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คํานํา 
 

ด้วยสายพระเนตรอันก้าวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ต่อความตั้งใจในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทย และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
คือ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทIRPC จํากัด (มหาชน) 
จึงทําให้ครูฟิสิกส์โรงเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN  ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญย่ิงที่
ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยสาขาฟิสิกส์อนุภาค และการวิเคราะห์ข้อมูลอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนกับเพ่ือนครูต่างชาติจากทั่วโลก รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน  

รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน 
CERN   ประจําปี 2558  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ CERN   รายละเอียดกิจกรรมการโครงการครูสอน
ฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN   ประจําปี พ.ศ. 2558  บันทึกประจําวันที่รวบรวมประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ข้อแนะนําสําหรับการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป  การขยายผลหลังการ
เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมกลุ่ม cosmic ray detector และรวมเว็บไซต์และเอกสารท่ีเป็นประโยชน์จากการ
อบรมโครงการ HST2015  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN รุ่นต่อไป  
และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจท่ัวไป เพราะข้าพเจ้าพยายามสรุปเน้ือหาใจความสําคัญระหว่างการทํากิจกรรม  

โดยข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  รายงานการเข้าร่วมโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN ประจําปี 2558  
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษางานวิจัยที่ CERN และเพ่ือนครูที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป  
ทั้งน้ีหากส่วนใดของรายงานมีความบกพร่อง ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
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ราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสให้ตัวแทนครูฟิสิกส์ไทยให้เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN  
ประจําปี 2558  

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่คัดเลือกและมอบโอกาสที่สําคัญยิ่งแก่ข้าพเจ้า
ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ประสานงานและผู้ดําเนินงานกิจกรรม โปรแกรมครูฟิสิกส์
ภาคฤดูร้อน CERN ได้แก่ Rolf Landua, Pacco, Konrad Jende, Julia Woithe  และ Maureen Prola-
Tessaur ได้ดําเนินการดูแล  ช่วยเหลือ  และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  

ขอขอบคุณน้องพี น้องแชมป์ น้องอาร์ม สําหรับการพาเที่ยวเจนีวา และการแนะนําการใช้ชีวิตในเจนีวา 
รวมทั้ง Takeshi, Tero, Mariah, Makus, Malek, Gubri เพ่ือนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเพ่ือนที่ดีตลอดการเข้า
ร่วมกิจกรรมและคอยช่วยเหลือแนะนําชักชวนท่องเที่ยว ผมจะคิดถึงพวกเค้าเสมอ  

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการฯ  ท่านรองผู้อํานวยการฯ  และคุณครูทุกท่านโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมที่ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม ในการศึกษาอบรม ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครู
กาญจนา มณีวรรณ ที่ช่วยดูแลเก่ียวกับคาบสอนและภาระงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  

ขอขอบคุณบิดา มารดา ภรรยา และบุตรทั้งสองของข้าพเจ้าที่เป็นแรงใจให้ข้าพเจ้าผ่านทุกเรื่องทําให้
ข้าพเจ้ามีแรงผลักดันในการทําประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

ขอขอบพระคุณ คุณอุมารัชนี  แก้วบุดตา ผู้ประสานงานโครงการ ที่ประสานงานต่าง ๆ รวมทั้งให้
คําแนะนํา และให้ความช่วยเหลือ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ   ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดําเนินงาน  อีกทั้งให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือ  และ ให้กําลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ CERN 

 
CERN เกิดจากความร่วมมือของยุโรป โดยมีประเทศสมาชิกจํานวน 12 ประเทศ เร่ิมต้นทําศึกษาทางด้าน 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค ต่อมาภายหลังมีประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก 21 ประเทศคือ ออสเตรีย   
เบลเย่ียม บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก  เดนมาร์ก  ฟินด์แลนด์  ฝร่ังเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี  อิสลาเอล  อิตาลี  
เนเธอร์แลนด์  นอร์เวย์  โปแลนด์   โปรตุเกส  สโลวาเกีย  สเปน สวีเดน  สวิตเซอร์แลนด์  และสหราชอาณาจักร  
นอกจากนี้ยังมี ประเทศสังเกตการณ์อีก 5 ประเทศ  คือ  สหรัฐอเมริกา   อินเดีย   ญี่ปุ่น   ตุรกี  รัสเซีย  รวมท้ัง
องค์การ ยูเนสโก อีกทั้งยังมีความร่วมมือจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกที่ไม่เป็นสมาชิก โดยมีการส่งนักวิจัยร่วม
ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง  

 

รูปที่ 1.1 แสดงประเทศสมาชิก ระดับความเป็นสมาชิก และจํานวนครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ทําให้ปัจจุบัน CERN คือหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคชั้นนําของโลก โดยเน้นไปการศึกษา
ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค และฟิสิกส์ทฤษฎีพ้ืนฐาน ด้าน SASY, Dark matter, extra dimension ชั้นนําของโลก  
นอกจากศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แล้ว CERN ยังศึกษาเก่ียวกับ ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการศึกษา
ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคอีกด้วย  

 

รูปที่ 1.2 สถานที่กําเนิด WWW  

สํานักงานใหญ่ CERN ตั้งอยู่ที่ Meyrin เมือง GENEVA ที่ตั้งของสํานักงาน CERN อยู่สุดสายของ Tram 
สาย 18 มีรถสองสายผ่านคือ สาย Y และ Tram สาย 18 ติดกับชายแดนฝร่ังเศส โดยสามารถเดินข้ามไปได้ไม่ไกล 
และสถานีตรวจจับอนุภาคหลัก ๆ อย่าง CMS, ALICE และหน่วยวิจัย AMS อยู่ในฝั่งฝรั่งเศส โดยCERN มีสถานะ
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ไมได้เป็นองค์กรของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือฝรั่งเศส  

 

รูปที่ 1.3 สถานที่ทางเข้า B และสํานักงานของ CERN  
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พันธกิจหลักของ CERN ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ   

   1. ด้านการวิจัย (Research)  

   2. ด้านเทคโนโลยี (Technology)  

   3. ด้านความร่วมมอื (Collaboration) และ   

   4. ด้านการศึกษา (Education) 

 

            รูปท่ี 1.4 พันธกิจของ CERN 

การวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาค CERN มีการทดลองเร่งอนุภาคหลายขนาด ตั้งแต่พลังงานไม่สูงมาก  
ในตอนเร่ิมก่อตั้งเน่ืองจากต้องการศึกษาด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ จนปัจจุบันน้ีได้ติดตั้งและเดินเคร่ืองเร่งอนุภาคชนิด 
Synchrocyclotron ขนาดใหญ่ LHC: Large Hardron Collider)  ซึ่งเป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ที่อยู่ในอุโมงค์ใต้เมือง Geneva และชายแดนฝรั่งเศส ลึกลงไป 100 เมตร ขดเป็นวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาว 27 
กิโลเมตร  ใช้แม่เหล็กตัวนําย่ิงยวดชนิด Nb2Ti (Superconducting Magnet)  ทําหน้าที่ในการควบคุมลําอนุภาค
ให้เลี้ยวเบนจนเป็นเส้นรอบวง  ซึ่งภายในอุโมงค์ของเครื่องเร่งอนุภาค LHC  น้ี ประกอบไปด้วยสถานีตรวจวัด
อนุภาคที่สําคัญ ดังน้ี  

1.  สถานีตรวจวัด ALICE  ทําหน้าที่ตรวจวัดสถานะ quark-gluon plasma  ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานะที่
เกิดข้ึนหลังบ๊ิกแบง  

2.  สถานีตรวจวัด ATLAS ทําหน้าท่ีตรวจหาอนุภาคฮิกส์ มิติพิเศษ (extra dimension) และอนุภาคที่
อาจก่อตัวขึ้นเป็นสสารมืด (dark matter)  

3.  สถานีตรวจวัด CMS  ทําหน้าที่ตรวจวัดอนุภาคที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับ ATLAS  แต่มีความแตกต่าง
ในรูปแบบการทํางานและระบบแม่เหล็กในการตรวจวัดอนุภาค   

4.  สถานีตรวจวัด LHCb  ทําหน้าท่ีพิเศษในการศึกษาอนุภาคท่ีเรียกว่า “บิวตี้  ควาร์ก” (beauty 
quark) เพ่ือสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสสารและปฏิสสาร 
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รูปที่ 1.5 แผนที่แสดงตําแหน่งของสถานีตรวจจับอนุภาค 

ภายใต้การควบคุมด้วยระบบประมวลผลด้วย Super computer เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งได้
กระจายข้อมูลเป็นแบบ Cloud computer เพ่ือให้นักวิจัยจากท่ัวโลกได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จากเครื่อง
เร่งน้ี 

นอกจากการทําวิจัยแล้ว CERN ยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค เช่น  มีการจัด
คอร์สสําหรับครูสอนฟิสิกส์ High school teacher programe (โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN)  
เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเคร่ืองเร่งอนุภาค และได้เข้าใจถึงการทํางานของ LHC รวมถึงการให้มีการฟัง
บรรยายและมีกิจกรรมเพื่อให้ครูได้มีความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคเพียงพอ เพ่ือเผยแพร่สู่นักเรียน  มีการจัดโปรแกรม
ทัวร์สําหรับนักเรียนและผู้สนใจให้สามารถเข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ CERN เป็นการทั่วไป  นอกจากนี้
ก็ยังมีการจัด คอร์สพิเศษสําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นนักศึกษาที่ศึกษาเก่ียวกับฟิสิกส์ทฤษฎี และ
ด้าน computational physics และ computer engineer อย่างเช่น CERN Summer Student Program,  
European School of High Energy Physics, CERN Accelerator School และ CERN Academic Training 
Programme (lecture recordings)  เป็นต้น  รวมทั้งมีการจัดแสดงความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค ประวัติ และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ CERN  ไว้ในพิพิธภัณฑ ์และ S’ cool Lab  
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บทที่ 2  
กิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2558 
CERN Physics High School Teacher Programme (HST 2015)  

 

 

รูป 2.1 สมาชกิ High school Summer Teacher Programme 2015 

โครงการ CERN High school Summer Teacher Programme เป็นโครงการที่พัฒนาครูฟิสิกส์ทางด้าน
ฟิสิกส์อนุภาค และฟิสิกส์ด้านความรู้พ้ืนฐาน ผ่านการอบรม และการทํา workshop อย่างเข้มข้น โดย CERN 
มุ่งหวังให้ครูที่ผ่านการพัฒนา ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป CERN ได้จัดโครงการ High school 
Summer Teacher Programme มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันโดยจะจัดข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  
ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3  สัปดาห์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากทาง http://teachers.web.cern.ch/ 
ซึ่งมีการรวบรวมเลคเชอร์เก่า ๆ และกิจกรรมไว้หลายปี โดยประเทศไทยได้ส่งครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน 
12 คน ดังน้ี  
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 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 คือ ครูพิมพร ผาพรม และครูสุพัตรา ทองเน้ือห้า  
รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 คือ ครูอนุชา ประทุมมา และครูลอืชา ลดาชาติ  
รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 คือ ครูชุลีณ ีพาหุรัตน์ และครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์  
รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 คือ ครูปิยะมาศ บุญประกอบ   
รุ่นที่ 5  ปี  พ.ศ. 2557  คือ  ครูเพียรกิจ นิมิตดี  ครูพงษ์ธร  แก้วยองผาง  และครูบุษกร  การอรชัย 
รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2558 คือ นายทวีวัฒน์  ข่วงทิพย์  และ นายณรรตธร คงเจริญ (ผู้เขียน)  
 

โอกาสในการเข้าร่วมโครงการเกิดขึ้นเน่ืองจากพระบารมีและสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ครูฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยทรงมุ่งหวังให้ครูไทยกลับมาพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค และเป็นการสร้างรากฐาน
ที่ดีแก่การศึกษาไทย  

ลักษณะของกิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น  ปี  พ.ศ.  2558  (HST 2015) 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การฟังบรรยาย  
2. การอภิปราย รวมทั้งการถามข้อคําถามที่สงสัย  
3. การเยี่ยมชมหอ้งปฏิบัติการ  
4. กิจกรรมปฏิบัติการWork group  
5. กิจกรรม Hand on  ออกแบบอุปกรณ์สาธิต 
6. กิจกรรม Social event  

 
รูปที่ 2.2 กิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น  



 

  รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสกิส์ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2558
 

7 
 

 

โดยรายละเอียดของกิจกรรม และสือ่ต่าง ๆจะ upload และแจ้งเตอืนผา่น  

https://indico.cern.ch/event/355973/other-view?view=standard และข่าวสารการนัดหมายตา่งๆ ผ่าน
ทางกลุ่ม Facebook และ e-mail  โดยรายละเอียดของกิจกรรม มีดังตอ่ไปน้ี  

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
5 กรกฎาคม 2558 17:00 - 17:45 Welcome Reception Rolf Landua (CERN), Mr. Konrad 

Jende (CERN, Education 
Group), Maureen Prola-Tessaur 
(CERN), Francisco Barradas-
Solas (Comunidad de Madrid)/ 
Restaurant1  

17:45 - 19:00 Discover CERN Treasure Hunt Discover CERN Treasure Hunt/ 
CERN  

19:00 - 20:30 Dinner   

20:30 - 21:00 Introducing remarks 3 Konrad Jende (CERN, Education 
Group)/ 60-6-015 - Room 
Georges Charpak 

08:30 - 09:45 Registration Building 55 - ground floo 

10:00 – 14.00 Introduction: Programme 
Objectives, CERN, Particle 
Physics 

Konrad Jende (CERN, Education 
Group)/ 60-6-015 - Room 
Georges Charpak 

14.00-15.30 Introduction to Particle Physics Luis Alvarez-Gaume (CERN) / 
60-6-015 - Room Georges 
Charpak 

 16:00 - 17:45 Visit CERN facilities: 
Synchrocyclotron 

Sascha Schmeling (CERN) 

/ Building 300 

7 กรกฎาคม 2558  09:00 - 10:30 Lectures on Applications: 
Medical applications 

Manjit Dosanjh (CERN)/ 

60-6-015 - Room Georges 
Charpak 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
10:45 - 12:30 Work groups: concept and offer 

-Introduction to Work Groups 

- Intro WG3: Medical 
applications from particle 
physics 

- Introduction to work group 

Konrad Jende)/ 

60-6-015 - Room Georges 
Charpak 

14:00 - 16:00 Lectures on Particle Physics: 
Particle Physics: Particle Physics 
1/3 

Rolf Landua (CERN) )/ 

60-6-015 - Room Georges 
Charpak 

16:15 - 17:00 Work groups: Decisive phase  

17:00 - 18:00 Question and Answer: 1 Rolf Landua (CERN) )/ 

60-6-015 - Room Georges 
Charpak 

 18:30 - 23:00 Bowling and Pizza  Mr. Konrad Jende (CERN, 
Education Group), Rolf Landua 
(CERN), Maureen Prola-Tessaur 
(CERN) 

8 กรกฎาคม 2558  09:00 - 10:30 Hands-on activity: Cloud 
Chamber Workshop  

Konrad Jende)/ 

S cool Lab  

14:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics: 
Particle Physics: Rolf Landua 
(CERN) 

Rolf Landua (CERN)/ 500-1-001 
- Main Auditorium 

16:00 - 19:00 Work groups: Work session no. 1 Mr. Konrad Jende  (Mezzanine) 

9  กรกฎาคม 2558 09:00 - 12:00 Lectures on Particle Physics: 
Accelerator 

Dr. Simone Gilardoni (CERN)/ 
60-6-015 - Room Georges 
Charpak (Room F) 

13:50 - 15:10 Visit CERN facilities: Magnet test 
facility 

Building 39 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
15:30 - 16:30 Lectures on Particle Physics: 

Particle Physics 
Rolf Landua (CERN) /500-1-001 
- Main Auditorium 

16:30 - 19:00 Work groups: Work session no. 2 Mr. Konrad Jende/Anny  

10 กรกฎาคม 2558 09:00 - 12:15 Lectures on Particle Physics: 
Detectors: Introduction and 
CMS  

Mar Capeans Garrido  

Piotr Traczyk /60-6-015 - Room 
Georges Charpak (Room F) 

14:30 - 17:30 Visit CERN facilities: Visit to the 
Compact Muon Solenoid 
Service Cavern 

Mr. Konrad Jende /Building 39 

12 กรกฎาคม 2558 14:00 - 22:30 Social Events: Geneva Treasure 
Hunt & Dinner 

Mr. Konrad Jende /Geneva 

13 กรกฎาคม 2558 09:00 - 10:30 Lectures on Computing: 
introduction 

Tim Smith/ 

10:45 - 12:15 Visit CERN facilities: Data Centre Liviu Valsan 

Eric Grancher 

13:50 - 18:50 Work groups: Work session  

14 กรกฏาคม 2558 09:30 - 12:30 Lectures on Particle Physics  

09:30 Data Analysis in Particle Physics 
- how it works 

Alexander Philipp Kalweit 

11:00 The discovery of the Higgs 
particle 

Luis Roberto Flores Castillo 

14:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics Urs Wiedemann/ 593-R-010  

15:45 - 18:00 Visit CERN facilities: CCC, AMS 593-R-010 

09:30 Data Analysis in Particle Physics 
- how it works 

Alexander Philipp Kalweit 

11:00 The discovery of the Higgs 
particle 

Luis Roberto Flores Castillo 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
14:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics Urs Wiedemann/ 593-R-010  

15:45 - 18:00 Visit CERN facilities: CCC, AMS 593-R-010 

15 กรกฏาคม 2558 09:00 - 15:00 Education & Outreach: overview 
on activities 1 

 

09:00 IPPOG and International 
Masterclasses inspire students 
for particle physics 

Kate Shaw  

09:45 CERN's Education & Outreach 
Programme 

Steven Goldfarb 

11:00 ATLAS Virtual Visits Steven Goldfarb 

11:45 Virtual Atom Smasher - one 
example of an educational 
game in particle physics 

Ben Segal, Ioannis 
Charalampidis 

14:00 Observing Cosmic Rays in the 
classroom 

Benoit Lott 

15:00 - 18:00 Work groups: Work session no. 4  

16 กรกฎาคม 2558 09:00 - 10:30 Lectures on Engineering Susana Izquierdo Bermudez 

10:30 - 12:00 Visit CERN facilities: Large 
Magnet Facility (Building 180) 

Michael Hauschild / 593-R-010 
- Salle 11 

17 กรกฎาคม 2558 09:00 - 10:30 Lectures on Particle Physics: 
Antimatter 

Speaker: Michael Dose/593-R-
010 - Salle 11 

11:00 - 13:00 Visit CERN facilities: Antiproton 
Decelerator 

Mr. Konrad Jende 

14:00 - 16:00 Visit CERN facilities: ISOLDE Mr. Konrad Jende 

 15:30 - 18:45 Hands-on activity: S'Cool LAB 
experiments session 

Mr. Konrad Jende/S cool Lab 

20 กรกฎาคม 2558 9.00 Meet up with everyone Mr. Konrad Jende/main  
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
09:30 - 16:30 Hands-on activity: Perimeter 

Institute workshop 
 

 Social Events: International 
Evening 

 

21 กรกฎาคม 2558  09:00 Teaching Enquiry with Mysteries 
Incorporated (TEMI) 

Mr. John Walker/593-R-010 - 
Salle 11 

11:00 Teaching physics based on 
particle physics - introducing 
quarks to 12-year-olds 

Jeff Wiener/593-R-010 - Salle 
11 

14:00 BeamLine for Schools - a global 
competition to win beam time 
at CERN 45 

Markus Joos/593-R-010 - Salle 
11 

15.00-15.15 Pentaquark particles 15' Rolf Landua/500-1-001 -  

Main Auditorium 

15:15 - 19:00 Work groups: Work session no. 5  

22 กรกฎาคม 2558 09:00 - 10:00 Question and Answer: Ask the 
DG 

Rolf Heuer/503-1-001 - Council 
Chamber 

10:00 - 11:30 Neutrino physics: Theory and 
Experiments 

Ines Gil Botella/503-1-001 - 
Council Chamber 

12:30 - 15:30 Work groups: Work session no. 6  

16:00 - 17:30 Question and Answer Michael Hauschild/503 

23 กรกฎาคม2558  10:00 - 11:30 Lectures on Particle Physics: 
The future: Future Strategy and 
Technologies in Particle 
Acceleration 

Bernhard Holzer/593-R-010 - 
Salle 11 

2:30 - 15:30 Work groups: Work session no. 7  

16:00 - 18:3 Work groups: Final reports  

24 กรกฎาคม 2558  09:00 - 12:30 Work groups: Final reports  
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย/ สถานท่ี 
14:00 - 15:00 Closing session Rolf Landua 

19:00 - 23:59 Social Events: Farewell BBQ  
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บทที่ 3  
บันทึกประจําวัน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  

