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คํานํา 
รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจําปี 

พ.ศ. 2558 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของนายกฤตภาส ภักดีทศพล ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท้ังน้ีเน้ือหาภายในรายงานประกอบด้วยรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด
โครงงานท่ีข้าพเจ้าทําร่วมกับเซิร์น รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์และความประทับใจที่
ข้าพเจ้าได้รับ ตลอดจนบันทึกประจําวันของข้าพเจ้าระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในส่วนของความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าไดรั้บ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทางด้านฟิสิก์หรือ วิศวกรรมศาสตร์ให้หันมา
สนใจการทํางานวิจัยกับองค์กรณ์ระดับโลกอย่างเซิร์น นอกจากน้ีรายงานฉบับน้ียังสามารถเป็นแนวทางในการ
เตรียมตัวให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นอีกด้วย หากมีข้อผิดพลาด 
ประการใด ข้าพเจ้าต้องขอภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 

กฤตภาส ภักดทีศพล 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่
ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาค
ฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2558 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นโอกาสที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ 
ความรู้ และพัฒนาทักษะในการทํางานวิจัย อีกทั้งข้าพเจ้าจะนําความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาใช้ในการ
พัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 โครงงานวิจัยของข้าพเจ้าจะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นหากไม่ได้รับคําแนะนําและความ
ช่วยเหลืออย่างดีจาก Mr. Vasco Chibante Barroso ที่ปรึกษาในการทํางานวิจัยภายใต้โครงการ ALICE O2 
ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯของข้าพเจ้า นอกจากน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณ Dr. Pierre Vande Vyvre หัวหน้า
โครงการ ALICE O2 ที่คอยให้การสนับสนุนข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล และ รศ. ดร. ธีรณี อจลากุล อาจารย์ที่ปรึกษาและที่
ปรึกษาร่วมของข้าพเจ้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้คําปรึกษาทั้งทางด้านการทํางาน 
และการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาได้อย่างราบร่ืน 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ และคุณสุริยะ อุรุเอกโอฬาร ที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วย
อบรม เตรียมความพร้อมเน้ือหาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับข้าพเจ้า ซึ่งทําให้ข้าพเจ้าสามารถทํางานวิจัยและต่อ
ยอด ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช 
ผศ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี ที่จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับข้าพเจ้า ความรู้ท่ีได้รับทําให้
ข้าพเจ้าสามารถ เข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยของเซิร์นได้เป็นอย่างดี 
  สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นที่จัดโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน เซิร์
นมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีโครงการฯ ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนดังน้ี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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บทท่ี 1 
โครงการ CERN Summer Student Program 2015 

โครงการ CERN Summer Student Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ 
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการทํางานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาคร่วมกับทีมนักวิจัย 
ที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ เซิร์น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ซึ่งการ
ทํางานวิจัยที่เซิร์นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับนักวิจัยในหลายสาขาอาชีพจาก
หลากหลายประเทศทั่วโลก 

นักศึกษาในโครงการจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทํางาน และได้รับประสบการณ์ในการทํางานวิจัย 
รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติ 
นอกเหนือจากน้ีนักศึกษาจะได้รับความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์อนุภาคทางทฤษฎีและการทดลองที่เกิดข้ึนในเซิร์น  
โดยทางโครงการฯ จะจัดการบรรยาย (Lecture) ทางด้านฟิสิกส์พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
อบรมดังกล่าวจะให้นักวิทยาศาสตร์ผู้มีประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งความรู้ดังกล่าวทําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการทดลองของเซิร์น 
มากย่ิงข้ีน นอกจากน้ีโครงการฯ ยังมีการจัดอบรมความรู้ในรูปแบบของกิจกรรม (Workshop) ที่ให้นักศึกษาได้ลง
มือทําการทดลองด้วย ทั้งน้ีกิจกรรมต่าง ๆ จะกล่าวในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
1.1 การเข้าฟังการบรรยาย 
 การบรรยายความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคของโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของเซิร์นประจําปี 2558  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ทั้งน้ีหัวข้อการบรรยายจะถูก
แบ่งออกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนจะบรรยายไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยเน้ือหาการบรรยายโดยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปใน
การแนะนําและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพ่ือทํางานในด้านฟิสิกส์อนุภาคต่อไป ซึ่งหัวข้อการบรรยาย
ทั้งหมดสามารถดูได้จาก http://summer-timetable.web.cern.ch/summer-timetable/ โดยตัวอย่างหัวข้อ
การบรรยายเป็นดังน้ี 

1. Particle World 
2. Theoretical Concepts in Particle Physics 
3. Introduction to Accelerator Physics 
4. Introduction to Statistics 
5. Detectors 
6. Neutrino Physics 
7. Flavour Physics and CP Violation 
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8. From Raw Data to Physics Results 
9. Electronics, DAQ & Trigger 
10. Nuclear Physics at Isolde 

 
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง 
การเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น นักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งนักศึกษาจะได้ลงมือทําด้วยตนเอง  
ซึ่ งหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นสามารถดูได้จาก  http://hr-dep.web.cern.ch/content/summer-
students-workshops โดยหัวข้อการอบรมเป็นดังน้ี 

1. Masterclass in LHCb 
2. MadGraph 
3. Scintillating Crystals 
4. Cloud Chamber 
5. Micro Pattern Gas Detector 
6. ROOT 
7. Silicon Sensors 
8. Data Acquisition 
9. Characterisation of Scintillating Fibres 
10. PYTHIA Tutorial 

