Medical¹ and others² applications of accelerators
เครื่องเร่งอนุภาคในการแพทย์และประโยชน์ที่หลากหลาย
¹วรกานต์ รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
²แสนรัก ศรีวิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
นอกจากเครื่องเร่งอนุภาคจะถูกใช้ในการศึกษาทางด้านฟิสิกส์อนุภาคแล้วความรู้และเทคโนโลยีจาก
การพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องเร่งยังถูกนําไปประยุกต์ใช้ในอีกหลายอย่าง ในส่วนแรกเราจะมาทําความ
รู้จักกับการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ โดยจะอธิบายแยกตามเทคโนโลยีที่น่าสนใจโดยอธิบายหลักการ
พื้นฐานที่สําคัญและสิ่งที่ได้จากเทคโนโลยี
เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การทํ า ความเข้ า ใจผมจะแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว นคื อ เทคโนโลยี สํ า หรั บ การวิ นิ จ ฉั ย
(Diagnostics) และการรักษา (Therapy)
เริ่ ม กั น ที่ ส่ ว นการวิ นิ จ ฉั ย ทางด้ า นการแพทย์ เราใช้ ไ อโซโทปที่ ส ามารถปลดปล่ อ ยรั ง สี
(radio-isotopes) ซึ่ ง เป็ น อะตอมที่ มี จํ า นวนโปรตอน (เลขอะตอม) เท่ า กั น แต่ มี จํ า นวนนิ ว ตรอนต่ า งกั น
อิเล็กตรอนจะเป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติทางเคมีของอะตอม ถ้าผลิตไอโซโทปขึ้นมา โดยมีผลรวมของโปรตอน
กับนิวตรอนไม่เหมือนกับไอโซโทปที่มีในธรรมชาติ อะตอมนั้นจะไม่เสถียร และเรียกว่าไอโซโทปกัมมันตรังสี
(radioactive isotope) หรือไอโซโทปรังสี (radioisotope) ในธรรมชาติมีไอโซโทปที่ไม่เสถียรเช่นกัน
เป็ น ไอโซโทปที่ เ กิ ด จากการสลายตั ว ของ ยู เ รเนี ย มและทอเรี ย ม ไอโซโทปรั ง สี มี ทั้ ง หมดประมาณ 1800
ไอโซโทป ไอโซโทปรังสีจะแสดงผลในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อทําการฉายเข้าไปภายในเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต สมบัติที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้ทําให้ไม่ต้องผ่าเปิดร่างกายเพื่อที่จะติดตามและสังเกตผลของความ
ผิดปกติจากโมเลกุลที่ติดฉลากด้วยกัมมันตรังสี จากนั้นจึงฉีดเข้าไปในร่างกายซึ่งสามารถติดตามกระบวนการ
หายใจระดับเซลล์ ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนเลือด การใช้ออกซิเจน การเผาผลาญกลูโคส
หรือการตรวจสอบเนื้องอก
เมื่อไม่นานมานี้เครื่องเร่งอนุภาคสามารถที่จะผลิตโพสิตรอนซึ่งสามารถที่จะปล่อยรังสีออกมาซึ่ง
สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเวลานําไปใช้ทางด้านการแพทย์เมื่อเทียบกับรังสีแกมมาที่ใช้กันมาก่อนหน้า
ผลกระทบจากการใช้โพสิตรอนในร่างกายสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายและก่อให้เกิดปริมาณรังสีที่น้อยกว่า
จึงนํามาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Positron Emission Tomography (PET)
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รูปที่ 1 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) IMAGING
http://www.cellsighttech.com/technology/pet.html

รูปที่ 2 Image of a typical positron emission tomography (PET) facility
การผลิตรังสีจากโพสิตรอน ทําได้โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมโดยเร่งโปรตอนหรือดิวเทอรอน
ให้ถึงระดับพลังงาน 10-40 MeV แล้วนํามาชนกัน ทําให้นิวเคลียสนั้นมีนิวตรอนน้อยเกินไป (proton rich)
เกิดเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีโดยส่วนใหญ่จะนํามาติดแท็กกับกลูโคสชนิดพิเศษแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายจากนั้น
ใช้เครื่องตรวจวัดรังสีที่ออกมาจากเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ superconducting magnets หรือแม่เหล็กตัวนํายิ่งยวด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเทคนิค nuclear magnetic resonance (NMR) (เครื่องมือขนิดหนึ่งซึ่งแพทย์ใช้ Scan
อวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะสมอง เพื่อวินิฉัยสาเหตุของโรค หรือนักเคมีใช้วิเคราะห์โครงสร้างของสารเคมี
อินทรีย์)
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ในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อการรักษา (Therapy) มีการประมาณกันว่า 25 ถึง 30% ของคนในประเทศ
อุตสาหกรรมจะป่วยเป็นมะเร็ง และครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้จะได้รับการรักษาโดยใช้ radiation therapy
จุดมุ่ งหมายของวิธีนี้ คือ การทํ าลายเซลล์ที่ ผิดปกติ โดยเซลล์ ที่ ปกติ จะต้ องไม่โดนทํ าลายไปด้วย แต่ ด้วย
ธรรมชาติของรังสีที่เรารู้กัน มันจะเดินทางเป็นเส้นตรงและเข้าปะทะกับเซลล์เป็นเส้นตรงส่งผลให้เกิดการ
ทําลายต่อเซลล์อื่น ๆ ที่มันเดินทางผ่านไปด้วย การที่จะลดการทําลายเซลล์ปกตินั้นอาจจะทําได้โดยการฉาย
รังสีหลาย ๆ ทิศทางและไปรวมกันที่เซลล์ที่ไม่ต้องการจุดเดียว ส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้รังสี X หรือ รังสีแกมมา
หรือโฟตอน เราจะใช้ Co-60 หรือจากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนแบบเส้นตรง เครื่องเร่งอนุภาคในปัจจุบันมี
ความหลากหลายต่อการใช้งานและถูกผลิตเพื่อหน้าที่จําเพาะมากขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องที่มีพลังงาน 5 ถึง 20 หรือ
แม้กระทั่ง 40 MeV ถูกผลิตโดยหลายบริษัทอาทิเช่น Siemens ในเยอรมัน CGR-MeV ในฝรั่งเศส และ
Philips Medical Systems ในสหราชอาณาจักร ความก้าวหน้าสําคัญๆในด้านการรักษามะเร็งเกิดจากการ
ควบคุมเนื้องอก ผลที่ได้คือทั้งการวินิจฉัยที่มีความแม่นยํามากขึ้นสามารถบอกตําแหน่งของเนื้องอกได้ชัดเจน
มากขึ้นอีกอย่างคือการใช้ลําอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากขึ้นและอื่นๆในช่วงที่ถูกต้องโดยใช้ LET (Linear
energy transfer) หรืออัตราส่วนของพลังงานที่รังสีสูญเสียไป ต่อระยะทางที่รังสีสามารถผ่านไปได้ เป็นปัจจัย
ควบคุม

รูปที่ 1 การใช้ proton ในการรักษา (ขณะฟังบรรยาย)
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รูปที่ 4 มุมมองของภาพที่ได้จาก X-ray กับ CT scan (ขณะฟังบรรยาย)
จากอํานาจในการทะลุทะลวงและผลกระทบทางชีววิทยาของนิวตรอนทําให้มันมีข้อได้เปรียบกว่า
โฟตอน โดยนิวตรอนจะถูกสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาในช่วง 200/300 keV ของดิวเทอรอนบนเป้าทริเทียม
(deuterons on a tritium target) การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมเนื้องอกนั้นยังมีการพัฒนาอีกหลาย
รูปแบบ เช่น การควบคุมขนาดของลําอนุภาคและการใช้อนุภาคชนิดอื่น ๆ มาพัฒนา
นอกจากการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคในทางการแพทย์แล้ว เครื่องเร่งอนุภาคยังสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆในชีวิตประจําวันได้หลายอย่าง โดยเนื้อหาในหัวข้อนี้ จะไม่จํากัดไปแค่ที่อยู่ในเซิร์น แต่
จะดูถึงการประยุกต์ใช้ที่มีประโยชน์ต่อเราในปัจจุบัน
ในกระบวนการ Ion Implantation จะอาศัยเครื่องเร่งไอออนชนิดต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจน หรือโบรอน
และมี analyzer magnet แยกให้ไอออนนี้ให้เป็นไอออนที่บริสุทธ์แล้วนําไปฝังในวัสดุชนิดต่างๆ เช่นซิลิกอน
จะทําให้คุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านความหนาแน่น ความแข็ง การต้านการสึกหรอหรือการ
ต้านสนิม เป็นต้น
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รูปที่ 5 www.n2bio.com
ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันยังมีการนําลําอิเล็กตรอนมาใช้ในการฆ่าเชื้อ รวมถึงการทําความสะอาดใน
อากาศ โดยจะผ่านก๊าซที่หล่อเย็นเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคและเร่งอนุภาคให้มีพลังงานประมาณ 800,000 ถึง
1,500,000 ล้าน จะเกิดกระบวนการทําให้ก๊าซ SO2 และ NO2 กลายเป็น SO42 และแอมโมเนียตามลําดับ

