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ประวัติความเป็นมา
 CERN
CERN สี่ตัวอักษรย่อนี้อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูสําหรับคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับวงการ
วิท ยาศาสตร์ คงมี แ ต่ คนไทยในวงการวิ ทยาศาสตร์สาขาฟิ สิ ก ส์ แ ละวิศ วกรรมคอมพิว เตอร์ ที่ รู้จัก สี่
ตัวอักษรนี้เป็นอย่างดี ซึ่งต่างกันคนยุโรปที่รู้จักสี่ตัวอักษรนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์
คนขับรถ คนขายของ หรือคุณลุงคุณป้าแก่ ๆ ที่พบเจอได้ทั่วไป ในส่วนแรกนี้ผมจึงอยากนําทุกคนไปทํา
ความรู้จักกับคําย่อที่เรียกกันติดปากว่า เซิร์น (CERN)
CERN นั้นย่อมาจาก Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ในปัจจุบันคือ
European Organization for Nuclear Research จุดประสงค์ของเซิร์นคือการหาคําตอบให้กับคําถาม
ที่ถามกันง่าย ๆ คือ เอกภพสร้างมาจากอะไร? สิ่งนั้นมาจากไหน? แล้วสิ่งนั้นจะประพฤติตัวอย่างไร
ต่อไป? แม้คําถามจะดูง่าย แต่วิธีการไปสู่คําตอบนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนกับคําถามเลย เหล่านักฟิสิกส์และ
วิศวกรทั้งหลายที่ทํางานอยู่ที่เซิร์นพยายามเสาะหาคําตอบ โดยใช้อุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดที่
เคยมีมาในการตรวจวัดหาสิ่งที่เล็กที่สุดเหล่านี้ ซึ่งเรียกกันว่าอนุภาคมูลฐาน เซิร์นถือกําเนิดในปี ค.ศ.
1949 โดยการร่วมมือกันระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาด้านนิวเคลียร์ มีสมาชิกในช่วงแรก
ทั้งหมด 12 ประเทศ มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กว่า 50 ปี มาแล้วที่
เซิร์นยังคงมุ่งเป้าค้นหาคําตอบ แต่ในระหว่างทางนั้นเซิร์นได้ผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายไว้ให้กับโลก
ใบนี้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดก็คือ เว็บไซต์ (Would Wide Web) ที่ทําให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อ
เข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายผ่านโลกออนไลน์นั่นเอง จนถึงปัจจุบัน ค.ศ. 2016 เซิร์นมีสมาชิกทั้งหมด 22
ประเทศ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกว่า 3,000 คน และมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอีกประมาณ 8,000 คนที่
ทํางานวิจัยมุ่งเป้าค้นหาคําตอบของคําถามต่อไป

รูปที่ 1: แสดงประเทศสมาชิกของ CERN
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อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ห าคํ า ตอบนั้ น เรี ย กว่ า เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าค ใช้ สํ า หรั บ เร่ งลํ า ของอนุ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม
พลังงานให้แก่อนุภาคนั้น ๆ ก่อนที่จะนํ าไปชนกั นเป้าหมาย หรือนําอนุภาคนั้ นมาชนกัน เพื่อศึกษา
โครงสร้างภายในของเหล่าอนุภาคนั้น ๆ อีกที เครื่องเร่งอนุภาคที่เซิร์นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่
ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในตอนนี้

รูปที่ 2: แสดงโครงสร้างเครื่องเร่งอนุภาคและสถานีทดลองต่าง ๆ ของ CERN
โครงสร้างเครื่องเร่งของ CERN เริ่มจากเร่งอนุภาคโปรตอนจากแก๊สไฮโดรเจน ด้วยเครื่องเร่ง
เชิงเส้น (Linac 2) มีพลังงาน 50 MeV แล้วส่งเข้าไปสู่เครื่องเร่ง Proton Synchrotron Booster (PSB)
ซึ่งเป็นเครื่องเร่งเชิงวงกลม เพื่อเร่งโปรตอนให้มีพลังงาน 1.4 GeV ตามด้วย Proton Synchrotron
(PS) ที่จะเร่งให้โปรตอนมีพลังงาน 25 GeV หลังจากนั้นตามด้วย Super Proton Synchrotron (SPS)
ในช่วงนี้โปรตอนจะมีพลังงาน 450 GeV และจะถูกแยกเป็นสองลําก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปสู่เครื่องเร่งที่
ใหญ่ที่สุดชื่อว่า Large Hadron Collider (LHC) โดยใน LHC มีท่อเร่ง 2 ท่อขนานกันสําหรับโปรตอน
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สองลําจาก SPS ที่ถูกเร่งส่วนทางกัน ให้มีพลังงานกว่า 6.5 TeV และจะมีบริเวณที่จะบังคับให้ลํา
โปรตอนชนกันซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตรวจวัดผล ที่มีอุปกรณ์การวัด (Detector) อยู่ โดยมีด้วยกัน
ทั้งหมด 4 สถานีวัดคือ CMS, ALICE, ATLAS และ LHCb ที่จะคอยตรวจวัดเก็บข้อมูลผลการชนกัน
เสาะหาเหตุการณ์ที่สําคัญและแปลกใหม่ต่าง ๆ นอกจากนั้นในระหว่างการส่งโปรตอนไปยังเครื่องเร่ง
ต่าง ๆ ตามลําดับ บางช่วงจะมีการแยกโปรตอนออกมาเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยงานด้านอื่น ๆ ด้วย
เช่น AD (Antiproton Decelerator) เพื่อที่จะสร้างและศึกษาในด้านของปฎิอนุภาค หรือ ISOLDE จะ
แยกลําโปรตอนเพื่อไปสร้างกัมมันตภาพรังสีเพื่อใช้กัมมันตภาพรังสีเหล่านั้นในงายวิจัยอื่น ๆ ต่อไป
 The ISOLDE Radioactive Ion Beam facility
เนื่องจากกลุ่มวิจัยที่ผมทําวิจัยร่วมอยู่คือ MEDICIS ของ ISOLDE facility ผมจึงจะขอบรรยาย
เกี่ยวกับกลุ่มวิจัยนี้ซักเล็กน้อยเพื่อให้คนที่อาจสนใจกลุ่มวิจัยนี้ได้รู้จัก ISOLDE เป็นกลุ่มการทดลอง ที่มี
หน้าที่สร้างลําธาตุกัมมันตรังสีที่หลากหลาย สําหรับการทดลองต่าง ๆ ทั้งในด้านชีววิทยา เคมี วัสดุ
ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ลําธาตุกัมมันตรังสี ในการทดลอง โดยการทดลองจะมีลักษณะเปิด
ให้ กลุ่มทดลองภายนอกได้เข้ามาใช้ลําธาตุกัมมันตรังสีในระยะสั้น หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ กลุ่มละ 2-3
เดือน เพราะฉะนั้น ที่ ISOLDE จะมีกลุ่มวิจัยกลุ่มใหม่ ๆ เข้า ๆ ออก ๆ ตลอดเวลา

รูปที่ 3: แสดงห้องทดลอง ISOLDE และ MEDICIS
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ลํ า ธาตุ กั ม มั น ตรั ง สี ถู ก ผลิ ต จากการกระหน่ํ า ยิ ง ด้ ว ยลํ า อนุ ภ าคโปรตอนจาก Proton
Synchrotron Booster (PSB) เข้ากับเป้าโลหะเพื่อสร้างธาตุกัมมันตรังสีจํานวนมาก ธาตุเหล่านี้จะถูก
ทําให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการทําให้เป็นไอออนของแต่ละธาตุ (Chemical Selection) และจะถูกเร่งเป็นลํา
ผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อแยกมวลของธาตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิด (Mass Separation) จากนั้นลําธาตุ
กัมมันตรังสีก็จะถูกนําไปใช้ในการทดลองต่อไป
 MEDICIS facility
MEDICIS เป็นกลุ่มวิจัยย่อยของ ISOLDE ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตธาตุกัมมันตรังสีเพื่อใช้กับ
การวิจัยในด้านการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนใหม่ที่ขยายออกไป อยู่ในระหว่างการออกแบบและ
สร้าง จากรูปที่ 3 ห้องทดลอง MEDICIS จะอยู่ด้านขวาบนของภาพ โดยปกติแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ของ
ลําโปรตอนที่ชนกับเป้าโลหะ จะทะลุผ่านไปยังตัวหยุดลําโปรตอน (Beam dump) กลุ่ม MEDICIS
จึงออกแบบเป้าเพิ่มเข้าไปยังข้างหลังอีกตัวเพื่อสร้างธาตุกัมมันตรังสีสําหรับทางด้านการแพทย์

รูปที่ 4: แสดงห้องทดลอง MEDICIS
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โปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
โปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Programme) เป็นโครงการที่
จะเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษา ทั้งที่เป็นฟิสิกส์ และวิศวกรรม เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยที่เซิร์น
โดยจะได้มีโอกาสร่วมทํางานกับเหล่านักวิจัยในเซิร์นในช่วงตลอดระยะเวลา 8-13 สัปดาห์ มีการ
บรรยายเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค เพื่อที่จะได้มีโอกาสแชร์และร่วม
สนทนาเกี่ ย วกั บ ฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี หรื อ การทดลองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ กั บ
เหล่านักศึกษาภาคฤดูร้อนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

