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บทนํา 

มโนทัศนเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอน และเซิรน 

 
การเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอน-เซิรน: CERN - Physics High School Teacher         

ณ สมาพันรัฐสวิสเปนผลจากความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ

มหาชน) กับเซิรน (The European Organization for Nuclear Research, CERN) โดยพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทําใหนักวิทยาศาสตรของไทยไดมี

โอกาสทํางานวิจัยรวมกับเซิรน เปนการสงเสริมศักยภาพของผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของไทยใหมีประสบการณทํางานรวมกับนักวิทยาศาสตรจากตางประเทศซ่ึงกอใหเกิดประโยชน

อยางยิ่งตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืน ดวยพระ

บารมีของสมเด็จพระเทพฯ ไดมีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจํานงความรวมมือกัน (Expression of 

Interest: EOI) ระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และเซิรนข้ึน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 (โครงการความรวมมือไทยเซิรน, 2557) โครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเปนหนึ่งในกิจกรรม

ภายใตความรวมระหวางไทยกับเซิรน มีการคัดเลือกและสงครูฟสิกสระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเขา

รวมโครงการ CERN Physics High School Teacher ต้ังแตป 2553 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  มีตัวแทน

ครูผูสอน วิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเขารวมโครงการดังกลาวมีจํานวนทั้งหมด 5 รุน ๆ 

ละ 2 คน รวม 10 คน 

 

 เซิรน (CERN) เปนสถาบันที่จัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2495 เพื่อศึกษาฟสิกสอะตอม หรือ ฟสิกส

นิวเคลียร แตในปจจุบันงานวิจัยสวนใหญจะเนนทางดานฟสิกสอนุภาคมากกวาฟสิกสนิวเคลียร (โครงการ

ความรวมมือไทยเซิรน, 2557) การบริหารจัดการในเซิรนอาศัยความรวมมือกันระหวางกลุมประเทศสมาชิก

ซึ่งมีสมาชิกอยูทั้งหมด 21 ประเทศไดแก Austria, Belgium, Republic of Bulgaria, Czech Republic, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, 

Republic Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland  และ United-Kingdom 

นอกจากนี้ยังมีประเทศ Romania ที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาเปนสมาชิกในป ค.ศ. 2008 และประเทศ 

Republic of Serbia ที่เร่ิมทํางานกับประเทศสมาชิกในป ค.ศ. 2012 ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการเปน

สมาชิกของเซิรน โดยกลุมประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณที่ใชในกิจการตาง ๆ ของเซิรน (ขอมูล ณ 

วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2014 เขาถึงจาก http://council.web.cern.ch/council/en/MemberStates.html) 

 



2  
 

รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

ผลผลิตที่เกิดจากการทํางานของนักวิทยาศาสตรของเซิรนไดสรางความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ วิทยาศาสตรประยุกต รวมถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากมาย เชน การ

คนพบอนุภาคฮิกสแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในความพยายามของนักวิทยาศาสตรที่ตองการอธิบาย

วิวัฒนาการของจักรวาล ถึงแมจะยังไมสามารถสรุปคําตอบสุดทายไดในขณะนี้ แตการคนพบอนุภาคฮิกส

สงเสริมคุณคาของการศึกษาคนควาดวยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  Peter Higgs และ François Baron 

Englert เสนอแนวคิดเร่ืองการมีตัวตนของอนุภาคฮิกสไวต้ังแตปค.ศ. 1964 จนกระทั่งในป ค.ศ. 2012  

เซิรนสามารถประกาศการคนพบอนุภาคฮิกสที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคในเคร่ืองอนุภาค Large 

Hadron Collider: LHC ไดสําเร็จ ถือวาเปนความกาวหนาขององคความรูวิชาวิทยาศาสตรกาวที่สําคัญยิ่ง 

การทํางานรวมกันของนักวิทยาศาสตรในเซิรนจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสงผลใหมีการ

พัฒนาศูนยคอมพิวเตอรขนาดใหญซึ่งเปนตนกําเนิดของ World Wide Web ที่ทําใหมนุษยใชประโยชนได

อยางมหาศาลในปจจุบัน ในประเทศไทยมีเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนที่เรียกวาเคร่ืองกําเนิดแสงสยาม 

เราสามารถเปรียบเทียบการทดลองของเคร่ืองเรงอนุภาค LHC ที่เซิรน กับการทํางานของเครื่องกําเนิดแสง

สยาม ที่ใหประโยชนเหมือนกัน ตางกันที่การทดลองในเคร่ืองแสงสยามของไทยนั้น เปนการนํา

ความสามารถการเรงอนุภาคเพื่อนํารังสีมาใชงานโดยตรง เหมือนหมอจัดยารักษาคนไข คนไขจะรูสึกวา

หมอเกงที่รักษาตัวเองใหหายปวยได แตการทดลองของเซิรนนั้นจะนําไปสูการคนพบใหม ๆ คําตอบใน

อาณาจักรส่ิงเล็ก ๆ ที่ประกอบกันข้ึนมาเปนตัวเราและจักรวาล คลายกับหมอที่ทุมเทเวลาไปกับการคนควา

และวิจัยเพื่อแนวทางการรักษาใหม ๆ และตัวยาชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม (โยธิน, 2551) 

หากตองการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยเร่ืองฟสิกสอนุภาคที่เซิรนโดยละเอียดยิ่งข้ึน สามารถ

อานไดจากหนังสือ เจาะ CERN-เซิรน ที่แตงข้ึนโดย ดร.บุรินทร   อัศวพิภพ และ ดร.นรพัทธ   ศรีมโนภาษ 

ซึ่งขาพเจาใชเปนคูมือประกอบการเรียนและการทํากิจกรรมขณะเขารวมโครงการครูภาคฤดูรอนเซิรนได

เปนอยางดี 
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บทที่ 2 

กิจกรรมตามโครงการครูสอนฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป พ.ศ. 2557 

 
โครงการภาคฤดูรอนที่จัดข้ึนสําหรับครูในป 2557 มีข้ึนระหวางวนัที ่6-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามตารางที ่1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดกจิกรรมโครงการครูภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป พ.ศ. 2557 

เวลา1 กิจกรรม วิทยากร สถานที ่
วันอาทิตยที่ 6 กรกฎาคม 2557 

17.00–17.45 น. Welcome Reception Rolf Landua โรงอาหาร1 

17.45–19.15 Discover CERN Treasure Hunt Mr. Konrad Jende รอบบริเวณ CERN 

19.15–20.30 Dinner   

20.30–21.15 Introducing remark Mr. Konrad Jende Room 60-6-015 

 

วันจันทรที่ 7 กรกฎาคม 2557 

9.00–10.00 Registration  Building 55 

10.00–15.30 Introduction   

Introduction to the Program Mr. Konrad Jende Room 60-6-015 

Introduction to CERN Rolf Landua  

Introduction to Particle Physic Dr.Tara Shears  

15.30-17.30 Visit to the Synchro Cyclotron Rolf Landua  

17.45-19.00 Question and Answer Session Goronwy Jones 503-1-001 

 

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 

09.00-11.00 Working Group Mr. Konrad Jende Room 60-6-015 

11.00-15.00 Particle Physics Rolf Landua Room 60-6-015 

16.30-17.30 Working Group Mr. Konrad Jende Room 503-1-001 

17.30-18.30 Question and Answer Session Mr. Konrad Jende Room 503-1-001 

19.00-22.00 Social Event Maureen Prola-

Tessaur 

Bowling&Pizza 

Restaurant 
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เวลา1 กิจกรรม วิทยากร สถานที ่
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 

9.00-12.30 Particle Acceleration Dr.Simone 

Gilardoni 

Room 503-1-001 

14.00-16.00 Visit to the Magnet Test Facility SM18 Magnet Facility 

Team 

SM18 

16.30-22.00 Working Group ท่ีปรึกษาแตละทีม ตามแตละทีมนัด

หมาย 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 กรกฎาคม 2557 

9.00-12.15 Particle Detectors Mar Capeans 

Garrido & George 

Mikenberg 

Room 60-6-015 

13.30-18.30 Visit 

-The ATLAS Visitor Centre 

- ATLAS Underground  

Mr. Konrad Jende 

 

ATLAS Station 

วันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2557 

09.00-12.30 Hands-on Activity 

-Build a cloud chamber 

-Consolidation of Basic idea  

Mr. Konrad Jende 

Goronwy Jones 

 

Room 143-R-003 

S’Cool LAB 

14.00-15.30 Particle Physics Rolf Landua Room 500-1-001 

16.00-17.00 Question and Answer Session Mr. Konrad Jende Room 500-1-001 

17.00-20.00 Working Meeting ท่ีปรึกษาแตละทีม ตามแตละทีมนัด

หมาย 

 

วันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2557 

12.00-18.00 Social Events : Discover Geneva-

Treasure-Hunt 

Goronwy Jones 

 

Geneva 

18.00-20.30 Social Events : Official Dinner of 

Programme 

Mr. Konrad Jende Geneva (Restaurant 

Edelweiss) 
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เวลา1 กิจกรรม วิทยากร สถานที ่
วันจันทรที่ 14 กรกฎาคม 2557 

09.00-11.00 Research on Antimatter@CERN Michael Doser Room 593-R-010 

14.00-16.00 Visit to the Antiproton 

Decelerator(AD) 

Mr. Konrad Jende AD Station 

16.30-19.00 Working Group: Brief reports on first 

ideas 

 

Mr. Konrad Jende Room 593-R-010 

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 

09.00-10.00 Computing at CERN Tim Smith Room 593-R-010 

11.00-12.00 Visit to CERN’s Computing Centre Mr. Konrad Jende CERN’s Computing 

Centre 

12.00-13.00 Visit to Antiproton Decelerator Mr. Konrad Jende AD Station 

14.00-15.00 Particle Physics : Beyond the 

Standard Model 

Gian Giudice Room 593-R-010 

17.00-19.00 Working Group Mr. Konrad Jende Room 61-1-017 

 

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 

08.30-11.00 Data Analysis 

-LHC Physic 

 

-The Higgs particle 

 

-Michelangelo 

Mangano 

-Josep Incandela 

Room 593-R-010 

11.00-12.30 The uncertainly principle, virtual 

particles and real fotces 

Goronwy Jones 

 

Room 593-R-010 

15.00-16.30 Particle Physics: Cosmology and the 

Dark Universe 

Jonathan R. Ellis Room 593-R-010 

17.00-19.00 Visit: Alpha Magnetic Spectrometer 

(AMS) and CERN Control Center 

(CCC) 

Mr. Konrad Jende  

19.30-23.00 Social Event Mr. Konrad Jende Geneva 
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เวลา1 กิจกรรม วิทยากร สถานที ่
วันพฤหัสบดทีี่ 17 กรกฎาคม 2557 

09.00-13.15 Hand-on Activity: Masterclass 

workshop 

-Introduction by Talk 

-Preparation of measurement 

-Measurement 

-Discussion Session 

Mr. Konrad Jende Room 60-6-015 

15.30-18.30 Visit to CMS Mr. Konrad Jende  

20.00-22.00 History of Scientific Ideas in Western 

Culture Part1 

Goronwy Jones 

 

Room 500-1-001 

วันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2557 

09.00-10.00 Education & Outreach: Physics 

Lesson 

Jeff Wiener Room 593-R-010 

15.00-18.30 Visit to LHCb Mr. Konrad Jende  

วันอาทิตยที่ 20 กรกฎาคม 2557 

19.30-21.30 History of Scientific Ideas in Western 

Culture Part 2 

Goronwy Jones 

 

Room 500-1-001 

วันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2557 

09.30-16.30 Hand-on Activity: Perimeter Institute  

Workshop 

Perimeter Institute 

Team 

Room 216-R-401 

19.00-23.59 Social Event: International Evening Rolf Landua Room 216-R-401 

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 

09.00-13.00 Education & Outreach 

-CERN’s E&O programme 

-IPPOG and International Masterclass 

-Virtual Visits with the ATLAS 

experiment 

S’Cool LAB 

 

Rolf Landua 

Kate Shaw 

 

Mr. Konrad Jende 

Julia Woithe 

Room 593-R-010 

14.44-18.30 Visit: to COMPASS Mr. Konrad Jende  

20.00.22.00 History of Scientific Ideas in Western 

Culture Part 3 

Goronwy Jones 

 

Room 500-1-001 

 

เวลา1 กิจกรรม วิทยากร สถานที ่
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 

08.45-09.30 Chat with the DG Rolf Heuer Room 13-2-005 

09.45-12.15 Technology Transfer 

-Medical Applications from Physics 

- Technology Transfer-Examples and 

their possible applications 

 

Manjit Dosanjh 

 

Enrico Chesta 

Room 593-R-010 

16.00-17.30 Question and Answer Session Michelangelo 

Mangano 

Room 593-R-010 

19.00-21.00 Hand-on Activity: Masterclasses - 

Reloaded 

Mr. Konrad Jende Room 503-1-001 

วันพฤหัสบดทีี่ 24กรกฎาคม 2557 

09.00-11.30 The future of Particle Physics 

-Open Question in Particle Physics 

-The CLIC Project 

-Future Circular Collider Study 

 

Rolf Landua 

 

Lucie Linssen 

Dr.Michael 

Benedikt 

Room 60-6-015 

16.00-18.45 Working Group: Final Reports Mr. Konrad Jende Room 593-R-010 

วันศุกรที่ 25กรกฎาคม 2557 

09.00-12.30 Working Group: Final Reports Mr. Konrad Jende Room 593-R-010 

14.00-15.00 Closing Session Mr. Konrad Jende Room 500-1-001 

19.00-23.59 Social Event: Farewell BBQ Maureen Prola-

Tessaur &  

Mr. Konrad Jende 

พื้นท่ีต้ังแคมปของ 

CERN 

หมายเหตุ: เวลา1 ใชเวลาทองถิ่นที่ประเทศสวิสเซอรแลนด 

กําหนดการอยางละเอียดและเอกสารประกอบคําบรรยายของวิทยากรสามารถเขาถึงไดที่เว็บไซต 

https://indico.cern.ch/event/318730/other-view?view=standard 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

กิจกรรมที่ทางโครงการจัดข้ึนในคร้ังนี้ประกอบดวยกิจกรรมหลัก คือ  

1. การเรียนรูเนื้อหาที่เกี่ยวของกับฟสิกสอนุภาคซึ่งจะมีทั้งการบรรยายและการลงมือทําปฏิบัติการ 

 2. การไปทัศนศึกษา  

3. กิจกรรมทางสังคม ตามกําหนดการทํากิจกรรมที่เซิรนเตรียมไว ซึ่งก็มีการปรับเปล่ียนไปจาก

กําหนดการที่กําหนดไวเพียงเล็กนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific 
Programme 

Agenda 
https://indico.cern.ch/event/318730/  

Social Event 

กิจกรรม 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

ครูที่เขารวมโครงการภาคฤดูรอนป 2557 มจีํานวนทั้งหมด 54 คน จาก 32 ประเทศ ขอมูลของครู

แตละคนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ขอมูลของครทูี่เขารวมโครงการ 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

1 Ms Clee Sarah Austria Sarah.Clee@stud.sbg.ac.at  

2 Ms Eder Sarah Austria Sarah.Eder@sbg.ac.at 

 

3 Ms Marinova Rumyana Bulgaria geodara@abv.bg 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

4 Mr Fernandez Marco Switzerland 
marcofer.fernandez@gmail.c

om 

 

5 Ms Jacobsen Anja Skaar Denmark 
anja.skaar.jacobsen@gmail.

com 

6 Mr Castello Dario Spain dariomaritim@gmail.com 

7 Ms Gutierrez Ana Spain anabea_gut@hotmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

8 Ms Reboiro Ana Spain ana.reboiro@hotmail.es 

9 Mr Wright Edward UK ebw@eltham-college.org.uk 

10 Ms Galloway Emily UK emily.galloway@st-chris.net 

11 Ms Iliopoulou Elpida Greece eiliopou@physics.auth.gr 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

12 Mr Basa Istvan Hungary sixfreed@gmail.com 

13 Mr Shpitalnik Reuven Robert Israel rshpital@gmail.com 

14 Mr Shehadeh Boulous Israel mrshpaul@gmail.com 

 

15 Ms Krasnyansky Nadia Israel nadia25.4@gmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

16 Mr Cordova Yosef Israel yoscar04@gmail.com 

 

17 Mr Mazerat Christophe France mazerat@wanadoo.fr 

18 Mr Pelhate 
Jean-

Christophe 
France jcpelhate@gmail.com 

19 Mrs Signorelli Cecilia Italy cecilia.signorelli@gmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

20 Ms Ruggeri Silvia Patrizia Italy silviap.ruggeri@gmail.com 

21 Mr Zakowicz Grzegorz Poland gzakowicz@o2.pl 

22 Mr Grabowski Waldemar Poland wgrabowski@gmail.com 

23 Mr Fonseca Paulo Portugal 
profmesquitafonseca@gmail

.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก (participants from member states)  

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

24 Ms 
De Oliveira 

Pereira 
Carla Maria Portugal carla_pereira@yahoo.com 

25 Mr Eriksson Kristofer Sweden 
 kristofer.eriksson88@gmail. 

com 

 

 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

26 Mr Lyall Alan Australia alan.lyall@ed.act.edu.au 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

27 Ms Wang Yulin China felicity_518@hotmail.com 

28 Ms Furkes Marina Croatia mfurkes@gmail.com 

29 Ms Kour Ravjeet India rk@hep.ph.bham.ac.uk 

30 Ms Rezapour Seddigheh Iran ch.r.s1979@gmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

31 Mr Maroofi Soleyman Iran smahrofi@gmail.com 

32 Ms Nolan Eleanor Ireland enolan@cbcg.ie 

33 Ms Mhic Dhonncha Neasa Ireland neasamhicd@gmail.com 

34 Mr Aladdasi Mahmoud Jordan m.addasi@gmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

35 Mr Lamsal Bishnu Nepal jalibishnu@gmail.com 

 

36 Ms Baniwoda Itaf Palestine 
etafbaniodeh11111973@ 

gmail.com 

 

37 Ms Horecica Gina Maria Romania ginahorecica@yahoo.com 

38 Mr Stojanovic Ivan Serbia ika980@yahoo.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

39 Ms Saki Ozgul Turkey camilleroden@gmail.com 

40 Mr Kaewyongphang Phongtorn Thailand phongtorn@sg.ac.th 

41 Ms Nimitdee Phiankit Thailand pien7th@gmail.com 

 

42 Ms Karnorachai Bussakorn Thailand bussakorn388@gmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

43 Mr Martz Kevin USA kevinmartz2009@gmail.com 

 

44 Mr Wegner Jeremy USA wegnerj@epulaski.k12.in.us 

 

45 Ms Foss Karen USA 
karin.foss@wayzata.k12.mn.

us 

46 Ms Bornhorst Cherie USA 
cherie.bornhorst@thompson

schools.org 

 



21  
 

รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

47 Mr Franckowiak Robert USA rgntna9@yahoo.com 

 

48 Mr Eguchi Yuichiro Japan eguchiyuichiro@gmail.com 

49 Mr Reyes Arias Julio Ernesto 
Dominican 

Republic 

 

50 Mr Batista Villa 
Manuel 

Arismendy 

Dominican 

Republic 
Batista36m@hotmail.com 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

รายชื่อครูที่มาจากประเทศที่ไมใชกลุมสมาชิก (participants from non-member states) 

No Title Last Name First Name Country e-mail รูปภาพ 

51 Mr Mugisha Robert Rwanda robertghelme@yahoo.com 

52 Mr Rutayisire Erigene Rwanda rerigene@gmail.com 

 

53 Mr Maniragaba Tharcisse Rwanda tharcisseman@yahoo.fr 

 

54 Mr Skitsko Dion Canada dion.skitsko@ecsd.net 
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

บทที่ 3 
บันทึกประจําวันการเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 

 
วันอาทิตยที่  6 กรกฎาคม 2557 

เวลา สถานที ่ กิจกรรม 

2.00 น. 

 

6.25 น. 

 

 

 

14.45 น. 

16.15 น. 

17.20 น. 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

สนามบินเมือง 

abudhabi 

 

 

สนามบินเมืองเจนีวา 

เซิรน 

เซิรน 

เดินทางไปสมาพันธรัฐสวิส พรอมกับ ครูบุษกร การอรชัย (ครูฝน) 

โดยสายการบิน ETIHAD ซึ่งตองเปล่ียนเคร่ืองที่ เมืองอาบูดาบี (Abu 

Dhabi) คร้ังนี้เปนคร้ังแรกที่เดินทางกับสายการบินนี้ เคร่ืองบินออก

ตรงเวลา ถึงอาบูดาบี ตรงเวลา แตออกจากอาบูดาบีเพื่อตอไปยัง

เจนีวาชากวากําหนด 30 นาทีทําใหถึงเจนีวาชากวาตารางบินคร่ึง

ชั่วโมง 

นอง ๆ ทกุคนในโครงการ summer student มารับที่สนามบิน 

ถึงที่พัก 

รวมเขากิจกรรมแรก การเล้ียงตอนรับ (welcome reception) โดย 

Rolf Landua 

รายละเอียดกจิกรรม 

กอนเดินทางไดสืบคนขอมูลและอานรีวิวสายการบิน ETIHAD เยอะมาก เนื่องจากเพื่อนที่รูจักที่

เคยเดินทางไปยังประเทศยุโรปไมเคยมีใครใชบริการสายการบินนี้เลย ก็ไดขอมูลทั้งในเชิงบวกกับเชิงลบซึ่ง

ก็ทําใหตัวเองต่ืนเตนวาจะเจอเหตุการณอยางไร การเดินทางเร่ิมตนข้ึนโดยสะดวกผานดานตํารวจตรวจคน

เขาเมืองที่สุวรรณภูมิเมืองในเวลาอันส้ันดวยระบบการบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ระหวางเขาแถวรอข้ึนเคร่ืองที่อาบูดาบี คอยสังเกตความเคล่ือนไหวรอบตัว เจอผูโดยสารที่เปนชาว

ญ่ีปุนหลายคน ก็ทําใหนึกถึงประสบการณในประเทศญ่ีปุน การแสดงออกของคนญ่ีปุนมีความสุภาพ ออน

นอมเสมอ สังเกตวาพนักงานเปดดูวีซา ตรวจต๋ัว ประทับตราใหข้ึนเคร่ืองไดไมไดพูดคุยกับผูโดยสารมากสัก

เทาไหร แตก็มีผูโดยสารที่เปนผูชายซ่ึงตอแถวอยูขางหนาเราถูกพนักงานตรวจต๋ัวโดยสารเรียกขอดูเอกสาร

เพิ่มเติมในการเขาประเทศสวิส บังเอิญเหลือบไปเห็นหนังสือรับรองของ CERN ซึ่งเหมือนกับของตัวเราเอง 

ก็คิดในใจวาผูชายคนนี้คงเปนครูที่ไปรวมโครงการเดียวกับเรา แตยังไมไดทักทายเขารอไวเจอกันอยางเปน

ทางการที่ CERN กอน  

ถึงคราวของเราพนักงานสายการบินไมไดขอดูเอกสารอะไรอีก ประทับตราใหข้ึนเคร่ืองโดยสะดวก 

แอบคิดในใจทุกคร้ังที่เดินทางออกนอกประเทศวาผูหญิงไทยอยางเรา จะไดรับการตอนรับหรือการปฏิบัติ
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รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

 

Rolf Landua 

ผูอํานวยการโครงการ 

 

Konrad Jende 
ทีมงาน :ผูประสานงาน, จัดกิจกรรม 

 

Maureen Prola-Tessaur 

ทีมงาน :ผูประสานงานโครงการ 

 

Julia Woithe 

ทีมงานจัดกิจกรรม 

อยางไรจากชาวตางชาติ อยากเห็นมุมมองสายตาคนตางชาติที่มองเรา ตัวเองมีความภาคภูมิใจ             

ในความเปนคนไทยเสมอ ภูมิใจที่มีภาษาเขียน ภาษาพูดเปนของตนเองท่ีเปนเอกราช แตจะมีความรูสึก 

ลึก ๆ วาเราถูกเหยียดหยามจากชาวตะวันตกซ่ึงฟงมาจากคําบอกเลาของเพื่อนชาวตางชาติที่สนิทคุนเคย  

ถึงสนามบินเจนีวาชากวากําหนดประมาณ 40 นาที เดินทางเขาสวสิผานดาน ตม.งายดาย สะดวก

และรววดเร็ว ออกมาเจอนอง ๆ กลุม Summer Student (เพี๊ยซ มิลค กวาง และเบิรด) นอง ๆ พาไปข้ึนรถ