รูปที่ 6 http://www.symmetrymagazine.org/

35

ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการใช้แสงซินโครตรอนในช่วงที่มีความยาวคลื่นสั้นแสงมาใช้ในการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก เช่น ไมโครชิพคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานที่มีขนาดอยู่ในระดับไมครอน เป็นต้น

รูปที่ 7 http://www.tint.or.th/
สุดท้ายที่จะยกตัวอย่าง คือการปรับปรุงอัญมณี โดยจะฉายลําอิเล็กตรอนไปที่อัญมณีซึ่งสามารถ
ดูดกลืนลําแสงในช่วงนี้ได้ดีและทําให้อัญมณีมีสีสดใสขึ้น และในประเทศไทยก็มีการให้บริการเครื่องเร่งอนุภาค
ในด้ านนี้ที่ ศูนย์ ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลี ยร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อําเภอองครักษ์
จั ง หวั ด นครนายก หรื อ ถ้ า ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถที่ จ ะค้ น หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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จากภาวะโลกร้อนสู่งานวิจัยของCERN
วศิน มีสวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หลาย ๆ คนอาจจะแอบคิดว่าที่ CERN คงจะมีแต่การทดลองเกี่ยวกับการเร่งและการชนกันของ
อนุภาคอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วที่ CERN นั้นยังมีการทดลองและวิจัยในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ฟิสิกส์อนุภาคด้วย
หนึ่งในนั้นคือการทดลองที่มีชื่อว่า The Cosmics Leaving Outdoor Droplets หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า CLOUD
การทดลองนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการรู้ถึงสภาพอากาศในยุคก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้าง เพราะในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นมีการก่อมลภาวะน้อยกว่าใน
ปัจจุบันอย่างมาก โดยจะศึกษาในอัตราการเกิดเมฆเป็นหลักเพราะเนื่องจากเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยสะท้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ออกจากโลก แต่ยังเกิดคําถามในหมู่วิทยาศาสตร์ว่ารังสีคอสมิกนั้นมีผลต่อการก่อตัวของ
เมฆซึ่งมีผลต่อสภาพอากาศของโลกบ้างหรือไม่ จึงได้มีการสร้าง CLOUD Chamber เพื่อไขปัญหาของ
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่ารังสีคอสมิกนั้นมีผลต่อการก่อตัวของก้อนเมฆมากกว่าปกติกว่า 10 เท่า เนื่องจาก
อนุภาคของรังสีคอสมิกจะแตกตัวในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดอนุภาคที่มีประจุ ซึ่งอนุภาคเหล่านั้นจะเหนี่ยวนํา
ให้แอโรซอล (ฝุ่นขนาดเล็กมาก) จับตัวกับละอองน้ําขนาดเล็ก ก่อให้เกิดละอองน้ําที่มีความเสถียร จนเกิดเป็น
เมฆขึ้น หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบผลว่ารังสีคอสมิกมีผลต่อการก่อตัวของเมฆ จึงทําให้เกิด CLOUD
Experiment เพื่อจําลองสภาพอากาศในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยจําลองการก่อตัวของเมฆใน
CLOUD Chamber และนําอนุภาคจากเครื่องเร่งอนุภาคใน CERN ยิงอนุภาคต่าง ๆ เข้าไปใน CLOUD
Chamber แล้ววัดและแปรผลสภาพอากาศที่จําลองขึ้นนั่นเอง (การเกิดละอองของน้ําจะต้องมีส่วนประกอบ
หลัก ๆ 2 ส่วน คือ แก่นละออง (seed) เพื่อให้ละอองของน้ําเกาะตัว หากไม่มี seed จะทําให้ละอองน้ําจะไม่มี
ความเสถียร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 2x10-7เมตรขึ้นไป และส่วนที่สอง คือ ละอองของเหลว ซึ่งจะมาเกาะกับ seed
เกิดเป็นละอองขนาดใหญ่ขึ้น)

รูปที่ 1 CLOUD Chamber ทรงกระบอกที่ตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของภาพ)
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หากผู้อ่านอยากลองกลับไปทํา CLOUD Chamber เองที่บ้านนั้นก็ไม่ยาก และไม่ต้องใช้งบประมาณ
อะไรมากมาย โดยมีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูก ดังต่อไปนี้
1. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 100%
2. ฟองน้ํา
3. น้ําแข็งแห้ง
4. แก้วใส
5. กะละมังขนาดเล็ก
6. ไฟฉาย
จากนั้นนําอุปกรณ์เข้าไปในบริเวณที่มืด และฉายไฟเข้าไปในแก้วใส หลังจากนั้น สังเกตเส้นขาว ๆใน
แก้วใสซึ่งจะเกิดเป็นระยะ ๆ เนื่องจากหลังการติดตั้งอุปกรณ์ ไอระเหยของแอลกอฮอล์ จะมีมากในแก้วจน
อิ่มตัวจนกลั่นตัวเป็นละออง ระหว่างนั้นอนุภาคมิวออนที่เกิดจากการสลายตัวของรังสีคอสมิกที่เข้ามายังโลก
วิ่งผ่านไปจนเจอกับละอองของแอลกอฮอล์ จึงเกิดการไอออนไนซ์ ซึ่งทําให้ละอองเหล่านั้นมีประจุ แล้วกลั่นตัว
จึงทําให้เห็นเป็นเส้นทางสีขาว ๆ และจะเกิดเมื่อมีอนุภาคมิวออนผ่านเท่านั้น

รูปที่ 2 (ซ้าย) การทํา CLOUD Chamberแบบง่าย (ขวา) เส้นสีขาว ๆ ที่เกิดจากอนุภาคมิวออนวิ่งผ่าน
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บันทึกการเข้าร่วมโครงการฯ
วรดา เกิดเกียรติขจร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
สําหรับการศึกษาดูงานนั้นในช่วงเช้าจะเป็นการฟังบรรยายประมาณ 1 ชั่วโมง จากนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านนั้น ๆ จากนั้นจะมีช่วงเวลาพักให้ทุกคนได้พูดคุย อภิปรายและถกเถียงปัญหา
เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการเยี่ยมชมสถานที่จริงที่ใช้ในการทดลองทางฟิสิกส์อนุภาค

รูปที่ 1 ฟังบรรยายเรื่อง Introduction to CERN
สําหรับวั นแรกในช่ วงเช้ าจะมีการพู ดคุยเกี่ ยวกั บกฎระเบียบในการอยู่ อาศัยระหว่างการเข้าร่วม
โครงการฯ และจากนั้นก็ได้ฟังบรรยายเรื่อง Introduction to CERN ทําให้ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา จุดมุ่งหมายและการทดลองของเซิร์น โดยจุดมุ่งหมายหลักของเซิร์นได้แก่ กาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และหาคําตอบเกี่ยวกับกําเนิดของจักรวาลสําหรับการทดลองในเซิร์นก็มีหลายการทดลองมากมาย เช่น การใช้
เครื่องเร่งอนุภาคในการเสาะหาอนุภาคต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับรังสีคอสมิก การหาคําตอบเกี่ยวกับที่มาของ
มวล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการแพทย์เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและอด
ไม่ได้ที่จะตื่นเต้นและเฝ้ารอการเยี่ยมชมสถานที่จริงในวันถัด ๆ ไป หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ทําความรู้จักกับ
นักเรียนชาวสิงคโปร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย ทําให้ได้เห็นมุมมองต่างๆและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
หลาย ๆ ด้าน
จากนั้นในช่วงบ่ายพวกเราก็ได้ไปชม การนําเสนอประวัติของเซิร์นผ่านทางวิดีโอและแบบจําลอง
จากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชม ATLAS Visitor Center และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ATLAS ซึ่งเป็น 1 ในเครื่องตรวจวัด
อนุภาคที่สําคัญแต่น่าเสียดายที่ในขณะนั้นเครื่องเร่งอนุภาคกําลังทํางานอยู่พวกเราจึงไม่สามารถลงไปดูของ
จริงได้ และสามารถเข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะจุดที่มีการบรรยายให้ความรู้เท่านั้น โดยจุดประสงค์หลักของ ATLAS
คือ การค้นหาคําตอบเกี่ยวกับการมีอยู่ของอนุภาค Higgs และการตรวจสอบทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง
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รูปที่ 2 ขณะนักเรียนไปศึกษาดูงาน