รูปที่ 5: รูปถ่ายรวมของนักศึกษาโครงการ CERN Summer Student Programme 2016
 การบรรยาย
การบรรยายประกอบไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายสําหรับให้ความรู้แก่นักศึกษาภาคฤดูร้อน
เพื่อ ที่จ ะได้มีความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับฟิสิ กส์ อนุ ภาค ทั้ งเชิงทฤษฎีและการทดลอง โดยหัวข้อ ต่า ง ๆ
มีความหลากหลายครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทดลองในเซิร์น จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
โดยตรง และยังมีโอกาสได้พบปะถกปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบรรยายนอกเหนือจากชั่วโมงการบรรยาย
อี ก ด้ ว ย โดยเนื้ อ หาในการบรรยาย รวมทั้ ง วี ดี โ อการบรรยาย สามารถรั บ ชมได้ ย้ อ นหลั ง จากลิ ง ค์
http://summer-timetable.web.cern.ch/summer-timetable/
หัวข้อการบรรยายในปี ค.ศ.
2016 มีดังนี้
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1. Particle World
2. Nuclear Physics
3. Theoretical concepts in Particle Physics
4. Introduction to Accelerator Physics
5. Detectors
6. Standard Model
7. Electronics, DAQ, Triggers
8. Neutrino Physics
9. Flavour Physics and CP violation
10. From Raw Data to Physics Results
11. Simulation of Part. Interaction in a detector
12. Overview of HL-LHC
13. Superconductivity and SC Magnets for the LHC Upgrade
14. Introduction to Statistics
15. SM Physics at Had. Colliders
16. Heavy Ions
17. Antimatter in the lab
18. Beyond the Standard Model
19. Triggers for LHC
20. Future Collider Technologies
21. Search for BSM Physics at Had. Colliders
22. Physics and Medical Applications
23. Physics at Future Colliders
24. Monte-Carlo Techniques
25. Introduction to Cosmology
26. Astroparticle Physics
27. What is String Theory?
28. Collimation Systems
29. The first direct detections of gravitational waves
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รูปที่ 6: ภาพบรรยากาศการบรรยายในโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ น
 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัตกิ าร
นอกจากจะมีการบรรยายแล้ว ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการที่จะสามารถเลือกเข้าร่วม
อบรมได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. Characterisation of scintillating fibres
2. Characterization of a simple particle detector using cosmic particles
3. MadGraph
4. Scintillating Crystals
5. Cloud Chamber
6. Micro Pattern Gas Detector
7. Root
8. Data Acquisition
9. Working with a Beam Line in the North Area
10.Characterization of Silicon Photomultipliers
เนื่องจาก ในแต่ละหัวข้ออบรมนั้นรับจํานวนนักศึกษาจํากัด และมีการแข่งขันการจองเพื่อเข้า
รับการอบรมสูงมาก ผมจึงมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเดียวคือหัวข้อ Cloud Chamber
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 กิจกรรม Cloud Chamber
เป็นกิจกรรมที่สร้างเครื่องตรวจวัดอนุภาคอย่างง่าย ที่มีรอบตัวเราตลอดเวลา โดยใช้
น้ําแข็งแห้ง แอลกอฮอล์ ฟองน้ํา กล่อง ไฟฉาย ทําโดยนําแอลกอฮอล์มาฉีดใส่ฟองน้ํา ที่ติดไว้บริเวณก้น
กล่อง หลังจากนั้นให้คว่ํากล่องลงบนน้ําแข็งแห้ง แล้วปิดไฟห้องให้หมดเปิดแต่ไฟฉายส่องดูภายในกล่อง
เราจะเห็นเส้นทางของอนุภาคพุ่งไปมาภายในกล่องมากมาย โดยหลักการทํางานคือ แอลกอฮอล์ที่
ระเหยออกจากก้นกล่องจะตกลงมาเจออากาศเย็นจนเข้าสู่สภาวะยิ่งยวดเมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อน
ผ่านก็จะทําให้แอลกอฮอล์ ควบแน่นเห็นเป็นเส้นทางที่อนุภาคเคลื่อนผ่าน มากไปกว่านั้นเรายังสามารถ
ทํานายชนิดของอนุภาคได้โดยสังเกตลักษณะของเส้นทางที่เกิดขึ้น ขนาด ความยาว ความโค้ง

รูปที่ 7: แสดงกิจกรรม Cloud Chamber
 กิจกรรมเยีย่ มชมศูนย์วิจัย
 Data center
ศูนย์ Data Center เป็นศูนย์ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์การวัดของ
LHC ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นั้นมีมากมายมหาศาล ถูกเก็บเป็นลักษณะของเหตุการณ์ของการชนกัน
แต่มีเพียงแค่ไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่น่าสนใจพอที่นักฟิสิกส์ต้องเลือกมาเพื่อศึกษาต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่นี่มีลักษณะเป็น Grid ที่จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายทั่วโลกไปยังศูนย์แม่ข่ายต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลไปให้ยัง
เหล่านักฟิสิกส์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้นําข้อมูลไปประมวลผลต่อไป ในแต่ละวันศูนย์ Data Center แห่งนี้จะ
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ประมวลผลข้อมูลกว่า 1 เพนตะไบต์ ต่อวัน และศูนย์แห่งนี้ยังเป็นต้นกําเหนิดของ World Wide Web
โลกอินเตอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้อีกด้วย

รูปที่ 8: เยี่ยมชมศูนย์ Data Center

 ATLAS
ศูนย์ ATLAS เป็นหนึ่งในอุปกรณ์การวัดของการชนกันของโปรตอนในเครื่องเร่ง LHC
ที่มีอุปกรณ์การวัดขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง มีจุดประสงค์การทํางานตั้งแต่ การพบเจออนุภาคฮิกส์ รวม
ไปถึงการเสาะหา extra dimension เป็นที่น่าเสียดายว่าในขณะที่ไปเยี่ยมชมนั้น อยู่ในขณะเดินเครื่อง
ทําให้ผมไม่สามารถลงไปชมหัววัดขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดิน ได้แต่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสั่งการเท่านั้น

รูปที่ 9: เยี่ยมชม ATLAS
 Antiproton Decelerator
โดยส่วนใหญ่แล้วห้องทดลองในเซิร์นทําวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคโดยเร่งอนุภาคแล้วศึกษา
พฤติกรรมต่าง ๆ แต่มีสถานที่หนึ่งในเซิร์นที่ทําการทดลองในทางตรงข้าม คือเปลี่ยนจากการเร่งอนุภาค
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มาเป็นการหน่วงอนุภาคแทน เพื่อที่จะสร้างปฏิโปรตอนใช้สําหรับงานวิจัย ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้อง
แลปชื่อดังอย่าง แอลฟ่า ซึ่งทําการศึกษาการสร้างและการวัด ปฏิไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังได้ชมห้องวิจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกในบริเวณใกล้เคียง เช่น Elena project สร้างเครื่องหน่วงอนุภาคแบบกระทัดรัด
เพื่อที่จะกักขังปฎิโปรตอนใน Penning traps

รูปที่ 10: เยี่ยมชมศูนย์วิจัย Antiproton Decelerator
 Synchrocyclotron
Synchrocyclotron คือเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องแรกของเซิร์น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1964 เพื่อสร้างลําโปรตอนพลังงาน 600 MeV สําหรับงานวิจัยฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์นิวเคลียร์
หลังจากนั้นได้ถูกปิดการใช้งานในปี ค.ศ. 1990 เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างพลังงานได้มากกว่า
และสะดวกกว่า นั่นคือ Proton Synchrotron ตอนนี้ Synchrocyclotron ได้ถูกเป็นไว้เป็นส่วนแสดง
สําหรับผู้เข้าชมงานเท่านั้น

รูปที่ 11: เยี่ยมชม Synchrocyclotron

ห น้ า | 11

 กิจกรรมการนําเสนองาน
หลังจากนักศึกษาภาคฤดูร้อนแต่ละคนได้ทํางานวิจัยของตัวเองแล้ว โปรแกรมนี้ยังเปิดโอกาสให้
สามารถได้นํางานวิจัยของแต่ละคนมานําเสนอได้ โดยมีการนําเสนออยู่ 2 รูปแบบ คือ การนําเสนอแบบ
โปสเตอร์ และการนําเสนอแบบบรรยาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคฤดูร้อนได้รับฟังงานวิจัยของ
ผู้อื่น ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นแก่กันและกัน สามารถนําปัญหาที่พบเจอมาเสนอเพื่อให้ช่วยกัน
เสนอแนวทางในการแก้ไขได้
 การนําเสนอแบบโปสเตอร์
การนําเสนอแบบโปสเตอร์คือการสรุปข้อมูลงานวิจัยที่เราได้ทํามาให้อยู่ในรูปแบบ
แผ่นกระดาษโปสเตอร์ 1 แผ่น เพื่อที่จะใช้ในการนําเสนอแก่ผู้คนที่สนใจ โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์
ได้ถูกจํากัดให้มีแค่ 20 ผลงานเท่านั้น ลักษณะของงานคือ มีโครงเหล็กวางเป็นแนวเพื่อให้ผู้นําเสนองาน
ได้นําโปสเตอร์ไปติดตั้ง และเหล่าผู้คนต่าง ๆ จะสามารถเดินชมผลงาน ซักถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอด
งาน ซึ่งแต่ละโปสเตอร์ก็จะมีเจ้าของผลงานรออธิบายให้ฟังอยู่ตลอด อีกทั้งทางเซิร์นก็ได้จัดเตรียมขนม
คุกกี้ และน้ําดื่มผลไม้ ไว้ให้เหล่าผู้ร่วมงานด้วย

รูปที่ 12: บรรยากาศการนําเสนอแบบโปสเตอร์
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 การนําเสนองานแบบบรรยาย
เป็นการนําเสนองานเดี่ยวของผู้ทําวิจัยเอง โดยออกไปนําเสนอหน้าห้องพร้อมกับสไลด์
ที่เตรียมมาทีละคน คนละประมาณ 15 นาที โดยหลังจากแต่ละคนนําเสนอจบก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังใน
ห้องบรรยายได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผมได้เลือกเข้าร่วมนําเสนองานในแบบบรรยายนี้ด้วย

