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คํานํา
รายงานการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นจากการรวบรวม
ข้อมูล ในขณะที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอก
เล่าสิ่งที่ประสบ ความรู้ที่ได้รับ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถ
ติดตามได้ในรายงานฯ ฉบับนี้
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 บทคือ บทที่ 1 บทนํา ซึ่งจะกล่าวถึงความสําคัญ
ความเป็นมาของโครงการ บทที่ 2 บันทึกประจําวัน ซึ่งจะกล่าวถึงกิจกรรมแต่ละวันของการร่วม
โครงการในครั้งนี้ บทที่ 3 สื่อการเรียนการสอนจาก เซิร์น และบทที่ 4 เป็นการนําเสนอบทสรุป
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาตนเองหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้าพเจ้ายินดีรับฟัง
อย่างยิ่ง และหากมีข้อผิดพลาดประการใดจากรายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์
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บทที่ 1
บทนํา
โครงการร่วมมือไทยเซิร์นดําเนินการโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
มีที่ตั้งสํานักงานในจังหวัดนครราชสีมา การดําเนินงานหลักของสถาบันฯ เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้าน
เครื่องเร่งอนุภาคซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การแพทย์ ฯลฯ ในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์เครื่องเร่งอนุภาคกําลังเป็นที่นิยมในการทดลองเพื่อทําให้อนุภาคพื้นฐานของอะตอม
โปรตอน อิเล็กตรอน เป็นต้น) มีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วทําให้เกิดการชนกันเพื่อศึกษาปฏิกิริยา หรือวัด
หาอนุภาคที่ยังไม่มีการค้นพบ ซึ่งจะมีประโยชน์ช่วยหาคําตอบของอนุภาคที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง
ในเอกภพ โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น: CERN - Physics High School Teacher ณ สมาพัน
รั ฐ สวิ ส เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในประเทศไทยกั บ เซิ ร์ น
(The European Organization for Nuclear Research, CERN) โดยพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยครั้งแรกสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) และเซิร์นได้ตกลงความร่วมมือกันขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีการ
คัดเลือกและส่งครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Physics High
School Teacher ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีตัวแทนครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีจํานวนทั้งหมด 6 รุ่น ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน
เซิร์น (CERN) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เพื่อศึกษาฟิสิกส์อะตอม หรือ ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์
การบริหารจัดการในเซิร์นอาศัยความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด
21 ประเทศ ได้แก่ Austria, Belgium, Republic of Bulgaria, Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway,
Republic Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland และ UnitedKingdom นอกจากนี้ยังมีประเทศ Romania ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นสมาชิกในปี ค.ศ. 2008
และประเทศ Republic of Serbia ที่เริ่มทํางานกับประเทศสมาชิกในปี ค.ศ. 2012 และปัจจุบันได้
เพิ่ม Pakistan เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกด้วย เซิร์นได้วิจัยและสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิศวกรรม ฯลฯ รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากมาย เช่น การค้นพบอนุภาค
ฮิกส์โดยสอดคล้องกับการอธิบายโดย Peter Higgs และ François Baron Englert
โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (High School Teacher 2015) ดําเนินการโดย
ฝ่ายการศึกษาของเซิร์น ภายใต้การอํานวยการของ Mr. Rolf Landua และทีมงาน ซึ่งมี Mr. Konrad
Jende เป็นผู้ดําเนินการ โดยการคัดเลือกครูจากทั่วโลกมาเข้าร่วมอบรม ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาคและศึกษาดูงานภายในเซิร์นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของเซิร์นตลอดจนให้ครูมัธยมได้ช่วยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและ
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เซิร์นให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย ในปี 2558 นี้มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 คน จาก 36
ประเทศและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2558 โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ตารางกิจกรรม HST-2015
Sunday, 5 July 2015
17:00 - 17:45 Welcome Reception 45' ( Restaurant 1 )
Speakers: Rolf Landua (CERN), Mr. Konrad Jende (CERN, Education
Group), Maureen Prola-Tessaur (CERN)
17:45 - 19:00 Discover CERN Treasure Hunt 1h15' Speaker: Rolf Landua (CERN)
19:00 - 20:30 Dinner ( Restaurant 1 )
20:30 - 21:00 Introducing remarks 30'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Monday, 6 July 2015
08:30 - 09:45 Registration 1h15' ( Building 55 - ground floor (turn to the left after
entering the building) )
10:00 - 15:45 Introduction: Programme Objectives, CERN, Particle Physics
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
10:00
Introduction to the High School Teacher Programme 40'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
11:00
Introduction to CERN - Council, Organization and Laboratory 1h0'
Speaker: Konrad Jende (CERN, Education Group)
12:00
Lunch break 2h0' ( Restaurant 1 )
14:00
Introduction to Particle Physics 1h45' Speaker: Luis Alvarez-Gaume (CERN)
16:00 - 17:30 Registration 1h30' ( Building 55 (turn left after entering the building) )
16:00 - 17:30 Visit CERN facilities: Synchrocyclotron
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: Building 300
16:00
Visit the SC - group pion 45'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
16:45
Visit the SC - group proton 45'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
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Tuesday, 7 July 2015
09:00 - 11:00 Work groups: concept and offer
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
11:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics: Particle Physics
Convener: Rolf Landua (CERN)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
11:00
Particle Physics 1/3 1h15' Speaker: Rolf Landua (CERN)
12:15
Lunch break 1h45'
14:00
Particle Physics 2/3 1h30' Speaker: Rolf Landua (CERN)
16:15 - 17:00 Work groups: Decisive phase
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
17:00 - 18:00 Question and Answer: 1 Convener: Rolf Landua (CERN)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
18:30 - 23:00 Social Events: Pizza & Bowling
Conveners: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group), Rolf Landua
(CERN), Maureen Prola-Tessaur (CERN) Location: 18:30 Bowling & Pizza
4h0' (Geneva-Meyrin )
A bus will pick up the whole group from building 39 (CERN hotel) at
6:30pm. You will return to CERN by bus and by 11pm.
Wednesday, 8 July 2015
09:00 - 12:00 Hands-on activity: Cloud Chamber Workshop
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 143-R-003 - S'Cool LAB
09:00
Cloud Chamber Workshop - group positron 1h30'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
10:30
Cloud Chamber Workshop - group muon 1h30'
Speaker: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
12:00 - 13:45 Lunch break
14:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics: Particle Physics, Convener: Rolf Landua (CERN)
Location: 500-1-001 - Main Auditorium
14:00
Particle Physics 3/3 1h30' Speaker: Rolf Landua (CERN)
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15:30 - 16:00 coffee break (500-1-001 - Main Auditorium)
16:00 - 19:00 Work groups: Work session no. 1
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 61-1-007 (Room B), 61-1-009 (Room C), 61-1-017 (Room D), 61-1201 (Pas Perdus), 500-1-201 (Mezzanine)
Thursday, 9 July 2015
09:00 - 12:00 Lectures on Particle Physics: Accelerator
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
09:00
Accelerators in Particle Physics 1/2 1h0' Speaker: Dr. Simone Gilardoni
(CERN)
10:00
break 30' ( R1 )
10:30
Accelerators in Particle Physics 2/2 1h30' Speaker: Dr. Simone Gilardoni (CERN)
12:00 - 13:30 Lunch break ( R1 )
13:50 - 15:10 Visit CERN facilities: Magnet test facility
Location: Building 39 (CERN hotel reception)
13:50
Transport from building 39 to SM18 10'
14:00
Visit to the magnet test facility (SM18) 1h0' ( SM18 )
15:00
Transport from Sm18 to building 39 10' ( SM18 )
15:30 - 19:00 Work groups: Work session no. 2
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group),
Location: various
Friday, 10 July 2015
09:00 - 12:15 Lectures on Particle Physics: Detectors
Location: 60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F)
09:00
Particle Detectors 1h30', Speaker: Mar Capeans Garrido (CERN)
11:00
Introduction to CMS 1h15', Speaker: Piotr Traczyk (Universita e INFN,
Roma I (IT))
12:30 - 14:30 Lunch break ( R1 )
14:30 - 17:30 Visit CERN facilities: Visit to the Compact Muon Solenoid Service Cavern
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: Building 39 (CERN hotel reception)
14:30
Transport from building 39 to Point 5 at LHC 30'
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15:00
17:00

Visit to the CMS Service Cavern 2h0' ( CMS Point 5 )
Transport from Point 5 at LHC to Building 39 30' ( CMS - Point 5 )