รูปที่ 3 เยี่ยมชม Cyclosynchroton

รูปที่ 4 เยี่ยมชม Cyclosynchroton

รูปที่ 5 เยี่ยมชม ATLAS Visitor Center

รูปที่ 6 เยี่ยมชม ATLAS Visitor Center
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วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
การบรรยายในช่วงเช้าคือ การบรรยายเรื่อง Experiments of Particle Physics เป็นการบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทฤษฎีของฟิสิกส์อนุภาค โดยอนุภาคมูลฐานตาม Standard Models จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fermions ซึ่งประกอบกันเป็นสสาร สามารถแบ่งได้อีกเป็น quarks และ leptons
อีกประเภท ได้แก่ Bosons ซึ่งเป็นอนุภาคสื่อนําแรง และมีอนุภาค Higgs Boson ซึ่งกําลังหาคําตอบและ
ทําการศึกษาอยู่

รูปที่ 8 ฟังบรรยายเรื่อง Introduction to Particle Physics - Theory
สําหรับคําถามเกี่ยวกับกําเนิดของจักรวาลนั้น ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ ทฤษฎี Big Bang ซึ่งหลังจาก
จุดเริ่มต้นของการกําเนิดเป็นเวลา 10-37 วินาทีนั้น ก็เกิดการขยายตัวของเอกภพขึ้น แต่ในช่วงเวลาเสี้ยววินาที
นั้นก็ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกําเนิดของจักรวาลมากนัก และยังมีปริศนาอีกมากมาย เช่น เรื่องราว
ของปฏิสสาร (Antimatter) ที่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับสสาร แต่เหตุใดในปัจจุบันจึงมีเพียงสสารในจักรวาล
สําหรับการดูงานในช่วงบ่าย พวกเราก็ได้ไปเยี่ยมชมตึกที่มีชื่อว่า SM18 สถานที่นี้จะมีการทดลอง
เกี่ยวกับแม่เหล็กที่ใช้ในการทดลอง โดยแม่เหล็กที่ใช้นี้จะเป็นแม่เหล็กตัวนํายิ่งยวดและถูกติดตั้งอยู่ในท่อขนาด
ยาวที่ใช้ใน LHC และมีการใช้สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในการเร่งอนุภาคในการทดลอง แม่เหล็กแบ่งได้
เป็น 2 ชนิด คือแม่เหล็ก 2 ขั้วที่ใช้ในการเบนลําอนุภาคและแม่เหล็กสี่ขั้วที่ใช้ในการบีบลําอนุภาค และต้อง
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ําโดยใช้ฮีเลียมเหลวเพื่อให้แม่เหล็กมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
นอกจากความรู้แล้วพวกเรายังได้ดูแบบจําลองของแม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองและอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

41

รูปที่ 9 เยี่ยมชม SM 18

รูปที่ 10 แม่เหล็ก Quadrupole

รูปที่ 11 บริเวณภายใน SM 18

รูปที่ 12 เยี่ยมชม SM 18

42

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
ในเช้าวันที่ 3 นี้มีการบรรยายเรื่อง Introduction to Particle Physics: Experiment การบรรยาย
ในวันนี้จากเกี่ยวกับการทดลองต่าง ๆ โดยเฉพาะ โดยเน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาค ภายใน LHC อนุภาค
โปรตอนจะถูกเร่งจนมีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสง ซึ่งในการทดลองครั้งหนึ่ง จะมีอนุภาคโปรตอนหลาย
ล้านอนุภาคชนกันทําให้เกิดอนุภาค quark และ gluon จํานวนมาก และเครื่องตรวจวัดอนุภาคจะถูกใช้เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น มวลประจุและพลังงานในการระบุว่าอนุภาคที่ตรวจวัดได้นั้นเป็นอนุภาคอะไร
แต่จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในการชนครั้งหนึ่ง จะได้อนุภาคจํานวนมากมายมหาศาลซึ่งต้องใช้หน่วยความจําใน
การเก็บข้อมูลเป็นจํานวนมากเช่นกันดังนั้นจึงมีระบบที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นในการนําไป
วิเคราะห์ต่อไป ระบบนี้มี 2 แบบคือ Pre-selection based on Physics of Interest ซึ่งเราสามารถกําหนด
คุณสมบัติที่ต้องการได้ และ Trigger System ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดเลือกโดยอัตโนมัติ และการทดลองนี้
ก็เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับอนุภาค Higgs ปริศนาของทฤษฎีสมมาตรยิ่งยวด (Supersymmetry) มิติพิเศษ
(Large Extra Dimensions) การทดลองหาหลุมดําขนาดเล็ก และสสารมืด (Dark Matter)

รูปที่ 13 ฟังบรรยายเรื่อง Introduction to Particle Physics: Experiment
ในช่วงบ่ายได้ไปเยี่ยมชม CMS Service Cavern ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS อยู่ CMS จะมี
จุดประสงค์คล้ายกับ ATLAS คือการหาคําตอบเกี่ยวกับอนุภาค Higgs โดยนําผล การทดลองที่ได้มา
เปรียบเทียบกัน พวกเราได้ลงไปเยี่ยมชมบริเวณใต้ดินลึกลงไป 100 เมตร ที่นี่มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่ดีมาก และความกว้างขวางใหญ่โตของ CMS ก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก
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รูปที่ 14 เยี่ยมชม CMS Service Cavern

รูปที่ 15 ด้านใน CMS Service Cavern

รูปที่ 16 บริเวณชั้นใต้ดินของ CMS Service Cavern

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
ในการฟังบรรยายของเช้าวันที่ 4 เป็นเรื่อง Medical Accelerators and Introduction to Medical
Applications ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการนําความรู้เรื่องเครื่องเร่งอนุภาคไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
โดยจะเริ่มต้นว่าอนุภาคนั้นเราสามารถพบเห็นได้ในประจําวันเช่นในจอคอมพิวเตอร์แต่สําหรับทางการแพทย์
จะใช้เครื่องมือ เช่น Cycloton ซึ่งจะเร่งอนุภาคเป็นวงโค้งไปชนกับเป้า LINAC ซึ่งจะเร่งอิเล็กตรอนเป็น
เส้นตรงแล้วสร้างรังสี X-Ray และ Synchroton ในการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือในการสแกนร่างกาย เช่น X-ray imaging and CT Scan, MRI, PET เป็นต้น
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รูปที่ 17 ฟังบรรยายเรื่อง Medical Applications
และในช่วงบ่ายพวกเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีการทดลอง CLOUD Experiment ซึ่งเป็นการ
ทดลองเพื่อศึกษาผลของรังสีคอสมิกจากนอกโลกต่อบรรยากาศและการเกิดเมฆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองคือ
ถังส่งสูงซึ่งภายในจะสามารถปรับความดันและจําลองสภาพบรรยากาศของโลกได้ จากนั้นจะมีการยิงรังสี
คอสมิกและศึกษาผลของรังสีคอสมิก ซึ่งผลการทดลองก็แสดงให้เห็นว่ารังสีคอสมิกมีผลต่อการเกิดเมฆจริง ๆ

รูปที่ 18 เยี่ยมชม CLOUD Experiment

รูปที่ 19 เยี่ยมชม CLOUD Experiment

รูปที่ 20 อภิปรายเรื่อง Medical Applications
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วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
ในวันสุดท้ายของโครงการ พวกเราได้ฟังบรรยายเรื่อง Particle Accelerators ซึ่งจะเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ใ นเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าค โดยอนุ ภ าคที่ มี ป ระจุ จ ะถู ก เร่ ง และกํ า หนดทิ ศ ทางโดย
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเบนอนุภาคจะใช้ Dipole magnet, การบีบลําอนุภาคจะใช้ Quadrupole magnet
และการเร่งอนุภาคจะใช้ RF Cavities และมีการที่สุดสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค ลําดับของ
เครื่องเร่งอนุภาคใน LHC จะเป็นดังนี้ LINAC - Booster - Proton Synchroton - Super Proton
Synchroton - LHC สําหรับ Synchroton Radiation จะเป็นการเร่งอิเล็กตรอนให้ มีความเร็วจนใกล้เคียง
ความเร็วแสงแล้วจะแผ่รังสีออกมา