รูปที่ 13: บรรยากาศการนําเสนอแบบบรรยาย
นอกจากการนําเสนองานที่จัดให้สําหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนแล้ว ผมยังได้มีโอกาส
นําเสนองานแบบบรรยายให้แก่กลุ่มวิจัย ISOLDE ฟังในระหว่างประชุมกลุ่มวิจัยประจําสัปดาห์ ซึ่ง
นักศึกษาภาคฤดูร้อนทุกคนที่ทํางานอยู่ในกลุ่ม ISOLDE จะต้องนํางานวิจัยที่ทํามานําเสนอให้คนในกลุ่ม
ฟัง ก่อนที่จะหมดโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
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ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ
 การทํางาน
เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ในทุก ๆ วันจันทร์ถึงศุกร์ จะต้องตื่นไปทํางานตามเวลา
ตอนเช้าจะเป็นการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อฟิสิกส์ ส่วนตอนช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็จะต้องมานั่งทํางาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย บรรยากาศในการทํางานที่เซิร์นนั้น ทีแรกผมคิดว่าทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการ
ทํางาน ตั้งใจทํางานตลอดเวลา เนื่องจากเซิร์นเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และมีผลงานสําคัญ ๆ ออกมา
ตลอดเวลา แต่เมื่อมาสัมผัสบรรยากาศแล้ว ผมกลับพบว่าทุกคนที่นี่ทํางานแบบไม่เครียดเลย สามารถคุย
กันสอบถามกันในปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ถือเป็นการรบกวนหรือขัดจังหวะการทํางานของคน
อื่น และทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับที่ตายตัวว่าเราต้องมาทํางาน
ตามเวลา คือ ทุกคนต้อ งวางแผนการงานของตัวเอง สามารถมาสายได้โดยเมื่ อถึงเวลา งานที่ ได้รับ
มอบหมายควรจะเสร็จ อีกทั้งระหว่างการทํางานจะมีช่วงพักเบรค เพื่อไปนั่งจิบกาแฟหรือเครื่องดื่ม ไป
นั่งสนทนาในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องปัญหาที่พบเจอกับงาน เพื่อให้เราได้ผ่อนคลายจากงาน
และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วย สิ่งที่สําคัญมากสําหรับที่นี่คือ การสนทนาปรึกษากัน
เพราะการคุยกันจะเป็นการช่วยเหลือกันได้เร็วที่สุด และคนที่ทํางานในเซิร์นยังเป็นคนที่มีประสบการณ์
และมีความชํานาญสูง ถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราสามารถซักถามได้ แล้วทุกคนจะช่วยเหลือเราเสมอ เพราะ
ถ้าเราไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจอะไรที่ผิด ๆ ก็จะมีผลกระทบกับงานที่ทําออกมาอาจจะผิดได้
งานสําหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของเซิร์นที่ได้
นําไปใช้ประโยชน์จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานที่ให้ทําเพื่อฝึกทักษะ จึงทําให้ผมมีแรงกระตุ้นในการทํางาน
มาก เพราะสิ่งที่เราทําจะมีผลกระทบโดยตรงกับงานของทุกคนเสมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน
วิจัยที่เซิร์นโดยตรง ในการทํางานนั้นแม้จะมีปัญหาหรือเจอความผิดพลาดมากมาย เราต้องมีความ
อดทน มุ่งมานะ เพื่อที่จะทําให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดี
 งานวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยที่ผมได้รับ เกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์และการป้องกันรังสี ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่คุ้ย
เคยมาก่อนเลย ผมจึงติดต่อไปยังที่ปรึกษาเพื่อให้ช่วยแนะนําแนวทางให้ผมได้ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะ
ไปทํางานวิจัยจริง และที่ปรึกษาก็คอยช่วยเหลือผมทุกอย่าง ดังนั้นแนะนําว่า ใครได้ไปทําวิจัยในเรื่องที่
ไม่คุ้นเคยมาก่อน ควรจะรีบติดต่อกับที่ปรึกษาแต่เนิ่น ๆ เพราะเค้าจะสามารถไกด์เราเพื่อให้เราได้
คุ้นเคยกับงานวิจัยที่เค้าทําได้เร็ว เพื่อที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อเวลาไปถึง จะได้เริ่มงานได้ทันที ไม่
ต้องไปเสียเวลานั่งศึกษาใหม่ทั้งหมด เป็นทั้งผลดีต่อตัวเราและที่ปรึกษาจะได้รู้จักนิสัยกันมากขึ้นด้วย
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 การใช้ภาษา
เซิร์นเป็นองค์กรวิจัยที่มีเหล่านักวิจัยและวิศวกรทั้งหลายเดินทางมาทําวิจัยเปลี่ยนผลัดกันไป
ตลอดเวลา ดั งนั้ น ภายในเซิ ร์ น จะมี สํ า เนี ย งการใช้ ภ าษาที่ ห ลากหลายมาก โดยภาษาหลั ก ที่ ใ ช้ คื อ
ภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศส ดังนั้นทุกคนที่นี่จะไม่ค่อยดูถูกกันเรื่องสําเนียง หรือดูถูกคนที่พูดภาษาอังกฤษ
ได้ไม่ค่อยคล่อง ทุกคนล้วนแล้วแต่คอยช่วยเหลือคนที่พูดได้ไม่ค่อยคล่อง แต่ต้องมีความกล้าแสดงออก
กล้าที่จะเสนอเหตุผลและแนวคิดของตัวเอง และต้องพยายามฝึกฝนตนเองด้านภาษาให้ดีขึ้น เพราะทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องทั่วไป ถ้าสื่อสารกันเข้าใจผิดพลาด ทุกอย่างก็จะผิดพลาดหมด
ในส่วนของการใช้ภาษาสื่อสารทั่วไปนั้น เนื่องจากเมืองเจนีวาติดกับประเทศฝรั่งเศส ภาษาหลัก
ที่คนท้องถิ่นในเมืองเจนีวาใช้จะเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส แต่เมื่อข้ามไปยังฝั่งประเทศฝรั่งเศสแล้ว มี
น้อยมากที่คนฝรั่งเศสจะพูดภาษาอังกฤษได้ ส่วนใหญ่พูดได้แค่ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ดังนั้นการเตรียมตัว
ในด้านภาษานั้นควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อสื่อสารให้เข้าใจในด้านวิชาการ และควรจะเรียน
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับคนฝรั่งเศสไว้ด้วย
 อาหารการกิน
อาหารหลักของคนยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังกับชีส อาหารทะเลเป็นเรื่องยากหรือไม่ก็แพง
มากที่จะหากินที่นี่ สําหรับคนที่ไม่ถูกปากกับอาหารของคนยุโรปความสามารถด้านการทําอาหารถือเป็น
สิ่งที่สําคัญอย่างมาก เพราะที่หอพักสามารถทําอาหารกินเองได้โดยมีอุปกรณ์ครัวให้ และบริเวณใกล้ ๆ
จะมีห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู ที่สามารถไปซื้ออาหารมาเก็บตุนไว้ได้ การทําอาหารยังจําเป็นสําหรับการเข้า
ร่วมสังคมกับเพื่อนร่วมหอ เราสามารถทําอาหารกินร่วมกันกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ เพราะชาวต่าวชาติ
จะรู้จักชื่อเสียงของประเทศไทยดีเรื่องอาหารที่อร่อย มีเอกลักษณ์ ดังนั้นคนที่พบเจอส่วนใหญ่อยากจะ
ชิมอาหารไทย สิ่งสําคัญที่ต้องรู้ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสก็คือ ในวันอาทิตย์ร้านค้าต่าง ๆ
ส่วนมากจะปิดทําการ หรือเปิดแค่ครึ่งเช้า ดังนั้นเราจะไม่สามารถออกไปรับประทานอาหารในตอนเที่ยง
หรือเย็นวันอาทิตย์ได้
 การใช้ชวี ิต สังคมและวัฒนธรรม
การทําความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติไว้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเราจะได้แลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ จากหลากหลายชาติ เรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทํา ได้ชวนกันออกไปทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกําลังกาย เที่ ยว ปาร์ตี้บ าร์บีคิว รวมถึงช่ วยเหลื อด้านงานวิจัย ทํ าให้ รู้ถึง
ลักษณะทางนิสัยและความคิดในวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ต้องหมกตัวอยู่กับ
งานหรืออยู่คนเดียว ทําให้เราได้ฝึกภาษาเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก และอาจนําสิ่งดี ๆ ในวัฒนธรรมอื่น ๆ
มาปรับใช้
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บันทึกประจําวัน
26 June 2016
เริ่มบันทึกประจําวันด้วยการเดินทางไปเจนีวา โดยสายการบิน Emirate ใช้เวลาเกือบ 13
ชั่วโมง สิ่งที่ทําระหว่างเดินทางคือ นั่ง กิน และนอน ให้ครบทั้ง 13 ชั่วโมง สิ่งที่ทําให้ช็อคระหว่างการบิน
นั้นก็คือ อาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อน เช่น ชีสทั้งก้อนกับโยเกิร์ต ผมกินคําเดียวแล้ววาง
เลย ขนมปังก้อนที่มีความแน่น กัดแทบไม่ขาด แต่โดยรวมตลอดการบินนับว่าดี ได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่ม
เมื่อเครื่องมาถึงเจนีวา ผมได้นึกถึงสิ่งสําคัญที่สุดที่อาจารย์ นรพัทธ์ เตือนให้อย่าลืมคือ ให้หยิบบัตรรถฟรี
ที่ประตูทางออกสีเขียว ผมก็ไม่รอช้าหลังจากได้รับกระเป๋าแล้วก็ทําการมองหาประตูสีเขียวทันที พอไป
ถึงก็หาหยิบบัตร ปรากฎว่าหาไม่เจอ สังเกตคนอื่น ๆ ก็เดินผ่านออกไปโดยไม่หยิบบัตรอะไรเลย ผมเลย
คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ประตูนี้ คงจะมีประตูสีเขียวอีกอัน ดังนั้นเราสามคนเลยพากันเดินออกไป ทันใดนั้นก็
เห็นอาจารย์ นรพัทธ์ ยืนรอรับพวกเราตรงทางออก ผมรู้เลยว่าแย่แล้ว ไม่ได้หยิบตั๋วรถมา มันต้องเป็น
ประตูที่เราหาบัตรไม่เจอนั้นแน่นอน อาจารย์ นรพัทธ์ จึงต้องออกเงินค่าตั๋วรถให้พวกเราทุกคนก่อน
หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้พาไปลงทะเบียนที่ที่พัก และแยกย้ายกันเนื่องจากอาจารย์ต้องบินกลับไทย ส่วน
เรื่องที่พักไม่มีปัญหา เช็คอินเข้าพักได้เลย ที่พักสบายน่าอยู่ แต่ปัญหาของวันนี้จริง ๆ เลยก็คือเรื่องของ
กิน เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ปิดหมดทุกร้าน ยังดีที่ได้พิซซาจาก
พี่คนไทยที่มาอยู่ที่เซิร์นก่อนมากิน สรุปแล้วคืนนี้จบลงด้วยการปาร์ตี้พิซซา 4 คนคนละชิ้นพอให้ท้อง
รอดจากคืนวันร้านปิดคืนนี้
27 June 2016
เป็นวันแรกของการไปเข้ าร่วมโครงการ ไปถึงปุ๊ บก็ไปนั่งฟังบรรยายชี้แจงรายละเอี ยดและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเป็นนักศึกษาฤดูร้อน และไฮไลท์ของวันนี้ก็คือ การทําบัตรอนุญาตของเซิร์น
เนื่องจากจํานวนนักศึกษาฤดูร้อนมีทั้งหมดเกือบ 300 คนและทุกคนต้องไปทําบัตรอนุญาตในวันนี้
ขนาดว่าผมรีบเดินไปเอาบัตรคิวแล้วยังได้ลําดับที่ 153 ซึ่งมีคนที่รอก่อนหน้าอีกร้อยกว่าคน หยิบบัตรคิว
10 โมงกว่า ๆ ได้ทําบัตรตอนบ่ายโมง หลังจากได้บัตรแล้วได้ไปพบกับที่ปรึกษา Prof. Thomas โดย
บังเอิญ ที่ปรึกษาจึงได้พาทัวร์แล็บในส่วนของงานที่เกี่ยวกับการแพทย์ อีกทั้งยังขับรถพาไปห้องทดลอง
และอธิบายการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ฟังอย่างละเอียด ขณะนั้นรู้สึกเหมือนว่ามีข้อมูลมหาศาลได้
หลั่งไหลเข้ามาวนเวียนในหัวเต็มไปหมด จบแทบรับอะไรไม่ไหวแล้ว สุดท้ายลากับที่ปรึกษา โดยที่
ปรึกษาปล่อยทิ้งไว้ให้เดินกลับห้องทํางานเอง จริง ๆ แล้วเค้ามีประชุมต่อ ฮ่า ๆ ๆ วันนี้ก็หมดวันไปด้วย
การแวะห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของมากินจนอิ่ม ไม่อยากเป็นแบบเมื่อวานที่ไม่มีอะไรกินอีก
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28 June 2016
วันนี้เป็นวันแรกของการบรรยาย ทุกอย่างเรียบร้อยดี เนื้อหาน่าสนใจ และช่วงบ่ายผมต้องไป
ฝึกเรื่องความปลอดภัย ซึ่งต้องมีการทดสอบทางออนไลน์ก่อน ด้วยความเร่งรีบและสับสนในคําถามจึง
ตอบคําถามผิดเกินสามครั้ง ตอนแรกนึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่เรื่องก็เกิดคือคนที่ทําผิดสามครั้ง
จะถูกส่งอีเมล์รายงานไปยังที่ปรึกษา เพื่อให้รับทราบ แล้วที่ปรึกษาก็ส่งเมลล์ขอให้ผมสอบใหม่อีกครั้ง
ท้ายที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี ในช่วงบ่ายได้ขึ้นรถไปอบรมเรื่องความปลอดภัยในฝั่งฝรั่งเศส ที่ CERN ให้
ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยการอบรม อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอน ใช้เวลา
ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา จนถึง 18.00 นาฬิกา เลยทีเดียว
29 June 2016
การบรรยายวันนี้เกี่ยวกับ CERN โดย General director ของ CERN ยังมีเรื่อง Particle
world และ Nuclear Physics และในช่วงบ่ายได้ไปเจอกับที่ปรึกษาเป็นครั้งแรก ที่ปรึกษาได้พาคุย
อธิบาย และทําความรู้จักกับ CERN และ ISOLDE พูดกันถึงเรื่องงานที่จะทําคร่าว ๆ ยังไม่ลง
รายละเอียด หลังจากนั้นก็กลับมานั่งทํางาน หาข้อมูลตามที่คุยกันมา และกลับหอพักในตอนห้าโมง
30 June 2016
วันนี้ตอนเช้ามีบรรยายเหมือนเดิม แต่เป็นเรื่อง Quantum Field Theory ซึ่งเป็นวิชาที่ยากแต่
น่าตื่นเต้นมากกับคําอธิบายของมัน และในช่วงบ่ายก็เข้าไปทํางานจนถึงเวลา 14.15 นาฬิกา ก็ขอ
อนุญาตที่ปรึกษาไปเข้าร่วม workshop ในการสร้าง cloud chamber เพื่อที่จะใช้ตรวจจับอนุภาค
อย่างง่าย เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความน่าตื่นเต้นได้เป็นอย่างดีทีเดียว พอตกเย็นก็กลับหอ
ตามปกติ
1 July 2016
การบรรยายวันนี้เป็นเรื่อง QFT ต่อ โดยนํามาประยุกต์กับปรากฎการณ์ในชีวิต เช่น การ
กระเจิงของแสง หลังจากนั้นผมได้ไปรับอุปกรณ์ติดตัวเรียกว่า Dosimeter เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่
ได้ รั บ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากการรั บ รั ง สี ที่ ม ากเกิ น ไป หลั ง จากนั้ น ช่ ว งบ่ า ยผมมี ป ระชุ ม กั บ กลุ่ ม
MEDICIS กลุ่มคนที่ทําวิจัยร่วมกัน ซึ่งมีประมาณ 6 คนรวมผมด้วย การประชุมเป็นการแนะนําตัวผมที่
เข้ามาช่วยงาน และเป็นการเช็คความก้าวหน้าของงานแต่ละคน พร้อมทั้งอัพเดตข่าวสารต่าง ๆ
2 July 2016
วันนี้เป็นวันเสาร์ อ.นรพัทธ์ ได้ชวนพวกเราไปเที่ยวในตัวเมือง Geneva โดยอาจารย์ได้พาเที่ยว
ยังสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ แนะนําการเดินทาง การขึ้นรถให้ เผื่อในกรณีที่พวกเราอยากมากันเอง
จุดท่องเที่ยวที่สําคัญที่ได้ไปคือโบสถ์ Saint Peter’s cathedral เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มาก สามารถขึ้นไป
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ยังหอคอยสังเกตการณ์ที่สูงมาก ทําให้สามารถชมเมือง Geneva ได้รอบทิศ เป็นที่น่าทึ่งแก่ผมมากว่าคน
โบราณสามารถออกแบบและสร้างตึกสูงแบบนี้ให้คงทนและอยู่ได้นานได้อย่างไร หลังจากนั้นตอนบ่าย
พวกเราก็ไปรับคุณครู 2 ท่าน ที่เดินทางมาถึงเพื่อร่วมกิจกรรมของ CERN เหมือนกัน เพื่อพาไปยังที่พัก
หลังจากนั้นก็กลับหอพักผ่อนจากความเหนื่อยล้ามาทั้งวัน

