ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส
ข้าพเจ้า จะตั้งใจศึก ษา ค้น คว้า และหาความรู้เพิ่ ม เติ ม อย่างเต็ม ความสามารถ และนํา ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และถ่ายทอดสู่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ปลูกจิตสํานึกและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักฟิสิกส์ที่ดีของประเทศชาติต่อไป
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คํานํา
รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559 ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 3 - 23
กรกฏาคม 2559 ณ เซิร์น กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย
รายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ บันทึกประจําวันที่รวบรวมประสบการณ์ตลอดระยะเวลา
ที่เข้าร่วมโครงการ สื่อการเรียนการสอนจากเซิร์น กิจกรรมกลุ่ม ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ และการขยาย
ผลหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่ารายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี
2559 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา
ณ โอกาสนี้

นายวศิน แก่นสนธิ์
ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559
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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของประเทศไทย เข้าร่ ว มโครงการครู สอนฟิสิก ส์ ภาคฤดูร้อ นเซิร์น ประจําปี 2559 ณ เซิร์ น
สมาพันธรัฐสวิส
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนการศึกษา และด้าน
วิชาการ
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยช่วยเหลือ และให้กําลังใจข้าพเจ้ามาตลอด ตั้งแต่สมัครเข้าร่วม
โครงการตลอดจนเข้าร่วมโครงการ
ขอขอบพระคุณคุณอุมารัชนี แก้วบุดตา ผู้ประสานงานโครงการ ที่คอยประสานงานต่าง ๆ
รวมทั้งให้คําแนะนํา และให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วมโครงการ
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บทที่ 1
บทนํา
ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น เกิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่สนพระทัยในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซิร์น จึงได้เกิดการประสานงาน
ระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์นและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมีการลงนามใน
เอกสารแสดงเจตจํ า นงความร่ ว มมื อ กั น เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2552 ภายหลั ง จากการลงนาม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น
โดยการจัดทําโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทย เพื่อเข้า
ร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN - Physics High School Teacher Programme)
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีตัวแทนครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ทั้งหมด 7 รุ่นๆ ละ 2 คน รวม 14 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1: ปี 2553
นางสาวพิมพร ผาพรม
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
จ.กาฬสินธุ์
นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห้า
โรงเรียนทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 2: ปี 2554
นายอนุชา ประทุมมา
นายลือชา ลดาชาติ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม
โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี

รุ่นที่ 3: ปี 2555
นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์
นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์

โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม
จ.อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4: ปี 2556
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
นางสาวบุษกร การอรชัย

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

จ.กรุงเทพมหานคร
จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 5: ปี 2557
นายพงษ์ธร แก้วยองผาง
นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
จ.พะเยา

รุ่นที่ 6: ปี 2558
นายณรรตธร คงเจริญ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

จ.สุโขทัย
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นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

จ.สกลนคร

รุ่นที่ 7: ปี 2559
นายวศิน แก่นสนธิ์
นายอภิรัก อภิวงค์งาม

โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนแกน้อยศึกษา

จ.นครสวรรค์
จ.เชียงใหม่

โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN - Physics High School Teacher
Programme หรือ HST) เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1998 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นโครงการที่
จัดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยมีครูสอนฟิสิกส์จากประเทศสมาชิกเซิร์น และประเทศที่จ่ายเงินสนับสนุน
ให้กับเซิร์น ซึ่งโครงการนี้มีการจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมการสอนวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ และฟิสิกส์อนุภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในแต่ละประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นําด้านการวิจัย
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และมิตรภาพในชั้นเรียน
5. เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนไปทั่วโลก
High School Teacher Programme 2016 (HST 2016)
ในปีนี้มีจํานวนครูสอนฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 48 คน จาก 36 ประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปี
ค.ศ.1998 จนถึงปัจจุบัน เซิร์นได้มีการจัดอบรมและพัฒนาครูมาแล้วถึง 10,000 คน ดังนี้
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รายชื่อครูสอนฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ HST 2016
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โครงการ HST 2016 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส
ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย 34 ชั่วโมง การเยี่ยมชมดูงาน 16 ชั่วโมง การลงมือปฏิบัติการ 10 ชั่วโมง
การอภิปรายและซักถาม 8 ชั่วโมง และการทํากิจกรรมกลุ่ม 20 ชั่วโมง ดังนี้
ตารางกิจกรรม HST 2016 ระหว่างวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2559
Sunday, 3 July 2016
17:00 → 19:00 Welcome to CERN!
61-1-201 - Pas perdus
17:00 Welcome Reception
17:45 Discover CERN Treasure Hunt
19:00 → 20:15 Dinner in Restaurant 1
20:15 → 21:00 Introducing Remarks
60-6-015 - Room Georges Charpak
20:15 Basics@CERN
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Monday, 4 July 2016
08:30 → 10:00 Registration - Group 1
Building 55
10:00 → 12:00 Morning programme
60-6-015 - Room Georges Charpak
10:00 Introduction to the High School Teacher Programme 2016
11:00 Introduction to CERN
12:00 → 14:00 Lunch break - Higgs Pizza!
14:00 → 16:00 Afternoon programme
500-1-001 - Main Auditorium
14:00 Introduction to Particle Physics
16:00 → 17:30 Registration - Group 2
Building 55
16:30 → 18:15 Visit CERN facilities
16:45 Synchrocyclotron (SC) - Group 1
17:30 Synchrocyclotron (SC) - Group 2
17:30 → 18:30 Preventing programme
500-1-001 - Main Auditorium
17:45 Students' conceptions of particle physics - part 1
Tuesday, 5 July 2016
09:00 → 11:00 Morning programme
503-1-001 - Council Chamber
09:00 Medical applications of particle physics
10:30 Coffee break
11:00 → 12:35 Work groups - concept and offers
503-1-001 - Council Chamber
11:00 Introduction to work groups
11:15 Intro WG1: S'Cool LAB 1
11:25 Intro WG2: S'Cool LAB 2
11:35 Intro WG3: S'Cool LAB 3
11:45 Intro WG4: Gender Inclusive Teaching
11:55 Intro WG5: Open Data
12:05 Intro WG6: Microcosm
12:15 Intro WG7: BL4S
12:25 Intro WG8: Medical applications
12:35 → 14:00 Lunch break
14:00 → 17:30 Afternoon programme
6-2-024 - BE Auditorium Meyrin
14:00 Work groups - decisive phase
14:30 Particle Physics Lecture 1/3
16:00 Coffee break
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16:30 Q&A Session 1
18:30 → 23:00 Social Event
Bowling Meyrin
18:30 Bowling & Pizza
Wednesday, 6 July 2016
09:00 → 12:00 Morning programme
60-6-015 - Room Georges Charpak
09:00 Particle Physics Lecture 2/3
10:30 Coffee break
11:00 Particle Physics Lecture 3/3
12:00 → 13:00 Lunch break
13:00 → 16:00 S'Cool LAB workshop
143-R-003 - S'Cool LAB
13:00 Cloud Chamber Workshop - Group 1
14:00 Cloud Chamber Workshop - Group 2
16:00 → 17:30 Work groups - session 1 various
Thursday, 7 July 2016
08:30 → 10:00 Visit CERN facilities
08:30 Cryogenic test facility (SM18)
10:30 → 12:00 Morning programme
10:30 Ion Source Physics and Technology
11:30 Introducing the LHC in the classroom
11:00 Introduction to particle accelerators 2/2
12:00 → 13:00 Lunch break
13:00 → 16:00 Afternoon programme
503-1-001 - Council Chamber
13:00 Introduction to particle accelerators
15:00 Coffee break
16:00 → 17:30 Work groups - session 2 various
Friday, 8 July 2016
09:00 → 12:30 Morning programme
60-6-015 - Room Georges Charpak
09:00 Introduction to particle detectors
10:30 Coffee break
11:00 Introduction to CMS
12:30 → 14:00 Lunch break
14:30 → 17:30 Visit CERN facilities
14:30 CMS Service Cavern
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17:30 → 18:30 Preventing programme
503-1-001 - Council Chamber
17:30 Review of Week
Sunday, 10 July 2016
12:00 → 21:00 Social Events
12:00 Discover Geneva Treasure Hunt
19:00 Official HST 2016 Programme Dinner
Monday, 11 July 2016
09:30 → 11:30 Visit CERN facilities
09:30 Data Centre - Group 1
10:15 Data Centre - Group 2
11:30 → 13:00 Morning programme
222-R-001 - Filtration Plant
11:30 Computing at CERN
13:00 → 14:30 Lunch break
14:30 → 17:30 Work groups - session 3 various
Tuesday, 12 July 2016
09:00 → 12:30 Morning programme
13-2-005
09:00 Data analysis in particle physics
10:00 Coffee break
10:30 The discovery of the Higgs particle
12:30 → 14:45 Lunch break
14:45 → 16:15 Afternoon programme
774-R-013
15:00 Cosmology
16:15 → 18:15 Visit CERN facilities
16:15 AMS POCC & CCC
Wednesday, 13 July 2016
10:00 → 12:30 Morning programme
503-1-001 - Council Chamber
10:00 IPPOG and International Masterclasses
10:30 ATLAS & CMS for teachers
11:00 Coffee break
11:30 Muon Hunter
12:30 → 14:00 Lunch break
14:00 → 17:30 Work groups - session 4 various
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Thursday, 14 July 2016
08:45 → 10:45 Visit CERN facilities
08:45 ISOLDE - Group 1
09:30 ISOLDE - Group 2
10:45 → 12:00 Morning programme 40-S2-A01 - Salle Anderson
10:45 Students' conceptions of particle physics - part 2
12:00 → 13:30 Lunch break
13:30 → 15:30 Afternoon programme
500-1-001 - Main Auditorium
13:30 Engineering at CERN
16:45 → 18:15 Visit CERN facilities
16:45 Large Magnet Hall 180 - Group 1
17:15 Large Magnet Hall 180 - Group 2
Friday, 15 July 2016
09:00 → 11:00 Morning programme
503-1-001 - Council Chamber
09:00 Antimatter research
12:00 → 14:00 Lunch break
14:00 → 15:30 Q&A Session
500-1-001 - Main Auditorium
14:00 Ask, ask, ask
17:30 → 18:30 Visit CERN facilities
17:30 AD & LEIR
18:30 → 19:30 Preventing programme
503-1-001 - Council Chamber
Monday, 18 July 2016
09:00 → 09:30 Meet with everyone
143-R-003 - S'Cool LAB
09:30 → 12:00 Perimeter Institute Workshop - Part 1
143-R-003 - S'Cool LAB
12:00 → 13:30 Lunch break
13:30 → 16:00 Perimeter Institute Workshop - Part 2
143-R-003 - S'Cool LAB
19:00 → 23:00 Social Event (International Evening)
9405-R-000 - BARBECUE AREA
Tuesday, 19 July 2016
09:00 → 12:30 Morning programme
503-1-001 - Council Chamber
09:00 Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI)
10:30 Coffee break
11:00 BL4S
11.30 Education, Communication & Outreach at CERN
160-1-009
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12:30 → 14:00 Lunch break
14:00 → 17:30 Work groups - session 5 various
18:00 → 19:00 Photo Shooting - Part 1
Building 568
19:00 → 20:00 Photo Session - Part 2
Building 568
Wednesday, 20 July 2016
09:00 → 12:30 Morning programme
60-6-015 - Room Georges Charpak
09:00 AWAKE
10:00 coffee break
10:30 Neutrino physics - theory and experiments
12:30 → 14:00 Lunch break
14:00 → 16:45 Work groups - session 6 various
16:45 → 17:00 HST2016 GROUP PICTURE!!!!
143-R-003 - S'Cool LAB
17:00 → 18:00 Q&A Session (Final questions, final answers)
13-2-005
Thursday, 21 July 2016
10:00 → 12:00 Morning programme
60-6-015 - Room Georges Charpak
10:00 Future strategy and technologies in particle acceleration
12:00 → 13:30 Lunch break
13:30 → 16:00 Work groups - session 7 various
16:00 → 18:30 Work groups - Final Reports
60-6-015 - Room Georges Charpak
Friday, 22 July 2016
09:00 → 12:30 Work groups - Final Reports
60-6-015 - Room Georges Charpak
12:30 → 14:00 Lunch break
14:00 → 16:00 HST2016 Closing Session
503-1-001 - Council Chamber
19:00 → 23:00 Social Event (Farewell BBQ)
Restaurant 1
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บทที่ 2
บันทึกประจําวัน
เซิร์น หรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (CERN: European Organization for Nuclear
Research) เป็นองค์กรระดับโลกที่นักฟิสิกส์ทุกคนใฝ่ฝันที่จะสัมผัส ตั้งแต่ข้าพเจ้ากําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีก็ใฝ่ฝันเสมอว่าครั้งนึงในชีวิตจะต้องมาสัมผัสให้ได้ แล้ววันนึงความฝันของข้าพเจ้าก็เป็นจริง
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน
โอกาสให้ ข้าพเจ้าเป็ นตั วแทนครู สอนฟิสิ กส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย เข้าร่ว ม
โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ข้าพเจ้าได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ แต่ครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ
สูงสุดในชีวิตของครูคนหนึ่ง ในการเดินทางครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ลงในบันทึก
ประจําวัน เพื่อเป็นการบันทึกความทรงจําในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
07.30 น. ข้าพเจ้าไปทํางานที่โรงเรียนตามปกติ ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ในตอนบ่ายก็มีประชุมประจําเดือนของ
โรงเรียน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่โรงเรียนข้าพเจ้าก็กลับมาบ้านเพื่อจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง ข้าพเจ้า
นํากระเป๋าเดินทางไป 1 ใบ โดยในกระเป๋าเดินทางเต็มไปด้วยข้าวกระป๋อง อาหารกระป๋อง และอาหาร
สําเร็จรูป ข้าพเจ้าเตรียมอาหารไปสําหรับ 27 วัน เป็นจํานวน 81 มื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่าย ค่าอาหารใน
กรุงเจนีวาค่อนข้างแพงมาก นอกจากกระเป๋าเดินทางที่บรรจุอาหารไทยแล้ว ข้าพเจ้าก็มีกระเป๋าสะพาย
1
ใบ สํ า หรั บ บรรจุ เ สื้ อ ผ้ า และของใช้ ส่ ว นตั ว และกระเป๋ า สะพายสํ า หรั บ ใส่ ก ล้ อ งอี ก
1 ใบ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับการเดินทางที่รอมานาน
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17.00 น. เริ่มออกเดินทางจากบ้านพักไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยรถตู้ประจําทาง เวลา
ผ่านไป 5 ชั่วโมง ก็มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ข้าพเจ้าก็มุ่งตรงไปที่เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์
แอร์ไลน์เพื่อทําการเช็คอิน
23.40 น. หลังจากทําการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือ การตรวจคนเข้าเมือง ก่อน
ถึงตรวจคนเข้าเมืองทุกคนต้องตรวจกระเป๋าโดยใช้เครื่องสแกน X-Ray เพื่อตรวจของต้องห้ามและ
ของเหลว ผ่านจากตรงนี้ไปก็จะเป็นตรวจคนเข้าเมือง