บัส นั่งรถประมาณ 20 นาทีก็ถึงจุดหมาย เขาที่พัก ข้ันตอนทุกอยางเปนไปดวยความราบร่ืน ถึงหองพักเก็บ

กระเปาเสร็จ มารวมกิจกรรมการเล้ียงตอนรับ (welcome reception) ชากวาเวลานัดหมาย 20 นาที เจอ

นองพงษธร ครูรวมโครงการที่เดินทางมาถึงกอน ไดชิมของวาง อาหารเรียกน้ํายอยแบบชาวยุโรป อาจเปน

เพราะหิวรูสึกวาอาหารทุกอยางที่ทานอรอยทุกอยาง อยากลองชิมใหครบทุกอยางที่เขาจัดเตรียมไวแตก็

ทานไมครบเพราะตองเขากลุมยอยทํากิจกรรมอ่ืนตอไป  

Rolf กลาวตอนรับ (Rolf เดินมาหาทักทายพวกเราครูไทยขณะที่จับกลุมคุยกันเร่ืองที่พักและการ

เดินทาง Rolf เอยถึงสมเด็จพระเทพฯ วาพระองคทรงเปน Big Fan ของเซิรน) Rolf แนะนําทีมงานที่จัด

กิจกรรมในโครงการนี้ซึ่งพวกเราจะไดทํางานรวมกับพวกเขาตลอดระยะเวลาที่อยูที่นี่ ทีมงานไดแก 

Konrad, Maureen และ Julia หลังจากนั้นมีกิจกรรมกลุมยอยเปนการเดินตามคําใบเพื่อไปยังสถานที่ 

ตาง ๆ ในเซิรน ซึ่งเปนสถานที่ที่เราควรรูจักเพราะจะเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมตลอดระยะเวลาที่อยูที่นี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรของเซิรนทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการในการเขารวมโครงการ 



25  
 

รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

 

อีกมุมหนึ่งในเซิรน เดินผานสนามน้ีทุกวัน 

เพื่อนรวมเดินทาง และรวมทุกข รวมสุข 

วันนี้ก็ไดทําความรูจักและทักทายครูจากตางชาติไปหลายคนทั้งหญิงชาย แตยอมรับวาจําชื่อใคร ๆ

ไมได และมาจากไหนก็ไมสามารถ จําไดแคคนนี้ทักกันไปแลว (ระบบการจัดเก็บขอมูลของเราไมดี) 

คอนขางเหนื่อย เพราะตองเดินรวม ๆ ระยะทางไดหลายกิโลเมตรอาจถึง 10 กิโลเมตรเพราะเดินทางกันรวม

ชั่วโมงคิดดวยอัตราเร็ว 50 เมตรตอนาที กลับเขาที่พักไดสํารวจหองพักโดยละเอียด ก็เปนที่นาพอใจเพราะ

สะดวกและสะอาด ลงทะเบียนใชเครือขายออนไลนของเซิรนไดสําเร็จไปดวยดี สงขาวกลับเมืองไทย

เรียบรอย เขานอนดวยความออนเพลีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

   

   

   

 

 

 

 

ลงเคร่ืองที่สนามบินเจนีวา 

 

ทางเขาหลักของเซิรน 
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วันจันทรที่ 7 กรกฎาคม 2557 

ทานอาหารเชาที่โรงอาหาร วิธีการซื้ออาหารเหมือนทานบุปเฟตอยากทานอะไรก็หยิบเอง แลวมา

จายเงินที่เคานเตอร เจอการสนทนาจากแคชเชียรดวยภาษาฝร่ังเศส ถามหาเงินเหรียญ เราไมมี (ฟงไมออก 

แตไดยินคําวา เซ็นต สมองประมวลผลโดยอัตโนมัติวา คงถามหาเหรียญ เพราะเราจายเงินดวยธนบัตร 10 

ฟรังก) ออกจากเคานเตอรจายเงิน ก็ยังประมวลผลไมไดวาจายเงินไปเทาไหร ไดเงินทอนถูกไม (คิดในใจ 

วันนี้ไดเรียนภาษาฝร่ังเศส คําวา แมสซี่) แลวตองกลับไปแจกแจงวาไดเหรียญอะไรมาบาง 

กอนเขารวมกิจกรรมพอมีเวลาเหลือจึงไปทําบัตรผานเขาออกของเซิรน ที่ตึก 55 ระหวางเขาแถวรอ

ทําบัตรเจอครูชาวญ่ีปุนยืนรออยูขางหนา ก็ไดโอกาสทบทวนทักษะภาษาญ่ีปุนของตนเอง ประเมินตัวเอง

คิดวา ณ ตอนนี้ความรูและทักษะภาษาญ่ีปุนคงกลับไปอยูในระดับเร่ิมตนอีกคร้ัง หลังจากท่ีใชความ

พยายาม 1 ป กับ 6 เดือนในประเทศญ่ีปุนฝกฝนจนมีความรูอยูในระดับกลาง ผานไปเพียงแค 4 ปหลังจาก

กลับมาความรูและทักษะที่ไดมาก็ลดนอยถอยลงกลับสูจุดเร่ิมตนอีกแลว (ต้ังคําถามกับตัวเอง: จะทํายังไง

ใหส่ิงที่รูอยูคงทน ) ครูญ่ีปุนพูดวา “บ๊ิกคุริชิมาชิตะ” แปลเปนไทยก็คือตกใจที่เจอคนพูดญ่ีปุนได ไมคิดวาจะ

เจอในโครงการเพราะเขามาคนเดียว จบการสนทนาภาพพจนคนญ่ีปุนที่เราไดรับประสบการณก็ยัง

เหมือนเดิมนั่นคือ สุภาพ เรียบรอย มีบุคลิกนิ่ง ๆ สวนเร่ืองทําบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย ณ ตอนนี้ก็

สามารถเขาออกในเซิรนไดโดยสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมเขาสูกิจกรรมของโครงการอยางเปนทางการตรงตามกําหนดเวลาในตาราง Konrad แนะนํา

โครงการ เปดโอกาสใหถามตอบชวงทาย มีการพูดถึงการติดตามครูที่มาเขารวมโครงการ ภายหลังจาก

กลับไปแลวทําอะไรกัน เอาไปใชประโยชนไดอยางไร ก็มีหลายคนแนะนําเร่ืองการใชเครือขาย Internet ซึ่ง

ตอนนี้ก็มีคนสรางกลุมสําหรับโครงการปนี้ใน Facebook แลว เราก็เปนสมาชิกแลวต้ังแตกอนมา ฉุกคิดถึง

ภาระงานของครูในเมืองไทยอยางเราซ่ึงมีการประชุม สัมมนา พัฒนาตนเองมากมายจนแทบจะทิ้ง

หองเรียนไปประชุม จบจากการเขารวมกิจกรรมก็ไมมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรยังใชวิธีการสอน

 

บัตรประจําตัว 
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Tara Shears 

วิทยากร 

 

Goronwy Jones 

วิทยากร 

แบบเดิม ๆ นี่ก็แสดงถึงความสูญเปลาของการจัดการศึกษา ขอสรุปที่ไดกับตัวเองนอกเหนือจากองคความรู

ที่ไดจากการฟงบรรยายในวันนี้คือ ถาคิดแลวไมทําก็ไมมีคา และการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง 

(collaboration) ซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบดวย การสนทนาพูดคุย การลงความเห็นเพื่อตัดสินใจ การลง

มือปฏิบัติ และการประเมิน โดยผูที่มาทํางานรวมกันจะตองมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน มีความ

ไววางใจและความเคารพซ่ึงกันและกันเปนพื้นฐานในการทํางาน เปนแนวทางการทํางานที่เราจะยึดเปน

แกนในการพัฒนางานตอไป 

การบรรยายของ Rolf ทําใหเกิดความซาบซึ้งและรูสึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วิสัยทัศนที่กวางไกล

ของสมเด็จพระเทพฯ เพราะ Rolf เอยถึงธงของประเทศสมาชิกที่อยูบริเวณทางเขาเซิรน ประเทศไทยจะ

ไมใชประเทศในกลุมสมาชิกของเซิรน แตครูไทยไดมานั่งในที่ประชุมแหงนี้ก็เพราะพระบารมีของพระองค

ทาน “A big fan of CERN” ประโยคนี้ที่ Rolf พูดกับเราในวันแรกยังประทับจําอยูในสมอง พระองคทาน

มองอนาคตของประเทศไทย สะทอนมาถึงตัวเราก็ตองพัฒนาวิชาชีพ มองประเทศไทยในภาพรวม ไมใช

มองแคตัวเรา ครอบครัวเรา ส่ิงสําคัญคือคิดแลวก็ตองทํา 

การบรรยายของ Tara ฟงประวัติแลว เธอเปนนักฟสิกสคนสําคัญมากคนหนึ่ง (เพิ่งรูสึกตัววา เรา

ละเลยการเปนนักวิทยาศาสตรมานานหลายปแลว เพราะไมไดติดตามหรือคนหาแรงบันดาลใจจากนัก

ฟสิกสคนไหน ๆ มานานมาก) คิดแลวทําการสืบคนประวัติของ Tara ทันที การเตรียมตัวที่สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน กับ ที่จุฬาฯ ชวยทําใหเขาใจการบรรยายไดดีมาก มีประเด็นที่อภิปรายในระหวางประชุมเร่ือง

การใชสัญลักษณแทนพลังงาน เนื่องจาก Tara ใชสัญลักษณที่ครูสวนใหญไมคุนเคย สวนใหญที่คุนเคยกัน

คือ E แตเธอใช S ครูทุกคนต้ังใจฟง Tara มาก ๆ สังเกตเห็นไมมีใครวอกแวก ตางจากบรรยากาศการ

ประชุมครูที่เราเคยเจอในประเทศไทยเหลือเกิน  

 

 

 

 

 

 

เขาไปเยี่ยมชม Synchro Cyclotron: SC ที่เคยใชในการเรงพลังงานของอนุภาคในยุคแรก ๆ เรา 

ประทับใจในการนําเสนอของที่นี่มาก การฉายวีดีทัศนก็ใชภาพแบบ Hologram ที่เยี่ยมยอด ต้ังใจวาจะตอง

กลับไปเปดวีดีโอที่บันทึกไวใหนักเรียนดู วีดีทัศนที่นําเสนอเลาประวัติความเปนมาของ CERN ไดเห็นภาพ

นักฟสิกสที่ไดรับรางวัลโนเบลหลายคน รวมถึงอุปกรณที่ใชในการศึกษาคนควา การทดลองเมื่อหลายสิบป

ที่ผานมา  
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ตอนเย็นมีบรรยายของ Goronwy ซึ่งหยิบเอาประเด็นของ Tara มาพูด อธิบายเพิ่มถึงที่มาของ

สมการ E=mc2  ฟงไปก็นึกถึงนักเรียนไป ครูจะเอาจดหมายของไอนสไตน พรอมหลักฐาน สมการ E=mc2 

ที่ไอนสไตนเขียนข้ึนมาไปใหนักเรียนดูนะ ขณะเดียวกันก็เกิดคําถามข้ึนกับตัวเอง นักเรียนจะไดแรงบันดาล

ใจมากนอยแคไหนจากส่ิงที่เราเอาไปใหเขาดู จะทํายังไงใหเด็กรักเรียนฟสิกสมากข้ึน   

กอนแยกยายไดรับแบบฟอรมการเชาจักรยาน และชี้แจงการเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมในวันพรุงนี้ 

วันนี้ฝนตกเกือบทั้งวัน อากาศหนาวพอทนได โหลด Application ขอมูลอากาศของสวิสมาดู พบวาอีก 4 

วันขางหนาจะเจอแตเมฆฝน นอง ๆ โครงการ Summer Student ชวนออกไปซ้ือของที่ฝงฝร่ังเศส อยาก

ออกไปซื้อของใชเพิ่มเติม แตทําไมไดเพราะเราเลิกชา เขานอนตอนเที่ยงคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันอังคารที ่8 กรกฏาคม 2557 

ต่ืนมาเจอฝนตก สองวันที่ CERN ไมคอยไดเจอทองฟาสีฟาเลยเจอแตสีเทา ๆ ทึม ๆ ดูจาก

พยากรณสภาพอากาศจะมีฝนตกไปจนถึงวันศุกร ในวันพฤหัสอุณหภูมิจะตํ่าที่สุด ชวงนี้อุณหภูมิไมเกิน 20 

องศา โปรแกรมอบรมมีการเปล่ียนแปลงทุกวัน โดยเฉพาะในเร่ืองของสถานที่ สวนในเร่ืองของเวลามีการ

เปล่ียนแปลงบางนิดหนอย ถาไมมีอุปกรณการส่ือสารที่รองรับขาวสารทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ

พกติดตัวไดคงไดตกขาวกันแน  

เร่ิมกิจกรรมวันนี้ในหัวขอการทํางานกลุมยอย ซึ่งเขากลุมตามความสมัครใจมีหัวขอใหเลือก 7 

หัวขอตามความสนใจ Konrad อธิบายความสําคัญและความจําเปนของการทํากิจกรรมกลุม รายละเอียด

กิจกรรมใหแตละหัวขอใหฟงคราว ๆ ฟงการบรรยายของ Konrad แลวเขาใจงาย มีการยกตัวอยางประกอบ

บรรยากาศการแสดงนิทรรศการใน SC 

บรรยากาศการแสดงนิทรรศการใน SC 
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ทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจน เราสนใจหัวขอที่ 4 คือแหลงทรัพยากรที่ใชในการสอนฟสิกสอนุภาคซึ่งมี Rolf 

เปนหัวหนากลุม  

รายละเอียดของกิจกรรมในกลุมยอยอ่ืน ๆ เชน กิจกรรม Masterclass Activity คร้ังที่ 1 จะมีข้ึนใน

เร็ว ๆ นี้แตยังไมรูวาที่ไหนเมื่อไหร กิจกรรม SESAME ทาง CERN ตองการใหครูที่มาจากประเทศตะวันออก

กลางเขารวมกิจกรรมนี้ ชื่อเร่ือง Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the 

Middle East : SESAME ส่ือถึงการทํางานในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งตอนเย็นในชวงกิจกรรมถามตอบ 

Rolf ก็ยังยืนยันคลาย ๆ กับใหคําสัญญาวาโครงการนี้จะเกิดข้ึนแน ๆ 

ขณะฟง Rolf บรรยายจับใจความไดตอนหนึ่งวา ปริมาณพลังงานนอย ๆ สามารถเคล่ือนที่ไปได

ไกล ๆ โดยยกตัวอยางคือ ถามีเงินเยอะจะใหครอบครองไดแคเส้ียววินาที แตถามีเงินนอยโอกาสในการ

ครอบครองก็จะมีมากข้ึน ซึ่งสามารถพกพาเงินนอย ๆ นี้ไปไหนตอไหนไดไกลข้ึน (เงินเยอะไปไดใกล แตเงิน

นอยไปไดไกล ดวยเงื่อนไขของเวลา) ทําใหเราคิดไปถึงการเผยแพรความรูของเรา จะใชกลยุทธอะไร จะทํา

อยางไรใหความรูของเราซ่ึงยังมีอยูนอยนิด ขยายออกไปไดไกล ๆ 

ชวงเย็นมีการจัดกลุมเพื่อทํางานรวมกัน เราไดอยูกลุมในหัวขอทรัพยากรตามตองการ ไดคุยกับครู 

2 คนชื่อ Sarah เหมือนกันมาจากออสเตรียเหมือนกัน ทั้ง 2 คนสนใจหัวขอทรัพยากรเหมือนเรา มีครูสนใจ

หัวขอนี้จํานวนมาก ในชวงถามตอบ ครูถามกันเยอะมากซ่ึงคําถามเหลานั้นชวยใหเราเขาใจเร่ืองอนุภาค

มากข้ึน (คิดในใจทําไมเราถึงไมชอบถาม จะคนหาคําตอบดวยตัวเองกอนจะถาม) 

 แบงกลุมเพื่อเตรียมทํากิจกรรม Social Event ในตอนเย็น ชื่อของเราไปอยูใน 2 กลุม คือ กลุม 5 

กับ กลุม 6 Konrad ก็แซวมีเพียรกิจ 2 ชื่อ แตมีเพียรกิจแคคนเดียวจริงนะ เราก็ตอบวาแนนอน สรุปเราได

อยูกลุม 6 ชวงรอทํากิจกรรมแวะไปจายเงินคาหองพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาแถว นับจํานวนสมาชิก รอรถบัส 
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เดินทางไปรวมกิจกรรม Social Event โดยรถบัส ระหวางรอรถ Goronwy ใหเขาแถวจะได
ตรวจเช็คคนไดงาย เห็น Goronwy แลวคิดถึง Tsumi เซนเซที่ญ่ีปุนมาก ๆ เหมือนกันเลย การจัดการทุก

อยางตองทําใหตรงเผง นั่งในรถบัสที่ไดความรูสึกปลอดภัย ผานถนนที่สะอาด เปนระเบียบ ไดมีโอกาส

สังเกตบานเมืองที่นี่อยางละเอียดก็ตอนนี้เพราะต้ังแตมาถึงเพิ่งไดมีโอกาสกาวขามประตูของ CERN วันนี้

เอง คนขับรถมีความสุภาพ พวงมาลัยรถที่นี่อยูทางดานซาย ตองขับรถเลนขวา คิดในใจอยากลองขับบาง

ประสาทสัมผัสที่คุนชินกับการขับรถในเมืองไทยจะทําใหการขับรถที่นี่เปนอยางไร  

เดินทางถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมซึ่งเปนรานพิซซาและเลนโบวล่ิงได คร้ังนี้จะเปนการเลนโบวล่ิงคร้ังที่ 

2 ในชีวิต ก็ขอความชวยเหลือจากครู Christopher ที่มาจากฝร่ังเศสชวยสอนวิธีการโยนโบวล่ิง ใชเวลา

แปบเดียวเราก็ทําได กิจกรรมนี้ทําใหสนิทกับครูมากข้ึนเพื่อนในกลุมมี  6 คนมาจากคนละประเทศ ตอนที่

เปล่ียนรองเทาเลนโบวล่ิงรูสึกดีใจที่มีหาไซสรองเทาไดอยางรวดเร็วงายดายเพราะเปนไซสมาตรฐานที่นี่ 

ตางจากตอนหาซื้อรองเทาที่เมืองไทยตองลุนแทบทุกคร้ัง  

เพื่อนครูกลุมอ่ืน ๆ จะส่ังเคร่ืองด่ืมมาทานขณะโยนโบวล่ิง ครูที่มาจากฝงอเมริกากับฝงยุโรปจะ

สนุกสนานกับการเลน การกินไปพรอม ๆ กัน แตละกลุมไดโยนโบวล่ิงได 2 รอบ รอบแรกเราอยูบวย แตรอบ

สองทําคะแนนไดดี (รอบแรกครูหลายคนมีร้ัวชวยทําใหลูกโบวล่ิงไมตกทอ) จบจากโยนโบวล่ิงก็ถึงเวลา

กินพิซซาซึ่งเราคิดวามันดึกมากในการทานมื้อเย็นตอน 3 ทุม แตหิวมากเพราะเวลาทานหางจากตอนมื้อ

กลางวันนาน ทางรานเสริฟสลัดเปนอาหารเรียกน้ํายอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรานั่งโตะเดียวกับ Rolf  ครู Kevin จากอเมริกา ครู Tharcisse จาก Rwanda ซึ่งเลนโบวล่ิงกลุม

เดียวกัน มีครูจาก Poland และ อเมริกาใตนั่งอยูกอน ครูผูหญิงจากอเมริกาซ่ึงยังไมรูจักช่ือ  Maureen และ 

ครู Chistopher ที่สอนโยนโบวล่ิง มีครูที่เราไมรูจักอีก 2 คน เพิ่งสังเกตเห็นพวกเขาวันนี้เอง วันนี้ไดเห็น    

บรรยากาศภายในรานพิซซา 
บรรยากาศขณะท่ีรอเลนโบวล่ิง 
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ครูหลายคนแบบชัด ๆ แอบคิดในใจคงมีใครอีกหลายคนที่ไมรูวามีเราอยูในโครงการนี้ ทานพิซซาได 2 ชิ้น 

หนาชีส กับ แฮม อรอยมาก พนักงานมาเติมอีกแตเราไมสามารถเพราะอ่ิมแลว ครู Tharcisse พยายามให

ทานอีก เราปฏิเสธไปเพราะรอทานของหวานซึ่งเปนทานทีรามิสุที่อรอยมาก ๆ ชิมไวนแดงไปนิดนึง รูสึกมึน  

นิด ๆ ชวงนี้เปนเทศกาลฟุตบอลโลก วันนี้ก็เปนโปรแกรมแขงรอบรองชนะเลิศ ครู Kevin ที่นั่งขาง ๆ เลาให

ฟงวาในรอบนี้มีกี่ทีม อะไรบาง สังเกตอากัปกิริยาของครูที่มาจากโปแลนดขณะที่เร่ืองสัญลักษณการใชมือ

ของคนยุโรปเหมือนกับที่เราเคยเห็นเพื่อนชาวอิตาลีเลาใหฟงและทําใหดู (เราคิดวาวัฒนธรรมหลอหลอมให

เราเปนเรา คนไทยก็คงเปนคนไทยวันยันคํ่า คนเอเชียก็คือคนเอเชียไมวาอยูที่ไหน ๆ ในโลก คนยุโรปก็จะ

แสดงอากัปกิริยาตามแบบฉบับของเขา) 

ตอนกลางวันครู Anja มายืมตัว Converter ปล๊ักไฟ เขาพูดขอบใจเรามากมายพรอมแสดงอาการ

ซาบซึ้งที่ไดรับความชวยเหลือจากเรา ตอนเย็นหลังจบกิจกรรม Social Event ไดโอกาสนั่งรถกลับที่พัก

พรอมกันอีก ก็คุยกันมากข้ึน ไดขอมูลเพิ่มเติมวาเขามาจากเดนมารก คนในครอบครัวทุกคนเคยไปเที่ยว

เมืองไทยมาแลวยกเวนตัวเขา ที่เดนมารกรอนกวาที่เจนีวา แตถาหนาวก็หนาวกวา กลับถึงที่พัก 5 ทุม

อากาศขางนอกเย็นมาก ฝนยังตกอยูตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองเรงอนุภาคทอสีน้ําเงิน: สัญลักษณที่แสดงถึง           

การทํางานของนักวิจัยในเซิรน 
 

Globe สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 

เร่ืองอนุภาคและจักรวาล 
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วันพธุที่ 9 กรกฎาคม 2014 
เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม เจอคําถามแรกของวันนี้ Plasma Chamber คืออะไร วันนี้ไดโอกาส

ฟงบรรยายจากนักวิทยาศาสตรคนสําคัญ Dr. Simone Gilardoni (ถาเราใชความสามารถของตัวเองสอบ

เขามาเรียนที่นี่ คงยากมาก ไมรูวาจะตองใชเวลาสักกี่ป และจะไดมีโอกาสมาเจอกับนักฟสิกสคนสําคัญ

เหลานี้หรือไม) ไดความรูเร่ือง Bunches Backet เพื่อทําใหเกิดการชนใน LHC จํานวนครั้งมากข้ึน จําเปนที่

จะตองมีชองวางของพื้นที่ในการทําใหเกิดการชนกันของอนุภาค การชนกันภายใน LHC ตองการเวลา 25 

ms. ใช Typical SPS dipole field ประมาณ 20000 Guess (2 Tesla) ในสวนของเคร่ืองเรงซุปโปรตรอน

ซินโครตรอน (Proton Synchrotron, PS) ถาใช Backet จํานวน 7 bunches จะทําใหเวลาไมเทากับ 25 

ms. ก็เลยตองเอาออกไป 1 bunch เพื่อใหการเรงในแตละรอบไดส่ิงที่ตองการ คาการสองสวาง

(luminosity) จะข้ึนกับจํานวน Backet  

ระหวางชวงพักการบรรยาย Goronwy เขามาทักและ 

ทําความรูจัก เขาบอกวามีสมุดเพื่อใชบันทึกขอมูลของเราวา  

ชื่ออะไร มาจากไหน เมื่อเขารูวามาจากเมืองไทยก็เอยถึง 

สมเด็จพระเทพฯ ถามวาจะไดเจอพระองคทานอีกหรือไม 

เมื่อกลับไปถึงเมืองไทย การรายงานเขารวมโครงการทําอยางไร  

เราก็ใหขอมูลไปวา ตองสงรายงานและเขารวมกิจกรรมที่ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจัดข้ึน สวนเร่ืองการรับเสด็จ 