Sunday, 12 July 2015
14:00 - 19:30 Social Events: Geneva Treasure Hunt
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: Geneva
20:00 - 22:30 Social Events: Official Dinner of the programme
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: Geneva
Monday, 13 July 2015
09:00 - 10:30 Lectures on Computing: introduction
Convener: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
09:00
Computing at CERN 1h15', Speaker: Tim Smith (CERN)
10:45 - 12:15 Visit CERN facilities: Data Centre
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 513-1-021 - Data Centre Visit Point
10:45
Visit to the Data Centre - group hard disk 45'
11:30
Visit to the Data Centre - group tape recorder 45'
12:15 - 14:00 Lunch break ( R2 )
14:00 - 16:00 Work groups: Work session no. 3
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
16:30 - 19:00 Work groups: Brief reports on first ideas
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
Tuesday, 14 July 2015
09:30 - 11:00 Lectures on Particle Physics
Convener: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
09:30
Data Analysis in Particle Physics - how it works 1h0',
Speaker: Alexander Philipp Kalweit (CERN)
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12:30 - 14:00 Lunch break ( R2 )
14:00 - 15:30 Lectures on Particle Physics: Cosmology and the Dark Universe
Convener: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
14:00
Cosmology and the Dark Universe 1h30'
15:45 - 18:00 Visit CERN facilities: CCC, AMS
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
15:45
Transport from building 593 to CERN's Prévessin site 15'
16:00
Visit - group beam dump 1h45'
16:00
Visit to the CERN Control Centre (CCC)
16:45
Transport from CCC to the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS)
16:50
Visit to AMS Payload Operation Control Centre
16:00
Visit - group dark matter 1h45'
16:00
Visit to the Alpha Magnetic Spectrometer Payload Operation Control Centre
16:50
Transport to CERN Control Centre (CCC)
16:55
Visit to the CCC
17:45
Transport from Prévessin site to Meyrin site 15'
Wednesday, 15 July 2015
09:00 - 15:00 Education & Outreach: overview on activities 1, Location: 593-R-010 - Salle 11
09:00
CERN's Education & Outreach Programme 45', Speaker: Rolf Landua (CERN)
09:45
International Masterclasses inspire students for particle physics 45'
Speaker: Kate Shaw (INFN Gruppo Collegato di Udine and ICTP
Trieste)
10:30
coffee break 30'
11:00
ATLAS Virtual Visits 45', Speaker: Steven Goldfarb (University of Michigan
(US))
11:45
Virtual Atom Smasher - one example of an educational game in particle physics
45'
Speakers: Ben Segal, Ioannis Charalampidis (CERN)
12:30
Lunch break 1h30' ( R2 )
14:00
Observing Cosmic Rays in the classroom - an example from France the COSMIX detector 1h0'
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Speaker: Benoit Lott (Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux
Gradignan (CENBG))
15:00 - 18:00 Work groups: Work session no. 4,
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Thursday, 16 July 2015
09:00 - 12:00 Lectures on Engineering,
Convener: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
09:00
Engineering at CERN - view 1 1h30',
Speaker: Susana Izquierdo Bermudez (CERN)
Friday, 17 July 2015
09:00 - 10:30 Lectures on Particle Physics: Antimatter, Location: 593-R-010 - Salle 11
09:00
Antimatter research 1h30', Speaker: Michael Doser (CERN)
11:00 - 13:00 Visit CERN facilities: Antiproton Decelerator (AD)
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
11:00
Visit - group anti-proton 2h0'
11:00
Visit to the Antimatter Factory (AD)
12:00
Walk from AD to Building 6
12:10
Visit to the Low Energy Ion Ring
11:00
Visit - group lead ion 2h0'
11:00
Visit to the Low Energy Ion Ring (LEIR)
11:50
Walk from LEIR to Antimatter Factory (AD)
12:00
Visit to AD
13:00 - 14:00 Lunch break ( R2 )
14:00 - 16:00 Visit CERN facilities: ISOLDE
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
14:00
Visit to ISOLDE - group electron tube 1h0'
15:00
Visit to ISOLDE - group X-Ray 1h0'
15:30 - 18:45 Hands-on activity: S'Cool LAB experiments session
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
15:30
Hands-on experiments session - group electron tube 1h15' ( 143-R-003
- S'Cool LAB )
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16:45

Speaker: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Hands-on experiments session - group X-Ray 1h15' ( 143-R-003 - S'Cool LAB )
Speaker: Konrad Jende (CERN, Education Group)