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
02.40 น. เที่ยวบิน EK 419 ก็ได้ทะยานออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดูไบ โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 5 นาที ก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ขณะนั้นก็เป็น
เวลา 05.45 น. ซึ่งเวลาที่ดูไบจะช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
08.30 น. ได้เวลาขึ้นเครื่องไปยังกรุงเจนีวาด้วยเที่ยวบิน EK 089 ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง กับ
อีก 45 นาที ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก นอนไม่หลับ คิดแต่เพียงว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความฝันของ
ข้าพเจ้าก็จะเป็นจริงแล้วที่จะได้เหยียบแผ่นดินยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิต และได้สัมผัสเซิร์น องค์กรที่นัก
ฟิสิกส์และครูฟิสิกส์อย่างข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
13.15 น. เป็นเวลาที่กรุงเจนีวา ซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทยเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ข้าพเจ้าก็เดินทาง
มาถึงกรุงเจนีวา ทําการตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็ไปรอรับกระเป๋า ในใจของข้าพเจ้านั้นกังวลเรื่องกระเป๋า
เดินทางเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้างในนั้นมีแต่อาหารกลัวจะผิดกฏหมาย แต่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย หลังจากได้กระเป๋าเดินทางก็รีบเดินไปยังเครื่องซื้อตั๋วรถโดยสารตรงบริเวณก่อนถึงทางออก
เพื่อกดตั๋วรถโดยสารฟรีเป็นระยะเวลา 90
นาที พอเดินออกมาก็เจอ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
และน้อง ๆ นักศึกษาที่เป็นตัวแทนประเทศไทย หลังจากนั้นก็ขึ้นรถโดยสารสาย Y เพื่อที่จะมุ่งหน้า
สู่เซิร์น เพียง 10 นาทีจากสนามบิน ข้าพเจ้าก็เห็น “เดอะโกลบ” เป็นสัญลักษณ์ของเซิร์น ซึ่งหมายความ
ว่าการผจญภัยในครั้งนี้กําลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
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พอลงรถก็แบกสัมภาระเดินไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงที่พัก ที่ ๆ ข้าพเจ้าจะต้องอาศัยอยู่อีก
22 คืน นั่นคือ “CERN HOTEL” หลังจากเข้าที่พัก จัดของเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาสํารวจเส้นทาง
เส้นทางแรกที่ข้าพเจ้าจะสํารวจเป็นเส้นทางยอดนิยมสําหรับครูฟิสิกส์ไทยที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ทุกปี
คือ คาร์ฟูร์ (แหล่งซื้ออาหารและสิ่งของจําเป็นในราคาถูกกว่าสวิสเซอร์แลนด์มาก) จากหน้าประตูเซิร์น
เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 300 เมตร ก็เป็นชายแดนระหว่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับประเทศฝรั่งเศส
หลังจากเดินข้ามแดนไปประเทศฝรั่งเศสแล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่หมาย
21.00 น. เผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัว อาจจะเป็นเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางข้ามทวีป
กับอาการเจ็ทแลค ถึงแม้ว่าตอนนี้เวลาสามทุ่มจะยังมีแสงแดดส่องเข้ามายังห้องนอน (พระอาทิตย์ตกดิน
ประมาณสามทุ่มครึ่ง) และอุณหภูมิในฤดูร้อนก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการนอนของข้าพเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
06.00 น. เช้าตรู่ในวันที่อากาศแจ่มใส ข้าพเจ้าก็ทํากิจวัตรประจําวันเหมือนกับตอนอยู่ที่
ประเทศไทย คือ การออกกําลังกาย ถือโอกาสเป็นการวิ่งสํารวจเซิร์นไปเลย
09.00 น. ออกกําลังกาย รับประทานอาหารเช้า ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะไป
สํารวจในตัวกรุงเจนีวา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เริ่มต้นจากการขึ้นรถรางหมายเลข 18
จากหน้าเซิร์นไปยังสถานีรถไฟคอร์นาวินซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเจนีวา โดยสามารถเดินทาง
ไปยังเมืองต่าง ๆ ทั้งในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศสได้จากสถานีนี้ จากสถานีรถไฟ
คอร์นาวินเดินไปประมาณ 10 นาที ก็ถึงสถานที่แรก คือ ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส
มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบ
บาลาต้น ในประเทศฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสําคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบ
เจนีวา มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า ทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ยืนชื่นชมความงามของทะเลสาบอยู่
สักครู่นึงก็เดินข้ามสะพานมองค์ บลอง เพื่อไปยังสถานที่ต่อไปก็คือ น้ําพุจรวดเจ็ทโด้ (JET D’EAU) น้ําพุ
ที่มีชื่อเสียงก้องโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา มีความสูงถึง 390 ฟุต น้ําพุเจทโดจะส่งน้ําครั้งละ
500 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไปพุ่งกระจายบนอากาศที่ความสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/
ชั่วโมง น้ําพุจรวดเจ็ทโด้ตั้งเป็นระบบ security valve ตั้งแต่ปี 1891 ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์
ท่องเที่ยวของกรุงเจนีวามาจนถึงปัจจุบัน สถานที่ต่อไปที่สวนอังกฤษซึ่งติดกับน้ําพุจรวดเจ็ทโด้ เพื่อชม
นาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais) มีชนิด 2 เข็ม และ 3 เข็ม ขนาดตั้งแต่ 100 ซ.ม. ถึง 1,000 ซ.ม. หรือ
มากกว่ า และหน้ า ปั ด นาฬิ ก ามี ค วามชั น ได้ ไ ม่ จํ า กั ด องศา สามารถใช้ ก ระแสไฟฟ้ า หรื อ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ได้ ไฟฟ้าดับยังสามารถใช้งานได้ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อกรุงเจนีวา นาฬิกาดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ความมีชื่อเสียงของกรุงเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกา
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12.00 น. ความงดงามของทะเลสาบทําให้ข้าพเจ้าลืมความหิวไป แต่ก็ได้เวลาอาหารกลางวัน
แล้วก็เลยเดินจากนาฬิกาดอกไม้มุ่งหน้าไปยังเขตเมืองเก่า (Old Town) แล้วไปเยือนวิหารเซนต์ปิแอร์
(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ของกรุงเจนีวา วิหาร
เซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงระหว่าง
ศตวรรษ 8 -10 ปัจจุบันวิ หารได้กลายเป็น 1 ใน 82 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นแหล่งมรดกสําคัญของชาติ
สวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงเจนีวาอีกด้วย ใกล้ ๆ กับวิหารเซนต์
ปิแอร์ข้าพเจ้าก็เจอแมนชั่น ทราเวล (Maison Tavel) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของกรุงเจนีวา และเป็น
หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นอาคารที่
ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในกรุ ง เจนี ว า นอกจากนี้ แ ล้ ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง ถู ก ยกให้ เ ป็ น อนุ ส าวรี ย์
ประวัติศาสตร์ในปี 1923 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับภาพวาด ภาพแกะสลัก และภาพถ่าย อุปกรณ์
ทําครัว และอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก

14.00 น. หลังจากดื่มด่ําความคลาสสิคในเขตเมืองเก่าแล้ว ก็ได้นั่งรถไปยังอาคารสหประชาชาติ
และพิพิธภัณฑ์กาชาด และไม่พลาดไปชม อนุสาวรีย์ "เก้าอี้หัก" (Broken Chair) ที่สร้างขึ้นโดยศิลปิน
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อ Daniel Berset และช่างไม้ชื่อ Louis Geneve โดยเก้าอี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้
5.5 ตั น ในความสู ง 12 เมตร (39 ฟุ ต ) เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการต่ อ ต้ า นการทํ า เหมื อ งแร่ ที่ ดิ น และ
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ระเบิดคลั สเตอร์ สุ ดท้ ายก่อนที่ จะกลับไปยังเซิร์ นข้าพเจ้าได้ ไปเยือน พิ พิธภัณฑ์ เอเรียน่ า (Musee
Ariana) พิพิธภัณฑ์เซรามิก และแก้วสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งภายในมีการจัดการแสดงงานศิลปะประมาณ
20,000 ชิ้ น ซึ่ ง แต่ ล ะชิ้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเซรามิ ก และแก้ ว ใน
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบางชิ้นมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี โดยพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1877 - 1884
และในปี 1993 พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม หลังจาก 12 ปีของการก่อสร้าง หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้
เดินทางกลับเซิร์นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเย็น

17.00 น. กิจกรรมแรกในโครงการนี้ คือ Welcome to CERN! โดย Jeff Wiener, Maureen
Prola-Tessaur และ Dr.Sascha Schmeling ที่ห้อง 61-1-201 เป็นกิจกรรมที่ให้ครูฟิสิกส์แต่ละ
ประเทศแนะนําตัวเอง และทําความรู้จักกัน
17:45 น. กิจกรรม Discover CERN Treasure Hunt เป็นการเดินหาอาคาร และห้องที่จะต้อง
ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ อาคารในเซิร์นนั้นมีหลายอาคารมาก ซึ่งแต่ละ
อาคารไม่ได้เรียงกันตามหมายเลขของอาคาร เพราะฉะนั้นแผนที่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งต้องพกติดตัว
ตลอดเวลา สําหรับข้าพเจ้านั้นได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของเซิร์นไว้ เลยสามารถหาอาคารต่าง ๆ ได้ใน
แอพพลิเคชั่น
20.15 น. กิจกรรม Introducing Remarks เป็นกิจกรรมที่แนะนํา และการเตรียมความพร้อม
ในเซิร์น เช่น แนะนําโรงอาหาร แนะนําการใช้อินเทอร์เน็ต หมายเลขฉุกเฉิน การแต่งกายเวลาไปเยี่ยม
ชมดูงาน แนะนําสถานที่ ๆ ต้องไปทําบัตรประจําตัวในวันพรุ่งนี้
21.00 น. กิจกรรมสุดท้ายสําหรับคืนนี้ คือ ดูฟุตบอลยูโร 2016 ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีม
ชาติไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นความโชคดีของข้าพเจ้ามากที่ได้มาดูฟุตบอลยูโรในแผ่นดินยุโรป ถึงแม้จะไม่ได้ไปดู
ถึงสนามแข่งขันจริงก็ตาม ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจอย่างมาก ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติฝรั่งเศสชนะ
ด้วยจํานวน 5 ประตู ต่อ 2
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วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
06.00 น. ตื่นเช้ามาข้าพเจ้าก็ทํากิจวัตรประจําวันเหมือนทุกวัน คือ การออกกําลังกาย โดยจะ
วิ่งไปรอบ ๆ เซิร์นประมาณ 30 นาที หลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วก็กลับมาทําอาหารเช้า และภารกิจ
ส่วนตัว
07.30 น. ภารกิจแรกของวันนี้ คือ ไปลงทะเบียนที่อาคารหมายเลข 55 หลังจากนั้นจะได้บัตร
ประจําตัวมา ในบัตรก็จะมีรูป ชื่อ นามสกุล และวันหมดอายุของบัตร ซึ่งบัตรนี้สําคัญมากสําหรับการอยู่
ที่เซิร์น บัตรนี้ใช้สําหรับเข้า หรือออกอาคารต่าง ๆ ในเซิร์น ข้าพเจ้ารอคิวในการทําบัตรนี้ประมาณ 90
นาที อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เลยมีคนมารอทําบัตรเป็นจํานวนมาก สุดท้ายข้าพเจ้าก็ได้
บัตรมาครอบครอง รู้สึกดีใจ และภูมิใจมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่บัตรประจําตัวใบเดียว แต่ใช่ว่าทุก
คนจะมีสิทธิ์ได้มันมาครอบครอง
10.00 น. หลังจากที่ได้บัตรประจําตัวมาเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็มองดูนาฬิกาเหลือเวลาอีกแค่
5 นาที จะต้องไปฟังบรรยายที่อาคารหมายเลข 60 ห้อง Georges Charpak ก็เลยรีบวิ่งไปให้ทันเวลา
การบรรยายในช่วงเช้านี้เป็นการแนะนําโครงการ HST 2016 โดย Jeff Wiener เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้
กล่าวถึงประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดอบรมและพัฒนาครูมาแล้ว
ถึง 10,000 คน เมื่อแนะนําโครงการเสร็จแล้ว Jeff ก็ได้แนะนําถึงประวัติความเป็นมาของเซิร์น
เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมสําหรับภาคเช้านี้
14.00 น. เป็นการฟังบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์อนุภาคเบื้องต้น โดย Luis Alvarez-Gaume เป็น
ผู้บรรยาย ที่อาคารหมายเลข 500 ห้อง Main Auditorium เนื้อหาในการบรรยายค่อนข้างยาก ข้าพเจ้า
รู้สึกเหมือนได้กลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง นอกจากเนื้อหาที่ยากแล้วสําเนียงของผู้บรรยาย
ฟังยากมาก เลยทําให้มันยากขึ้นไปกว่าเดิมอีก
16.15 น. กิจกรรมสุดท้ายสําหรับวันนี้ ข้าพเจ้าอยู่ในคณะครูกลุ่มที่ 1 เพื่อเยี่ยมชม
Synchrocyclotron (SC) ซึ่งเป็นสถานที่สําหรับจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งเซิร์น การ
ก่อสร้าง การพัฒนา แสดงเครื่องมือเครื่องใช้การสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องแรก
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วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
09.00 น. กิจกรรมแรกของวันนี้ คือ ฟังบรรยายในหัวข้อ Medical applications of particle
physics โดย Manjit Dosanjh เป็นผู้บรรยาย ที่อาคารหมายเลข 503 ห้อง Council Chamber
เนื้อหาสําหรับการบรรยายน่าสนใจมาก เป็นการนําความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคไปประยุกต์ใช้ทางการ
แพทย์
11.00 น. ฟังรายละเอียดหัวข้องานกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 8 หัวข้อ โดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ
6 คน ดังนี้
Working group 1
หัวข้อ
Experiment development - Acceleration
Working group 2
หัวข้อ
e-learning for S’Cool LAB
Working group 3
หัวข้อ
Muon Hunter Kits
Working group 4
หัวข้อ
Gender Inclusive Teaching
Working group 5
หัวข้อ
Open Data
Working group 6
หัวข้อ
Microcosm
Working group 7
หัวข้อ
Beamline for Schools
Working group 8
หัวข้อ
Medical Applications
14.00 น. หลังจากพิจารณาหัวข้องานกลุ่มทั้ง 8 กลุ่มแล้วนั้น ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกกลุ่มที่ 4 ใน
หัวข้อ Gender Inclusive Teaching ซึ่งวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ จะทําอย่างไรให้ผู้หญิงสนใจเรียน
ด้านฟิสิกส์ และวิศวกรรมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้ชายมีความสนใจในสาขานี้มากกว่าผู้หญิง ในกลุ่ม
ของข้าพเจ้ามีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบไปด้วย ประเทศแอฟริกาใต้ แคเมอรูน สาธารณรัฐเช็ค
สหราชอาณาจักร ปากีสถาน และไทย
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14.30 น. ฟังการบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์อนุภาค ครั้งที่ 1 การอภิปรายและซักถามโดย Rolf
Landua
18.00 น. กิจกรรมสุดท้ายสําหรับวันนี้ คือ Social Event เป็นกิจกรรมโบว์ลิ่ง โดยแบ่งออกเป็น
8 กลุ่มตาม Working group เป็นการเล่นโบว์ลิ่งครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกของข้าพเจ้า ผลปรากฏว่าได้
คะแนน 52 คะแนน ซึ่งน้อยที่สุดในกลุ่ม หลังจากเสร็จกิจกรรมโบว์ลิ่ง ทุกคนก็ได้มารับประทานพิซซ่า
ร่วมกันก่อนที่จะเดินกลับเซิร์น