เราพลาดโอกาสที่สําคัญในชีวิตไปเพราะคลอดชวงที่จะไดเขาเฝากอนมาที่นี่แตก็ยังหวังวาจะไดโอกาสเขา

เฝาพระองคทาน Goronwy ชมวาทักษะภาษาอังกฤษของเราดี ปนี้ครูที่มาจากไทยมีทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดี 

ชวงบายไปดูงานที่ SM 18 ซึ่งเปนสถานีทดสอบแมแหล็กกอนที่จะเอาลงไปใชในการทดลอง 

เดินทางโดยรถบัสที่ทางโครงการจัดใหใชเวลาจากหนาโรงแรมที่พักประมาณ 10 นาที ฝนตกปรอย ๆ มี

บรรยายกอนเขาชม และขณะเขาชม วิทยากรอธิบายใหฟงวาภายในทอที่ลําอนุภาค (beam) วิ่ง อุณหภูมิ

ของ He เทากับ 4 เคลวิน โปรตรอนเขาไปในทอดวยแรง Lorenze มีแมเหล็กที่ใชปรับทิศ (bend) กับ 

แมเหล็กที่ใชบีบแสง (beam) มี 1232 dipole magnet  

ในเครื่องเรง LHC จะเอาเครื่องเรง (accelerator) ข้ึนมาจากใตดินเพื่อปรับทิศการเคล่ือนที่ของ

อนุภาคที่จะมาชนกันแลวใสกลับลงไป แตละสถานีที่ศึกษาการชนกันของอนุภาคใชชื่อตางกัน มีแมเหล็ก

ตางกัน  ขณะที่เขาชมถูกแบงเปนกลุมยอย การเขาชมสถานีแมเหล็ก SM 18 ชวยใหมีความเขาใจ

โครงสรางของเคร่ืองมือใน LHC มากข้ึน และพบวาความรูพื้นฐานเร่ืองแมเหล็กไฟฟาสําคัญสําหรับสราง 

LHC แมเหล็กที่ใชในนี้อาศัยการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาทั้งนั้น 

 

Dr. Simone Gilardoni  
วิทยากร 
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กลับจากดูงาน ทางโครงการจัดเคร่ืองด่ืมและอาหารวางเตรียมไวให กลุมอ่ืน ๆ เร่ิมเขากลุมยอย

เพื่อเตรียมกิจกรรมกลุมกันแลว กลุมเรายังรอฟงขาวจาก Rolf ซึ่งเปนคนดูแลกลุม เราวางก็เลยขอนัดนอง

เพี๊ยซเพื่อไปซ้ือของดวย นัดกันเวลา15.12 น. ที่หนาตึก 500 เจอนอง ๆ ครบทุกคน ไปดูที่พักของนอง ๆ 

กอนไปซื้อของเปนหองเด่ียวอยูสบาย เดินจากที่พักนอง ๆ ไปคารฟูร ระหวางทางมีกลุมวัยรุนขับรถผานก็

ชะโงกเปดกระจกมาแซว เราเจอเหตุการณแบบนี้คร้ังแรกในตางประเทศ ซื้อของดวยความเพลิดเพลินบอก

ใหนองๆกลับกอน ขากลับลังเลวาจะข้ึนรถเมลหรือเดินกลับ สุดทายก็ตัดสินใจเดินกลับดวยเหตุผลดังนี้ 

ระยะทางแค 2 ปายรถเมลคงไมไกลมาก (ขามาข้ึนรถ shuttle bus จากเซิรนมาหอพักนอง ๆ) อยากช่ืนชม

ทิวทัศนเพราะไมมีฝน ถึงแมทองฟายังไมปลอดจากเฆมดําแตอากาศกําลังดี และยังไมไดไปลองใชเคร่ือง

กดต๋ัวถาไปเก ๆ กัง ๆ พรอมหอบถุงหนัก ๆ บนรถคงไมคอยดีเทาไหร  

มาถึงที่พักแวะหองครัวเปนอันดับแรกทานโยเกิรตที่ซื้อมาอรอยมาก เจอครูชาวอินเดียที่เขารวม

โครงการ ซึ่งตอนนี้เขาทํางานอยูที่อังกฤษ ถามเราเรื่องฟงบรรยายวาเปนอยางไรบาง เราก็บอกวาเหนื่อย 

แลวมีบางคร้ังไมคอยเขาใจเนื้อหาที่ฟงบรรยาย เขาก็ถามวาเพราะอะไร เร่ืองภาษาหรือเปลาเราก็ตอบวา

ภาษาไมใชอุปสรรค แตเปนที่เนื้อหาที่ยากตัวเรามีพื้นฐานไมมาก ซึ่งเราไดเตรียมตัวกอนเขาโครงการแลว 

แตก็ไมใชผูเชี่ยวชาญแบบเพื่อน ๆ ที่สอนฟสิกสอนุภาคกันมานานแลว หลังจากนั้นก็ถามไถเร่ืองราว 

ทั่ว ๆ ไป เราบอกอยากไปอินเดีย เขาบอกอยากไปไทย มีขาวจาก Rolf แลว นัดเจอกันพรุงนี้ 10 กรกฎาที่

หอง Bat-R-16 เวลา 18.30 น. เราเขานอนตอนเที่ยงคืน นัดหมายกับนองฝนวาจะวางแผนเที่ยวแตทําไม

สําเร็จ เหนื่อยก็เลยผลอยหลับไป 

 

 

บริเวณหนาสถานี SM18  Konrad อธิบายเร่ืองโครงสรางเคร่ืองเรง

อนุภาคกอนเขาชมในสถานี SM 18 
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วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 
ชวงเชาฟงบรรยายของ Mar ฟงแลวเพลิน เขาใจเร่ืองเคร่ืองตรวจจับอนุภาค (Detector) มากข้ึน 

Mar อธิบายแตละข้ันตอนอยางละเอียดเทาที่เวลาจะทําได ยังสงสัยวา Detector ใน LHC มีกี่จุด จะ

ลงทะเบียนเหตุการณการชนที่เกิดข้ึนอยางไร ไดเรียนรูขอมูลเพิ่มเติมดังนี้  

- Superconductor Magnet เปนส่ิงจําเปน  

- ในระบบมีการชนกัน 24 ลานครั้งตอวินาที   

- อนุภาคที่ชนกันมี short life time 

- โครงสรางของ Detector คลายหัวหอม 

- Bramstrahlungs เปนปรากฎการณสําคัญที่เกิดในการตรวจจับอนุภาค  

- การ detect ใช photoelectric effect เปนเทคนิคในเคร่ือง Detector ดวย  

- ประจุจะสูญเสียพลังงานไปทีละนอย 

-  โฟตอนไมใชอนุภาคที่ถูก charge  

- นักวิทยาศาสตรทีมที่รวมมือกันทํางานตองเลือกเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสม (right 

technology) สําหรับการตรวจจับอนุภาค  

- เมื่อสรางสนามแมเหล็กขนาดใหญก็ตองสราง Detector ใหญดวย ซึ่งจะเกี่ยวของกับ

คาใชจาย 

-   ในการวัดจะแบงอนุภาคออกเปนกลุม ๆ  

- ตองเขาใจเร่ืองสนามแมเหล็กอยางดีกอนใช Detector 

-  ไดรูคําศัพทใหม Noble gas ก็คือ Inert gas แตเปนศัพท อังกฤษ-อังกฤษ  

- ปญหาในการใช Caloriemeter คือขนาดใหญมาก ๆ  

Mar เอากระจกมาใหดูซึ่งเปนชิ้นสวนหนึ่งของการ upgrade detector ในสวน Muon System  

มีการกลาวถึงประโยชนของเคร่ืองเรงอนุภาค กับ เคร่ืองตัวจับอนุภาค เราฟงบรรยายไดนานข้ึน เขาใจ

ภาษาไดอยางล่ืนไหล ตามไปไดเร่ือย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร  Mar Capeans Garrido 
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กอนแยกยาย Konrad จัดใหเขากลุมยอยเพื่อจะไปดูสถานี ATLAS เราอยูกลุมสีแดง มีบรรยาย 

กอนเขาไปดู กําหนดการตอนบายเปล่ียนแปลงในเร่ืองเวลาจาก agenda ที่อยูในเว็บไซต Konrad ขอโทษ

ไมรูกี่รอบแลว ฟงบรรยายเห็น animation เยอะเลย ต้ังใจจะสงเมลลถึงวิทยากรแลวจะขอ link ที่เขาสืบคน

แหลงขอมูล ไดความรูเพิ่มวา นักวิทยาศาสตรไมไดตรวจวัดหรือจับตองอนุภาค Higgs ไดเปนตัวเปนตน 

แตตรวจพบวามีพลังงานหายไป 

เขาชมเครื่องตรวจจับอนุภาคในสถานี ATLAS ซึ่งอยูลึกลงไป 80 เมตรจากพื้นดิน ระบบความ

ปลอดภัยดีเยี่ยม ประทับใจมากกับความอลังการของอุปกรณ Konrad เปนคนบรรยายหลัก กอนเขาไปมี

นักศึกษาปริญญาเอกมาสรุปใหฟงอีกที การนําเสนอ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่นําเสนอยอดเย่ียม (ทาง

โครงการจะกังวลเร่ืองความไมเขาใจของพวกเรา) กลับมาไดพักนิดหนอยก็เลยทานขาว แลวรอเขากลุม

ยอย 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกลุมยอยซ่ึงมีสมาชิกทั้งหมด 9 คน Rolf เปนที่ปรึกษาของกลุม หัวขอที่ทํางานเปนเร่ือง

เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะใชในการสอนฟสิกสอนุภาค Rolf แนะนําวาใหชวยกันคิดเนื้อหา (content) ทํายังไง

จะเอาเนื้อหาที่คิดข้ึนนี้ไปสอนเด็ก ก็ยกตัวอยางเร่ืองการทํา Animation อาจจะทําโดยเอา Animation ที่มี

ในเว็บไซตของเซิรนมาดู ชวยกันดูวาสวนไหนที่จะนําไปใชสอนไดบาง นอกจากนี้ Rolf ยังแนะนําเว็บไซต 

CBS website และ CERN exhibition content เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ภายในกลุมมีอภิปรายกันเล็กนอยวา

จะมีแนวทางของกลุมอยางไร ครู Sarah มีสนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน (human right) ในดานการเรียน ซึ่งก็ 

download วีดีโอมาดูกัน สมาชิกในกลุมตกลงกันวาจะดู Animation ที่มีอยูแลวมาคุยกันพรุงนี้วามีเนื้อหา

อะไรที่พวกเราจะเอาไปใชไดบาง ทุกคนดูเหนื่อย กลับถึงที่พัก 2 ทุมโดยประมาณ  เตรียมตัวหาขอมูลเร่ือง 

Bubble Chamber  ต้ังนาฬิกาปลุกตอนเชาเพื่อหาขอมูลงานกลุมเพิ่มเติม เขานอนตอนเที่ยงคืน  

 
  

 

ภายในสถานี  ATLAS 
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วันศกุรที่ 11 กรกฎาคม 2557 

ต้ังใจวาจะต่ืนมาทําอาหาร แตรูสึกเพลีย อาจเปนเพราะเจอฝนตลอด แลวตองคนขอมูลเร่ือง 

Cloud Chamber แลวก็หา Animation ตามที่กลุมคุยกัน ก็เลยไมมีเวลาทํากับขาว ไดโดนัทกับโยเกิรตเปน

อาหารเชา ไปนั่งกินที่โรงอาหาร ครูทั้งหลายเขากลุมกันโดยอัตโนมัติ ทานไปกินไป แตเราไมคอยไดคุย

เทาไหรใจหวงงานกลุม อยากกินใหเสร็จเร็ว ๆ แลวไปทํางานกลุม กอนเขารวมกิจกรรมเราเขาใจวาตองไป

เจอกันที่หองประชุมชั้น 6 กอน เพราะ Konrad นัดไวเมื่อวาน แตหลาย ๆ คนก็บอกวาไปท่ี School Lab 

เลย เรางง ๆ สุดทายก็ตองไปชั้น 6 เพื่อนครูหลายคนบนวาไมเห็นสงเมลลบอก มีการสงขาวบอกตอ  ๆ กัน

มาจากหลาย ๆ คนแลวจะเช่ือใครดีละ ก็ตองฟง Konrad เปนสําคัญนะ สรุปวาวันนี้ตองแบงเปน 2 กลุม

เพื่อทํากิจกรรรมโดยแบงตามที่นั่ง เราอยูกลุม muon ไดไปทํากิจกรรมกอน กลุมที่เหลือฟงบรรยายของ 

Goronwy กอน  

 

 

 

 

 

 

 

 
ขณะทํากิจกรรม Cloud Chamber ใน S’cool Lab  อภิปรายหลังจากทํา Lab 

 

สมาชิกในกลุมยอยรวมกันทํางานในหัวขอ “ทรัพยากรที่ใชสอนฟสิกสอนุภาค” 
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ไดทํากิจกรรม Cloud Chamber คร้ังแรกในชีวิต อุปกรณก็มีสารทําความเย็น (ใชน้ําแข็งแหง) แผน

โลหะสีดําปดทับน้ําแข็งแหง กลองพลาสติกครอบแผนโลหะ ผาติดพื้นในของกลองพลาสติกเพื่อใหซับ

แอลกอฮอลได ไฟฉาย ครู Dario เลาใหฟงวาเขาเคยทําแลวเขาใชโปรเจกเตอรจะไดลําแสงที่มีความเขม

มากกวาจะเห็นไดชัดกวา นั่งจองอยูนาน เราเห็นรองรอยของอนุภาคที่เปน muon เทานั้น ก็วิเคราะหกันวา

เพราะอะไรทําไมอนุภาคมีนอย ก็ไมไดอภิปรายกันมากสักเทาไหร Konrad เรียกเขารวมกลุมเปนระยะซ่ึง

มันเปนเวลาที่แตละคนกําลังหมกมุนอยูกับการทํางาน การทดลอง เขาก็แอบบนวาไมฟงเขาเลย ก็ทําไมไม

เรียกใหมันถูกกาลเทศะ (เราคิดในใจ) ในที่สุดก็ไดเห็นรองรอยของอนุภาคจากเคร่ืองมือที่ Julia เตรียมไวซึ่ง

มีรองรอยของอนุภาคครบถวนทั้ง 3 อยางและเห็นไดชัดเจน  

มีสรุปงานบนกระดานถึงส่ิงที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมเปนการระดมพลังสมอง Konrad ไมยอม

บอกวาตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชแสดงรองรอยของอนุภาคทําจากอะไร Julia เดินมาสะกิดครูที่อยูใกล ๆ โตะ

เคร่ืองมือใหระวัง อยาโดนกระจกเพราะมันแพง เราคุยกับฝนคิดวานาจะมี Source ของสารกัมมันตรังสี

แถว ๆ นั้นแน ๆ มันมีอนุภาคเยอะเกินไมนาจะเกิดจากไอแอลกอฮอลเพียงอยางเดียว  

ตอนทานขาวกลางวันเจอนอง ๆ นัดแนะกันเร่ืองเวลา พรุงนี้คิดวาจะเขาไปดูบรรยากาศในเมือง 

Bern กะ Thun ตามคําแนะนําของเพี๊ยซ แตก็ยังลังเลวาจะไป Montrex เพื่อไปดู Music festival หรือเปลา 

สุดทายก็ลงตัวที่โปรแกรมเดิมคือ Bern เพราะระยะทางไป Montrex ก็ไกลพอควร ข้ึนเขาตองตอรถ Shuttle 

Bus พยากรณอากาศบอกวาทองฟายังมืดคร้ึม ไปฟงดนตรีกลางเขาริมน้ําคงไมคอยเหมาะกับสภาพ

รางกายในตอนนี้สักเทาไหร 

ตอนบายฟงบรรยายของ Rolf หลังจากฟงบรรยายจาก Rolf หลายครั้ง ก็รูสึกชื่นชมเพราะ Rolf 

เปนคนที่บรรยายแลวเขาใจงาย ถึงแมจะไมมีการนําเสนอจะไมอะไรหวือหวาแตเขาสามารถเชื่อมโยงเร่ือง

ยาก ๆ ของฟสิกสใหเขากับเหตุการณตาง ๆ ไดดีทําใหมองเห็นภาพไดชัด ฟงไปแอบคิดไปวาสักวันหนึ่งพอ

นักวิทยาศาสตรรูจักหรือเจออะไร ๆ ที่ตองการครบถวนหมดแลว รูคําตอบของปญหาไดครบถวน ซึ่งขณะนี้ 

CERN ก็กําลังอยูในข้ันตอนหาคําตอบของปญหาที่วาจักรวาลมาจากไหน  สมมุติวาคําตอบสุดทายนั้น

แสดงใหเห็นวาจุดจบและจุดเร่ิมตนของจักรวาลอยูที่จุด ๆ เดียวกันก็เสมือนวาไมไดรูอะไรเพิ่มข้ึนมาเลย 

นะซิ  

เราต้ังคําถามใหกับตัวเอง แตขณะเดียวกันก็ใหเหตุผลแกตัวเองวา คําตอบสุดทายคงไมส่ิงสําคัญ

ที่สุด ส่ิงสําคัญคือการเดินทางของมนุษยชาติขณะที่กําลังหาคําตอบของปญหาตางหาก มีการพัฒนาทั้ง

องคความรู และเทคโนโลยีมากมาย ซึ่งกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล เราเดินไปที่ไหน ๆ ในเซิรนไมได

เจอแคเพียงคนยุโรป มีคนผิวสี คนเอเชีย เดินกันขวักไขว ในหองครัวที่ไปทําอาหารถึงแมจะเจอกลุมชาว

อินเดียซึ่งผูหญิง 3 คนนุงสาหร่ีเปนประจํา แตก็จะมีเด็ก ๆ จากจีน และอีกหลายประเทศวนเวียนเขามา

ทํากับขาวในครัวใหเราไดสูดกล่ินอาหารหลาย ๆ กล่ินนอกจากกล่ินเคร่ืองเทศที่ฉุนมากของอินเดีย  
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ในอนาคตถาเราสามารถเปนแรงบันดาลใจหรือทําใหลูกศิษยสักคนมาเปนสวนหนึ่งของเซิรนไดคง

จะดีไมนอย เนื่องจากคิดอยูเสมอวานี่คือสังคมของนักวิทยาศาสตร พวกเขาเหลานั้นมารวมกันแลวมองตา

กันก็เขาใจกันได ผูคนในนี้มาอยูรวมกันในสถานะที่แตกตางกัน มีทั้งนักศึกษา นักวิจัย คนจํานวนหลายพัน

คนหรืออาจจะหลายหม่ืนตางพุงเปาหมายไปที่ส่ิง ๆ เดียวกัน เปาหมายนั้นมันชางสําคัญและมีเสนห

เหลือเกิน เรายังสกัดไมได วิเคราะหไมออกวาอะไรที่ทําใหคนมารวมกันมากมายขนาดนี้ เสนหของเซิรนคือ

อะไร สําหรับตัวเราเองมาที่นี่เพราะความอยาก อยากมาหาประสบการณ  

กอนแยกยายกลับที่พักครูญ่ีปุนเขามาถามวาวันหยุดจะไปไหน “ashita wa dougo ni ikimasuka” 

เราก็ตอบไปวา “Bern ni ikimasu. anata wa” รูสึกดีที่ประสาทสัมผัสการรับรูภาษาญ่ีปุนยังทํางานเร็ว  คุย

กันตออีกนิดดวยภาษาอังกฤษปนญ่ีปุนไดบรรยากาศอีกแบบเหมือนตอนอยูญ่ีปุนเลย เขาจะไปเที่ยว

ฝร่ังเศสกับเพื่อนคนญ่ีปุน  

เราเขากลุมยอยทํางานเริ่มประมาณ 5 โมง ไดขอสรุปสําหรับการทํางานกลุมในวันนี้วา ใหดู 

Animation ของ Cern ในเวบไซต ชวยกันตัดสินใจวาจะเอาหรือไมเอาเพราะอะไรทําไม หลังจากที่ดู 

Animation ทั้งหมดแลวพบวา มี 45 เร่ืองก็เลยจะแบงกลุมออกเปน 3 กลุมยอยเพ่ือชวยกันดูกลุมละ 15 

เร่ือง เราอยูกับ Sarah และ Sarah ที่มาจากออสเตรียเหมือนกันทั้งสองเปนเพื่อนกันมานาน เรียนมา

ดวยกัน เราก็ทํางานลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย ครูชื่อ Anna เสนอใหใช Google Drive (เราคิดในใจตั้ง

นานวาจะชวนใหกลุมใช แตไมไดพูดเพราะขอเวลาไปทบทวนอีกนิด ไมไดเขาไปทํานานแลว พอทบทวนได

จะนําเสนอในกลุม เราจะเปนคนเร่ิมแชรใหเอง)  แตหลายคนในกลุมปฏิเสธเขาบอกวาตัวเขาใช Google 

Drive ไมเปนและรูสึกวามันยุงยากเอาแคสงเมลลกันธรรมดาก็พอ   

มีโอกาสแลกเปล่ียนกับครู Sarah ทั้งสองคน เลาเร่ืองนักเรียน โรงเรียนที่เมืองไทยใหเขาฟงวา 

โรงเรียนในไทยหลายแหงที่มีนักเรียนหลายพันคน จํานวนเด็กตอหองเยอะ บางโรงเรียนปาเขาไป 50 คน 

ทั้งสองคนนั้นไดฟงถึงข้ันทําตาคาง แลวถามมาจะทํา Lab ไดยังไง ดูแลกันยังไงใหทั่ว เราก็ตอบไปวานี่คือ

ปญหาที่เกิดข้ึนมาตลอดระยะเวลาท่ีเราเปนครูมาเกือบ 20 ปแลว จึงขอฝากไปถึงทานผูมีอํานาจใน

กระทรวงศึกษาธิการคะ ชวยตอบคําถามนี้กับครู Sarah ทั้งสองดวยคะ ทําไมเราไมใหเด็กนั่งเรียนกัน  

10-20 คนก็พอคะ ทําไมเราไมเก็บเอาส่ิงที่ไดจากการเรียนรูของคนรุนกอน หรือจากการศึกษาดูงาน

ตางประเทศมารอยเรียงบันทึกไวตอ ๆ กันแตละรุน แลวสรางกลยุทธพัฒนาใหยาวนาน เอาจริง ๆ อยาแบง

ขาง แบงสี แบงเธอและฉัน โครงการใหม ๆ ผุดข้ึนมาตามยุคสมัยของรัฐบาลที่เปล่ียนไป แลวพับของเกา

เก็บ เราก็เลยตองเร่ิมอะไรใหม ๆ กันตลอด ทั้ง ๆ ที่ของเกาที่ทําก็มีจุดเร่ิมตนเหมือนส่ิงใหมที่จะตองไดทํา 

เวลาและทรัพยากรมากมายสูญเสียไปกับส่ิงนี้ การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาคน  

อยาพัฒนาอยูกระจุกเดียวในเมืองเลยคะ กระจายใหทั่วถึง 
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เสร็จจากประชุมประมาณทุมกวา แวะไปที่หองครัวตึก 39 ทานขาวเย็นกับฝน แลวมีคนประชากร

ของ CERN นั่งทานขาวอยูโตะใกล ๆ กัน เต็มไปหมด รูสึกอบอุนนะถึงแมอุณหภูมิขางนอกแคสิบกวาองศา 

เขานอนตอนเที่ยงคืน พรุงนี้ตองต่ืนเร็วกวาปกตินัดนอง ๆ ไวจะไปชมเมือง Bern 

 
วันเสารที่ 12 กรกฎาคม 2557 
 ต่ืนตอน 6 โมงคร่ึง ต้ังใจจะทานอะไรรองทองสักนิดกอนเดินทาแตคงไมทันก็เพราะใกลถึงเวลานัด 

ไปรอพบนองธรที่ ตึก  39 สังเกตเห็นโปสเตอรของชุมนุมคนรักเพศเดียวกัน  ติดประกาศที่บอรด

ประชาสัมพันธในตึก เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม รูสึกถึงความอัศจรรยของที่นี่ มีอีกมุมมองของสังคม

มนุษยที่แสดงออกมาใหเห็นนอกเหนือจากสังคมนักวิทยาศาสตรที่สัมผัสได  

เรา 3 คน (เอ ฝน และธร) พากันเดินออกไปเจอนองกวาง กับนองเบิรดซึ่งนัดเจอกันตรงประตูหนา 

Globe นองจะนั่งรถจากที่พักฝงฝร่ังเศสมา ที่นี่รถโดยสารทุกประเภทตรงเวลา ไดทดลองซื้อต๋ัวจากตูขาย