เร่ิมออกจากสุโขทัยประมาณ  10.00 น. ระหว่างทางเด็กสองคนเล่นกันวุ่นวาย  แวะทานข้าวกลางวัน  
(KFC) ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ผมไปแลกเงินก้อนแรก 43,000 บาท ได้มา 1,200 CHF ได้มาสองแบงค์ (อัตรา
แลกเปลี่ยน  36.70) แล้วซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมา แต่ว่าไม่ได้เอาไปครับ เพราะหนัก ไปถึงบ้านคุณยายท่ี
กรุงเทพฯ เวลาประมาณ 17.00 น ไปกราบยาย แล้วก็มานอนพัก ดูแลลูก อาบนํ้า กินก๋วยเตี๋ยว รอแม่ไปรับทําธุระ 
แล้วก็ซื้อกระเป๋า coach ให้ศรีภรรยา 6,700 บาท ถือว่าปลอบใจ 

ออกจากบ้าน 3 ทุ่ม กินข้าว ระหว่างทางไปสุวรรณภูมิ ผมหลับตลอดทางนอนตุนไว้ก่อน เผื่อข้ึนเครื่อง
ไม่ได้นอน ไปcheck in ที่ช่อง T เจอพ่ีทวีวัฒน์ พอดี แล้วก็แลกเงินเพ่ิมเติม อีก 130 € และ 70 CHF  แล้วก็เข้าไป 
check in ลาครอบครัว  ประมาณเท่ียงคืน ผมก็เข้าไปด่านตรวจคนเข้า – ออกเมือง แล้วก็ไปที่ Gate 

 

รูปที่ 3.1 ครอบครัวมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
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 ข้ึนเคร่ืองสายการบินเอมิเรตส์ เป็นเคร่ือง Boeing 777 ขนาดใหญ่มาก ผมได้น่ังแถวริม ถือว่าดี เพราะได้เหยียด
ขา น่ังกับสาวคนหน่ึงเป็นชาวอาหรับ เธอก็หลับอย่างเดียว บนเคร่ืองมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมากมาย มีหูฟัง
ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต (แต่เล่นไม่ได้) ความสบายของเบาะธรรมดา พนักงานบนเครื่อง ถ้าเราต้องการอะไร อยาก
ได้อะไร ต้องขอ อาหารไม่ถูกปากผมเลย  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558  

ไปถึงสนามบิน Dubai International airport ประมาณ 6 โมงเช้าเวลาท้องถิ่น เป็นสนามบินท่ีใหญ่ และ
ทันสมัยมาก สนามบินออกแบบได้ดีมากเอ้ือต่อการท่องเท่ียว ป้ายบอกทางมีทั้งภาษาอังกฤษ ที่ประทับใจคือออก
จากเกทมามีห้องนํ้าหรูหรารอเลย  ระบบขนส่งภายในสนามบินทําได้ดีมากแทบไม่ต้องเดิน เพราะมีทั้ง monorail 
และ lift ทางเลื่อนเต็มไปหมด ที่สําคัญออกแบบได้สวยงามมาก  

แล้วก็ไปที่ Gate C44 เพ่ือรอไปขึ้นเครื่องสายการบิน 
เอมิเรตส์ ไปเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์  การข้ึนครื่องคราวน้ี ต้อง
เดินข้ึนบันไดเอง ไม่เหมือนที่เมืองไทยที่ load เข้าเคร่ืองเลย 
ตอนเช้าของดูไบอากาศแห้ง ๆ มีทรายมากับลมตลอด ตอน
ข้ึนเคร่ืองได้น่ังติดกับพ่ีทวีวัฒน์  รอบน้ีที่น่ังดีมีที่ว่างด้านข้าง 
วางของได้  

อาหารที่ทานคือ สเต็กไก่ ซอสเกรวี่ อาหารรอบน้ี 
อร่อยกว่าเดิม แต่มีข้อสังเกตครับ อาหารส่วนใหญ่เค้าจะเน้น
รสชาติของวัตถุดิบที่ทํามากกว่าเคร่ืองปรุง อย่างอยากให้เค็ม
ก็ใส่ ชีส เป็นต้น  

  

รูปท่ี 3.2 รถไฟฟ้าในสนามบินดูไบ 
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เครื่องถึงเจนีวาเวลาประมาณ 12.30 น  รอกระเป๋าอีกประมาณ 30 นาที  แล้วไปกดบัตรรถ Tram ได้ฟรี 
60 นาที (ที่น่ีเค้าใช้กดเป็นเวลาไม่ได้คิดเป็นระยะทาง) ออกมาเจอน้องแชมป์ กับพี รออยู่ ขึ้นรถสาย Y ไปที่ CERN 

 

รูป 3.3 น้องพีและน้องแชมป์ นักเรียน summer student มารับที่สนามบิน 

ที่เจนีวาอากาศร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 34-35 องศา แดดแรงมากไม่ต่างกับเมืองไทย  และที่สําคัญคือ 
ที่สวิสเซอร์แลนด์ไม่มีเครื่องปรับอากาศครับ มีแต่ที่สําคัญ ๆ แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีเลย สิ่งที่น่าทึ่งมากคือความมี
วินัย เพราะว่าท่ีน่ีเค้ามีเครื่องกดบัตร แต่ไม่มีคนตรวจบัตรเลย แต่ทุกคนก็กดบัตรก่อนข้ึน มีความเคารพกฎหมาย
มาก แล้วเค้ารู้จักให้คนลงก่อนค่อยข้ึน  ขึ้นรถโดยสารเค้าใหญ่และหรูพอ ๆ กับ BTS บ้านเรา แต่เร็วเพราะรถไม่
ติดและไม่ค่อยมีใครใช้รถกัน  

ถึงที่พักน้องพีกับแชมป์ พาเดินวกไปวนมาเข้าออกทางลัด บอกตรง ๆ ว่าผมงงวนไปมาจนถึงที่พักตึก 39 
จ่ายเงินค่าห้องที่ reception ราคา 847CHF แล้วเค้าจะให้ key card มาพร้อมคู่มือแนะนํา ข้ึนมาเตรียมเส้ือผ้า 
เปลี่ยนเส้ือ วันน้ีนัดไปเที่ยวกันที่เจนีวา เน่ืองจากมีงาน Geneva Festival  แต่ก่อนไป ได้ตีสนิทกับ Reception 
เพ่ือทําการแลกเหรียญแล้วก็ไปกดบัตรรถที่ป้ายรถTram โดยกดบัตรราคา 10 CHF เป็นตั๋วไปกลับ 2 คน  เพ่ือไปที่ 
เจนีวา 

เจนีวาเป็นเมืองที่สวยมากแทบไม่มีรถยนต์วิ่ง ทุกคนท่ีมาก็ยังมาด้วยรถโดยสาร ผมลงที่สถานีที่มีนํ้าพุ 
Jet’duo เป็นน้ําพุท่ีสูงที่สุดในโลก กลางทะเลทราบเจนีวา เจอกับน้องอาร์มที่มาสมทบทีหลัง แล้วเดินไปเรื่อย ๆ 
ถ่ายรูปเล่นไปถึงที่ตั้งขบวน ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดท่ีสนุกและมันส์ที่สุดที่เคยเจอ คล้าย ๆ กับงานโชว์ DJ ของแต่ล่ะ
ค่าย มีเบียร์ขายตลอด คนเมากันทุกคน แต่งตัวกันอิสระ ไม่มีใครสนใจใคร เดินไปไกลพอสมควร เดินไป เต้นไป 
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จนถึงนํ้าพุ  เดินไปเล่นใต้นํ้าพุ เพ่ือรับความเปียก  
จนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น เดินไปหาของกินซึ่งเต็ม
ไปด้วย Pizza แล้วก็ Kebab พวกเราเลือกกิน
ร้านอาหารจีนที่ชื่อว่า Dragon fast food เพ่ือตัด
ปัญหาการส่ังที่ยุ่งยาก ซึ่งสั่งทั้ง Pizza และ Kebab 
ราคาไม่แพงประมาณ 12.5 CHF รวมนํ้าอัดลม มื้อน้ี
หมดไปประมาณ 15.5 CHF ที่สําคัญอร่อย และเยอะ
มาก รวมทั้งคนขายที่เป็นคนจีนน่ารัก ผมแอบอยาก
กิน ไอศกรีมเลยเดินไปดู แต่เปลี่ยนใจเพราะราคา 
ไอศกรีม 12 CHF  

เรื่องนํ้าดื่มเป็นไปได้ ให้หาขวดใส่นํ้า แล้ว
บรรจุมาจากที่พัก เพราะนํ้าราคาสูงมากประมาณ  
4 CHF  สําหรับน้ําขนาด 50 cc เรื่องอาหารผม
แนะนําว่าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปทําเองจะ
ถูกกว่ามาก วันนี้เอาประหยัดก่อน เพราะว่าเหลือเงิน 
400 CHF ผมยังไม่ได้ living expenses จากทาง 
CERN   

 

รูปที่  3.4 งาน Geneva festival 

ขากลับพวกเรานั่งรถกลับไปยังสถานี  คนเลิกจากงานพอดี ผมทึ่งกับเค้ามาก เค้าเมาไม่ได้สติ แต่งานเลิก
คือเลิก ไม่มีการโวยวายหรือตีกัน กลับถึงที่พักเวลา 21.30 น ตามเวลาท้องถ่ิน ด้วยความเหนื่อย อาบนํ้า นอน แต่
อยากบอกว่า แดดยังมี ยังสว่างอยู่เลย และอากาศร้อนมาก แล้วห้องพักไม่มีเคร่ืองปรับอากาศไม่มีพัดลมร้อนมาก 
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2558  

 17.00-17.45: Welcome Reception 

 17.45-19.00: Treasure Hunt  

 19.00-20.30: Dinner  

 20.30-21.00: Introducing remark 

ตื่นเช้ามาประมาณ 8.00 น. ผมนอนให้เต็มอิ่มเพ่ือให้สมองลืมเวลาเมืองไทยและแก้อาการ Jet lag ตื่นเช้า
มาสดชื่นมากอากาศเย็นสบายเหมือนอยู่เชียงใหม่ อาบนํ้า ล้างหน้าจัดการตัวเอง แล้วลงมา lobby กินอาหารเช้า
มื้อแรก โจ๊กคนอร์ ที่แม่บ้านเตรียมไว้ให้ และกาแฟ มื้อน้ีฟรี เรียบร้อยแล้วออกไปลองกดน้ําที่ตู้นํ้า กดไป 3 CHF 
แต่ว่าทําไมทอนมา 2 CHF ก็งง ได้นํ้าอัดลมรสส้ม ส่วนรสชาติเค้าว่าอร่อยกันก็อร่อยตามเค้า แล้วเดินข้ามประเทศ
ไปเท่ียวฝรั่งเศส เพ่ือไปซื้อของท่ี Carrefour ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางสวยมากมีด่านแต่ว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่เลยเข้าออกได้ตามสบาย ส่วนถนนเป็นถนนสองเลนส์เล็ก ๆ เล็กกว่าถนนบ้านนอกที่บ้านผมอีก แต่รถไม่
ติดเพราะเคารพกฎกันมาก ขับไม่เร็ว คนข้ามที่ไหนรถก็หยุดให้ข้ามตลอด ทางม้าลายมีตลอดเช่นกัน ระหว่างทาง
ถ่ายรูปสวย ๆ ได้เยอะแยะ  

มาถึง Carrefour เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีทุกอย่าง ของสด ของแห้ง ราคาถือว่าไม่แพงเข้าใจแล้วว่าทําไม 
น้อง ๆ ถึงทํากินเอง เพราะเฉล่ียค่าอาหารตามร้านอาหาร ถึงแม้ว่าเป็น Canteen ใน CERN ราคาเฉล่ียอยู่ที่  
12-15 CHF แต่ว่าวัตถุดิบ เช่น เน้ือ แฮม ไข่ ราคาไม่แพงมากนักเทียบกับค่าอาหารที่ฝั่งสวิสเซอร์แลนด์ (แต่ถ้า
เทียบกับบ้านเราก็แพงมาก) เช่น ไข่ 12 ฟอง อยู่ที่ 4 € แล ะSalami แค่ 1 € หรือ Pizza ก็แค่ 2 € เท่าน้ัน ผมซื้อ
หมดไป 12.98 €  กินได้หลายมื้อกะว่าจะกินประมาณ 3-4 มื้อ  



 

  รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสกิส์ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2558
 

18 
 

 

รูปที่ 3.5 Carrefour supermarket แหล่งอาหารของผม 

กลับมาทําอาหารเตรียมกิน อยากบอกว่าในครัว 
พร้อมมาก แต่ว่าสกปรกมากเช่นเดียวกัน มีบางคนไม่ล้าง
จานแล้วก็ไม่มีคนล้างให้ ผมว่าจะล้างให้ครับแต่มีคนเตือนว่า
ทิ้งไว้ ให้เจ้าของเค้ามาดู อย่าล้างให้เดี๋ยวจะล้างตลอด  ผม
เลยอบ Pizza และแฮม กินอร่อยมากอิ่มด้วย  

หลังจากน้ัน กลับมาพักผ่อนที่ห้องจนถึงเวลา  
16.30 น. แล้วลงไปรอเพ่ือทาํกิจกรรม ก่อนถึงเวลาได้เจอ 
Maureen ไดท้ําการเรียกครูเพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมที ่
restaurant 1 กิจกรรมก็ไมม่อีะไรมาก Meet and greet 
กับกินเบียร์และไวน์กันอย่างสนุกสนาน ไดรู้้จักเพ่ือนหลาย
คน  เช่น Fernando จากสเปน Milos จาก Latvia  และ
Takeshi จากญี่ปุ่น เป็นต้น  

                                รูปที่ 3.6 การพบปะคร้ังแรกกับเพ่ือนต่างแดน คนกลางคือ Takeshi ชาวญี่ปุ่น 
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หลังจากน้ัน Konrad ได้เข้ามาแนะนํากิจกรรม และให้ Rolf ทําการพูดคุยเริ่มกิจกรรมแรก คือ Treasure 
Hunt คือการทําการหา IC เพ่ือใบ้คํา โดย IC ได้วางไว้ที่จุดสําคัญ ๆ ของ CERN เช่น 1 Bank 2. Post office   
3 . Muareen’s office 4. CERN Library 5. Birth place of the WWW 6. Ambulance 7. Fire brigade 
8. Training Centre และ 9. Restaurant 2 หลังจากใบ้คําเสร็จก็ได้คําว่า Neutrino (จริง ๆ เค้าหลอก) หลังจาก
เสร็จกิจกรรม ไปทานอาหารท่ี Canteen  

อาหารที่ Canteen แบ่งเป็นสามส่วน คือส่วนในสุดท่ีเป็นของแพงจะมี steak, sandwich และข้าวผัด 
ส่วนที่สองคือส่วนของถูกคิดราคาโดยการชั่งนํ้าหนัก เช่น ขนมปัง แฮม สลัด pasta (มีแค่ตัว pasta ไม่มีอะไรเลย)  
ราคา 3 CHF ต่อ 100 g ส่วนสุดท้ายเครื่องดื่ม จ่ายแยก เบียร์ถูกที่สุด ถูกกว่านํ้าแร่ เอาเป็นว่าเรียงให้แล้วกันจาก
ถูกไปหาแพง นํ้าเปล่า (ฟรี)=>เบียร์ กาแฟ (1.30 CHF)=> นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ 25% (2 CHF)=> นํ้าแร่ Avian  
(4 CHF) รสชาติอาหารออกแนวธรรมชาติ คือลักษณะการทําอาหารเน้นรสชาติของวัตถุดิบ ไม่ค่อยมีเคร่ืองปรุง 
อยากเค็มเติมชีท อยากหวานเติมนํ้าตาล อยากเปร้ียวก็ต้องเติมชีท รสชาติดิบ ๆ  ผมว่าไม่ค่อยอร่อย ราคา 8.30 
CHF ตอนทานข้าวได้น่ังคุยกับเพ่ือนชาวต่างชาติ มีครูชาว Iran ที่เก่งเร่ืองดาราศาสตร์ แต่ผมก็ฟังไปส่วนใหญ่เค้า
จะบ่นประเทศตวัเองให้ฟังว่าเงินเดือนน้อย ส่วนผมก็คุยกับทาเคชิ ถ่ายรูปกันสนุก 

20.30 น. ข้ึนไปห้อง 60 เป็นห้องประชุมหรูหรา เริ่มกิจกรรมที่สอง คือ introducing remark  
โดย Konrad เป็นการแนะนําการใช้ชีวิต และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรับเงินของประเทศสมาชิกที่ต้อง
ไปรับที่ post office ส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกให้ไปรับที่ Muareen และที่สําคัญคือ การเข้าใช้ Internet 
(ซึ่งผมสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ในวันน้ีเอง) 

เสร็จงานประมาณ 21.00 น. พระอาทิตย์ยังสว่างเหมือนบ่ายสามโมง  คืนน้ันนํารูปลง Facebook กัน
ตลอด แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดใน CERN คือ ต้องให้เจ้าหน้าที่ของ CERN รับรองการกระทําทุกอย่าง ไม่ว่าจะใช้ 
Internet เช่าจักรกยาน หรือทําบัตรประจําตัว ต้องอ้างอิง Konrad หรือไม่ก็  Muareen ทุกคร้ัง  
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รู
      รูปที่ 3.7 การปฐมนิเทศโครงการ       รูปที่ 3.8 หลังห้องเวลาสามทุ่ม 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558  

1. Registration 
2. Visit CERN facilities: Synchrocyclotron 

วันนี้เป็นวันแรกของการเรียน เริ่มแรกเรียนเรื่อง ความสําคัญของโครงการ HST 2015 ว่าจุดประสงค์ของ
โครงการนี้คือการเตรียมครูเพ่ือเผยแพร่ความรู้ เพราะครูสอนต่อไม่รู้จบ ดังน้ัน ถ้าเราฝึกครูหน่ึงคนจะทําให้คน 
รู้เรื่องเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคได้เป็นสิบ ๆ คน ผ่านระบบการศึกษา ต่อด้วยแนะนําห้อง Lab ใน CERN  
โดยที่ CERN จะมีห้อ งLab เป็นหน่วย ๆ หลายหน่วยมาก หลังจากน้ันได้เรียนเร่ือง แนะนําสู่ฟิสิกส์อนุภาค และ
ประวัติของ CERN  

ตอนบ่ายได้ไปเย่ียมชม Synchrocyclotron เป็นพิพิธภัณฑ์ Interactive จัดแสดงการทํางานของเครื่อง 
โดยระบบเลเซอร์ หลักการทํางานของเครื่องน้ีคือ การที่มีแผ่นแม่เหล็กต่างข้ัวสองซีกที่สามารถสลับข้ัวได้ ทําหน้าที่
ในการเร่งอนุภาคด้วยสนามแม่เหล็ก ให้อนุภาคเคล่ือนที่เป็นวงกลม เมื่อความเร็วมากข้ึนทําให้รัศมีของลําอนุภาค
เพ่ิมมากข้ึน ทําให้เมื่อต้องการใช้พลังงานสูง ๆ จึงเกิดข้อจํากัด  
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รูปที่ 3.9 แสดงเคร่ือง Synchrocyclotron  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558  

1. Lecture : Lectures on Applications: Medical applications 
2. Work groups: concept and offer 
3. Lectures on Particle Physics: Particle Physics 
4. Work groups: Decisive phase 
5. Social Events: Pizza & Bowling 

ตื่นเช้ามาประมาณ 6 โมงเช้า อากาศร้อนมาก ทั้งคืนผมนอนไม่ได้ จนผมมีความคิดว่าเอาผ้าแช่นํ้าแล้วมา
ห่อตัวดีกว่า ค่อยยังชั่วพอหลับได้บ้างแต่ไม่สนิทเท่าไหร่ ไม่มีพัดลม ไม่มีลมพัดให้ผมได้สบายบ้างเลย ตื่นเช้ามา
เหมือนเดิม อาบน้ํา 10 นาที อ่านอีเมล์เหมือนทุกวัน เสร็จแล้วก็รอ roommate อาบนํ้า (เค้าอาบเร็ว ผมช้าเอง) 
เสร็จแล้วก็ไปเตรียมอาหารเช้า มื้อเช้าวันน้ีคือ ไข่คน (ตอนแรกว่าจะเป็นไข่ดาว แต่ว่าไหน ๆ ไข่แดงแตกแล้วก็ทํา
ไข่คนมันเลย) กับ chocolate cereal with milk พอกินได้ครับ  
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รูปที่ 3.10 อาหารมื้อเช้า 

วันน้ีจ่ายหนักหน่อยซื้อ Sim card สําหรับโทรต่างประเทศ 20 CHF  ราคาเท่ากับ pasta ดี ๆ มื้อเดียว  
ซื้อเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้อง lecture เร่ืองแรก Accelerator on Medical applications ประเด็นหลักคือ Hardron 
accelerator therapy  มีความแม่นยํากว่า X-ray therapy  และการทํา chemotherapy  แล้วก็ได้ผลดีกว่า 
คํานวณได้แม่นยํา ต้นทุนในการรักษาต่ํากว่าการทําเคมีบําบัด เนื่องจากการักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้าง
ความเสียหายให้กับ cell รอบข้างน้อยลง และช่วยลดค่าใช่จ่ายในการรักษา 