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
09.00 น. เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์อนุภาค ครั้งที่ 2 และ 3 โดย Rolf Landua ที่
อาคารหมายเลข 60 ห้อง Georges Charpak เนื้อหายังคงยากเหมือนเดิม ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลเป็นอย่าง
มาก ฟังการบรรยายเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคมาแล้ว 3 ครั้ง ยังไม่เข้าใจเลย จนกระทั่งครูจากชาติต่าง ๆ
มาถามข้าพเจ้าว่าเข้าใจในเรื่องที่ฟังบรรยายหรือเปล่า แล้วเค้าก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะมันเป็น
เนื้อหาเชิงลึก ก็ทําให้ข้าพเจ้าคลายความกังวลได้บ้าง
14.30 น. กิจกรรมในภาคบ่ายนี้ คือ S’Cool LAB หรือ School Lab นั่นเอง เป็นห้องทดลองที่
สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และผู้สนใจ โดยวันนี้ข้าพเจ้าได้ทํา
ทดลองเกี่ยวกับการสร้าง Cloud chamber ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบหนึ่ง
16.00 น. กิจกรรมสุดท้ายสําหรับวันนี้ คือ working group โดยวันนี้เป็นการแนะนําตัวเอง
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนของแต่ละประเทศ ในแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการสอนแตกต่างกัน
ไป ประเทศในทวีปยุโรปจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหญิงสนใจด้านฟิสิกส์ และ
วิศวกรรมมากขึ้น ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่แทบจะไม่มีงานวิจัยด้านนี้อยู่เลย
21.00 น. คืนนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติโปรตุเกสกับเวลส์
ข้าพเจ้าก็มาดูฟุตบอลที่ S’Cool LAB เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับครูจากชาติต่าง ๆ และเป็นการฝึก
พูดภาษาอังกฤษไปด้วย ผลปรากฏว่าทีมชาติโปรตุเกสชนะไปด้วยประตู 2 ต่อ 0
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วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
08.30 น. เช้านี้เริ่มกิจกรรมด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานี Cryogenic test facility
(SM18) รถบัสมารับที่หน้าโรงแรม โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที ก็มาถึงจุดหมาย
ปลายทางภายในสถานี จัดเป็นส่วนนิทรรศการ และส่วนทํางานจริง โดยมีการบรรยายถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์
ที่ใช้ใน LHC ซึ่งใช้เวลาในการรับฟังการบรรยายที่สถานีนี้ทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง
10.00 น. หลังจากเข้าเยี่ยมชมสถานี SM 18 เสร็จแล้วก็เดินทางกลับมายังเซิร์นเพื่อเข้ารับฟัง
การบรรยายในหัวข้อ Ion Source Physics and Technology โดย Detlef Kuchler, Introducing
the LHC in the classroom โดย Jeff Wiener และเครื่องเร่งอนุภาค โดย Bernhard Holzer เนื้อหา
ส่วนใหญ่ กล่าวถึงรายละเอียดและการทํางานของเครื่องเร่ งอนุภาค ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็ นการฟัง
บรรยาย
17.30 น. วันนี้ทํากิจกรรมเสร็จเร็วเลยวางแผนไปที่ Le Mont Saleve หรือเรียกว่าระเบียงของ
กรุงเจนีวา ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นจุดชมวิวกรุงเจนีวา โดยนั่งรถรางสาย 18 จากเซิร์นไปยัง
สถานี รถไฟคอร์นาวิน แล้วนั่งรถบัสสาย 8 จนสุดเขตแดนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเดินต่อไปอีก
ประมาณ 15 นาที เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังยอดเขา ระหว่างทางที่เดินก็ได้เห็นบ้านสไตล์ฝรั่งเศส และ
หมู่บ้านเล็ก ๆ ข้าพเจ้าได้พกข้าวและอาหารกระป๋องมารับประทานด้วย ซึ่งเป็นการรับประทานอาหาร
เย็นที่สูงที่สุดในชีวิต
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วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
09:00 น. เช้านี้เริ่มต้นด้วยเข้ารับฟังการบรรยายในเรื่อง Introduction to particle
detectors โดยMar Capeans Garrido เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารหมายเลข 60 ห้อง Georges
Charpak เนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย ประวัติของเครื่องตรวจจับอนุภาค ความสําเร็จใน
การศึกษาและค้นพบด้านอนุภาค เทคโนโลยีเครื่องตรวจจับอนุภาค และหลักการทํางานของเครื่องตรวจ
จับอนุภาคในแต่ละส่วน
11.00 น. หลังจากได้รับฟังการบรรยายในส่วนของเครื่องตรวจจับอนุภาคแล้ว เรื่องต่อไปที่จะ
รับฟังการบรรยาย คือ Introduction to CMS โดย Piotr Traczyk เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้บรรยาย
ความหมาย หลักการทํางาน และประวัติในการก่อสร้างสถานี CMS หรือ Compact Muon Solenoid
14.30 น. เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมาก เพราะว่าข้าพเจ้าจะได้ไปเยี่ยมชมสถานี CMS ซึ่งตลอด
ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับฟังการบรรยาย และทราบถึงความมหัศจรรย์ของสถานีนี้ รถบัสมารับที่หน้า
โรงแรมโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็ถึงสถานี CMS ทางคณะครูได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12
คน โดยจะแยกออกไปเยี่ยมชมยังจุดต่าง ๆ กลุ่มของข้าพเจ้าเริ่มจากดูวีดีทัศน์ ฟังบรรยายประวัติความ
เป็นมา และหลักการทํางาน หลังจากฟังบรรยายข้าพเจ้าก็ลงลิฟท์จากผิวดินไปประมาณ 100 เมตร เพื่อ
ลงไปดูเครื่องวัดอนุภาค ซึ่งกําลังเดินเครื่องอยู่จึงไม่สามารถเข้าชมของจริงได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ไป
เยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมและประมวลผลการทํางานของสถานี CMS
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17:30 น. ในที่สุดก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายสําหรับอาทิตย์แรกในเซิร์น คือ Preventing
programme ที่อาคารหมายเลข 503 ห้อง Council Chamber เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และซักถาม ทุกข้อสงสัย ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นใน 1 อาทิตย์นี้ โดยใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
06:00 น. เช้านี้เริ่มต้นการผจญภัยอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เลือกเมืองใกล้ ๆ กับกรุงเจนีวาในการ
ผจญภัย นั่นก็คือ เมืองมองเทรอซ์ และโลซาน โดยข้าพเจ้าวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้ามาประมาณ
1 เดือน ได้เตรียมแผนที่ท่องเที่ยว หนังสือแนะนําสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งจองที่พักมาแล้วเรียบร้อย 1 คืน
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ซึ่งจะพักค้างคืนที่เมืองโลซาน การเดินทางเริ่มต้นจากนั่งรถรางหมายเลข 18 จากเซิร์นไปยังสถานีรถไฟ
คอร์นาวิน เพื่อจะขึ้นรถไฟไปยังเมืองมองเทรอซ์โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ถึงที่หมายเมือง
มองเทรอซ์เป็นเมืองเล็ก ๆ แสนน่ารัก และโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในเมืองนี้ก็คือ ปราสาทชิลยอง เป็นปราสาทหินที่สวยงามมาก
เหมือนตัวเองได้ไปอยู่ในเทพนิยาย ข้าพเจ้าเดินจากสถานีรถไฟในเมืองมองเทรอซ์ประมาณ 4 กิโลเมตร
ก็ถึงปราสาทชิลยอง ระหว่างทางก็ได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบ และดนตรีแจ๊สเพราะ ๆ
เป็นเรื่องโชคดีสําหรับข้าพเจ้ามากที่ช่วงนี้เป็นเทศกาลดนตรีแจ๊ส หลังจากใช้เวลาเกือบทั้งวันในปราสาท
แห่งเทพนิ ยาย ข้าพเจ้ าก็เดินทางต่อไปยั งเมืองโลซาน เป็นเมื องเล็ก ๆ น่ารักริมทะเลทราบเจนี วา
แต่ความพิเศษของเมืองนี้คือ เป็นเมืองที่ในหลวงของข้าพเจ้าได้ทรงใช้เวลาช่วงหนึ่งของพระองค์ประทับ
อยู่ที่นี่