ต๋ัวอัตโนมัติ จาก CERN ไปที่สถานีรวมรถโดยสารทุกประเภทของเมืองเจนีวาซึ่งเปนสถานีกลาง นอง ๆ

ตัดสินใจใหนั่งรถรางซ่ึงตอนแรกจะนั่งรถบัส เพราะรถรางมากอนและไมตองเปลี่ยนรถระหวางทาง คือ สาย 

18 (สามารถเดินทางไดโดยรถบัสสายY หรือรถรางซ่ึงนั่งได 2 สายคือ 14 และ 18 ถานั่ง 14 ตองเปล่ียนรถ

ระหวางทาง) จายคาต๋ัวเดินทาง 1 ชั่วโมงราคม 3.50 CHF ศึกษาขอมูลจากนองกวางเร่ืองการเดินทางใน

สวิส (นองเบิรดแยกไปพบเพื่อน) ทําบัตรลดราคาคาโดยสารเราทําบัตรลดที่ใชภายใน 1 เดือน จายเงินไป 

120 CHF ซึ่งสามารถใชลดคาโดยสารไดเลย จายคาต๋ัวไป Thun 58 CHF จากราคาเต็ม (ลด 30 %ราคา

จากราคาเต็ม) ต๋ัวโดยสาร 1 ใบใน Geneva สามารถใชไดกับยานพาหนะที่เปนสาธารณะทุกประเภท โดย

จายคาต๋ัวคิดตามเวลาเดินทาง สําหรับต๋ัวโดยสารระหวางเมืองจะซื้อที่เคานเตอรหรือซื้อจากตูขายต๋ัวก็ได

ซึ่งคิดตามระยะทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศที่สวยงามของเมือง Thun David เพื่อนรวมทางชาวสวิสที่เจอกันบนรถไฟ 
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ขอดีของระบบการขนสงที่นี่คือ หากตองการจะไปที่เมืองใดเราสามารถลงระหวางทางได เหมือน

การเดินทางคร้ังนี้ เราไป Thun แตขากลับมาแวะที่ Bern ซึ่งใชต๋ัวเพียงใบเดียวเทานั้น ไมตองซื้อต๋ัวอีก ข้ึน

รถไฟแลวถึงแมบรรยากาศจะมืดคร้ึม แตก็ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศขางทางมาก สวยงาม สะอาด   

ภูมิทัศนที่เปนเนินเขา (เกิดคําถามในใจวา รูสึกสวยเพราะแปลกตา หรือวาสวยเพราะธรรมชาติที่นี่สรางให

สวย) เมืองไทยก็มีสถานที่หลายแหงหลายท่ีสวยงามซึ่งเพื่อนชาวตางชาติหลายคนชมแตเรากลับมองไม

เห็นความสวยงามอาจเปนเพราะเราคุนเคย    

ระหวางทางเจอคนสวิสที่นั่งตรงขามเขามองมาบอย ๆ ยิ้มใหหลายคร้ัง แลวเขาก็เร่ิมบทสนทาน

กอนคงเห็นเรากับนอง ๆ ชะเงอมอง 2 ขางทางแลวแสดงทาทางปลื้มปติกับทิวทัศนขางทาง การสนทนา

เร่ิมตนข้ึนจากประโยคที่เขาบอกใหเรายายไปถายรูปฝงตรงขามเพราะจะเห็นทะเลสาบที่มีน้ําไหลลงมาจาก

ยอดเขาที่มีชื่อวา Evian คุยกันตอไปสักพักก็ไดไกดชาวสวิสมาโดยปริยาย เขาช่ือ Davis ไปเมืองไทยเมื่อ 6 

ปที่ผานมา ไปเที่ยวสมุย 2 อาทิตย และอยูเชียงใหม 1 อาทิตย ไปเรียนนวดไทย และทําอาหารไทย กอนที่

จะลงจากรถที่ Bern นองกวางกับ Davis แลกเบอรโทรศัพทกันไว กลุมเรามีแผนจะกลับมาที่ Bern 

หลังจากเที่ยว Thun เสร็จ Davis บอกวายินดีจะพาเที่ยวชมเมือง Bern รถไฟถึงที่ Thun ตอน 10 โมงกวา ๆ 

ลงจากรถหาอะไรรองทอง เดินไปที่ Information Desk ไดแผนที่เมืองมา เดินไปตามแผนที่ ชมบรรยากาศ

สวย ๆ โชคดีที่เจอฝนเพียงเล็กนอย ข้ึนไปปราสาท ระหวางทางจะมีปายใหความรูเร่ืองการสรางปราสาท 

ประทับใจน้ําที่นี่มาก สวยใสเปนสีฟา ไมมีกล่ินเหม็นเนาเสีย  

กลับจาก Thun แวะที่ Bern นองกวางติดตอ Davis เขาก็มาเจอพาเดินไปชมสถานที่สําคัญพรอม

บรรยายความสําคัญและประวัติของแตละสถานที่ใหฟง เขาเลาวาเจอนายกรัฐมนตรีของประเทศเขามานั่ง

ทานอาหารที่รานซ่ึงต้ังโตะอยูขางถนนเปนอะไรที่เขาประทับใจ บรรยากาศใน Bern คึกคัก Davis พาชม

ศาลากลาง ชี้ใหดูวากอสรางมาจากหินทราย เดินข้ึนไปที่หอคอยของอาสนวิหาร จายคาเขาชม 5 ฟรังก ข้ึน

ไปสูงกวา 50 เมตรเดินผานบันไดวนเวียนมากกวา 250 ข้ัน เหนื่อยกับเมื่อยพอควรแตก็คุมที่ไดเห็น

บรรยากาศรอบ Bern แบบ 360 องศา กลับลงมาเจอรานอาหารของคนไทยชื่อไทยทับทิม ทักทายกัน

พอควร ข้ึนรถกลับ Geneva ถึง Geneva เดินเที่ยวในเมืองอีกนิด เร่ิมเห็นความแตกตางของบรรยากาศใน

เมือง Bern กับ Geneva แลว  

Bern คึกคักดูมีชีวิตชีวามากกวาหรืออาจเปนเพราะ Geneva เปนชวงเย็นหลังฝนตก ยังไมสรุป

คําตอบในตอนนี้รอกิจกรรม Hunting พรุงนี้กอน อาจไดคําตอบ สถานที่รถรางที่เปนสถานีหลักใน Geneva 

ชื่อ Carnavin กลับจาก Geneva มา CERN โดยรถรางจายคาต๋ัว 2.50 ฟรังกเพราะมีบัตรลดคาโดยสาร  

ระหวางทางเดินกลับที่พักเจอครู Tharcisse ชาว Rwanda ถามเร่ืองสุขภาพของเขา เพราะเห็นใน 

mail ที่ Maulreen สงมาขอความชวยเหลือจากครูที่มีรถใหชวยพาครู Tharcisse ไปหาหมอดวน เขาบอก

วาดีแลว Goronwy สงเมลลมาเร่ืองกิจกรรมในวันพรุงนี้ ใหเตรียมตัวใหพรอมเร่ืองรองเทา เส้ือผา รม  
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เผ่ืออากาศที่แปรปรวน รวมถึงเตรียมต๋ัวที่ตองใชเปนต๋ัว 1 day fare ซึ่งใชหลัง 9 โมงเชาไปแลว รวมถึง

ขอใหไปกอนเวลานัดหมายสัก 5 นาที เผ่ือมีอะไรฉุกเฉิน แมบานเขามาทําความสะอาดหองพักทําเส้ือที่เรา

พาดไวที่เกาอ้ีหลนบนพื้น เจอ 2 คร้ังแลวที่เขาทํางานไมเรียบรอย คร้ังกอนก็เอาหมอนวางไวบนโตะ เขา

นอนตอนเที่ยงคืนกวา ๆ 

 
วันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2557 

นอนต่ืนสายเพราะเหนื่อยจากการเดินชมเมืองกับปนเขาข้ึนไปหอคอยปราสาทเมื่อวาน เปดเมลลที่

ครู Ana สงมา เขาเขียนชื่อเราเปน Yuling ครูที่มาจากจีน ก็ตอบเมลลสงไปขอใหเปล่ียนดวย มาที่นี่มีหลาย

คนทักวามาจากจีน ต้ังแตสนามบินที่อาบูดาบี ไดยินคนทักนองฝนวามาจากฟลิปปนสหรือเปลา ทําไมเขา

ไมคิดวาคนไทยจะมาอยูที่นี่บางหรือ  

ตอน 11.00 น. เจอเพื่อนที่ทํางานในกลุมยอยดวยกันตกลงกันวาจะใหกลุมยอยแตละกลุมเลือก 

Animation มาอยางนอยอันหนึ่งแลวเสนอไอเดียให Rolf วาเราจะทําอยางไรตอ สวนใหญเห็นควรเพิ่ม

คําอธิบายใหมากข้ึน คนเอาไปใชจะไดหยิบไปใชไดทันที ควรเพิ่มการนําเสนอใหยาวข้ึน เพื่อจะเอาไปใชได

จริง สําหรับครู เขียนบอกดวยวาเหมาะกับ Lesson บทไหน วันนี้ไดเรียนรูคําวา Lesson ความหมายมัน

มากข้ึนกวาเดิม เธอมีกี่ Lesson ก็คือเธอสอนก่ีคาบใน 1 วัน คําที่เราใชตลอดคือ Period  

เวลา 12.00 น. โมงเร่ิมกิจกรรม Discover Geneva-Treasure-Hunt โดย Goronwy แนะนําใหรูจัก

กับ Mick ผูที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้มานาน เพื่อนครูที่มาดวยกันทุกประเทศจะถูกจับแยก เราไดอยูกลุม 3 

เจอครู Neasa กับครู Sarah ไดเขากลุมกันอีกคร้ัง กิจกรรมนี้กลุมเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ไดแก ครู Dion 

จากแคนาดา,  ครูJean-Christophe จากฝร่ังเศสซ่ึงมีทาทางสุภาพ,  ครู Itaf จากปาเลสไตน, ครู Marina 

จากโครเอเชีย,  ครู Sarah จากออสเตรีย ซึ่งตอนแรกเขาใจวาเปนออสเตรเลียมีโอกาสถามเขาตอนที่เดินทํา

กิจกรรมดวยกัน และครู Robert จาก Rwanda ไดแลกเปลี่ยนกับครู Robert เขาก็เดินทางมาเจนีวาดวย

เคร่ืองบิน ประมาณ 12 ชั่วโมงพอ ๆ กับเรา เขารูจักเมืองไทยแลว ยินดีที่จะไดแลกเปลี่ยนทัศนคติการ

ทํางาน การสอนกับเรา, ครู Neasa จากไอรแลนด และก็เจาแมประจําโครงการนี้ (เราแอบต้ังชื่อให)  

 

  

 
เพื่อนรวมกลุมทํากิจกรรม Geneva Hunting 
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ครู Carla มาจากโปรตุเกส เขาเขารวมกิจกรรมกับเซิรนบอย ซึ่งเคยทํากิจกรรมที่ทําขณะนี้เหมือนกับ  

ครู Jean-Christophe ซึ่งเปนเหตุให Goronwy กับ Mick  คอยเตือนตลอดวาอยาบอกคําตอบใหกับเพื่อน

ในกลุมใหทุกคนชวยกันทํา  

 

เร่ิมกิจกรรมโดยออกเดินทางจาก Cern ดวยรถไฟ ซื้อต๋ัว One Day Pass ของเจนีวาที่เร่ิมต้ังแต    

9 โมงเชา เราใชบัตรลดได (กดที่ปุม tariff ก็เหลือ 5.60 CHF จากราคาเต็ม 8.00 CHF) จุดแรกที่ลงคือ

สถานี Gere Carnavin เปนสถานีที่ลงเมื่อวาน เดินไปตาม hint ที่กําหนดมีอยู 24 ขอ ครู Jean-Christophe 

เปนผูนํา ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมเห็นดวยเพราะเขาชํานาญพื้นที่เนื่องจากเคยมาแลว ครู Carla คอยแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ครู Carla ถามเราตอนอยูบนรถรางวาไป Thun เปนอยางไรบาง เนื่องจากเราโพสไป

ทักเขาในเฟสบุควาอาจจะเจอกันที่ Bern กอนการเดินทางเมื่อวาน ครู Carlaมีแผนที่จะไป Interlagen ใน

อาทิตยหนาอาจจะข้ึนเรือที่ Thun)  

เราพยายามกางแผนที่ดูรองรอยการเดินทาง พรอมกับดู hint ที่ใหมา ขอใหครู Jean-Christophe 

แนะนํา ปรากฏวาทักษะการใชแผนที่ของเราออนดอยเหลือเกินสู เจอภาษาฝร่ังเศสในแผนท่ีเขาไป สมองก็

ไมรับรู ก็เลยเดินตามกลุม พยายามชวยกลุมหาคําตอบซึ่งเราก็หาคําตอบไดชากวาทุกคน กิจกรรมนี้ทําให

ทุกคนไดคุยกันรูจักกันมากข้ึน ครูหลายคนก็พูดเปนเสียงเดียวกันวาดี คนวางแผนทํากิจกรรมวางแผนไดดี 

มีโอกาสเดินไปทางเมืองเกา (oldtown) สังเกตแลววา 3 เมืองที่ไดไปเที่ยว Geoeva Thun และBern จะมี

บริเวณที่เปนเมืองเกากับเมืองใหมในทุกเมือง ไดนั่งเรือขาม Geneva Lake เจอ Mick ระหวางทางกอนที่จะ

ข้ึนเรือ เขาบอกวารูจักเพื่อนคนไทยของเราที่ทํางานใน CERN แตไมไดคุยกันตอเพราะเปนการแนะนํากัน

ทั้งกลุม Mick เอาแตงโมมาใหทาน อรอย กล่ินและรสก็เหมือนแตงโมที่เมืองไทย 

เขาหองน้ําที่ สถานีรถไฟ จายไป 1.50 CHF คิดในใจวาวันนี้เขาหองน้ําที่สวิสจายเงินเทากับซื้อขาว

ทานที่บานเราซ่ึงทานอาหารตามส่ังได 1 มื้อ ที่ญ่ีปุนยังไมเคยเห็นเก็บเงินคาเขาหองน้ําสาธารณะ วัดรอง

ขุนของ อ.เฉลิมชัย อลังการกวานี้ก็เขาฟรี ทําไมที่สวิสเก็บเงินคาเขาหองน้ํา แตที่นี่ก็เหมือนที่หัวลําโพงตอง

จายเงินเพื่อเขาเหมือนกันแตที่นี่สะอาดมากที่สุดไมอยากเปรียบเทียบเร่ืองความสะอาดกับที่หัวลําโพง 

 กลุมเราไปถึงเปาหมายตอน 5 โมงคร่ึง เพื่อน ๆ กลุมอ่ืน ๆ ก็มาถึงพอ ๆ กัน รอเขาไปทานอาหาร

ตอน 6 โมง ครูสวนใหญจะเลือกเมนู Chess Fondue ไดยินเสียงเลาลือวาเปนส่ิงที่ควรทานเมื่อมาถึงสวิส

เพราะเปนอาหารประจําทองถิ่น เมื่อชิมเปนคร้ังแรก ปุมรับรสสัมผัสไดถึงกล่ินเค็ม ๆ เหมือนน้ําปลากับปลา

รารวมกัน ก็สรุปวาพอทานไดเนื่องจากรสเค็มปะแลม แตทานบอย ๆ คงไมไหว อาหารไทยเรามีรสชาติ

มากกวานี้ ในหนึ่งจานของอาหารไทยมีครบทุกรส แตที่นี่ ใน 1 จานมีรสเดียว  

นั่งใกล ๆ ครู Emily โดยพื้นเพเปนคนอังกฤษแตตอนนี้สอนอยูที่ประเทศบารเรน เขาเคยอยู

เมืองไทยสอนฟสิกสที่โรงเรียนนานาชาติแถวนนทบุรีหรือปทุมธานีตัวเขาไมแนใจ อยูต้ัง 2 ป พูดไทยได
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หลายคํา ชอบแกงเขียวหวาน ทานสมตําไดแตหามใสพริกข้ีหนูเกิน 2 เม็ด ชอบขนุน สมโอ แลวยังสามารถ

ทานทุเรียนได เคยพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เชียงราย ริมแมน้ําโขง เขาชอบชนบทที่เมืองไทยมาก และ

อาจจะไปหาเพื่อนที่เมืองไทยชวงเดือนมีนาคม (เรายังตองฝกทักษะการเขาสังคม การพูดคุย กิริยามารยาท

โดยเฉพาะความเปนนักพูด ไมคอยจะชางจอสักเทาไหร) กลับมาถึง CERN ตอนสามทุมกวา คืนนี้มีการ

แขงขันบอลโลกรอบตัดสิน เจาลูกบอลกลม ๆ นี้ก็แปลกทําใหที่ CERN มีชีวิตชีวาข้ึนมาได แตเราเขานอน

ขอพักดีกวา เขานอนตอน 4 ทุมคร่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันจันทรที่ 14 กรกฎาคม 2557  

วันชาติฝร่ังเศส Konrad บอกไวตอนวันศุกรวาพวกเราควรฉลองหรือทําอะไรสักอยางมั๊ย แตก็ไมมี

เสียงตอบรับอะไรตามมา ต่ืนมาบันทึกประจําวัน ชวงนี้ตองทํายอนหลังกลับมาถึงที่พักหมดแรงทุกวัน 

เตรียมตัวดูเนื้อหาที่จะเรียน วันนี้สถานที่เรียนเปล่ียนไปจากบริเวณเดิม เปนหองประชุมในอาคาร Training 

Center ตองเดินไกลเกือบถึงประตูทางออกทางฝงฝร่ังเศส เปนการบรรยายที่เปล่ียนทั้งสถานที่และวิธีการ

นําเสนอ  

วิทยากรไมใช โปรแกรม Power Point หรือแมกระทั่ง Projector ใชกระดานและพูด ๆๆๆ ได

บรรยากาศอีกแบบ เราพยายามฟงตาม เขาใจภาษาไดเร่ือย ๆ แตเนื้อหายากก็ตองกลับไปทบทวน 

หลังจากฟงบรรยายเสร็จก็อภิปรายกับนองฝนเพื่อเปนการยืนยันขอมูล ทานขาวกลางวันที่โรงอาหาร  

2 บรรยากาศดีกวาโรงอาหาร 1 เพราะใหมกวา มีประชุมกลุมยอยกอนทานขาวคุยกันวาจะทําเร่ือง 

Standard Model โดยปรับจาก Animation ของ CERN ในกลุมยอยเราขอรับผิดชอบเร่ือง Lepton มีการ

ระดมพลังสมอง ไดงานกลุมมาพอควร สรุปคือ ปรับ Animation ใหเขาใจไดงาย มีคําแนะนําในการเขาถึง

ประสบการณชีสฟองดู 

บรรยากาศในรานอาหาร 
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แหลงขอมูล ครู Ellenor จาก Ireland เปนตัวแทนกลุมเพื่อนําเสนอในชั้น เธอนารัก เปนคนชางพูด ทําให

กลายเปนที่รูจักในกลุมพอควร  

ชวงบายไปดูเคร่ืองผลิต Antimatter เห็นมีความรวมมือจากหลายสถาบันเพราะมีสัญลักษณของ

สถานบันติดในนั้น ไดความรูเพิ่มเติมคือแมเหล็กที่ใชที่นี่ตางจากที่ LHC ที่ LHC เปนแมเหล็กที่มี 

Superconducting แตที่นี่ไมใช กลับจากเยี่ยมชมเคร่ืองผลิต Antimatter เปนชวงการนําเสนองานแตละ

กลุม ครู Ellenor ที่เปนตัวแทนกลุมนําเสนอไดดีมากและไดขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ กลุมอ่ืน 

 Rolf แนะนําวาไมควรปรับ Animation ที่มีอยูเพราะกําลังอยูในชวงพัฒนา เห็นขอบกพรองของ 

Animation ก็ใหเขียนขอเสนอไวหรือจะทําข้ึนมาใหมก็ไดโดยทําเปน Story Board ครู Sarah นัดแนะให

พูดคุยกันพรุงนี้หลังเลิกประชุม  Konrad ขออาสาสมัครประสานงานกิจกรรม International Evening และ 

Barbeque ทานขาวเสร็จเจอ  ครู Sarah Clee เขาไดแนวคิดจาก Rolf วาใหชวยกันคิดเร่ืองดึงฟสิกสจาก

ฟามาสูดินโดยเฉพาะในเร่ือง ฟสิกสอนุภาค คงตองไดปรับกลยุทธกันใหม ระหวางเดินกลับพรอมกับครู 

Sarah อีกคน แลกเปล่ียนเร่ืองหลักสูตร กิจกรรมการสอน สังคม วัฒนธรรม เขาจะมาเที่ยวอินโดนีเซียเดือน

หนา ก็เลยชวนใหมาเที่ยวเมืองไทยพรอมอาสานําเที่ยว  

 

มีโอกาสแลกเปล่ียนกับครู Yuichiro จากญ่ีปุน  

ทราบวาเขาออกคาใชจายในการมารวมโครงการคร้ังนี้ 

ดวยตัวเอง แลวก็บอกวาเนื้อหาที่เรียนยาก เขาใจไมหมด 

 แลวก็ยังไมเคยสอนเนื้อหาฟสิกสที่กําลังอบรมในตอนนี้ 

ในชั้นเรียนของเขา คืนนี้มีการบานที่ตองคิดคือจะทํายังไง 

ในการสื่อสารเร่ือง Standard Model ไปถึงเด็กไดอยางครบถวน จะดึงฟาลงมาสูดินไดยังไง คิดไมออกจน

ตองหยิบหนังสือ เจาะเซิรน ของ อ.บุรินทร และสมุดบันทึกที่เขาอบรมเตรียมตัวกอนเดินทางข้ึนมาอาน 

ไดรับอีเมลลจากครู Sixy ใหกรอกรายการของที่จําเปนตองใชทุกรายการสําหรับกิจกรรม International 

Evening ลงใน Spreadsheet ผาน Google Drive เราคุยกันฝนและธร วาจะ ทําตมยํา น้ําเกกฮวย อาจมี

สลัดผลไมคลายยําที่บานเรา แลวก็แตงชุดไทย รําวงลอยกระทง เรารับหนาที่สงขาวให ครู Sixy แตยังตอบ

กลับวันนี้ไมได ตองไปดูวัตถุดิบในคารฟูรกอน ยังไมรูวาจะใชผักอะไรมาประยุกตใหตมยําอรอยไดบาง เขา

นอนเที่ยงคืนกวา ๆ กังวลเร่ือง Standard Model เหลือหลาย 

 

 

 

 

วิทยากร: Michael Doser 
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วันอังคารที ่15 กรกฎาคม 2557 

ระหวางทางเดินไปหองบรรยายมีโอกาสคุยกับครู Cherie จากอเมริกาไดแลกเปล่ียนเร่ืองครอบครัว 

ประสบการณในตางประเทศของแตละคน หลังจากนั้นก็ฟงบรรยายเร่ือง Computing โดย Tim Smith 

กอนที่จะถูกแยกเปน 2 กลุมเพื่อเขาชมสถานที่จริง (อยูเซิรนจนถึงตอนนี้ เกิดการเรียนรูและได

ประสบการณวา การใหการศึกษา การวางแผนการทํางานของท่ีนี่ จะกอใหเกิดผลในระยะยาว โดยคนรุน

หลังที่มาทําตอสามารถพัฒนางานตอจากที่คนรุนกอนไดทําไวใหเจริญกาวหนา ไมตองเร่ิมอะไรใหม ๆ อยู

ตลอด) ระหวางรอเขาชมหองคอมพิวเตอร ไปที่โรงอาหาร 2 คุยกับนองธร เร่ืองการเตรียมของสําหรับ

กิจกรรม International Evening โดยปรับลดรายการลงเหลือ 2 รายการคือทําตมยํากุง กับ เคร่ืองด่ืม วันนี้

มีโอกาสเก็บภาพทองฟาใส ๆ บนเนินเขาที่มีไรองุนเปนองคประกอบใหความรูสึกผอนคลายมีความสุขไดดี

เลย  

เขาชมหองคอมพิวเตอร เจอ ดร.นรพนัธ เปนหนึ่งในทีม 

วิทยากรนําชมสถานที่และบรรยาย รูสึกภูมิใจที่มีคนไทยสามารถ 

เปนวทิยากรในกิจกรรมของโครงการนี้ได ครูจากประเทศอื่น ๆ จะได 

รูจักเมืองไทยในอีกมุม ต้ังคําถามใหตัวเองเราละจะทําใหชาวโลก 

 

ภายในสถานี Antiproton Decelerator (AD) 

 