 
1.2.1 ROOT 

ROOT เป็นโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้จัดการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมลูในงานฟิสกิส์อนุภาค โดยผู้ใช้
หรือนักฟิสิกสจ์ะใช้งานผ่านทาง command หรือ C++ โดยผู้ใช้งานควรมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในเร่ือง OOP 
(Object Oriented Programming) เพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้านระบบ ซึ่งในการอบรมจะเป็นลักษณะของการ เรียนรู้
และลงมอืทําดว้ยตัวเองทีละข้ันตอนผ่านลิงค์ http://root.cern.ch/drupal/content/introductory-tutorials 
ในระหว่างการอบรมจะมผีู้เชีย่วชาญคอยใหคํ้าแนะนําและช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลา 
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รูปท่ี 1 ภาพแสดงหน้าต่างบทเรียนโปรแกรม ROOT สําหรับผู้เร่ิมต้น 

1.3 การเย่ียมชมสถานกีารทดลองของเซิร์น 

สถานีการทดลองของเซิร์นประกอบด้วยการทดลองที่เคร่ืองตรวจจับอนุภาคทั้งหมด 4 สถานีหลัก คือ 
CMS, ATLAS, ALICE และ LHCb ทั้งนี้สถานีหลักเหล่าน้ันตั้งอยู่รอบวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตรของ 
LHC ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศฝร่ังเศสและสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ียังมีการทดลองอื่น ๆ ท่ีมีความสําคัญ
เช่นกัน คือ AD, Data Centre, SM-18, และ ISODE ทั้งน้ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีการ ทดลอง 
ALICE, Data Center โดยในปีน้ีไม่สามารถลงไปเยี่ยมชมที่เครื่องเร่งอนุภาคได้เน่ืองจากเคร่ืองได้ทํางานแล้วโดย 
รายละเอียดของการเยี่ยมชมเป็นดังน้ี 
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รูปที่ 2 สถานกีารทดลองหลักของ LHC 

 
1.3.1 การเย่ียมชม ALICE 

เน่ืองจากทางโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นไม่ได้จัดการเย่ียมชม ALICE อย่างเป็นทางการซ่ึงข้าพเจ้า
มีโอกาสได้เย่ียมชมการทดลองน้ีเน่ืองจาก Mr. Vasco Chibante Barroso ได้พากลุ่มนักเรียนไทยและข้าพเจ้า 
เข้าชมสถานีการทดลอง ALICE ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 สถานีทดลองของ ALICE ตั้งอยู่ในเขต St. Genis ของ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ห่างจากสํานักงานหลักของเซิร์นประมาณ 10 นาที  

ตลอดการเย่ียมชม Mr. Vasco ได้อธิบายรายละเอียดของการทดลองของ ALICE ทั้งน้ี ALICE ย่อมาจาก 
A Large Ion Collider เครื่องตรวจจับอนุภาคน้ีประกอบขึ้นจากเครื่องตรวจจับอนุภาคหลายชนิดวนรอบ ซ้อนกัน
เป็นชั้นตามรัศมีของเคร่ือง ทั้งนี้เครื่องตรวจจับอนุภาคแต่ละชั้นจะเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของ ALICE (Online) เพ่ือทําการคัดกรอง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล ตามลําดับโดย
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การทดลองของ ALICE มุ่งเน้นไปที่การศึกษาการชนกันระหว่างอนุภาค Pb-Pb ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องเร่งอนุภาคอยู่
ในระหว่างการทํางานการเยี่ยมชม ALICE จึงอยู่ได้แค่ข้างบน ไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ 

 

 

รูปที่ 3 สถานกีารทดลอง ALICE 

1.3.2 การเย่ียมชม Data Center 

ข้าพเจ้าได้เข้าชม Data Center หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ของเซิร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอีกด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเซิร์นถูกสร้างข้ึนเป็นแบบ Grid ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Worldwide LHC 
Computing Grid หรือ WLCG เซิร์นจะมีเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่กระจายตัวไปในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
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หรือมีข้อตกลงกับเซิร์น โดยระบบ Grid จะถูกแบ่งเป็นลําดับข้ันท่ีเรียกว่า Tier โดยที่ เซิร์นจะเป็น Tier 0 สําหรับ
ประเทศไทยนั้นจะอยู่ในลําดับของ Tier 2 เคร่ืองแม่ข่ายต่าง ๆ จะถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูลของเซิร์นที่เรียกว่า 
Offline นอกจากน้ี Data Center ของเซิร์นจะมีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่แล้ว ยังมีในส่วนของการเก็บข้อมูล
โดยเซิร์นจะใช้ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลแบบชั่วคราวและใช้หน่วยความจําแบบเทป (Tape) 
ในการ เก็บข้อมูลแบบถาวรและสํารองข้อมูล ท้ังน้ี Data Center ของเซิร์นยังเป็น root node ของ www อีกด้วย 

 

รูปที่ 4 Data Center ของ CERN 

 
1.4 การนําเสนอผลงาน 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเสนอผลงานของข้าพเจ้าในช่วงสุดท้ายของการฝึกงานที่เซิร์น โดยหัวข้อท่ีนําเสนอมี
ชื่อว่า Configuration: etcd evaluation for the O2 Configuration System ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ของข้าพเจ้า โดยการนําเสนอของข้าพเจ้าจะถูกรวมอยู่ในวาระการประชุม ALICE O2 Plenary Meeting ซึ่งเป็น
การประชุมการอัพเดตสถานะภาพรวมของระบบ ALICE O2 ซึ่งจะมีนักฟิสิกส์ และนักคอมพิวเตอร์เข้าประชุม 
ประมาร 20  คน จากการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับ ความคิดเห็น คําแนะนําซึ่งสามารถนําไปใช้เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาผลงานวิจัยชิ้นต่อไปของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากการนําเสนอผลงานของข้าพเจ้าแล้ว 
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ข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าอีกด้วย ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้รับคําแนะนํา 
ข้อปรับปรุงแก้ไข เพ่ือนําไปปรับปรุงงานของข้าพให้ดีย่ิงข้ึน 