Monday, 20 July 2015
09:30 - 16:30 Hands-on activity: Perimeter Institute workshop
Location: 216-R-401 - Salle polyvalente PUMP HALL
09:30
workshop - part 1 2h30'
12:00
Lunch break 2h0' ( Restaurant 1 )
14:00
workshop - part 2 2h30'
20:00 - 23:45 Social Events: International Evening
Conveners: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group), Rolf Landua
(CERN), Maureen Prola-Tessaur (CERN)
Location: 216-R-401 - Salle polyvalente PUMP HALL
Tuesday, 21 July 2015
09:00 - 16:00 Education & Outreach: session 2
Convener: Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
09:00
Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) 1h30'
Speaker: Mr. John Walker (Sheffield University)
10:30
coffee break 30'
11:00
Teaching physics based on particle physics - introducing quarks to 12year-olds 1h0'
Speaker: Jeff Wiener (University of Vienna (AT))
12:00
Lunch break 2h0'
14:00
BeamLine for Schools - a global competition to win beam time at CERN 45'
Speaker: Markus Joos (CERN)
Wednesday, 22 July 2015
16:00 - 17:30 Question and Answer, Convener: Michael Hauschild (CERN)
Location: 593-R-010 - Salle 11
16:00
Final questions, final answers 1h30',
Speaker: Michael Hauschild (CERN)
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Thursday, 23 July 2015
16:00 - 18:30 Work groups: Final reports
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
Friday, 24 July 2015
09:00 - 12:30 Work groups: Final reports
Convener: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group)
Location: 593-R-010 - Salle 11
12:30 - 14:00 Lunch break ( Restaurant 1 )
14:00 - 15:00 Closing session 1h0' ( 500-1-001 - Main Auditorium )
Speakers: Rolf Landua (CERN), Mr. Konrad Jende (CERN, Education
Group)
19:00 - 23:59 Social Events: Farewell BBQ
Conveners: Mr. Konrad Jende (CERN, Education Group), Rolf Landua
(CERN), Maureen Prola-Tessaur (CERN)
Location: 9401-R-000 - BARBECUE AREA (PREVESSIN)
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บทที่ 2
บันทึกประจําวัน
สิ่งที่ได้จากการเดินทางในแต่ละครั้งคือประสบการณ์อันมีค่าและหาไม่ได้จากตําราใด ๆ
เหมือนกับที่เคยมีคํากล่าวว่า “อ่านหนังสือพันเล่ม ไม่เท่าหนึ่งลงมือทํา” ในแต่ละครั้งที่ไปศึกษาใน
ต่างแดน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นความเคยชินกับการประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดต่าง ๆ อันส่งผลให้การตัดสินใจแก้ปัญหาของเราทํางานตลอดเวลา การแก้ปัญหาบางครั้งก็
สําเร็จ บางครั้งก็ไม่สําเร็จ ทําให้ชีวิตเกิดมีรสชาติขึ้นมาและทําให้ไม่น่าเบื่อ
เริ่มการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้ด้วยประสบการณ์แลกเงินฟรังซ์สวิสกับ
เงิ น ยู โ รซึ่ ง มี ค่ า เงิ น ใกล้ เ คี ย งกั น ต่ า งกั น ไม่ ถึ ง สองบาท ทํ า ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ทั้ ง สองสกุ ล ไม่ ต้ อ ง
เปรี ย บเที ย บอะไรมากแต่ ใ นครั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า เน้ น การใช้ เ งิ น ฟรั ง ซ์ ส วิ ส มากกว่ า เงิ น ยู โ รเพราะ
ชี วิ ต ประจํ า วั น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเมื อ งเจนี ว า ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ นาน ๆ ครั้ ง จะไปซื้ อ ของที่
Carrefour ทางฝั่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ติดกันกับ CERN
===========================================================
วันเสาร์ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
เริ่มต้นวันเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการตื่นไปทํางานที่โรงเรียนตามปกติ ตอนบ่าย ๆ
ขออนุญาตทางโรงเรียนมาเตรียมตัวเดินทาง โดยเริ่มจากสนามบินสกลนครประมาณสองทุ่มครึ่งสู่
สนามบินดอนเมืองใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตอนอยู่บนเครื่องบินระหว่างสกลนครกับดอนเมืองเกิด
เหตุการณ์เครื่องตกหลุมอากาศประมาณ 5 วินาทีเนื่องจากเจอพายุระหว่างมหาสารคามกับกาฬสินธุ์
พอให้ตกใจเล่นนิดหนึ่ง เมื่อถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพไม่รอช้ารีบนั่งรถแท็กซี่ไปที่สุวรรณภูมิ
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึงสุวรรณภูมิประมาณ 22.30 น. รีบเดินไปอ่านบอร์ดเที่ยวบิน
พบเที่ยวบินที่เราต้องเดินทางกับสายการบินแอร์เอมิเรต เวลาประมาณ 02.40 น. หลังจากนั้นเดินไป
ที่เคาท์เตอร์เช็คอินเพื่อสังเกตการณ์วิธีเช็คอินของแอร์เอมิเรต แต่ยังไม่เข้าไปตอนนี้เพราะเหลือเวลา
อีกประมาณสามชั่วโมงกว่าจะขึ้นเครื่องก็เลยเดินไปแลกเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์และ
ธนาคารกสิกรไทยได้เงินตามต้องการทั้งฟรังซ์สวิสและยูโร หลังจากนั้นเจออาจารย์นัทซึ่งจะเดินทาง
ไปด้วยกันมาแลกเงินด้วย เสร็จธุระที่ธนาคารทั้งสองคนก็ไปสวัสดี คุณพ่อ คุณแม่และภรรยา ลูก ๆ
และญาติของอาจารย์นัทที่มาส่งที่สนามบิน หลังจากนั้นก็ต่อคิวเข้าไป เช็คอินกับพนักงานของสาย
การบินแอร์เอมิเรต ซึ่งน้องเขาบอกว่าจะไม่ได้นั่งติดกันเนื่องจากจองตั๋วจากคนละที่ซึ่งข้าพเจ้าและ
อาจารย์นัทก็ตอบว่าไม่เป็นไรนั่งตรงไหนก็ได้ จากนั้นโหลดกระเป๋าเสร็จทั้งสองคนไม่มีปัญหาติดขัด
อะไร ถัดมาประมาณ 30 นาทีก็ผ่านกระบวนการตรวจค้นและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทําการถ่ายรูป
ก่อนออกจากประเทศพร้อมกับส่งบัตรขาออกฝากไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ทุกกระบวนการ
ผ่านไปด้วยโดยสะดวก ราบรื่น หลักจากผ่านด่านตรวจมาเรียบร้อยก็เดินหาเทอร์มินอลเพื่อรอขึ้น
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เครื่อง ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาทีก็เจอเทอร์มินอลที่ต้องการแต่ต้องรอเทอร์มินอลเปิดประมาณ
1 ชั่วโมงกว่า ๆ จึงพากันนั่งเล่น นอนเล่นบริเวณเก้าอี้ใกล้ ๆ เทอร์มินอล ซึ่งผู้โดยสารคนก็อื่น ๆ ก็นั่ง
รอ นอนรอเหมือนกัน ถึงเวลาที่ต้องเช็คบอร์ดดิ้งพาสเพื่อขึ้นเครื่องก็เพียงแสดงพาสปอร์ตและสแกน
บอร์ดิ้งพาสก็เป็นอันเสร็จพิธี เครื่องออกจากสนามบินสุวรรณภูมิตามกําหนดเวลาคือประมาณตีสอง
ครึ่งของวันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อเดินทางไปสนามบินดูไบ ซึ่งเป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าที่เดินทางผ่าน
มหาสมุทรอินเดียและเข้าสู่ประเทศตะวันออกกลางและสายการบินของประเทศที่มั่งคั่งที่สุดของ
ตะวั น ออกกลาง เครื่ อ งบิ น ของแอร์ เ อมิ เ รตมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในระดั บ ดี ม าก กล่ า วคื อ มี
จอมอนิเตอร์แบบสัมผัสที่ดูหนัง ฟังเพลงได้หลากหลายโดยไม่เบื่อขณะอยู่บนเครื่องบิน อาหารที่
เสิร์ฟบนเครื่องก็อยู่ในระดับใช้ได้เมื่อเทียบกับสายการบินที่มีอาหารถูกปากคนไทยอย่างแจแปนแอร์
ไลน์หรือการบินไทย ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงก็ถึงสนามบินนานาชาติดูไบตามกําหนดเวลา เมื่อลง
จากเครื่องบินก็เดินตามป้ายบอกทาง “Connection” คือต่อเครื่องเมื่อไปถึงด่านตรวจต้องแสดง
พาสปอร์ ต และเข้ า เครื่ อ งสแกนความปลอดภั ย อี ก รอบ จนกระทั่ ง เดิ น ตามป้ า ยบอกทางไปยั ง
เทอร์มินอลเป้าหมายเพื่อต่อเครื่องไปเจนีวาต่อไป ในสนามบินดูไบค่อนข้างใหญ่และซับซ้อนจึงต้องใช้
เวลาในการหาเทอร์ มิ น อลนานหน่ อ ยโดยเฉพาะเทอร์ มิ น อลซี ซึ่ ง ต้ อ งเดิ น ไปไกลสุ ด สนามบิ น
นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องต้องนั่งรถบัสอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงตัวเครื่องบิน ในตอน
นั้นรู้สึกว่าค่อนข้างไกลและทุกลักทุเลพอสมควรสําหรับคนที่มีลูกเล็ก ๆ ต้องหอบหิ้วกันขึ้นเครื่อง
อุตลุดน่าสงสารเด็ก ๆ และที่สําคัญอุณหภูมิที่สนามบินดูไบตอน 06.00 น. ประมาณ 38 องศา
เซลเซียสซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอากาศตอนเช้า ๆ ที่เมืองไทยประมาณ 26 องศาเซลเซียส ถือว่า
อากาศบ้านเราดีกว่าที่ดูไบ เมื่อเครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติดูไบเวลาประมาณ 08.00 น. ใช้
เวลาบินอีกประมาณ 6 ชั่วโมงก็จะถึงสนามบินนานาชาติเจนีวา เที่ยวบินจากดูไบไปเจนีวาเป็นแอร์
เอมิเรตเหมือนเดิมบรรยากาศก็คล้ายกับจากกรุงเทพฯ ถึงดูไบคือมีพนักงานบริการส่วนใหญ่พูดภาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาอาหรับ ผู้ใช้บริการในเที่ยวบินนี้มีทั้งที่เป็นชาวสวิส นักท่องเที่ยวเอเชีย รวมไปถึงชาว
ตะวันออกกลางที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือทํางานที่เจนีวาและเมืองใกล้เคียง การเดินทางเป็นไปโดย
ราบรื่ น มี ก ารเสิ ร์ ฟ อาหารเช้ า และอาหารเที่ ย ง ถึ ง ที่ ห มายคื อ สนามบิ น นานาชาติ เ จนี ว าตาม
กําหนดเวลาคือประมาณ 13.00 น. ของเวลาท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อถึงสนามบินลงจากเครื่องก็
รอกระเป๋า ก่อนออกจากสนามบินได้กดเอาบัตรรถบัสฟรีเพื่อเดินทางไปเซิร์นตามคําแนะนําของรุ่นพี่
ที่ ม าก่ อ น หลั ง จากนั้ น ผ่ า น ต.ม.ของเจนี ว าถามว่ า มาทํ า อะไร ก็ ต อบว่ า มาอบรมที่ เ ซิ ร์ น เขาก็
ประทับตรารับรอง เมื่อออกมาด้านนอกก็เจอแชมป์กับพีมารับเพื่อพาขึ้นรถบัสไปยังที่พัก ตอนเย็นพี
ชวนไปดูขบวนพาเหรดฉลองฤดูร้อนของเมืองเจนีวา ข้าพเจ้าและอาจารย์นัทก็ตอบตกลงแต่ขอเก็บ
ของและอาบน้ําเอาเรี่ยวเอาแรงเสียก่อน หลังจากแยกย้ายกันก็เข้าที่พักโดยไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับ
คนเข้าพักได้ห้องพักคู่กันที่ชั้น 4 เก็บของเรียบร้อยก็เข้าห้องพัก อาบน้ําเตรียมตัวออกไปสํารวจเมือง
เจนีวาเป็นครั้งแรกโดยไกด์พีและคณะ
การเดินทางไปในดาวน์ทาวน์เจนีวาโดยรถรางใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจากสถานีเซิร์นแต่
ระยะห่างระหว่างขบวนรถประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารประมาณ 5 ฟรังซ์ จํานวนสองคนหารกันตก
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คนละ 2 ฟรังซ์ 50 เซ็นต์ ระหว่างทางได้เห็นสภาพบ้านเรือนของคนเจนีวาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเมนต์เป็นระยะ ๆ จากเส้นทางรถราง ดาวน์ทาวน์จะตั้งริมทะเลสาบเจนีวา
มีสัญลักษณ์คือน้ําพุกลางทะเลสาบขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกล วันนี้เป็นวันหยุดมีคนมาเที่ยวบริเวณนี้
อย่างหนาตาประกอบกับจะมีขบวนพาเหรดซึ่งสังเกตุผู้คนพากันแต่งตัวแฟนซีให้น่าสนใจตามรูป
ประกอบ พวกเราประกอบด้วยน้องพี น้องผู้ชายอีกสามคนเป็นต่างชาติหนึ่งคน (จําชื่อไม่ได้) อาจารย์
นัท และข้าพเจ้าเดินร่วมขบวนตั้งแต่ประมาณ 18.00 น. จนถึง 20.00 น.จึงพากันไปกินข้าวที่
ร้านอาหารจีนสั่งกับข้าวเป็นผัดเปรี้ยวหวาน และผัดผักและเนื้อไก่ กับข้าวสวย จ่ายคนละประมาณ
15 ฟรังซ์หลังจากนั้นนั่งรถบัสสาย 2 กลับมาที่สถานีรถราง แล้วนั่งรถรางสาย 18 กลับที่พักเซิร์นประ
มาณ 21.30 น. ตะวันยังไม่ตกดินจึงพากันนั่งเล่นในห้องพัก หลังจากนั้นอาบน้ํา นอนพักผ่อนคิด
วางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปซื้อของที่ Carrefour ที่ฝั่งประเทศฝรั่งเศส

ภาพ 1 บรรยากาศตอนเย็นริมแม่น้ําที่เจนีวา
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ภาพ 2 งานเฉลิมฉลองประจําปีของเจนีวา
===========================================================
วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้วางแผนกันไว้ว่าจะเดินไปซื้อของที่ Carrefour ที่ฝั่งฝรั่งเศส ตื่นแต่เช้าทําธุระส่วนตัว
แล้วพากันเดินผ่านทางเข้าบี เห็นยามเป็นคนสวิสกําลังทํางานอยู่ก็เดินเข้าไปถามทางไป Carrefour
เพื่อความแน่ใจ แต่ยามพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ข้าพเจ้าก็พอเข้าใจโดยดูจากท่าทางและประโยคฝรั่งเศส
สั้น ๆ จับประเด็นได้ว่าให้ขึ้นรถเมล์หรือเดินไปเราจึงพากันเดิน ระหว่างทางอาจารย์นัทก็ถ่ายรูป และ
คุยกันถึงเรื่องความง่ายของการเดินผ่านพรมแดนของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ไปถึง Carrefour ประมาณเกือบเก้านาฬิกาพอเข้าไปซื้อของเจออาหารราคาถูกเลือกซื้อไส้กรอกและ
โยเกิร์ต พอผ่านเคาท์เตอร์จ่ายเงินรอคิวนานมากจนลูกค้าพากันอารมณ์ไม่ดี พอถึงคิวข้าพเจ้าก็
จ่ายเงินยูโรคิดในใจว่าเงินยูโรที่แลกมาคงไม่เหลือกลับไปไทยแน่เพราะของที่นี่ราคาถูกและตรงกับ
ความต้องการของเรา ที่ห้างนี้ไม่มีถุงใส่ของบริการ ลูกค้าต้องเตรียมถุงใส่ของมาเองจากบ้านข้าพเจ้าก็
เอาของใส่ เ ป้ แ ล้ ว ขนกลั บ มาโรงแรมคิ ด ว่ า วั น นี้ จ ะใช้ บ ริ ก ารห้ อ งครั ว ของโรงแรมเพื่ อ ทํ า อาหาร
รับประทาน ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีก็เดินกลับมาถึงโรงแรมที่พัก แล้วพากันกินข้าวเที่ยง โดย
เตรียมจากห้องครัวของโรงแรม ครัวของโรงแรมเป็นห้องครัวรวมมีอุปกรณ์ทําครัวเช่น หม้อ กระทะ
ถ้วย ชาม จาน ช้อนครบ แต่ต้องทําความสะอาดเองเมื่อใช้เสร็จ หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ
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ก็พ ากั น เตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้ า ร่ ว มงานต้ อ นรั บ ในตอนห้ า โมงเย็ น ใช้ เ วลาในตอนนี้ จั ด การกั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกล้อง โทรศัพท์เพื่อชาร์ทไฟให้เต็มไว้ก่อน แต่ที่โรงแรมลิฟท์ที่นี่จะไม่เปิดให้บริการ
ทั้งวันเหมือนวันจันทร์ถึงเสาร์ทําให้ต้องใช้บันไดเดินขึ้นลงต้องใช้กําลังกายพอสมควร พอถึงเวลาห้า
โมงเย็ น ก็ ไ ปรอพบกลุ่ ม ซึ่ ง คณะจั ด งานก็ ก ล่ า วต้ อ นรั บ ง่ า ย ๆ และมี เ ครื่ อ งดื่ ม อาหารว่ า งมาใช้
รับประทานและคุยกันไปใช้เวลาคุยทําความรู้จักกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ
เพื่อเป็นการสํารวจสถานที่สําคัญในเซิร์น ข้าพเจ้าร่วมกลุ่มกับครูจากประเทศบัลแกเรีย ไต้หวั น
โรมาเนีย มีการนัดหมายให้รวมกันเพื่อฟังลําดับกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้ากลับมาทําธุระที่
โรงแรมทําให้พลัดหลงกับคณะโชคดีที่แก้ปัญหาได้จึงโทรหาผู้ประสานงานเขาบอกให้รอที่ธนาคารแล้ว
จะมารับ หลังจากนั้นฟังบรรยายจากคอนราด เสร็จประมาณสามทุ่มซึ่งยังไม่มืด ก่อนกลับคอนราดได้
นัดหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้าไปทําบัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเซิร์นในตอนเช้าที่อาคาร 55 ใกล้กับ
ทางเข้าบี หลังจากเสร็จกิจกรรมก็พากันกลับโรงแรมทําอาหารรับประทานและพักผ่อน เพื่อเตรียมรับ
กิจกรรมในวันพรุ่งนี้คือปฐมนิเทศน์และเลคเชอร์