สถานที่อบรม 

 
วิทยากร Tim Smith 



46  
 

รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

เห็นเมืองไทยในมุมดี ๆ แบบนี้ไดมากแคไหน วีดีทัศนที่นําเสนอในหองคอมพิวเตอรทําใหเรารูสึกประทับใจ

มาก วีดีทัศนนี้สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของเซิรน เราคิดวาใชเปนส่ือการสอนไดเปนอยางดี  

ที่หองแสดงนิทรรศการมีจอแสดงการประมวลผลจาก Google Earth แสดงใหเห็นถึงเสนทางใน 

Grid ที่ประมวลผลจาก CERN สงออกไปทั่วโลก เราถามคนบรรยายซ่ึงเปนคนเดนมารก เร่ือง อัตราการ

ถายโอนขอมูลที่ประมวลผลในจอวาข้ึนกับอะไร เขาตอบวาอุณหภูมิและอีกหลายอยาง กลับออกมาก็ไปโรง

อาหาร 2 เจอเหตุการณสงผลตอความมั่นใจของตัวเอง มีเด็กวัยรุนกลุมนึงมองมาทางเรา มีคนหนึ่งจองตา

มองตามเราตลอด เราก็มองกลับ พวกเขาก็ยังมองมาแลวคุยกันหัวเราะกันคิก ๆ เหมือนซุบซิบอะไร

บางอยาง เรารูสึกขาดความมั่นใจเปนที่สุด จนในที่สุดเราข้ีเกียจมองกลับเพราะเม่ือยแลวก็ไมอยากใสใจ 

พอดีเจอนองฝนถามนองวาในตัวพี่มีอะไรผิดปกติหรือเปลา นองก็บอกวาไมเห็นมีอะไรเลย 

กลับมาเตรียมตัวดูเนื้อหาภาคบาย หัวขอที่จะไดฟงคือ Beyond Standard Model (นองเพ๊ียซ     

โพสลงในเฟสบุควาฟงแลวดี เขาชอบ) กอนเขาฟงบรรยายพบวาสมุดที่ใชจดบันทึกซึ่งเปนสมุดเลมที่ใช

บันทึกต้ังแตประชุมที่โคราช กรุงเทพ จนมาถึงที่นี่ เลนนี้เปนเหมือนคัมภีร ฟสิกสอนุภาคของเราหายไป 

พยายามคิดวาเอาไปวางไวที่ไหน สงสัยวาทิ้งไวในหองแสดงนิทรรศการคอมพิวเตอรแน ๆ เพราะเปด

กระเปาเพื่อเก็บเอกสารของ CERN ที่หยิบจากเคานเตอรดานลางหองแสดงนิทรรศการ ติดตอนองเพี๊ยซให 

ดร.นรพัทธ ชวยกลับไปดูใหที่หองบรรยายก็พบวาไมมี สมุดเลมนี้หายสรางความเครียดใหไมนอย หลังเลิก

ประชุมก็กลับไปที่โรงอาหาร 2 ซึ่งประตูปดแลวพยายามมองเขาไปขางในแตก็ไมมี พยายามนึกวาวันนี้ไป

ไหนมาบางก็มีแค 3 แหงคือ หองฟงบรรยาย หองคอมฯ และโรงอาหาร แกะรอยตามเสนทางแลวก็ยังไมเจอ 

ประชุมกลุมยอยตอน 4 โมง ครู Sarah Clee นัด Goronwy เพื่อขอความชวยเหลือ ขอคําแนะนํา

เร่ืองการทํา Animation ซึ่งก็ไดความคิดดี ๆ มา เราแลกเปล่ียนกับกลุมวา ยังไมไดสอนเร่ืองฟสิกสอนุภาค

ในชั้นเรียนลึกถึงเนื้อหาที่ไดเรียนขณะอบรมอยูที่นี่ มีความกังวลเร่ืองที่จับตองไมได เด็กจะไมเขาใจ แลวเรา

ไมรูจะอุปมาอุปมัยใหเด็กเขาใจไดงาย ๆ ยังไง มันยังคงเปนเร่ืองยากสําหรับเรา ขอให Goronwy ชวย

แนะนํา วามีการทดลอง หรือมีส่ืออะไรดี ๆ ที่จะชวยเชื่อมโยงฟสิกสอนุภาคใหเปนส่ิงที่เด็กนักเรียนจับตอง

ได Goronwy บอกวามันยากจริง ๆ คิดหนักเลยละ (เราคิดวา ฟสิกส เลือกคนเรียนหรือนี่ วิทยาศาสตรเลือก

คนเรียนหรือนี่ เพราะเหตุนี้ใชไม ทําใหวิทยาศาสตรในประเทศเรากาวหนาไปชา กวาโลกตะวันตก เพราะ

คนไทยไมไดถูกเลือกตามธรรมชาติใหเหมาะกับการเรียนวิทยาศาสตร คิดมากไปหรือเปลา) แยกจากกลุม

หลังจากพบ Goronwy ครู Sarah คนตัวเล็กบอกวาจะสงเมลลที่เขาเขียน Story Board มาใหดูที่เมลล

หลังจากที่ทําเสร็จแลวใหเราชวยแสดงความคิดเห็น 

  



47  
 

รายงานเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. 2557 
 

 

  

 

 

 

วิทยากร: Gian Giudice 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรายังคิดเร่ืองการทําฟสิกสจากฟามาสูดินของ Rolf คุยกับนองฝน เร่ืองที่ Rolf บอกวาใหใชการ

อุปมาอุปมัย (anology) มีความเห็นตรงกับนองฝนวาตราบใดที่เรายังไมเขาใจเร่ืองอะไรอยางถองแท  

คงอุปมาอุปมัยใหนักเรียนเขาใจไมได การบานของเราภารกิจอันยิ่งใหญที่ตองทําในการเปนครู  

ระหวางทางกลับจากหองบรรยาย ไดคุยกบั Goronwy  

เขาถามเราวาจะมีโอกาสไดเขาเฝาสมเด็จพระเทพฯ อีกมั๊ยหลัง 

จากกลับเมืองไทย เราตอบไปวาขอใหไดมโีอกาสแบบนัน้เกิดข้ึน 

แตที่พวกเราตองทาํ คือ พวกเราตองเผยแพรประสบการณที่ได 

จากเซิรนใหกบัครูวิทยาศาสตรคนอ่ืน ๆ ที่มารวมกิจกรรมคาย 

วิทยาศาสตรซึง่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเปนผูจัดเขานอน 

ตอนเที่ยงคืน พยายามนกึวาเอาสมุดบันทึกไปไวที่ไหน 

 
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 

วันนี้กิจกรรมเริ่มเร็วกวาทุกวัน 8.30 น. Konrad ประกาศวาหลังบรรยายจะมีอาหารวางเอาไว

ปลอบใจที่ทําใหต่ืนเร็วกวาทุกวันคร่ึงชั่วโมง หัวขอบรรยายใกลเคียงกับงานกลุมที่เราทํา ไดความคิดสําคัญ

คือ การที่เราไมสามารถเห็นอนุภาคมูลฐานตาง ๆ ไดเพราะในชีวิตประจําวันในสภาพปกติโดยทั่ว ๆ เราไม

สามารถทําใหเกิดพลังงานมากพอคลายกับสภาพ Big Bang ได ซึ่งการทําใหเกิดอนุภาคมูลฐานหลุด

ออกมาเผยโฉมหนาใหเราเห็นตองอาศัยพลังงานที่เพียงพอ วิทยากรคือ  Michelangelo  Mangano และ 

Josep  Incandela ใชการอุปมาอุปมัยบอยคร้ังทําใหเรามีจินตนาการไดมากข้ึน (การอุปมาอุปมัยคงจะใช

เปนวิธีการถายทอดความรูได) 

 

วิทยากรบรรยายขณะเขาชมศูนยคอมพิวเตอร 
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วิทยากร : Josep Incandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวางทานอาหารวางเดินไปถามครู Sarah  Clee วางานกลุมเปนอยางไรบาง เขาบอกวาเขียน 

Story Board เรียบรอยแลวครู Sarah อีกคนชวยหารูปภาพ ซึ่งคิดวาจะสงใหเพื่อนครูในกลุมที่เปน Native 

Speaker ชวยตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษ แลวจะสงตอใหเราอาน ลองใช เพื่อวิเคราะหวาไมเขาใจ

ตรงไหน สวนที่เขาใจเกิดจากอะไร อยากเพิ่มเติมตรงไหน สรุปวาวางานกลุมยอยประสบความสําเร็จไป

หนึ่งงาน  

10.00 น. Goronwy มาบรรยายเร่ือง ฟสิกสอนุภาค ซึ่งไมมีในกําหนดการ Konrad ก็ไมไดแจง

ลวงหนาดวย เรียกเขาหองบรรยายแลวก็ใหนั่งฟงทันที เราตองศึกษาเร่ือง Feynman Diagram เพิ่มเติม คิด

วาตัวเองเขาใจตอนที่เตรียมตัวอบรมที่จุฬามาแลว ปรากฎวามันมีเร่ืองราวมากกวาที่คิด 

11.00 น. วิทยากรคือ Jonathan R. Ellis ผูที่สงพลังบางอยางออกมาทําใหติดตามการบรรยายได
ตลอด เขาสามารถพูดส่ิงที่ยาก ๆ ใหฟงไดงาย ๆ เชนตอนที่ยกตัวอยาง คาพลังงานที่ใชใน LHC ก็

เปรียบเทียบกับการกินช็อกโกแลต (เราสามารถนําไปใชในการสอนได) เขารอยเรียงส่ิงที่จะนําเสนอไดดี 

เหมือนกับไดเดินทางไปเที่ยวในโลกของฟสิกสอนุภาค จับประเด็นสําคัญ ๆ มาเนนใหคนฟงไดตระหนักถึง

ความยิ่งใหญของฟสิกสอนุภาค  

เกิดการเรียนรูข้ึนกับตัวเอง เร่ืองการเตรียมตัวกอนเขาฟงบรรยาย เราสนใจแตเนื้อหาไมไดสืบคน

ประวัติผูบรรยายมากอน มารูตอนท่ีอยูในหองบรรยายวาวันนี้มีโอกาสไดฟงบรรยายจากนักวิทยาศาสตร

คนสําคัญทั้งนั้น Josep Incandela คือ คนที่ประกาศเร่ืองการคนพบ Higgs เมื่อป 2012 นักวิทยาศาสตร 

เกง ๆ เหลานี้เขามีพลังงานอะไรในตัว อยูใกล ๆ แลวรูสึกขนลุก ไดฟงบรรยายจากพวกเขาทําใหเกิดแรง

บันดาลใจในการมุงมั่นกับการเรียนวิทยาศาสตร นี่อาจเปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหวิทยาศาสตรมีเสนห 

หลังจากทานขาวกลางวันเสร็จมีประชุมกลุมยอย เพื่อน ๆ ในกลุมเห็นดวยกับขอเสนอของครู 

Sarah เร่ืองรายละเอียดของงานแตก็ยังแยกกันทํางานกลุมยอยเล็ก ๆ เหมือนเดิม แลวคอยเอามารวมกัน 

วิทยากร: Michelangelo Mangano 
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ภายหลัง ครู Ellenor ถามเร่ืองกิจกรรม International Day วาจะทําอะไรใหทาน เราก็อธิบายคุณสมบัติของ

ตมยํากุงใหฟง เขาบอกอยาทําใหเผ็ดนะ เขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยแลวบอกคนทําวาไมเผ็ดมากเผ็ดกลาง ๆ 

แตเขากินไมไดเลย นอกจากนี้เขาเคยไปเที่ยวเชียงใหมกับเชียงรายมาดวย  

ระหวางรอเขากิจกรรมในตอนบายมีโอกาสแลกเปล่ียนกับครู Sarah และครู Martina เร่ืองความ

เปนอยู วัฒนธรรม ของคนในยุโรป สภาพดินฟาอากาศ ฤดูกาล ภาระงานของครู ซึ่งโรงเรียนในยุโรปไมมี

โรงเรียนใดที่มีเด็กนั่งเรียนในหองถึงคร่ึงรอยเลย เขานึกไมออกเลยวาจะจัดการยังไง ดูแลเด็กไดทั่วถึงได

อยางไร ที่เมืองไทยโรงเรียนหลายแหงมีเด็กแตละหองมีประมาณ 50 คน ขณะที่บางโรงเรียนจํานวนเด็กตอ

หองนอยนิด เรามีเพื่อนครูหลายคนที่สอนในโรงเรียนบนเขา ในชนบท ซึ่งขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวก

โดยส้ินเชิง ซึ่งเรานับถือจิตใจของเพื่อน ๆ กลุมนี้มากที่รักจะอยูในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนความสะดวก และ 

ทุรกันดารไดเปนเวลาสิบ ๆ ป ทําอยางไรการศึกษาไทยจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกันไดในทุกพื้นที่ 

ประเด็นนี้เราคิดมานานแลวแตไมไดพัฒนาตอสักที  

ชวงบายฟงบรรยาย เร่ืองจักรวาลวิทยา สามารถฟงบรรยายไดเขาใจตองขอบคุณอาจารยภาค

ฟสิกสจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เปนผูปูพื้นฐานเร่ืองจักรวาลให Konrad ประกาศวากําหนดการประชุม

เปล่ียนแปลงอีกแลวนะ วันศุกรไมตองนําเสนองานกลุมแลว เขาจะแอบไปถามหัวหนากลุมเอาเอง มีครูยก

มือถาม Konrad เร่ืองไฟลขอมูลที่วิทยากรใชนําเสนอเนื่องจากหาไมเจอในเว็บไซต Konrad ซึ่งเปนผู

ประสานงานและถูกถามมาหลายคร้ังก็เลยประกาศหองบรรยายวา อยาถามฉันอีกเลย อยาถาม ฉันรูวามัน

เปนหนาที่ของฉันเด๋ียวฉันจะจัดการเอง  

ตอนเย็นไปดูงานในสวน CERN Control Center: CCC ซึ่งในขณะนี้กําลังเตรียมอยูในระหวางการ

เคร่ืองมือใหพรอมกอนจะมีการเดินเคร่ืองในปหนา ตองทดสอบอุปกรณทุกอยางเหมือนกับทําจริง โดย

 

ถายภาพรวมกับนักวิทยาศาสตรคนสําคัญที่บรรยาย

เร่ืองจักรวาลวิทยา Jothan R. Ellis 
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ทดสอบทีละสวน แลวก็มาทดสอบทุก ๆ สวนพรอมกัน หลังจากนั้นก็ไปดูงานในสถานี Alpha Magnetic 

Spectrometer: AMC ไดเห็นภาพนักบินอวกาศซ่ึงกําลังทํางานอยูนอกโลก เราทึ่งกับความคิดของ

นักวิทยาศาสตรที่เซิรน พวกเขาคิดไดอยางไรที่ไปจับอนุภาคที่อยูนอกโลกมาศึกษา คนที่ทํางานในสวนนี้

ตองทํางานตลอดเวลาไมมีวันหยุดเพราะตองสังเกตการณจากนอกโลก ถาหากพลาดที่จะเก็บขอมูลหรือ

เหตุการณใดจะไมสามารถจะเอาเหตุการณนั้นกลับคืนมาได แลวก็ไมรูวาจะเกิดเหตุการณนั้นอีกหรือไม 

วิทยากรบอกวาไมมีโอกาสแกตัวเลยถาเก็บขอมูลพลาด  

มีเร่ืองดีเกิดขึ้นคือ เราไดสมุดบันทึกคืนมาแลว ความจริงก็คือ ลืมไวที่โรงอาหาร 2 เราไปถามที่

แคชเชียรเขาเก็บไวให ดีใจมาก ๆ กลับถึงหองพักคุยกับนองฝนเร่ืองการทําประโยชนจากการเขารวม

โครงการนี้ตอการสอนฟสิกส กอนมาที่นี่คิดวาจะทํางานในระดับหนึ่ง แตพอมาถึงที่นี่ ส่ิงที่คิดวาจะทํามัน

นอยไป เราจะชวยวางรากฐานอยางไรใหมีคนไทยไดมาที่ CERN กันเยอะ ๆ ก็ยังไมไดขอสรุป แตเราก็ให

แนวคิดเร่ือง การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (collaboration) กับนองฝนไป ถาครูทุกรุนที่มา CERN 

ทํางานรวมกันได มาระดมพลังสมอง แลวชวยกันคิดโครงการหรือกิจกรรมดวยกันคงจะเกิดประโยชน

มากกวาตางคนตางทํา เปรียบเทียบกับที่เซิรน Rolf พูดหลายคร้ังวาถาไมมีการรวมมือรวมพลังกันของ

นักวิทยาศาสตรจากหลายประเทศก็คงไมสามารถพัฒนาองคความรูมาไดถึงเพียงนี้ เกิดคําถามกับตัวเอง

อีกแลว จะทําใหพวกครูที่เคยมีประสบการณที่เซิรนมารวมมือกัน (collaborate) อยางไร เขานอนตอนเที่ยง

คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันพฤหัสที ่17 กรกฎาคม 2557 

ชวงเชาฟง Konrad บรรยายเรื่อง Masterclass และนําเขาสูการเรียนเร่ืองเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค 

(detector) เราชอบวิธีการนําเขาสูบทเรียนของ Konrad ที่นําส่ือมากระตุนความอยากรูอยากเห็น มี

อภิปราย ซักถาม หาจุดมุงหมายและสอน สุดทายมีการประเมินผลดวย  Konrad แนะนําโปรแกรม 

Minerva 2014 โดยอธิบายสวนประกอบเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค อธิบายแตละสวนที่จําเปน ใหฝกโดยทํา

แบบฝกหัด มี 2 สวนคือ สวนใหรูจักคุณลักษณะของอนุภาค กับ สวนที่ทํานายสมการของเหตุการณที่หยิบ
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มาจากการชน เราไดจับคูทํางานตามที่นั่งซึ่งเปนครู Jean-Christophe ขอความชวยเหลือจากเขาวาใหชวย
แนะนําดวย ครู Jean-Christophe เคยใชโปรแกรมนี้มากอน เราไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี รูสึกเลย

วา เขาเปนครูที่ดีมากคนหนึ่ง แนะนําจนเราเขาใจ รูที่มาที่ไปของเหตุการณ สอนใหรูจักเหตุและผล  

ตอนบายโปรแกรมเปล่ียนจากไปดู LHCb  เปน CMS สลับกับโปรแกรมวันพรุงนี้ ออกเดินทางโดย

รถบัสที่หนาโรงแรมนัดเจอกันตอนบายสาม ระหวางรอรถคุยกับครู Ozgu จากตุรกี เขาเลาใหฟงวาตอน

เปดเทอมที่จะถึงนี้ ตุรกีจะเปล่ียนแปลงการแบงชวงชั้นเรียนมาเปนเหมือนเมืองไทย จากเดิม 4-4-4 

กลายเปน 3-3-3-3 แลวก็บอกวาตอนนี้คนในครอบครัวไปอยูชายหาดพักรอนกันหมด ตัวเขาตองมานั่งเรียน

อยูที่นี่ เราก็บอกไปวาที่เมืองไทย โรงเรียนก็เปดทําการ ยังไมปดเทอม เขาตกใจ เราก็อธิบายไปวาฤดูที่

เมืองไทยตางจากที่บานเขา ที่เมืองไทยตอนนี้อยูในชวงฤดูฝน และไมใชชวงปดภาคเรียน มีเร่ืองให Konrad 

หงุดหงิด เพราะรถที่มารับที่นั่งไมพอกับจํานวนครูที่มีอยู ก็ตองนั่งเบียดกันไปซึ่งไมใชปกติวิสัยของที่นี่

เนื่องจากสงผลถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร นั่งรถจากหนาโรงแรมไปสถานี CMS ประมาณ 30 นาที  

คนนําทัวรเปนนักศึกษาหลังปริญญาเอก พูดเกงมากอธิบายใหฟงถึงรากเหงาของ ฟสิกสอนุภาค เพื่อนครู

สนิทกันมากข้ึนทําใหการดูงานสนุกสนาน มีการหยอกลอกัน เดินสวนทางกับนองเพี๊ยซ ตอนท่ีเราเขาไป

นองกําลังจะกลับ ทางเดินเขาไปในสถานี CMS (ลงลิฟทชั้น -1 แตเคร่ืองตรวจจับอยูชั้น -3) อยูในฉากของ

หนังเร่ือง Angel & Demon ตรงที่เขาประตู ตองรูดบัตร ดูหนาผานกลอง หยิบกุญแจ สแกนดวงตา ถึงจะ

เขาไปได ระบบความปลอดภัยยอดเยี่ยม คนนําทัวรบอกวา ไมมีทางที่จะเดินเคร่ืองโดยมีคนอยูในนี้ เขาพูด

ถึงกลองที่ใชจับภาพเหตุการณของการชนวาถายรูปไดเปนพัน ๆ ภาพใน 1 วินาที ตําแหนงที่เคร่ืองวัดอยูลึก

ลงไป 100 เมตรจากพื้นดิน เรามีความรูสึกวาที่นี่ใหญโตอลังการต่ืนตามาก มนุษยเราคิดไดยังไง  

ทานผูยิ่งใหญทั้งหลายคิดไดอยางไรที่สรางหองปฏิบัติการขนาดใหญแบบนี้ข้ึนมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานี CMS 
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ระหวางที่เตรียมตัวออกเดินทางกลับเจอนองแนน (คนไทยซ่ึงเปนหนึ่งในคนนําชมสถานี CMS) ข้ึน

รถบัสมาดวย คุยกันไดความวานองเรียนอยูที่ ม.ปกกิ่ง กําลังเรียนปริญญาเอกใกลจบแลว เราดีใจมากเจอ

คนไทยใน CERN เพิ่มอีก 1 คน  

ชวงคํ่ามีบรรยายของ Goronwy ตอน 2 ทุม เขาไปในหองบรรยายเจอ Mick อยูดวย Goronwy 

ทักทายโดยเรียกชื่อเราเลย วันนี้ก็ไดคุยกับ Goronwy ชวงที่เรียนอานขอมูลจากเคร่ืองตรวจวัดในการ

บรรยายของ Konrad เราบอกวา โปรแกรมท่ี Konrad ใหทําชวยใหแนวคิด ไดแนวทางแกปญหาในเร่ืองที่

เราเคยปรึกษา Goronwy มากอนหนานี้ คือ เรามีความกังวลวาเด็กจะไมเขาใจในฟสิกสอนุภาคอยาง    

ถองแทเพราะคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว Goronwy แสดงความยินดีที่เรามองเห็นหนทางแกปญหา 

การบรรยายของ Goronwy เปนการเลาเร่ืองราวที่มาที่ไปของวิทยาศาสตรต้ังแตสมัยกรีก ซึ่งเราคิด

วาถามีรูปภาพประกอบจะทําใหนาสนใจมากข้ึน เพราะเราชอบฟงเร่ืองเลาที่มีที่มาที่ไป แต Goronwy พูด

วา slide ที่นํามาโชวจะเขียนเยอะหนอย เพราะครูหลายคนในนี้อานภาษาอังกฤษได และเขาใจมากกวาฟง

อยางเดียว กลับมาถึงหองพักคุยกับนองฝนในประเด็นวัฒนธรรม เชื้อชาติ ลักษณะโครงสรางรางกาย ชวงนี้ 

อากาศรอนไมมีฝนทําใหไปไหนมาไหนสะดวก เขานอนตอน 5 ทุม 

 
วันศกุรที่ 18 กรกฎาคม 2557 

โปรแกรมเปล่ียนแปลงจากนําเสนองานกลุมเปนฟงบรรยาย เราดูหัวขอแลวอาน slide เตรียมตัว

กอนเขาฟงซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาการสอน ใหวิทยาศาสตรงายข้ึน วิทยากรเลา

ประสบการณการสอนนักเรียนในระดับประถมตอนปลาย และมัธยมตน เทคนิคการสอนคือผูสอนจะไมใช

ภาษาวิทยาศาสตรในการนําเขาสูบทเรียน แตจะนําส่ิงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน หรือปรากฏการณตาง ๆ

นําพาเขาสูวิทยาศาสตร ตัวอยางเชน วันนี้เราด่ืมน้ําที่มีโมเลกุลของไฮโดรเจนอยูในนั้น วิทยากรเลาถึง

งานวิจัยที่ทําโมเดลใหนักเรียนใชเพื่องายตอการประทับจํา และยกตัวอยางประสบการณที่ไดรับจากการ

สอนเด็กชั้น ป. 4 ซึ่งเสนอความคิดในการเขียนสัญลักษณของ โปรตรอน นิวตรอนที่มีควารกอยูในนั้น จาก

