประจุเดิม แต่มีโมเมนตัมน้อยกว่าเดิม
(รอยทางเดินของอนุภาคที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง เรียกว่า kink)
3. รอยทางเดินที่เห็นเป็นเส้นหนา ๆ มักจะเป็น โปรตอน
4. รอยทางเดินที่มีลักษณะขดเป็นก้นหอย มักจะเป็นอิเล็กตรอน หรือ โพซิตรอน
ส่ ว นรอยทางเดิ น ของอนุ ภ าคที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นแนวขนานกั บ อนุ ภ าคที่ เ คลื่ อ นที่ เ ข้ า มา คื อ
Background Beam
การหาตําแหน่งที่อนุภาคชนกัน
รอยทางเดินของอนุภาคที่เปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่จากแนวเส้นขนานเป็นแนวอื่น แสดงว่า
ณ ตําแหน่งที่เปลี่ยนแปลงรอยทางเดินนั้น เป็นตําแหน่งที่เกิดการชนกันของอนุภาคกับโปรตอนใน
อะตอมของไฮโดรเจน

ภาพที่ 7.2 และภาพที่ 7.3 ตําแหน่งที่อนุภาคชนกับโปรตอนใน Bubble Chamber
จากภาพที่ 7.2 และ ภาพที่ 7.3 แสดงให้เห็นตําแหน่งที่เกิดการชนกันของอนุภาค และโปรตอน
2 ตําแหน่ง โดยในภาพที่ 7.2 หลังเกิดการชนกันของอนุภาคและโปรตอนแล้วจะเกิดอนุภาคใหม่ที่มี
ประจุ จํานวน 2 อนุภาค และ ในภาพที่ 7.3 จะเกิดอนุภาคใหม่ที่มีประจุ จํานวน 4 อนุภาค
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-76ผลของสนามแม่เหล็กที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุ
อนุภาคที่มีประจุเมื่อเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เป็นแนว
เส้นโค้ง โดยอนุภาคที่มีประจุลบ และอนุภาคที่มีประจุบวก จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งเราไม่
จําเป็นต้องทราบทิศทางของสนามแม่เหล็กมาก่อน เราสามารถดูและวิเคราะห์ได้จากภาพที่ถ่ายได้จาก
Bubble Chamber โดยอาศัยหลักการว่า ถ้ารอยทางเดินของอนุภาคหลังจากชนกันแล้วที่มีลักษณะวน
เป็นก้นหอย นั่นคือ รอยทางเดินของอิเล็กตรอน ดังนั้นสามารถหาทิศทางของสนามแม่เหล็กได้จากกฎ
มือขวา ดังนั้น จากรูปที่ 7.4 แสดงว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งเข้าสู่กระดาษ ซึ่งอิเล็กตรอนสามารถ
เคลื่อนที่วนเป็นก้นหอยได้ในทิศตามเข็มนาฬิกา เนื่องจากอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า
อนุภาคอื่นและสามารถสูญเสียพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการ Bremsstrahlung จึงเคลื่อนที่
วนเป็นก้นหอย

ภาพที่ 7.4 ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุลบ

ภาพที่ 7.5 ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุบวก
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-77การวิเคราะห์จํานวนรอยทางเดินของอนุภาคที่มีประจุ
เนื่องจากการชนกันของอนุภาคและโปรตอน ทําให้เกิดอนุภาคที่มีประจุ ซึ่งสามารถสังเกตได้
จากรอยทางเดินของอนุภาคที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากภาพที่ 7.3 แสดงให้เห็นว่าภายหลังการชนกันแล้ว
เกิดอนุภาคใหม่ 4 ชนิด ซึ่งเราสามารถบอกชนิดของประจุที่เกิดขึ้นได้จาก กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
คือ ผลรวมของประจุในตอนเริ่มต้น เท่ากับ ผลรวมของประจุตอนสุดท้าย
การวิเคราะห์ชนิดของประจุตอนเริ่มต้น
จากการสังเกตุทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (เคลื่อนที่วนเป็นก้นหอยไปในทิศตามเข็ม
นาฬิกา) แสดงว่า อนุภาคที่มีประจุลบควรจะเคลื่อนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาด้วย แสดงว่าประจุที่
เคลื่อนที่เข้ามาก่อนชนกับโปรตอน จึงเป็นประจุลบ ดังนั้นจาก กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า แสดงว่า
ผลรวมของประจุตอนเริ่มต้น มีค่าเท่ากับ 0
การวิเคราะห์ชนิดของประจุหลังชน

ภาพที่ 7.6 Two positive tracks
จากภาพที่ 7.6 รอยทางเดินของอนุภาค 2 อนุภาค
มีทิศทวนเข็มนาฬิกา แสดงว่า อนุภาคทั้งสองมีประจุไฟฟ้า
เป็นประจุบวก

ภาพที่ 7.7 One negative track
จากภาพที่ 7.7 รอยทางเดินของอนุภาค 1 อนุภาค
มีทิศตามเข็มนาฬิกา แสดงว่า อนุภาคชนิดนี้มีประจุไฟฟ้า
เป็นประจุลบ
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-78ภาพที่ 7.8 One track of unknown charge
จากภาพที่ 7.8 รอยทางเดินของอนุภาคเป็น
เส้ น ตรง ทํ า ให้ เ ราไม่ ส ามารถระบุ ช นิ ด ของประจุ ไ ด้ จ าก
กฏมื อ ขวา ดั ง นั้ น จากกฏการอนุ รั ก ษ์ ป ระจุ ไ ฟฟ้ า ทํ า ให้
ทราบว่า ผลรวมของอนุภาคภายหลังการชนต้ องเท่ากั บ
ผลรวมของประจุไฟฟ้าตอนเร่ฎมต้น แสดงว่า อนุภาคที่เกิด
ขึ้นในภาพนี้ควรมีประจุไฟฟ้าเป็นประจุ ลบ

กฎการอนุรักษ์โมเนตัม
เนื่องจากรอยทางเดินของอนุภาคที่สังเกตได้จาก ภาพถ่าย Bubble Chamber นั้นเกิดจากการ
ชนกันของอนุภาค แสดงว่า โมเมนตัมรวมตอนเริ่มต้น (ก่อนชน) เท่ากับ โมเมนตัมรวมตอนหลังชน ซึ่ง
เป็นไปตามกฏการอนุรักษ์โมเมนตัม โดยเราสามารถวิเคราะห์โมเมนตัมของอนุภาคได้จากรัศมีการ
เคลื่อนที่ของอนุภาค ดังนั้นรอยทางเดินของอนุภาคที่เคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรง (รัศมีมาก) แสดงว่า
อนุภาคนี้มีโมเมนตัมสูง และ อนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (รัศมีน้อย) แสดงว่า อนุภาคนี้มีโมเมนตัม
น้อยกว่า ดังนั้น โมเมนตัมของอนุภาคจึงขึ้นอยู่กับรัศมีของอนุภาค
จากการศึกษาเกี่ยวกับ Bubble Chamber ของกลุ่มผู้เขียน โดยมี Gron คอยให้คําแนะนํา
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งนําเสนอในวันสุดท้าย โดยเน้นการนําเสนอให้ครูผู้สอนสามารถนํากิจกรรมไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้ สามารถสรุปได้ดังนี้
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-79(Working Group : Bubble Chamber)
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