 

 

รูปที่ 5  การนําเสนอผลงาน 

 
1.5 กิจกรรมนอกเวลา 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยโครงการแล้ว ข้าพเจ้ายังได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือ
เวลา+การทําวิจัยเช่น Summer Student Hiking ซึ่งเป็นการรวมต้ังของนักศึกษาที่ชอบการเดินป่าปีนเขา
รวมกลุ่มกัน การเดินข้ึนเขาคร้ังน้ีถือเป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าอีกด้วย พวกเราไปขึ้นเขาฝั่งฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Jura ใช้
เวลาการเดินทางข้ึน 5 ชม. และลง 3 ชม. การเดินทางข้ึนเข้าครั้งน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้พบกับเพ่ือนใหม่จาก
หลากหลายชาติ และเป็นการออกกําลังกาย ผ่อนคลายจากการทํางานอีกด้วย 
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รูปที่ 6  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกเวลา 
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บทท่ี 2 
โครงงานวิจัยท่ีทําร่วมกบั CERN 

รายละเอียดในบทน้ีเป็นการนําเสนอโครงงานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ทําร่วมกับเซิร์น โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปเป็น 
สมาชิกของโครงการ ALICE O2 ซึ่งเป็นโครงการของการทดลอง ALICE ภายใต้การดูแลของ Mr.Vasco Chibante 
Barroso ทั้งน้ีโครงการ ALICE O2 ประกอบด้วยกลุ่มการวิจัย จํานวน 13 กลุ่ม ท่ีมีชื่อว่า CWG (Computing 
Work Group) ซึ่งข้าพเจ้าได้ทํางานร่วมกับกลุ่มวิจัย CWG10 ซึ่งเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์เพ่ือ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับรองรับการทดลองที่ปรับปรุงใหม่ของ ALICE ในปี ค.ศ. 2020 

ในปี 2020โปรเจกต์ ALICE ที่ CERN จะเร่ิมต้นเก็บข้อมูลอีกคร้ังด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคที่ถูกอัพเกรด
ข้ึน ซึ่งระบบควบคุมการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า ALICE กําลังถูกออกแบบใหม่เพ่ือรองรับการปรับปรุง
ของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณในคร้ังน้ี เฟรมเวิร์กของระบบซอฟท์แวร์ที่ออกแบบใหม่จะถูกนําไปติดตั้งเพ่ือบริหาร
จัดการระบบประมวลผลใหม่ ข้ันตอนของการประมวลผลที่ถูกนํามาใช้ในการออกแบบประกอบด้วย ข้ันตอนการ
ข้ึนรูปการชนกันของอนุภาคแบบออนไลน์และข้ันตอนการเก็บข้อมูลหลังการข้ึนรูปลงในที่เก็บข้อมูลถาวร 
จุดประสงค์หลักในการออกแบบครั้งน้ี คือ การสร้างระบบที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงและสามารถ
ทํางานบนคลัสเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลที่ต่างชนิดกันได้ กลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับมอบหมายให้ดูแลการออกแบบของระบบควบคุม ปรับแต่ง และเฝ้าสังเกตสําหรับระบบการประมวลผล  
ในงานวิจัยชิ้นน้ีจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบระบบการปรับแต่งค่า โดยระบบการปรับแต่งค่าต้องสามารถรองรับการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทั้งของโพรเซสและสภาวะแวดล้อมได้ในขณะประมวลผล โดยอาศัยการตรวจดูสถานะ
ของเครื่องประมวลผลที่ร่วมในการคํานวณ ทั้งน้ีการปรับค่าต้องสามารถทําได้ทั้งในแบบทําด้วยมือและแบบ
อัตโนมัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและความสามารถในการประมวลผลที่สูงขึ้น รวมท้ังสามารถใช้งาน
เคร่ืองประมวลผลในคลัสเตอร์ให้ได้อย่างเต็มที่  

ท้ังน้ีรายละเอียดของงานวิจัยท่ีข้าพเจ้าได้ทําน้ันจะอยู่ในหน้าถัดไป ซึ่งงานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ทําน้ันเป็นส่วน
หน่ึงของโครงงานวิทยาพนธ์ของข้าพเจ้าในการศึกษาระดับปริญญาโท 
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บทท่ี 3 
Experiences and Suggestions 

เน้ือหาในบทน้ีเก่ียวกับประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับระหว่างการฝึกงานท่ีเซิร์น รวมไปถึงคําแนะนํา  
การวางแผนการเดินทาง การใช้ชีวิตประจําวัน และ ข้อเสนอะแนะต่าง ๆ สําหรับนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
ในปีต่อ ๆ ไป 