หลังจากน้ันได้มีการแบ่ง Work group โดยมีท้ังหมด 7 กลุ่ม คือ 1. Cosmic ray 2. Particle physics 
games 3. Medical application from particles physics 4. Hand on and S’cool activities 5. Girl in 
physics classroom  6. LHC data 7. Education at CERN  โดยผมเล็งไว้สองกลุ่มคือ กลุ่มที่ 4 Hand on  กับ 
6. LHC data เพราะว่ามันดูยากแล้วก็ท้าทายดี ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจาก LHC   

อาหารกลางวันวันน้ีของผมคือ pasta with ปลากระป๋องราดพริก กับ lasagna มันเข้ากันดีนะอร่อยด้วย
และอิ่มมาก มื้อน้ีมีเพ่ือนร่วมโต๊ะ คือ Takeshi คนเดิมเพราะผมกับเค้าภาษาอังกฤษแย่พอกัน เค้าพูดไม่ได้เลย ได้
แต่พูด Thank you  แล้วก็เปิด dictionary แต่เค้าสุภาพและเป็นมิตรมาก  
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รูปที่ 3.11 กินอาหารกลางวันกับเพ่ือนใหม ่

ในช่วงบ่ายได้เรียนเก่ียวกับ particles physics แต่ว่าคราวนี้มาแปลกเค้าพูดถึง quantum mechanics 
แล้วก็ Quantum field ผมชอบมากเค้าพยายามพูดถึงเรื่อง breaking symmetry, electron positron 
interaction แล้วก็เร่ืองของ 4 vector relativity quantum theory อาจเป็นเพราะผมเข้าใจในภาษาทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าภาษาอังกฤษ สรุปคือ เค้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของการค้นพบองค์ประกอบของอะตอม  
สมัยรัทเทอร์ฟอร์ด จนมาถึงแบบจําลองของ quantum โดยอธิบายอนุภาคเป็นลักษณะฟังก์ชั่นคลื่น ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ถึงสถานะของอะตอม ต่อมา Dirac ได้พัฒนาทฤษฏี quantum relativity โดยใช้ฟังก์ชั่นคลื่นเป็นแบบ  
4 Vector ซึ่งสามารถอธิบายการมีอยู่ของ fermion (ชื่อตระกูลของอิเล็กตรอน) ต่อมา Feyman และหลายคนได้
พัฒนา Quantum electro dynamics ซ่ึงสามารถอธิบายเก่ียวกับการมีอยู่ของ Photon และสมบัติของมัน 
รวมถึงสามารถอธิบายบทบาทของ Photon interaction ระหว่าง fermion ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับคณะครู
มากมายถามกันไม่หยุดเลย ผมมีคําถามเก่ียวกับ symmetry ซึ่งจริง ๆ แล้วทางหลักของเรขาคณิตการมีอยู่ของ
symmetry น้ันสามารถสร้างได้หลายระนาบ และเบาะแสของการมีอยู่ของ anti-particles แต่ละคู่สามารถ 
คาดเดาได้จากการมีอยู่ของ symmetry ของแต่ละอนุภาค เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมากกว่า 1 คู่ปฏิสสาร เค้าก็ตอบ 
แต่ผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ เพราะว่าสสารที่จริงแล้วนอกจากประจุที่บ่งชี้ symmetry แล้วยังมีพวก left handed กับ 
right handed อีก ซึ่งผมต้องค้นคว้าเองต่อไปเพราะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ 

หลังจากน้ัน ได้ทําการเลือกกลุ่ม น่าสงสาร Takeshi และน่ายกย่องในทางเดียวกันในจุดยืนคือเค้าพูด
อังกฤษไม่ได้เลย แต่เค้าเลือก Work group ที่ยากที่สุด คือ LHC DATA ด้วยความมุ่งมั่นมากเค้าอยากรู้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งเป็นกลุ่มของ Konrad ด้วยหลายคนกลัวมากแต่เค้าเลือกแบบไม่สนใจใคร   
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ส่วนผมได้เลือกรอบสุดท้าย ทําให้ที่กลุ่มที่ตั้งใจไว้เต็มหมด ผมเลยไปเลือก Cosmic ray แทน เสร็จแล้ว 
Konrad ได้แบ่งกลุ่มทํา Cloud chamber  โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ผมอยู่กลุ่มแรก ในช่วงบ่ายก็เตรียมตัวไป 
Social Event คือทาน Pizza และเล่น Bowling เมื่อไปถึงร้าน Pizza and Bowling ผมอยู่ lanes ที่ 2 โดยเล่น
ไปกินเบียร์ไปสนุกมาก ได้รู้จักเพ่ือนใหม่เยอะแยะ มีครูจากฝรั่งเศสที่เล่นไม่เป็น แล้วไม่ค่อยเข้าใจกติกา เพ่ือน ๆ 
ร่วมทีมก็ช่วยกันแนะนําครับ  

 

รูปที่ 3.12 ถ่ายรูปกับเพ่ือนครูขณะเล่น Bowling 

ผมได้ 77 คะแนน ได้ที่สองของเลนส์น้ี เล่นเสร็จไปทาน Pizza ซึ่งเป็นแบบบุฟเฟ่ต์สั่งไม่ได้ว่าจะเอาหน้า
ไหน และต้องให้เค้ามาตักให้เท่าน้ัน ถ้าอยากทานอย่างอื่นนอกจาก Pizza, beer, wine ต้องจ่ายเพ่ิม แพงด้วย 
เพราะเพ่ือนชาวเนปาล สั่งโกโก้ 7.40 CHF แต่ว่า Wine ที่น่ีรสดีมาก แต่ว่า Pizza แตกต่างจากเมืองไทย  
ขอบกรอบแป้งบางอร่อยสุด ๆ แต่ที่ตะลึงเลยคือ เค้าใช้นํ้าพริก (เหมือนนํ้าจ้ิมมะม่วง แต่ใส่พริก) เป็นเครื่องปรุง  
ไม่มีซอสมะเขือเทศ หรือออริกาโน่ แต่อร่อยดี ระหว่างกินก็ได้คุยเล่นอะไรไป แต่เจอ culture shock คือเพ่ือนชาว 
เนปาล เค้าพูดไม่รู้เรื่อง เค้าคงพยายามบอกว่า อย่ากินเบียรก์ับ wine ผสมกันมันไม่ดี แต่ไม่มีใครเข้าใจ เค้าเลยดึง
แก้ว wine จากปากมารีอาเลย แล้วก็เอาช้อนเค้าตักไวน์ แล้วก็เอาเบียร์ของ เทอโร เพ่ือนชาวสวีเดนมาผสมกัน 
แล้วก็บอกว่ามันไม่ดี คนอื่นงงกันผมก็ได้แค่บอกว่า culture shock   
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  

Cloud Chamber Workshop:  

Particles Physics 2: Rolf Landua 

Workgroup session  

วันน้ีตื่นมาอากาศดี ออกไปว่ิงออกกําลังกายระหว่างประตูฝั่งฝรั่งเศสกับท่ีพัก 1 รอบ แล้วจัดการอาหาร
เช้า วันน้ีทําไข่สองฟองใส่ salami แล้วก็นม อร่อยพอตัว วันน้ีกิจกรรมแรกคือ Could Chamber workshop ผม
เดินไปกับ Takeshi ที่ reception หลักของ CERN เค้านัดเจอกันที่น่ันแล้วก็เดินตาม Konrad ไปที่ S’cool lab  

 

รูปที่ 3.13 ทํากิจกรรม S cool Lab  

ที่ S’cool lab ได้ทํา Cloud Chamber ผมเคยได้ทําตอนที่อยู่ไทยมาแล้ว แต่ของเค้าใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
มากกว่า คือใช้แผ่นเหล็กเซาะร่อง และกล่องอะคริลิคใสแทน หลักการทํางานของ Cloud Chamber คือเมื่อ 
Isopropyrene ระเหยมาที่ที่อุณหภูมิต่ํากว่าแล้วก็เกิดการควบแน่น และเกิดภาวะ meta stable คือเกือบจะ
เปลี่ยนเฟสของสสาร เมื่อมีรังสีคอสมิกที่มีพลังงานสูงพอ เช่น muon เข้ามาสู่ cloud chamber ที่อยู่ภาวะ 
metastable ผ่านอนุภาคน้ันจะปล่อยประจุ และพลังงานกับแอลกอฮอล์ที่อยู่สภาวะ meta stable ทําให้เกิดการ
ควบแน่นเป็นเส้นคล้ายเป็นลําอนุภาค โดยกลุ่มผมได้ตั้งคําถามที่ว่า ลักษณะของลําอนุภาคบ่งบอกชนิดของอนุภาค
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ได้ไหม โดยลักษณะของอนุภาคมีทั้ง positron ซึ่งลักษณะของ positron จะเป็นข้ัวทําให้ลักษณะของอนุภาคมีการ
โค้ง แต่ว่า muon หรือพวกอนุภาคสูงจะมีลําขนาดใหญ่  

เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ผมไปซักผ้า การใช้งานเครื่องซักผ้าน้ันต้องทําการซื้อบัตร 5 CHF (ได้คืนเมื่อเอา
บัตรไปแลก) และเติมเงินอีกตามต้องการ โดยพ่ีทวีวัฒน์ได้เติมไป 30 CHF โดยต้องทําการเสียบบัตร เพ่ือให้เครื่อง
เช็คบัตรว่าเงินเหลือพอไหมแล้วทําการกดโปรแกรม เมื่อผ้ซักาเสร็จแล้วต้องทําการเสียบบัตรเพ่ือหักเงิน ผมงงว่า
ทําไมเค้าไม่หักเงินก่อนซัก หลายอุปกรณ์ในสวิสเซอร์แลนด์เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าคนเค้าไม่โกงแน่นอน ถ้าโกง
คงไม่ได้เงินสักบาท  

พอซักผ้าเสร็จ ไปทําอาหารทานเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไป ฟังการบรรยายเรื่อง particle physics part 
2 เป็นการบรรยายถึงการทํางานของ Higgs boson ว่าทําไมมีมวลมาก ซึ่งเป็นเพราะสนามที่กระจัดกระจาย เมื่อมี
อนุภาคที่มีอยู่ในข่ายปฏิสัมพันธ์ ก็จะทําการขวางทําให้เกิดการเฉื่อยของสสารที่มีมวล แต่เมื่อสสารที่ไม่มีมวลอย่าง 
Photon น้ันก็จะผ่านไปเลย ทําให้อนุภาคจําพวก Photo น้ันไม่สามารถรับรู้ได้ถึงมวล นอกจากนี้ยังได้บรรยายถึง 
super symmetry ที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของคู่ anti-particles และครอบคลุมไปถึงเร่ืองของ string theory ด้วย   

เสร็จจากการบรรยายแต่ละกลุ่มแยกไปทํา workgroup ต่าง ๆ โดย work group ของผมมีแต่ครูเก่ง ๆ 
อยู่กันเต็มไปหมด มี Mihily จากฮังการี ได้เอาเครื่องตรวจวัดของเค้าที่ใช้ raspberry pi เป็นบอร์ดในการจัดเก็บ 
ประมวลผล และกลุ่มของครูชาวฝรั่งเศสที่จะเอาเคร่ืองมือไปวัดสถานที่ที่มีความสูงต่างกัน และกลุ่มผมตกลงกันว่า
จะใช้อุปกรณ์ handheld ในการตรวจจับ โดยกลุ่มของผมแบ่งออกเป็น 3 method คือ ใช้ app มือถืออย่าง
Radioactive counter ในการตรวจจับ ซึ่งจะได้ข้อมูลออกมาครบถ้วนแต่ว่าแพง อีกโปรแกรมคือ DECO ที่แสดง
แต่ภาพและเก็บผลไว้ใน server โดยทั้งสองจะนํามาเปรียบเทียบกับเครื่อง Geiger counter ของ Paco โดยก่อน
กลับทั้งกลุ่มเราได้นัดกันไปทานข้าวท่ีร้านอาหารอิตาเลี่ยนในวันพรุ่งน้ี เสร็จแล้วก็กลับไปทําอาหารเย็นท่านเช่นเดิม  
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  

‐ Lecture on particles accelerator 1-2 
‐ Magnet facilities 
‐ Particle physics 3 
‐ Workgroup  

วันน้ี ตื่นเช้ามาไปว่ิงวันน้ีไปไกลกว่าเดิมเล็กน้อยคือไปฝั่งฝร่ังเศส อากาศดี ไม่เหน่ือยมากเท่าไหร่ แต่ว่าวิ่ง
ข้ึนเขา ปวดขานิดหน่อยแต่สนุกดีครับ  

 

รูปที่ 3.14 แสดงการว่ิงยามเช้า  

กลับมาทานข้าวเช้า วันนี้ทําโจ๊กใส่เน้ือบดและไข่กับนม พอทานได้ครับ แล้วไปเรียนต่อเร่ือง particles 
accelerator 1-2  โดยรายละเอียดเป็นการบอกหลักการทํางานของเคร่ืองเร่งอนุภาคว่าใช้แม่เหล็กทั้งสองแบบ
เพ่ือบังคับให้อนุภาคเคล่ือนที่ได้ คือ แบบ dipole เพ่ือทําการให้ลําอนุภาคเลี้ยว  กับ quadruple  ที่ทําหน้าที่ใน
การบีบลําอนุภาค โดยมีสถานีตรวจวัดที่ทําการตรวจวัด Higgs Boson สองสถานีคือ ATLAS จะใช้แม่เหล็กแบบ 
toroid แต่ว่าเครื่อง CMS ใช้แบบ solenoid เลยมีขนาดเล็กกว่า ATLAS ประมาณ 3 เท่า การบรรยายในส่วน 
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ที่สองเป็นเรื่องของตัวตรวจจับว่าใช้ calorimeter และ silicon tracker อย่างไร โดยcalorimeter น้ันทําการ
ตรวจวัดพลังงานของอนุภาคที่เข้ามา ส่วน silicon tracker น้ันไว้สําหรับติดตามลักษณะการเคล่ือนที่ของอนุภาค 

ช่วงบ่ายได้ไปชม Magnet facilities กิจกรรม Magnet facilities เป็นการไปเยี่ยมชมสถานที่บํารุงรักษา
แม่เหล็กสารตัวนําย่ิงยวด ที่เป็นองค์ประกอบเป็น LHC  

 
รูปที่ 3.15 superconducting magnet ที่ศูนย์ Magnet facilities 

แม่เหล็กที่ใช้ใน LHC เป็นแม่เหล็กที่ทํามาจากสาร superconductor โดยใช้ฮีเหลียมเหลวในการลด
อุณหภูมิให้เกิดสภาวะ superconductor โดยสายของสาร superconductor wire น้ันใช้ทองแดงเป็นฉนวน
เพราะอุณหภูมิขณะที่สารเกิดสภาวะ superconductor โดยวัสดุน้ีจะนําไปสร้างแม่เหล็ก dipole สําหรับทําหน้าที่
เบ่ียงเบนอนุภาค และ quadruple สําหรับโฟกัสตามแนวแกน x และ y   

หลังจากกลับมาก็ลุย Lecture ต่อในเร่ืองเก่ียวกับ beyond particle physics ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับ 
SUSY, dark matter, string theory ใน 8 มิติ ที่ว่าด้วยสสารทุกชนิดเกิดจากการสั่นของสนามบางอย่างในปริภูมิ 
8 มิติ  
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ต่อด้วยการเข้า workgroup วันน้ีมีเรื่องที่น่าสงสารคือ Takeshi เพ่ือนชาวญี่ปุ่นที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยได้
ขอเข้าร่วมกลุ่มกับเพ่ือนชาวฮังการี แต่ว่าเพ่ือนชาวฮังการีคนน้ีพยายามอธิบายว่า เร่ืองของเค้าเป็นเรื่องเฉพาะ 
และต้องการนักเทคนิคที่มีประสบการณ์แล้ว แต่ดูเหมือน Takeshi ไม่เข้าใจ ทาง Mihily ก็แยกไปทํางานกลุ่มอื่น 
เหลือ Takeshi คนเดียว Konrad ต้องเข้ามาสอนเรื่อง data analysis ให้ ส่วนกลุ่มผมก็ลองโปรแกรม Deco ลอง
ทดสอบและวัดวันแรกแล้วรอ upload ข้ึนบนฐานข้อมูล  

 

รูป 3.16 การทํางานของWork group 1 Cosmic Ray  

เมื่อเสร็จแล้วพวกเราไปทานอาหารพร้อมกันที่ร้านอาหารอิตาลี อยากบอกว่าไม่ถูกปากเลยครับ อาหาร
โซนยุโรปจะเน้นรสชาติจากวัตถุดบิธรรมชาติ เช่น ผมสั่งสปาเก็ตตี้ชีส ก็มีแค่เส้นสปาเก็ตตี้กับชีสในซอสมะเขือเทศ 

ส่วนพิชช่าชีส มีแค่แป้งกับชีส พิซซ่าเนื้อ มีแป้ง ชีส 
เนื้อสด ๆ อาหารที่ผมสั่งราคา 32 CHF  ราคาแพง
มาก  แต่ เ ป็นราคาอาหารปกติ ในร้ านอาหาร
ระดับกลาง ๆ ใน Geneva ร้านอาหารใน Geneva 
น้ันมีระดับ 10 - 15 CHF จะเป็นร้านพวก kebub 
กับพิซซ่า หรือแฮมเบอร์เกอร์ ต่อมาก็เป็นระดับ
ร้านอาหารกลาง ๆ ราคาจะอยู่ที่ 25 – 35 CHF 

  
 รูปที่ 3.17 อาหารมื้อเย็นทีร้่านอาหารอติาลี 
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เสร็จแล้วก็ไปดื่มเบียร์กันที่ร้านที่มีภาพฝาผนังเป็นรูปรถจักรยาน แถวสถานี Cornavin ที่น่ีราคาเบียร์ 
แก้วละ 6 CHF คนยืนดื่มกันเยอะมาก ผมดื่มไป 2 แก้ว ในช่วงที่เดินทางกลับที่พักเกิดเหตุการณ์ระทึกมาก ผมกลับ
พร้อมครู Mariah ชาวอิตาลี ผมไปกดตั๋วรถให้เค้า ทันใดน้ันมีคนมาขอเงินผม ผมกลัวมากเลยให้ไป 5 CHF  

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558  

‐ Lectures on Particle Physics: Detectors 
‐ Visit CERN facilities: Visit to the Compact Muon Solenoid Service Cavern 

วันนี้ เป็นวันที่เรียนเก่ียวกับเครื่องตรวจวัดเป็นหลัก ซึ่งหลักของการสร้างเครื่องตรวจวัดจะมีองค์ประกอบ 
3 อย่างคือ calorimeter สําหรับวัดพลังงาน Tracker เป็นตัววัดทิศทาง และแม่เหล็กเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็ก 
เพ่ือหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคที่ตรวจจับได้ การบรรยายในช่วงแรกเป็นการเรียนเรื่องเทคโนโลยีในการสร้าง
และการใช้เครื่องตรวจวัด โดยเคร่ืองแรก คือ ATLAS ที่เป็นเคร่ืองที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเพราะใช้ Toroid ในการสร้าง
สนามแม่เหล็ก Superconductor  แบบ 8 ข้ัว โดยเน้นไปท่ีการตรวจหา Higgs decay เคร่ืองที่สองคือ CMS เป็น
เครื่องตรวจจับที่มีขนาดเล็กเป็นสองเท่าของ ATLAS  เพราะว่าเป็นแม่เหล็กแบบ Solenoid  ใช้ตรวจวัดหา Higgs 
decay เช่นเดียวกับ ATLAS แต่ว่าคนละวิธีการเพ่ือเอามายืนยันซึ่งกันและกัน โดยท่ีการนําเสนอนี้ จะเน้นไปที่
ระบบทางวิศวกรรมของ CMS รวมถึงการส่งต่อข้อมูลที่ต้องรวดเร็ว และแม่นยํา ต้องมีตัวประมวลผลที่สามารถ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ  

 

รูปที่ 3.18 เย่ียมชม CMS 
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หลังจบการเรียนภาคเช้า Konrad ได้นัดพบกันช่วงบ่ายที่หน้าห้องพักเลขท่ี 39 เพ่ือเดินทางไป CMS ซึ่ง
เหมือนเดิมผมกลับไปทําอาหารกลางวันทานโดยวันน้ีนํา lasagna ที่ซื้อมาจาก Carrefour มาอุ่นทาน เมื่อได้เวลา
บ่ายโมงครึ่ง จึงลงมารอรถเพ่ือที่จะไป CMS และได้คุยกับครูจากบัลแกเรียเรื่องเหตุบ้านการเมืองของประเทศ 
บัลแกเรีย จนเมื่อเดินทางไปถึง CMS ซึ่งห่างจาก CERN ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่กลางทุ่งทานตะวันและข้าว
บาร์เลย์ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผมเร่ิมจากห้องบรรยายท่ีแยกส่วนของเครื่องตรวจจับต่าง ๆ มาให้ดู
เช่น tracker และแม่เหล็ก NbTi2 ที่เป็น Superconductor magnet ไปจนถึงห้องประมวลผลข้ันต้น ห้อง server 
และต่อด้วยส่วนของห้องปฏิบัติการแต่ว่า Operate อยู่ไม่สามารถเข้าชมได้ และต่อด้วยห้องประวัติของ CMS แล้ว
กลับมาดูถังฮีเหลียมเหลวที่ใช้สําหรับลดอุณหภูมิให้ต่ํากว่า tC คือจุดที่ NbTi2 กลายเป็น superconductor และ
ทําให้ทองแดงที่เป็นโลหะกลายเป็นฉนวน (เหตุผลคือการที่เลือกใช้ Cu เพราะที่อุณหภูมิน้ันยังมีความยืดหยุ่นบ้าง 
สามารถงอได้ ผิดกับฉนวนอื่นที่แตกกรอบ) ก่อนกลับผมได้ไปเดินซื้อของที่ Carrefour ได้ Pizza มาถาดใหญ่อิ่มแน่  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558  