จินตนาการของเด็ก ครูทุกคนที่ฟงรูสึกทึ่งมาก แตวิทยากรไมไดแสดงโมเดลที่วิจัยอยางเต็มรูปแบบเพราะ

เปนงานวิทยานิพนธยังไมไดตีพิมพ คาดวาปหนาคงไดตีพิมพ โดยวิทยากรแนะนําเว็บไซตใหเขาไปติดตาม

งานได  

หลังจากฟงบรรยายมีประชุมกลุมยอย เราก็ถามความคืบหนาจากครู Sarah ทราบวา ครู Robert 

ยังไมตรวจภาษาอังกฤษใหสักทีบอกวาไมมีเวลา เราเขาไปดูงานที่ครู Sarah เขียนข้ึนมาก็พอเขาใจแตไมได

อานละเอียดทั้งหมด ดูโครงรางที่ใชสําหรับ Animation เกิดความสงสัยในการนําเสนอเมฆดวยสีเหลือง 

เพราะโดยปกติไมเคยเห็นเมฆเปนสีเหลืองเลย นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อนุภาคตาง ๆ วิ่งเขาไปในกอนเมฆ

จะทําใหเมฆเปล่ียนแปลงรูปรางซึ่งจากภาพที่นําเสนอเห็นการเปล่ียนแปลงรูปรางไมชัดเจน เราก็เสนอไปวา 
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ถาไมมีรูปภาพก็สามารถใช VDO ที่ไดจากการทดลองจริงมาใสประกอบนาจะดีกวา ครู Sarah ทั้ง 2 คน

ยอมรับความคิดเห็น ตกลงกันวาจะชวยปรับ เราคิดวาตองเพ่ิมชวงปูพื้นฐานเร่ืองเมฆ (เพราะเราไมรูเร่ือง

เมฆ) และจะกลับมาอานอีกคร้ังแลวจะสงขาวไปบอกทางเมลลวาจะทําอยางไรตอไป Rolf ชวยให

คําแนะนําเพิ่มเติม อาจนําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงรองรอยเทาสัตวบนหิมะ (เราคิดในใจแลวบานเราจะ

ปรับยังไงเพราะเด็กในเมืองไทยไมมีรอยเทาบนหิมะใหเด็กไดสังเกตจริงๆ) วันนี้ Rolf สรุปเร่ืองงานกลุมวา 

Go on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนทานขาวกลางวันแวะเขาหองสมุดซึ่งยังไมมีโอกาสไดสํารวจอยางละเอียดถี่ถวน นั่งจัดการ

ขอมูล ไฟล สไลด รูปถาย อยูใหเปนระบบ ใกลถึงเวลานัด ลงไปทานขาว ไดรับขาวจาก Konrad ทาง

อีเมลลโดยกําหนดการดูงานเปลี่ยนแปลงจากที่นัดหมายไว เราไดไปในชวงเวลา 15.30 น. ที่สถานี LCHb 

สถานี CMS 

 

อุปกรณเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเขาสถานี CMS 

ภายในสถานี CMS  ผูนําทัศนศึกษาในสถานี CMS 
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เจอไกดที่เคยบรรยายที่ CCC เขาเปนคนชางคุยมาก ยังพาไปดูหองทํางานที่เปนสวนควบคุมการทํางาน

ของ LHCb บอกดวยวาปกติไมไดเขามาในหองนี้หรอก รอเกือบชั่วโมงถึงจะไดลงไปใตดิน ที่นี่เครงครัดกับ

ระบบรักษาความปลอดภัย ตองผานประตูเขาไปทีละคน ซึ่งจําลองมาจากการปฏิบัติงานจริง ๆ ของเขา 

ตองใชกุญแจของใครของมัน มีการสแกนดวงตา ประตูขางในถึงจะเปดใหเขาไปได แตวันนี้ไมไดสแกน

ดวงตา เพียงแคแตะชิพที่หนาประตูแลวเขาไปทีละคน (สถานีอ่ืนระบบรักษาความปลอดภัยก็เปนแบบนี้) 

ลงไปขางลางรูสึกหนาวเพราะที่นี่ตองรักษาอุณหภูมิใหตํ่าสําหรับเคร่ืองจักร การจับภาพรองรอยอนุภาคที่

สถานีนี้ตางจากที่อ่ืน ที่นี่เปนแบบ Sandwich ไมใชทอทรงกระบอก  

สังเกตเห็นครูทุกคนเหนื่อยลาแสดงอาการอยางชัดเจน คงเปนเพราะกิจกรรมและโปรแกรมที่แนน

ตลอด 2 สัปดาหที่ผานมา แตทุกคนก็ยังมีพลังงานเหลือเฟอ มีการชวนกันไปเที่ยวเขา Mont Blac ที่ฝร่ังเศส 

เราไมไดรวมเดินทางดวย คิดไวจะขอตะลุยเมืองเจนีวาตอ ติดใจมาจากกิจกรรม Geneva Hunting ชอบ

สถานที่หลายแหง อยากนั่งนิ่ง ๆ เก็บรายละเอียดการกิน การอยู วัฒนธรรมของคนท่ีนี่ตอ นอง 2 คน (ฝน

กะธร) ไปตางเมือง วันหยุดนี้ต้ังใจจะฉายเด่ียว ชวงรอเขาชมสถานี LHCb ครู Ellenor มาคุยดวยเลาเร่ือง

ไปเมืองไทย ไปเขมร แลวติดใจอาหารไทยถึงแมจะเผ็ด แลวบอกวารอชิมฝมือเราตอนงาน International 

Evening อยูนะ ก็บอกเขาไปวาจะทําใหดีทีสุด เขานอนเกือบเที่ยงคืน 

 
วันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2557 

ตามโปรแกรมของตัวเองวันนี้คือทองเจนีวา ระหวางทางเจอ ครู Neasa บนรถรางซ่ึงกําลังไปหาลูก

สาวที่มาจากไอรแลนด คืนนี้เขาจะพักกับลูกสาวในเจนีวา เขามีลูกชายอีก 2 คน ครู Neasa เปรยวา ลูก

ชาย 2 คนไมสนใจที่จะมาหาแมเลย เราแวะลงที่สถานี Blaxert จะไปดูของฝากซ่ึงครู Ravjeet แนะนําเรา

มาเมื่อวาน ครู Neasa บอกวาที่หางนี้มีของขายเยอะมากเม่ือวานลูกเขาก็มา เราเดินดูของในหางตอนแรก

ต้ังใจจะซื้อวัสดุเตรียมทําอาหารในงาน International Eveving ที่นี่แลวเอาไปเก็บที่พัก แตปรากฏวาไมได

เอาถุงมาใสของ ถาจะซ้ือถุงใสของคิดเปนเงินไทยราว 100 บาท เสียดายเงิน คงตองไปซื้อที่คารฟูร

เหมือนเดิม คนที่นี่ รูจักใชจาย พรอมใจกันทําในส่ิงที่เปนประโยชนตอสวนรวม ในเมืองไทยถาหาก 

หางใหญ ๆ หรือซูเปอรมารเก็ต ทําแบบนี้บางคงชวยลดปริมาณขยะจําพวกพลาสติกที่ทําใหกอมลพิษลงไป

เยอะเลย  

ข้ึนรถตอไป Geneva ลงที่สถานี Cornavin เขาไปติดตอซื้อต๋ัวไปฝร่ังเศส ต้ังใจจะเดินทางตอ

หลังจากจบกิจกรรมที่ CERN ราคาต๋ัวสูงกวาที่ดูจากอินเทอรเน็ต คนขายบอกวาราคาต๋ัวเปล่ียนทุกนาที ก็

เราเฝาดูมาหลายวันแลว ไมเห็นข้ึนทุกนาทีเลย สุดทายก็ลงเอยตามราคา ณ ตอนที่ซื้อ เงินฟรังกหมดเราขอ

จายดวยยูโร เราเอาเคร่ืองคิดเลขขึ้นมาเตรียมคํานวณคาเงิน คนขายก็พูดอีกวา อัตราแลกเปล่ียนก็ไม

เทากันในแตละวัน เราก็จําเปนตองเก็บเคร่ืองคิดเลข คิดในใจวาคงไมโดนโกงหรอก ออกมาจากเคานเตอร 
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ไดต๋ัวมา 7 ใบ พรอมกับเอกสารคลายต๋ัวอีก 1 ฉบับเกิดความสงสัยวามันคืออะไร ยายตัวมานั่งเกาอ้ีใกล ๆ 

เพื่อตรวจสอบต๋ัว ราคาคาต๋ัว จํานวนเงินที่จายไป สงสัยวา 40 ฟรังกที่ปรากฏบนเอกสารคลายต๋ัวที่เราจาย

ไปมันคือคาอะไร พยายามอานแตเปนภาษาฝร่ังเศสไมสามารถเขาใจได จึงกลับเขาไปถามคนขายอีกคร้ัง

ถึงไดรูวาเปนคาภาษีนานาชาติ อานรายละเอียดในต๋ัว หาตัวเลขที่แสดงที่นั่ง ชานชลาที่ข้ึนรถไมเจอ จะ

ถามคนขายต๋ัวอีกก็เกรงใจ เขาทําหนาตาเฉย ๆ ไมยิ้มแยมก็เลยเดินไปถามคนที่จัดคิวซื้อต๋ัวตรงทางเขา เขา

ก็ชี้ใหดูภาษาในต๋ัวก็เปนภาษาฝร่ังเศสอีก แลวบอกวาไมมีขอมูลแจงวาจะข้ึนชานชลาไหนบนต๋ัว อาจจะ

เปนชานชลาที่ 7 หรือ 8 แตมีขอมูลแสดงวาใหข้ึนรถคันที่ 7 ที่นั่งเลขที่ 65 คิดวาเปนเร่ืองสําคัญที่ควรแจง

ขอมูลชานชลาที่จะใหข้ึนรถ เพราะชานชลาที่นี่มีเกือบ 10 ชานชลา แลวเปนสถานีใหญผูคนเยอะแยะเดิน

สวนทางกันวุนไปหมด คุณพี่คนขายต๋ัวก็ไมบอกขอมูลจําเปนที่ควรแจงใหลูกคาทราบใหถามซะทุกอยาง ได

ต๋ัวเรียบรอยสมใจ ก็เดินตะลุยเจนีวาตอ  

พยายามเดินตามรอยกิจกรรม Hunting แตสุดทายก็ออกนอกเสนทางจนได เดินจนเหนื่อยก็เลยนั่ง

รถรางชมเมือง และแลวก็ไปเจอสวนแหงหนึ่งโดยบังเอิญเปนสวนที่มีมีขนาดใหญมาก หญาสีเขียว นาเดิน

เลน แตวาเราหมดแรงจึงนั่งพักชมนกชมไมถายรูป ชอบที่นี่จริง ๆ สามารถนั่ง ๆ นอน ๆ ไดในสนามหญาอัน

เขียวขจี ที่นี่คงไมใชที่สาธารณะเพราะเห็นมีโรงแรมอยูบนเนิน กําลังจัดงานแตงงานดวย แตคงอนุญาตให

ผูคนมาเที่ยวขางในได แตก็ไมแนเพราะสวนสาธารณะท่ีนี่มีร้ัวรอบขอบชิด อยางไรก็ตามอดเปรียบกับ

เมืองไทยไมได ถาเปนสถานที่ที่ใครก็เขาออกไดโดยสะดวกแบบนี้ คงมีขยะเกลื่อนสนามเต็มไปหมด นอน

เลนแบบนี้ไมไดแน ๆ ออกจากสวนเดินไปอีกนิดก็ถึงทะเลสาบเจนีวา เห็นผูคนกระโดดเลนน้ํา ดําผุด ดําวาย 

บางคนก็นอนอาบแดดซึ่งมีชายหาดอยูนิดเดียว รอบทะเลสาบเจนีวาเปนอีกหนึ่งแหงที่รวบรวมผูคนที่นี่ให

มารวมกัน วันนี้มีแขงไตรกีฬาดวย ตอนข้ึนรถกลับเจอเพ่ือนครูในโครงการที่กลับมาจากการไปเที่ยวที่ 

Montrex มา ครู Silvia จากอิตาลี เอารูปสถานที่ไปเที่ยวมาโชวใหดูวามีรานอาหารไทยที่นั่น ชื่อ Maithai 

กลับที่พักเกือบ 4 ทุม เขานอนตอนเที่ยงคืน 

 
วันอาทิตยที่ 20 กรกฎาคม 2557 

ต่ืนสาย เกิดอาการปวดขา กลามเนื้อออนเพลียนาจะเกิดจากเดินเมื่อวาน ทําภารกิจสวนตัว

เรียบรอย ออกไปขางนอกเพื่อซื้อของเตรียมทําอาหารในงาน International Evening ลังเลวาจะไปทางซาย 

คารฟูร หรือทางขวา Migros ในใจเอียงซายเพราะทางฝงขวาไกล รอไปคิดไปสุดทายก็ไปคารฟูร  ไดเห็ด

แชมปยองมาใสในตมยํากุง รสชาติเปนอยางไรพรุงนี้รูกัน  

วันนี้เสียเงินคาความไมรูหรือความผิดพลาดทางเทคนิคที่เราไมรูจะแกไขอยางไร ไดฤกษซักผาอีก

คร้ัง ซึ่งการซักคร้ังแรกผานไปดวยดี ทั้งซักและอบจายไป 8 ฟรังกกวาๆ (เคร่ืองซักผาที่นี่คิดเงินจากบัตรเงิน

สด ซึ่งขอเชาซื้อไดที่เคานเตอรโรงแรม) วันนี้หลังจากทําตามข้ันตอนที่ควรทําเสียบการดไปแลวก็เคร่ืองเดิน
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ตามปกติ ดูจากเวลาเดินเคร่ืองก็จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงการซักผาจะเสร็จ จึงออกมาทานขาว เมื่อ

ผานไป 1 ชั่วโมงต้ังใจจะเอาผาใสตูอบ (วันนี้ฝนตก แอบแขวนในหองคงไมเหมาะแนๆ) ปรากฏวาเคร่ือง

ฟองวาใหตรวจสอบระบบเทน้ํา (check drain) มองดูผายังซักไมถึงไหนฟองกระจายเต็มกระจกเคร่ืองซัก

ผา เราก็พยายามกดปุมทุกปุมที่มีอยูอยางมีสติ เรียงตามลําดับตรรกะการซักที่ควรจะเปนแต error ที่ฟองก็

ยังไมหายไปไหน เดินออกไปทางหองพักแมบานเพื่อขอความชวยเหลือก็ไมเจอใคร หันซายและขวาสักพักมี

เด็กวัยรุนมาซักผาอีกเครื่องขาง ๆ ต้ังใจวาเด๋ียวจะอาศัยเด็กคนนี้แหละเขาดูคลองแคลวนาจะชวย

แกปญหาได ปรากฏวา เขาก็ซักไปอานคําแนะนําการใชที่ติดไวที่ผนังไปขลุกอยูสักพักเคร่ืองซักผาทํางาน

เขาก็จากไป เราก็เลยตัดสินใจไมถาม ดูอาการแลวมือใหมกวาเราอีก จึงตัดสินใจกดปุม power หนาจอที่

ฟอง error หายไป และปรับไปเปนปุมปนแหงทันที ซึ่งเราเห็นกับตาวายังมีฟองติดในเคร่ืองเต็มไปหมด 

ฟองถูกดูดเขาไปในเส้ือผาขณะปนแหง รอเกือบสิบนาทีเคร่ืองหยุด เงินที่ตัดจากบัตรไปยังใชไมหมดดวย 

เพราะไมเปนไปตามโปรแกรมที่ต้ังไวแตแรก เคร่ืองแสดงขอความใหเปดฝา เราพยายามจะลางอีกครั้งกอน

เอาผาออก แตเคร่ืองไมยอม สุดทายก็ตองแพเคร่ืองจักร เปดฝา เงินที่เหลือก็ถูกตัดโดยอัตโนมัติ จะเอา

เส้ือผาออกมาก็ทําใจไมได ฟองอยูในเส้ือผาเต็มเลย ก็เลยตัดสินซักใหมอีกคร้ังเสียเงินอีกรอบแตเลือก

โปรแกรมที่ใชเวลาไมนาน ขอคิดที่ไดจากการซักผา : มนุษยสรางเคร่ืองจักรข้ึนมาเพื่ออํานวยความสะดวก 

เราควรควบคุมเครื่องจักรเหลานี้ ควรมีอํานาจเหนือเคร่ืองจักร แตวันนี้เราแพเคร่ืองจักร ตองทําตาม

โปรแกรมที่เคร่ืองจักรไดรับคําส่ังมา ไมเชนนั้นจะไมไดรับความสะดวกตามที่ตองการ  

เสร็จภารกิจซักผากลับมานั่งดูงานกลุม Story Board ทํา Animation เราตองชวยคิดเนื้อหาตอน

สรุป ตอนเย็น 1 ทุมคร่ึงมี บรรยายพิเศษของ Goronwy เราฝาสายฝนที่ตกหนักพอควรออกไปหองบรรยาย 

คุยกับครู Sarah บอกวาสงไฟล VDO ตอนที่ไปทํา Cloud Chamber ไปให เผ่ือจะเอาไปใชใน Animation 

งานกลุมได ขณะที่ Goronwy กําลังจะเร่ิมบรรยาย Mick เขามาขัดจังหวะทําสีหนาขึงขัง เราแปลกใจ และ

คิดวาใคร ๆ ก็พากันแปลกใจดวย ปรากฏวา Mick มาเซอรไพรสวันคลายวันเกิด Goronwy ซึ่งผานมาแลว

เมื่อวานนี้ หลังจบการบรรยายครูบางคนก็สังสรรคกันตอเพราะ Mick เอาเคร่ืองด่ืมมาวางทิ้งไว แตเราปลีก

ตัวออกมาดานขางแวะเขาหองสมุดเพื่อจะมาดูบรรยากาศในหองสมุดวันอาทิตยขณะฝนตกซ่ึงคงมี

หองสมุดไมกี่แหงที่จะเปดทําการ 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุดเหมือนหองสมุดที่ CERN เจอหนังสือ Review 

Particle Physics ที่ อ.อภิสิทธิ์เอามาใหดูตอนฟงบรรยายที่จุฬาฯ เราอยากไดหนังสือสําหรับมือใหมเร่ิมตน

ศึกษาเร่ืองฟสิกสอนุภาคแบบเรา แตไมเจอที่นี่ คิดวาจะไดโปสเตอร ประวัติของฟสิกสอนุภาคแทน ราคา 

10 ฟรังก กลับถึงหอง เห็นเมลลที่ครู Sarah แจงมาเร่ืองกําหนดการคราว ๆ ของกิจกรรมเย็นวันพรุงนี้   

พวกเรา 3 คน ครูไทยตองชวยกันเผยแพรประเพณีลอยกระทง และอาหารไทย คืนนี้ลองใสชุดไทยที่เตรียม

มากับนองฝน เขานอนตอน 5 ทุมคร่ึง 
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วันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 25557 
  ฝนตกมาอีกแลว โปรแกรมวันนี้คือทําปฏิบัติการ (workshop) ดูจาก Agenda ก็ไมไดรายละเอียด

วาจะเปนเร่ืองอะไร เมื่อถึงเวลาทํากิจกรรมก็ไดเรียนรูจากเจาหนาที่ของสถาบัน PERIMETER INSTITUTE: 

PI ชื่อเกรก กับ เควิน โดยการลงมือทําปฏิบัติการ มีการแบงกลุมยอยกลุมละ 5 คน กลุมเรามีครูไทย 3 คน 

แลวก็ครู Istvan จากฮังการี กับ ครู Edward จากอังกฤษ กิจกรรมที่ทํามีดังนี้ 

1. กลองดําที่เคยทําที่จุฬาฯ: การดําเนินกิจกรรมคลายกันใหวิเคราะห แลกเปล่ียน ซึ่งเขาก็แนะนํา

วาเอาไปสอนเร่ืองโมเดล โมเดลที่ตางกันก็สามารถใหคําตอบไดเหมือนกัน โมเดลที่คิดข้ึนอาจสามารถ

ทํานายเอกภพ (universe) ได ไมมีครูในกลุมไหนเขยากลองดําเลย วิทยากรบอกใหทําอะไรก็ทําแคนั้นคือ

ดึงเชือก วิทยากรบอกวาต้ังแตทําปฏิบัติการมา ผูเขารวมกิจกรรมมีต้ังแตเด็กไปถึงศาสตราจารย มีแตเด็ก ๆ

เทานั้นที่เขยากลองโดยไมตองบอกใหทํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คุณสมบัติของคล่ืน: ใสทรายลงในกลองที่เจาะรูคลาย slit วิทยากรใหจินตนาการกอนลงมือทํา

วาลักษณะของทรายที่หลนมาจากกลองจะเปนอยางไร ใหลงมือทํา แลวก็ถามเหตุและผล ใหคิดคําที่

เกี่ยวของเปน Key Word ที่สําคัญ หลังจากนั้นก็ดูการรวมกันของคลื่นจากแผนใส 2 แผน (เราเคยเจอ

ปญหาเพราะนํารูปคล่ืนใหเด็กดู เด็กก็จะคิดวาคล่ืนคือส่ิงที่เหมือนภูเขาเทานั้น ดังนั้นขณะที่ใชส่ือการสอน

ตองระลึกอยูเสมอวาส่ิงที่จะส่ือสารออกไปสูเด็กสําคัญมาก) 

วิทยากรยกตัวอยางลําอิเล็กตรอนเพื่อเขาการเรียนเร่ืองคุณสมบัติของคลื่น ซึ่งมีความจําเปนที่เด็ก

ตองรูเร่ืองคุณสมบัติคูของคล่ืนกับอนุภาค เพื่ออธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอน หลังจากนั้นใหอภิปราย

การแทรกสอดที่เกิดจากลําอิเล็กตรอนผาน slit โดยวิทยากรกลาวถึงนักวิทยาศาสตรหลายคนคนพบ และ

หาคําตอบของปญหาไดจากการสังเกตเล็ก ๆ นอย ๆ ที่แตกตาง วิทยากรแจกชุด Kit ที่ใชเปนส่ือการสอน

วิชาฟสิกสไดหลายเร่ือง กิจกรรมที่ทําทั้งหมดในชวงเชาจะเกี่ยวของกับหัวขอส่ือการสอนในชุด Kit ที่ไดรับ 

 

 

สมาชิกที่ทํากิจกรรมกลุมดวยกัน 

 

ส่ือที่ไดรับแจกจากวิทยากร 
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พักเที่ยงไปทําตมยํากุงเตรียมไวสําหรับงานตอนเย็น รสชาติอาจจะไมเหมือนกับตมยํากุงที่ทําจาก

วัตถุดิบสด ๆ เพราะไมรูจะหาตะไคร ใบมะกรูดไดจากไหน อีกทั้งกุงที่ใชเปนกุงแชแข็ง แตก็พอไดกล่ินอาย

ความเผ็ดเปร้ียวของตมยําจากน้ําพริกทําตมยําสําเร็จรูปที่เตรียมมา 

ภาคบายทําปฏิบัติการตอ แตเปนเร่ืองสสารมืด (dark matter) ไดชุด kit มาดวย ไดทําการทดลอง

เร่ืองการเคลื่อนที่ในแนววงกลม เหมือนกับทําการทดลองที่เคยทําในการสอนนักเรียนช้ัน  ม.ปลาย แตเพิ่ม

มาตรงท่ีใหออกแบบการทดลองเพื่อหาขนาดของมวลที่ไมรูเพิ่มอีก 3 ชิ้น จากการ plot กราฟระหวาง 

อัตราเร็วยกกําลังสอง กับ มวล ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมนี้ คือไมจําเปนตองเขมงวดกับการเปล่ียน

หนวย ในการทดลองนี้ก็ไมไดเปล่ียนหนวยใหวุนวาย ส่ิงสําคัญที่ได คือทําอยางไรใหเด็กรูจักคิด รูจัก

ออกแบบการทดลองเพิ่มเติมจากที่มีให ใหเด็กนําความรูที่มีอยูไปขยายขอบขายใหกวางออกไป และ

ประยุกตใชความรูที่มีอยูเพื่อแกปญหาได ส่ิงที่สังเกตไดขณะทํากิจกรรมกลุมวันนี้อีกอยางหนึ่งคือ ครู 

Istvan มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม แลวมีความภาคภูมิใจในการนําเสนอผลการทดลองท่ีทําโดย

เขาสามารถเขียนกราฟจากผลการทดลองไดอยางสวยงาม  

มีการกลาวถึงการคํานวณความเร็วของดาว กาแล็กซี่ โดยใชหลักการเคลื่อนที่ในแนววงกลมใน

ระดับมัธยม ทางสถาบัน PI มีเครือขายของครูซึ่งมีการเผยแพรและแบงปนขอมูล (broadcasting) ใน 90 