16.00 น. เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเมืองโลซาน ข้าพเจ้าก็เดินทางไปยังที่พักเป็นสถานที่แรก
ซึ่งห่างจากสถานีรถไฟเพียง 350 เมตร แต่ข้าพเจ้าใช้เวลาเดินหาประมาณ 1 ชั่วโมง สุดท้ายก็มาถึง
“Lausanne Guest House & Backpacker” เป็นห้องนอนรวมมีทั้งหมด 4 เตียง ห้องน้ําและห้อง
อาบน้ําเป็นห้องรวม ราคาอยู่ที่คืนละ 1,600 บาท เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็เดินไปที่ศาลาไทย
จัดสร้างขึ้นโดยรัฐบาลไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
โอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสมพันธรัฐสวิส ระหว่างทางก็ได้ชมความงดงามของ
ทะเลสาบเจนีวา

หน้า | 25

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
09.00 น. เดินจากที่พักไปสถานีรถไฟโลซานเพื่อเดินทางกลับกรุงเจนีวา ข้าพเจ้าต้องรีบกลับไป
ทํากิจกรรมที่เซิร์น โดยกลุ่มของข้าพเจ้านัดเจอกันตอน 11.00 น. หน้า CERN HOTEL เพียง 30 นาที
ข้าพเจ้าก็มาถึงสถานีรถไฟคอร์นาวินในกรุงเจนีวา
11.00 น. กลุ่มของข้าพเจ้ามาพร้อมเพรียงกันที่หน้าโรงแรม เพื่อทํากิจกรรม ตามล่าหา
ขุมทรัพย์ หรือ Discover Geneva Treasure Hunt เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ไปเยี่ยมชมสถานที่
สําคัญต่าง ๆ ในกรุงเจนีวา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าได้ไปมาหมดแล้วก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้น แต่มีสิ่งนึง
ที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือ ได้ว่ายน้ําในทะเลสาบเจนีวา
19.00 น. ทุกคนมาพร้อมกันเพื่อจะรับประทานอาหารค่ําที่ Hotel Edelweiss อาหารมื้อนี้เป็น
อาหารประจําชาติสวิส เช่น ชีสฟองดู ขณะที่รับประทานอาหารก็มีเสียงเพลงและเครื่องดนตรีประจํา
ชาติบรรเลง
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วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
09.30 น. กิจกรรมแรกของอาทิตย์ที่สองในเซิร์นก็คือ การเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลของเซิร์น ได้ชม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะจอภาพที่เป็นแบบสัมผัส เมื่อปิดจอภาพแล้วจะกลายเป็นกระจกใส
สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่องที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ใช้เวลาในการเยี่ยมชม 45 นาที
11.30 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเซิร์นที่อาคารหมายเลข 222 ห้อง Filtration
Plant โดย Niko Neufeld รับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
14.30 น. ข้าพเจ้าเดินทางไปยังโรงอาหารหนึ่งเพื่อเข้าประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิด และหา
วิธีในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนหญิงสนใจเรียนฟิสิกส์มากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องนําเสนอในวันปิด
โครงการ
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วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
09:00 น. วันนี้รับฟังบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลของฟิสิกส์อนุภาค หรือ Data analysis in
particle physics โดย Roland Jansky ที่อาคารหมายเลข 13 เนื้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการนําข้อมูล
ที่ได้จากการชนกันของอนุภาคโปรตอนและตรวจวัดโดยสถานี CMS หรือสถานีอื่น ๆ มาวิเคราะห์หา
แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่าง ๆ
10.30 น. จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอน หรือ the discovery
of the Higgs particle โดย Luis Roberto Flores Castillo ได้บรรยายความหมายของอนุภาคฮิกส์
กระบวนการสลายตัวของฮิกส์ และกระบวนการให้มวลกับสสารของสนามฮิกส์
14.45 น. ในภาคบ่ายรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ จักรวาลวิทยา หรือ Cosmology ที่อาคาร
หมายเลข 774 โดย Sarah Aretz จักรวาลวิทยามีความสัมพันธ์กับฟิสิกส์อนุภาค ในจักรวาลมีอุณหภูมิ
ความหนาแน่น และอนุภาคมีพลังงานสูง
16.15 น. เยี่ยมชมสถานี Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) เป็นสถานีส่งดาวเทียมเพื่อ
วัดรังสีคอสมิกรอบโลก เพื่อทําการศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค โดยสถานีนี้เป็นการทํางาน
ร่วมกันระหว่าง NASA และ CERN
17.00 น. กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้คือไปเยี่ยมชมสถานี CERN Control Centre (CCC) เป็น
สถานีควบคุมเซิร์น ซึ่งจะควบคุมลําแสงโปรตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการชนกันของลําแสง และ
ทํางานร่วมกับศูนย์ควบคุมของแต่ละการทดลอง
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วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
10:00 น. กิจกรรมในช่วงเช้านี้เป็นการรับฟังบรรยายที่อาคารหมายเลข 503 ห้อง Council
Chamber เรื่องแรกที่ได้รับฟังบรรยาย คือ International Particle Physics Outreach Group
(IPPOG) and International Masterclasses โดย Kate Shaw เป็นผู้บรรยาย
10.30 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง ATLAS & CMS for Teachers โดย Steven Goldfarb เป็น
ผู้บรรยาย
11:30 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง Muon Hunter โดย Mihaly Vadai เป็นผู้บรรยาย
14.00 น. เดินไปโรงอาหารหนึ่งเพื่อทํากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มในวันนี้ คือ สัมภาษณ์นัก
ฟิสิกส์ และวิศวกรหญิงที่ทํางานในเซิร์น หัวข้อในการสัมภาษณ์นั้นจะถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เพื่อจะนําไปจัดทํารายงาน ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์วิศวกรหญิง ซึ่งทํางานเป็นวิศวกรเกี่ยวกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเซิร์น
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วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559
09:30 น. เยี่ยมชมสถานี ISOLDE เป็นสถานีที่ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่น การศึกษา
ไอโซโทปจากเครื่องเร่ง และการกระตุ้นด้วยเลเซอร์ ใช้เวลาในการเยี่ยมชม 45 นาที
10.45 น. รับฟังการบรรยาย Students' conceptions of particle physics โดย Julia
Woithe เป็นผู้บรรยาย ที่อาคารหมายเลข 40 ห้อง Salle Anderson อาคารนี้อยู่ติดกับที่พักซึ่งใช้เวลา
เดิน 2 นาที เนื้อหาในเรื่องนี้เป็นการอธิบายและเฉลยแบบฝึกหัดที่ใช้สอนนักเรียนให้เข้าใจหลักการของ
ฟิสิกส์อนุภาค
13.30 น. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิศวกรรมในเซิร์น โดยมี Susana Izquierdo Bermudez
เป็นผู้บรรยาย ที่อาคารหมายเลข 500 ห้อง Main Auditorium ทําให้รู้ว่าการก่อตั้งเซิร์นนั้นต้องใช้
ทรัพยากรและใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในระดับสูง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับตัวนํายิ่งยวดและแม่เหล็ก
16.45 น. เยี่ยมชมสถานี Large Magnet ซึ่งเป็นสถานีบํารุงดูแลรักษาแม่เหล็กที่ใช้สารตัวนํา
ยิ่งยวดในการสร้ างสนามแม่เหล็ก ใช้เวลาในการเยี่ยมชม 45
นาที หลั งจากนั้นข้าพเจ้ าก็ไป
ห้างสรรพสินค้าในฝั่งประเทศฝรั่งเศส โดยนั่งรถบัสสายวายไปสุดสายประมาณ 30
นาที ปกติ
ห้างสรรพสินค้านี้จะปิดตอนสองทุ่ม แต่วันนี้ปิดตอนหนึ่งทุ่มเนื่องจากวันนี้เป็นวันชาติของประเทศ
ฝรั่งเศส มีการเฉลิมฉลองโดยการจุดพุอย่างสวยงาม ตอนแรกข้าพเจ้าก็จะไปดูพุในฝั่งฝรั่งเศสแต่ก็เปลี่ยน
ใจกลับมาที่พักเพราะต้องเก็บเสื้อผ้าไปปารีสในวันพรุ่งนี้ หลังจากกลับมายังที่พักไม่กี่ชั่วโมงก็มีเหตุการ
ก่อการร้ายที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยคนร้ายขับรถชนประชาชนที่กําลังเฉลิมฉลองวันชาติ ทําให้มี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 80 ราย
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วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
09:00 น. กิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างสบายไม่แน่นมาก โดยเริ่มจากการฟังบรรยายประมาณ 90
นาที ในหัวข้อ Antimatter research ที่อาคารหมายเลข 503 ห้อง Council Chamber บรรยายโดย
Michael Doser เป็นการบรรยายเกี่ยวกับปฏิสสาร และการสร้างอนุภาคปฏิสสารในเครื่องเร่งอนุภาค
หลังจากฟังบรรยายเสร็จข้าพเจ้าก็ไปห้างสรรพสินค้าในฝั่งประเทศฝรั่งเศสที่ไปเมื่อวานนี้ ซึ่งมีเวลาใน
การซื้อของ 3 ชั่วโมง แต่ต้องเผื่อเวลาในการรอรถ และเวลาที่นั่งรถกลับเซิร์นอีกชั่วโมงครึ่ง เพราะฉะนั้น
เหลือเวลาซื้อของจริง ๆ เพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้น แต่ก็เพียงพอสําหรับการเลือกซื้อรองเท้า ข้าพเจ้าซื้อ
รองเท้ามา 3 คู่ ซึ่งเมื่อเทียบราคากับประเทศไทยแล้วถือว่าถูกกว่ามาก
14.00 น. กิจกรรมแรกในภาคบ่าย คือ การถามตอบ เป็นการไขข้อสงสัยปัญหาต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง Rolf Landua เป็นผู้ตอบคําถาม ซึ่งใช้เวลาในการ
ถามและตอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง
16.00 น. กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ คือ เยี่ยมชมสถานี AD & LEIR ใช้เวลาในการเยี่ยมชม 2
ชั่วโมง หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รีบเดินไปหน้าเซิร์นเพื่อขึ้นรถรางไปสถานีรถไฟคอร์นาวิน ข้าพเจ้าได้จอง
รถไฟความเร็วสูง (TGV) ไปกรุงปารีสเวลา 19.40 น. ข้าพเจ้าจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อน 2 เดือน จึงได้ตั๋ว
ไปกลับในราคาถูกมากเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้น
23.00 น. เพียง 3 ชั่วโมง ข้าพเจ้าก็ถึงสถานีรถไฟแกร์เดอร์ลียง กรุงปารีส เป็นสถานีรถไฟที่
ใหญ่มาก ข้าพเจ้าทําอะไรไม่ถูก หลังจากตั้งสติได้ก็กางแผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะไปที่พัก โดยใช้เวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่พัก “Villa Romantic” ข้าพเจ้าจองที่พักไว้จํานวน 2 คืน คืนละ 1,600 บาท
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อยู่ในเขต 13 ซึ่งเป็นเขตไชน่าทาวน์ ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเอเชียเลยไม่รู้สึกน่ากลัวมาก ห้องอยู่ในสภาพ
พอรับได้ตามราคา ในห้องมีห้องอาบน้ํา แต่ห้องน้ําต้องไปใช้ส่วนรวม