ภาพ 3 บรรยากาศข้างทางระหว่างไปซื้อของที่ประเทศฝรัง่ เศส
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============================================================
วันจันทร์ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการปฐมนิเทศและเลคเชอร์ข้าพเจ้าและอาจารย์นัทและครูกลุ่มเดียวกัน
พากันไปที่อาคารห้าสิบห้าใกล้ทางเข้าบีเพื่อทําบัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์แต่คิวยาวมากทําให้ต้องมารับ
ฟังบรรยายก่อนแล้วก็กลับไปทําต่อในตอนเที่ยงก็สําเร็จหลังจากนั้นมาฟังบรรยายต่อจนถึงเวลา
ประมาณสิบหกนาฬิกาคณะก็พากันไปชมสถานีเอสซีซึ่งแสดงประวัติการก่อนตั้งเซิร์นจนถึงปัจจุบัน
จากนั้ น ข้ า พเจ้ า กั บ อาจารย์ นั ท แล้ ว ก็ ท ากาชิ ค รู ช าวญี่ ปุ่ น พากั น ไปซื้ อ ของที่ Carrefour
กลับมาทํากับข้าวรับประทานที่ครัวเสร็จกลับขึ้นมาทํางานพอประมาณและพักผ่อนเพื่อเตรียมรับ
กิจกรรมในวันพรุ่งนี้

ภาพ 4 ปฐมนิเทศ HST 2015
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===========================================================
วันอังคารที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
เริ่มต้นวันด้วยการฟังบรรยายเกี่ยวกับ Medical applications กล่าวถึงการนําความรู้จาก
ฟิสิกส์อ นุภาคไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ได้อ ย่างน่ าสนใจ หลั งจากนั้ นฟั งรายละเอี ยดของ
กิจกรรมกลุ่มซึ่งปีนี้แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ตอนบ่ายฟังบรรยายเรื่องฟิสิกส์อนุภาคกล่าวถึงประวัติความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของฟิสิกส์อนุภาคโดย Rolf Landua ถัดมาเป็นการเลือกกลุ่มทํากิจกรรม
ข้าพเจ้าเลือกได้กลุ่มที่ 5 Girls in Physics classroom ตอนเย็นประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
เป็นกิจกรรมการเข้าสังคมโดยทุกคนนั่งรถบัสที่หน้าโรงแรมไปยังสนามโบว์ลิ่งอยู่ห่างประมาณสิบนาที
มีการจัดกลุ่มเล่นโบว์ลิ่งทั้งหมดสิบกลุ่ม ประมาณยี่สิบนาฬิกาก็กินอาหารเย็นเป็นพิชซ่ากับเบียร์และ
ไวน์หลังจากนั้นก็นั่งรถกลับโรงแรมที่พัก เสร็จกิจกรรมสําหรับวันนี้

ภาพ 5 บรรยากาศของครูที่นงั่ รับฟังการบรรยายโครงการ HST 2015
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============================================================
วันพุธที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้เป็นกิจกรรมทดลองเกี่ยวกับ Cloud chamber ตอนเช้านัดหมายกันเวลาประมาณสิบ
โมงครึ่ง โดยข้าพเจ้าได้เป็นกลุ่มที่สอง ตอนเช้าไปถึงจุดนัดหมายก่อนเวลาสิบนาทีหลังจากนั้นมีเวลา
ในการถ่ายรูปรอบ ๆ อาคารต้อนรับของเซิร์น พบคนมาเยี่ยมชมเซิร์นพอสมควรเนื่องจากเป็นปีที่
เซินร์ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อถึงเวลา Konrad ก็เรียกรวมเข้าไปในห้องทดลองซึ่งก่อนการทดลองมี
การแนะนําวิธีการใช้ห้องและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นก็แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มทําการ
ทดลอง ผลปรากฎว่ า กลุ่ ม ข้ า พเจ้ า พบรั ง สี ค อสมิก มากพอสมควรได้ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พอใจ เมื่ อ เสร็ จ
กิจกรรมก็มีการสรุป ซักถามข้อสงสัย และแยกย้ายกันพักกลางวัน
ช่วงบ่ายฟังการบรรยายฟิสิกส์อนุภาคโดย Mr. Rolf Landua พูดถึงความเป็นมาของ
การศึกษาอนุภาคและการค้นพบในยุคปัจจุบัน หลังจากนั้นประชุมกิจกรรมกลุ่ม โดยข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่
ห้า Girls in Physics classroom เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาฟิสิกส์ของสตรีเพื่อส่งเสริมให้
ผู้หญิงสนใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น เสร็จกิจกรรมประมาณหกโมงเย็นกลับที่พัก

ภาพ 6 กิจกรรม Cloud chamber
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============================================================
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้ฟังบรรยายเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคโดย Dr. Simone Gildoni เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึง
รายละเอี ย ดและการทํ า งานของเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคที่ ใ ช้ ทั่ วโลกและในเซิ ร์ น หลั ง จากนั้ น พั ก เที่ ย ง
ตอนบ่ายเป็นกิจกรรมภาคสนามเยี่ยมชมสถานี SM18 นั่งรถบัสประมาณสิบห้านาทีจากโรงแรมที่พัก
ภายในสถานี จัดเป็นส่วนนิทรรศการ และส่วนทํางานจริงโดยมีการเล่าถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใน LHC
รวมไปถึงสถานีอื่น ๆ เสร็จกิจกรรมประมาณบ่ายสามโมง นั่งรถกลับที่พัก เตรียมตัวสําหรับกิจกรรม
วันพรุ่งนี้คือ เยี่ยมชมสถานี CMS

ภาพ 7 เยี่ยมชมส่วนนิทรรศการแสดงเครือ่ งเร่งอนุภาคที่สถานี SM18
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============================================================
วันศุกร์ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้เริ่มต้นด้วยการฟังบรรยายฟิสิกส์อนุภาคในส่วนของตัวตรวจวัด ซึ่งแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท ตามสถานีต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานี CMS ประกอบด้วยเซ็นเซอร์และแคลอรีมิเตอร์ที่ใช้
ตรวจวัดอนุภาค มีแม่เหล็กที่ใช้แยกชนิดของอนุภาคด้วย ตอนบ่ายนั่งรถจากหน้าโรงแรมที่พักไปยัง
สถานี CMS ห่างออกไปประมาณสี่สิบนาที ภายในสถานีแบ่งออกเป็นสองอุโมงค์ใหญ่ ๆ ในส่วนของ
คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล ควบคุม ตลอดจนอะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานีฯ อีกอุโมงค์หนึ่งเป็น
ตัวเครื่อง CMS ซึ่งกําลังเดินเครื่องทํางานอยู่ไม่สามารถเข้าชมของจริงได้ แต่ก็ได้ดูและฟังการบรรยาย
จากเจ้าหน้าที่จับประเด็นได้ว่า CMS เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถตรวจวัดอนุภาคได้ทั้งฮิกส์ โบซอน
มิวออน ควากส์ และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดใหญ่ และราคาแพง เสร็จจากการเยี่ยมชม
นั่งรถบัสกลับที่พัก พากันไปซื้อของกินที่ Carrefour ก่อนหนึ่งทุ่มเพราะร้านจะปิดก่อน กลับถึง
โรงแรมที่พักประมาณสองทุ่มครึ่ง กินข้าวเย็น เตรียมตัวสําหรับการเดินทางไปโลซานในวันพรุ่งนี้