การทํางาน 
 การทํางานและการเข้ารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของข้าพเจ้านับว่าเป็นหน่ึงประสบการณ์ที่ดีและ
มีความสําคัญสําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความสามารถท่ีมาจากทั่วโลก
ภายใต้โครงการท่ีกําลังดําเนินงานอยู่จริงของเซิร์น การทํางานต้องอาศัยความอดทน ความเข้าใจ ความทุ่มเทใน
การทํางานเพ่ือให้ผลงานออกมาดี และสามารถนําไปใช้ได้จริงในโครงการของเซิร์น 
 ในการทํางานสิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญมากคือการซักถาม เราควรถามคําถามเมื่อเราไม่เข้าใจ หรือไม่มั่นใจ
ในสิ่งที่เราเข้าใจ เพราะถ้าหากเราเข้าใจผิด หรือมีความผิดพลาดทางการส่ือสาร อาจส่งผลให้งานที่ทําออกมา
ผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนั้นทัศนคติในการทํางานก็มีความสําคัญมากเช่นกัน ปัญหาในการ
ทํางานเกิดข้ึนได้เสมอ ไม่ว่าจะมาจากตัวเราเองหรือ คนรอบข้าง เราควรจะมีความอดทน ความมุ่งมันในการ
ทํางาน เพ่ือให้งานที่เราทําน้ันออกมาดีที่สุด 

การใช้ภาษา 
 ในการใช้ภาษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์น้ันมีภาษาที่ใช้หลากหลาย เน่ืองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มี
ขอบเขตที่ติดกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมันและประเทศอิตาลี ดังน้ันภาษาที่ ใช้ในการสื่อสารของแต่ละ
เมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะข้ึนอยู่กับที่ตั้งของเมืองว่าใกล้ประเทศอะไร เช่น กรุงเจนีวาติดกับประเทศ
ฝรั่งเศสจึงใช้ภาษาฝรั่งเศส เมืองเบิร์นอยู่ใกล้ประเทศเยอรมันมากกว่าจึงใช้ ภาษาเยอรมัน ส่วนเมืองลูกาโน่ติดกับ
ประเทศอิตาลีจึงใช้ภาษาอิตาลี อย่างไรก็ตามคนสวิตเซอร์แลนด์โดยส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ดังน้ันภาษาพ้ืนฐานที่ควรฝึกฝนคือภาษาอังกฤษ และถ้าหากสามารถพูด หรืออ่านภาษาฝรั่งเศสได้จะสามารถช่วย
ให้การดําเนินชิวิตในกรุงเจนีวาสะดวกมากย่ิงข้ึน 
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การใช้ชวีิตประจําวันในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
 การเดินทาง 
 การเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเมืองที่เราอยู่ส่วนมากน้ันจะเป็นเจนีวา ซึ่งพาหนะ
สาธารณะทั้งหมดจะเป็นของบริษัท TPG ข้าพเจ้าแนะนําให้ซื้อบัตรโดยสารที่เรียกว่า card@bonus ที่มีราคาตั้งแต่ 
20 CHF, 30 CHF และ 50 CHF เน่ืองจากบัตรเหล่าน้ีในกรณีที่มีมูลค่าในบัตรไม่ถึงค่าโดยสาร ก็ยังสามารถออกตั๋ว
โดยสารได้ 
 สําหรับการเดินทางไปมาระหว่างที่พัก St.Genis ที่อยู่ฝั่งฝร่ังเศสกับเซิร์น น้ันจะอาศัยจักรยานที่เช่าได้จาก
เซิร์น หรือ รสบัสของเซิร์นที่ให้บริการรับส่งฟรี เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ 
 การเดินทางไปท่องเท่ียวในเมืองต่าง ๆ สําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้าแนะนําให้วางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้าของแต่ละสัปดาห์ เพ่ือทราบจํานวนวัน หรือเมืองที่จะต้องเดินทาง จากน้ันคํานวนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งหมด เมื่อเรามีบัตร Half Fare Card โดยสามารถใช้เป็นส่วนลด 50% ทั้งน้ีบัตรจะมีราคา 120 CHF สําหรับ 1 
เดือน และ  175 CHF  สําหรับ 1 ปี เปรียบเทียบกับการที่เราถือบัตร  Swiss Pass  ซึ่งจะมีตั้งแต่ 3, 5, 8, และ 
16  วัน บัตรใบน้ีสามารถใช้เดินทางโดยสารด้วยพาหนะอะไรก็ได้เป็นเวลา 1 วันซึ่งจะสะดวกในการเดินทาง  
ไม่ต้องคอยซ้ือตั๋วตลอดเวลา 

 อาหาร 
 เซิร์นมโีรงอาหารอยู่ทั้งหมด 2 ที่ เรียกว่า R1 และ R2 ซึ่งตัว R ย่อมาจากคําว่า Restaurant ทั้งน้ีอาหารท่ี
ขายในเซิร์นจะหลากหลายและเปลี่ยนเป็นสปัดาห์ มีราคาค่อนข้างถูกกวา่ข้างนอก ราคาอาหารตอ่มือ้น้ันเฉลี่ยอยู่ที่ 
10-15 CHF แต่ถ้าหากนาํอาหารกลางวันที่ทํามาเองมารับประทานจะมีราคาถูกกวา่มาก ซึ่งที่โรงอาหารของเซริ์
นเองก็มีเครือ่งไมโครเวฟให้บริการ 
 ในการจับจ่ายซื้อของใชม้าทาํอาหารน้ัน จะมีห้างทีช่ื่อว่า Carefour อยู่ทางฝั่งฝร่ังเศสใกล้กับที่พัก 
St.Genis ในหา้งน้ันจะคล้ายกับ Super market  บ้านเราที่มีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ี
ฉลากอาหารทัง้หมดจะเป็นภาษาฝรั่งเศส ราคาต่อมื้อเมื่อทําอาหารรับประทานเองจะอยู่ที่ประมาณ  3-5 Euro ต่อ
มื้อเท่าน้ัน ซึ่งจะสามารถประหยัดเงินไปได้มาก 
 คําแนะนําสําหรับนักศึกษาในโครงปีตอ่ ๆ ไป ควรฝึกวิธีการทําอาหารมาจากประเทศไทย เพราะจะช่วย
ประหยัดค่าอารหารแล้ว รสชาติของอาหารที่เราทําขึ้นเองอาจจะถูกปากกว่าที่ซื้อในโรงอาหารเซิร์น 