ประเทศทั่วโลก มีการกลาวถึง STEM ซึ่งทางสถาบันเขาไปทํา workshop ในสิงคโปรเรียบรอยแลว เราก็ 

ฉุกคิดถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในเมืองไทยวาขณะไปถึงไหนกันแลว ทางสถาบันจะติดตอ

พวกเราทางอีเมลเพื่อถามการเปนเครือขาย ขอใหชวยกันตอบรับดวย ตอนแรกคิดวา PI เปนสถาบันที่เนน

ผลทางธุรกิจแตวิทยากรบอกวาไมใช อุปกรณที่เอามาเปนตัวอยางวันนี้ก็ไมไดทําขาย 

ตอนเย็นมีกิจกรรม International Evening จากการประเมินดวยความนิยมในการขอถายรูป และ

คําชมจากปากเพื่อนครูชาวตางชาติ ผลการนําเสนอชุดไทยที่สวยงาม วัฒนธรรมการกิน ประเพณีที่

สนุกสนานแตมีตํานานอยางลอยกระทง หลายคนแสดงออกอยางจริงใจวาซาบซ้ึงกับของฝากท่ีเปนถุงใส

เหรียญที่ทําจากผาฝาย และผาไหมลายชางมาก ๆ เราสรุปดวยตัวเองวา พวกเราทั้ง 3 คนสามารถนําเสนอ

วิทยากรจาก PI ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองคุณสมบัติของคล่ืน 
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เอกลักษณของคนไทยในมุมมองที่ตางไปจากชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย เรามาที่นี่โดยทักบอย ๆ วามาจากจีนหรือ

เปลาแมกระทั่งเพื่อนครูที่ทํางานในกลุมเดียวกัน ก็ยังคิดวาเรามาจากจีน หลังจากคืนนี้ก็คงไมมีใครทักเรา

วามาจากจีนอีกตอไปแลว ตองขอบคุณนองธร กับนองฝน ที่ชวยกันทําใหการนําเสนอความเปนไทยคืนนี้

ผานไปอยางสมบูรณจากการรวมมือรวมพลังของพวกเรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
วันอังคารที ่22 กรกฎาคม 2557 

การฟงบรรยายในชวงเชาทําใหไดทราบขอมูลเพิ่มเติมจาก Rolf ซึ่งเขาเปนผูจัดการเรื่องการ     

ทัศนศึกษาที่เซิรน ครูที่ตองการพานักเรียนไปทัศนศึกษาสามารถติดตอผาน Rolf ได ในอนาคตอันใกลจะมี

โปรแกรม Virtual Lift ชวยใหคนทั่วไปสามารถศึกษาองคความรูตาง ๆ ในเซิรนผานโปรแกรมเสมือนจริง 

ชวยครู Marina เตรียมอาหารฮังกาเรียน ถายภาพท่ีระลึกรวมกับ Mick 

 

ความประทับใจจากพวกเราครูไทยมอบใหเพื่อนรวมโครงการ 
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สาเหตุที่พัฒนาโปรแกรมนี้ข้ึนมาเนื่องจากในแตละปมีปริมาณผูตองการเขามาทัศนศึกษาในเซิรนจํานวน

มาก การใหบริการในสวนนี้ยังมีขอจํากัดหลายเร่ืองโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล  

นอกจากนี้กําลังจะมีโครงการ Virtual Visit และ Virtual Conference ที่เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไป

รวมประชุมนักวิจัยที่ทํางานในเซิรน โครงการนี้จัดต้ังข้ึนเพื่อแกปญหาการใหบริการเร่ืองการทัศนศึกษาที่

เซิรน เนื่องจากความตองการเขามาดูงานที่เซิรน สูงมาก แตเจาหนาที่คอยจัดการเร่ืองการเขาเยี่ยมชม คน

นําทัวร มีปริมาณไมเพียงพอ คนจองคิวเขาทัศนศึกษาจะเต็มภายหลังจากเปดลงทะเบียนออนไลนไดไม

นานแปบ Rolf เปรียบเปรยใหฟงวาเหมือนกับการลงทะเบียนจองคิวพื่อทัศนศึกษาในเซิรนเหมือนกับจอง

ต๋ัว World Cup เลย Rolf ยังเสนอวาใครมีแนวทางเพื่อแกปญหาก็ชวยแนะนําดวย หากใครยังมีความ

ตองการที่จะเขามาทัศนศึกษาภายในเซิรนใหติดตอผานมหาวิทยาลัยในประเทศของตนที่มคีวามรวมมอืกบั 

เซิรนก็จะทําใหไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ผูที่สนใจขาวสาร ความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเซิรน สามารถเขาสืบคนขอมูลจาก

เว็บไซต และดาวนโหลดโปสเตอรกิจกรรมตาง ๆ ได ที่ http://home.web.cern.ch/students-educators 

เซิรนเห็นความสําคัญของครูในการจัดการศึกษา ส่ิงที่นักวิจัย/นักวิทยาศาสตรที่ทํางานในเซิรน

คนพบก็อาศัยครูเปนผูสงผานความรูนี้เขาไปในโรงเรียน Rolf อุปมาอุปมัยบทบาทหนาที่ซึ่งครูควรทําโดย

นําเสนอภาพผูเขาสูงที่สวยงาม และกลาววาครูคงไมไดทําเพียงแคบอกนักเรียนวาบนยอดภูเขานั้นสวย ครู

ไปมาแลว แตครูตองพานักเรียนไปใหถึงยอดเขา โดยไมใหนักเรียนตะเกียกตะกายข้ึนไปเอง ครูตองคอย

อํานวยความสะดวกใหนักเรียนดวย Rolf แนะนําวา อาจพานักเรียนข้ึนเฮลิคอปเตอร ซึ่งเทียบไดกับการ

อธิบายภาพรวม (overview) ใหนักเรียนฟง ซึ่งการอธิบายภาพรวมนี้เปนส่ิงนี้สําคัญเปรียบไดกับเด็กเห็น

ความสวยงามของภูเขาแลวอาจเกิดเปนแรงบันดาลใจใหพวกเขาพยายามปนข้ึนมาบนเขาได  

10.30 น. ฟงการบรรยายของ Kate Shaw ซึ่งแนะนําเว็บไซต IPPOG และอธิบายถึงงานที่

รับผิดชอบในการเผยแพรความรูกับแหลงความรูเร่ืองฟสิกสอนุภาค รวมไปถึงการเขารวมโครงการ 

Masterclass ผูที่สนใจสามารถเขาไปลงทะเบียนรวมกิจกรรมกับ Masterclass ไดทางออนไลน สําหรับปนี้

กําหนดการลงทะเบียนจะส้ินสุดลงในเดือนกรกฎาคม Kate แนะนําเหมือน Rolf คือถาตองการรวมกิจกรรม

หรือมีสวนรวมกับเซิรนในเหตุการณตาง ๆ ใหติดตอผานมหาวิทยาลัยในบานเราที่มีความรวมมือหรือ

ทํางานกับเซิรนอยูแลว สวนมากงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศตาง ๆ ทํารวมกับเซิรนจะเกี่ยวของกับการทํา

ปฏิบัติการในหองทดลองของแตละสถานี สําหรับเมืองไทย ก็มี ดร.บุรินทร กับทํางานรวมกับสถานี CMS  

ดร.ชิโนรัตน กับทํางานรวมกับสถานี ALICE เราเขาไปดูตาราง Virtual Conference จากเว็บไชตที่วิทยากร

แนะนํา พบวาตารางกิจกรรมที่จัดข้ึนไมเหมาะกับเวลาในบานเราปญหา ตารางเวลากิจกรรมก็ใชสําหรับ

กลุมเครือขายในประเทศยุโรป เรานําประเด็นนี้มาแลกเปลี่ยนกับนองฝนก็ไดแนวคิดเร่ืองการเขาคายจาก

นองธรจะชวยลดปญหาเร่ืองเขตเวลาลงได  
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12.00 น. ฟงบรรยายจาก Julia Woithe มาแนะนํา CERN S’cool Lab โดยทีมงานของ S’cool 

Lab เปนกลุมที่สมาชิกในวัยหนุมสาวมี VDO แนะนํา S’cool Lab ใน Youtube ดวย ใน S’cool Lab จะมี

การทดลองเปน 3 กลุมคือ Acceleration, Basics และ Detection ทีมงาน S’cool Lab ใหความสําคัญกับ

การเขาไปทําการทดลองของนักเรียนที่มาศึกษาและมาเรียนรูจากเซิรนมาก ทุกกิจกรรมตองมีคนคอยกํากับ

ดูแลเด็กอยางทั่วถึงเพื่อชวยเหลือเวลาที่เด็กมีปญหา 

ฟงวิทยากรมาหลายทาน สรุปไดวาเซิรนกําลังประสบปญหาเร่ืองไกดพาเยี่ยมชมสถานที่ จึงมี

แผนการทํางานโดยจัดหาไกดจากคนซ่ึงทํางานในเซิรนที่มีมาจากประเทศตาง ๆ ระหวางรอเยี่ยมชมสถานี 

Compass กับสถานี ALICE มีเวลาพักเที่ยงนานจึงไปดูนิทรรศการที่ Globe พบวาการจัดนิทรรศการทําได

นาสนใจมาก เราสังเกตคนที่เขามาเยี่ยมชมนิทรรศการจะอานไลเรียงขอมูลที่จัดแสดงไวอยางละเอียด 

ไมใชดูอยางผิวเผิน ภายในการแสดงนิทรรศการมีการใหความรูภาคภาษาอังกฤษ 6 นาที กลับมาจาก 

Globe ผานหองสมุดจึงแวะเขาไปสํารวจมุมที่ขายหนังสือ มีหนังสือหลายเลมที่นาสนใจแตยังไมเจอหนังสือ

ที่อานงาย ๆ สําหรับผูเร่ิมตนเลย  

เขาชมสถานี Compass พบไกดที่เคยเจอที่ CCC เขาอธิบายไดละเอียดมาก แตละจุดยืนฟง

บรรยายจนเมื่อยและไกดก็ไมยอมใหเดินผานไปเฉย ๆ สําหรับที่สถานี ALICE เจอไกดที่คอนขางมีอายุ แต

ก็อธิบายละเอียดทุกจุด ชี้ใหเห็นทุกข้ันตอน หลักการทํางานในสถานี ALICE คือ สกัดอิเล็กตรอนออกจาก

อะตอมดวยสนามไฟฟา เหลือนิวเคลียสก็เอามาชนกัน ใชไออนของตะก่ัว (lead ion) ในการชน ถามี

เหตุการณ (event) ที่นาสนใจก็ลงทะเบียนลงไป ที่นี่จะเอาทรัพยากรทุกอยางจากทอสีน้ําเงิน (ทอที่อนุภาค

เดินทาง) แลวเอามาคัดแยกเองใน โดยสถานี ALICE จะศึกษาพลังงานของอนุภาคในระดับ Tev  

 

 

 
วิทยากร : Kate Shaw 

 

วิทยากร: Julia Woithe 
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ออกมาจากสถานี ALICE ตองรอรถบัสนานมาก สังเกตครูแตละคนนาจะเหน่ือยจากกิจกรรมเมื่อ

คืน แตละคนดูอิดโรย เราก็เหนื่อยไมอยากพูดกับใครเลยก็เลยหามุมสงบขอเวลาสวนตัวสักพัก กลับจาก     

ทัศนศึกษานอกสถานที่ก็เขาฟงบรรยายของ Goronwy ตออีก 1 ชั่วโมง กลับมาถึงหองพักปรึกษากับนอง

ฝนเร่ืองการเผยแพรกิจกรรม ประสบการณที่ไดรับจากเซิรนใหไดผลสูงสุด พวกเราจะทําอยางไร ทําไดแค

ไหน สุดทายแลวก็ยังไมไดขอสรุป เขานอนตอนเที่ยงคืน 

 
วันพธุที่ 23 กรกฎาคม 2557   

กิจกรรมแรกของวันนี้คือการพบกับ Rolf Heuer ผูที่เปน Director General ของเซิรน มีการถาม

ตอบขอสงสัยทั่ว ๆ ไป Rolf Heuer พูดประโยคหนึ่งข้ึนมาเพื่อเปรียบเปรยสถานการณของเซิรนใหฟงคืออยู

ในสภาวะ “รอนนอก ในเย็น” การทํางานในเซิรนต้ังอยูพื้นฐานของการรวมมือรวมพลังของบุคลากรทุกคนที่

ทํางานในนี้ งบประมาณที่ใชในกิจการตาง ๆ ของเซิรนก็ไดมาจากกลุมประเทศสมาชิกเปนสําคัญ โครงการ

อุปกรณที่ใชเขาไปในสถานี  ALICE 

 

การบรรยายในสถานี COMPASS 

บริเวณทางเขาสถานี  ALICE 
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วิทยากร: Enrico Chesla 

ที่เซิรนกําลังใหความสนใจในขณะนี้และมีความสําคัญ คือ SESAME ภายหลังจากวาระการซักถามทั่วไป 

Rolf Heuer ก็ขอพบครูที่มาจากกลุมประเทศตะวันออกกลางตออีก 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50 น. ฟงบรรยายเร่ือง Medical Application จาก Manjit Dosanjh จุดประสงคของการเผยแพร

ความรูในสวนนี้ของเซิรน คือ ชวยใหความเขาใจที่ถูกตองกับคําวา Nuclear ที่ใชเพื่อการรักษาโรค ได

ความรูเพิ่มคือ CMS เปน PET Imaging Machine ที่ใหญที่สุด การฉีด Fl-80 เขาไปในรางกายจะเกี่ยวของ

กับปริมาณกลูโคส นอกจากนี้การรวมมือรวมพลัง (collaboration) ของทีมงานไมใชเร่ืองงายที่จะทําให

สําเร็จ 

11.25 น. ฟงบรรยายเร่ือง Technology Transfer วิทยากรคือ Enrico Chesla ซึ่งวิทยากรมาเกร่ิน

ใหฟงโดยพูดกวาง ๆ แตไมไดเจาะลึก เราก็ไดประโยชนจาการบรรยายเร่ืองการใชเทคโนโลยีผลัก (push) 

R&D Collaboration มีการลงนามสัญญาขอตกลงการรวมมือรวมพลัง (collaboration agreement) 

ระหวาง CERN กับ ESA มีหลายสาขามีหลายงานที่ใช Technology Collaboration วิทยากรกลาววา 

“เทคโนโลยีเปน Real Applications for the Real World” เว็บไซตที่วิทยากรแนะนําใหเขาไปศึกษาขอมูล

คือ www.knowledgetransferweb.cern.ch 

ชวงพักเที่ยงและชวงบายมีเวลาเขากลุม  

เจอครู Sarah ทั้ง 2 คน คุยกับครู Sarah Elder ระหวาง 

เดินกลับที่พักในเร่ืองงานกลุม เราเสนอความคิดเห็นอยาก 

ใหเพิ่มเติมในสวนของส่ือที่ทําเร่ืองอนุภาคใหปูพื้นกอน 

วารองรอยของอนุภาคที่เห็นใน Animation เปนเหตุการณ 

ที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติจากรังสีคอสมิกเมื่อวิ่งผาน 

ชั้นบรรยากาศโลก และมีรองรอยการเดินทางตางกันไป  

DG ของเซิรน Rolf  Heuer  วิทยากร: Manjit Dosanjh 
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ซึ่งจากการศึกษารองรอยเหลานี้ก็ทําใหทราบวามีอนุภาคที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอยูมากมาย ซึ่งครู 

Sarah เห็นดวย พอเขากลุมครู Sarah Clee ก็บอกวากําลังจะทําตามที่เราแนะนํา โดยตอนนําเสนองาน

กลุมตองส่ือใหคนฟงเขาใจโดยจะอธิบายปากเปลาหรือทําสไลดเพิ่มก็ได และเขาก็คิดวาไมจําเปนที่จะ

ออกไปนําเสนองานกลุมทุกคน ใหตัวแทนของแตละกลุมเสนอก็พอแลว มันมีชื่อคนทํางานปรากฎอยูบน

สไลดอยูแลว โดยเขาอาสาจะเปนวิทยากร (convener) ประจํากลุมให เราเห็นดวยเพราะส่ิงที่นําเสนอใน

กลุมยอยของเราไมไดมีเนื้อหามากนักถาออกไปนําเสนอทุกคนก็จะไดพูดกันคนละไมกี่ประโยค 

ระหวางรอประชุมกลุมซึ่งนัดกันไวตอนบาย 3 เราไปถายวิดีโอรองรอยของอนุภาค ที่ Could 

Chamber อีกคร้ัง พยายามจับภาพก็ไดภาพที่ดีมา ระหวางทางไปหองประชุมคุยกับนองฝนเร่ืองความ

เปนไปไดของการเรียนฟสิกสอนุภาคในเมืองไทยวามีมหาวิทยาลัยที่ไหนเปดสอนบาง ที่สําคัญคือคนที่เรียน

จบมาแลว จะทํางานที่ไหนไดบาง มีสถานะทางสังคมเปนอยางไร รายไดเปนอยางไร ตามความคิดของเรา

เห็นวาสถานะทางสังคม การประกอบอาชีพหลังเรียนจนเปนปจจัยสําคัญตอการสรางนักวิทยาศาสตรใน

สาขาฟสิกสอนุภาค 

16.00 – 17.30 น. เปนกิจกรรมชวงถามตอบ Michelangelo เปนวิทยากร เราเปนผูฟงที่ดี

เหมือนเดิม มีหลายขอคําถามจากเพื่อนครูที่ฟงแลวเราไมรูเร่ืองพวกนั้นเลย มีคําศัพททางวิชาการใหม ๆ

หลายคําที่ตองไปคนควาเพิ่มเติม รวมถึงสมการอีกเยอะแยะที่เรายังไมรู เชนคําวา QC, SUSY, String 

Theory การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้เกิดการเรียนรูโดยการรวมกิจกรรมซึ่งประเมินตัวเองพบวาพื้นจากความรู

ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียรที่เรามีอยูนั้นเปนเพียงเศษเส้ียวธุลีของเนื้อหาฟสิกสอนุภาค เราตองใช

เวลาศึกษาอีกทั้งชีวิต  

19.00 น. ทํากิจกรรม Masterclass ของ Konrad ตอจากคราวกอน ไดฝกทําปฏิบัติการวิเคราะห

ขอมูลจากเคร่ืองตรวจจับอนุภาค มีครูเขารวมกิจกรรมนอยมากไมถึง 10 คน สวนใหญตองทํางานกลุมกัน

ตอ ทรัพยากรที่ใชในการเรียนนํามาจากเว็บไซต http://kjende.web.cern.ch/kjende/en/wpath.htm ซึ่ง 

Konrad ไดบรรยายไปแลวคร้ังนึง แตวันนี้เจาะลึกลงไปถึงการทํางานรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่มากข้ึนและ

นําไปวิเคราะหการคนพบอนุภาคใหม เราจับคูกับครู Christophe จากฝร่ังเศส เขาชวยเราไดมากถึงแมจะ

ไมคอยคลองแคลวแตเราก็ตามทัน นอกจากนี้เว็บไซตที่ Konrad จัดทําข้ึนมีขอมูลครบถวนสามารถศึกษา

ดวยตนเองได เราชอบวิธีการถายทอดของ Konrad จริง ๆ เขาเปนครูที่สอนไดรูเร่ืองมากที่สุดคนนึง ส่ือที่ทํา

ก็มีคุณภาพ ปดชองโหวและปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการเรียนรูดวยตนเองไดหมด ขอมูลที่จําเปนในการเขา

โปรแกรมเพื่อวิเคราะหขอมูลจากเคร่ืองตรวจจับอนุภาคไดแก Username: 2014 และ Password: 

ATLAS.is.great 

หลังจากใชโปรแกรมวิเคราะหสมการการสลายอนุภาคแลว ทุกคนตองเอาขอมูลมารวมกัน 

(combine) มีการเปรียบเทียบขอมูลที่เราวิเคราะหไดกับขอมูลของเซิรน พบวาขอมูลหางไกลกันมาก 
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Konrad นําเขาสูการอภิปราย (discuss) ในกลุมที่ทํางานรวมกัน (collaborate) ซักถามปญหาที่เกิดข้ึนเชน 

อาจเกิดจากใชเกณฑตางกัน ดังนั้นตองมีเกณฑที่จะใชตัดสินใจการจัดประเภทของอนุภาคอยางชัดเจน 

(clear) ตองไมมีคําวาบางที (perhaps) ในการวิเคราะหขอมูล เราออกจากหองเรียนเกือบ 3 ทุมคร่ึง จริง ๆ

แลวโปรแกรมยังไมจบแตเหนื่อยมากสมองเบลอและรางกายก็ไมไหวแลว ครู Christophe ที่ทํางานคูกันก็

หิวขาวจึงพากันออกมาจากหองเรียนซ่ึงเนื้อหาที่ Konrad ตองการถายทอดเราเรียนไดครบถวนแลว  

ระหวางเดินกลับหองพักผานโรงอาหารก็มีพวกครูจับกลุมกันด่ืม คุยกัน ซึ่งทําใหสะทอนมาถึง

ตัวเองวา ถามีโอกาสตองอยูในสังคมที่นี่นานกวานี้จะมีปญหาเร่ืองสังคมและปรับตัวหรือไม เนื่องจากนิสัย

สวนตัวไมด่ืม ไมรองเพลง ไมเตนรํา พูดนอย ซึ่งคงทําใหหาเพื่อนยาก แตคิดวาถามันตองทําจริง ๆ เราก็

ตองทําไดอยูแลว กลับมาถึงหองไดรับเมลจาก ครู Eleanor เปนไฟลที่จะใชนําเสนอขอมูลงานกลุม แตยัง

ขาดอีกหนึ่งกลุม แลวก็มีประเด็นของครู Robert เพิ่มเขามาซ่ึงไมมีการเอยถึงตอนที่กลุมประชุมกัน คิดวา

คงจะคุยกันตอนเราไปถายรูปรองรอยอนุภาคแนเลย เปดดูไฟลที่จะใชนําเสนอก็ตกใจมีต้ัง 60 กวา สไลด 

ซึ่งยังไมครบ ยังเหลืองานของกลุมยอยอีก 1 กลุมที่ทําไมเสร็จ กําหนดเวลานําเสนอคือ 45 นาที เรารอดู

ทาทีของกลุมเพราะนี่เปนตนฉบับที่ยังไมมีการตัดตอ หากไมมีการปรับเปลี่ยนเราจะเสนอความเห็นตอกลุม 

ในสวนกลุมยอยของเราคงไมเพิ่มอะไรแลวรูสึกวาครู Sarah ไมอยากแตะ Animation อีกแลว กลับมาถึงที่

พักก็อาบน้ํา หลังอาบน้ํามีตุมเล็ก ๆ ข้ึนเต็มตามแขน ตามตัว เร่ิมคัน เหมือนกับ ไรหรือหมัดกัด นองฝนก็

เปนเหมือนกันแตมีไมเยอะเทาเราก็เลยสงสัยผาคลุมเตียงสกปรกเพราะต้ังแตมายังไมเห็นแมบานมา

เปล่ียนเลย  เขานอนตอนเที่ยงคืนคร่ึง 

 

 

 

 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 

9.00 น. สนทนากับ Rolf เร่ืองฟสิกสอนุภาคในอนาคต ตอดวยโครงการ Clic ซึ่ง Lucie Linssen 

เปนวิทยากร ตามรายละเอียดในโครงการ Clic มีแผนการสรางเคร่ืองเรงอนุภาคลงไปใตดินลึกลงไป

ประมาณ 100 เมตรในพื้นที่ใกล ๆ ทะเลสาบเจนีวา เพื่อแกไขปญหาการสูญเสียพลังงานที่เกิดข้ึนในเคร่ือง

เรง LHC ซึ่งขณะนี้ใน LHC มีการเสียพลังงาน 25 Gev ไปกับปรากฏการณ Beamstrahlung วันนี้ไดเรียนรู

คําศัพทคําใหมคือ Higgsstrahlung  
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11.20 น. ฟงบรรยายจาก Dr.Michael Benedix ในประเด็นอนาคตของการศึกษาการชนของ

อนุภาค และกลาวถึงการทํางานที่อาศัยการรวมมือรวมพลังระดับโลก (global collaboration)เพื่อศึกษา

อนุภาคที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เราคิดวาเปนโครงการที่ใหญโตมหาศาลที่ตองอาศัยการคิดการลงมือ