3 July 2016
เช้ า นี้ เ ราตกลงกั น ว่ า จะไปหาซื้ อ ของมาตุ น ไว้ กิ น ไว้ ใ ช้ ที่ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และวางแผนจะ
ทําอาหารเย็นกินด้วยกัน หลังจากซื้อของเสร็จ ก็แยกย้ายกันพักผ่อน พอตกเย็นก็นัดกันมาทําอาหาร
ตามที่ตกลงกันไว้ โดยอาหารมื้อนี้คือ สเต็กหมูซอสบาบีคิวกับเฟรนฟรายและผัดผัก ตกท้ายด้วยไอศกรีม
มื้อนี้นับว่าเป็นมื้อที่เยี่ยมมื้อหนึ่งเลยทีเดียว
4-10 July 2016
อาทิตย์นี้เรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์แห่งการปรับตัว เพราะต้องตื่น 7 โมงเช้าทุกวัน เพื่อมาทําอาหาร
และเตรียมตัวให้ทันรถบัสที่จะมารับไป CERN เนื่องจากการใช้ชีวิตในไทยของผมเป็นแบบสบายๆ
ตื่นนอนเก้าโมงเพื่อไปเรียน ไม่ต้องมาทํากับข้าวทุกมื้อ ใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ แต่พอมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์
ทุกอย่างเราต้องมีการวางแผนตลอด ทั้งการเดินทาง การติดต่องาน อาหารการกิน แต่ยังดีที่ช่วงแรกยัง
ไม่มีงานเยอะ เป็นการทบทวนและศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานก่อนที่จะเริ่มทําวิจัยจริง
11-13 July 2016
ช่วงวันปกตินั้น ช่วงเช้าจะไปเข้า lecture ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วของการเรียน เนื้อหานั้นมี
ความเข้มข้นมาก จนผมเข้าใจบ้างในบางช่วงเท่านั้น เพราะเนื้อหานั้นลงไปในระดับรายละเอียดมาก
รวมทั้งอาจเป็นเพราะผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับคําศัพท์เฉพาะต่าง ๆ เลยมักจะนึกไม่ค่อยทันตามสิ่งที่เขาพูด
แต่โดยรวมแล้วผมก็พอเข้าใจภาพรวมว่าใน lecture แต่ละหัวข้อนั้น คืออะไร ยังไง เป็นภาพรวม
กว้า ง ๆ ส่ วนช่ วงบ่า ยก็ ไปนั่ งทํางานวิ จัยที่ ห้อ งทํ างานอี ก ตามเคย ซึ่งช่ วงนี้ จ ะเป็ นการศึก ษาการใช้
โปรแกรม FLUKA ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะใช้งานได้
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14 July 2016
วันนี้เป็นวันฉลองวันชาติของประเทศ ฝรั่งเศส ดังนั้นช่วงเย็นหลังจากเสร็จงานพวกเราได้นัดกับ
อาจารย์พัท เพราะอาจารย์พัทจะพาไปดู ดอกไม้ไฟที่จะจุดฉลองในวันชาติของฝรั่งเศส แต่พวกเราได้ให้
อาจารย์พาไปกินข้าวเย็นกันก่อนในเมือง Geneva โดยได้พาไปร้านพิซซ่าชื่อดัง พวกเราก็จัดการกินกัน
จนอิ่มหนําแล้วมุ่งหน้าไปยังเมือง Ferney ของฝรั่งเศส เมือง Ferney เป็นเมืองเล็ก ๆ บริเวณจุดชม
ดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของเมือง นั้นได้มีผู้คนมาร่วมงานเยอะมาก มีเด็ก ๆ วิ่งเล่นกันไปทั่ว
มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม และยังมีคอนเสิร์ตบรรเลงเพลงให้ความสนุกสนานแก่คนมางาน พอถึงเวลา
ตะวันตกลับขอบฟ้ า ท้ องฟ้าก็เริ่มมืด เป็นสั ญญาณให้ทุกคนรู้ ว่าได้เวลาเตรีย มตัว จุดดอกไม้ไฟแล้ ว
ต่างคนต่างพากันมายืนรอดู มีทั้งที่มาเป็นครอบครัว มาเป็นกลุ่มเพื่อน มาเป็นคู่ ๆ หรือแม้แต่เดี่ยวก็มี
ช่วงเวลาจุดดอกไม้ไฟนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้ไปกับการตะลึงและอึ้ง คอยซึมซับบรรยากาศของดอกไม้
ไฟเคล้ากับเสียงดนตรีคลาสสิก ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งชั่วโมง พอดอกไม้ไฟจบ เพลงจากคอนเสิร์ตก็ได้
เริ่มบรรเลงต่อเพื่อให้ความสนุกแก่คนร่วมงานอีกครั้ง แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับที่พัก พร้อมกับ
ความทรงจําที่แสนคลาสสิกในเมือง Ferney แห่งนี้

15 July 2016
ผมตื่นเช้ามาด้วยเสียงเตือนข้อความมือถือ แม่ของผมส่งข้อความข่าวมาว่า เมื่อคืนเกิดเหตุมี
ผู้ก่อการร้ายขับรถชนคนที่เมือง nice ฝรั่งเศสเสียชีวิต 80 กว่าคน ซึ่งเหตุนั้นเกิดเมื่อผู้คนกําลังเดินกลับ
จากการชมดอกไม้ไฟ เมื่อคืนก่อนเหมือนกัน นับเป็นข่าวดังและสลดทั่วทั้งฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก ทั้งวัน
ผู้คนใน CERN ผู้ถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ มีการไว้อาลัยโดยการสงบนิ่งในช่วงกลางวัน ให้แก่ผู้เสียชีวิต
นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างแท้จริง
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16 July 2016
พวกเราตัดสินใจพากันไปยังเขา Saleve ซึ่งอยู่อีกฝั่งของเมือง Geneva โดยเมื่อเดินทางไปถึง
ยังตีนเขาสามารถขึ้น cable car ไปยังยอดเขาได้เลย ซึ่งบนยอดเขานั้นก็จะมีร้านอาหาร และพื้นที่
ปิกนิก รองรับนักท่องเที่ยว โดยบนเขานั้นสามารถมองเห็นวิวของเมือง Geneva ทะเลสาบอย่างสวยงาม
มีทางเดินเขาไปต่ออีกหน่อยก็จะเจอทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนจะมาแวะถ่ายรูป เนื่องจากด้านหลังมีวิว
ของยอดเขามองบลั ง อั น สวยงามให้ ชมกัน เราได้ใ ช้ เ วลาตลอดวันบนเขาเพื่ อ ซึ ม ซั บบรรยากาศวิ ว
ธรรมชาติอันสวยงาม พอตกเย็นเดินทางกลับซึ่งต้องผ่านสถานีรถไฟในตัวเมือง Geneva แต่พอไปถึงต่าง
คนก็ต่างงงว่าทําไปรถที่จะนั่งกลับ ต่างพากันล่าช้านานมาก พวกเราก็เหลือบไปเห็น ตํารวจพากันกั้น
ถนน กลุ่มคนมุงดู พวกเราก็นึกว่ามีอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรซักอย่างเลยพากันไปดู ก็ไม่เห็นรถชนอะไร
เลย ยืนงงอยู่ซักพัก ก็เห็นหน่วยกู้ระเบิดใส่ชุดป้องกันระเบิดเต็มยศ ค่อย ๆ เดินเข้าไปในที่กั้น และผมก็
เหลือบไปเห็น กระเป๋าที่หน่วยกู้ระเบิดเดินเข้าไปหา เท่านี้พวกเราก็เริ่มทันที เริ่มวิ่งหนีให้ออกห่างจากที่
นั่นที่สุด พยายามหาทางกลับโดยหารถสายอื่น ๆ ทุกคนต่างตะลึงเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
มาก่อน สุดท้ายก็กลับมาอย่างปลอดภัย คอยดูข่าวกันว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับระเบิดใน Geneva
รึป่าว