การปรับตัวเขา้กับวัฒนธรรมและการหาเพ่ือนใหม่ 
 การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของเพ่ือนต่างชาติ หรือการหาเพ่ือนต่างชาติใหม่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทํา
ให้การใช้ชีวิตอยู่ท่ีเซิร์นน้ันมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นักศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
น้ันมาจากหลายประเทศท่ัวโลก โดยส่วนมากนักศึกษาที่มาจากฝั่ง ยุโรปและอเมริกาจะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้า
แสดงออก กล้าพูด กล้าทํา และมักจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นําในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต่างจากนักศึกษาที่มาจาก
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ทางฝั่งของเอเชียที่จะไม่ค่อยกล้าแสดงออก อาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดทางภาษา ที่เราไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือไม่
สามารถสื่อสารได้คล่องเหมือนกับคนอื่น ทั้งน้ีท้ังน้ันข้าพเจ้าแนะนําว่าให้รวบรวมความกล้าที่จะเริ่มต้นเข้าไปคุยกับ
เพ่ือนใหม่ โดยอาจจะแค่ทักทายง่าย ๆ จากน้ันถามคําถามง่าย ๆ เช่น ชื่ออะไร มาจากไหน เป็นคนประเทศอะไร 
อย่ากลัวท่ีจะใช้ภาษา เพราะนักศึกษาที่มาเซิร์นน้ัน ต่างก็อยากที่จะมีเพ่ือนใหม่ด้วยกันทั้งน้ัน ในการคุยเริ่มแรก
อาจจะไม่ค่อยราบร่ืน แต่เมื่อเราคุยไปสักระยะหน่ึงก็จะรู้จักปรับตัว ได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ความรู้ การใช้ชีวิต ก็
จะสามารถคุยได้ราบรื่นย่ืงข้ึน 

การหาเพ่ือนใหม่สามารถทําได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่จัดแบบเป็นทางการและจัดโดย
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่นการเดินข้ึนเขา หรือการเล่นกีฬาต่าง ๆ รวมท้ังการเข้ารวมปาร์ตี้ หรือกิจกรรมการ
ชวนกันออกไปงาน Festival ต่าง ๆ ท่ีจัดในเมืองเจนีวา ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีจะทําให้เราได้พุดคุยและได้
รู้จักเพ่ือนคนอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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ภาคผนวก  
บันทึกประจําวัน (Diary) 

เน้ือหาในบทนี้เป็นบันทึกประจําวันของข้าพเจ้าขณะเข้าร่วมโครงการฯ ที่เซิร์น โดยประกอบด้วย
รายละเอียดการใช้ชีวิตประจําวัน การทํางาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งน้ีเน้ือหาทั้งหมด
ถูกเขียนโดยใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ดังน้ันหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 

 
4 มิถุนายน 2558 
 วันน้ีเป็นวันแรกของการเดินทาง ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการที่จะได้ไปฝึกงานที่ CERN  
ในวันแรกของการเดินทาง ข้าพเจ้าให้แม่มาส่งที่สนามบิน จากนั้นข้าพเจ้าก็ทําการ Check in ตามข้ันตอนของ
สนามบินและไปรอหน้า Gate เพ่ือข้ึนเครื่อง การเดินทางของข้าพเจ้า ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 20  ชั่วโมง
รวมการพักเครื่องที่สนามบิน ดูไบ  
 

 
 

 
 
เมื่อเรามาถึงที่สนามบิน Geneva พ่ีพัดมารับอยู่ที่หน้าประตู โดยท่ีก่อนออกจากประตูรับกระเป๋าน้ัน เราต้องกดตั๋ว
ฟรีที่สามรถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ภายใน 1 ชม. ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าพเจ้า 
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จากน้ันก็พาเราไปท่ี  CERN เพ่ือรอเวลาเช็คอินเข้าที่พัก ในวันนี้พ่ีพัดช่วยให้เรา ซื้อซิมมือถือ บัตรโดยสาร และ
บอกวิธีการดูเวลาเดินรถ และเมื่อถึงเวลา เราก็น่ังรถบัสของ  CERN ไปยังท่ีพัก เราทําการเช็คอิน และเข้าท่ีพัก ใน
มื้อเย็นของวันนี้ ข้าพเจ้าได้ทําอาหารกินเอง โดยอาหารท่ีง่ายที่สุดคือการต้มมาม่า 
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สภาพภายในห้องพักของข้าพเจ้าตลอด 2 เดอืน จะประกอบไปด้วย เตียง โตะ๊ทํางาน หอ้งอาบน้ํา ตู้เสือ้ผ้า และ
ครัวรวม ซึ่งขนาดของหอ้งพักน้ันจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถอยู่ได้เพียงแค่ 1 คนเท่าน้ัน 
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5 มิถุนายน 2558 
วันน้ีเป็นวันแรกของการฝึกงานข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พบกับที่ปรึกษาของข้าพเจ้าซึ่งก็คือ Mr.Vasco 