ภาพ 8 LHC ในสถานี CMS
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ภาพ 9 CMS ขนาดเท่าของจริง
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============================================================
วันเสาร์ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
เช้าวันหยุดมีโอกาสนอนตื่นสายประมาณเจ็ดโมงเช้า อาบน้ํา กินข้าวเช้า ออกจากสถานีเซิร์น
ไปยัง สถานีรถไฟเพื่อซื้อตั๋วไปโลซาน พอถึงโลซานเดินไปที่ฝั่งทะเลสาบ เที่ยวพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก
หลังจากนั้นเดินไปทางทิศเหนือเที่ยวชมเมืองและโบสถ์ กลับเจนีวาประมาณห้าโมงครึ่ง แวะกินข้าว
เย็นที่ร้านอาหารไทย “บุษบา” เจ้าของร้านใจดีให้ทานอาหารในราคาพิเศษสั่งต้มยํากุ้งกับต้มข่าไก่
กลับถึงที่พักประมาณสองทุ่มครึ่ง อาบน้ํา พักผ่อนเพื่อเตรียมตัวทํากิจกรรมในวันอาทิตย์

ภาพ 10 เที่ยวชมเมืองโลซาน
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============================================================
วันอาทิตย์ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้มีกิจกรรมในเจนีวา ซึ่งเริ่มประมาณบ่ายสองโมง นัดหมายกันที่ธนาคารยูบีเอส พบกับ
มิสเตอร์ปาโก แบ่งคนออกเป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ ห้าถึงหกคน แต่กลุ่มข้าพเจ้าพิเศษมี 9 คนโดยต้อง
ช่วยกันทํากิจกรรมตามใบคําสั่งโดยการสํารวจให้ทั่วเมืองเจนีวา ได้เยี่ยมชมสถานที่สําคัญในเจนีวา
เช่น สถานีรถไฟ (ซึ่งเคยไปมาแล้ว) เกาะกลางแม่น้ําเจนีวา อาคารสภาแห่งเมืองเจนีวา โบสถ์
สวนสาธารณะ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณสามทุ่ม (ยังสว่างอยู่) โดยนัดหมายกันที่ร้านอาหารขึ้นชื่อ
ของเมื องเจนี วา ภายในร้ านจะมีก ารแสดงดนตรี ส ดแบบยุ โ รป เสร็ จกิ จกรรมประมาณห้า ทุ่ม นั่ ง
รถไฟแทรมกลับที่พัก อาบน้ํา พักผ่อน

ภาพ 11 อนุสาวรีย์ G.H.Dufour Helvet Dux
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============================================================
วันจันทร์ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้มีกิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเซิร์น แต่ตอนเช้าหาทางไปอาคาร
อบรมไม่เจอ จึงต้องเดินหาช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงมีครูต่างชาติหาห้องไม่เจอรวมกันทั้งหมดสามคน
พอเจอห้องอบรมแล้วเข้าห้องไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งมิสเตอร์คอนราดออกมาคุยโทรศัพท์ถึงเข้าห้อง
บรรยายได้ ฟังการบรรยายเรื่องระบบการจัดการข้อมูลในเซิร์นประมาณสองชั่วโมงจากนั้นเดินทางไป
อาคารข้อมูลใช้เวลาประมาณสามสิบนาที ชมห้องจัดการข้อมูลแล้วแยกย้ายพักเที่ยงข้าพเจ้ากับ
อาจารย์ณรรตธรซื้อกลับมากินที่โรงแรมเพราะต้องการชาร์ทแบตเตอรี่ เวลาสิบหกนาฬิกา ข้าพเจ้า
เดินทางไปยังโรงอาหารหนึ่งเข้าประชุมกลุ่มศึกษาที่ 5 เรื่องผู้หญิงกับห้องเรียนฟิสิกส์ (อนุภาค) โดยมี
มิสเตอร์เจฟกับมิสคริสทีนมาช่วยแนะนํา ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แยกย้ายกลับโรงแรมที่พัก

ภาพ 12 Mr. Konrad Jende ผู้ประสานงาน HST2015
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============================================================
วันอังคารที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้ฟังบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคกล่าวถึงการนําข้อมูลที่ได้จากการ
ชนกันของอนุภาคโปรตอนและตรวจวัดโดยสถานี CMS หรือสถานีอื่น ๆ มาวิเคราะห์แล้วได้แนวการ
เคลื่ อ นที่ข องอนุ ภาคต่ า ง
ๆ ได้ อ ย่ างน่า สนใจ จากนั้นเป็ นการบรรยายเกี่ ยวกับการค้ นพบ
อนุภาคฮิกส์โบซอนซึ่งอธิบายแบบง่าย ๆ โดยใช้ภาพการ์ตูน ตอนบ่ายไปชมสถานีควบคุมเซิร์น และ
สถานีส่งดาวเทียมเพื่อวัดรังสีคอสมิกรอบโลก กลับมาถึงโรงแรมประมาณหกโมงเย็น ชวนกันกะจะไป
ซื้อของที่ Carrefour แต่ห้างปิดจึงเปลี่ยนแผนไปเจนีวาชมเมืองยามเย็นพบผู้คนพากันผ่อนคลาย
ริมทะเลสาบเจนีวาและร้านอาหาร ขากลับแวะกินข้าวร้านอาหารไทยกับทาคาชิครูจากญี่ปุ่น กลับถึง
โรงแรมประมาณห้าทุ่ม อาบน้ํา พักผ่อนเตรียมรับกิจกรรมพรุ่งนี้ต่อไป

ภาพ 13 แบบจําลอง AMS-02
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============================================================
วันพุธที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
ตอนเช้ าฟั งบรรยายภารกิ จ ของเซิ ร์น ในด้านการให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ คคลภายนอก โดยเน้ น ที่
โรงเรียน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทั่วโลกรู้จักเซิร์น ต่อมาเป็น
การบรรยายเรื่องการเรียนฟิสิกส์อนุภาคโดยใช้กิจกรรมด้านการศึกษาและความร่วมมือกับโรงเรียน
ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อให้ความรู้ฟิสิกส์อนุภาคแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนําเว็บไซต์
และเกมส์เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนและคนทั่วไปผ่านโลกออนไลน์ ตอนบ่ายสองโมงฟัง การ
บรรยายเรื่องการสังเกตรังสีคอสมิกซึ่งใช้อุปกรณ์ที่หาได้โดยทั่วไปและยังกล่าวถึงที่มา การสังเกตรังสี
คอสมิกผ่านกล้องโทรทัศน์ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้เป็นการประชุม
กลุ่มย่อยได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจโดยหัวข้อคือการจัดกลุ่มหัวข้อของฟิสิกส์อนุภาค

ภาพ 14 กิจกรรมกลุ่ม S’cool Lab
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===========================================================
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้ ต อนเช้าเดินไปที่ห้ องบรรยาย ค่อ นข้ างไกลต้องเดิน ขึ้นเนินทําให้ ครูทุกคนมี ท่า ทาง
อ่อนเพลียรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย เริ่มต้นด้วยการฟังบรรยายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในเซิร์นโดยเน้นที่การใช้
ตัวนํายิ่งยวดทําแม่เหล็กต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก หลังจากฟังบรรยายจบ ก็เดินขึ้นเนินไปดูการ
สร้าง ประกอบแม่เหล็กซึ่งมีบริษัทรับเหมาทําอยู่สามบริษัท โดยวิศวกรของเซิร์นจะทําต้นแบบให้แก่
บริษัทไปผลิตเพราะต้องใช้เป็นจํานวนมาก เสร็จแล้วมีเวลาพักกลางวันประมาณสองชั่วโมง เวลาบ่าย
สองโมงเดินกลับไปฟังบรรยายเรื่องระบบวิศกรรมทั้งหมดในเซิร์นซึ่งมีคนงานคิดเป็นประมาณสี่สิบห้า
เปอร์เซ็นต์ของคนที่ทํางานในเซิร์น เสร็จการบรรยายกลับโรงแรมได้โอกาสซักผ้าใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมง จากนั้นนั่งรถแทรมไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าโคออพ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ห่าง
จากเซิร์นประมาณสิบห้านาที ได้อาหารมาตุนไว้สําหรับพรุ่งนี้ กลับถึงโรงแรมประมาณสองทุ่มกินข้าว
อาบน้ํา นอนพักผ่อนเพื่อเตรียมทํากิจกรรมในวันพรุ่งนี้

ภาพ 15 วิศวกรกําลังประกอบชุดแม่เหล็กทีใ่ ช้ใน LHC
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============================================================
วันศุกร์ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
ตอนเช้าฟังการบรรยายเรื่องฟิสิกส์อนุภาคกล่าวถึงการค้นพบอนุภาคใหม่ ๆ แอนติแมทเตอร์
จากนั้นไปเยี่ยมชมสถานีวิจัยแอนติแมทเตอร์ ซึ่งมีอาจารย์นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ จากภาควิชาฟิสิกส์
คระวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรเยี่ยมชมสถานีซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกภูมิใจที่
มีคนไทยมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในเซิร์น หลังจากนั้นพักเที่ยงแล้วฟังนัดหมายซึ่งในตอน
บ่า ยมี โปรแกรมที่จ ะต้ อ งเข้ าเยี่ยมชมสถานี ISOLDE ถั ด มาทํ าการทดลองเกี่ยวกั บฟิ สิ กส์อ นุ ภาค
ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะนํามาปรับใช้ในห้องเรียนได้เมื่อกลับมา
เมืองไทย หลังจากนั้นก็เดินทางกลับโรงแรมที่พักมีความรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย ก่อนเข้านอนได้เก็บของ
ใช้ที่จําเป็น เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปปารีสในวันพรุ่งนี้