17 July 2016
เป็นวันอาทิตย์ ผมจึงใช้เวลาไปกับการพักผ่อน อยู่ในห้องพัก เล่นเกมคลายเครียดบ้าง ออกไป
ซื้อของมาเก็บไว้ทําอาหาร และตอนเย็นก็ได้ทําอาหารกินด้วยกัน นั่งคุยกันไปเรื่อย ๆ อย่างสนุกสนาน
สรุปแล้วทั้งวันคือพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวไปทํางานต่อวันพรุ่งนี้
18-22 July 2016
ช่วงนี้ขยันมากเช้าไปเข้าฟังการบรรยายจนถึงกลางวันก็ไปนั่งกินข้าวพักผ่อนก่อนที่จะไปทํางาน
ในตอนบ่ายทุกวัน ในช่วงนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทําและการใช้โปรแกรมไปเรื่อย ๆ
เพราะต้องทําความเข้าใจการทํางานของโปรแกรมให้ได้ ก่อนที่จะทํางานจริง ๆ และในช่วงเย็นก็จะมี
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ออกไปซื้อของมาตุนทํากับข้าวไว้กิน บางวันก็มาอร่อยด้วยการทํากับข้าวกินด้วยกันบ้าง ได้พูดคุยกัน
สนุกสนาน เป็นการผ่อนคลายจากงานไปในตัว
23-25 July 2016
สามวั น นี้ พ วกเราวางแผนว่ า จะไปเมื อ งปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส เดิ น ทางไปโดยรถไฟจาก
Geneva ตรงไปยังปารีส ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง เมื่อถึงสถานีรถไฟ เจอกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีก
อยู่ดี ๆ ก็มีตํารวจกันพื้นที่เอาไว้ และได้ประกาศให้คนถอยห่างออกไป ซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีกระเป๋าต้อง
สงสัยอีก เลยรีบเดินออกจากสถานีรถไฟ และแล้วพวกเราก็เข้าสู่เมืองปารีส ความรู้สึกแรกที่เจอคือ
ปารีสเป็นเมืองที่สกปรกมากโดยเฉพาะในรถไฟใต้ดิน จะได้กลิ่นฉี่ตลอดเวลา ผิดกับความคาดหวังอย่าง
มาก เราเริ่มจากไปหาที่พักที่ได้จองไว้ก่อนแต่ก็เสียเวลานานกับการทําความเข้าใจระบบขนส่งต่าง ๆ
ของเมืองปารีส พวกเราได้นัดเพื่อน ๆ ที่มาจากเยอรมันมาเจอกันเพื่อที่จะไปเที่ยวปารีสด้วยกัน โดยนัด
เจอกันที่ที่พัก ในวันแรกนั้นได้ไปเดินเที่ยวที่ประตูชัย และถนนอันโด่งดังที่สองข้างทางเต็มไปด้วยเหล่า
ร้านของแบรนด์แนมชื่อดังต่าง ๆ และในช่วงเย็นได้ไปเยือนยังหอไอเฟลชื่อดัง ที่ตั้งสูงตระหง่านเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองฝรั่งเศส พอเริ่มมืดก็ได้กลับมาที่พัก ในวันต่อมานั้นเป็นวันอาทิตย์ พวกร้านค้าหรือ
ห้างส่วนใหญ่จะไม่เปิด พวกเราเลยวางแผนกันว่าจะไปเดินเที่ยวชมยังพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โดยที่แรกที่ไป
คือพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเก็บของต่าง ๆ ทางโบราณคดี รูปปั้น ภาพวาด ไว้เยอะมาก ทีแรกพวกเราคิดว่า
น่าจะใช้เวลาเดินเที่ยวแค่ครึ่งวันก็ทั่วทั้งหมดแล้ว แต่ปรากฎว่าลูฟร์นั้นกว้างมาก กว้างจนผมคิดว่าถึงแม้
จะเดินแบบรีบ ๆ โดยไม่ชมศิลปะอะไรเลยนั้นคงใช้เวลาทั้งวัน พวกเราจึงตัดสินใจออกมาก่อน เพราะหิว
ข้าวเป็นอย่างมาก ออกมาหาข้าวกินเพื่อเติมพลัง บ่ายวันนั้นได้เปลี่ยนแผนไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เนื่องจากน่าจะเหมาะกับเหล่านักวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่มาท่องปารีสอย่างพวกเรามากกว่า พอ
ตกเย็นก็ได้ไปทานอาหารร่วมกันก่อนจากลา เพราะเพื่อนที่มาจากเยอรมันต้องกลับก่อน ส่วนพวกเราได้
ขอลาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนแล้วว่าวันจันทร์จะไม่เข้าไปทํางานเลยมีเวลาเที่ยวต่ออีกวัน วันสุดท้าย
วันจันทร์นั้นเป็นวันแห่งการช็อปปิ้งซื้อของฝากต่าง ๆ ก่อนกลับ โดยขากลับไปยัง Geneva นั้นพวกเรา
เลือกจองเครื่องบิน เนื่องจากเจอตั๋วที่ถูกและยังใช้เวลาเร็วกว่ารถไฟมาก โดยการไปเที่ยวฝรั่งเศสครั้งนี้
ทําให้รู้ว่า ฝรั่งเศสนั้นถึงแม้จะเป็นเมืองดังเมืองหลวง แต่ก็ยังมีสิ่งไม่ดีซ่อนอยู่มาก ทั้งเรื่องความสกปรก
ความปลอดภัย ที่ยังไม่มีการจัดการที่ดีพอ
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26-29 July 2016
เดินทางไป CERN โดยปกติ โดยตอนเช้า ไปเข้าฟังบรรยาย แล้วช่วงบ่ายก็ไปนั่งทํางานที่ห้อง
ทํางานเหมือนเดิม และก็มีการประชุมความคืบหน้าเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของงานในวันพฤหัสบดี
ช่วงบ่ายโมง แล้วตอนเย็นกลับหอมาทํากับข้าวและพักผ่อนตามปกติ
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30 July 2016
วันนี้พวกเราตัดสินใจไปพักผ่อนวันเสาร์ โดยการไปเดินเล่นในเมือง Geneva ตามซอกซอยต่าง
ๆ ไปเดินชมสวนสาธารณะ และริมทะเลสาบ ดูการใช้ชีวิตของผู้คนและเหล่านักท่องเที่ยว เป็นการผ่อน
คลายได้ระดับหนึ่ง ยังได้แวะดูร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ที่มีหลากหลายใน Geneva เพื่อหาดูสินค้าและ
ของที่ระลึกด้วย ในตอนเย็นกลับมาทํากับข้าวกินและทํางาน เล่นเกมเล็ก ๆ น้อย ๆ สลับกันไป
31 July 2016
วันนี้ตื่นมาฝนตก บรรยากาศเย็นฉ่ําน่านอนมาก และนอนหลับต่อไป ตื่นมาอีกทีก็ช่วงสายๆ
แล้ว วันนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะฝนตกตลอดทั้งวัน จึงได้แค่นั่งอยู่ในห้องมีคอมเป็นเพื่อน นั่งฟัง
เพลง ทํางานเพลิน ๆ ไป การที่ฝนตกนี้นับเป็นสิ่งดีเพราะช่วยดับร้อนที่ร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์ของเมือง
Geneva ได้เป็นอย่างดี ทําให้คืนนี้น่าจะเป็นคืนที่นอนหลับสบายคืนหนึ่งเลย
1-4 August 2016
ใช้ชีวิตเป็นกิจวัตรเหมือนกันทุกวันคือตอนเช้าไปร่วมเข้าฟัง lecture ถึงแม้ว่าคนที่เข้าฟังจะ
น้อยลงก็ตาม เนื่องจากหัวข้อ lecture เป็นเรื่องยากเลยเฉพาะเจาะจงมาก จนยากที่จะเข้าใจและตาม
ทัน และในช่วงบ่ายก็ไปทํางานวิจัยที่ห้องทํางานตามปกติ โดนตลอดอาทิตย์นี้ผมง่วนกับการเขียนแบบ
ระบบอันใหม่เพื่อจะนํามาใช้ในการจําลองต่อไป
5 August 2016
วันสุดท้ายของ lecture วันนี้เป็นเรื่อง gravitational wave และการตรวจวัด ซึ่งเป็นคาบ
สุดท้ายแล้วของการสอน ต่อไปก็จะไม่มีการเรียนช่วงเช้า จะต้องไปทําโปรเจคตลอดทั้งวัน มีเวลาทุ่มเท
แก้ไขปัญหากับโปรเจคมากขึ้น เพราะรู้สึกว่างานดําเนินไปได้ช้าพอสมควร หากมีเวลามากขึ้นก็จะ
สามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้น และได้ใช้เวลาช่วงบ่ายในการเตรียม slide นําเสนอโปรเจคของ summer
student ที่จะมีในวันอังคารนี้ ซึ่งผมก็กังวลพอสมควรเรื่องการนําเสนอ เนื่องจากงานที่ออกมายังไม่ค่อย
สมบูรณ์ ยังได้ผลน้อย แต่ก็พอเสนอได้คร่าว ๆ ว่างานเราเกี่ยวกับอะไร จะทําอย่างไร แล้วจะได้อะไร
จากงานนี้ ทีแรกคาดว่าจะทําให้เสร็จภายในคืนนี้ แต่เนื่องจากแต่ละ slide ต้องใช้เวลาหาข้อมูลนาน
เพราะค่อนข้างมีคําศัพท์เฉพาะเยอะ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคย สุดท้ายคืนนี้ทั้งคืนก็ไม่เสร็จ ค่อยเอาไปทําต่อ
ทีหลังละกันครับ บ๊ายบาย
6 August 2016
วันหยุดอย่างนี้พวกผมก็ต้องออกไปเปิดหูเปิดหูเปิดตาซะหน่อย โดยครั้งนี้จะเดินทางไปยังเขา
ชื่อดังของฝรั่งเศสอย่าง มองบลัง มองบลังนั้นมีความสูงมากถึงสามพันกว่า ๆ เมตร จําตัวเลขแม่น ๆ
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ไม่ได้ครับฮ่าๆๆ แต่จะมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีเลย เราออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ โดยรถตู้จาก
เมือง Geneva ไปยังเมือง Chamonix ระหว่างทางไปถึงเมืองนั้น จะเห็นภูเขาสูงสองข้างทางเหมือนเดิน
ทางเข้าสู่เมืองในป่าลึก พอมาถึงยังเมือง Chamonix สัมผัสแรกคือ หนาวสุด ๆ ไปเลย อุณหภูมิขณะนั้น
คือ 6 องศา บรรยากาศในเมืองนั้น มีคนเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนที่เตรียมตัวมาปีนยอดเขา
น้ําแข็งโดยพกอุปกรณ์มาครบครัน สมกับเป็นเมืองของนักปีนภูเขาน้ําแข็งอย่างแท้จริง มาครั้งนี้ผม
ตัดสินใจไม่ขึ้นไปยอกมองบลังค์ แต่ไปเดินภูเขาอีกฝั่งของเมืองแทนเนื่องจากจะเห็นยอดเขามองบลังค์ได้
เต็ม ๆ และสวยงาม และยังมีทางเดินชมธรรมชาติที่สวยงามให้เดินชมหลายเส้นทาง ระหว่างทางจะมี
ธารน้ําแข็ง น้ําตก และเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ให้ได้ชื่นชม ส่วนเพื่อน ๆ ผมได้ขึ้นไปชมหิมะและถ้ําน้ําแข็งบน
ยอดเขา ผมใช้เวลาในการเดินชมธรรมชาติทั้งวัน ก็กลับมาเจอเพื่อนที่จุดรอรถของเมืองเพื่อขึ้นรถกลับที่
พัก ระหว่างทางกลับก็ได้เดินผ่านถนนกลางเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายชุดและอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ผจญภัยเต็มของข้างทาง และผู้คนที่เดินบนถนนอย่างหนาแน่น เป็นภาพที่ครึกครื้นไม่เบา