รูปที่ 21 ฟังบรรยายเรื่อง Particle Accelerators
ช่ ว งบ่ า ยเราจะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม และได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน 2 สถานที่ ที่ แ รกคื อ Antimatter
Factory เป็นที่ทดลองเกี่ยวกับปฏิสสารในการทดลองจะใช้ Hydrogen ในการสังเคราะห์ Antihydrogen
และทดลองอนุภาคทั้งสองนี้ ซึ่งจะมี 2 การทดลองที่เกี่ยวข้อง คือ Asacusa และ Alpha
จากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชม CERN Data Centre ซึ่งเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดลอง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะมีความทันสมัยมากและใช้ระบบเครือข่ายที่เรียกว่า Grid
Computing ซึ่งมีเครือข่ายไปทั่วโลก นอกจากนี้พวกเรายังได้ทราบว่าเซิร์นเป็นต้นกําเนิดของ World Wide
Web อีกด้วย
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รูปที่ 22 เยี่ยมชม Antimatter Factory

รูปที่ 23 เยี่ยมชม Antimatter Factory

รูปที่ 24 เรียนรู้เกี่ยวกับ CERN Data Center

รูปที่ 25 เยี่ยมชม Antimatter Factory

รูปที่ 26 คอมพิวเตอร์ภายใน CERN Data Center
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บันทึกการเดินทางของอาจารย์ธวัชชัย สุดใจ
นายธวัชชัย สุดใจ ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คําว่า “เซิร์น” สําหรับคนบางคนอาจจะเป็นเพียงภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยภาษาไทยสั้น ๆ มิได้มี
ความหมายอันใดนัก “เซิร์น” สําหรับบางคนอาจจะเป็นแหล่งรวมของนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก “เซิร์น”
สําหรับบางคนอาจจะเป็นงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ สําหรับบางคน “เซิร์น” นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เห็นซึ่งถึงความสามัคคี
และร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แต่ สํ า หรั บ ข้ า พเจ้า นั้ น “เซิ ร์ น ” เป็ น ดั ง ความฝั น ในวั ย เยาว์ ที่
กลายเป็นจริง
ในวินาทีแรกที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระ
มหากรุ ณาธิคุ ณ คั ดเลือกข้าพเจ้ า ให้เป็ นหนึ่งในคณะเดิ น ทางเพื่อเข้าร่วมกิ จ กรรมโครงการจัดส่ งนั กเรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์นรวม 12 คนนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและปราบปลื้มเป็นยิ่งนั้น ด้วยเหตุ
ที่ว่าในวัยเยาว์ของตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การหาคําตอบและความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ ข้าพเจ้าอ่าน
หนังสือวิทยาศาสตร์แทบทุกเล่มในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ A brief history of time ของ
สตีเว่น ฮอว์กิ้ง ที่บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่มิใช่ของสิ่งใดหรือแม้แต่ตัวของข้าพเจ้าเอง แต่เป็นการ
กล่าวถึงซึ่งความเป็นมาและเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง อันเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าสนใจทางด้านดารา
ศาสตร์ เอกภพและการกําเนิดของทุกสรรพสิ่ง แลนั่นก็คือความฝันในวัยเยาว์ของข้าพเจ้าที่กําลังจะกลายเป็น
จริง
“สวิตเซอร์แลนด์” แค่ข้าพเจ้าได้ยินชื่อประเทศนี้ก็อิ่มเอมไปด้วยความรู้สึกถึงธรรมชาติอันงดงาม
อากาศที่บริสุทธิ์ สายธาราที่ใสประดุจหนึ่งกระจกเงา คงเป็นดินแดนที่คนไทยเกือบทุกคนใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเยือน
สักครั้งหนึ่งในชีวิต ก่อนเดินทางข้าพเจ้าเตรียมของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นมากมาย แต่คงไม่มีการเตรียม
สิ่งใดที่สําคัญเท่า เสียงที่ดังขึ้นว่าในห้วงของความคิดคํานึงที่ว่า “เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ให้ได้คุ้มค่า
ที่สุดอย่างไร เราจะเอาความรู้ที่ได้กลับมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนแบบไหน นักเรียนสามารถทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเซิร์นได้หรือไม่” เพราะข้าพเจ้าคิดเสมอว่านี่คือโอกาสที่มิใช่เพื่อตัวของข้าพเจ้า
เองแต่เป็นโอกาสเพื่อนักเรียนของข้าพเจ้า
ในช่วงระยะเวลาห้าวันที่ข้าพเจ้าได้อยู่ที่เซิร์นนั้น ข้าพเจ้าได้ฟังบรรยายในหลายเรื่อง ทั้งเครื่องเร่ง
อนุภาค อุปกรณ์ ในการตรวจวัดเพื่ อหาร่องรอยของอนุภาค ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ทาง
การแพทย์ อีกทั้งในช่วงบ่ายของแต่ละวันข้าพเจ้าและคณะยังได้เดินทางไปดูสถานที่จริงของอุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาค การจําลองสภาพของชั้นบรรยากาศ การเก็บข้อมูลในการชนของอนุภาค
โดยประกอบกับการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลโดยตรง อันหาไม่ได้จากตํารา เอกสารหรือเว็บไซต์ใด ๆ
ข้าพเจ้าได้เห็นบทบาทและหน้าที่ของสิ่งของต่าง ๆ อันมีความจําเป็นตามหน้าที่ของสิ่งนั้น ทุกอย่างต่างมีหน้าที่
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ที่เหมาะสม มิต้องมีอะไรที่มากมายเกินความจําเป็น ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับบรรยากาศของสังคมวิทยาศาสตร์
ดูแล้วเป็นสังคมที่สบาย ๆ ไม่ปรุงแต่ง มีความผ่อนคลายแต่ก็เต็มไปด้วยแรงปรารถนาและความมุ่งมั่น อันแม้ว่า
จะมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติและศาสนา แต่คงด้วยธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีเหตุและผล รู้ถึง
ธรรมชาติของความแตกต่าง ข้าพเจ้าจึงมิได้รู้สึกถึงภาวะของความแตกต่างของผู้คน ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด
อันสิ่งที่ตัวของข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมากก็คือ ความเป็นมาของเซิร์น จากจุดเริ่มต้นของความคิด
สิ่งเล็กๆ ที่เกิดจากคนไม่กี่คน จนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการของข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้าคิดว่าเรา
เองก็ อาจจะทํ าสิ่งที่ ยิ่งใหญ่ ได้เช่ นกัน ขอเพียงเรามีความมุ่งมั่ น มี ความฝันและจินตนาการ ดังเช่น เซิร์ น
เมื่อครั้นข้าพเจ้ากลับมาจากโครงการเซิร์น ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายทอดความประทับใจ
นี้แก่นักเรียนของข้าพเจ้าในวันหนึ่งที่หน้าเสาธงของโรงเรียน ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถ มีแรง
บันดาลใจและจินตนาการ นักเรียนตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าเขาเองก็สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้
ถ้าเราเปรียบ “เทคโนโลยีและองค์ความรู้” เทียบเช่นการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง มันก็คงมี
แตกต่างกันระหว่างผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ซื้อรถและผู้สร้างรถ ซึ่งนั่นก็คงขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกทางใด
แต่มันคงวิเศษมากถ้าเราสามารถสร้างรถของเราเองได้สักคัน รถที่นําพวกเราไปยังเส้นทางใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ ถ้า
นักเรียนของข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าว่ามันเป็นไปได้ไหม ข้าพเจ้าจะตอบว่า “ได้” เพราะพวกเธอเป็นนักเรียน
ตัวเล็ก ๆ ที่จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่น มีความความฝัน มีจินตนาการและแรง
บันดาลใจก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่น “เซิร์น” ได้ เฉกเช่นเดียวกัน
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จากกาฬสินธุ์สู่ CERN
ธารทิพย จันทรนิมะ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ด้วยความเป็นครูฟิสิกส์ ให้ผู้เขียน”ได้ยิน”คําว่าเซิร์นอยู่บ่อย ๆ (บ่อยกว่าเพื่อนครูที่สอนวิชาอื่น
เพราะคุ ย เรื่ อ งนี้ กั บ ใครไม่ รู้ เ รื่ อ งเลย) การได้ ยิ น เรื่ อ งเซิ ร์ น มาจากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง จากข่ า วโทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ ทําให้ทราบว่าเซิร์นเป็นศูนย์วิจัยด้านนิวเคลียร์ที่ใหญ่มาก ๆ และ
ล้ําสมัยสุด ๆ (จริง ๆ ตอนนี้ไม่ค่อยวิจัยนิวเคลียร์แล้ว แต่มาเน้นที่การเร่งอนุภาคแทน) ตั้งอยู่ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ (ตอนนั้นไม่ทราบว่าเซิร์นกินอาณาบริเวณถึงประเทศฝรั่งเศสด้วย) ผู้เขียนตื่นเต้นทุกครั้งที่มี
ข่าวเกี่ยวกับเซิร์น โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่มีการแถลงข่าวยืนยันการมีอยู่ของฮิกส์เมื่อปี 2012 ความตื่นเต้นของ
ผู้เขียนพุ่งถึงขีดสุดและแอบฝันว่าสักวันเราจะเจอกันนะเซิร์น
 จากกาฬสินธุ์ถึงเซิร์นไม่ใกล้เลย: จนกระทั่งวันที่หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษมอบหมายให้ผู้เขียน
เป็นตัวแทนครูฟิสิกส์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ควบคุม
นักเรียนในโครงการจัดส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น สมาพันธรัฐ
สวิ ส ความตื่นเต้ นเกี่ ยวกับเซิร์นกลับมาอีกครั้ง ในตอนแรกสมัครนั้ น ผู้ เขียนไม่ทราบเลยว่า
ขั้นตอนการคัดเลือกครูผู้ควบคุมจะซับซ้อนถึงเพียงนี้ คือ
ขั้นที่ 1 เป็นตัวแทนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัด สพฐ. (โรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้
พิจารณา)
ขั้นที่ 2 เป็นตัวแทนกลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สั ง กั ด สพฐ. (โรงเรี ย นแม่ ข่ า ยพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ต ามใบสมั ค รและเรี ย งความ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. (โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใบสมัครพร้อมทําการ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
ขั้นที่ 3 เป็นตัวแทนกลุ่มห้องเรียนพิเศษจากสังกัด สพฐ. เข้ารับการคัดเลือกร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ
เช่น กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่ม
โครงการพสวท. โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการฟิสิกส์สับประยุทธ์ ระดับนานาชาติ โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ตลอดจน โครงการ Junior Science Talent Project (JSTP)
(โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใบสมัครพร้อมทําการสอบสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) โดยคัดเลือกครู 3 คน ขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเลือกครูผู้ควบคุมจํานวน 2 คน โดยทรงพิจารณาจากเรียงความ
คุณลักษณะเป็นภาษาไทย เมื่อผ่านการคัดเลือกมาถึงขั้นนี้ผู้เขียนยกให้เป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุด
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เพราะแค่ คิ ด ว่ า สมเด็ จ พระเทพพระรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จ ะทอดพระเนตร
ตัวหนังสือที่ผู้เขียนพิมพ์ก็รู้สึกปลาบปลื้มอย่างบอกไม่ถูก อีกทั้งในขณะเดียวกันต้องลุ้นว่า จะได้
เป็น 2 คนสุดท้ายหรือจะต้องเป็นอีก 1 คนที่ต้องสมัครใหม่ปีต่อ ๆ ไป