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
เช้านี้ที่ปารีส อากาศไม่ร้อนเหมือนเจนีวา ข้าพเจ้าออกจากที่พักประมาณ 10.00 น.ไม่ต้องตื่น
แต่เช้า เป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการอบรมมา 10 วัน สถานที่แรกสําหรับ
การเยี่ยมชมก็คือ มหาวิหารนอทเทอร์ดัม ซึ่งไม่ไกลจากที่พักนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเพียง 15 นาที มหาวิหาร
นอทเทอร์ ดั ม ถื อ กั น ว่ า เป็ น โบสถ์ ที่ ส วยงามที่ สุ ด ในลั ก ษณะกอทิ ก แบบฝรั่ ง เศส โบสถ์ นี้ ไ ด้ รั บ การ
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ โ ดยเออแฌน วี ย อแล-เลอ-ดุ ก ผู้ เ ป็ น สถาปนิ ก คนสํ า คั ญ ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ของฝรั่ ง เศส
การก่อสร้างเป็นแบบกอทิก นับเป็นมหาวิหารแรกที่สร้างในลักษณะนี้ และการก่อสร้างก็ทําต่อเนื่องมา
ตลอดสมัยกอทิก ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะ
แบบแนทเชอราลลิสม์ ถัดจากมหาวิหารนอทเทอร์ดัม มีโบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ ซึ่งเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวปารีส สร้างในสไตล์กอธิค มีการประดัประดาด้วยกระจกสวยงามมากมาย จนนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยม
ชมต่างยอมรับว่ากระจกที่ใช้ตกแต่งโบสถ์มีความงดงามที่สุด ยิ่งเมื่อแสงจากภายนอกส่องเข้ามา ยิ่งทําให้
มองเห็นลายกระจกชัดเจนและสวยงามมาก
ออกจากมหาวิหารก็เดินตามแม่น้ําแซน ประมาณ 50 นาที ก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือในชื่อ
ทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก
เป็ นจํ านวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่ส มัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึ งศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น
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ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ
เลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส
เดินต่อไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงถนนฌ็องเซลิเซ่ได้รับขนานนามว่า ถนนที่สวยงามที่สุด
ในกรุงปารีส ซึ่งเริ่มต้นจาก Place de la Concorde เป็นที่ตั้งของพลาซ่าที่มีอนุสาวรีย์ยอดพีระมิด
สไตล์อียิปต์ ผ่านกรองด์ปาเลส์ (Grand Palais) เปอตีปาเลส์ (Petit Palais) โรงละครรงปวง
(Rond-Point) โรงละครมาริก์นี่ (Marigny) และย่านช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ถนนสายนี้ไปจรดที่
ประตูชัยนโปเลียนหรือประตูชัยปารีส ฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสําหรับนโปเลียนและผู้ที่ต่อสู้และนําชัย
ชนะของสงครามปฏิ วัติฝ รั่งเศสและสงครามนโปเลียน เราสามารถขึ้นไปชมชั้ นบนของประตูชัยได้
จากจุดสูงของประตูชัยนี้จะได้ชมและเก็บภาพถนนฌ็องเซลิเซ่และถนนสายอื่น ๆ รวม 12 สายที่ทอด
ยาวมุ่งสู่ประตูชัยนี้
จากประตูชัยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังมงต์มาร์ทร์ (Montmarte & Sacre Couer Basilica)
ชื่อเต็มคือ The Basilica of the Sacred Heart of Paris หรือบาซิลิก้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส
ตั้งอยู่บนยอดของเนินเขามงต์มาร์ทร์ (Montmartre) อยู่ทางทิศเหนือของปารีส เป็นอนุสรณ์สถาน
ที่อุทิ ศ แด่ชาวฝรั่งเศสซึ่งเสียชีวิตจากสงครามกั บเยอรมนี โดยใช้ศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ แ ละ
ประกอบด้วยสวน น้ําพุ หอระฆัง และตัวอาคารที่มียอดเป็นลักษณะโดมและตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก
ที่โดมกลางซึ่งสูงที่สุดของอาคารนั้นเปิดให้ขึ้นไปชมวิวปารีสแบบพาโนราม่าได้
สถานที่ สุ ดท้ายของวันนี้ ก็คื อ หอไอเฟล เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่ บนช็องเดอมาร์
บริเวณแม่น้ําแซน หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งใน
สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า
โลก มี ค วามสู ง 300 เมตร (986 ฟุ ต ) ซึ่ ง ไม่ ร วม เสาอากาศ 24 เมตร (72 ฟุ ต ) ด้ า นบนนั้ น
ถ้าเปรี ยบเทียบกั บตึกแล้ วจะมีประมาณ 75 ชั้น เป็ นสถานที่ที่ข้าพเจ้ าอยากเห็นมากที่สุดในปารีส
ข้าพเจ้าเลือกหอไอเฟลเป็นสถานที่สุดท้ายเพราะว่าจะได้เห็นหอไอเฟลทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ข้าพเจ้ารอถึงเวลาสี่ทุ่ม หอไอเฟลก็ยังไม่เปิดไฟเนื่องจากในฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะตกช้า ข้าพเจ้าเลย
ตัดสินใจกลับที่พักเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินมาทั้งวัน และต้องเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางกลับ
เจนีวาตั้งแต่เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ ตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมาทําให้ข้าพเจ้าหลงรักกรุงปารีสมาทันทีด้วยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็คือ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีตํารวจ
มาตรวจกระเป๋าตลอด เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันชาติของฝรั่งเศส และมีเหตุการณ์ก่อการร้าย
เกิดขึ้น ครอบครัวของข้าพเจ้าก็ติดต่อมาตลอด เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตราย
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วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
09.00 น. ขึ้นรถไฟความเร็วสูง (290 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) จากสถานีรถไฟแกร์เดอร์ลียงถึง
กรุงเจนีวาประมาณตอนเที่ยง ซึ่งยังมีเวลาเหลืออยู่มากสําหรับวันนี้ ก็เลยเดินเล่นในตัวเมืองแล้วก็หาซื้อ
ของฝากครอบครัวเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เข้ามาในตัวเมืองเจนีวาเนื่องจากตารางการอบรม
ในอาทิตย์หน้าค่อนข้างแน่นมาก ได้ของฝากเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับเซิร์นไปซักผ้าและพักผ่อน
เตรียมตัวสําหรับการอบรมในวันพรุ่งนี้
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วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559
09.30 – 16.00 น. กิจกรรมที่ทําในวันนี้ทั้งวันคือ Perimeter Institute Workshop ที่อาคาร
หมายเลข 143 หรือ S’Cool LAB ผู้บรรยายมาจากสถาบันพัฒนาการสอนและผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์
จากประเทศแคนาดา (Perimeter Institute) คือ Dave Fish และ Greg Dick ได้นําเสนอสื่อการสอน
ซึ่งเป็นสื่อที่ได้ลงมือทดลองใช้ เช่น กล่องดํา (Black Box) พฤติกรรมของอนุภาคแบบดั้งเดิม (Classical
Particles Behavior) พฤติกรรมของคลื่นแบบดั้งเดิม (Classical Waves Behavior) สสารมืด (Dark
Matter) การขยายตัวของเอกภพ (The Expansion of Space) และได้แจกตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้
เป็นสื่อการสอน
19:00 น. เริ่มงาน International Event ที่ลานบาร์บีคิวของเซิร์น โดยครูแต่ละคนได้นําอาหาร
ประจําชาติของแต่ละชาติมาร่วมรับประทาน ข้าพเจ้านําแมลงทอดแบบบรรจุใส่ถุงมาจากประเทศไทย
ซึ่งเป็นที่ประหลาดใจของครูต่างชาติมาก ตอนแรกไม่มีใครกล้ารับประทานแต่พอรับประทานไปแล้ว
ทุกคนประทับใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนตอนเที่ยงคืน
ข้าพเจ้าได้ไปนั่งคุยกับครูบางส่วนและวิทยากรที่มาจากแคนาดาที่โรงอาหารหนึ่งจนกระทั่งประมาณ
ตีสอง รู้สึกเริ่มเพลียก็เลยขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อน ส่วนคนอื่นกลับที่พักประมาณตีสาม
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วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
09.00 น. กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายทั้งหมดที่อาคารหมายเลข 503 ห้อง Council
Chamber เรื่องแรกในการบรรยาย คือ Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI)
โดยมีDave Jones และ John Walker เป็นผู้บรรยาย ซึ่งใช้เวลาในการบรรยายหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
หลังจากนั้นก็เดินไปยังอาคารหมายเลข 160 เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Beam Line for Schools
(BL4S) โดย Markus Joos และหัวข้อ Education, Communication & Outreach at CERN
โดย Dr. Sascha Schmeling
14.00 น. เดินไปโรงอาหารหนึ่ง เข้าทํางานกลุ่มเพื่อเตรียมทํารายงานที่จะนําเสนอในวันศุกร์นี้
นอกจากรายงานแล้วกลุ่มของข้าพเจ้าได้ออกแบบทําแผ่นพับเป็นการสรุปสาระสําคัญลงไป
18.00 น. ทางเซิร์นได้นัดให้ไปถ่ายรูป เพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลของ HST 2016
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วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
09.00 น. กิจกรรมแรกของวันนี้เริ่มต้นด้วยรับฟังการบรรยาย AWAKE หรือ Advanced
Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN ที่อาคารหมายเลข 60
ห้อง Georges Charpak บรรยายโดย Marlene Turner ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับพลาสมา ทฤษฎีทางฟิสิกส์
และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลาสมาในการเร่งอนุภาคโปรตอน
10.30 น. หลังจากได้พักเป็นเวลา 30 นาที ก็มาฟังบรรยายต่อที่ห้องเดิมในหัวข้อ Neutrino
physics - theory and experiments โดย Ines Gil Botella นิวทริโนเป็นอนุภาคเลปตอน อยู่ในกลุ่ม
เดียวกับอิเล็กตรอน และมิวออน ซึ่งหาได้ยากเนื่องจากมวลของนิวทริโนมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ
อนุภาคย่อยอื่น ๆ แหล่งกําเนิดของนิวทริโนที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเอง
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าเดินจากที่พักไปโรงอาหารหนึ่งเพื่อที่จะ
ทํางานกลุ่มซึ่งมีเพื่อนในกลุ่มบางคนมานั่งรอแล้ว การทํางานในวันนี้เป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะว่าวัน
ศุกร์นี้ก็จะต้องนําเสนอรายงานแล้ว ใช้เวลาในการปรึกษากันเกือบ 3 ชั่วโมง ก็ได้เวลาไปถ่ายรูปคณะครู
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ โดยนัดถ่ายรูปที่หน้า S'Cool LAB ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายรูปประมาณ 15 นาที