7 August 2016
เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพี่จั้ม พี่คนไทยที่มาทํางานที่ CERN พวกเราจึงนัดหมาย
ทําอาหารกินกันในตอนเย็นฉลองก่อนกลับ ในช่วงบ่ายเลยออกไปห้างสรรพสินค้า เพื่อไปหาซื้อของ
วัตถุดิบไปทําอาหาร แล้วตอนเย็นก็ไปทําอาหารที่โรงแรมของพี่จั้ม โดยเมนูที่ทําวันนี้ได้แก่ ต้มจืดหมูพัน
ผักกาด กับซี่โครงอบชั้นยอด เป็นมื้อที่อร่อยและอิ่มมาก ๆ ตบท้ายด้วยของหวาน ขนมปังอบชีสราด
ไอศกรีมและน้ําผึ้ง เรานั่งคุยกันไปเรื่อยนานมาก จนตกดึกก็เดินทางกลับพี่พัก
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8 August 2016
วันนี้ทั้งวันใช้เวลาไปกับการแก้ไข slide นําเสนองานสําหรับวันพรุ่งนี้ เนื่องจากงานยังมีปัญหา
เรื่องผลที่ยังตีความไม่ได้ แต่สุดท้ายก็เลยต้องนําเสนอแบบ ตรง ๆ คือไม่ได้ตีความผลในเชิงที่เข้าใจง่าย
เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของการตีความการทํางานของโปรแกรมที่ใช้ ซึ่งที่ปรึกษาก็เห็นควรด้วยว่าให้
ทําแบบนี้ไปก่อน หลังจากกลับมาก็ได้ใช้เวลาตอนกลางคืนในการเตรียมตัวพูดและฝึกนําเสนอเพื่อให้
คล่องในวันพรุ่งนี้
9 August 2016
วันนี้เป็นวันที่จะได้นําเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทํามาตลอดระยะเวลาของ summer student ซึ่ง
ผมมีความกังวลอยู่บ้างเพราะงานของผมยังไม่ค่อยเสร็จ ผลเลยยังไม่มีความสมบูรณ์ ยังตีความไม่ค่อยได้
เมื่อถึงเวลานําเสนอนั้นผมก็พูดได้ถือว่าปานกลาง เนื่องจากมีการกระตุกอยู่บ้าง ในส่วนของการถามตอบ
นั้น มีผู้ถามคําถามผมแค่คนเดียว ซึ่งทําให้ผมตระหนักอยู่บ้างว่า เป็นเพราะผมพูดไม่ค่อยมีใครเข้าใจ
หรือนําเสนอแล้วทุกคนเข้าใจหมดเลยไม่ค่อยมีคําถาม เวลาในการนําเสนอของผมใช้ไปน้อยมากเทียบ
กับที่ให้มาคือ 10 นาที บวกกับ 5 นาทีในการถามคําถาม ผมใช้ไปเพียงแค่ 10 นาทีในขณะที่ คนอื่น ๆ
นั้นใช้เวลาได้แทบจะพอดีหรือไม่ก็ไม่พอ แต่สําหรับผมแล้วถือเป็นการฝึกฝนในการนําเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษที่ดี เป็นประสบการณ์อย่างมาก