Chibante Barroso โดยที่ปรึกษาของข้าพเจ้าได้มารับข้าพเจ้าที่ตึก 33 หรือที่เราเรียกว่า Reception Building 
จากน้ันที่ปรึกษาของข้าพเจ้าได้พาไปทําบัตรประจําตัวเพ่ือใช้ในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ จากนั้นก็พาไปดูของทํางาน
ของข้าพเจ้า และอธิบายสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทําเมื่อฝึกงานอยู่ที่น้ี  
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6 มิถุนายน 2558 
 วันนี้เป็นวันหยุด ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้วันน้ีในการออกไปเดินสาํรวจสถานที่ตา่ง ๆ รอบ ๆ ที่พัก ว่ามีร้านอาหาร
อะไรบ้าง มีห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง มอีะไรขายบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าใช้เวลาท้ังวันในการสํารวจท่ีต่าง ๆ และพยายาม
จดจําเพ่ือหาทางกลับมายังที่พัก 

 
 

7 มิถุนายน 2558 
 วันอาทิตย์เป็นวันที่ข้าพเจ้าพักผอ่นอยู่ที่พัก ตื่นเช้า ทํากับข้าว และหาข้อมลูสําหรับงานวิจัย แต่ในวัน
พักผ่อนของข้าพเจ้าก็มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดข้ึน ข้าพเจ้าทําจานรองไมโครเวฟแตก เพราะนําออกมาทําความสะอาด 
ข้าพเจ้าจึงเดินไปแจ้ง กับพนักงานของที่น้ี โดยไดค้ําตอบกลับมาว่า ไม่เป็นไร ไมต่้องเป็นห่วง ข้าพเจ้าจึงโล่งใจ 

 
 
8 มิถุนายน 2558 
 ในวันน้ีเป็นการทํางานวันแรกของข้าพเจ้า และเป็นวันแรกที่เพ่ือน ๆ ของข้าพเจ้าอีก 3 คนจากประเทศ
ไทยมาถึง พวกเรา 4 คนทํางานอยู่ในห้องเดียวกัน โดยข้าพเจ้าและเพื่อนอีก 2 คนจะทําโครงงานหัวเร่ืองเดียวกัน
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แต่แบ่งออกเป็น 3  ส่วน โดยแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตัวเอง ในวันน้ี ที่ปรึกษาได้เข้ามาอธิบายการ
ทํางานโดยรวมของระบบของสิ่งท่ี พวกของข้าพเจ้าจะต้องทํา และในเย็นวันน้ันเราก็ได้ไปทําอาหารร่วมกัน น้ันก็
คือสุก้ี  

 

 
 
9-12 มิถุนายน 2558 
 เป็นวันธรรมดาที่ข้าพเจ้าทําสิ่งเดิม ๆ ทุกวันคือ ตื่นเช้า ทํากับข้าว เดินไปทํางานที่ CERN ซึ่งในตอนน้ี
ข้าพเจ้าจะยังไม่มีจักรยาน เน่ืองจากต้องรอให้อยู่ในช่วงการฝึกงานยังเป็นทางการคือวันที่ 15 มิถุนายน ในทุก ๆ 
วันศกุร์ของแต่ละสัปดาห์ ข้าพเจ้าจะต้องรายงานความคืบหน้าของงานที่ข้าพเจ้าได้ทําให้กับที่ปรึกษาของข้าพเจ้า  
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13-14 มิถุนายน 2558 
 ในสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าไม่ได้วางแผนในการเดินทางไปเที่ยวเมืองต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงใช้เวลาว่างไปน่ังทํางานที่ 
CERN เพราะอินเตอร์เน็ต เร็วกว่าที่หอพักเป็นอย่างมาก 
 
15 มิถุนายน 2558 
 วันนี้เป็นวันเริ่มโครงการ CERN Summer Student อย่างเป็นทางการวันแรก ข้าพเจ้าได้พบปะพุดคุยกับ
เพ่ือนชาวต่างชาติ ท่ีมารอเจ้าหน้าที่ มาพาไปน่ังฟังบรรยาย ปฐมนิเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายข้าพเจ้าได้ไปขอยืม
จักรยานกับทาง Bike service เพ่ือใช้ในการเดินทาง ซึ่งสําหรับ Summer Student แล้วจะไม่มีค่าใช่จ่ายในการ
เช่ายืม แต่จะต้องวางมัดจําเป็นจํานวนเงิน 100 CHF และเราก็จะได้รับ เสื้อสะท้อนแสง กับหมวกนิรภัยฟรี ซึ่งใน
ตอนนั้น หมวกนิรภัยหมด ข้าพเจ้าจึงได้แค่เสื้อสะท้อนแสงมาอย่างเดียว 
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16-19 มิถุนายน 2558 

 ในตลอดสัปดาห์ข้าพเจ้าจะตื่นแต่เช้าประมาณ 6.00 น. เพ่ือมาหุงข้าว ทํากับข้าว จากน้ันก็จะป่ันจักรยาน
ไป CERN จะถึงห้องทํางานโดยประมาณ 7.30 น. และจะใช้เวลาส่วนมากอยู่ในห้องเพื่อทํางานในส่วนของข้าพเจ้า 
ในช่วงพักเที่ยงข้าพเจ้าก็จะออกไปกินข้าวเท่ียงกับ เพ่ือน ๆ ชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีมาในโครงการ Summer 
Student ที่โรงอาหารหลักของ CERN ในวันศุกร์ของสัปดาห์น้ีหลังจากที่รายงานความคืบหน้าให้กับที่ปรึกษา
ข้าพเจ้าก็ได้งานใหม่เพ่ิมข้ึนมา เพราะของเก่าใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งงานที่ได้รับมาน้ันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยทํา 
ข้าพเจ้าจึงตอ้งเวลาในการหาข้อมูลนานกว่าปกติ แต่ก็สามารถผ่านมาได้ 

 
 