ภาพ 16 ฟังการอธิบายการทํางานในส่วนของเครื่องเร่งอนุภาค โดย ดร.นรภัทร์
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============================================================
วันเสาร์ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักเช้าประมาณตีห้าครึ่งเพื่อให้ทันรถแทรมขบวนแรก และต่อ
รถไฟที่สถานีรถไฟในเจนีวาเวลาประมาณหกโมงสิบนาที เมื่อไปถึงสถานีรถไฟเจนีวา ก็ขึ้นรถไปลง
สถานีที่ปารีสใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อไปถึงปารีสซื้อตั๋ววันเดียวประมาณ 8 ยูโรสามารถ
ขึ้ น รถไฟในปารี ส ได้ ห นึ่ ง วั น จากนั้ น พากั น นั่ ง รถใต้ ดิ น ไปยั ง โรงแรมที่ พั ก ซึ่ งอาจารย์ นั ท จองผ่ า น
อินเตอร์เน็ต ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง (เสียเวลากับการต่อรถและหาสถานที่เพราะยังไม่เคย
มา) พอถึงที่พักก็อาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผ้า ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวพระราชวังแวร์ไซน์อยู่ห่างจากโรงแรมที่
พักประมาณชั่วโมงครึ่ง เมื่อไปถึงใช้เวลาเที่ยวจนถึงตอนค่ําเดินทางต่อไปยังหอไอเฟลใช้เวลาอยู่นาน
ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงพากันกลับโรงแรมที่พัก อาบน้ํา พักผ่อน คิดกันไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ลุฟ และปราสาทนอร์ทเทอร์ดาม

ภาพ 17 เยี่ยมชมหอไอเฟล ปารีส
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============================================================
วันอาทิตย์ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
ตอนเช้าตื่นประมาณ 7 โมงอาบน้ํา แต่งตัวแล้วเดินทางโดยรถใต้ดนิ ไปยังพิพิธภัณฑ์ลุฟ
เที่ยวอยู่ประมาณสามชั่วโมง มีนักท่องเทีย่ วจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชม ได้เข้าไปดูภาพเขียนที่มี
ชื่อเสียง รูปปัน้ ต่าง ๆ คุ้มค่ากับการเดินทาง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังปราสาทนอร์ทเทอร์ดาม
ตั้งอยูต่ รงเกาะกลางแม่น้ําแทม เป็นสถานทีไ่ ด้รับความนิยม และเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนต์หลาย
เรื่อง ซึ่งเป็นย่านที่มีภูมิประเทศและอาคารที่สวยงามมาก เหมาะแก่การเดินเล่นชมวิว ซึ่งสังเกตเห็น
นักท่องเที่ยวหลายคนเก็บภาพประทับใจไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเดินทางมาที่นี่ หลังจากนั้นเดินทาง
ไปที่สถานีรถไฟปารีสเพื่อนั่งรถไฟกลับเจนีวา ถึงโรงแรมที่พักประมาณ 5 ทุ่ม อาบน้ํา พักผ่อนเพือ่
เตรียมทํากิจกรรมในวันพรุ่งนี้

ภาพ 18 นักท่องเที่ยวเข้าแถวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลุฟเพื่อเข้าเยี่ยมชม
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============================================================
วันจันทร์ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้เริ่มต้นด้วยการทําแล็บเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค มีอยู่ด้วยกันหลายแล็บแต่ที่เด่น ๆ คือ
การทดลองเรื่องอนุภาคและคลื่นพร้อมกับนําเสนอคุณสมบัติของแสงและรังสีคอสมิกว่ามีคุณสมบัติ
เป็นทั้งคลื่นและอนุภาค ต่อมาเป็นการทดลองเกี่ยวกับการขยายตัวของเอกภพโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ
ได้แก่ แหวนรองน็อตขนาดต่าง ๆ กับยางรัดของแล้วพล็อตกราฟสามารถอธิบายการขยายตัวของเอก
ภพได้ นอกจากนี้ยังมีการจําลองเรื่องศูนย์กลางของเอกภพแล้วอธิบายว่าจริง ๆ แล้วเอกภพไม่มี
ศูนย์กลาง ต่อมาเป็นการอธิบายเว็ปไซต์ที่มีประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนเรื่องฟิสิกส์อนุภาค
เสร็จจากการทําแล็บก็รอเวลาไปร่วมงานปาร์ตี้นานาชาติ วันนี้ทุกคนต่างนําเอกลักษณ์ประจําชาติมา
นําเสนอและรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นเต้นรํา นับเป็นวันที่มีความสนุกสนาน และทุกคนได้
ผ่อนคลายและทําความรู้จักกันมากขึ้น กลับประมาณเที่ยงคืน

ภาพ 19 กิจกรรม S’cool Lab
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============================================================
วันอังคารที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
ตอนเช้าอบรม 2 เรื่อง ได้แก่ การเรียนการสอน หลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคในชั้นเรียน และ
แนะนําวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 5E ได้อย่างน่าสนใจมีตัวอย่างสื่อการสอนที่ทําเองได้ง่าย ๆ
โดยนําไม้รูปแบบต่าง ๆ หาเส้นทางการหักเหของอนุภาคแล้วทายว่าไม้มีรูปร่างอย่างไร ทําให้
นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
เพื่อเร้าความสนใจและง่ายในการสอนนักเรียนเล็ก ๆ ตอนบ่ายฟังบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่
เซิร์นจัดให้นักเรียนทั่วโลกได้ร่วมประกวดโครงงานเพื่อชิงรางวัลปีละครั้ง ครั้งละ 2 รางวัล หลังจาก
ฟังบรรยายเสร็จ ก็เป็นงานกลุ่มโดยกลุ่มที่ 5 ประชุมกันที่โรงอาหารหนึ่งได้ข้อสรุปในการทํางานหลาย
อย่างโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มแรกศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ช่วยใช้ผู้หญิงสนใจฟิสิกส์
มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 2 ทําเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างของผู้หญิงที่ทํางานและประสบความสําเร็จในวิชา
ฟิสิกส์เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงสนใจเรียนวิชาฟิสิกส์มากขึ้น

ภาพ 20 การทํากิจกรรมฟิสิกส์อนุภาคง่าย ๆ ในชั้นเรียน
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============================================================
วันพุธที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
เริ่มต้นวันนี้ด้วยการถามคําถามกับประธานกรรมการบริหารเซิร์น โดยส่วนใหญ่ถกปัญหา
เกี่ยวกับอนาคต และงานวิจัยของเซิร์น ที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป การเมือง และทั่วโลก ได้ฟังแล้ว
ทําให้นึกถึงอนาคตฟิสิกส์อนุภาคที่กําลังจะก้าวไปอีกขั้น และในประเทศไทยก็กําลังพัฒนาเพื่อให้ทัน
กับนานาประเทศ หลังจากนั้นฟังบรรยายเกี่ยวกับการค้นพบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิวตริโน
ตอนบ่ายกิจกรรมกลุ่มโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้จัดทําสไลด์ที่จะนําเสนอเสร็ จไปแล้วประมาณแปดสิ บ
เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายเป็นการถามตอบโดยคณะกรรมบริหารเซิร์นส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับผลการวิจัย และ
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่าง ๆ ในเซิร์น และคําถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือต่าง ๆ
กั บ ต่ า งประเทศ และในสหภาพยุ โ รป ที่ จ ะยั ง คงก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ข้ า พเจ้ า ก็ มี ค วามหวั ง ลึ ก ๆ ว่ า
นักวิทยาศาสตร์ในไทยจะได้ร่วมงานกับเซิร์นได้มากขึ้นในอนาคต

ภาพ 21 ประธานกรรมการบริหารเซิร์นพบครูเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเซิร์น
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==============================================================
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
เริ่มต้นวันด้วยการฟังบรรยายอนาคตงานวิจัย และการพัฒนาเซิร์น โดยกล่าวถึงอนาคตที่จะ
สร้างเครื่องเร่งอนุภาคที่มีพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจําเป็นต้องใช้งบประมาณและการวางแผนที่ดี ต่อมาเป็น
การเตรียมนําเสนองานกลุ่ม ตอนบ่ายสี่โมงทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมเริ่มต้นนําเสนอด้วยกลุ่มการ
ประยุกต์ใช้ฟิสิกส์อนุภาคในด้านการแพทย์ ต่อมากลุ่มของข้าพเจ้านําเสนอเรื่องผู้หญิงในห้องเรียน
ฟิสิกส์ หลังจากนั้นเป็นกลุ่มเกี่ยวกับหลักสูตรฟิสิกส์ในปัจจุบัน แต่ละกลุ่มได้นําเสนองานที่ทําร่วมกัน
ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วม บางกลุ่มก็ทํางานออกมาได้ปริมาณมาก บางกลุ่มก็ทําเสร็จบางส่วน ขึ้นอยู่
กับการวางแผนการทํางาน หลังจากเสร็จกิจกรรมก็กลับโรงแรมที่พัก และเตรียมฟังการนําเสนองาน
กลุ่มในวันพรุ่งนี้

ภาพ 22 นําเสนองานกลุ่ม เรือ่ ง ผู้หญิงกับห้องเรียนฟิสิกส์

34

============================================================
วันศุกร์ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
เริ่ ม กิ จ กรรมตอนเช้ า เป็ น การนํ า เสนองานกลุ่ ม ที่ เ หลื อ จากเมื่ อ วานนี้ กลุ่ ม แรกนํ า เสนอ
เกี่ยวกับเกมที่ใช้ในห้องเรียน กลุ่มต่อมาเป็นเรื่องการวัดรังสีคอสมิก ถัดมาเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลเปิดของเซิร์น สุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําแม่เหล็กจําลองในชั้นเรียน วันนี้การนําเสนองาน
ค่อนข้างทําได้ดีกว่าเมื่อวาน เนื่องจากมีเวลาเตรียมข้อมูล และเตรียมตัวมากขึ้น ฟังการนําเสนอก็ทํา
ให้นึกถึงกิจกรรมเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในไทยที่ต้องใช้เวลา และความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อ
พัฒนาร่วมกัน ตอนบ่ายมีพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมโดย Mr. Rolf Landau หัวหน้า
ฝ่ายการศึกษาของเซิร์น บรรยาการเป็นได้ด้วยความยินดี และมิตรภาพระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม และ
ทีมงานจัดกิจกรรม ข้าพเจ้ามีความหวังลึก ๆ ว่าจะได้ร่วมงานกับทีมงานเซิร์นอีกในอนาคต