17.00 น. กิจกรรมสุดทายสําหรับวันนี้ คือ การถามและตอบคําถาม ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
สําหรับกิจกรรมนี้ สําหรับผู้ตอบคําถามในวันนี้ได้แก่ Michael Hauschild
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วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
10.00 น. เป็นการฟังบรรยายครั้งสุดท้ายในโครงการนี้ที่อาคารหมายเลข 60 ห้อง Georges
Charpak โดยมี Michael Benedikt บรรยายในเรื่อง Future strategies and technologies in
particle acceleration ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคให้มีกําลังสูงขึ้น โดยมีโครงการ
ที่สร้างเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่กว่าเดิมที่ขนาด 1,000 GeV
13.30 น. เป็นการทํางานกลุ่มครั้งสุดท้าย โดยสมาชิกในกลุ่มตรวจสอบดูความเรียบร้อยของ
รายงาน และแผ่นพับที่จะแจกคณะครูที่รับฟังในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นก็ได้จัดทําเพาเวอร์พอยท์และแบ่ง
เนื้อหาที่จะรายงาน
16.00 น. เป็นการนําเสนอรายงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องนําเสนอประมาณ 40
นาที วันนี้จะนําเสนอทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยเริ่มจากกลุ่มที่ 6 หัวข้อ Microcosm กลุ่มที่ 5 หัวข้อ Open
Data และกลุ่มที่ 7 หัวข้อ Beamline for Schools
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วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
09.00 น. วันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้ารู้สึกทั้งดีใจ และก็เสียใจ ดีใจที่จะสําเร็จ
การอบรมที่เหน็ดเหนื่อย แต่ก็รู้สึกเสียใจที่จะต้องจากสถานที่ที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมานานและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะ
ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้ง โดยกิจกรรมในช่วงเช้านี้เป็นการนําเสนอรายงานที่เหลืออีก 5 กลุ่ม
เริ่มจากกลุ่มที่ 3 หัวข้อ Muon Hunters กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Acceleration Lab กลุ่มที่ 2 หัวข้อ
eLearning Lab กลุ่มที่ 4 หัวข้อ Gender Inclusive Teaching ซึ่งเป็นกลุ่มของข้าพเจ้า และกลุ่ม
สุดท้ายกลุ่มที่ 8 หัวข้อ Medical Applications
14.00 น. เป็นพิธีปิดการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559 โดยมี
Jeff Wiener เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูทุกท่าน
19.00 น. คณะครูทุกท่านเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันก่อนที่วันพรุ่งนี้จะต้องแยกย้าย
กลับไปยังแต่ละประเทศ ส่วนข้าพเจ้านั้นจะไปเมืองชาโมนิกซ์ เป็นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศฝรั่งเศส
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วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
06.00
น. เดินทางไปสนามบินเจนีวาแล้วนั่งรถตู้ไปยังเมืองชาโมนิกซ์ เป็นเมืองเล็ก ๆ
ในประเทศฝรั่งเศสติดชายแดนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ก็มาถึงสถานีขนส่ง ข้าพเจ้ารีบเดินไปยังที่ขายตั๋วกระเช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นไปยังยอดเขา Aiguille Du Midi
สูง 3,842 เมตรจากระดับน้ําทะเล วันนี้สภาพอากาสไม่เป็นใจซึ่งเต็มไปด้วยหมอกไม่สามารถมองเห็น
อะไรเลย หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นมานานก็คือ “หิมะ” ก็ได้ตกลงมา
ข้าพเจ้าดีใจมากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นหิมะก็เลยจัดการกินหิมะซะเลย ข้าพเจ้ายืนท่ามกลาง
หิมะตกได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทนไม่ไหวกับความหนาวจึงเดินเข้าไปในตัวอาคารหาอะไรร้อน ๆ ดื่ม
ผ่านไป 2 ชั่วโมงหิมะหยุดตก แดดเริ่มออก ภาพยอดเขา Mont Blanc ก็ปรากฏขึ้น ข้าพเจ้าตะลึงกับ
ความงดงามของยอดเขานี้ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป หรือเรียกว่า Top of Europe สูง 4,807
เมตร จากระดับน้ําทะเล ยอดเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี
15.00 น. นั่งกระเช้าลงมายังเมืองชาโมนิกซ์ เดินชมเมืองเพื่อรอเวลาขึ้นรถตู้กลับกรุงเจนีวา
ระหว่างเดินเล่นก็เข้าไปในร้านอาหาร นั่งดูจักรยานทางไกล Tour De France ทางโทรทัศน์จนกระทั่ง
ถึงเวลาขึ้นรถ
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วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
04.30 น. เป็นอีกวันที่ต้องตื่นแต่เช้า นั่งรถแท็กซี่จากเซิร์นไปสนามบินเจนีวาประมาณ 15 นาที
ค่าแท็กซี่ 70 CHF คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,600 บาท นั่งเครื่องบินจากกรุงเจนีวาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง
15 นาที ก็ถึงเมืองปราก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามและ
โรแมนติก เมืองนึงในยุโรป ข้าพเจ้าใช้เวลาอยู่ที่เมืองปรากเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ที่พักอยู่ในใจกลางเมือง
ย่านเมืองเก่า ของกินที่นี่ถูกมากราคาใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาก
เข้าที่พักเรียบร้อยข้าพเจ้าก็รีบไป Old Town Square และ สะพานชาร์ล เป็นสถานที่ที่นิยมไปมากที่สุด
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วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
วันนี้วางแผนไปเที่ยวปราสาทปราก เป็นปราสาทที่มีบริเวณกว้างมาก และตั้งอยู่บนเขา ข้าพเจ้า
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากที่พักไปเพียง 10 นาที ก็ถึงสถานี malostranska แล้วก็เดินประมาณเกือบชั่วโมงก็
จะถึงปราสาทปราก เมื่อมองออกไปจากปราสาทจะสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือน หลังคาบ้านจะ
ทาสีส้มเนื่องจากรัฐบาลบังคับให้ทาหลังคาบ้านสีส้ม ข้าพเจ้าเดินขึ้นบันได 385 ขั้น จนถึงยอดหอคอยซึ่ง
จะเห็นทิวทัศน์ได้ดีกว่า ความสวยงามของปรากทําให้ข้าพเจ้าหายเหนื่อยไปเลย
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วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
วันนี้ไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนก็เลยจะไปหาซื้อของฝากครอบครัว แล้วก็เดินเล่นย่านเมืองเก่า
และเมืองใหม่
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วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
วันนี้ก็จะกลับประเทศไทยแล้ว เป็นเวลา 26 วัน ในทวีปยุโรปทั้งประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเช็ก เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขซึ่งจะอยู่ในความทรงจําของข้าพเจ้าตลอดไป
12.30 น. นั่งสายการบินสวิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX1473 จากเมืองปรากไปกรุงเจนีวา
เพียงชั่วโมงกว่า ๆ ก็ถึงกรุงเจนีวา รับกระเป๋าเสร็จแล้วกดตั๋วรถโดยสารฟรี ทําทุกอย่างเหมือนตอนที่มา
จากประเทศไทยเมื่อ 26 วันที่แล้ว ได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยก็เดินหาตู้ฝากกระเป๋า ซึ่งเป็นตู้อัตโนมัติ
ราคาค่ารับฝากกระเป๋าสําหรับตู้ขนาดกลางอยู่ที่ 7 CHF ฝากเสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จ ในใบเสร็จจะมี
บาร์ โค้ ด ถ้านําบาร์โค้ดไปแสกนตู้ที่ ใส่ กระเป๋าจะเปิดโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้าเผลอนําบาร์โคดไปโดน
ที่สแกนตู้เลยเปิดทันที และใช้ไม่ได้อีก ถ้าจะใช้ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 7 CHF คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
260 บาท ข้าพเจ้าก็เลยแบกกระเป๋า 3 ใบ น้ําหนักรวมอยู่ที่ 28 กิโลกรัม ขึ้นรถจากสนามบินไปยัง
ทะเลสาบเจนีวา
18.45 น. กลับมาที่สนามบิน ทําการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็ตรวจ
กระเป๋าโดยใช้เครื่องสแกน X-Ray ผ่านจากตรงนี้ก็ไปก็จะเป็นตรวจคนออกเมือง
21.45 น. เครื่องบินออกจากกรุงเจนีวามุ่งหน้าสู่ดูไบ บนเครื่องบินข้าพเจ้าได้เห็น The Globe
และเซิร์นในมุมสูงยามค่ําคืน เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูป
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วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
06.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ข้าพเจ้าก็เดินทางมาถึงสนามบิน
นานาชาติดูไบ ใช้เวลาในการต่อเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างรอข้าพเจ้าก็เดินดูบรรยากาศใน
สนามบิน สนามบินนานาชาติดูไบเป็นสนามบินที่ใหญ่มาก อุณหภูมิที่ดูไบในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ 30
องศาเซลเซียส แต่รู้สึกร้อนมากอาจจะเป็นเพราะแสงแดดที่แรง และติดกับทะเลทราย
19.10 น. ข้าพเจ้าก็เดินทางถึงประเทศไทยซึ่งช้ากว่ากําหนด 1 ชั่วโมง หลังจากรับกระเป๋า
เรียบร้อย ข้าพเจ้าก็เดินไปที่ธนาคารเพื่อที่จะแลกเป็นเงินไทย แต่ทางธนาคารไม่ยินยอมให้แลกเนื่องจาก
ข้าพเจ้าเหลือเงินกลับมา 2.1 CHF 0.7 Euro และ 4 KC คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200 บาท แล้ว
ข้าพเจ้าก็เดินมาที่จุดนัดพบซึ่งทางครอบครัวได้มารอรับ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการผจญภัยที่สําคัญมากที่สุด
ในชีวิตของข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกทั้งเหนื่อย สนุก ตื่นเต้น
มีความสุข และก็เศร้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในความทรงจําของข้าพเจ้าตลอดไป
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บทที่ 3
สื่อการเรียนการสอนจากเซิร์น
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
พอสรุปได้ดังนี้
1. Cloud Chamber (เครื่องตรวจจับอนุภาคแบบห้องหมอก)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการตรวจวัดอนุภาคมูลฐาน และอนุภาคอื่น ๆ ที่ทําให้เกิดไอออน
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. กะบะพลาสติก และฝาปิดพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยม
2. ไฟฉายขนาดใหญ่
3. แผ่นเหล็กโดยด้านหนึ่งทาสีดําเอาไว้
4. ฟองน้ํา