รูปที่ 1 นักเรียนและครูผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพฐ.
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเซิร์น ปี 2558
 ดีใจด้วยคุณได้ไปต่อ: ผู้เขียนยังจําได้ดี ในวันที่มีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ไปศึกษาดู
งานที่เซิร์นและครูผู้ควบคุมนั้น ครอบครัว เพื่อนฝูง คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เขียนกันอย่างล้นหลาม ข่าวดีถูกแพร่สะพัดอย่าง
รวดเร็ว ทางโรงเรียนมีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เพื่อแสดงความยินดีในเรื่องนี้
นักเรียนส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวจากป้ายประชาสัมพันธ์นี้ และร่วมยินดีกับผู้เขียนด้วยเช่นกัน
นักเรียนบางคนที่ไม่เคยเรียนในวิชาที่ผู้เขียนสอนก็เข้ามาทักทายถามว่าจะไปวันไหน บ้างก็
แสดงความยินดี บ้างก็ขออนุญาตสมัครเป็นแฟนคลับ บ้างก็สัญญาว่าวันหนึ่งจะไปเซิร์นให้ได้
เหมือนผู้เขียน หรือกาฬสินธุ์จะไปถึงเซิร์นแล้ว ตั้งแต่วันที่ครูโรงเรียนประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฯ

รูปที่ 2 ภาพวันเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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 โอกาสที่ ม าพร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ: หลั ง จากดี ใ จกั บ โอกาสที่ ไ ด้รั บ ได้ ไม่ น าน ความ
ตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบก็ตามมาติด ๆ ผู้เขียนมีความกังวลหลายด้านทั้งการจัดสอน
แทนในสัปดาห์ที่ต้องเดินทาง การกํากับดูแลการเดินทางของนักเรียนที่แทบจะไม่รู้จักกันเลย
อีกทั้งเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่ หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นระหว่างเดินทาง หรือหากนักเรียนพลัด
หลงจะทําอย่างไร หากไปถึงเซิร์นแล้วนักเรียนไม่ให้ความสนใจหรือไม่กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้เลยจะทําอย่างไร สิ่งเหล่านี้ถูกกังวลล่วงหน้าไปหมด ซึ่งเมื่อไปถึงเซิร์นแล้วก็ได้ทราบว่า
ความกังวลเหล่านี้ทําให้เกิดทุกข์แบบขาดทุน กล่าวคือทุกข์ไปก่อนทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่านั้นไม่
เกิดขึ้นเลย แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่า ความกังวลเช่นนี้ก็มีข้อดี คือได้ฝึกคิดหาวิธีแก้ปัญหา
ไว้ล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ปัญหาขึ้นจริงก็น่าจะได้รับมือทันท่วงที

รูปที่ 3 The Globe (Land Mark of CERN)
 เมื่อภาพในหนังสือที่เคยอ่านปรากฏอยู่ตรงหน้า: คณะเดินทางท่องตามคําบอกว่า กดตั๋วฟรี
ทางซ้ายมือก่อนออกจากสนามบินทันทีที่เครื่องลง พวกเรานับจํานวนกันและกันจนครบแล้ว
ก็เคลื่อนขบวนมารับกระเป๋า และไม่ลืมที่จะมองหาตู้ตั๋วฟรี อาจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
อาจารย์ ภาควิชาฟิสิ กส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ยซึ่งเดินทางไปงานประชุมวิ ชาการและ
ทํางานที่เ ซิ ร์น ในห้ ว งเวลาเดียวกั บคณะเดิ น ทางมารอรับ ที่ส นามบิน เจนี วา เพื่อนํ าคณะ
เดินทางไปเซิร์น โดยรถบัสและรถราง ผู้เขียนขอสารภาพเลยว่าทันทีที่เห็นหน้าอาจารย์
ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ความกังวลลดไปกว่าครึ่ง การเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันที่ต่างแดน
สร้างความอบอุ่นใจได้เสมอ ยิ่งเราได้เจอกันคนที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลเราด้วยแล้วยิ่งรู้สึกดี
เข้าไปใหญ่ คณะเดินทางรู้ตัวอีกทีก็ถึง The globe เสียแล้ว รถราง (Tram) จอดที่ป้ายหน้า
อาคารประชาสัมพันธ์ของเซิร์น ซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับ The globe ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเฉลิมฉลอง
เซิร์น เมื่อครั้งอายุครบ 60 ปี มีหน้าที่เป็น land mark และพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวและ
ผู้สนใจได้มาเยี่ยมเยือน ผู้เขียนมอง The globe อยู่เป็นนาที พร้อมความรู้สึกมากมาย และ
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คําถามที่ถามตัวเองในใจว่า นี่เรามาถึงเซิร์นจริง ๆ แล้วใช่มั๊ย นี่เรากําลังจะตื่นขึ้นมาแล้ว
พบว่าภาพนี้เป็นแค่ความฝันรึเปล่า แต่ภาพ The globe ตรงหน้าก็ชัดเหลือเกิน ชัดกว่าภาพ
ที่เคยเห็นในเว็บไซด์ ชัดกว่าภาพในหนังสือที่เคยอ่าน ชัดเกินกว่าจะสงสัยอะไรอีกต่อไป
 เรามาไกลบ้านเพื่อการเรียนรู้: ตารางกําหนดการศึกษาดูงานของคณะเราที่ได้รับจากพี่อ๊อด
ล่วงหน้า ถูกดําเนินไปอย่างเข้มข้น พวกเราเรียนโดยการรับฟังการบรรยายในตอนเช้าจาก
นักวิทยาศาสตร์ของเซิร์น และเยี่ยมชมสถานที่ทํางานจริงของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นในช่วง
บ่ า ย ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ฟั ง การบรรยายนั ก เรี ย นทั้ ง ไทยและสิ ง คโปร์ ไ ด้ ร ะดมถามคํ า ถาม
นักวิทยาศาสตร์ของเซิร์น ผู้เขียนจําได้ว่า นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในการถามมาก
ที่สุดน่าจะเป็น Dr. Urs นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ได้ให้เวลา
หลังการบรรยายแก่นักเรียนเพื่อการซักถามข้อสงสัยจนเกือบถึงเที่ยง (ปกติการบรรยายถึง
เวลา 10.30 น เท่านั้น) นักเรียนบางคนประทับใจจนกระทั่งขอลายเซ็น Dr. Urs ในสมุด
บันทึกของตน เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้ผู้เขียนนึกอยากออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ที่ควร
ส่ง เสริ ม ให้เ กิ ด ในห้ องเรี ย นของตั ว เองอย่ า งแท้จ ริง ประเทศไทยคงจะเต็ม ไปด้ ว ยนัก คิ ด
นักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การจัดให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเยี่ยมชมที่ทํางานจริง
ของนักวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะได้เห็นถึง
ขั้นตอนอันซับซ้อนของการได้มาซึ่งความรู้นั้น