ภาพ 23 บรรยากาศการรับประกาศนียบัตรโครงการ HST2015
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============================================================
วันเสาร์ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
วันนี้เดินทางไปในตัวเมืองเจนีวา เพื่อชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเดินจากสถานี
รถแทรมเลาะฝั่งทะเลสาบด้านทิศตะวันตก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่เล็ก ๆ แต่
เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของเมืองเจนีวา เห็นนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพอประมาณ
หลังจากนั้นเดินดูรอบ ๆ ริมทะเลสาบ บรรยากาศตอนสาย ๆ ของที่นี่อากาศเย็นสบายเนื่องจากมีฝน
ตกเมื่อคืน หลังจากนั้นกลับมาเก็บกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

ภาพ 24 ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเจนีวา
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============================================================
วันอาทิตย์ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558:
———————————————————————————————————
ตื่นตอนเช้า อาบน้ํา แต่งตัวเตรียมยกกระเป๋าลงไปเช็คเอาท์ที่เคาน์เตอร์ แล้วรอเวลาเพื่อ
เดินทางไปสนามบิน เวลา 09.00 น. เดินไปยังป้ายรถเมล์เพื่อขึ้นรถเมล์สายวาย พบกับมาเรียครูจาก
ประเทศบราซิลก็จะเดินทางกลับเช่นกัน เมื่อขึ้นรถเมล์จนถึงสนามบินพากันไปเช็คอินที่แอร์เอมิเรต
จากนั้ น ไปกิ น ข้ าวที่ ร้ า นใกล้ ๆ ทางเข้ า ไปภายใน เมื่ อ ใกล้เ วลาขึ้น เครื่ อ งก็ พ ากั น เข้ า ไปภายในที่
เทอร์มินอล 44 ระหว่างรอขึ้นเครื่องมีนักเรียนสวิสเป็นคณะน่าจะเดินทางไปร่วมเข้าค่ายหรืออบรมที่
ไหนซักแห่ง จึงค่อนข้างอึกทึกพอสมควร ถึงเวลาขึ้นเครื่องตรงเวลา ถึงสนามบินดูไบประมาณเที่ยงคืน
ครึ่งมีเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า ๆ มีเวลานอนพักประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นขึ้นเครื่อง
ต่อมายั งสุวรรณภูมิ ถึ งประมาณบ่ายโมง นั่ งแท็กซี่ต่ อ มายั งสนามบินดอนเมือ งรอขึ้ นเครื่องกลั บ
สกลนครตอน 18.00 น. ถึงบ้านประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง จบการเดินทางอันยาวนานจากสนามบินเจนีวา
ถึงสกลนคร

ภาพ 25 วุฒิบัตรจากการอบรม HST 2015
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บทที่ 3
สื่อการเรียนการสอนจากเซิร์น
การเข้าร่วมอบรม HST-2015 ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2558 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐ
สวิส ได้ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ดังนี้
============================================================
1. Classical Particle Behavior (พฤติกรรมอนุภาคดั้งเดิม)
———————————————————————————————————
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคดั้งเดิมโดยการเททรายลงในแก้วกระดาษที่มีช่องสลิตคู่
ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร โดยให้ก้นแก้วมีขอบสูงจากพื้นเล็กน้อยก็จะเห็นรอยของเม็ดทรายที่
ลอดออกมาจากก้นแก้วที่เจาะช่องแคบเล็ก ๆ ไว้
การทํานายผลการทดลอง
1. สเก็ ต ภาพเพื่อ ทํ า นายรู ป ร่ า งของทรายที่ ผ่า นช่ อ งสลิ ต คู่ จ ากก้ น แก้ วกระดาษโดยมุ ม มองจาก
ด้านข้าง
2. ให้เหตุผลประกอบการทํานายประมาณสองประโยค
วิธกี ารทดลอง
1. ตัดช่องคู่เล็ก ๆ ที่ก้นแก้วกระดาษ ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร
2. วางแก้วบนแผ่นกระดาษขาว จากนั้นค่อย ๆ เททรายเล็กน้อยลงในแก้ว เคาะแก้วเบา ๆ เพื่อให้
เม็ดทรายลอดออกทางช่องคู่เล็ก ๆ ยกแก้วออก สังเกตรอยทรายที่ปรากฏบนกระดาษขาว (ระวัง
เม็ดทรายเข้าตา หรือกระเด็นออกนอกบริเวณที่ทํากิจกรรม)
สังเกตและอธิบาย
1. สเก็ตภาพรอยของเม็ดทรายที่ผ่านช่องคู่เล็ก ๆ
2. รูปภาพสเก็ตเหมือนหรือต่างกับที่ทํานายไว้? ทําไมรูปร่างของเม็ดทรายถึงมีลักษณะอย่างนั้น?
3. เม็ดทรายเล็กๆ เป็นอนุภาค แล้วเม็ดทรายจะกระทําต่อกันอย่างไรเมื่อเคลื่อนที่มาถึงบริเวณ
เดียวกันในเวลาเดียวกัน?
4. อธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคเมื่อผ่านช่องคู่เล็กๆ จากผลการทดลอง
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ภาพ 26 แก้วกระดาษศึกษาสมบัติของอนุภาค
============================================================
2. Classical Wave Behavior (พฤติกรรมคลืน่ ดั้งเดิม)
———————————————————————————————————
วัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคลื่น 2 ขบวนบนแผ่นใสนํามาแทรกสอดกันห่าง
จากช่องคู่เล็ก ๆ 15 เซนติเมตร
การทํานายผลการทดลอง
1. สเก็ตภาพเพื่อทํานายภาพการแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวนที่ตําแหน่งต่าง ๆ โดยระบุตาํ แหน่ง
เสริมและหักล้างกันให้ชัดเจน
2. บอกเหตุผลสองประโยคที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ในข้อ 1
วิธกี ารทดลอง
1. ยึดคลื่น A และ B ลงบนช่องเล็ก ๆ A และ B ตามลําดับ
2. จัดแผ่นใสรูปคลื่นสองขบวนให้พบกันที่จุดใดจุดหนึ่ง สังเกตการแทรกสอดกันของคลื่น
3. เริ่มต้นจุดทีม่ ีการแทรกสอดแบบเสริมจากด้านหนึ่ง การแทรกสอดแบบหักล้างกัน จนกระทั่งถึง
การแทรกสอดแบบเสริมกันอีกด้านหนึ่ง

39

สังเกตและอธิบาย
1. สเก็ตและระบุบริเวณแทรกสอดแบบเสริมและแบบหักล้าง
2. เปรียบเทียบผลการสังเกตกับการทํานาย อธิบายความเหมือนและแตกต่างของผลการสังเกตและ
การทํานาย
3. คลื่นจะไม่อยู่นงิ่ แต่จะแผ่ออกไป จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลื่น 2 ขบวนพบกันที่จุดและเวลาเดียวกัน
4. เขียนอธิบายการที่คลื่นพื้นฐานผ่านช่องคู่เล็ก ๆ แล้วเกิดการแทรกสอดแบบใดบ้าง

ภาพ 27 การแทรกสอดกันของคลื่น 2 ขบวน

40

============================================================
3. Where is the center? (ศูนย์กลางอยู่ตรงไหน?)
———————————————————————————————————
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความจริงเกี่ยวกับจักรวาลว่าไม่มีศูนย์กลาง นักเรียนพิจารณาว่าระยะห่าง
ของกาแล็กซี่เปลี่ยนไปซึ่งไม่เกี่ยวกับศูนย์กลาง
วิธปี ฏิบัติ
1. ถ่ายเอกสารรูปกาแล็กซีอ่ ดีตและปัจจุบันลงบนแผ่นใส
2. เลือกรูปกาแล็กซี่ทตี่ อ้ งการศึกษา
ทํานายและอธิบาย รูปแบบวงกลมที่แทนกาแล็กซี่มีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อวางกาแล็กซี่ปัจจุบันทับ
กับอดีต พล็อตรูปลงบนกระดาษ
สังเกตและอธิบาย เขียนบรรยายสิ่งที่นักเรียนมองเห็น
ขยายความและอธิบาย เกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนเลือกจุดวางรูปกาแล็กซี่ที่แตกต่างกัน และการ
ขยายตัวของกาแล็กซี่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งต่าง ๆ ที่วางหรือไม่ อย่างไร