ตื่นเช้ามาวันน้ีประมาณ 8 โมงเช้าสบาย ๆ นัดกับพ่ีทวีวัฒน์ และTakeshi ไว้ว่าจะไปเที่ยวโลซาน ออก
เดินทางแบบไม่เร่งรีบ โลซานเป็นเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ผู้คนในเมืองใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นหลัก ตั้งอยู่
บริเวณทะเลสาบเจนีวา ติดกับเมืองเอวีย็อง-เล-แบ็งของประเทศฝรั่งเศส โลซานเป็นเมืองหลวงของรัฐโว ตั้งอยู่ห่าง
จากเมืองเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร การเดินทางมาจากเจนีวาไม่ยากเลย เพียงแค่ซื้อตั๋วที่ 
SHH ที่สถานี Canavence มีถนนมีประกายเพชร มีร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านบุษบา ท่ีอร่อยมาก มีโบสถ์ท่ีสวยงาม  

 

รูปที่ 3.19 โบสถ์สวยงามที่ตดิกับสถาน ีgare cornavin 
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ค่าตั๋วไปกลับ 45 CHF ครับ แพงมากครับ รถไฟที่ไปเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง สะอาด สวยงาม และ
เร็วมากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงโลซาน ท่ีสําคัญมีที่จอดรถจักรยานในรถไฟด้วย สามารถเอารถเข็น 
รถจักรยานขึ้นรถไฟได้โดยไม่เกะกะ มีเจ้าหน้าที่บริการทุกโบกี้ สมกับเป็นประเทศที่ผู้คนใช้จักรยานเป็นอันดับ 
ต้น ๆ ของโลก ตลอดข้างทางเป็นเส้นทางเลาะทะเลสาบ สวยงามพอตัว ความเร็วของรถเลยเป็นอุปสรรคสําหรับ
การถ่ายรูปเพราะเร็วจนถ่ายข้างทางไม่ได้  

เมื่อถึงโลซาน ทางออกจากสถานีรถไฟมีห้างชื่อ CO-OP และทางเหนือมี Information center ผมเดินไป
หยิบแผนที่จากท่ีน่ี เป้าหมายแรกคือไปทะเลสาบเจนีวา เดินไปประมาณ 1.6 km เป็นทางลงเขาตลอด ข้างทาง
เป็นบ้านสถาปัตยกรรมยุโรปร่วมสมัยสวยงามมาก 

 

รูปที่ 3.20 สภาพบ้านเมือง โลซาน 

บ้านเมืองเค้าไม่มีสายไฟครับ มีแต่สายรถรางเรียบร้อยมาก รถรางก็สะดวก ไร้มลพิษ แบบสามารถยืนข้าง
ถนน แล้วสูดลมหายใจได้เต็มปอด เดินไปชมบ้านเมืองไป ซึมซับบรรยากาศแบบยุคกลาง เมื่อถึงทะเลสาบเจนีวา 
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบน้ีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และบางส่วน
อยู่ในเขตประเทศฝร่ังเศส มีพ้ืนที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งนํ้าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป  
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รูปที่ 3.21 ทะเลสาบเจนีวาท่ีเมืองโลซาน 

ทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสําคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และติดสองประเทศครับ คือ 
สวิตเซอร์แลนด์ และฝร่ังเศส สามารถเช่าเรือข้ามฝั่งไปฝร่ังเศสได้ นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดมาก เอาไปทํา
นํ้าประปาของที่น่ีได้ทั้งเมือง ชนิดที่ว่าคนที่น่ีเค้ากดนํ้าข้างทางดื่มกัน เจอนํ้าพุเค้าก็ดื่มกันไม่กลัวเลย ผมเดินถ่ายรูป
ไปเรื่อย ๆ ช่วงกลางวันเราทานอาหารที่ร้านอาหารด้านบนท่ีเค้าขายตั๋วเรือ อร่อยมากไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์
อร่อยขนาดน้ีมาก่อน แพงด้วย เมื่ออิ่มอร่อยแล้ว วางแผนไปเดินเที่ยวต่อ แหล่งต่อไปผมต้องการเดินไปที่เขตเมือง
เก่า และโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองเก่า ผมเริ่มกางแผนที่แล้วเดินไปเรื่อย ๆ ทางสถานีรถไฟ เดินต่อไปอีกนิดเจอเมือง
เก่าที่สร้างบนเนินเขาสวยงามมาก 

 

รูปที่ 3.22 ถนนสาย shopping ของโลซานเป็นเมืองบนเนินเขา 



 

  รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสกิส์ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2558
 

34 
 

เดินไปดูข้างทางไปแล้วก็พัก ไปก็ถึงโบสถ์กลางเมือง เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และสวยงามมาก ส่วนประวัติ 
ผมไม่ทราบเท่าไหร่ ค่าเข้า 30 CHF แพงพอตัว 

 

รูปที่ 3.23 โบสถ์กลางเมือง 

พวกเราน่ังเล่นแถวโบสถ์กลางเมือง แล้วเดนิทางกลับครับ เพราะเหน่ือยและปวดขามาก ขากลับผมทาํตั๋ว
รถหายทําใหต้อ้งซือ้ตั๋วใหม่ กลับถึง CERN ประมาณ 2 ทุ่ม เหน่ือยแต่สนุกมากครับ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558  

‐ Social Event: Geneva treasure hunt  

วันน้ี ตื่นมาตอนเช้าประมาณ 8 โมง  Konrad แจ้งว่า ตอนเช้าจะมีการเล่น football นัดกระชับมิตร แต่
กลายเป็นว่าไม่มีใครลงมาเล่นเลย ผมจึงไปน่ังคุยกับครูชาวอิหร่าน เรื่องหลักสูตรฟิสิกส์ของไทยแทน ครูชาวอิหร่าน 
เล่าว่าที่อิหร่านข้าราชการทุกคนทํางาน 25 ปีแล้วก็เกษียณ สามารถหางานใหม่ได้ และได้บํานาญหลังจากเกษียณ
แล้ว การเป็นครูได้น้ันยากมากต้องมีการสอบประมวลทุก 3 ปี แต่เงินเดือนสูงพอตัว 

ตอนบ่าย Konrad นัดเจอที่ Post office เพ่ือไปที่เจนีวาโดยได้แจกคําใบ้ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ผมได้อยู่กลุ่ม
ที่ทํางานเก่ียวกับ Cosmic rays กับ Game for education โดยทาง Pacco แนะนําให้ซื้อตั๋ววันเพราะว่ากิจกรรม
เกิน 1 ชั่วโมง โดย 2 คน จ่ายเพียง 10 CHF  
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รูปที่ 3.24 กลุม่ Treasure Hunt 

เมื่อไปถึงท่ี Geneva กิจกรรมแรกคือการนับธง และไปที่อนุสาวรีย์ชองคาร์ก ลุซโซ แล้วเดินไปที่ลาน
สวนสาธารณะ จนถึงมหาวิทยาลัยเจนีวา แล้วไปต่อที่เมืองเก่าเจนีวาเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ของเจนีวาเรื่องการ
ปฏิรูปศาสนาของนักบุญทั้ง 4 แล้วเดินกลับมาที่นํ้าพุที่ถนน Monc blanc  เพ่ือน่ังเรือกลับ ท่ีจริงแล้วเหลืออีก
หลายที่แต่ว่าทุกคนตกลงกันว่าพอก่อนเพราะเหน่ือย  

 

รูปที่ 3.25 ประชมุกลุม่ระหว่างน่ังรอ 
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ระหว่างช่วงน่ังพักผมได้คุยกับครูชาวบัลแกเรีย ซึ่งเล่าว่ามาท่ีน่ี 2 คร้ังแล้ว แล้วเราก็ไปท่ีร้านอาหาร ผมขอ
อภัยจําชื่อไม่ได้ แต่เห็นว่าข้ึนชื่อของท่ีน่ี นักท่องเที่ยวเต็มตลอดปี ต้องจองกันเป็นอาทิตย์ ๆ ที่น่ีดนตรีเพราะมาก 
แต่ว่าอาหารไม่ถูกปากเหมือนเดิม ผมสั่งไก่ครับ ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แต่รู้ว่าไม่อิ่มเพราะมีไก่ชิ้นเดียว  
ที่สนุกคือได้คุยกับเพื่อน ๆ ต่างชาติ พอ 5 ทุ่มผมก็กลับ ขากลับเดินกลับทางน้ําพุครับเพื่อไปข้ึนรถที่สถานี jet deu 
เพ่ือกลับไปที่ CERN  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  

‐ Computing at CERN 1h15' 
‐ Visit to the Data Centre  group hard disk (work groups 1, 2 and 5)  
‐ Visit to the Data Centre - group tape recorder (work groups 3, 4 and 7)  
‐ Work group 1 meeting 4h0' ( 503-1-001 - Council Chamber )  

สัปดาห์น้ีทั้งสัปดาห์เป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของ CERN ทั้งหมด โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ CERN น้ันมีความจําเป็นไม่แพ้ระบบ detector ที่ต้องมีความเสถียรสูง รวดเร็วและปลอดภัย 
ระบบคอมพิวเตอร์ของ CERN จะมีระบบเก็บข้อมูลที่อยู่ที่สถานี detector 1 ชุด แล้วส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ data 
center และส่งต่อไปยัง cloud ตามศูนย์ต่าง ๆ ทั่วโลก  ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ระบบ HDD จัดเก็บข้อมูลเป็น
แผ่นแม่เหล็กแบบ SATA เมื่อเต็มแล้วจะทําการเปลี่ยน HDD ด้วยหุ่นยนต์แล้วทําการกรองข้อมูลส่งต่อไปยัง data 
center ต่อไป  

เวลา 10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม Data center โดยไดช้มตู้ Server ที่ใช้เคร่ืองยนตใ์นการเปล่ียน HDD 
โดยมีระบบสํารองไฟที่เพียงพอ และมีการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงที ่ 

 

รูปที่ 3.26 ห้องบรรยาย Data Center 
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ตอนเที่ยงผมไปทานข้าวที่โรงอาหาร 2 ทาน pasta 10 CHF ตอนบ่ายมีการบรรยายของ Loft เก่ียวกับ
beyond standard model อธิบายเก่ียวกับ Higgs boson, SUSY รวมถึง String theory เป็นเรื่องท่ีสนุกมาก
หลังจากจบการบรรยายแล้วแยกย้ายกันไปทํางาน Workgroup โดยกลุ่มผมมีวิทยากรจากเยอรมันเอาเคร่ืองวัดมา
ใช้วัด Muon ซึ่งไม่ใช่วัดได้แค่ events เหมือน Geiger Counter ซึ่งน่าสนใจ แล้วกลุ่มผมก็ได้ทําผลของความสูง 
ต่อ events ของ cosmic rays  กว่าจะเสร็จเกือบ 1 ทุ่มครับ หิวข้าวมากวันน้ี ทํา pasta ซอสเน้ืออบชีสกับนม  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  

‐ The discovery of the Higgs particle 
‐ Lunch break  
‐ Cosmology and the Dark Universe 
‐ Visit to the CERN Control Centre (CCC)  
‐ Transport from CCC to the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS)  
‐ Visit to AMS Payload Operation Control Centre 

วันน้ี Konrad เปลี่ยนแปลงสถานที่สอนเป็นที่ training center ห้อง 593 ผมวิ่งกันวุ่นเลยเพื่อหาห้อง 
สุดท้ายเลยเข้าห้องสาย และผู้บรรยายปิดห้องไม่ให้เข้าห้องเพราะมาสายเกิน 15 นาที ผมยืนรอให้เค้ามาเปิดให้
โดนตําหนิว่าสาย เน้ือหาการเรียนเป็นประวัติการค้นหาอนุภาค Higgs โดยสังเกตได้จาก 2 Method คือ ศึกษาการ
สลายตัวของ Higgs เป็น W  W boson หรือเป็น Z Z boson โดยศึกษาจาก peak ของ event  

บ่ายสองเรียนเรื่อง cosmology ส่วนใหญ่พูดถึงเรื่อง General relativity, cosmic rays, background 
radiation, dark matter และ dark energy โดยได้กล่าวว่าสิ่งที่เรารับรู้มีเพียง 8% เท่าน้ัน การตรวจจับ dark 
energy และ dark matter น้ันยังอยู่ในทฤษฏี  

บ่าย 4 โมง ได้ไปเย่ียมชม AMS และ CCC  โดยที่ AMS เป็นสถานีของดาวเทียม AMS ทําการตรวจจับ
รังสี cosmic จากอวกาศ โดย module น้ี ติดตั้งที่สถานีอวกาศนานาชาติ บรรยากาศการทํางานเป็นไปอย่าง
เคร่งเครียดทํางาน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ต้องทํางานเปลี่ยนกะกันตลอดเวลาเพราะว่าข้อมูลส่งมาตลอดเวลา 
เพ่ือตรวจจับ dark matter ส่วน CCC เป็นการแนะนํารายละเอียดการปล่อยลําโปรตอน โดยระบุถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
ว่าทําหน้าที่อย่างไร ทํางานอย่างไร ส่วนใหญ่รู้หมดแล้ว คนส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ประกอบกับเวลาน้อย
เลยเลิกเร็ว  
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เดินทางกลับถึง CERN เวลา 17.30 น. ผมเลยไปซื้อของท่ี Co- op ที่ Geneva เตือนเลยครับว่าของแพง
กว่าที่ Carrefour พอสมควร 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  

‐ IPPOG and International Master Classes inspire students for particle physics  
‐ CERN's Education & Outreach Programme 
‐ ATLAS Virtual Visits 
‐ Virtual Atom Smasher - one example of an educational game in particle physics 
‐ Observing Cosmic Rays in the classroom - an example from France the COSMIX 

detector 
‐ Work groups: Work session  

วันน้ี เป็นวันที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ CERN ได้ทําการสนับสนุน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับครูที่ห่างไกลจาก 
CERN ครับ โครงการแรก IPPOG คือโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือของ 
CERN จะมีวิทยากรให้ความรู้โดยใช้ video conference ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีหรือเปล่า โครงการท่ีสอง 
คือ Outreach programme เป็นความร่วมมือของ CERN ท่ีให้ความรู้แก่ประเทศที่ห่างไกลแหล่งความรู้  
มีวิทยากรไปให้ความรู้กับประเทศน้ัน ๆ โดย CERN ได้จัดทํามาหลายปี แต่ยังไม่มีมาประเทศไทย โครงการที่ 3 
ATLAS Virtual คือ Web page ที่สร้างเพ่ือจําลองการทํางานของ ATLAS เน้นไปทางด้านการให้ความรู้กับ
นักเรียนมากกว่า แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบจําลองการทํา data analysis มีแบบทดสอบและเกมส์ จัดทําให้มี
สีสันสดใสน่าดูมาก 2) ในส่วนของ Website ยังจัดทําไม่เสร็จ 3) การเข้าชมต้องลงทะเบียนก่อนยุ่งยากพอสมควร  

ช่วงพักกลางวันน้ีผมกลับไปทํา lasagna แต่พลาดเอาไปแช่ไว้ทีตู่้แช่แขง็ทําให้ซอสเป็นนํ้าแข็ง เวลาอุ่นเกิด
ฟองอากาศ ไมอ่รอ่ยเลยแทบทานไม่ได ้

ตอบบ่ายเข้าฟังเร่ือง Cosmix (เป็นโครงการ Cosmic rays ของทางฝรั่งเศส) ซึ่งกล่าวถึงอนุภาคที่อยู่ใน
อวกาศส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่โลกจะเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์จากดวงอาทิตย์ เมื่อผ่านชั้นบรรยากาศจะ decay 
กลายเป็นอนุภาคพลังงานต่ําอื่น ๆ มากมายซึ่งเราสามารถตรวจวัดได้จากเครื่อง cosmic rays detector  โดยทาง
วิทยากรได้เอาเครื่องตรวจวัด cosmic rays มาให้ชมและดูผล ข้อดีของเคร่ืองน้ีสามารถวัด muon อนุภาคที่มี
โมเมนตั้มสูงได้ และสามารถบันทึกผลโดยตรงกับ HDD ได้เลย ไม่ต้อง interface กับ computer โดยราคาเครื่อง
อยู่ที่ 1000 € แพงนะครับ แต่ว่าประสิทธภิาพสูงมาก 
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รูปที่ 3.27 เครือ่งตรวจจับ cosmic rays 

เสร็จกิจกรรมแล้วก็ได้เข้าร่วม Workgroup ครับ คราวน้ีได้ข้อตกลงในการนําเสนอ คือการนําเคร่ืองตรวจ
วัดมาวัดในสภาพภูมิศาสตร์ต่าง ๆ โดยดูท่ีความสูงและความดันอากาศแล้ววิเคราะห์ผลทางสถิติ ผมได้รับหน้าที่ใน
การนําเสนอการวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับจํานวน events โดยได้ทําการวิเคราะห์ histogram 
การวิเคราะห์ข้อมูลน่ังทํากัน 3 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จ เรียบร้อยแล้วจึงไปวางแผนการเดินทางไปเที่ยวกับน้องพี ที่จะ
ไปปารีสครับ ผมทําหน้าท่ีจองห้องและตั๋วรถไฟผ่านบัตรเครดิต งานน้ีน่าจะมีขาดทุนกันบ้างแต่ไม่เป็นไรครับ 
กลบัไปทําสปาเก็ตตี้ซอสแกงกะหร่ีกับแฮมทานอร่อยมาก ไม่เคยคิดว่าตัวเองทําอาหารได้อร่อยอย่างนี้มาก่อน  

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  

‐ Lectures on Engineering 
‐ Visit CERN facilities: Large Magnet Facility (Building 180) 
‐ Lectures on Engineering: pt 2 
‐ Visit CERN facilities: Magnet Prototype Facility 

เช้าวันนี้ดูตารางแล้วคิดว่าเป็นวันเบา ๆ แต่ว่าไม่เลย ตื่นแต่เช้าทําโจ๊กกับ salami ใส่ไข่แล้วรีบวิ่งไปตึก 
training center เพ่ือไปฟังการบรรยายเรื่อง engineering ใน CERN ซึ่งทําให้รู้ว่าการสร้าง LHC น้ันระดม
ทรัพยากรและใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่สูงมาก เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของความรู้ด้านวิศวกรรมเรื่อง 
สารตัวนําย่ิงยวดและแม่เหล็ก  และกระบวนการในการก่อสร้าง LHC และสถานีต่าง ๆ ซึ่งช่วงแรกมีปัญหาท้าทาย
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อยู่สองเร่ืองคือ ultra high vacuum และ junction หรือรอยต่อของท่อเร่งอนุภาค ทําให้เกิดปัญหาในการ
เดินเครื่องครั้งแรกที่เกิดความเสียหายบริเวณรอยต่อ  

ในช่วงบ่าย ได้ไปเย่ียมชมสถานี Large Magnet Facility ที่ตึก 180 ซึ่งเป็นสถานีท่ีบํารุงดูแลรักษา
แม่เหล็กที่ใช้สารตัวนําย่ิงยวดในการสร้างสนามแม่เหล็ก รายละเอียดคล้าย ๆ กับการเข้าเย่ียมชม magnet 
facilities แล้วกลับมาฟังบรรยายท่ีสองเรื่องวิศวกรรมของ LHC ซึ่งอธิบายเก่ียวกับสารตัวนําย่ิงยวด LHC และการ
สร้างเครื่องตรวจจับและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจจับ  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  

‐ Lectures on Particle Physics: Antimatter 
‐ Visit CERN facilities: Antiproton Decelerator 
‐ Visit CERN facilities: ISOLDE 
‐ Hands-on activity: S'Cool LAB experiments session 

วันน้ีทรหดอดทนเหมือนเดิม เป็นวันที่มีตารางแน่นและหนักมาก 
ตื่นเข้ามาจัดการตัวเอง ทานโจ๊กใส่ไข่ฝีมือตัวเอง อร่อยกว่าโรงอาหาร
แน่นอน แล้วรีบวิ่งไปห้อง lecture ท่ีอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 km 
ระหว่างทางเดินไปเจอเพ่ือนครูคนหนึ่ง เค้าบอกว่าเค้าเคยมางานน้ี สอง
ครั้งแล้ว  

ถึงห้อง lecture วิทยากรพูดได้เข้าใจง่ายมาก เก่ียวกับการสร้าง
ปฏิสสาร ซึ่งเป็นสสารที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง แต่ว่าสปินตรงกัน
ข้าม และการสร้างอนุภาคปฏิสสารในเครื่องเร่งอนุภาค โดยปฎิสสารที่เค้า
สร้างได้คือ แอนติไฮโดรเจน  