10 August 2016
วันนี้ไปเข้าทํางานตั้งแต่เช้า เนื่องจากขยันอยากแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ออก จะได้ทํางานขั้นอื่นได้
เรื่อย ๆ และช่วงบ่ายวันนี้ก็มีประชุมของห้องแล็บ ISOLDE และก็มีการนําเสนองานของเหล่า summer
student ที่ทํางานใน ISOLDE ซึ่งผมก็จะต้องนําเสนอก่อนกลับเหมือนกัน เป็นโอกาสดีที่ได้มานั่งฟังคน
อื่น แต่ละคนต่างก็ทํางานที่หน้าสนใจกันทั้งนั้น หัวหน้ากลุ่มของ ISOLDE ก็เป็นมิตรมาก ถามถึง
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ช่วงเวลาฝึกงานที่นี่ ประวัติส่วนตัว และ ความรู้ที่เราได้รับในช่วงตลอดระยะเวลาฝึกงาน ทุกคนก็ต่าง
ช่วยกันถกเถียงปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน นับได้ว่าเป็นสังคมวิชาการที่สนุก ไม่เครียดจริง ๆ
11 August 2016
วั น นี้เ ป็ น วั น ธรรมดาสํ า หรั บ ผมแต่ เ ป็ น วั น เจ้ าปั ญ หาสํ า หรั บเพื่ อ นของผม จิ น ดา เนื่ อ งจาก
รถจักรยานที่ยืมมาจาก CERN ได้ถูกขโมยไป เหลือแต่ซากของตัวล็อคที่หักกระจายตกอยู่ นั่นเป็นเพราะ
เธอจอดรถไว้นอกโรงรถ ไม่ได้นําเข้าไปจอดไว้ข้างใน และยังเห็นรถจักรยานคันอื่นสภาพเหมือนจะถูก
ขโมยแต่ไม่สําเร็จ ระเนระนาดสองสามคัน เลยต้องไปจัดการทําเรื่องรถจักรยานถูกขโมยในตอนเช้า ซึ่ง
สรุปก็คือเราก็เสียค่ามัดจํารถจักรยานที่ได้ให้ไว้ตอนแรกคือ 100 CHF ซึ่งก็เป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียว
วันนี้กว่าจะมาถึงห้องทํางานก็เกือบเที่ยงแล้ว เลยได้ทํางานช่วงบ่ายไปเลย แต่โดยรวมงานวันนี้ก็ราบรื่น
สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่บางเรื่องก็ยังล่าช้าทําไม่ได้ เพราะต้องใช้ข้อมูลจากอีกคน ซึ่งอยู่ในช่วงไปพัก
ร้อนกว่าจะกลับมาก็อาทิตย์หน้า เลยต้องหาอย่างอื่นทําไปด้วย
12 Aug 2016
วันธรรมดาวันหนึ่งอีกเช่นกัน เดินทางไปทํางานที่ CERN เจอกับปัญหาที่ต้องใช้เวลาแก้ไข คิด
แล้วคิดอีก แก้ได้ก็เจอปัญหาใหม่ แต่การแก้ไขปัญหาก็ทําให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น ทําให้ผม
เข้าใจในงานที่ทํามากขึ้น
13 August 2016
วันเสาร์นี้เป็นวันที่เมืองเจนีวามีงานฉลองโดยจะมีการจุดดอกไม้ไฟในตอนค่ํา ดังนั้นผมเลยใช้
เวลาช่วงเช้าในการพักผ่อน พอตกเย็นก็ออกเดินทางไปยังในตัวเมือง Geneva ในขณะนั้นตัวเมืองได้มี
การเริ่มปิดถนนรอบ ๆ ทะเลสาบ นําเก้าอี้มาวางไว้รอบจุด จุดพลุโดยพลุจะจุดจากเรือกลางทะเลสาบ
บริเวณโดยรอบมีร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย แถมมีร้านอาหารไทยด้วย เนื่องจากความกลัวเหตุการณ์
อันตรายที่เกิดขึ้นหลายครั้งในยุโรป ผมก็ได้ตัดสินใจไปชมพลุยังจุดอื่น ที่ห่างไกลจากคนเยอะ ๆ ผมเลือก
ไปดูพลุที่ภูเขา Saleve ซึ่งจะเห็นวิวของเมือง Geneva กับทะเลสาบได้เต็ม ๆ พอตกดึกถึงเวลาจุดพลุ
ด้วยภาพจินตนาการว่าจะได้เห็นพลุใหญ่ ๆ ในบรรยากาศวิวเมือง Geneva นั้นได้สลายหายไป เพราะ
ขนาดของพลุนั้นเล็กมาก ๆ เล็กจนเห็นเกือบเป็นจุดไฟหนึ่งจุดในเมือง Geneva เลยกลับมาพร้อมกับ
ความผิดหวังนิด ๆ แต่ว่ายังได้เห็นบรรยากาศของผู้คนที่ไปชมวิว ณ ที่เดียวกัน เห็นวัฒนธรรม การ
ปิกนิก ตั้งแค้มป์ คุยกันสนุกสนานของผู้คนเมือง Geneva
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14 August 2016
เนื่อ งจากช่วงเวลานี้ที่ประเทศไทยเริ่ มเปิด เทอมกันแล้ว โดยผมได้ลงเรียนปริญ ญาโทต่อ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นการบ้านก็ได้เริ่มหลั่งไหลเข้ามา ผมจึงใช้เวลาในวันอาทิตย์นี้ในการนั่งทํา
การบ้านและทําความเข้าใจบทเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ทันเพื่อนเวลากลับไปเรียน
15-17 August 2016
เขียนแบบระบบที่จะจําลองในโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะทําการจําลองเพื่อหาปริมาณ
รังสีได้เต็มรูปแบบ วันนี้ผมพอใจเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะทําเสร็จใช้เวลาหลายอาทิตย์มาก และ
หลังจากนี้ก็จะไปคิดถึงการจําลองเพื่อเก็บข้อมูล และให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการออกมา วันนี้เลย
ฉลองด้วยการทําอาหารชุดใหญ่กินอย่างเอร็ดอร่อย
18 August 2016
วันนี้ตอนเย็นมีนัดสอนทําอาหารไทยให้แก่ BEN เพื่อนใหม่จากประเทศโครเอเชีย โดยเมนูวันนี้
คือแกงเขียวหวานกับไก่กระเทียม สิ่งที่ BEN สนใจคือการทําอาหารไทย และที่เค้าสนใจที่สุดคือ การหุง
ข้าวด้วยหม้อแบบวิธีบ้าน ๆ เพราะเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ไม่เคยหุงข้าวมาก่อน และสุดท้ายก็ได้มานั่ง
ล้อมวงกินข้าว ที่เราพึ่งสอนกันทํามา เราคุยเรื่องต่าง ๆ สารพัด ทั้งเรื่องภาษา เรื่องบ้านเมือง เรื่อง
วัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน เป็นคืนที่สนุกสนานมีแต่เสียงหัวเราะ และก็ได้แยกย้ายจากกันไปนอนด้วยเสียง
หัวเราะตลอดทาง
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19 August 2016
หลั ง จากเขี ย นแบบระบบจํ า ลองเสร็ จแล้ วผมก็ หั น มาศึ กษาขั้ น ตอนกระบวนการจํ า ลองว่ า
โปรแกรมนี้มีหลักการอย่างไร จะทํายังไงให้สอดคล้องกับงานที่เราต้องการ โดยการจําลองแบบสั้น ๆ
โดยเปรียบเทียบตัวแปลต่าง ๆ เล่นดู เพื่อหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ เก็บไว้ เวลาทําการจําลองจริง ๆ จะได้
รู้ว่าควรทําอะไร อย่างไร ถือเป็นขั้นใหม่ของชิ้นงานนี้
20 August 2016
วันนี้ช่างขี้เกียจเหลือเกิน ไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหน เลยตื่นมาแบบสาย ๆ ด้วยความที่อาหารหมด
เลยชวนกันไปซื้อ ของที่ ห้างสรรพสินค้ามาตุนไว้เช่นเคย และตลอดบ่ายก็นั่งทําการบ้านฟังเพลงไป
เรื่ อ ย ๆ เป็ น การพั ก ผ่ อ นไปในตั ว แต่ พ รุ่ ง นี้ ไ ด้ นั ด แบบกระทั น หั น ว่ า จะไปเที่ ย วกั น จึ งศึ ก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ยวสําหรับพรุ่งนี้ และแผนที่ได้คือ โรงงานทําชีสและช็อกโกแลต มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร จะสนุก
แค่ไหน พรุ่งนี้รู้กัน
21 August 2016
วันนี้ใช้ Swiss pass ครั้งแรกเพื่อไปเที่ยวยังโรงงานชีสชื่อดังอย่าง Guyeres ภายในมีการสาธิต
การทําชีสให้เห็น และพวกเรายังได้ลิ้มลองอาหารอันเลื่องชื่ออย่าง ฟองดู ชีสเหลวอุ่น ๆ เสิร์ฟกับขนมปัง
และมันนึ่ง แต่รสชาตินั้นช่างไม่ถูกปากทําหรับคนไทยซะเหลือเกิน ขนมปังเปล่า ๆ จิ้มชีสหนืด ๆ ที่มี
เหล้าผสมอยู่ ช่างต่างจากภาพที่นึกฝันไว้ยิ่งนัก ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลต ณ เมือง
ใกล้ ๆ กัน ดีที่ Swiss pass เราครอบคลุมค่าเข้าทําให้ประหยัดเงินได้มากเลยทีเดียว ภายในโรงงาน
มีช็ อกโกแล็ ตขายมากมาย และมีป ระวัติ ความเป็นมาและเรื่องราวจากต้นกํา เนิ ดไปสู่ ธุรกิจโรงงาน
ช็อกโกแล็ตในสวิตเซอร์แลนด์ และที่สุดยอดที่สุดคือ มีช็อกโกแล็ตให้ชิมมากมายหลากหลายรสชาติ พบ
ขากลับยังมีเวลานิดหน่อยเลยพากันแวะขึ้นรถเคเบิลไปยอดเขาลูกหนึ่ง โดยทางขึ้นของรถเคเบิลนั้นมี
ความชันมากเกือบ 90 องศา ทําให้สร้างความหวาดเสียวได้เลยทีเดียว บนยอดเขาได้ชมวิวเมือง
Monteux ติดกับทะเลสาบ Geneva ที่มีแสงอาทิตย์ตกสะท้อนน้ําสวยงาม จากนั้นก็เดินทางกลับ เป็น
วันที่ใช้ Swiss pass ได้คุ้มค่าจริง ๆ
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22 August 2016
เนื่องจากบัตรผ่านของ CERN ในฐานะ Summer student ได้หมดลงไปแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่า
ไปทําบัตรได้เลยในวันนี้ ผมจึงได้เดินไปทําบัตร แต่ปรากฏว่า ชื่อผมยังไม่อยู่ในระบบ ยังไม่สามารถทําได้
ในขณะนี้ อีกทั้งยังโดยยึดบัตรเดิม ทําให้ไม่สามารถเข้า CERN ได้ จึงต้องเดินไปขอบัตรผ่านเข้าชั่วคราว
ครึ่งวันเพื่อไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงปัญหา และได้แก้ปัญหาชั่วคราวโดย ออกบัตรผ่านชั่วคราวแบบ
กระดาษให้สําหรับพรุ่งนี้เป็นต้นไป 3 วัน ดังนั้นวันนี้ผมเลยต้องกลับไปนั่งทํางานที่หอพักตั้งแต่เที่ยง
23 August 2016
วันนี้เข้าไปทํางานที่ CERN ด้วยบัตรชั่วคราวแบบกระดาษ นับได้ว่า ผมน่าจะได้รับบัตรผ่าน
เกือบทุกแบบแล้วก็ว่าได้คับ ฮ่าๆๆๆ พอช่วยบ่ายก็ได้รับเมลล์จากเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะไปทําบัตรได้แล้ว จึง
เดินไปทําบัตรอีกครั้ง แต่ปรากฎว่าเหมือนเดิมคือ ไม่มีชื่อในระบบ ก็เลยต้องกลับมาบอกเจ้าหน้าที่อีก
ครั้ง เลยต้องใช้บัตรชั่วคราวต่อไป
24 August 2016
วันนี้ไปแจ้งปัญหาบัตรให้เจ้าหน้าที่เหมือนเดิม คราวนี้เค้าแก้ปัญหานานเลย โทรศัพท์ไป ๆ
มา ๆ คุยกันยาวมากเป็นภาษาฝรั่งเศส ส่วนผมก็นั่งฟังนานนับครึ่งชั่วโมงได้ สรุปคือระบบมีปัญหาซึ่งเค้า
ยังไม่รู้ว่ายังไง ผมก็กลับไปทํางานเพื่อรอเค้าแก้ปัญหากัน ในบ่ายของวันนั้นมี email มาอีกรอบว่า
สามารถทําบัตรได้แล้ว เลยเดินไปทําบัตรเป็นครั้งที่สาม คราวนี้เป็นที่น่าตกใจ ดูเหมือนทุกคนต่างรู้จัก
ผม รู้จักชื่อผมตั้งแต่เดินเข้าไปสอบถาม แล้วเค้าก็จัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ ได้บัตรผ่านใหม่มา
เรียบร้อย กลับมาเป็นคนทํางานที่ CERN ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบอีกครั้ง
25-26 August 2016
ช่วงนี้ต้องเร่งทํางานเพื่อจะให้ได้ผลทันการนําเสนองานครั้งต่อไป ช่วงนี้เลยนั่งทํางานตลอดเวลา
และมีนัดคุยกับคนอื่นตลอดเรื่องงานวิจัยที่กําลังทํา เพื่อจะได้ปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับงาน อีก
ทั้งช่วงดึกก็จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือและทําการบ้าน
27 August 2016
วันนี้เป็นวันที่ผมตั้งตารอคอย พวกเราจะเดินทางไปเที่ยวเมือง Zermatt เมืองที่มียอดเขาอัน
สวยงามและโด่งดังชื่อ Matterhorn ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของช็อกโกแลต Toblerone แต่เมืองนี้ไกลจาก
เมือง Geneva พอสมควร ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อไปยังเมือง Zermatt บรรยากาศในเมือง
นั้นเต็มไปด้วยเหล่านักผจญภัยและนักท่องเที่ยว เดินกลางถนนเต็มไปหมด โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ห้าม
การใช้รถที่ใช้น้ํามันทุกชนิด ดังนั้น ในเมืองจะมีแต่รถไฟฟ้า พวกเราต้องนั่งรถไฟขึ้นเขาต่อไปอีก เพื่อไป
ยังยอดเขา Gonnergat เพื่อที่จะชมยอดเขา Matterhorn ได้อย่างใกล้ชิด ที่ยอดเขา Gornergat นั้น

ห น้ า | 29

เต็มไปด้วยผู้คนผู้มาชมความงาม วิวสามารถชมได้ตลอดทั้ง 360 องศา มียอดเขาหิมะขึ้นสลับซับซ้อนกัน
อย่างสวยงาม และที่พลาดไม่ได้ก็เป็น ยอดเขา Matterhorn อันโด่งดัง สวยงามดูเด่นสะดุดตา พวกเรา
ได้เดินกลับลงมาตามทางเดินลงเขา โดยสองข้างทางนั้นเป็นวิวภูเขาที่สวยงามตลอดทาง แต่ด้วยความ
เหนื่อยล้าอันรวดเร็ว สุดท้ายก็ตัดสินในซื้อตัวรถไฟกลับลงเขาไปแต่โดยดี พอกลับมาถึงก็เข้าไปพักเติม
พลังกันที่ McDonald ให้แรงกลับมาอีกครับ แล้วก็ไปเดินชมเมือง Zermatt กัน ตลอดสองข้างทางของ
เมืองมีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของฝากและร้านอุปกรณ์กีฬาปีนเขามากมาย พอตกเย็น
ก็ เ ดิ น ทางกลั บ เราพู ด คุ ย กั น อย่ า งมากมาย นานาเนื้ อ หาสาระ เนื่ อ งจากการเดิ น ทางใช้ เ วลานาน
แล้วสุดท้ายก็กลับถึงที่พักเกือบเที่ยงคืน สนุกมากจริง ๆ วันนี้