ปฏิบัติในระยะยาว คิดเปนชวงอายุคนไดเลย  

วันนี้มีเวลาชวงพักเที่ยงนานกวาปกติจึงกลับมาที่หองพัก 

เตรียมตัวเก็บของ ตอนเย็นมีนัดกับนอง ๆ จากโครงการทั้ง 4 คน  

ดร.นรพัทธ และนองแนน ซึ่งเคยเจอกันตอนที่เยี่ยมชมสถานี CMS  

เพื่อทานขาวดวยกันตอน 1 ทุม 15 นาที 

 

 

16.00 น. เร่ิมนําเสนองานกลุม กลุมที่ 7 นําเสนอเปนกลุมแรกในหัวขอ “การวัดผลกระทบจาก

โครงการ HST: How to measure the impact of the HST-program” กลุมนี้นําเสนอวิธีการวัดโดยใชหอง

สนทนาในอินเทอรเนตเพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากนั้นใหผูเรียนประเมินผลการสอนและ

สอบถามขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน เนนผลกระทบของโครงการที่จะเกิดตอผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง

โครงการนี้เปนโครงการใหญ Rolf ยังเสนอตัววาในฐานะที่เปนคนของเซิรนจะใหเขาทํายังไงตอไป มีการ

อภิปราย และใหขอเสนอแนะ เชนวัดผลกระทบในหลายดานทั้งตัวผูเรียน ครูที่เขารวมกิจกรรม หนวยงานที่

ครูสังกัด ซึ่งในตอนทายก็ยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนเพราะการวัดผลกระทบใหถูกตองตามหลักวิชาการ

ตองการทีมงานที่มีศักยภาพเพียงพอ  

การนําเสนองานกลุมที่ 2 เร่ือง Bubble Chamber ประเด็นของกลุมนี้คือการใชประโยชนจาก

ภาพถายของ Bubble Chamber ในการสอนฟสิกส กลุมนี้นําเสนอวิธีการสอน เร่ิมจากเขาสูบทเรียนโดยใช

คําถาม เอารูปรองรอยของอนุภาคจาก Bubble Chamber ใหนักเรียนดูเพื่อกระตุนความสนใจผูเรียน ซึ่งครู

ทั้งหลายก็แสดงบทบาทเปนผูเรียนที่ดี ทํากิจกรรมดวยความต้ังใจ หลังจากนั้นใหนักเรียนวัดรัศมีของ

ทางเดินอนุภาค เปนการฝกใชทักษะทางวิทยาศาสตรจากการวัดและสังเกตรองรอย (track) ของอนุภาค 

เพื่อนําไปสูการคํานวณการอนุรักษโมเมนตัม นอกจากนี้ยังสามารถขยายความรูของผูเรียนไปสูเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไดแก Electrons spiraling due to Breamsstrahlung, the Compton Effect, Pair Production, Positron-

Electron Collision และ Annihilation 

การนําเสนองานกลุมที่ 3 เร่ือง S’cool Lab กลุมนี้นําเสนอสื่อการสอนที่ทําข้ึนจากอุปกรณที่หาได

ไมยาก พวกเขาแบงออกเปน 3 กลุมยอย คือ  

1) การแสดงการทํางานของแมเหล็กแตละชนิดในเคร่ืองเรงอนุภาค โดยใชจอทีวีเกา ๆ  

 
วิทยากร Dr.Michael Benedix 
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2) ลักษณะของสนามแมเหล็กที่เกิดจากขดลวด 8 ชุดซึ่งเปนโครงสรางของขดลวดที่ใชในเคร่ืองเรง

อนุภาค   

3) โมเดลจําลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคในเคร่ืองเรงอนุภาคแบบเสนตรง  

สังเกตวาครูทุกคนรูสึกชื่นชอบ ชื่นชม และประทับใจกับการนําเสนอของกลุมนี้ เนื่องจากสามารถ

ใชเปนส่ือการสอนไดเปนอยางดี และมีความคิดสรางสรรคที่ประดิษฐส่ือการสอนจากวัสดุเหลือใช ราคาไม

แพง 

หลังจากฟงการนําเสนองานของกลุมยอยผานมา 3 กลุม กลุมเรานัดคุยกันเพิ่มเติม โดยปรึกษากัน

ในกลุมวาจะเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอหรือไม หลังจากที่เมื่อวานตกลงกันวาจะใหตัวแทนแตละกลุมยอย

กลุมละ 1 คนข้ึนนําเสนอ ครู Ana ที่มาจาก Spain บอกวารูสึกอึดอัด ไมอยากพูดเพราะเขาไมมั่นใจกับการ

พูดภาษาอังกฤษที่ไมใชเปน Native Speaker ครู Ana หันมาถามเราวาอยากนําเสนองานหรือไม ถามีคน

ชวยเขียนสคริปแลวใหเราพูดตามสคริปจะทําไดหรือไม เราตอบวาไมจําเปนที่เราจะนําเสนอเพราะเม่ือวาน 

ตกลงกันเรียบรอยแลวในกลุม ตามเนื้อหาการทํางานในกลุมยอยของเรากับ ครู Sarah ทั้งสองคน ไมไดมี

จํานวนสไลดมากเกินไปซึ่งเหมาะกับการนําเสนอเพียง 1 คน ตัวเราเองก็ไมไดใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน และอีกอยางคือความรูตามหลักวิชาวิทยาศาสตรในเนื้อหาที่จะนําเสนอของกลุมเรา เราคิด

วาครู Sarah ทั้ง 2 คนมีมากกวาเรา เพราะทั้งสองไดนําเนื้อหานี้ไปสอนแลวในช้ันเรียน ในขณะที่ตัวเรายัง

ไมมีประสบการณในการสอนเร่ืองฟสิกสอนุภาคเลย แตถาหากสมาชิกในกลุมมีมติจะใหปรับเปล่ียนการ

นําเสนอ เราก็สามารถทําได โดยที่เราจะเตรียมบทนําเสนอดวยตัวเอง ไมตองเตรียมสคริปใหเรา  

ในที่สุดก็ไดขอสรุป คือ ยึดรูปแบบการนําเสนอตามที่ตกลงกันไวเมื่อวาน มีครู Sarah Clee เปนคน

ดําเนินการ ตัวแทนกลุมเราคือ ครู Sarah Elder ครู Ellenor และครูอีก 1 คนจากกลุมสุดทายซึ่งยังทํางาน

ไมเสร็จ นอกจากนี้ครู Robert จากอเมริกาก็บอกวามีไอเดียเกี่ยวกับการใชเว็บไซตในการสอนที่ตองการ

แบงปน เขาจะเตรียม Slide เพื่อนําเสนอข้ึนมาเอง เราแสดงความคิดเห็นเร่ืองไฟลงานที่จะใชนําเสนอยังไม

เสร็จเรียบรอย จะมีปญหาในการนําเสนอหรือเปลาถาหากเอามารวมกันวันพรุงนี้ ครู Ellenor บอกวาจะ

แยกไฟล Slide ในสวนที่ยังไมเสร็จออกไปตางหากไมเอามารวมกับที่ทําเสร็จแลว วันพรุงนี้ถาหากสมาชิก

ในกลุมที่งานยังไมเสร็จตองการนําเสนอก็ใหนําไฟลที่ตองการใชนําเสนองานไปให Kanrad เอาเอง 

หลังจากเลิกประชุมกลุม ครู Christopher กับครู Robert ยังนั่งคุยงานในกลุมยอยของพวกเขาตอ สักพักครู 

Robert ก็แยกตัวออกไป เราถาม ครู Christopher วางานเสร็จหรือเปลา ถึงไหนแลว มีอะไรใหชวยหรือมี 

เขาก็บอกวาเขียนสคริปเสร็จแลวเปนการใหขอคิดเห็นกับ Animation ที่ CERN ทําไว และใหขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับครูที่จะนําไปใชจริง 

กลับที่พักสังเกตวา ตุมที่ข้ึนตามตัวมีจํานวนเพิ่มข้ึน และยังมีตุมที่มีหัวเปนหนองเหมือนเปนสิวเพิ่ม

ข้ึนมา รูสึกคัน จึงคนหาขอมูลศูนยบริการทางการแพทย พรุงนี้ตองไปหาหมอ  
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วันศกุรที่ 25 กรกฎาคม 2557 
ต่ืนแตเชา ออกไปที่ศูนยบริการทางการแพทย ไดพบพยาบาลใหดูอาการ ซักถามกันถึงประวัติ และ

กิจกรรมที่ทํา ซึ่งขอสันนิษฐานคืออาจเปนโรคเกิดจากหองพักไมสะอาด หรือแพสัตว ไดยามากิน พรอมยา

ทา และแนะนําใหทางโรงแรมเปลี่ยนผาปูที่นอน ทําความสะอาดหอง หากอาการไมดีข้ึนภายใน 3 วัน ก็ไป

หาหมออีกคร้ัง ตอนเที่ยงจึงไปบอกที่เคานเตอรโรงแรม โชวตุมที่ข้ึนตามแขนพรอมอางถึงคําแนะนําของ

พยาบาล สักครูแมบานประจําโรงแรมก็มาหาถึงหองพัก เราเปดหลังใหดูเขาตกใจมากเพราะตุมข้ึนเต็มตัว 

แมบานพูดกับเราเปนภาษาฝร่ังเศส กวาจะคุยกันรูเร่ืองตองใชพจนานุกรมออนไลนกันเลย แลวพอดีมี

แมบานซ่ึงอายุยังนอยอีกคนเดินเขามาสมทบ แมบานคนนี้พูดภาษาอังกฤษได เขาก็ถามเราไปทําอะไรมา

บาง หาหมอหรือยัง ทุกคนดูแสดงความหวงใยออกมาทางสีหนา เราก็ซึ้งใจแตสิ่งที่อยากขอใหคุณแมบาน

ทําเปนประจําคือเปล่ียนผาคลุมที่นอนซ่ึงเปนผาสักหลาดบอย ๆ  

โปรแกรมวันนี้คือเสนองานกลุม กลุมที่นําเสนอเปนกลุมแรกของวันนี้คือ กลุมยอยที่ 1 ในเร่ืองการ

นําโครงการ Masterclass สําหรับเผยแพรองคความรูที่มีจากการทําวิจัยในเซิรนไปสูกลุมประเทศกําลัง

พัฒนา เราประทับใจการนําเสนอของกลุมนี้ ซึ่งมีครูธรเปนสมาชิกอยูดวย เนื่องจากมีการนําเสนอที่เปน

ธรรมชาติ ทุกคนนําประสบการณ ปญหาที่พบเจอเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในประเทศของ

ตนเองมาเลาสูเพื่อน ๆ รวมโครงการฟง  และเพื่อนครูไดชวยกันคิดวิธีการพัฒนาการเรียนการสอน เสนอ

ความชวยเหลือ แนะนําเว็บไซต เราประทับใจที่ ครู Ellenor พูดวา “อยาไปแบงแยกวาพวกเธอมาจาก

ประเทศที่กําลังพัฒนา เพราะเราทุกคนก็กําลังพัฒนาเหมือนกัน” เราสัมผัสไดถึงความเห็นอกเห็นใจ ความ

จริงใจ รวมถึงการเปนคนมีจิตใจดีของครู Ellenor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการนําเสนอของกลุมเราก็ผานไปไดดวยดี เพิ่งไดเห็นงานของครู Robert ซึ่งครู Ana ไมคอย

พอใจแสดงออกอยางชัดเจนจนสังเกตเห็นได โดยสวนตัวเราเมื่อมองในมุมของการทํางานเปนทีม กลุมของ

 

ถายภาพหลังจากจบการนําเสนองานกลุม 

สมาชิกขาดไป 1 คน (ครู Neasa ขออนุญาตกลับกอน) 
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เรายังไมประสบผลสําเร็จ ถึงแมกลุมยอยของเราจะทํางานไดทันตามกําหนด มีผลงานที่สามารถนําไปใชได

แตในขณะเดียวกันมีกลุมยอย 1 กลุมในกลุมใหญของเราไมสามารถทํางานไดตามเปาหมายที่วางไว 

รวมถึงพวกเรายังไมสามารถหลอมรวมการทํางานใหเปนหนึ่งเดียวกันได งานของกลุมยอยแตละกลุม

แยกกันไปคนละประเด็น ไมสอดคลองกันสักเทาไหร  

ชวงพิธีปดมีการมอบเกียรติบัตร ส่ือการสอน และของที่ระลึกจากเซิรน ซึ่งมีแผนโปสเตอรที่

สามารถนํามาใชจัดนิทรรศการและใชเปนส่ือการสอนเร่ืองฟสิกสอนุภาคได  โดย Rolf กับ Konrad ชวยกัน

แจกเกียรติบัตร เปนการมอบเกียรติบัตรที่ไมมีพิธีการอะไรมากแตไดความประทับใจ พวกเราครูไทยมอบ

ของที่ระลึกให Goronwy, Konrad และRolf เราก็มีโอกาสกลาวขอบคุณทั้ง 3 คนในการสนับสนุน และจัด

กิจกรรมดี ๆ ใหเราไดรับประสบการณที่มีคุณคาตอการพัฒนาวิชาชีพครูของเราเปนอยางมาก  

ตอนเย็นมีงานเล้ียงสง มีบารบีคิว เคร่ืองด่ืม ผลไม ของหวาน เรากินจนลืมวาความหิวเปนอยางไร 

มีการเลนวอลเลยบอลดวย เราไมสามารถเลนไดเพราะขอเขาพังทั้ง ๆ ที่อยากเลนกีฬามาก ไดมีโอกาสคุย

กับ Manjit  Dosanjh ซึ่งเปนวิทยากรเร่ืองการประยุกตใชทางการแพทย (medial application) พอเรา

แนะนําตัววามาจากประเทศไทย Manjit ก็กลาวถึงสมเด็จพระเทพ ฯ ทันที เขาเลาวาไดนั่งประชุมรวมโตะ

กับสมเด็จพระเทพ ฯ ดวย และเขาประทับใจที่สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงสนับสนุนการศึกษา ทรงมีวิสัยทัศนที่

กวางไกล เราก็บอกไปวาที่ไดมารวมกิจกรรมที่นี่ก็เพราะบารมีของพระองคทาน นอกจากนี้ Manjit ยังเลาถึง

การบุกเบิกโครงการในยุคแรก ๆ ซึ่งปจจุบันเขาก็มาทําหนาที่บรรยายแลวนั่งดูเด็ก ๆ รุนหลังทํางาน 

นอกจากนี้เขาชวยงานที่องคการสหประชาชาติหลายงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงทายงานเล้ียง Rolf กลาวคําขอบคุณไดนาประทับใจ เราพบขอสังเกตในการเขาสังคมที่นี่ คือ 

ถาเรานั่งอยูเฉย ๆ จะไมมีใครมาคุยดวย แตพอเราทักทายไปกอน เพื่อนครูก็จะตอบกลับแลวก็สามารถเร่ิม

พิธีปดโครงการอยางเปนทางการ

Rolf กลาวขอบคุณในงานเล้ียงอําลา 
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การสนทนากับครูคนอ่ืน ๆ ไดอีก นั่งรถบัสกลับที่พักไดนั่งใกล ๆ กับครู Sarah ทั้ง 2 คน คุยกันเร่ืองกิน เร่ือง

เที่ยวที่เมืองไทย และออสเตรียบานเขา จนไดรับของฝากเปนช็อกโกแลตชั้นดีจากออสเตรีย นอกจากนี้ยัง

ไดรับ ชาเขียว และมิโซะซุปจากครู Yuichiro ครูทุกคนรํ่าลา โอบกอด แสดงความอาลัยอาวรณ แสดงความ

ซาบซ้ึงถึงมิตรภาพที่เกิดข้ึนจากการเขารวมโครงการพรอมคําสัญญาวาจะติดตอกันตอไป ครูหลายคนไป

สังสรรคกันตอที่โรงอาหาร แตเราขอตัวกลับที่พักเพราะเพลียมากแลวก็คันบริเวณที่เปนตุม กลับถึงหองเก็บ

กระเปาเตรียมตัวเดินทาง รูสึกดีใจที่จะไดกลับบาน ถึงแมจะใจหายท่ีจะตองจากลาสถานท่ีอันยิ่งใหญ

สําหรับครูฟสิกสอยางเรา แตก็คิดวาการรํ่าลากันทามกลางเพื่อนครูคร้ังนี้ไมใชลาแลวลาจาก การส้ินสุด

โครงการนี้เปนจุดเร่ิมตนในการทําส่ิงใหมของเรา มีส่ิงที่อยากทําและตองทําอยูในหัวเยอะแยะ เรานึกถึงส่ิง

ที่ควรทําและตองทําเพื่อพัฒนาประเทศไทยโดยใชการศึกษา สักวันหนึ่งในอนาคตเราอาจจะไดกลับมาที่

เซิรนอีกคร้ัง หรืออาจชวยเปนคนประสานงานใหมีเพื่อนครู หรือใหเด็กไทยไดมาที่นี่ ที่เซิรนเพื่อพวกเขาจะ

ไดมาเห็นความย่ิงใหญและเขาถึงประโยชนที่มีคุณคาอยางมหาศาลของฟสิกสและเทคโนโลยีที่มีตอ

มนุษยชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มิตรภาพเบงบาน 
สายสัมพันธจากท่ัวทุกมุมโลก 
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บทที่ 4 
บทสรุป การเรียนรู ขอเสนอแนะ และการพัฒนาตนเอง 

 
บทสรุป 
 การเขารวมกิจกรรมโครงการครูภาคฤดูรอนเซิรนใหประสบการณที่ขาพเจาไมเคยไดรับมากอนไม

วาจะเปนประสบการณดานวิชาการ องคความรูในเร่ืองฟสิกสอนุภาค องคความรูในเร่ืองศาสตรการสอน 

ทักษะและเทคนิคการสอนวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตในเร่ืองการปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูได

อยางมีความสุขในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากสังคมที่อาศัยอยูที่คุนเคยอยางส้ินเชิง นอกจากนี้

ยังเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชาติไทย โดยการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในดานวิชาการ

วิชาฟสิกส ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหปฏิบัติตัวเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

 ขาพเจากําหนดแผนการที่จะทําในอนาคตเพื่อเผยแพรความรู ส่ือการเรียนการสอน และ

ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ใหกับนักเรียน และเพื่อนครู โดยขาพเจาจะจัดต้ังศูนย

การเรียนรูเร่ือง ฟสิกสอนุภาคข้ึนที่โรงเรียน และเผยแพรใหกับสมาชิกเครือขายครูโรงเรียนในฝน เนื่องจาก

โรงเรียนของขาพเจาเปนเลขาศูนยวิทยาศาสตร โรงเรียนในฝนของจังหวัดพะเยา และไดรับการจัดสรร

งบประมาณใหดําเนินการอบรมหรือใหความรูแกครูในโรงเรียนเครือขายเปนประจําทุกป นอกจากนี้จะ

ประชาสัมพันธโครงการฟสิกสภาคฤดูรอนสําหรับครู โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสมรรถนะของ

นักเรียนในดานฟสิกสและเทคโนโลยี ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามโอกาสที่เอ้ืออํานวยผานเครือขายครู เครือขายนักเรียน โดยใชส่ือทางสังคม 

และเทคโนโลยี 

ส่ิงที่ไดเรียนรู 

การเขารวมกิจกรรมในโครงการครูภาคฤดูรอนเซิรน มีเพื่อนครูเขารวมโครงการจํานวน 54 คน จาก 

32 ประเทศ ซึ่งแตละประเทศก็กระจายกันไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของโลกไดแก ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง 

อเมริกา กิจกรรมที่จัดข้ึนในโครงการจะเนนการทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ เปดโอกาสใหมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกันทามกลางสมาชิก สงผลใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อทํางาน

กลุมใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสมาชิกในแตละกลุมจะประกอบดวยครูที่มาจากหลากหลายประเทศ

และหลายภูมิภาค ดังนั้นการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับขาพเจาในการรวมกิจกรรมคร้ังนี้มีทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเอง (constructivism) เปนพื้นฐาน ที่เนนคุณคาของปฏิสัมพันธทางสังคมซ่ึงเปนสาเหตุใน
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การเปล่ียนแปลงองคความรูของแตละคน ซึ่งการพัฒนาจากความรูความเขาใจ จะตองอาศัยส่ือกลาง 5

ประการ ดังนี้ 1) ภาษา (language) 2) ปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction)  3) วัฒนธรรม 

(culture)  4) การเลียนแบบ (imitation)  และ 5) การชี้แนะหรือการชวยเหลือ (guidance or assistance) 

ส่ิงที่ไดเรียนรูแสดงไดดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมที่เซิรน
เกิดจากการสรางองคความรู 

ดวยตนเอง 

อาศัยวัฒนธรรมเปนส่ือกลาง 

ไดแก การจัดหาปจจัยที่ใชใน

การดํารงชีวิต วิถีทางการ

ดํารงชีวิตประจําวันในสังคม

ใหม 

อาศัยปฏิสัมพันธทางสังคมเปน

ส่ือกลาง ไดแก การหาขอมูล

เพื่อทํางานกลุม การเขาถึง

ขอมูลของกลุม ทักษะและ

กระบวนการทํางานเปนทีม 

อาศัยการชี้แนะหรือการ

ชวยเหลือเปนส่ือกลาง เชน 

ความรูทางดานวิชาการ วิชา

ฟสิกสอนุภาค การประยุกตใช

ความรูในชีวิตประจําวัน การทํา

ปฏิบัติการผานเทคโนโลยี 

 
 
อาศัยภาษาเปนส่ือกลาง ไดแก 

การสรางทีมงาน การสราง

เครือขายเพื่อนรวมวิชาชีพ 

แผนภาพท่ี 1 การเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมท่ีเซิรนตามทฤษฎกีารสรางองคความรูดวยตนเอง 

      ผานส่ือตาง ๆ 
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ขอเสนอแนะ สําหรับครูทีจ่ะเขารวมโครงการในปตอ ๆ ไป 

• ควรเดินทางมาถึง CERN กอนกําหนดการทํากิจกรรมอยางนอย 1วัน หรือ 1 คืน เพราะกิจกรรม

แรกก็ไดเดินทางไกล ความเหนื่อยลาและออนเพลียจากการเดินทาง ขามเขตเวลา จะสงผลตอ

สุขภาพ ดังนั้นตองรักษาสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและใจ 

• ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเร่ืองฟสิกสอนุภาคใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดกอนเขารวม

กิจกรรม โดยเฉพาะครูที่ไมไดสอนในวิชาฟสิกสอะตอม หรือฟสิกสนิวเคลียร รวมถึงเร่ืองการ

เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา 

• หาขอมูลประกอบการบรรยายเพ่ิมเติมไดที่ https://indico.cern.ch/event/318730/other-

view?view=standard ซึ่งสามารถใชศึกษาดวยตนเองสําหรับเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม 

• โครงการที่ทางผูบริหารของ CERN ใหความสนใจและจะดําเนินการในอนาคตอันใกลคือ 

SESAME ซึ่ง CERN จะพัฒนาเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนในกลุมประเทศสมาชิกในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ดังนั้นควรหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกลาวเพื่อจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพื่อนครูที่อยูในกลุมประเทศที่มีโครงการ SESAME เพื่อหาแนวทางการพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนจากเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน 

 
ขอเสนอแนะ สําหรับครูทีเ่คยเขารวมโครงการในอดีตที่ผานมา 

ครูควรรวมกลุมกันทํางานโดยรวมมือรวมพลัง (collaboration) ในการเผยแพรความรูและ

ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมโครงการครูภาคฤดูรอนเซิรนไปยังนักเรียน และเพื่อนครูรวมวิชาชีพ ให

เกิดประโยชนเปนรูปธรรม พยายามรวมมือกันพัฒนาหลักสูตรฟสิกสอนุภาคใหเหมาะสมที่จะใชสอน

นักเรียนในแตละระดับ ซึ่งอาจจะเริ่มจากหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมในวิชาฟสิกสระดับชั้น ม.ปลาย สําหรับ

นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางดานฟสิกสกอน แลวคอยพัฒนาใหเปนหลักสูตรพื้นฐานสําหรับนักเรียนทุกคน 

และขยายออกไปสูผูเรียนใหครอบคลุมระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
การพัฒนาตนเองภายหลงัจากการเขารวมโครงการ 

ตองศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองฟสิกสอนุภาค ซึ่งทําไดทั้งการศึกษาในระบบหรือการศึกษาดวยตนเอง 

เพื่อใหมีความรูที่ทนัสมัยเทาทันองคความรูที่กาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังเชนการวิจัยที่เซิรนทําให

เกิดความเจริญงอกงามขององคความรูในดานฟสิกสอยางรวดเร็ว 
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