และได้ไปเย่ียมชมหน่วยวิจัยสองหน่วยคือ LIER ที่เป็นเครื่องเร่ง 
synchrotron ขนาดเล็กท่ีรับลํา proton มาจาก LIAC 1 เพ่ือศึกษา
ผลต่าง ๆ ของแสงที่ได้จากการที่ลําอนุภาคเลี้ยวเบน และได้ทําการศึกษา 
antiproton อีกด้วย  

รูปที่ 3.28 lecture ของเร่ืองการสร้างปฏิสสาร 
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ลักษณะเด่นคือ จะเห็นองค์ประกอบลําอนุภาคได้อย่างชัดเจน สามารถเห็นได้ทั้ง quadrupole และ dipole โดยมี 
ดร.นรพัทธ์ เป็นวิทยากร ต่อด้วยสถานี Antimatter facilities เป็นหน่วยงานท่ีพูดได้ดีที่สุดที่ผมฟังมา และเป็น
หน่วยวิจัยท่ีสร้าง detector ได้ซับซ้อนมากใช้ potential ในการดักจับ positron ก่อนแล้วยิงเลเซอร์เข้าไป เกิด
เป็น positron ในสภาวะ excited state แล้วให้ positron ที่ถูก excited น้ันมาชนกับ anti-proton ที่ถูกดักไว้ 
ซึ่งจะได้ Anti-hydrogen กับอิเล็กตรอนออกมา (โอกาสได้น้อยมากด้วย) แล้วนํา Anti-proton น้ันมาใช้งาน 
อย่างน้อยก็ได้ Hyperfine structure ของการ trap และหาผลของแรงโน้มถ่วงต่อ anti-hydrogen น้ัน  

พักกลางวัน 2 ชั่วโมง แล้วไปต่อท่ี Isolode ซึ่งเป็นสถานีที่ร้อนมาก และใช้เวลาบรรยายนานมากเป็นเรื่อง
นิวเครียร์ฟิสิกส์ล้วน ๆ เก่ียวกับ isotope ต่าง ๆ เป็นการศึกษา isotope จากเครื่องเร่ง และการกระตุ้นด้วย
เลเซอร์  หลังจากกิจกรรมน้ีพัก 10 นาที แล้วไปทํา hands-on เรื่อง spectroscope การทํา hands on น้ี ทําให้
รู้ว่าครูหลายคนยังไม่เข้าใจคําว่า anode กับ cathode แล้วยังไม่เข้าใจว่า V =-5 น้ันคือ ขนาดของความต่างศักย์
คือ 5 น้ันแหละ แต่ว่าสลับข้ัว เพราะถ้าต้องการแรง e ต้องต่อสลับข้ัว ขั้นตอนการทําไม่อะไรมาก heat หัวก่อนให้
ร้อน แล้วก็ปรับความต่างศักย์ anode กับ cathode เพ่ือเพ่ิมความแรงของลําอิเล็กตรอน แล้วปรับสนามไฟฟ้าที่ 
ring เพ่ือปรับโฟกัส แล้วก็ดูผลของสนามไฟฟ้าที่ทําให้เส้น spectroscope เบ่ียงเบน  เมื่อเรียบร้อยมีนักศึกษา 
จาก Mexico มานําเสนองานเรื่อง Cheapest Linac  ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคเส้นตรงขนาดเล็ก ส่วนตัวตรวจวัด
ใช้วัสดุ fluorescents เป็นเป้า ผมงงครับ เพราะเค้าใชโ้ปรแกรม Prizi หมุนไปหมุนมา  

เสร็จจากกิจกรรมผลมไปหาซื้อของที่ Carrefour ซื้อเน้ือกับพิซซ่ามาตุนไว้ตอน 1 อาทิตย์ที่เหลือ  วันน้ี
เข้านอนเร็วเพราะพรุ่งน้ีต้องตื่นเช้า เพ่ือไปข้ึนรถไฟไป Paris เจอกันนะ Paris  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558  

ออกเดินทางตั้งแต่ตี 5 เพ่ือไปรอรถ Tram อย่างระทึกเพราะว่ารถไฟจากเจนีวาไปปารีสออกตอน 6.10 น. 
ตามตารางรถ Tram เที่ยวแรกออกเดินตอน 5.38 ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ถึงท่ีน่ันประมาณ 6 โมงเช้าน่ีคือ
คํานวณตามตารางนะครับ รถมาเวลา 5.30 แล้วออกจาก CERN เวลา 5.38 น. ไปถึงเวลา 5.58 น. ไม่ขาดไม่เกิน
เลยตรงเวลามาก 

ผมข้ึนรถไฟความเร็วสูงจากสถานี Gare de Cornavin ไปยัง Gare de Lyon ที่ Paris ครับ โดยช่วงแรก  
จะว่ิงด้วยความเร็วประมาณ 120 -180 km/h เพ่ือรับสถานีหลักอีกสามสถานี พอหมดสามสถานีคราวน้ีแหละครับ
วิ่งที่ 290Km/h ตั๋วที่น่ีไม่ต้อง print มาครับเก็บในมือถือสแกน QR code ได้สบายมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
มีปลั๊กให้เสียบชาร์จมือถือได้ บางคนก็เอา MacBook มาเล่นสนุกสนาน 4G มีตลอดสายไม่มีหลุดครับ แต่ว่าผมเล่น
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ไม่ได้เพราะปิด Roaming เบาะน่ังนิ่มสบาย ไม่สะเทือน ไม่เหนื่อย  อารมณ์เหมือนน่ังเคร่ืองบินมากกว่า ถึง paris 
เวลา 9.30 น. ตรงแป๊ะ ไม่ขาดไม่เกิน  

 

รูปที่ 3.29 คณะทอ่งเที่ยว Paris 

Paris เป็นเมืองมหานครเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นประเทศกลุ่มแรก ๆ ท่ีได้รับการฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา เป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนา มีความอิสระทางความคิด มี
ความเป็นตัวของตัวเอง รักสนุก ไม่เครียด แต่ความมีระเบียบน้อยกว่าคนสวิสเซอร์แลนด์ 

ลงจากรถไฟอากาศเย็นครับ ประมาณ 20 องศา ออกมาแล้วก็งงๆ  เพราะว่าป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส
ทั้งหมด ไม่มีภาษาอังกฤษเลย ยืนตั้งหลักกันหน้าธนาคารแล้วก็ตัดสินใจไปข้างหน้า ไปซื้อตั๋ววันของนักศึกษาครับ 
8€ ใช้ได้ทั้งวันครับ ปกติค่าข้ึนแต่ละรอบจะต้องจ่าย 1.7 ยูโร ต่อครั้ง แต่น่ี 8 ยูโร คุ้มกว่าเยอะ ระบบรถไฟฟ้าที่น้ี 
ถือว่าเป็นระบบชั้นนําในยุโรปครับ มีทุกจุดกว่า 20 สายเป็นโครงข่ายทั่ว Paris แบบออกเป็นโซน A-C การซื้อตั๋ว
ต้องดูโซนด้วยนะครับ แต่ว่าระบบรถไฟท่ีน่ีไม่จําเป็นต้องใช้รถยนต์แต่ต้องตั้งสตินิดนะครับ เพราะว่ามีแบบวนขวา 
วนซ้าย มีสถานีหยุดวิ่งและที่สําคัญไม่มีการบอกสถานีเหมือนบ้านเราว่ากําลังถึงสถานีไหนต่อไปสถานีอะไร (บอก
ไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี) ถึงที่พักแล้วมีปัญหานิดหน่อยห้องเล็กมากแค่นอนครับ ห้องนํ้าเป็นแคปซูล ไม่มีกุญแจ 

เป้าหมายแรกของเราคือ พระราชวัง Vassaillie ข้ึนรถสาย 1 (La defense)  เพ่ือไปต่อสาย C ที่สถานี 
Porte Mailot สาย C เป็นรถเหมือนรถไฟความเร็วสูงขนาดเท่ากันแต่เก่ากว่ามาก คันใหญ่ รับคนเยอะแต่โทรม
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มาก เป็นรถไฟก่ึงใต้ดินก่ึงบนดิน สุดสายแถว Henri Martin ผมจึงต้องหาทางไปสถานี javel  แผนของกลุ่มเราคือ
ต่อสาย 9 ที่สถานี la muelet แล้วไปต่อที่สาย 10 เป็นสายวงกตไปออกท่ี jevel หลงกันครับ โชคดีเจอครอบครัว
ชาวอเมริกันจะไป Vassaillie เหมือนกัน ช่วยกันหลง โชคดีเจอลุงคนหน่ึงเค้าจะไป la muelet เหมือนกันเดินตาม
เค้าไป สถานีเล็กมากครับเหมือนกลัวคนเห็น แต่ว่ามองจากสถานีไปเห็นหอ Eifel ชัดเจนมาก ลงไปสายสีเขียวแล้ว
ต่อสาย 10 มีสองขบวน คือวนขวากับซ้าย แล้วเค้าไม่บอกต้องอ่านสถานีเอง แน่นอนครับเราอ่านไม่ออก ก็น่ังไปผิด
ครับ ต้องน่ังวนผมเห็นค่าของตั๋ววันเลย สถานีต่าง ๆ สับสนมาก เพราะเหมือนกันหมดต่างแค่ป้ายโฆษณา แม้แต่
ชื่อสถานียังเกือบเหมือนกัน คือ สถานี Michel แต่วนขวาเป็น Michel Auteli และวนซ้าย คือ Michel –Molitor 
คือจํากันไม่ได้ครับ สุดท้ายมาที่สถานี Javel ได้สักที คนเยอะมาก แออัดหนาแน่น ชนิดหยุดเดินไมได้ ไหลไปตาม
ฝูงชน มิจฉาชีพเยอะ 

พระราชวัง Vassaillie เป็นพระราชวังหลวงแห่งหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส  อยู่ที่สถานี Chateua de 
Vassaille  พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก และนับเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 เพ่ือเป็นบ้านพักสําหรับล่าสัตว์  
แล้วมาสร้างจริง ๆ จัง ๆ ตอนพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แล้วก็ต่อเติมเรื่อย ๆ จนถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  เพราะว่า
พระราชวังอันใหญ่โตน้ีใช้เงินภาษีของประชาชน
ในการสร้างทําให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน  

เรานั่งรถจากสถานี Javel มาออกที่
สถานี Chateua de Vassaille  ใช้เวลา
ประมาณ 10 กว่านาที ออกมาเจอจัตุรัสที่มี 
travelling center ที่ปิดทําการ แล้วก็ร้าน 
starbucks เดินไปทางขวาครับ   
  

                      รูปที่ 3.30 Chateua de Vassaille   

 ตรงข้าม Starbucks มีอาคารใหญ่สวยงามมาก อย่าคิดว่าเป็น Chateua de Vassaille  นะครับไม่ใช่ 
เดินไปก็เจอร้านขายของฝากสองข้างทางราคาแพงมาก เดินมาถึง  travelling center แห่งใหม่ ตรงนั้นเป็นแหล่ง 
รวม Information ครับ เข้าไปสอบถามแล้วซื้อ museum pass ราคา 44 € คุ้มมากเพราะเราไม่ต้องต่อคิว  
ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวจําพวกพิพิธภัณฑ์ แค่ค่าเข้า Chateua de Vassaille ก็ 17 € แล้วครับ พวก
เราเดินไปถึงอนุสาวรีย์ของหลุยส์ที่ 14 เค้าว่ากันว่าเป็นต้นแบบของพระบรมรูปทรงม้าของบ้านเรา แล้วเดินตรงไป 
จะเห็นแถวยาวมากแต่ว่าเรามี museum pass เข้าได้เลยไม่ต้องต่อคิวถ้ารอคงเป็นชั่วโมง  
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โซนแรก เป็นประวัติการก่อสร้างและแนะนําโครงสร้างของ 
Chateua de Vassaille รวมถึงประวัติของประเทศฝรั่งเศส คนเยอะมาก
โซนนี้ เพราะอะไร ๆ ก็สวย  

โซนที่สอง เป็นส่วนจัดเก็บของเฟอร์นิเจอร์ ห้องโถง เตียงนอน 
โต๊ะ เก้าอี้ สวยครับ คนเยอะเหมือนเดิม 

โซนที่สาม คือห้องประวัติศาสตร์ เป็นห้องกระจก ซึ่งเป็นสถานที่
สําคัญในการทําสนธิสัญญาต่าง ๆ ระดับโลก เช่น สัญญาสงบศึก
สงครามโลกครั้งที่ 1 และสัญญาที่นาซีทํากับฝรั่งเศสตอนสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ห้องน้ีอยู่ตรงกลางครับ ทําให้เปิดกระจกไปเห็นสวนด้านหลังทั้งหมด 
ผมถ่ายรูปไม่ได้เพราะคนเยอะมาก 

 

รูปที่ 3.31 อนุสาวรีย์พระเจ้าหลุยสท์ี ่14  

กว่าจะออกจากห้องกระจกสุดแออัดมาได้ใช้เวลานานอยู่ครับ ไปต่อที่ห้องนอนของราชา ไม่มีอะไรมากครับ มีแค่
เตียงกับที่ผิงไฟ แต่ว่าทุกห้องจะมีภาพวาดที่สวยงามมาก ผมออกมาห้องโถงว่าจะเดินไปยังสวนแต่โชคร้ายมาช้า 
สวนปิดตอนห้าโมงเย็น เลยมาหา Alek ที่ Starbucks เพ่ือเตรียมตัวไป หอ Eifel น่ังสาย 6 ต่อเดียวถึงหอ Eifel 
สภาพมันไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิด เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ในไทย ที่มีคนขายของที่ระลึกเต็มไปหมด คนเซเนกัล คนเติร์ก เต็มไป
หมด เป็นย่านที่ reception เตือนว่าให้ระวังขโมย  

หอ Eifel ถูกตั้งชื่อตามผู้ออกแบบคือ Gustave Eiffel ทําการ
สร้างในระหว่างปี 1887-1889 นํ้าหนักของหอไอเฟลคือ 7300 ตัน  
ในการก่อสร้างใช้คนงานถึง 300 คน เพ่ือประกอบเหล็กจํานวน 18038 
ชิ้น เข้าด้วยกันโดยใช้หมุด 2.5 ล้านตัว ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการก่อสร้างสูงมาก เน่ืองจากหอ Eiffel แตกต่างจากตึกสูงใน
ปัจจุบันตรงที่เป็นหอเปลือย ไม่มีจํานวนช้ัน อย่างไรก็ตามมีการเตรียมตัว
รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเต็มที่ ทําให้มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุในการก่อสร้างเพียงคนเดียวเท่าน้ัน  

 
รูปที่ 3.32 หอ Eifel 
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เกร็ดเล็กน้อย เน่ืองจากเหล็กและโรงงานหล่อเหล็กมาจากเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งของฝร่ังเศส ทาง Paris เลยยก
พ้ืนที่ ตรงกลางของหอ Eiffel ให้เป็นพ้ืนที่ของเมืองน้ัน โดยมีคนพูดเล่นว่า เราสามารถไปสองเมืองได้เมื่อมาหอ 
Eiffel คือ Paris  และ Amiens ที่น่ีคนเยอะครับ ผมต่อแถวเข้าคิวเพ่ือเดินข้ึนไปยังชั้นสองของหอ แต่ว่าฝนตกลง
มาหนักมากแล้วมีลมหนาว มาได้ถึงชั้นที่ 1 อยากบอกว่าเมืองยามคํ่าคืนไม่ได้สวยครับ เพราะว่าหลัง 4 ทุ่มเค้านอน
กันหมด เมืองเค้ามีแต่ต้นไม้ไม่ค่อยมีไฟ ถ่ายรูปออกมาไม่สวยเห็นแต่ Arc Triumph ไกล ๆ นิดเดียว พระอาทิตย์
ตกแล้วไม่ต้องขึ้นครับ ยืนถ่ายหอข้างนอกสวยกว่าเพราะไฟเปิดสวยมาก  ไม่คุ้ม 10 € เลย  
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  

ตื่นเช้ามาประมาณ 8 โมง วันน้ีวางแผนจะไป louvre น่ังรถสาย 1 ไปลงสถานี Louvre เลยครับง่ายมาก
เดินมา 1 ช่วงตึก เห็นรถทัวร์เยอะ ๆ กับปิรามิดแก้วและ Arc Triump ด้านหน้า น่ันแหละ Louvre พิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรป เป็นความฝันของผม มาถึงด้านหน้าแถวยาวมากครับยาวกว่าท่ี Eifel แต่ว่าผมมีบัตร museum 
pass ท่ีน่ีแบ่งเป็นสามโซนคือ Richelieu, Demon, Sully ทุกโซนต้องจ่ายเงิน ผมเข้าโซนแรก Richelieu เป็นโซน
ของยุโรปยุคกลาง มีห้องพักนโปเลียนที่เป็น highlight และพวกเสื้อเกราะของนักรบเครื่องใช้ต่าง ๆ ของยุคกลาง 
วิจิตรตระการตามาก  มีพรม ผ้าม่าน ให้ชมเยอะแยะมากมาย ผมหมดเวลาไป  1 ชั่วโมงกับโซนน้ี และหลงกับพ่ี
ทวีวัฒน์ โดยสมบูรณ์หากันไม่เจอเพราะคนเยอะมาก มากตั้งแต่อ่านหนังสือเร่ือง Davinci’s  code   

 

3.33 Louvre Museum  
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ป้ายบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสล้วน ๆ คือ ถ้าอยากรู้เรื่องต้องไปเช่าเครื่อง 3DS ราคา 10 € มาผมแนะนําเลยครับ 
เพราะสะดวกจริง ๆ กันหลงได้ด้วย และเล่าประวัติได้ละเอียดกว่าไกด์เสียอีก ก่อนเข้าแต่ละโซนไปเช่าเลยครับคุ้ม  

  หลังจากนั้นด้วยความอยากดู  Mona Lisa, Virgin of rock มาก เลยไปโซน Demon โซนน้ีคนเยอะมาก 
เพราะคนมา Louvre เพ่ือดู Mona Lisa (ภาพอ่ืนเค้าไม่สนเลย) ทางเข้าอลังการมากครับเป็นบันไดสองทาง  
ตรงกลางมีรูปป้ันแม่ย่านางเรือ (ผมก็เดาไปเรื่อย) เดินเข้ามาเจอเทพอาธีน่าของกรีกเก่าแก่กว่า 2000 ปี แต่ว่าไม่มี
ใครสนใจเลย เดินมุ่งหน้าไปยัง Mona Lisa กันอย่างเดียว ก็ดีเหมือนกัน ไม่มีใครแย่งผมถ่ายรูป เดินไปเร่ือย ๆ ผม
ก็ถ่ายรูปได้ทุกรูป เจอรูปของศิลปินดัง ๆ หลายคนสวยงามมาก ยิ่งได้อ่านหนังสือ Davinci Code แล้วจะได้
อารมณ์มาก  

สุดท้ายเจอ Virgin of Rock และ Mona Lisa ในห้องของ Mona Lisa มีรูป Last Sabbath แต่ว่าคนไม่
สนใจ รุมถ่ายรูปแต่ Mona Lisa เดินไปเรื่อย ๆ เจอรูปดังอีกรูปคือ David and Goliath มีความสุขมากครับโซนน้ี 
แล้วเดินออกมาเข้าโซน Sully โซนนี้มีพระเอกคือ Venus กับ David ที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เรื่องการปั้น Anatomy 
ของคนได้เหมือนจริงมาก โซนน้ียังมีศิลปะของอาหรับ กรีก โรมันโบราณ และป้อมปราการของฝร่ังเศสให้ได้ชมอีก
ด้วยชอบครับ ขากลับออกมาด้านข้างโซนร้านอาหาร จะเจอปิรามิดทรงกลับหัวสวยงามมาก แล้วก็ออกมาสู่รถไฟ
ใต้ดิน (ผมถามทางกับตํารวจท่องเที่ยวแต่เค้าพูดอังกฤษไม่ได้)  

สถานที่ต่อมาไปปราสาท Notre Dame  ไปง่ายมากครับน่ังสาย 1 ลง Chemet และต่อสถานี Notre 
Dame  เลย ข้ึนมากลางดงร้านขายอุปกรณ์แต่งสวนเหมือนจตุจักรเลย เดินไปเรื่อย ๆ เจอโบสถ์ Notre Dame  
ขนาดใหญ่มาก คนเยอะมาก ผมต่อแถวประมาณ 45 นาที วิหารน้ีเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน Paris ใช้เวลาสร้างนับ
ร้อยปีและเป็นศูนย์รวมของเมืองบนเกาะหน้าด้านก่อนเข้าสู่ Paris ข้างในวิจิตตระการตามากครับ เงียบสงบ
ด้านล่างมีพิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถเข้าชมได้ เป็นประวัติของเมือง Notre Dame  และโบราณสถานเก่าแก่ สวยงาม
น่าสนใจมากครับ  