28 August 2016
นอนตื่นสายจากการเที่ยว วันนี้เลยขอพักผ่อน ไม่ออกไปไหน วางแผนแค่ทํากับข้าวมื้อใหญ่
อิ่ม ๆ กับฟังเพลง ดูหนังสนุก ๆ แค่นี้ก็พอ เป็นการเติมพลังได้ดีทีเดียว
29-30 August 2016
การทํางานในวันนี้คือเตรียมเนื้อหาเพื่อจะนําเสนอในวันพรุ่งนี้ โดยดัดแปลงจากการนําเสนอ
ครั้งที่ผ่านมา เพิ่มเนื้อหาใหม่และผลการจําลองใหม่เข้ามาด้วย สิ่งที่น่ากลัวคือ ที่ปรึกษาไม่อยู่จนถึงวัน
พฤหัสบดี นั่นหมายความว่าจะไม่มีใครช่วยผมในการปรับแก้ไขเนื้อหาในการนําเสนอ และที่ปรึกษาก็จะ
ไม่สามารถอยู่ช่วยตอบคําถามข้อสงสัยที่ผมไม่รู้ในรายละเอี ยดในระหว่างการนํ าเสนองานได้ แต่ ที่
ปรึกษายังได้ฝากฝังให้ริคาโด ผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ผมทํางานด้วยมาช่วยผมแก้ไขปัญหาที่ติดในตัว
โปรแกรม และช่วยตีความผลข้อมูลให้ถูกต้อง
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31 August 2016
วันนี้จะต้องนําเสนองานต่อเหล่านักวิจัยในกลุ่ม ISOLDE เนื่องจากที่ปรึกษาของผมไม่อยู่
หัวหน้ากลุ่ม MEDICIS ที่ผมทํางานอยู่ด้วยเลยเข้ามาฟังเและมาช่วยแทน การนําเป็นไปอย่างสบาย ๆ
มีความกังวลนิดหน่อย แต่ท้ายที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่นั่งฟังมีความเป็นกันเองมาก พอช่วงท้าย ๆ
การประชุม ได้มีคนนําขนมและน้ําดื่มต่าง ๆ มาเลี้ยงเป็นปาร์ตี้เล็ก ๆ เนื่องจากหนึ่งในสมาชิกกําลังจะ
กลับออกไปเพราะทํางานวิจัยเสร็จแล้ว วันนี้กลับหอไปไม่ต้องทํากับข้าวกินเลยอิ่มมาจากขนมที่เลี้ยง
หมดแล้ว
1-2 September 2016
หลังจากได้รับข้อเสนอต่าง ๆ จากการนําเสนองานในวันที่ 31 สิงหาที่ผ่านมา ก็ได้นํามา
ปรับปรุงแก้ไขในงาน โดยได้ทําการรันผลการจําลองใหม่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น การรันงานใช้
เวลานานมาก ประมาณ 1-2 วันเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูล สําหรับ 1 แบบจําลอง การทํางานแบบนี้ต้องใช้
ความระมัดระวังสูงเพราะ จะต้องปรับค่าต่าง ๆ ก่อนการรันงานแต่ละครั้ง ถ้าผิดก็ต้องเริ่มทําใหม่ ก็จะ
เสียเวลาไปอีก ช่วงนี้ผมวุ่นกับการรันแบบจําลองตลอดเวลา เปิดคอมค้างไว้ทั้งคืน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
เพราะเราสามารถนอนหลับได้ โดยที่เปิดคอมให้ทํางานของมันไป
3 September 2016
วันเสาร์นี้เราออกเดินทางไปเที่ยวยอดเขาชื่อดังอีกจุดคือ Jungfrau แห่งเมือง Interlaken โดย
มีคนนําทางเหมือนเดิมคือ พี่กอล์ฟ ผู้ที่เชียวชาญเรื่องการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่าง
มาก แต่การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะระหว่างทางขึ้นพวกเราได้ไปเจอ
กันอาจารย์ดุษฎีโดยบังเอิญ อาจารย์เคยสอนที่ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เกษียณแล้ว
ดังนั้นตลอดการเที่ยววันนี้ได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ โดยมีอาจารย์เป็นไกด์ให้เรา เนื่องจากอาจารย์รู้จัก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดีมาก เพราะเคยเรียนอยู่ที่น่ีก่อนกลับไปเป็นอาจารย์ที่ไทย ตลอดทางเต็มไป
ด้วยเสียงหัวเราะ และตอนกลับอาจารย์ก็ได้ไปที่เจนีวาด้วยเพื่อจะไปเที่ยวเมืองเจนีวา โดยพี่กอล์ฟจะอยู่
เที่ยวต่อ ส่วนผม บูมและอาจารย์ก็นั่งรถไฟกลับไปเจนีวากัน
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4 September 2016
วันนี้พักผ่อนจากการเที่ยวเมื่อวานและทําการบ้านที่จะต้องส่งในวันพรุ่งนี้ ในตอนเที่ยงนั้นได้นัด
กั บอาจารย์ ดุ ษ ฎี เ พื่ อ ไปหาซื้ อ ของมาทํ า กั บข้ าวกิ น ด้ วยกั น ที่ ห อพั ก ของพวกเรา และในตอนเย็ นพา
อาจารย์ไปเที่ยวในเมือง จากนั้นตอนดึกกลับมากินข้าวแล้วนั่งคุยกันจนดึกก็แยกย้ายกลับกันไป
5 September 2016
เนื่องจากอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ คนภายในแลปทุกคนไปสัมมนาที่ประเทศอังกฤษ วันนี้ผมได้
วางแผนไปเที่ยวกับอาจารย์ดุษฎี ถือว่าเป็นการไปส่งอาจารย์ ที่เมืองโลซาน โดยได้ไปเยี่ยมมหาวิทยาลับ
ชื่อดังอย่าง EPFL แต่วันนี้ปัญหาใหญ่คือฝนตก เลยได้แต่นั่นรถบัสเที่ยวชมเมือง ชมทะเลสาบ จนถึงเย็น
ก็ได้แยกย้ายกันกลับโดนอาจารย์กลับไปเมืองซูริค พวกผมก็กลับเมืองเจนีวา
6-8 September 2016
ใกล้เวลากลับเข้ามาทุกที ผมใช้เวลาช่วงนี้ในการเขียนรายงานการวิจัยที่จะต้องส่งให้ทาง CERN
เนื่องจากไม่มีใครอยู่เลย ไปสัมมนากันหมด ผมนั่งเขียนรายงานได้อย่างสงบในห้อง ทําให้เขียนได้รวดเร็ว
ในขณะที่คอมพิวเตอร์ก็ยังรับหน้าที่รันแบบจําลองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาผลมาตีความและนํามาใส่ใน
รายงาน ตลอดสามวันนี้ตาลายกันไปเลย เขียนๆๆ รายงานอย่างเดียว
9 September 2016
วันนี้จะมีเพื่อนจากโครงการเดซีมาเที่ยว เนื่องจากโครงการจบแล้วและมาเที่ยวในเจนีวาต่ออีก
3 วัน พวกเราจึงไปรับที่สนามบินในช่วงเย็นและก็ได้ทํากับข้าวกินร่วมกัน พูดคุยเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ
กันอย่างสนุกสนาน เหมือนไม่ได้เจอกันมานาน จนดึกก็แยกย้ายกันกลับ
10 September 2016
วันนี้ผมรับหน้าที่พาเพื่อนเดซีไปเที่ยว โดยพาไปที่เมือง Chamonix เพื่อไปชมภูเขาชื่อดังอย่าง
Mont blanc ในตอนแรกวันนี้กังวลนิด ๆ เพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก แต่พอไปถึงนาน
ท้องฟ้าแดดตลอดวัน เผยความงามของ Mont blanc ได้อย่างเต็มที่ วันนี้สนุกและเหนื่อยกันมาก
ระหว่างทางกลับหลับกันตลอดทาง โชคดีที่มีพี่กอล์ฟและบูมทํากับข้าวไว้ให้ กลับมาอาบน้ํากินข้าวเลย
นั่งคุยซักพักก็แยกย้ายไปนอนเพราะความง่วง
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11 September 2016
ตอนแรกวันนี้วางแผนจะพาเพื่อน ๆ เดซีไปเที่ยวในเมืองเจนีวา แต่ทุกคนต่างตื่นสายเลยทําให้มี
เวลาน้อยมากได้แค่ไปถ่ายรูปกับทะเลสาบ เพราะเพื่อนเดซีรีบกลับมาขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับเมืองไทย พอ
ส่งเพื่อนเดซีเสร็ จ พวกเราก็กลับ หอพัก แต่ ระหว่ างทางได้แ วะชมสวนสัต ว์เลื้ อยคลานเล็ก ๆ เจองู
กิ้งก่า เต่า อยู่เต็มเลย มีการโชว์ให้อาหารเต่ากับกิ้งก่าด้วย เป็นที่ที่น่าตื่นเต้นเอามาก ๆ ในขณะเดินทาง
กลับนั้นได้เฉลียวใจว่ากระเป๋าตังได้หายไป กลับไปตรวจสอบดูตามที่ต่าง ๆ ที่ไปก็ไม่เจอ น่าจะโดนล้วง
จากโจรล้วงกระเป๋าอย่างแน่นอน เพราะกระเป๋าตังไม่น่าจะตกง่าย และผมก็ไม่ได้ลืมไว้ด้วย วันนี้เลย
ฟาดเคราะห์ไป กลับมานอนเศร้าที่ห้องเลย
12 September 2016
วันนี้เป็นวันที่ทุกคนในกลุ่มกลับมาจากงานสัมมนา ผมเลยเอารายงานที่เขียนเสร็จมาส่งให้ที่
ปรึกษาตรวจเพื่อที่จะได้เช็คข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ผมอาจเข้าใจผิดไป ช่วงระหว่างการพักกินกาแฟวันนี้
สนุกมาก ทุกคนมาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไปเจอมาจากสัมมนาให้ฟัง ทั้งเรื่องเนื้อหาสัมมนา และเรื่อง
เที่ยว สนุกมาก
13 September 2016
ได้รับรายงานการแก้ไขจากที่ปรึกษาแล้ว เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแกรมม่าภาษาอังกฤษผิดเยอะ
มาก ฮ่าๆๆ ก็ทําการแก้ไขต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแนะนํา และในที่สุดรายงานที่ทํามาก็เสร็จสมบูรณ์ งาน
ที่ใช้เวลาทําเกือบสามเดือน กลั่นกรองมาอยู่ในแผ่นกระดาษ 7 แผ่น ที่บีบอัดไปด้วยความทรงจําในการ
ทํางาน การแก้ไขปัญหา ที่เจอตลอดในช่วงเวลานั้น เป็นกระดาษ 7 แผ่นที่ทําให้ปลื้มปิติมาก ฮ่าๆๆๆ
14 September 2016
ผมได้นําเสนองานที่ผมทํามาให้กลับกลุ่ม MEDICIS อีกครั้งในการประชุมกลุ่มทางอินเตอร์เน็ต
ทุกคนประทับใจกับผลลัพธ์ที่ได้เพราะทําให้รู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะออกแบบการทดลองในส่วนอื่น อีก
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ทั้งงานนี้ก็จะมีนักศึกษาปริญญาโทมาต่อยอดจากงานที่ผมทําทิ้งไว้ และเย็นวันนี้ก็ไปถ่ายรูปใน CERN
เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนกลับ

15 September 2016
วันก่อนเดินทางกลับผมได้เข้าไปจัดการเรื่อง คืนกุญแจ คืนบัตรผ่านต่าง ๆ ที่ CERN และได้แวะ
ไปหาที่ปรึกษาเพื่อลากลับและมอบของฝากเล็ก ๆ น้อยให้ พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในช่วงบ่าย
ผมได้เข้าไปในเมือง Geneva ครั้งสุดท้ายเพื่อไปหาซื้อของฝากให้กับญาติและเพื่อน ๆ
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16 September 2016
ออกเดินทางไปยังสนามบินตั้งแต่เช้าเพราะไม่อยากตกเครื่อง อีกทั้งบูมและพี่กอล์ฟต้องไป
จัดการกับเรื่องขอเงินค่าภาษีคืน เราไปกันเช้ามากทําให้ต้องนั่งรออยู่นานนับสามชั่วโมงกว่าจะเปิดให้รับ
บัตรโดยสารได้ วันนี้จะได้กลับไทยแล้วกลับไปเจอกับเพื่อน ๆ และพ่อกับแม่ที่จากกับมานานซักที แต่ก็
ต้องบอกลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ให้ประสบการณ์กับผมเป็นอยากมากมายเลยทีเดียว
17 September 2016
ผมเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ กลับมาสู้บรรยากาศเดิม ๆ
ที่คุ้ นเคยอีก ครั้ ง แต่ก็ไม่ มี เวลาจะได้พั ก เพราะยั งมีห นทางข้างหน้ าที่ ต้ อ งเผชิ ญในการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท สิ่งแรกเลยก็คือ อาทิตย์หน้าสอบกลางภาค ผมคงจะต้องจบบันทึกชีวิตประจําวันของการไป
ทําวิจัยที่ CERN ไว้ ณ ตรงนี้ ลาไปอ่านหนังสือสอบก่อนครับผม สวัสดีครับ
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