รูปที่ 4 นักเรียนรับฟังการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ของเซิร์นในสถานที่จริง
 สิงคโปร์ ไทย ไปไหนไปกัน: ในการดูงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นความร่วมมือกันเฉพาะเซิร์นกับไทย
เท่านั้น หากแต่มีสิงคโปร์ร่วมด้วย ในการเตรียมตัวก่อนไปเซิร์น ผู้เขียนได้รับการเตือนให้
ประสานงานกับทางสิงคโปร์ให้ดี เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไว้ ผู้เขียนแนะนําให้นักเรียนไทยไปทํา
ความรู้จักกับนักเรียนสิงคโปร์ไว้ เพราะครูจะขอให้มีการจัดกลุ่มโดยคละนักเรียนจากสอง
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ประเทศในช่วงที่ได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทันทีที่ได้พบกลุ่มสิงคโปร์นักเรียนไทยก็
กล่าวทั กทายและไปแนะนํ าตั ว ความสัม พัน ธ์เริ่ม ต้นได้ดี ผู้เขี ยนติดต่ อครู ผู้ ควบคุม กลุ่ ม
สิงคโปร์เรื่องขอคละกลุ่มนักเรียน ครูสิงคโปร์เข้าใจและเห็นด้วยที่จะให้มีการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติกันของนักเรียนจากสองประเทศ จากที่ได้พูดคุยกัน นักเรียนบางคนจะได้พบกันเร็ว ๆ นี้
ในการแข่งขันฟิสิกส์ระดับนานาชาติยิ่งทําให้นักเรียนตื่นเต้นที่จะได้รู้จักกันก่อนเจอกันใน
สนามแข่ง ถ้าจะกล่าวถึงสิงคโปร์และไทยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ของ
เซิร์น และคุณครูสิงคโปร์ชื่นชม นักเรียนไทย ว่าฉลาดหลักแหลม (brilliant) เพราะนักเรียน
ไทยหลายคนเช่น เทเลอร์ แยน และนันท์ธนิก ตันติวัสดากร ตั้งคําถามได้ดีมาก ๆ ดีถึงขนาด
ที่นักวิทยาศาสตร์ เช่น ศาสตราจารย์เท็ด วิลสัน (Prof. Ted Wilson) ยังออกปากชม ผู้เขียน
คิดว่าคําถามของนักเรียนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนในขณะนั้นเท่านั้น
แต่ยังได้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่ดีและการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนด้วย พลอยทํา
ให้ผู้เขียนยิ้มหน้าบานแทบจะออกจากประตูห้องบรรยายไม่ได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้บรรยาย
ถามว่าใครคือครูของนักเรียนเหล่านี้ อย่างไรก็ดี ขอยกความดีความชอบให้ผู้ปกครองและ
คุณครูที่โรงเรียนของนักเรียนที่ได้หล่อหลอมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้ให้แก่
นักเรียน

รูปที่ 5 ผู้เขียนถ่ายรูปคู่กับภาพภาคตัดขวางของ Detector ใน CMS ขนาดเท่าของจริง
 มนุษย์นี้ช่างยิ่งใหญ่และเล็กจ้อย: ตลอดเวลาที่มีโอกาสได้อยู่ในเซิร์น ผู้เขียนได้เห็นสัจธรรม
หนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ว่ า มนุ ษ ย์ เ รานี้ ช่ า งยิ่ ง ใหญ่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นแง่ ข องการสร้ า งสรรค์ ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อค้นหาความลับของจักรวาล มนุษย์ทดลองทําสิ่งต่าง ๆ ขึ้น
มากมาย เราสร้างเครื่องมือขนาดใหญ่ยักษ์ มนุษย์ใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าควบคุมอนุภาค ให้มี
พฤติกรรมอย่างที่เราอยากให้มีได้ เราจําลองสิ่งที่เราเชื่อว่าเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโลกของเรา
ล่องลอยอยู่ในกาลอวกาศ อีกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันน่าจะเป็นสังคมมนุษย์ แม้จะมีความน่า
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กลัวอันเกิดจากความสลับซับซ้อนของความรู้และไม่รู้ สังคมก็ยังเปิดกว้างพอที่จะอนุญาตให้มี
การศึกษาในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ สิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าจะส่งผลดีหรือร้ายต่อเรา จนดูเหมือนจะไม่
มีอ ะไรยิ่ง ใหญ่ ไ ปกว่ า ความอยากรู้ ข องมนุ ษ ย์อี กแล้ ว ในขณะเดีย วกั น การบรรยายของ
อาจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ก็เตือนผู้เขียนว่า มนุษย์เราแสนเล็กกระจ้อยร่อย สสาร
ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นดาว และแกแลกซี่ต่าง ๆ ที่มนุษย์รู้จัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 5
เท่านั้น ส่วนอีกประมาณร้อยละ 95 นั้นเรายังไม่มีความรู้เลย เราจึงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า
สสารมืด (dark matter) ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะเทียบได้กับ คนตาบอด ที่คลํา
ช้างเจอแค่หางเท่านั้น จะให้วาดรูป หรืออธิบายลักษณะช้างทั้งเชือกได้ถูกต้องก็คงเป็นไปได้
ยาก ด้ วยเหตุนี้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง เห็น ว่า มนุ ษ ย์ เ ราช่ างเป็ นส่ ว นเล็ กจิ๋ ว ของเอกภพ และยั งมี แ ดน
พรหมจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่ยังรอให้คนรุ่นใหม่ไปบุกเบิกค้นหาอีกมากมาย

รูปที่ 6 หมวกที่ผู้เยี่ยมชมสถานีวิจัยใต้ดินลึก 100 เมตรต้องใส่เมื่อเข้าบริเวณของ
Compact Muonmm Solenoid (CMS)