หลังจากน้ัน ไปดูนํ้าพุดูจัตุรัสอะไรไปเร่ือยเปื่อย ก่อนกลับขึ้นรถตอน 6.30 pm แล้วก็กลับมาที่สถานีรถไฟ
สถานีน้ีมี 2 โซนนะครับ ระวังดี ๆ และคอยดูบอร์ดของเค้าด้วยครับว่าเราต้องไปชานชาลาไหน แน่นอนครับคน
เยอะมาก แล้วผมก็ได้กลับห้องพักซะที 
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

Hand on activity 

วันน้ีเวลา 9.30 น เข้า S’ cool lab เพ่ือทํา Hand on ที่มาจาก PI ( Perimeter Institute) โดยทาง PI 
Institute เป็นสถาบันที่พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์โดยเน้นทางด้าน quantum physics และ 
cosmology ผ่านกิจกรรมและ Hand on ที่น่าสนใจ กิจกรรมแรกคือการฝึกใช้จินตนาการโดยการให้ดึงเชือกใน
ท่อ PVC แล้วจินตนาการว่า ลักษณะการผูกเชือกในกระบอกเป็นอย่างไร ซึ่งผมก็ได้เป็นคนนําเสนอ model ของ
การผูกเชือกน้ี  

 

 

 

รูปที่ 3.34 กิจกรรม PI s’cool Lab workshop 

กิจกรรมที่สอง ให้ทําการทดลองการขยายตัวของเอกภพ และทดลอง Dark mater ผ่านแรงเข้าสู่
ศูนย์กลางของจุกไม้ และทําการ fit graph เพ่ือหาจํานวนของแหวนที่ทําหน้าท่ีเป็นมวลถ่วง โดยกลุ่มผมตอบไปว่า
ประมาณ 23 ตัว (คําตอบคือ 21) และได้วัดการขยายตัวของเอกภพผ่านการยืดของยางยืดที่ผูกอยู่กับห่วง ช่วง
กลางวันผมกลับไปทานข้าวที่ห้องพัก วันน้ีทําพาสต้ากับแกงกะหร่ี   

ช่วงบ่าย 14.00 ทํา hand on ต่อเป็นเร่ืองทวิภาคของมวลและคลื่นผ่านการทดลอง โดยใช้ทรายผ่านช่อง
แคบคู่ เราจะได้ pattern ของการแทรกสอดของคล่ืนและได้ทําการทดลองการแทรกสอดของคลื่นผ่านสปริง  
จะเห็นความสัมพันธ์ของ path difference กับความยาวคลื่น  
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ช่วงเย็นมีงาน international event ที่บริเวณ club ของ CERN จริงแล้วเกือบหลงครับ เพราะไม่คิดว่า 
club จะอยู่ลึกลับอย่างน้ี ที่งานผมช่วย Konrard กับ Muareen จัดเตรียมสถานที่ แต่ละคน แต่ละประเทศ ได้
เตรียมอาหารมาร่วมทานกัน ผมกับพ่ีทวีวัตน์ด้วยความท่ีเป็นผู้ชายทั้งคู่ อยากทําต้มยํากุ้ง ซื้อกุ้งมาแล้วแต่ว่า
ทําอาหารไม่เป็นเลยไม่สําเร็จ จึงนําขนมมาแทน ที่ประทับใจที่สุดคือ Takeshi ที่นําสาเกมา ส่วน Sema ก็นําเหล้า
ของตุรกีมาซึ่งแรงมากด่ืมนิดเดียวมึนแล้ว ส่วนอาหารได้พาสต้าอบชีสของมารีอารองท้องไป ผมกลับที่พักประมาณ 
เท่ียงคืน ช่วยเก็บของจนเลิกงาน (แนะนํา ปีหน้าให้นําขนมพ้ืนบ้านมาดีกว่าครับ เพราะอาหารต้องหอบมาเองจาก
ห้องพักซึ่งไกลมาก)  

 

รูปที่ 3.35 กิจกรรม Social event 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  

‐ Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) 
‐ Teaching physics based on particle physics - introducing quarks to 12-year-olds 

  launch break  
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‐ BeamLine for Schools - a global competition to win beam time at CERN 
‐ Pentaquak  
‐ Workgroup meeting  

ตื่นเช้ามา ผมออกไปว่ิงไปที่ restaurant 2 ทานอาหารเช้าที่ canteen เป็นซีเรียลกับนม และแอปเป้ิล
เดินไปเรียนท่ีห้อง training center ถนน Einstein เช่นเดิม วันน้ีเป็นวันเก่ียวกับการศึกษา โดยเรียนเรื่องแรก 
เวลา 9.00 น เรื่อง TEMI คือการเรียนการสอนแบบ Inquiry ผ่านกระบวนการ 5E ผ่านกิจกรรมการกระตุ้นความ
อยากรู้ การสืบเสาะ การต่อยอดความรู้ และการสรุป  ผมได้ร่วมกิจกรรมการคาดเดารูปร่างของวัตถุจากการยิง
ของลูกหิน 

หลังจากนั้น Jeff ได้พูดเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สัญลักษณ์สําหรับเด็กนักเรียนอายุต่ํา
ว่า 12 ปี โดยพัฒนา symbol ที่ใช้สีและอักษรในการเรียกแทนอนุภาคในระบบ standard model ซึ่งน่าสนใจใน
การเรียนการสอนระดับเริ่มต้น ช่วงกลางวันกลับไปทานข้าว ซึ่งผมมีภาระต้องจัดการกับอาหารกระป๋องให้หมด  

บ่ายสองมานั่งฟังเร่ืองที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ Beamline for school เป็นโครงการที่ให้นักเรียน  
ทํา Presentation เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยที่ CERN ปีที่แล้วมีเพ่ือนชาวกรีซได้นํานักเรียนเข้าร่วม
โครงการนี้ด้วย โครงการน้ียังไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยมากนัก หลังจากจบบรรยายเข้า Workgroup ผมได้รับ
หน้าท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย origin และสร้างกราฟ histogram และทํา error analysis กว่าจะเสร็จก็ดึกแล้ว 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  

‐  Q&A 
‐ Lecture on topic: Neutrinos  
‐ Lunch break  
‐ Work group meeting  
‐ Question and Answer 

เช้าน้ีมีการถาม-ตอบปัญหาจากการเรียนตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมถามเรื่องการสร้างอนุภาค  
Anti-particle เพ่ือเข้าเครื่องเร่งอนุภาคในส่วนของ Isolode หลายคนถามเก่ียวกับ PentaQuark น้อยคนที่ถาม
เก่ียวกับการศึกษาเท่าที่จําได้มีแค่คนเดียว ถามเก่ียวกับการวัดผลและหลักสูตรของฟิสิกส์อนุภาค หลังจากน้ัน เป็น 
section ท่ีผมต้องการฟังคือ Neutrinos ซึ่งเป็นอนุภาคตระกูล fermion ท่ีหาได้ยากพอ ๆ กับการหา Higgs 
เพราะว่าเป็นอนุภาคที่เกือบไม่มีมวล ประจุเป็น 0  ไม่มี interaction กับมวล และทะลุผ่านได้เกือบทุกอย่าง
ติดตามการ decay ได้ยากมาก เป็นอนุภาคที่มีแค่ left handed symmetry โดยเราสามารถตรวจสอบและ
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อธิบายได้โดยใช้ CP symmetry (การจําลอง Symmetry ท่ีอธิบายถีง left handed symmetry ของ Neutrino ) 
แหล่งกําเนิดของ Neutrino ที่ใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์ และเคร่ืองเร่งกําลังสูงโดยมีเครื่องตรวจจับของ CERN  
ที่ Italy จากน้ันไปทานข้าวที่ canteen ครับ หมดไป 12 CHF สําหรับพิซซ่า 1 ถาด 

ตอนบ่ายกลับมาทํางานกลุ่มเป็นการเตรียมการนําเสนอโดย Mariah เพ่ือนในกลุ่มต้องการผลจากใต้ดิน
จากการตรวจวัดท่ีสถานี CMS  ผมค้านสุดตัวเพราะว่าเท่ากับว่าผมต้องทําการวิเคราะห์ผลใหม่ และการทํา slide 
จะช้าไปอีก และข้อมูลที่มีอยู่ก็น่าจะพอเพียง ทาง Tero หัวหน้างานเสนอแนะให้เพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ดีกว่ามาเพ่ิมชุดข้อมูล ทํากันจนเย็นครับ แล้วก็กลับห้องไปทําอาหาร แล้วก็น่ังคุยกับ Gubri (อินเดีย) Markus 
(นอร์เวย์) Maria (อเมริกา) แล้วก็เดินเล่นรอบ ๆ CERN จนเท่ียงคืน 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  

‐ Lectures on Particle Physics: The future 
‐ Work groups: Work session no. 7 
‐ Work groups: Final reports 

วันน้ีตื่นมาทําโจ๊กกับปลากระป๋องที่ยังเหลือ แล้วไปฟังบรรยายสุดท้ายเรื่อง the future เป็นเรื่องของ 
SUSY และ Dark matter รวมถึงแนวทางการพัฒนาเคร่ืองเร่งให้มีกําลังสูงข้ึน CERN มีโครงการท่ีจะสร้างเครื่อง
เร่งอนุภาคระดับ 1000 GeV มีขนาด ใหญ่กว่าเดิม และใช้พลาสมาในการเร่งอนุภาค  ช่วงพักกลางวันผมกลับไป
ทําพาสต้าทานที่ห้อง หลังจากน้ันมาที่ห้อง main auditorium เพ่ือฟังสรุปการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม ตามลําดับ
คือ 

1. Medical applications เป็นกลุ่มท่ีพยายามนําเสนอเทคโนโลยี Hadron therapy  ทําการนําเสนอ 
โดยอ้างอิงจาก website http://enlight.web.cern.ch/  

2. Girls in the physics classroom  กลุ่มน้ีสนุกสนานครับ พูดเก่ียวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
นักเรียนเพศหญิงในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยยกตัวอย่างนักฟิสิกส์ที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวอย่าง  

3. Physics curriculum เป็นการนําเสนอเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน และการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสอน  

หลังจากน้ันทางกลุ่มผมได้นัดคุยกัน เพราะว่ากลุ่มที่ใช้ detector ชุดใหญท่ี่จะมาเปรียบเทียบกับเคร่ือง 
ginger ของผมนั้น เค้ายังไม่ได้ขอ้มูลและไมไ่ด้เตรียม presentation เลย ทําให้การรวม slide ทําไม่ได้ตอ้งรอกลุม่
ของครูฝรั่งเศสก่อน Morten จึงได้นัดทํางานอีกทีตอน 3 ทุ่ม  
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  

‐ Report from work group 1 - Cosmic rays 
‐ Report from work group 6 - Open data  
‐ Report from work group 2 - Educational games 
‐ Report from work group 4 - S'Cool LAB 
‐ Closing session  
‐  Social Events: Farewell BBQ 

วันน้ีเป็นวันที่ตื่นเต้น ผมต้องออกนําเสนอแล้ว และเป็นส่วนของการวิเคราะห์ผลด้วย ผมได้เตรียม script 
ไว้ในตอนเช้าและไปห้องนําเสนอก่อนคนอื่น กลุ่มผมต้องนําเสนอกลุ่มแรก เริ่มแรก Pacco ได้ทําการแนะนํากลุ่ม
ของเราว่ามาจากต่างที่ต่างประเทศ โดยเร่ิมนําเสนอที่เคร่ือง Detector ของตัว reference ของสองหนุ่มชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งไม่ได้แสดงผลการวิเคราะห์จึงโดน Konrad ตําหนิ ส่วนของกลุ่มผมท่ีใช้เครื่องมือวัดสําหรับนักเรียน  
ผมนําเสนอส่วนที่วิเคราะห์ผลการทดลอง ผลของความสูงต่อการตรวจวัด และอธิบายกราฟต่าง ๆ โพยที่เตรียมมา 
ไม่ได้ใช้เลยครับพูดเองง่ายกว่า ปิดท้ายด้วยเคร่ืองของ Marihy ที่เค้าทําเองโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi ในการ
ควบคุม รายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป  

 

รูปที่ 3.36 การบรรยายเรื่องผลของความสงูต่อการตรวจจับรังสีคอสมิก 
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2. กลุ่มต่อมา Takeshi นําเสนอการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลของ CMS Open Data 
(http://opendata.cern.ch/research/CMS) โดยใช้โปรแกรมฟรีอย่าง Ploty (https://plot.ly/) 
Takeshi พูดได้ดีมากครับ ไม่น่าเชื่อว่าเค้าพูดอังกฤษไม่ได้ แต่ว่าสื่อสารได้ตรงประเด็นมาก ซึ่งเค้าได้
ค้นพบอนุภาค Higgs กับ Sharp curve  

3. Education game กลุ่มน้ี มเีกมส์มาให้เล่นด้วยครับ แต่ว่าเล่นได้ยาก เป็นจ๊ิกซอว์ตอ่กันว่า quark ก่ี
ตัวจะประกอบเป็น โปรตอน และนิวตรอน  

4. S’ cool Lab กลุ่มน้ียาวนานมากครับ เพราะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ X-ray, hexapole 
magnet, และ electron trap หลายกลุ่มได้เพียงแค่รีวิวว่าทํางานอย่างไร ซึ่งน่าสนใจมาก ที่ผมสนใจ
ที่สุดคือ electron trap   

ช่วงบ่ายเข้ามาสู่พิธีปิด กล่าวปิดโดย Roff และเป็นพิธีการขอบคุณ Konrad ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตร 
ผมได้รับเกียรติบัตรคนแรก ผมโดนเรียกโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ายังน่ังคุยกับ Gubri ผมลงไปรับมอบเกียรติบัตร เมื่อ
เสร็จสิ้นเป็นการถ่ายรูปรวมที่ linear accelerator ติดกับ restaurant 1 

 

รูปที่ 3.37 พิธีมอบเกียรติบัตร 
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หลังจากน้ันแยกย้ายเตรียม มีนัดทาน BBQ ตอน 1 ทุ่ม โดยสถานที่จัด BBQ party ลึกลับมาก ก่อนหน้า
น้ันพวกเราได้เล่นฟุตบอลกันกลางสายฝน พอเล่นบอลเสร็จไปทาน BBQ พร้อมเบียร์ โอกาสน้ีผมก็ได้แจกของที่
ระลึกเป็นที่ขั้นหนังสือเงินแท้ที่เอามาจากเมืองไทย  

 

รูปที่ 3.37 เลน่ฟุตบอลกระชับมติร 

ก่อนเข้าหอ้งไดล้่ําลาเพ่ือน ๆ อยู่คุยกันจนเกือบเที่ยงคืน เป็นคืนที่มีแต่มติรภาพครับ ซึ่ง Takeshi สัญญา
ว่าจะมาเที่ยวเมืองไทย  
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บทที่ 4  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

 
การเข้าร่วมโครงการน้ี นอกจากได้รับประโยชน์กับตัวข้าพเจ้าเองแล้ว ยังเกิดประโยชน์กบัโรงเรียนเป็น

อย่างมาก โดยประโยชน์ที่ไดรั้บจากโครงการ HST 2015 มีดังน้ี  

ประโยชน์สําหรับโรงเรียน  

โรงเรียนได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์การพัฒนาอบรมระดับโลก นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นกับครู
ที่สอน และครูที่สอนก็ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างเข้มข้น ส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ต่อไป  

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เขา้ร่วมโครงการ  

ประโยชน์ส่วนของตัวผู้เข้าร่วมโครงการน้ันมากมาย โดยสามารถแบ่งไดด้ังน้ี  

1. ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับฟสิกิส์อนุภาคและเซิร์น 

ก่อนหน้าน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบศึกษาหาความรู้ทางด้าน Standard model, Quantum Mechanics 
อยู่แล้ว จากการอ่านและศึกษาด้วยตัวเอง ความรู้ที่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมากนัก เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการน้ี 
การได้พูดคุยและอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และการได้พูดคุยกับน้อง ๆ ท่ีเข้าร่วมทั้ง 
DESY และ CERN Summer student น้ัน ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้น 

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ CERN การท่ีได้เข้าร่วมฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก การได้ทํางานกับ
ครูต่างชาติ และนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการได้พูดคุยกับผู้คนหลากหลาย ทําให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ ในเรื่อง
เก่ียวกับ Standard model รวมถึงการทํางานของเคร่ืองเร่งอนุภาคได้เป็นอย่างดี และมีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะสอน
นักเรียน ผลิตสื่อการเรียนรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง เช่น solenoid, hexapole magnet, cloud chamber เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสอนนักเรียนให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึงมีความรู้เพียงต่อเพ่ือหาความรู้ต่อยอดในการพัฒนา
ความรู้ที่มีต่อไป  
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2. ทัศคติในการทํางาน และการดํารงชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ  

“โลกของผมยังแคบนัก เรายังไม่ดีพอยังต้องพัฒนาอีกเยอะ ไทยยังห่างไกลในระดับนานาชาติ” น่ีคือสิ่งที่
ข้าพเจ้าคิดเมื่อข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการได้ 1 สัปดาห์ ความรู้ที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าใจ และไม่แพ้ใคร
เน่ืองจากข้าพเจ้าหาความรู้มาพอตัว สิ่งที่ข้าพเจ้ามั่นใจมันไม่เหลืออะไรเลยเมื่อเทียบกับ Fernando จากสเปน 
เทียบกับ Giogio จากสเปน Tero จาก ฟินแลนด์ Morten จากนอร์เวย์ และ Jef ครูจากแคนาดา ซึ่งเก่งมาก ๆ 
อธิบายจนดูเหมือนง่าย พูดอะไร ทําอะไร ถูกต้องแม่นยํา สอนได้เข้าใจง่าย ตั้งคําถามได้อย่างชาญฉลาด มีปรัชญา
และทัศนคติในการทํางาน ที่น่าทึ่ง  

การทํางานที่เน้นประสิทธิภาพ  ส่งผลให้งานของเค้ามีคุณภาพสูงมาก เพราะความมีระเบียบในการทํางาน
สูงมาก เค้าดูมีความสุขกับการทํางานและการพัฒนาตัวเอง และมีความเอาจริงในทุก ๆ เรื่องแม้เรื่องที่ง่ายท่ีสุด  
ที่หลาย ๆ คนมักมองข้าม เช่น การจัดการค่า error เค้าต้องทําสมการถดถอยเพื่อลด error น้อยที่สุด เวลางานเค้า
ดูมีความสุขกับการทํางานจนเป็นเร่ืองปกติ แต่ว่าเวลาเล่นเค้าสุด ๆ เค้าเต็มที่ในทุกอย่าง  

ความเคารพสิทธิเพ่ือนร่วมงาน และผู้นําเสนอการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดและชื่นชมทุกความคิด 
เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม แม้ว่าความคิดบางความคิดน้ันดูแล้วไม่เข้าท่า เค้าก็จะชมก่อนแล้วจะอธิบาย
เหตุผลพร้อมคําถามว่าถ้ารู้ เหตุผลแล้วเราควรทําตามความคิดน้ันหรือไม่ เช่น ผมเสนอว่าเราควรวัดหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองวัดแต่ละชนิด เค้าก็บอกว่า ในการวัดของโปรแกรมมือถือกับ Geiger counter ต่างกันมาก
การวัดประสทิธิภาพ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าบางอย่างด้อยกว่าค่าทางสถิติจะเด่นชัดจนไม่มีอะไรใหม่ แต่ว่าแนวคิดผมก็ดี
ถ้าเปรียบเทียบหลาย ๆ applications ด้วยกันแล้วเทียบกับ ผมไม่รู้สึกเสียหน้าแต่กลับได้ความรู้ใหม่จากปฏิเสธ
ครั้งน้ี ผมชอบมาก การฟังการนําเสนอ ทุกคนจะถือว่าการถามคือการให้เกียรติคนนําเสนอ และจะถามตลอดเวลา
ตลอดการนําเสนอ  

3. ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์และการวเิคราะห์ข้อมูล  

การทํางานท่ี CERN ต้องทํางานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จะใช้ Excel  ไม่ได้ต้องใช้โปรแกรมฟรีอย่าง 
ploty.ty ซึ่งเป็น โปรแกรม spreadsheet คุณภาพสูงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่า Excel และสามารถ
ทํางานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง รวมถึงวิเคราะห์ค่าทางสถิติได้ง่าย   
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โปรแกรม Pi ก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ดี เร็วและแม่นยํา โดยทํางานผ่าน command line  

การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทาง CERN Open DATA เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 
CERN   

และการทํางานผ่าน Google form ที่สามารถสร้างแบบทดสอบ แบบสํารวจ รวมถึง website ที่มี
ประสิทธิภาพสูง  

4. ประสบการณใ์นการดํารงชีวิตในต่างแดน 

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทําให้ได้เห็นบ้านเมืองที่สวยงามมีระเบียบ การดํารงชีวิตไม่ยาก มีความสะดวกเอื้อ
ต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสบาย  

ได้เห็นวิถีชีวิตของคนสวิส เป็นคนที่มีความสุขตลอด เวลาว่างมาก รายได้สูง คุณภาพชีวิตดี ผู้คนไม่โกง 
ความมีระเบียบวินัยสูง รู้จักหน้าที่  มีความเป็นมิตรมาก สิ่งท่ีทําให้ผมท่ึงคือคนที่น่ีเค้าไม่โกงค่าตั๋วรถสาธารณะ  
ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีคนเก็บตั๋ว ไม่มีการลัดคิว   