ภาพ 28 วิธีเปรียบเทียบเอกภพใหม่และเก่าโดยใช้แบบจําลอง
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============================================================
4. The Expansion of Space (การขยายตัวของเอกภพ)
———————————————————————————————————วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทําความเข้าใจธรรมชาติการขยายตัวของจักรวาล และลักษณะการเคลื่อนที่
ของกาแล็กซี่
อุปกรณ์
1. คลิปหนีบกระดาษหรือแหวนรองน็อตขนาดต่าง ๆ
2. หนังยางขนาดและความหนาต่าง ๆ
3. ไม้บรรทัด
วิธกี ารทดลอง
1. นําคลิปหนีบกระดาษหรือแหวนขนาดต่าง ๆ มาผูกต่อกันด้วยหนังยาง
2. เลือกกาแล็กซีอ่ ้างอิงเพื่อวัดความห่างของกาแล็กซีอ่ ื่น ๆ แต่ละกลุ่มสามารถเลือกใช้หน่วยของ
ระยะห่างให้แตกต่างกัน หลังจากนั้นวัดระยะจากกาแล็กซี่อ้างอิงไปยังกาแล็กซีใ่ กล้เคียงอื่น ๆ
บันทึกผล
3. ดึงหนังยางให้กาแล็กซีห่ ่างกัน วัดระยะห่างอีกครั้ง บันทึกผล
4. คํานวณระยะห่างที่เพิ่มขึ้นจากครั้งแรก พล็อตกราฟ
สังเกตและอธิบาย
1. เปรียบเทียบกราฟกับกลุ่มอืน่ ๆ
2. อธิบายว่าตําแหน่งระยะห่างของกาแล็กซี่เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับระยะห่าง
กาแล็กซีใ่ กล้เคียงอย่างไร
3. อธิบายว่าหน่วยที่แตกต่างกันทําให้กราฟแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. ถ้าจักรวาลกําลังขยายตัว แล้วกาแล็กซี่เปลีย่ นแปลงขนาดด้วยหรือไม่ อย่างไร
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บทที่ 4
ประโยชน์การเข้าร่วม ข้อเสนอแนะ และการขยายผล
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการครูฟสิ กิ ส์ภาคฤดูร้อน
1. การจัดการเรียนการสอนฟิสกิ ส์อนุภาคพื้นฐาน
การเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์เซิร์น ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และยังได้
พบปะพูดคุยกับครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้นอันจะส่งผลให้มีนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนต่อสาขาฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มขึ้น บทบาท
ของครูนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนแล้วยังต้องสร้างแรงบันดาลใจของการมาเป็น
นักวิจัย
เรื่องแรงบันดาลใจสําคัญมากเพราะการที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านเลือกที่จะเป็น
นักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์อนุภาค
2. การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว มอบรมฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคที่ เ ซิ ร์ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ การได้ ฝึ ก ฝน
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งใน
สถานการณ์จริงมีความแตกต่างจากในชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนบ่อย ๆ จะใช้
ภาษาอังกฤษอย่ างมี ประสิ ท ธิภาพ สื่ อสารเข้ าใจทํ า ให้ ไม่ เกิ ด การเข้า ใจผิ ด เกิ ด ความสั มพั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
3. ทําความรู้จกั ครูสอนฟิสิกส์กบั ครูต่างประเทศ
โครงการครูสอนฟิสิกส์เซิร์นสนับสนุนให้ครูสอนฟิสิกส์รู้จักกันทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยในปีนี้ครูที่เข้าร่วมโครงการ
HST 2015 มีครู 50 คน จาก 32 ประเทศ แต่ละประเทศมีวิธีการสอนฟิสิกส์ที่แตกต่างกันซึ่ง
เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรม แนวความคิด หรือแม้กระทั่งค่านิยมของคนในชาติ อย่างไรก็ตามหาก
นําเอาข้อดีของแต่ละประเทศมาประยุกต์ใช้ก็จะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและกระตุ้น
ความสนใจแก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้รว่ มโครงการในปีต่อไป
1. การเตรียมตัวด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การอบรมที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควร นอกจากจะต้องเตรียมสุขภาพกายแล้วการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับเปลี่ยนทัศนคติก็นับว่าสําคัญ ควรเตรียมใจยอมรับกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือยอมรับความคิดเห็นของคน
อื่น ตลอดจนทําใจยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นพฤติกรรมของคนต่างประเทศที่เราไม่
คุ้นเคย ถ้าเราทําใจยอมรับสิ่งที่เขาเป็นก็จะทําให้การอบรมผ่านไปได้อย่างราบรื่น
2. เตรียมความรู้ฟิสกิ ส์อนุภาคพื้นฐาน
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคถ้ า มี ก ารเตรี ย มตั ว ที่ ดี เช่ น การอ่ า นหนั ง สื อ
ดูอินเตอร์เน็ตก็จะทําให้การการอบรมง่ายขึ้น นอกจากนี้การต่อยอดความรู้ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการกําหนดเป้าหมายในการอบรมก็จะทําให้การอบรมมี
3. ฝึกฝนการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสาร นัดหมายในโครงการ HST นั้นส่วนใหญ่จะผ่าน e-mail และเว็บเพจของ
โปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นครูควรมีความรู้ความเข้าใจในการส่ง e-mail และการใช้ internet
พอสมควรอีกทั้งเมื่อเข้าอบรมที่เซิร์น จําเป็นต้องสืบค้น เขียนรายงาน และการนําเสนอ การฝึกฝน
พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความจําเป็น
4. เครื่องแต่งกาย
การเข้าร่วมอบรมที่เซิร์นนั้นประมาณเดือนกรกฏาคมของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนของสวิส
อากาศ ซึ่งปีนี้อากาศร้อนผิดปกติในห้องพักของโรงแรมจะไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม ดังนั้น
ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ๆ และใส่ได้หลากหลายสถานการณ์ ส่วนการเข้าอบรมนั้นจะใส่ชุดสุภาพ
รองเท้าหุ้มส้นและสวมใส่สบายรองรับสถานการณ์เดินที่ใช้ระยะทางไกลและขึ้นเนิน-ลงเนิน ถ้าเป็น
การเยี่ยมชมเครื่องเร่งหรือเครื่องตรวจจับอนุภาคต่าง ๆ จะต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตามกฏระเบียบการ
เข้าชมและเพื่อความปลอดภัย ทางโรงแรมจะมีบริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งรวมถึงเตารีด
และโต๊ะรีดผ้า ดังนั้นไม่จําเป็นต้องเตรียมเสื้อผ้าไปมากนัก และควรเตรียมถุงผ้าสําหรับใส่ของเวลาไป
ซื้อสินค้าเพราะบางร้านค้าจะไม่มีบริการถุงใส่ของแต่ถ้าต้องการจะต้องซื้อเพิ่ม รองเท้าควรนําไป
สํารองเผื่อฝนตกรองเท้าเปียก
5. ของที่ระลึก
สําหรับของที่ระลึกถ้าหากมีการเตรียมไปก็จะดีมาก อาจจะเป็นพวงกุญแจ แม่เหล็กติดตู้เย็น
หรือสินค้าไทย ๆ ซึ่งครั้งที่ผ่านมา กระเป๋าใส่เหรียญที่ทําจากผ้าทองานไทย ๆ ได้รับความนิยมอย่าง
มาก และควรจะมีของที่ระลึกสําหรับผู้ประสานงาน ผู้จัด ทีมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและสร้าง
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ความประทับใจในฐานะครูที่มาจากประเทศไทย ถ้ามีนามบัตร ข้อมูลของโรงเรียนที่ครูสอนอาจจะ
เป็นหนังสือรูปภาพ คลิปวีดีโอสั้น ด้วยจะดีมาก จะได้มีข้อมูลให้เพื่อนครูชาวต่างชาติได้ทราบ
6. กิจกรรม International Night
ควรเตรียมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไปให้ครูต่างชาติดูเพื่อเป็นการแนะนําประเทศไทย
ตลอดจนสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งไทยกั บ ประเทศต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจ
ชาวต่างชาติในคืนนานาชาติคือเครื่องดื่มหรืออาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองหรือปาร์ตี้ในประเทศไทย
ซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้ในเจนีวา และเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ไปด้วย ซึ่งหาไม่ได้ในเจนีวาจะทําให้
เพื่อนครูจากประเทศต่าง ๆ ประทับใจ นอกจากนี้ของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น พวงกุญแจ ที่คั่น
หนังสือ ฯลฯ ก็จะช่วยให้ทุกคนจดจําประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
7. การเลือกวันเดินทาง
การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนั้นจําเป็นต้องขอ Schengen Visa ซึ่งสามารถทําเรื่องขอได้
ที่สถานทูตสวิสประจําประเทศไทย สามารถติดต่อผ่าน TLS หรือ ติดต่อสถานฑูตโดยตรงโดยสามารถ
หาข้อมูลได้จาก internet ทางเซิร์นจะส่งจดหมายเชิญพร้อมกําหนดการ ก็สามารถนําจดหมายพร้อม
เอกสารที่จําเป็นขอ Visa ไ ด้เลย แต่ต้องติดต่อกับผู้ประสานงานทางเซิร์นด้วยนะครับเพราะจดหมาย
มาถึงค่อนข้างช้าเดี๋ยวขอ Visa ไม่ทันครับ เรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน ปีที่ผ่านมา (2015) มีสองกรณี
ครับ ถ้าได้รับทุนจากเซิร์น ผู้ประสานงานจากเซิร์นจะเป็นคนจัดการเรื่องตั๋วซึ่งต้องคุยกันเองครับว่า
จะเดินทางไป-กลับวันไหน ส่วนกรณีได้รับทุนจากประเทศไทย ทางผู้ประสานงานโครงการทาง
ประเทศไทยจะเป็นคนจองให้ครับก็คือตกลงกันครับว่าเดินทางไป-กลับวันไหนเช่นกัน แนะนําว่าควร
จะไปถึงก่อนวันแรกพบจะดีที่สุดเพราะจะมีเวลาพักผ่อนและเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
9. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาพันธรัฐสวิส
ควรศึกษาเกี่ยวกับเงินตรา วัฒนธรรม สถานที่สําคัญ หมายเลขโทรศัพท์ที่จําเป็นเผื่อกรณี
ฉุกเฉินระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังต้องศึกษาประเทศ
ฝรั่งเศสด้วยเพราะ CERN จะเป็นองค์กรที่มีอาณาเขต 2 ประเทศ คือ สวิตสแลนด์ และ ประเทศ
ฝรั่งเศส นอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ต และการซื้อของก็ควรศึกษาข้อมูล ตลอดจนสามารถใช้เครื่อง
เอทีเอ็มได้ในเซิร์นและหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง
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ภาพ 29 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัตทิ ี่พบได้ในเซิร์น
การขยายผลและโครงการขยายผลในอนาคต
หลังกลับจากการอบรม HST แล้ว การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยถือเป็นหน้าที่
สําคัญอย่างยิ่งที่ครูต้องปฏิบัติ ดังนี้
กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้ว
ในเดือนสิงหาคม 2558 หลังจากกลับมาจากอบรมที่เซิร์นแล้วได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร
กิจกรรมทีค่ าดจะปฏิบัติในอนาคต
- ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นวิทยากรในงาน วทท 41 ที่จังหวัดนครราชสีมา
- นําเสนอต่อคณะกรรมการโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น
- ขยายผลให้ครูวิทยาศาสตร์ นักเรียน และผูส้ นใจ
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