20 มิถุนายน 2558 
 ในวันน้ีข้าพเจ้าได้ไปเดินข้ึนเขาคร้ังแรกกับเพ่ือน ๆ Summer Student ที่ภูเขาทางฝร่ังเศสที่มีชื่อว่า Jura 
ในตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นการเดินชิล ๆ สบาย ๆ แต่พอไปถึงข้าพเจ้ารู้สึกเหน่ือยมาก จนข้าพเจ้าคิดว่าน้ีคง
เป็นการเดินขึ้นเขาครั้งแรก และครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้เวลาในการเดินข้ึนถึงยอด 5 ชม. และใช้เวลาใน
การเดินลงอีก 3 ชม. ซึ่งใช้เวลาและพลังเป็นอย่างมาก 
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21 มิถุนายน 2558 
 เน่ืองจากการเดินข้ึนเขาเมื่อวานทําให้ข้าพเจ้าไม่มีแรกงทําอะไรในวันนี้ ข้าพเจ้านอนพักทั้งวัน เพ่ือให้วัน
พรุ่งน้ีข้าพเข้าสามารถเดินทางไปทํางานได้ตามปกติ 
 
22-26 มิถุนายน 2558 
 ในสัปดาห์น้ีไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ข้าพเจ้ายังคงทําแบบเดิมทุกวัน แต่ในบางวันข้าพเจ้าก็ได้เพ่ือนใหม่จาก
การรู้จักเพ่ือนของเพื่อน ในตอนพักเที่ยงที่มาน่ังทานอาหารด้วยกัน 
 
27-28 มิถุนายน 2558 
 ในวันหยุดข้าพเจ้าก็ยังไปทํางานที่ CERN แต่จะใช้เวลาทํางานน้อยหน่อย เพราะถือว่าเป็นวันหยุด ใน
สัปดาห์น้ี ข้าพเจ้าได้วางแผนสําหรับการท่องเที่ยวในเดือนหน้า เพราะเดือนหน้าเพ่ือนของข้าพเจ้าจะมาจากไทย 2 
คนและจะไปเที่ยวภูเขาด้วยกัน ข้าพเจ้าจึงต้องวางแผน หาข้อมูล สํารวจเส้นต่าง อ่านรีวิวต่าง ๆ เพ่ือประหยัดเวลา
ในการเดินทาง และใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า 
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ในวันหยุดน้ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเที่ยงงาน Festival ของ Geneva ตอนแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินชื่องานนี้คือ Geneva 
Parade สิ่งที้ข้าพเจ้าคิดคือ เป็นขบวนพาเหรดเหมือนการท่ีมีในสวนสนุก น่ารัก ๆ ๆ มีการแสดงเล็กน้อย ๆ แต่พอ
ข้าพเจ้าไปถึง มันต่างจากสิ่งท่ีข้าพเจ้าคิดมาก ขบวนพาเหรดประกอบด้วยรถ 10 ล้อหลาย ๆ คันท่ีมีเคร่ืองเสียง
แบบยกชุด อยู่บนรถ เหมือนผับเคลื่อนที่ในเวลากลางวัน ขบวนพาเหรดจะเคลื่อนท่ีไปเร่ือย ๆ รอบ ๆ ทะเลสาบ 
Geneva และไปหยุดรวมตัวกันที่สวนสาธารณะ เพ่ือที่จะมีคอนเสิร์ตในตอนกลางคืน 
 

 
 
29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 
 ในสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าก็ทําเหมือนปกติทุกวัน แต่ในวันศุกร์ของสัปดาห์น้ีมีความพิเศษคือ ที่ปรึกษาของ
ข้าพเจ้าได้พาข้าพเจ้า และเพ่ือน อีก 3 คน ไปเยี่ยมชม ALICE Experiment โดยในการเยี่ยมข้าพเจ้าได้เข้าไปใน
ห้อง Control room ที่ควบคุมการทํางานทั้งหมดที่ ALICE Experiment การเย่ียมชมคร้ังนี้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสลง
ไปใต้ดิน เพราะเครื่องเร่งอนุภาคได้เปิดการใช้งานไปแล้ว เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่นักศึกษาได้ลงไปเยี่ยมชม
ข้างล่างเนื่องจากเป็นการปิดปรับปรุงของ Run พอดี ข้าพเจ้าแอบรู้สึกเสียดายนิด ๆ ที่ไม่ได้ลงไปเห็นเครื่อง 
Detector ของจริง ๆ ที่อยู่ใตด้ิน แต่ข้าพเจ้าก็ได้เก็บภาพของจําลองมาแทน 
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4-5 กรกฎาคม 2558 
 ในวันหยุดของสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าใช้เวลาทั้งหมดในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับงานวิจัยของข้าพเจ้า และ
เริ่มเขียน Proposal สําหรับการสอบ Thesis ที่จะมีในปลายเดือนน้ี โดยการสอบของข้าพเจ้าจะมีที่ปรึกษาของ
ข้าพเจ้าเป็นหน่ึงในกรรมการ โดยการสอบจะมีอาจารย์จากประเทศไทย Video Conference มาทําการสอบด้วย
ซ่ึงข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นและกลัวมาก 
 