ทําให้ผมตดินิสยัเคารพคนอื่นในการเข้าแถว ความซือ่สตัย์  

5. ได้สร้างเครือข่ายครูฟิสกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมผมได้ทํางานร่วมกับครูท่ีมีฝีมือระดับโลก หลากหลายเช้ือชาติแต่ละประเทศมี
ข้อดีเป็นของตัวเอง มีจุดเด่น เช่น Marihy จากตุรกีเป็นคนท่ีเก่ง electronics มาก ครูจากกรีซเก่งทางด้านการ
พัฒนาเด็กนักเรียนและทําโครงงานจนได้รางวัลระดับโลก Tero เป็นครูที่จบระดับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ และเป็น
ครูที่เป็น teacher trainer และอีกหลายคนที่พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางกรุ๊ป Facebook CERN HST2015 
รวมทั้งได้ขอท่ีอยู่ติดต่อส่วนตัว เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาความรู้หรือมาเย่ียมเยือนกันในอนาคต 
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บทที่ 5  
ข้อแนะนําสําหรับการเข้ารว่มโครงการในปีตอ่ไป 

 
ก่อนเข้าร่วมโครงการควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย ความรู้พ้ืนฐาน และด้านภาษา รวมทั้งวางแผน

การเที่ยว โดยข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมโครงการดังน้ี  

การเตรียมตัวด้านความรู้พืน้ฐาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการควรหาหนังสือ Text book เร่ือง An introduction to electrodynamics ของ 
Griffith มาอ่านก่อน เพราะว่าต้องอาศัยความรู้เร่ืองการเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้ามาก และบทท้าย จะมีเก่ียวข้อง
กับ electrodynamics ที่เก่ียวข้องกับอนุภาคที่มีประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสง ให้อ่านพอเข้าใจ หรือ
ง่ายกว่าน้ันต้องอ่านหนังสือ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เร่ืองฟิสิกส์อนุภาคพ้ืนฐานโดยหนังสือภาษาไทยเรื่องเจาะ CERN 
ของ ดร บุรินทร์ อศัวพิภพ หนังสือ Higgs Boson ของดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และเรื่อง 
cosmology เรื่อง brief history of time หรือเรื่อง Interstellar เป็นต้น รวมถึงต้องเตรียมตัวอ่าน 
presentation ที่เก่ียวข้องกับการสอน แต่ว่าก่อนอ่านต้องมีความรู้พ้ืนฐาน โดยเอกสารของปีก่อนหน้าน้ี สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทาง https://indico.cern.ch/event/355973/other-view?view=standard  

ควรเก็บเอกสารการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมไปอ่านด้วยจะดีมาก เสนอแนะให้ผู้บรรยายอ่าน
เอกสารทาง CERN ประกอบการจัดอบรมด้วยครับ เพราะว่าบางเรื่องเราไปไม่ถึง และบางเร่ืองที่เราพูด
นอกเหนือจากที่ CERN จะอบรม  

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 2 สัปดาห์ Konrad จะส่งเอกสารเก่ียวกับ Workgroup มาให้  
ผมแนะนําให้อ่านและเลือกในใจ รวมถงึหาเอกสารประกอบไว้ก่อนจะทําให้เราทํางานได้ง่ายข้ึนมาก  

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ต้องศึกษาโปรแกรม https://plot.ly/ หรือ Origin รวมถึง Pi ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแทน Excel เพราะว่าข้อมูลท่ีได้จาก Open data น้ัน เยอะเกินกว่า Excel รองรับ ทําให้ทํางานได้ยากมาก  

ด้านภาษา คนที่น่ันเค้าพูดฝรั่งเศสครับ ถ้าออกนอก CERN จะหาคนพูดอังกฤษได้น้อยมาก ดังน้ันหา 
Application ด้านภาษาช่วยไว้ก็ดีครับ หรือเตรียมตัวเรียนภาษาฝรั่งเศสไว้ก็ดีครับ  
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การเตรียมตัวด้านร่างกาย และอาหาร 

การเดินทางใน Geneva และ CERN น้ัน ใช้การเดินเป็นหลัก วันหน่ึงจะเดินประมาณ 3 - 15 กิโลเมตร 
แล้วแต่ว่าเรียนตึกไหน ถ้าเรียนที่ training center จะต้องเดินไปกลับหลายกิโลเมตร ดังน้ัน ซ้อมเดินทางไกลไว้
บ้างก็ดีครับ เพราะไม่มีรถรับส่ง อากาศร้อนมากเหมือนบ้านเรา ไม่มีพัดลม ไม่มีแอร์ แต่ว่าเราสามารถเช่าจักรยาน
ได้วันละ 10 CHF  

เสื้อผ้า ไม่ต้องเตรียมชุดเสื้อทางการไปเลยครับ ไม่มีใครเค้าแต่ง แม้แต่วันเปิดหรือปิด เค้าแต่งตัวกันแบบ
ปกติ กางเกงขาสั้นยังไม่มีคนว่า ที่สําคัญคือ รองเท้าผ้าใบ หารองเท้าที่ดีมีคุณภาพหน่อยครับ เพราะเดินมาก
เหลือเกิน ถ้าไม่มีแผนจะไปเท่ียวหิมะ ก็ไม่ต้องเอาเสื้อกันหนาวหนามาครับ หนักกระเป๋า 

ฝนจะตกบ้างเป็นบางวัน ร่ม หรือเสื้อกันฝนก็ควรติดตัวไว้ครับ ยารักษาโรคพ้ืนฐาน เช่น พาราเซตามอน 
ยาแก้แพ้ แก้ท้องอดื พลาสเตอร์ยา ต้องเตรียมให้พร้อม เพราะว่าการซื้อยาที่สวิสยากมาก 

อาหาร ควรเตรียมผงปรุงรสของไทยไป หรือซุบก้อน ปลากระป๋อง ทูน่า บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป โจ๊ก กาแฟ
สําเร็จไปด้วยครับ ผมแนะนําเพราะว่าอาหารท่ีน่ันไม่ถูกปากคนไทย เป็นรสชาติของวัตถุดิบไม่ค่อยเน้นการปรุงรส 
ที่สําคัญราคาแพงมาก  ทําทานเองอร่อยกว่า  

การเตรียมตัวสําหรับ International Evening มีการแสดงของแต่ละประเทศแต่ไม่ได้บังคับ ฝั่งยุโรปไม่มี
ใครเตรียมอะไรมาเลย สิ่งที่เตรียมคือของว่างประจําประเทศ เช่นขนม และอาหารง่าย ๆ สําเร็จรูป ไม่ควรเตรียม
อาหารไปทําเอง เพราะว่าท่านต้องแบกอุปกรณ์ไปและกลับเอง แนะนาํให้เอากล้วยอบเนย ถ่ัวทอดกลอย หรือขนม
ผิง ไปแจกดีกว่า  

อุปกรณ์สื่อสาร  

ควรเตรียมสมาร์ทโฟน ท่ีถ่ายรูปได้ง่ายคุณภาพสูงจะช่วยให้การถ่ายภาพ และการเข้าสู่ Internet ได้ง่าย
ทุกที่ใน CERN ผ่านระบบเครือข่ายของ CERN การสมัครใช้ Internet น้ันทําได้โดยการสมัครผ่านหน้า web ของ 
CERN  แต่ว่าตอ้งให้คนรู้จักเราที่ CERN เป็นคนรับรอง  

ท่านสามารถซื้อ Sim card ที่สามารถโทรกลับไทยได้นาทีละ 0.1 CHF ได้ที่ร้านค้าบริเวณโรงอาหาร  
การซื้อน้ันต้องเตรียม passport โดยเค้าจะให้ sim เราฟรี รอลงทะเบียน 3 นาที พอใช้งานได้ จะมีเงินติด Sim     
1 CHF โทรได้ 10 นาที หรือถ้าต้องการเติมเงินก็เติมได้ขั้นต่ํา 10 CHF ค่าเล่น 4G คิด 8 CHF ต่อ 1 GB ท่ีสําคัญ
อย่าลืม adapter และปลั๊กพ่วง เพราะว่าทั้งห้องมีจุดปลั๊กแค่ สองจุด  
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การเตรียมตัวในการเดินทาง  

การขอ VISA ควรจองทันทีหลังจากได้หนังสือรับรอง ซึ่งจะไดม้าช้ามาก ควรขอ electronic paper จาก 
Konrad ก่อนก็สามารถใช้ทดแทนได้ เตรียมเอกสารประกอบให้เรียบรอ้ย  

เรื่องตั๋วเคร่ืองบินผมแนะนําให้พ่ีอ๊อดหาตั๋วให้ทุกคนที่ร่วมโครงการ โดย CERN จะจ่ายเงินคืนให้ หรือถ้า
ต้องการให้ทาง CERN ซื้อตั๋วให้ต้องติดต่อกับ Muareen โดยตรง และต้องบอกให้เค้ารู้ตัวก่อน อย่ารอเด็ดขาด
เพราะจะซ้ือตั๋วให้เฉพาะคนที่ติดต่อมาเท่าน้ัน คนท่ีไม่ติดต่อจะเบิกจ่ายให้ตามใบเสร็จ  

การแลกเงินควรแลกเงินยูโรไว้บ้างสัก 200 € เอาไว้ใช้ซื้อของฝั่งยุโรป เงินยูโรใช้ฝั่งสวิสได้แต่ว่าเงินสวิสใช้
ฝั่งฝรั่งเศสไม่ได้  ที่สําคัญหาเงินสํารองไว้สักประมาณสามหมื่นบาท เพราะว่าอาหารแพงมากใน Geneva ถูกสุด 
มื้อละ 20 CHF อย่างต่ํา การเดินทางเที่ยวละ 3 CHF ค่านํ้า 5 -9 CHF ถ้าวันไหนมีออกสังคม เช่น เพ่ือนชวนไป
เท่ียว ท่านจะหมดเงินหลายร้อย CHF ในคืนเดียวได้ง่าย ๆ ย่ิงถ้าไปเที่ยวต่างเมืองต้องค้างคืน 400 CHF เป็นอย่าง
ต่ํา ผมแนะนําให้เปิดใช้บัตรเครดิตผ่าน internet เพ่ือความง่ายในการซื้อตั๋วผ่านบัตรเครดิต ถ้าท่านมีบัตร ATM 
สามารถกดเงินได้เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และเครดิตท่านสามารถรูดบัตรได้สบายกว่ามาก  

ควรวางแผนการท่องเที่ยวไว้ เช่นซื้อบัตร Swiss pass หรือ half fare เพราะค่าเดินทางที่น่ีราคาสูงมาก 
การมีบัตร Swiss pass และ half fare จะทําให้เราประหยัดได้มาก และจองท่ีพักล่วงหน้าถ้าต้องการเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวในสวิส  

ควรมีสมุดบันทึก และกล้องติดตัวไว้ตลอดเวลา ผมแนะนําให้หา smart phone สักเคร่ือง เพราะ 
โครงการนี้ติดต่อผ่าน Facebook และ E-mail ตลอดเวลา  
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บทที่ 6  
การขยายผลหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
ข้าพเจ้าได้ดําเนินการเผยแพร่ผลการเข้าร่วมโครงการโดยทําการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ กิจกรรมที่

ดําเนินการทันที กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะ  

กิจกรรมดําเนนิการทนัท ี
วันเวลาในการดําเนินการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
28 กรกฎาคม 2558 จัดทําสือ่ Online โดยใช ้Prizi แนะนําชนิดของ 

อนุภาคมูลฐาน  
http://prezi.com/hge-cqlx5rs-
/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
 

นักเรียนโรงเรยีนสุโขทัย
วิทยาคม  

4 สิงหาคม 2558  บรรยายที่ลานศักยภาพ ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการ 
CERN 
 

10 สิงหาคม 2558  นําเสนอการเขา้ร่วมโครงการCERN ในที่ประชมุกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์รวมถึงการนําเสนอการใช้ สือ่
จากสถาบัน PI เพ่ือให้ครูทีส่นใจไดใ้ช้งาน  
 

11 สิงหาคม 2558 การบรรยายเรื่อง ประเภทของอนุภาคมูลฐาน  
ณ ลานศักยภาพ 
 

18 สิงหาคม 2558 นิทรรศการเรือ่งหลักการสร้างภาพ Hologram และ 
การฝึกจินตนาการในการคาดเดาอย่างมีเหตผุลเร่ือง 
Black box กิจกรรมเคร่ืองเร่งอนุภาคใน
ชีวิตประจําวัน 
 

25 สิงหาคม 2558  บรรยายเรื่อง Higgs boson  
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  

‐ Report from work group 1 - Cosmic rays 
‐ Report from work group 6 - Open data  
‐ Report from work group 2 - Educational games 
‐ Report from work group 4 - S'Cool LAB 
‐ Closing session  
‐  Social Events: Farewell BBQ 

วันน้ีเป็นวันที่ตื่นเต้น ผมต้องออกนําเสนอแล้ว และเป็นส่วนของการวิเคราะห์ผลด้วย ผมได้เตรียม script 
ไว้ในตอนเช้าและไปห้องนําเสนอก่อนคนอื่น กลุ่มผมต้องนําเสนอกลุ่มแรก เริ่มแรก Pacco ได้ทําการแนะนํากลุ่ม
ของเราว่ามาจากต่างที่ต่างประเทศ โดยเร่ิมนําเสนอที่เคร่ือง Detector ของตัว reference ของสองหนุ่มชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งไม่ได้แสดงผลการวิเคราะห์จึงโดน Konrad ตําหนิ ส่วนของกลุ่มผมท่ีใช้เครื่องมือวัดสําหรับนักเรียน  
ผมนําเสนอส่วนที่วิเคราะห์ผลการทดลอง ผลของความสูงต่อการตรวจวัด และอธิบายกราฟต่าง ๆ โพยที่เตรียมมา 
ไม่ได้ใช้เลยครับพูดเองง่ายกว่า ปิดท้ายด้วยเคร่ืองของ Marihy ที่เค้าทําเองโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi ในการ
ควบคุม รายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป  

 

รูปที่ 3.36 การบรรยายเรื่องผลของความสงูต่อการตรวจจับรังสีคอสมิก 
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2. กลุ่มต่อมา Takeshi นําเสนอการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลของ CMS Open Data 
(http://opendata.cern.ch/research/CMS) โดยใช้โปรแกรมฟรีอย่าง Ploty (https://plot.ly/) 
Takeshi พูดได้ดีมากครับ ไม่น่าเชื่อว่าเค้าพูดอังกฤษไม่ได้ แต่ว่าสื่อสารได้ตรงประเด็นมาก ซึ่งเค้าได้
ค้นพบอนุภาค Higgs กับ Sharp curve  

3. Education game กลุ่มน้ี มเีกมส์มาให้เล่นด้วยครับ แต่ว่าเล่นได้ยาก เป็นจ๊ิกซอว์ตอ่กันว่า quark ก่ี
ตัวจะประกอบเป็น โปรตอน และนิวตรอน  

4. S’ cool Lab กลุ่มน้ียาวนานมากครับ เพราะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ X-ray, hexapole 
magnet, และ electron trap หลายกลุ่มได้เพียงแค่รีวิวว่าทํางานอย่างไร ซึ่งน่าสนใจมาก ที่ผมสนใจ
ที่สุดคือ electron trap   

ช่วงบ่ายเข้ามาสู่พิธีปิด กล่าวปิดโดย Roff และเป็นพิธีการขอบคุณ Konrad ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตร 
ผมได้รับเกียรติบัตรคนแรก ผมโดนเรียกโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ายังน่ังคุยกับ Gubri ผมลงไปรับมอบเกียรติบัตร เมื่อ
เสร็จสิ้นเป็นการถ่ายรูปรวมที่ linear accelerator ติดกับ restaurant 1 

 

รูปที่ 3.37 พิธีมอบเกียรติบัตร 
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หลังจากน้ันแยกย้ายเตรียม มีนัดทาน BBQ ตอน 1 ทุ่ม โดยสถานที่จัด BBQ party ลึกลับมาก ก่อนหน้า
น้ันพวกเราได้เล่นฟุตบอลกันกลางสายฝน พอเล่นบอลเสร็จไปทาน BBQ พร้อมเบียร์ โอกาสน้ีผมก็ได้แจกของที่
ระลึกเป็นที่ขั้นหนังสือเงินแท้ที่เอามาจากเมืองไทย  

 

รูปที่ 3.37 เลน่ฟุตบอลกระชับมติร 

ก่อนเข้าหอ้งไดล้่ําลาเพ่ือน ๆ อยู่คุยกันจนเกือบเที่ยงคืน เป็นคืนที่มีแต่มติรภาพครับ ซึ่ง Takeshi สัญญา
ว่าจะมาเที่ยวเมืองไทย  
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บทที่ 4  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

 
การเข้าร่วมโครงการน้ี นอกจากได้รับประโยชน์กับตัวข้าพเจ้าเองแล้ว ยังเกิดประโยชน์กบัโรงเรียนเป็น

อย่างมาก โดยประโยชน์ที่ไดรั้บจากโครงการ HST 2015 มีดังน้ี  

ประโยชน์สําหรับโรงเรียน  

โรงเรียนได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์การพัฒนาอบรมระดับโลก นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นกับครู
ที่สอน และครูที่สอนก็ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างเข้มข้น ส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ต่อไป  

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เขา้ร่วมโครงการ  

ประโยชน์ส่วนของตัวผู้เข้าร่วมโครงการน้ันมากมาย โดยสามารถแบ่งไดด้ังน้ี  

1. ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับฟสิกิส์อนุภาคและเซิร์น 

ก่อนหน้าน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบศึกษาหาความรู้ทางด้าน Standard model, Quantum Mechanics 
อยู่แล้ว จากการอ่านและศึกษาด้วยตัวเอง ความรู้ที่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมากนัก เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการน้ี 
การได้พูดคุยและอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และการได้พูดคุยกับน้อง ๆ ท่ีเข้าร่วมทั้ง 
DESY และ CERN Summer student น้ัน ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้น 

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ CERN การท่ีได้เข้าร่วมฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก การได้ทํางานกับ
ครูต่างชาติ และนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการได้พูดคุยกับผู้คนหลากหลาย ทําให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ ในเรื่อง
เก่ียวกับ Standard model รวมถึงการทํางานของเคร่ืองเร่งอนุภาคได้เป็นอย่างดี และมีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะสอน
นักเรียน ผลิตสื่อการเรียนรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง เช่น solenoid, hexapole magnet, cloud chamber เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสอนนักเรียนให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึงมีความรู้เพียงต่อเพ่ือหาความรู้ต่อยอดในการพัฒนา
ความรู้ที่มีต่อไป  
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2. ทัศคติในการทํางาน และการดํารงชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ  

“โลกของผมยังแคบนัก เรายังไม่ดีพอยังต้องพัฒนาอีกเยอะ ไทยยังห่างไกลในระดับนานาชาติ” น่ีคือสิ่งที่
ข้าพเจ้าคิดเมื่อข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการได้ 1 สัปดาห์ ความรู้ที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าใจ และไม่แพ้ใคร
เน่ืองจากข้าพเจ้าหาความรู้มาพอตัว สิ่งที่ข้าพเจ้ามั่นใจมันไม่เหลืออะไรเลยเมื่อเทียบกับ Fernando จากสเปน 
เทียบกับ Giogio จากสเปน Tero จาก ฟินแลนด์ Morten จากนอร์เวย์ และ Jef ครูจากแคนาดา ซึ่งเก่งมาก ๆ 
อธิบายจนดูเหมือนง่าย พูดอะไร ทําอะไร ถูกต้องแม่นยํา สอนได้เข้าใจง่าย ตั้งคําถามได้อย่างชาญฉลาด มีปรัชญา
และทัศนคติในการทํางาน ที่น่าทึ่ง  

การทํางานที่เน้นประสิทธิภาพ  ส่งผลให้งานของเค้ามีคุณภาพสูงมาก เพราะความมีระเบียบในการทํางาน
สูงมาก เค้าดูมีความสุขกับการทํางานและการพัฒนาตัวเอง และมีความเอาจริงในทุก ๆ เรื่องแม้เรื่องที่ง่ายท่ีสุด  
ที่หลาย ๆ คนมักมองข้าม เช่น การจัดการค่า error เค้าต้องทําสมการถดถอยเพื่อลด error น้อยที่สุด เวลางานเค้า
ดูมีความสุขกับการทํางานจนเป็นเร่ืองปกติ แต่ว่าเวลาเล่นเค้าสุด ๆ เค้าเต็มที่ในทุกอย่าง  