รูปที่ 7 อาจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ขณะให้การบรรยายแก่นักเรียนไทย-สิงคโปร์
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 Prochaine gare est CERN, หากเป็นไปได้ ครั้งต่อไปที่ผู้อ่านนึกถึงสวิสเซอร์แลนด์
นอกจากจะนึกถึงทัศนียภาพอันงดงาม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนภูเขาหิมะแสนสวย และสถานที่
ท่องเที่ยวอันโด่งดังเลื่องชื่อแล้ว ผู้เขียนคิดว่าเซิร์นก็เป็นอีกสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชมให้ได้สัก
ครั้งในชีวิต เซิร์นอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ในลักษณะ sightseeing โดยไปติดต่อที่
อาคารประชาสัมพันธ์ของเซิร์น ใกล้ป้ายรถราง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้เคียง
กับผู้เขียนและคณะเดินทาง และในโอกาสนี้ขอขอบคุณนักเรียนทั้ง 12 คน ที่ให้ความร่วมมือ
และช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน ขอให้มิตรภาพ
ระหว่างเราที่เกิดขึ้นนั้นงดงามและยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณพี่อ๊อด คุณอุมารัชนีที่เตรียมการ
ทุกอย่างอํานวยความสะดวกให้คณะเดินทางอย่างที่สุด ขอขอบคุณอาจารย์โต้ง แห่งมหิดล
วิทยานุสรณ์ ที่ดูแลคณะเดินทางเป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
คัมภีร์เซิร์นและกูเกิ้ลแมพ (Google Map) มีชีวิตที่ตอบเรื่องเซิร์นได้ทุกคําถาม แถมพาพวก
เราทัวร์เซิร์นแบบเอ็กซ์คลูซีพ (exclusive) ในวันสุดท้ายก่อนกลับไทย ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ตลอดจนคณะทํ า งานที่ ทุ กท่ า นได้ เสี ย สละอดทนทํ า งานหนั ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด
โครงการฯ ดี ๆ แบบนี้ ให้นักเรียน และครูไทยได้มีช่วงเวลาที่เหมือนต้องมนต์สะกดของ
ฟิสิกส์อนุภาคแบบถอนตัวไม่ขึ้นมาจนตอนนี้ และสุดท้ายนี้ขอสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็ จ พระเทพพระรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงประทานโอกาสให้
คณะเดิ น ทางได้ มี ป ระสบการณ์ ดี ๆ ที่ เ ป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ตนเองให้ ก้ า วหน้ า ในโลกแห่ ง
วิทยาศาสตร์อย่างไม่สิ้นสุด และเป็นแรงกระตุ้นให้ข้าพระพุทธเจ้าเดินหน้าเผยแพร่ความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักเรียนและบุคคลที่ยังไม่มี โอกาสได้เดิ นทางไปเซิร์ นได้ มี
ความรู้ความเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการศึกษาสืบต่อไป
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เมืองเจนีวา
นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เมืองเจนีวา หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Genève เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริก) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ บริเวณปลายสุดของทะเลสาบ
เจนีวาที่ไหลเข้ารวมกับแม่น้ําโรห์น และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย

ภูมิอากาศของเจนีวาค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยมากกว่าในเขตอื่น ๆ ฤดูหนาวไม่หนาวมากเกินไป
และอบอุ่นในฤดูร้อน มีหิมะและฝนตกปานกลางและตลอดทั้งปี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งขององค์การ
ระหว่างประเทศเป็นจํานวนมากถึง 25 องค์การ และในจํานวนนี้ มีสํานักงานใหญ่อยู่ในเจนีวา 22 องค์การ
(กรุงเบิร์น 2 องค์การ และเมืองบาเซิล 1 องค์การ) เช่น สํานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจําทวีป
ยุโรป องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น เจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การ
สันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 ทําให้เจนีวามีลักษณะเป็นเมืองนานาชาติ
(Global City) ตามความประสงค์ดั้งเดิมของศาสนจักรและการเมืองระหว่างประเทศ

57

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเจนีวา
จากสถานีรถไฟเจนีวาการ์คอร์นาแวง พอออกมาหน้าสถานีมาตามถนน Rue du Mont Blanc ก็จะ
เห็ น สํ า นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วประจํ า เมื อ งอยู่ ใ นตึ ก ใหญ่ ท างซ้ า ยมื อ ซึ่ ง จะสามารถเข้ า ไปขอเอกสารหรื อ
คําแนะนําการท่องเที่ยวได้ และจากการที่ตัวเมืองเจนีวานั้นอยู่ที่ทะเลสาบเจนีวา พอสุดถนนเส้นนี้ก็จะเห็น
ทะเลสาบสีฟ้าอ่อนกับธงที่ประดับบริเวณสะพาน และจะสามารถมองเห็นน้ําพุซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่
สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา นั่นก็คือ. . .
น้ําพุเจ็ตโด (Jet d'Eau) หรือ อ่านว่า 'เชโด' ตามสําเนียง
ฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในน้ําพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
อยู่เจนีวามากกว่า 100 ปีแล้ว วัตถุประสงค์ของการสร้างน้ําพุ
นี้เมื่อปี 1886 คือเพื่อช่วยลดแรงดันในระบบน้ําของเมืองที่ผัน
น้ําขึ้นไปใช้จากทะเลสาบ น้ําพุส่งสายน้ําพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าใน
ปริมาณ 500 ลิตรต่อวินาที สูงถึง 140 เมตร ด้วยแรงดันราว
200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถมองเห็นได้จากเครื่องบิน
ที่บินอยู่สูงถึง 10 กิโลจากพื้นดิน จนมีการเรียกน้ําพุนี้ว่า น้ําพุ
จรวด นักท่องเที่ยวก็มักพากันถ่ายรูปกับน้ําพุนี้จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองไปในที่สุด
ย่านต่อไปที่น่าสนใจในกรุงเจนีวา ก็คือ Old Town หรือเขต
เมืองเก่าของกรุงเจนีวา ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก
ที่สุด คือ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับ
ต้น ๆ ของกรุงเจนีวา วิหารเซนต์ปิแอร์เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้น
ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 12
ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง วิหารในปัจจุบันจึงผสมผสานไปด้ วย
สถาปัตยกรรมหลายยุคสมัย ทั้งศิลปะแบบนีโอคลาสสิคสมัยศตวรรษที่ 18 ของหน้าวิหารด้านทิศตะวันตก
หอคอยแบบโกธิคและอาคารแบบโรมาเนสก์ เสาหินโรมันค้ําพยุงหลังคาด้านบนและมียอดปลายแหลมบริเวณ
เหนื อหลังคา นอกจากนี้ ก็สามารถขึ้ นไปชมทิวทั ศ น์มุม สูงของเมืองเจนีวาบนยอดหอคอยได้ ทั้งตัวเมื อง
ทะเลสาบเจนีวา และยอดเขามองบลังค์
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วิหารนี้เดิมทีเป็นวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก แต่เปลี่ยนเป็นวิหารของโปรแตสแตนท์ในปี 1536 ภายหลังการ
ปฏิรูปศาสนา ทําให้ของประดับตกแต่งภายในวิหารถูกทําลายไป เหลือเพียงแต่หน้าต่างกระจกสีเท่านั้น และ
ในปัจจุบันวิหารนี้ก็ได้กลายเป็น 1 ใน 82 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นแหล่งมรดกสําคัญของชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือ Conservatory and Botanical Garden of the City of
Geneva ซึ่งเป็นสวนที่มีแมกไม้นานาพรรณ รวมถึงเหล่าสัตว์นานาชนิด รวบรวมไว้กว่า 14000 ชนิด จากทั่ว
ทั้งโลก สวนแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้น ที่ Bastions Park ในปี 1817 โดย Augustin Pyramus de Candolle นัก
พฤกษศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นได้ถูกย้ายมายังสถานที่ปัจจุบันในปี 1904 โดยมีพื้นที่ 69 เอเคอร์
และอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา และ อาคารสหประชาชาติและพิพิธภัณฑ์กาชาด
สวนแห่งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน ได้แก่ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ สวนที่ประดับประดาด้วยหิน
พืชที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือในด้านอื่น ๆ เรือนกระจก พืชสวน และสวนสัตว์
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ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ
ความประทับใจจากโครงการฯ นี้ คือ ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ในการ
ใช้ชีวิตต่างแดน ทั้งยังได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมาย ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับฟิสิกส์
อนุภาคโดยเฉพาะ LHC ที่สนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะตอบคําถามของมนุษยชาติทั้งเรื่อง
กําเนิดจักรวาล มวลสารและอาจจะต่อยอดไปในด้านอื่น ๆ อีก และเป็นแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โครงการฯ นี้เปิดโอกาสให้ผมได้เห็นเบื้องหลังของการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในวงการ
วิทยาศาสตร์ ที่ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เด็กมัธยมอย่างผมนั้นจะ
ไม่เข้าใจ แต่แท้จริงแล้วเป็นการต่อยอดจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ได้เรียนในโรงเรียนให้
มีความซับซ้อนและตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น โครงการฯ นี้จึงเป็นการเปลี่ยนทัศนคติ
ให้ผมเข้าใจส่วนที่ง่ายและหลงไหลในความท้าทายของฟิสิกส์อนุภาค
นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โครงการฯ นี้เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้เข้าใจความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคใน
แบบที่ต่างออกไปจากการศึกษาในตํารา นั่นก็คือ เรามีโอกาสได้เห็นของจริง ได้พบกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้เห็นบรรยากาศการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทําให้
เห็นถึงความพยายามของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนในการหาคําตอบ และเนื่องจากว่า
CERN เป็นเหมือนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ เมื่อเราได้มีโอกาสไป
ที่ CERN ก็เหมือนกับได้รับพลังเหล่านั้น ทําให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาฟิสิกส์อนุภาค
มากยิ่งขึ้น
นางสาวคณิตา หมั่นการ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ความประทับใจของผมที่มีต่อโครงการฯ นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
อย่างแรก ผมต้องยอมรับว่า ผมรู้สึกประทับใจเมืองเจนีวามาก เพราะมันเป็นเมืองที่ดู
สวยสดใสน่าอยู่ดี แต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมาก คือความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ นี้
โครงการฯ นี้ทําให้ผมได้เรียนรู้หลักการทํางานเบื้องต้นของเครื่อง LHC
ได้รู้ว่า
เครื่องตรวจจับอนุภาคทํางานอย่างไร และได้รู้ว่าวิธีการที่นักฟิสิกส์ใช้ในการวิเคราะห์ผล
การทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคนั้นเป็นอย่างไรด้วย ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และ
น่าสนใจมากสําหรับชีวิตของผม นอกจากนี้ผมยังได้ไปเห็นเครื่องจักรและอุปกรณ์จริง ๆ
ที่ใช้ทําการทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคด้วยซึ่งเจ๋งมาก และวิทยากรก็อธิบายประกอบและ
ตอบคําถามได้ดีน่าสนใจได้แง่คิดด้วย รู้สึกชอบมาก ๆ
นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
60