6-10 กรกฎาคม 2558 
 สัปดาห์น้ีก็จะเหมือนสัปดาห์ก่อน ๆ แต่ในวันศุกร์วันที่ข้าพเจ้าได้คุยกับที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ทราบว่าจะมีการประชุมของ ALICE เพ่ืออัพเดทงานต่าง ๆ ของแต่ละกรุ๊ป (CWG) โดยการประชุมครั้งน้ีจะให้
ข้าพเจ้าทั้ง 4 คน นําเสนองานของพวกข้าพเจ้าที่ได้ทํามาอีกด้วย ซึ่งในการนําเสนอน้ันจะมีคนเข้าร่วมฟังประมาณ
20 คนซึ่งแต่ละคนจะมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน ทั้งทางด้านฟิสิกส์ และด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งทําให้ข้าพเจ้าและ
เพ่ือนของข้าพเจ้ารู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก  
 แต่ในสัปดาห์น้ี ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมชม Data Center ของ CERN รวมไปถึงเคร่ืองเร่งอนุภาคยุคแรก ซึ่งใน
การไปเย่ียมชมนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นกับการนําเสนออย่างมาก เพราะเป็นการนําเสนอที่ไม่หน้าเบ่ือ และยังใช้
เทคนิคที่เรียกว่า Projector Mapping ซึ่งทําให้การนําเสอนหน้าสนใจตื่นตาตื่นใจมากยิ่งข้ึน 
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11-12 กรกฎาคม 2558 
 ข้าพเจ้าใช้วันหยุดในการเตรียมการนําเสนอสําหรับการประชมุ ALICE ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
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13-17 กรกฎาคม 2558 
 สัปดาห์น้ีก็จะเหมือนสัปดาห์ก่อน ๆ แต่จะมีความพิเศษ คือ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 น้ันข้าพเจ้าต้อง
ทําการนําเสนองานของข้าพเจ้าให้กับคนประมาณ 20 คนฟังซึ่งก่อนนําเสนอนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก แต่
หลังจากนําเสนอจบข้าพเจ้ารู้สึกโล่ง เหมือนยกภูเขาออกจากอก นอกจากนั้นในสัปดาห์น้ี เพ่ือนของข้าพเจ้าได้มา
จากไทยอีก 2 คน เพ่ือเตรียมตัวเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์น้ี 
 

 
18-19 กรกฎาคม 2558 
 ในวันหยุดสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมือง Zermatt และขึ้นเขา เพ่ือไปชมยอดเขา  
Matterhorn ในการไปคร้ังน้ีพวกข้าพเจ้าได้ไปพักที่เมือง Randall ซึ่งห่างจากเมือง Zermatt แค่ 1 สถานี
เน่ืองจากท่ีพักราคาถูกกว่าในเมือง Zermatt อยู่พอสมควร ในวันที่ข้ึนเขานั้นพวกเราขึ้นเขากันในช่วงเช้าจึง
มองเห็นยอดเขา Matterhorn ได้ชัด ต่างจากตอนบ่าย ๆ ซึ่งจะมีเมฆคร้ึมบดบังทําให้ไม่สามารถเห็นยอดเขาได้ 
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20-24 กรกฎาคม 2558 
 ในทุกวันของสปัดาห์น้ีจะเป็นวันปกติของข้าพเจ้าที่จะมาทาํงานแต่เช้า แต่จะมีความพิเศษของวันที ่23 ซึ่ง
เป็นวันท่ีข้าพเจ้าต้องทําการสอบ Proposal ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนกับวันที่ข้าพเจ้านําเสนอใหค้น 20 
คนฟัง แตห่ลังจากการสอบผา่นไปข้าพเจ้าก็รู้สึกสบายใจและโล่งอกเมื่อรู้ว่าผลการสอบ Proposal ของข้าพเจ้าน้ัน
ผ่าน ซึ่งในการเรียนปริญญาโทน้ัน ถ้าเราสอบ Proposal ไม่ผ่านก็ไม่สามารถทํางานวิจัยในหัวข้อน้ัน ๆ ได ้
 

 
 
25-27 กรกฎาคม 2558 
 ในวันหยุดสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าและเพ่ือนอีก 2 คนได้ไปเที่ยวจุดที่สุ่งที่สุดของยุโรป น้ันก็คือยอดเข้า 
Jungfrao ซึ่งการไปครั้งน้ีข้าพเจ้าได้เตรียมเสื้อกันหนาวไปเป็นจํานวนมากเพราะในจุดชมวิวน้ันข้าพเจ้าได้ศึกษาหา
ข้อมูลดูอุณหภูมิมาแล้วว่าในวันที่ข้าพเจ้าไปถึงจะมีอุณหภูมิประมาณ 3-5 องศา ซึ่งหนาวมาก เมื่อถึงจุดชมวิว
ข้าพเจ้าได้ถ่ายรูปรอบ ๆ ตัว 360 องศาไปอวดที่บ้านของข้าพเจ้าอีกด้วย ซึ่งเป็นมุมท่ีสวยมาก 
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28-31 กรกฎาคม 2558 
 ในสัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงานสําหรับเพ่ือนของข้าพเจ้า 3 คน เพราะฉะน้ันในวันศุกร์พวก
ข้าพเจ้าได้ทําการกินส่งท้ายการฝึกงานที่หอของเพื่อนข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้ทําสุก้ีกินกัน โดยอาศัยนํ้าจ้ิมสุก้ีที่
นํามาจากเมืองไทย 
 
1-2 สิงหาคม 2558 
 ในวันหยุดสัปดาห์น้ีข้าพเจ้าได้เริ่มการเขียนรายงานฉบับน้ีขึ้น เพ่ือให้ตอนกลับไปประเทศไทยนั้นมีงาน
น้อยลง และใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อนและเตรียมตัวสําหรับสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน ข้าพเจ้ายังมีโอกาส
ได้ออกไปเดินเลือกซื้อของฝากสําหรับเพ่ือน ๆ ของข้าพเจ้าและอาจารย์ที่อยู่เมืองไทย ซึ่งข้าพเจ้าได้ตระเวนไปร้าน
ต่าง ๆ เพ่ือหา Chocolate ท่ีมีชื่อของ Switzerland และมีราคาถูกที่สุด 