ความเคารพสิทธิเพ่ือนร่วมงาน และผู้นําเสนอการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดและชื่นชมทุกความคิด 
เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม แม้ว่าความคิดบางความคิดน้ันดูแล้วไม่เข้าท่า เค้าก็จะชมก่อนแล้วจะอธิบาย
เหตุผลพร้อมคําถามว่าถ้ารู้ เหตุผลแล้วเราควรทําตามความคิดน้ันหรือไม่ เช่น ผมเสนอว่าเราควรวัดหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองวัดแต่ละชนิด เค้าก็บอกว่า ในการวัดของโปรแกรมมือถือกับ Geiger counter ต่างกันมาก
การวัดประสทิธิภาพ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าบางอย่างด้อยกว่าค่าทางสถิติจะเด่นชัดจนไม่มีอะไรใหม่ แต่ว่าแนวคิดผมก็ดี
ถ้าเปรียบเทียบหลาย ๆ applications ด้วยกันแล้วเทียบกับ ผมไม่รู้สึกเสียหน้าแต่กลับได้ความรู้ใหม่จากปฏิเสธ
ครั้งน้ี ผมชอบมาก การฟังการนําเสนอ ทุกคนจะถือว่าการถามคือการให้เกียรติคนนําเสนอ และจะถามตลอดเวลา
ตลอดการนําเสนอ  

3. ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์และการวเิคราะห์ข้อมูล  

การทํางานท่ี CERN ต้องทํางานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จะใช้ Excel  ไม่ได้ต้องใช้โปรแกรมฟรีอย่าง 
ploty.ty ซึ่งเป็น โปรแกรม spreadsheet คุณภาพสูงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่า Excel และสามารถ
ทํางานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง รวมถึงวิเคราะห์ค่าทางสถิติได้ง่าย   
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โปรแกรม Pi ก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ดี เร็วและแม่นยํา โดยทํางานผ่าน command line  

การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทาง CERN Open DATA เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 
CERN   

และการทํางานผ่าน Google form ที่สามารถสร้างแบบทดสอบ แบบสํารวจ รวมถึง website ที่มี
ประสิทธิภาพสูง  

4. ประสบการณใ์นการดํารงชีวิตในต่างแดน 

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทําให้ได้เห็นบ้านเมืองที่สวยงามมีระเบียบ การดํารงชีวิตไม่ยาก มีความสะดวกเอื้อ
ต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสบาย  

ได้เห็นวิถีชีวิตของคนสวิส เป็นคนที่มีความสุขตลอด เวลาว่างมาก รายได้สูง คุณภาพชีวิตดี ผู้คนไม่โกง 
ความมีระเบียบวินัยสูง รู้จักหน้าที่  มีความเป็นมิตรมาก สิ่งท่ีทําให้ผมท่ึงคือคนที่น่ีเค้าไม่โกงค่าตั๋วรถสาธารณะ  
ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีคนเก็บตั๋ว ไม่มีการลัดคิว   

ทําให้ผมตดินิสยัเคารพคนอื่นในการเข้าแถว ความซือ่สตัย์  

5. ได้สร้างเครือข่ายครูฟิสกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมผมได้ทํางานร่วมกับครูท่ีมีฝีมือระดับโลก หลากหลายเช้ือชาติแต่ละประเทศมี
ข้อดีเป็นของตัวเอง มีจุดเด่น เช่น Marihy จากตุรกีเป็นคนท่ีเก่ง electronics มาก ครูจากกรีซเก่งทางด้านการ
พัฒนาเด็กนักเรียนและทําโครงงานจนได้รางวัลระดับโลก Tero เป็นครูที่จบระดับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ และเป็น
ครูที่เป็น teacher trainer และอีกหลายคนที่พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางกรุ๊ป Facebook CERN HST2015 
รวมทั้งได้ขอท่ีอยู่ติดต่อส่วนตัว เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาความรู้หรือมาเย่ียมเยือนกันในอนาคต 
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บทที่ 5  
ข้อแนะนําสําหรับการเข้ารว่มโครงการในปีตอ่ไป 

 
ก่อนเข้าร่วมโครงการควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย ความรู้พ้ืนฐาน และด้านภาษา รวมทั้งวางแผน

การเที่ยว โดยข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมโครงการดังน้ี  

การเตรียมตัวด้านความรู้พืน้ฐาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการควรหาหนังสือ Text book เร่ือง An introduction to electrodynamics ของ 
Griffith มาอ่านก่อน เพราะว่าต้องอาศัยความรู้เร่ืองการเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้ามาก และบทท้าย จะมีเก่ียวข้อง
กับ electrodynamics ที่เก่ียวข้องกับอนุภาคที่มีประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสง ให้อ่านพอเข้าใจ หรือ
ง่ายกว่าน้ันต้องอ่านหนังสือ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เร่ืองฟิสิกส์อนุภาคพ้ืนฐานโดยหนังสือภาษาไทยเรื่องเจาะ CERN 
ของ ดร บุรินทร์ อศัวพิภพ หนังสือ Higgs Boson ของดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ และเรื่อง 
cosmology เรื่อง brief history of time หรือเรื่อง Interstellar เป็นต้น รวมถึงต้องเตรียมตัวอ่าน 
presentation ที่เก่ียวข้องกับการสอน แต่ว่าก่อนอ่านต้องมีความรู้พ้ืนฐาน โดยเอกสารของปีก่อนหน้าน้ี สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทาง https://indico.cern.ch/event/355973/other-view?view=standard  

ควรเก็บเอกสารการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมไปอ่านด้วยจะดีมาก เสนอแนะให้ผู้บรรยายอ่าน
เอกสารทาง CERN ประกอบการจัดอบรมด้วยครับ เพราะว่าบางเรื่องเราไปไม่ถึง และบางเร่ืองที่เราพูด
นอกเหนือจากที่ CERN จะอบรม  

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 2 สัปดาห์ Konrad จะส่งเอกสารเก่ียวกับ Workgroup มาให้  
ผมแนะนําให้อ่านและเลือกในใจ รวมถงึหาเอกสารประกอบไว้ก่อนจะทําให้เราทํางานได้ง่ายข้ึนมาก  

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ต้องศึกษาโปรแกรม https://plot.ly/ หรือ Origin รวมถึง Pi ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแทน Excel เพราะว่าข้อมูลท่ีได้จาก Open data น้ัน เยอะเกินกว่า Excel รองรับ ทําให้ทํางานได้ยากมาก  

ด้านภาษา คนที่น่ันเค้าพูดฝรั่งเศสครับ ถ้าออกนอก CERN จะหาคนพูดอังกฤษได้น้อยมาก ดังน้ันหา 
Application ด้านภาษาช่วยไว้ก็ดีครับ หรือเตรียมตัวเรียนภาษาฝรั่งเศสไว้ก็ดีครับ  
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การเตรียมตัวด้านร่างกาย และอาหาร 

การเดินทางใน Geneva และ CERN น้ัน ใช้การเดินเป็นหลัก วันหน่ึงจะเดินประมาณ 3 - 15 กิโลเมตร 
แล้วแต่ว่าเรียนตึกไหน ถ้าเรียนที่ training center จะต้องเดินไปกลับหลายกิโลเมตร ดังน้ัน ซ้อมเดินทางไกลไว้
บ้างก็ดีครับ เพราะไม่มีรถรับส่ง อากาศร้อนมากเหมือนบ้านเรา ไม่มีพัดลม ไม่มีแอร์ แต่ว่าเราสามารถเช่าจักรยาน
ได้วันละ 10 CHF  

เสื้อผ้า ไม่ต้องเตรียมชุดเสื้อทางการไปเลยครับ ไม่มีใครเค้าแต่ง แม้แต่วันเปิดหรือปิด เค้าแต่งตัวกันแบบ
ปกติ กางเกงขาสั้นยังไม่มีคนว่า ที่สําคัญคือ รองเท้าผ้าใบ หารองเท้าที่ดีมีคุณภาพหน่อยครับ เพราะเดินมาก
เหลือเกิน ถ้าไม่มีแผนจะไปเท่ียวหิมะ ก็ไม่ต้องเอาเสื้อกันหนาวหนามาครับ หนักกระเป๋า 

ฝนจะตกบ้างเป็นบางวัน ร่ม หรือเสื้อกันฝนก็ควรติดตัวไว้ครับ ยารักษาโรคพ้ืนฐาน เช่น พาราเซตามอน 
ยาแก้แพ้ แก้ท้องอดื พลาสเตอร์ยา ต้องเตรียมให้พร้อม เพราะว่าการซื้อยาที่สวิสยากมาก 

อาหาร ควรเตรียมผงปรุงรสของไทยไป หรือซุบก้อน ปลากระป๋อง ทูน่า บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป โจ๊ก กาแฟ
สําเร็จไปด้วยครับ ผมแนะนําเพราะว่าอาหารท่ีน่ันไม่ถูกปากคนไทย เป็นรสชาติของวัตถุดิบไม่ค่อยเน้นการปรุงรส 
ที่สําคัญราคาแพงมาก  ทําทานเองอร่อยกว่า  

การเตรียมตัวสําหรับ International Evening มีการแสดงของแต่ละประเทศแต่ไม่ได้บังคับ ฝั่งยุโรปไม่มี
ใครเตรียมอะไรมาเลย สิ่งที่เตรียมคือของว่างประจําประเทศ เช่นขนม และอาหารง่าย ๆ สําเร็จรูป ไม่ควรเตรียม
อาหารไปทําเอง เพราะว่าท่านต้องแบกอุปกรณ์ไปและกลับเอง แนะนาํให้เอากล้วยอบเนย ถ่ัวทอดกลอย หรือขนม
ผิง ไปแจกดีกว่า  

อุปกรณ์สื่อสาร  

ควรเตรียมสมาร์ทโฟน ท่ีถ่ายรูปได้ง่ายคุณภาพสูงจะช่วยให้การถ่ายภาพ และการเข้าสู่ Internet ได้ง่าย
ทุกที่ใน CERN ผ่านระบบเครือข่ายของ CERN การสมัครใช้ Internet น้ันทําได้โดยการสมัครผ่านหน้า web ของ 
CERN  แต่ว่าตอ้งให้คนรู้จักเราที่ CERN เป็นคนรับรอง  

ท่านสามารถซื้อ Sim card ที่สามารถโทรกลับไทยได้นาทีละ 0.1 CHF ได้ที่ร้านค้าบริเวณโรงอาหาร  
การซื้อน้ันต้องเตรียม passport โดยเค้าจะให้ sim เราฟรี รอลงทะเบียน 3 นาที พอใช้งานได้ จะมีเงินติด Sim     
1 CHF โทรได้ 10 นาที หรือถ้าต้องการเติมเงินก็เติมได้ขั้นต่ํา 10 CHF ค่าเล่น 4G คิด 8 CHF ต่อ 1 GB ท่ีสําคัญ
อย่าลืม adapter และปลั๊กพ่วง เพราะว่าทั้งห้องมีจุดปลั๊กแค่ สองจุด  
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การเตรียมตัวในการเดินทาง  

การขอ VISA ควรจองทันทีหลังจากได้หนังสือรับรอง ซึ่งจะไดม้าช้ามาก ควรขอ electronic paper จาก 
Konrad ก่อนก็สามารถใช้ทดแทนได้ เตรียมเอกสารประกอบให้เรียบรอ้ย  

เรื่องตั๋วเคร่ืองบินผมแนะนําให้พ่ีอ๊อดหาตั๋วให้ทุกคนที่ร่วมโครงการ โดย CERN จะจ่ายเงินคืนให้ หรือถ้า
ต้องการให้ทาง CERN ซื้อตั๋วให้ต้องติดต่อกับ Muareen โดยตรง และต้องบอกให้เค้ารู้ตัวก่อน อย่ารอเด็ดขาด
เพราะจะซ้ือตั๋วให้เฉพาะคนที่ติดต่อมาเท่าน้ัน คนท่ีไม่ติดต่อจะเบิกจ่ายให้ตามใบเสร็จ  

การแลกเงินควรแลกเงินยูโรไว้บ้างสัก 200 € เอาไว้ใช้ซื้อของฝั่งยุโรป เงินยูโรใช้ฝั่งสวิสได้แต่ว่าเงินสวิสใช้
ฝั่งฝรั่งเศสไม่ได้  ที่สําคัญหาเงินสํารองไว้สักประมาณสามหมื่นบาท เพราะว่าอาหารแพงมากใน Geneva ถูกสุด 
มื้อละ 20 CHF อย่างต่ํา การเดินทางเที่ยวละ 3 CHF ค่านํ้า 5 -9 CHF ถ้าวันไหนมีออกสังคม เช่น เพ่ือนชวนไป
เท่ียว ท่านจะหมดเงินหลายร้อย CHF ในคืนเดียวได้ง่าย ๆ ย่ิงถ้าไปเที่ยวต่างเมืองต้องค้างคืน 400 CHF เป็นอย่าง
ต่ํา ผมแนะนําให้เปิดใช้บัตรเครดิตผ่าน internet เพ่ือความง่ายในการซื้อตั๋วผ่านบัตรเครดิต ถ้าท่านมีบัตร ATM 
สามารถกดเงินได้เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และเครดิตท่านสามารถรูดบัตรได้สบายกว่ามาก  

ควรวางแผนการท่องเที่ยวไว้ เช่นซื้อบัตร Swiss pass หรือ half fare เพราะค่าเดินทางที่น่ีราคาสูงมาก 
การมีบัตร Swiss pass และ half fare จะทําให้เราประหยัดได้มาก และจองท่ีพักล่วงหน้าถ้าต้องการเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวในสวิส  

ควรมีสมุดบันทึก และกล้องติดตัวไว้ตลอดเวลา ผมแนะนําให้หา smart phone สักเคร่ือง เพราะ 
โครงการนี้ติดต่อผ่าน Facebook และ E-mail ตลอดเวลา  
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บทที่ 6  
การขยายผลหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
ข้าพเจ้าได้ดําเนินการเผยแพร่ผลการเข้าร่วมโครงการโดยทําการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ กิจกรรมที่

ดําเนินการทันที กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะ  

กิจกรรมดําเนนิการทนัท ี
วันเวลาในการดําเนินการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
28 กรกฎาคม 2558 จัดทําสือ่ Online โดยใช ้Prizi แนะนําชนิดของ 

อนุภาคมูลฐาน  
http://prezi.com/hge-cqlx5rs-
/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
 

นักเรียนโรงเรยีนสุโขทัย
วิทยาคม  

4 สิงหาคม 2558  บรรยายที่ลานศักยภาพ ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการ 
CERN 
 

10 สิงหาคม 2558  นําเสนอการเขา้ร่วมโครงการCERN ในที่ประชมุกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์รวมถึงการนําเสนอการใช้ สือ่
จากสถาบัน PI เพ่ือให้ครูทีส่นใจไดใ้ช้งาน  
 

11 สิงหาคม 2558 การบรรยายเรื่อง ประเภทของอนุภาคมูลฐาน  
ณ ลานศักยภาพ 
 

18 สิงหาคม 2558 นิทรรศการเรือ่งหลักการสร้างภาพ Hologram และ 
การฝึกจินตนาการในการคาดเดาอย่างมีเหตผุลเร่ือง 
Black box กิจกรรมเคร่ืองเร่งอนุภาคใน
ชีวิตประจําวัน 
 

25 สิงหาคม 2558  บรรยายเรื่อง Higgs boson  
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กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
วันเวลาในการเริ่ม

โครงการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1 กันยายน 2558 เริ่มกลุ่มนักเรียน อนุภาคน้อย ในโรงเรียน เพ่ือจัดทําสือ่เพ่ือ
นําเสนอเกี่ยวกบัอนุภาคมูลฐาน และพัฒนาสู่การเข้าสู่
โครงการ Beamline  
 

นักเรียนโรงเรยีน
สุโขทัยวิทยาคม 

24 สิงหาคม 2558  
 
 

เริ่มจัดทํา หนังสือแบบเรียน ฟิสิกส์อนุภาคเบ้ืองต้น  

ครูและนักเรียนท่ีสนใจ 

จัดทําสือ่การเรยีนการสอนเร่ือง การเบ่ียงเบนของลํา
อนุภาคในสนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้าโดยใช้จอ 
monitor   

เทอมท่ี สอง ปีการศึกษา 
2558  

สอน Masterclass ให้นักเรียนสามารถ 
วิเคราะห์ชนิดของอนุภาค จากโปรแกรม  
MINERVA และเว็บไซต์ 
http://kjende.web.cern.ch/kjende/en/ 
wpath.htm(ได้แนวคดิจากครูบุษกร)  
 
แทรกกิจกรรมเร่ืองการเบ่ียงเบนของรังสีแคโทด จาก
สนามแม่เหล็ก 

 

   



 

  รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสกิส์ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2558
 

62 
 

กิจกรรมทีเ่ผยแพรสู่ส่าธารณะ 
วันเวลาในการเริ่มโครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

2 กรกฎาคม- ปัจจุบัน เผยแพร่กิจกรรมผ่าน Facebook  
 

สาธารณะ 

1 กันยายน 2558(กําลังติดตอ่)  
 

ติดตอ่นิตยสารสุโขทัย แมกกาซีนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ประสบการณ ์ สาธารณะ 

 

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกหน่วยงาน และพร้อมทําทุกงานที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถของ
ข้าพเจ้าในการสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา และพัฒนานักเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.1 บรรยายเรื่ององค์ประกอบของ Proton  
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หลายอนุภาคเกิดการทะลุผ่านชั้นบรรยากาศ กลายเป็น secondary cosmic rays ซี่งส่วนใหญ่เป็น 
muon และอิเล็กตรอน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับระดับความสูงจากนํ้าทะเล โดยการตรวจจับในช่วงแรก ๆ จะใช้บอลลูนใน
การสํารวจหาอนุภาคเหล่าน้ี การศึกษาเก่ียวกับรังสีคอสมิกในโรงเรียนน้ัน การใช้อุปกรณ์วัดที่เล็กและใช้งานได้ดี  
เก็บข้อมูลได้น้ันเป็นสิ่งท่ีจําเป็น โดยจะใช้เคร่ือง Geiger counter ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกขนาดเล็ก  
มีประสิทธิภาพท่ีดี และเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  

หลักการทํางานของ Geiger counter คือสร้างสนามไฟฟ้าจาก Geiger Muller tube เมื่อ muon หรือ
อนุภาคท่ีมีพลังงานผ่าน Geiger Muller จะถูกรบกวนสนามไฟฟ้า ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสัญญาณ 
โดยการเปล่ียนแปลงของสัญญาณน้ันข้ึนอยู่กับพลังงานของอนุภาคจากรังสีคอสมิก โดยสัญญาณท่ีเปลี่ยนแปลงน้ี 
จะนําไปนับเป็น Counter per minute เพ่ือบันทึกผลต่อไป 

 

รูปที่ 7.2 Geiger Muller counter  

การตรวจจับรังสีคอสมิกน้ัน ระดับความสูงจากนํ้าทะเลมีส่วนสําคัญมาก เนื่องจากอนุภาคที่มีพลังงานไม่
มากเมื่อผ่านชัน้บรรยากาศและอากาศเป็นเวลานานจะทําให้เกิดการสลายตัวกลายเป็นอนุภาคอื่นหมด ทําให้
บริเวณที่ต่ําน้ัน มีปริมาณอนุภาคที่ตรวจจับได้ น้ันนอ้ยลง นอกจากนี้  
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ขั้นตอนการทํางาน  

 

  

เตรียมตวั
• วางแผนเร่ืองท่ีจะทํา
• วางแผนแบ่งงาน ตามความถนัด 

ทดลอง
• ทดลองเคร่ืองมือ และลอง calibrate 
• ศึกษาการทํางานของเครื่อง และเอกสารที่เก่ียวข้อง

ลงมือทํา
• ทดลองเก็บข้อมูลที่ความสูง และความดันต่าง ๆ กัน
• วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย PI, Origin และ Ploty.ty 

ตรวจสอบ

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
• เทียบเคียงผลที่วิเคราะห์ได้ ด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
• หาบทสรุปที่เก่ียวข้องกับการศึกษา

นําเสนอ
• นําเสนอ final presentation 
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ผลการทดลอง 

 ผมได้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของข้อมูลจาก Geiger Counter ที่วัดในความสูงต่าง ๆ โดย
ได้ทําการวัดที่ Mont Blanc ,Chamonix ,Geneva แล้วทําการวิเคราะห์ด้วย Histogram และหาค่าเฉลี่ยของแต่
ละพ้ืนที่ ผ่านการลดทอนค่าความคาดเคลื่อน โดยได้ผลดังน้ี  

 ผลทางสถติิที ่Geneva ที่ระดับความสูง 441 m วัดได้ค่าเฉลี่ย 15.8 cpm  
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ผลทางสถติิที ่Chamonix ท่ีระดับความสูง 1000 m วัดได้ค่าเฉล่ีย 25.7 cpm 

 

 ผลทางสถติิที ่Mounblanc  ที่ระดับความสงู 3600 m ไดค่้าวัดเฉลี่ยท่ี 27.5 cpm   
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่า Mounblanc ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 3600 m จะมีปริมาณรังสี
คอสมิกท่ีตัดผ่าน Geiger Muller มากท่ีสุดใน 1 นาที ส่วนที่ Geneva ที่ระดับนํ้าทะเล 441 m มีปริมาณรังสิ
คอสมิกที่ตัดผ่าน Geiger Muller น้อยที่สุด  

PowerPoint Presentation  
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2 
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