ประโยคโด่งดังที่นิวตันเขียนจดหมายไปถึง โรเบิร์ต ฮุค ในปี 1676 "ถ้าฉัน
มองเห็นได้ไกลกว่า นั่นก็เพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์" CERN ก็เหมือนยักษ์ ยักษ์ที่
เกิดจากการรวมความร่วมมือกันและอยู่เหนือข้อจํากัดต่าง ๆมากมาย ส่วนสิ่งที่อยู่บน
ไหล่ของยักษ์อีกทีนั้นผมคิดว่าคงเป็นเราทุกคน ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่
ทําให้ผมได้ไปนั่งบนไหล่ของยักษ์ตนนี้
นายวรกานต์ รุ่งประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ้าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจ คงน่าจะเป็นมิตรภาพที่มีให้แก่กันในกลุ่มเพื่อน
ทั้งจากการทํางานและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การ brainstorm กันหลังฟังบรรยาย
และอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้คือความรู้ความเข้าใจในการได้รับองค์ความรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีหรือปฏิบัติก็ตาม ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อื่น ๆ ได้ในอนาคต
นายวศิน มีสวย นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาวิธีการในการทําการทดลองใน
สถานที่จริงและเปิดโอกาสให้ได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ
โดยตรง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้นให้สนใจทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมากขึ้น
และทําให้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะประเทศมุ่ ง พั ฒ นาและสามารถใช้ ใ นการพั ฒ นายกระดั บ
ประเทศได้
นายธนกฤต มามี นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โครงการฯ นี้ทําให้ได้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ทางด้าน
ทฤษฎี เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ชีวิตจริง ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการต่อยอดความรู้ที่ได้ และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ รวมถึงได้เพื่อนใหม่
ชาวสิงคโปร์อีกด้วย
นางสาวแสนรัก ศรีวิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการฯ นี้ให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน ได้รู้จักคุณครู พี่ ๆ และ
เพื่อน ๆ ใหม่ ๆ และที่สําคัญที่สุด ได้รับความรู้เรื่องฟิสิกส์อนุภาค ได้เห็นอุปกรณ์และ
สถานที่จริงที่ใช้ในการทดลองที่ไม่สามารถพบเจอได้ในห้องเรียนได้ และเป็นแรงบันดาล
ใจในการศึกษา เพื่อนําความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ
นางสาวพัชรพร กาญจโนภาส นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
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โครงการฯ นี้ได้ให้โอกาสพบเห็นสถานที่และเครื่องมือทางฟิสิกส์อนุภาค ได้ให้
โอกาสพบเจอและสนทนากับผู้คนต่าง ๆ และที่สําคัญได้ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ ที่
จะสร้างบุคลากรที่จะผลักดันประเทศชาติให้ก้าวไกล
นายเทเลอร์ แยน นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
โครงการฯ นี้ทําให้เด็กธรรมดาคนหนึ่งได้เติมเต็มความสงสัย และจุดประกาย
ความคิดใหม่ ๆ มากมาย ทําให้เห็นว่าเรื่องที่เคยเหมือนอยู่ไกลตัว แท้จริงแล้วมันอยู่
รอบ ๆ ตัวเรา และทําให้เด็กคนนั้นได้ เห็นโลกอั นกว้างใหญ่ใ นมุมมองที่กว้างขึ้น ได้
เปลี่ยนเรียนรู้จากเพียงรอบโต๊ะเป็นเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
นายรัชต์ภาคย์ ตันติแสงหิรญ
ั นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการฯ นี้ ทํา ให้ ข้าพเจ้ า ได้เห็ น ความสํา คั ญ ของฟิสิ กส์ อนุ ภาคที่ส่ งผลต่ อ
ชีวิตประจําวัน และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานและขั้นตอนวิจัย รวมถึง
ความรู้ทางฟิสิกสืในเรื่องใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานและขั้นตอนวิจัย รวมถึงความรู้ทางฟิสิกส์ใน
เรื่องใหม่ ๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าอยากเป็นนักวิจัยเพื่อค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่ยัง
ไม่รู้ เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่อ ๆ ไปได้
นางสาวชนิตา ทับทอง นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ความประทับใจที่มีต่อโครงการฯ นี้ ดิฉันประทับใจตั้งแต่การคัดเลือกนักเรียน
และครูให้ไปศึกษาดูงาน เพราะมีรายละเอียดของขั้นตอนมากและมีความเป็นระบบ
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะกรรมการและคณะทํางาน และเมื่อได้
เข้าร่วมโครงการฯ ทําให้มีโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อมจากอาจารย์วิทยากรหลาย
ท่านที่สละเวลามาให้ความรู้แก่คณะเดินทางก่อนเดินทางไปจริงก็ยิ่งทําให้แน่ใจถึงความ
ตั้งใจอันแรงกล้าที่จะให้คณะเดินทางได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้มากที่สุด และ
ในระหว่างเดินทางและใช้ชีวิตที่เซิร์นก็ได้เรียนรู้วิทยาการล้ําสมัยต่าง ๆ มากมาย ได้
สัมผัสห้องทํางานของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ทําให้เกิดความประทับใจอย่างมาก
รวมทั้งได้เรียนรู้จากวิธีการคิดและการใช้ชีวิตทั้งของนักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น และนักเรียน
ระดับแนวหน้าของประเทศที่เดินทางไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ดิฉันสามารถนํามาถ่ายทอดให้
นักเรียนของดิฉันได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
ธารทิพย จันทรนิมะ ครูโรงเรียนกาฬสินธุพ์ ิทยาสรรพ์
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ข้าพเจ้าเคยคิดว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากสิ่งที่ใหญ่ยิ่งเท่านั้น ทว่าเมื่อข้าพเจ้าได้
ไปเยือน “เซิร์น” กลับพบว่าอันความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ สิ่งเล็ก ๆ ก็สามารถทํา
ให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ สิ่งเล็ก ๆ ที่มีหัวใจอันพองโตที่เต็มไปด้วยความใฝ่รู้ ความพยายาม
ความมุมานะ มุ่งมั่นอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวในทุกปัญหาที่พานพบเจอ สิ่ง
เล็ก ๆ ดั่งเช่นพวกเรา “พวกเราที่สามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เฉกเช่นเซิร์น”
นายธวัชชัย สุดใจ ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป
1. ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เร็วขึ้นเพื่อสะดวกต่อการเตรียมตัวสําหรับการคัดเลือกเพราะ
บางโรงเรียนอาจได้ข่าวสารล่าช้า
2. ช่วงที่ไปดูงานเป็นช่วงที่กําลังปิดปรับปรุง The Globe ทําให้ไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างทั่วถึง อาจจะ
เลือกช่วงเวลาอื่น
3. อยากให้มีสังกัดอื่นได้เข้าร่วมการคัดเลือกด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่นักเรียนมากขึ้น
4. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์มากขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
คิดเห็น และความรู้เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์และได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มากยิ่งขึ้น
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