5. แถบกาวสําหรับติดฟองน้ํา
6. น้ําแข็งแห้ง
7. เอทานอล 95%
8. แท่งสารกัมมันตรังสี

วิธีการทดลอง
1 ตัดฟองน้ําให้เป็นแท่งแล้วติดฟองน้ําเข้ากับก้นกะบะพลาสติกให้แน่น
2 วางน้ําแข็งแห้งลงในกะบะพลาสติก
3 ติดแท่งสารกัมมันตรังสีไว้ที่ฝาปิดพลาสติกใสทรงสี่เหลีย่ ม
4 หยดเอทานอลลงบนฟองน้ําให้ชุ่ม
5 วางฝาปิดพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นเหล็กที่วางอยู่บนน้ําแข็งแห้งโดยหงายด้านสีดําขึ้น
6 รอเวลาประมาณ 5-10 นาที ส่องไฟฉายไปที่ข้าง ๆ สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงภายใน
7 สังเกตทางเดินของอนุภาคแล้วทําการบันทึกผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
สามารถมองเห็นทางเดินของอนุภาคที่เกิดจากการสลายตัวของรังสีคอสมิกที่เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มหมอก
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2. Black Box (กล่องดํา)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแบบจําลองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ได้จากการสังเกต และทดลอง
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. ท่อทรงกระบอกทึบแสงพร้อมด้วยฝาปิดทั้งสองข้าง
2. เชือก
3. ห่วงขนาดเล็ก
วิธีการทดลอง
1. ให้ดึงปลายเชือกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
2. ออกแบบการทํางานของเชือกในท่อทรงกระบอกด้วยการวาดรูป
3. นําเสนอการทํางานของเชือก

สรุปผลการทดลอง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด ซึ่งจะสามรถอธิบายเฉพาะที่สังเกตได้หรือมี
ข้อมูลเท่านั้น
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3. Classical Particle Behavior (คุณสมบัติของอนุภาคแบบดั้งเดิม)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคผ่านสลิตคู่
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. แก้วกระดาษ
2. ทรายละเอียด
วิธีการทดลอง
1. เจาะก้นแก้วกระดาษ 2 ช่อง ห่างกัน 1 เซนติเมตร
2. วางแก้วลงบนกระดาษขาวแล้วเททรายละเอียดลงในแก้วกระดาษ
3. เคาะแก้วกระดาษเบา ๆ เพื่อให้เม็ดทรายออกทางช่องทั้งสองแล้วยกแก้วกระดาษขึ้น
4. สังเกตทรายที่ปรากฏบนกระดาษขาว
5. อภิปรายผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
การที่เม็ดทรายออกทางช่องทั้งสองแสดงถึงสมบัติของอนุภาคแบบดั้งเดิม
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4. Classical Wave Behavior (คุณสมบัติของคลื่นแบบดั้งเดิม)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของคลืน่ ผ่านสลิตคู่
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก
2. แผ่นพลาสติกใสรูปขบวนคลื่นจํานวน 2 แผ่น
3. กระดาษ A4
4. หมุดปักกระดาษ
5. ไม้บรรทัด
วิธีการทดลอง
1. วางกระดาษ A4 บนแผ่นกระดาษลูกฟูก
2. ปักแผ่นพลาสติกใสรูปขบวนคลื่นทั้ง 2 แผ่น ลงบนกระดาษ A4
3. จับปลายแผ่นพลาสติกใสรูปขบวนคลื่นทั้ง 2 ให้ติดกัน
4. สังเกตการแทรกสอดของคลื่น
5. อภิปรายผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
การแทรกสอดของคลื่นมี 2 แบบ คือ แบบเสริม และแบบหักล้างกัน
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5. Dark Matter (สสารมืด)
วัตถุประสงค์
เพื่อหามวลของวัตถุโดยใช้หลักการของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเร็ว
ของวงโครจร
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. ชุดการทดลองแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง
2. แหวนรองน็อต
3. นาฬิกาจับเวลา
วิธีการทดลอง
1. ใช้แหวนรองน็อตแขวนที่ห่วงเพื่อถ่วงน้ําหนัก
2. หมุนโดยให้รัศมีของจุกค็อกคงที่ โดยสังเกตจากระดับของคลิปหนีบกระดาษ
3. ใช้นาฬิกาจับเวลาเป็นเวลา 30 วินาที แล้วนับจํานวนรอบในการหมุน
4. บันทึกผลการทดลอง
5. คํานวณหาค่าความเร็วกําลังสอง
6. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนแหวนรองน็อต กับความเร็วกําลังสอง

สรุปผลการทดลอง
มวลแปรผันตรงกับความเร็วของวงโคจร
ปรากฏการณ์ของสสารมืด

และหลักการของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางสามารถอธิบาย
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6. The Expansion of Space (การขยายตัวของเอกภพ)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการขยายตัวของจักรวาล และการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่
การจัดเตรียมอุปกรณ์
1. แหวนรองน็อตขนาดต่าง ๆ
2. หนังยาง
3. ไม้บรรทัด
วิธีการทดลอง
1. นําแหวนรองน็อตขนาดต่าง ๆ มาผูกต่อกันด้วยหนังยาง
2. เลือกแหวนรองน็อตอ้างอิง แล้ววัดระยะห่างระหว่างแหวนรองน็อตอ้างอิงกับแหวนรองน็อตที่
ต้องการวัดและบันทึกผลการทดลอง
3. ดึงหนังยางให้แหวนรองน็อตห่างกัน วัดระยะห่างอีกครั้งและบันทึกผลการทดลอง
4. คํานวณระยะห่างที่เพิ่มขึ้นแล้วนํามาเขียนกราฟ

สรุปผลการทดลอง
ถ้าจักรวาลมีการขยายตัว แล้วกาแล็กซี่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดด้วย
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บทที่ 4
กิจกรรม Work Group
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บทที่ 5
ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ และการขยายผล
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการครูฟสิ ิกส์ภาคฤดูร้อน
1. ส่งเสริมการสอนวิชาฟิสกิ ส์สมัยใหม่ และฟิสิกส์อนุภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ในด้านฟิสิกส์
สมัยใหม่ และฟิสิกส์อนุภาคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาขยาย
ผลสู่ครู และถ่ายทอดสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ปลูกจิตสํานึก
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีของประเทศไทย
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในแต่ละประเทศ
ข้ า พเจ้ า ได้ พ บนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละครู ฟิ สิ ก ส์ จ ากทั่ ว โลก มี ก ารและเปลี่ ย นความรู้
และประสบการณ์ในการสอน รวมถึงวิธีการสอน พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน ทําให้ข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่นํามาสู่ฟิสิกส์สมัยใหม่ในห้องเรียน
3. สนับสนุนให้ครูเป็นผูน้ ําด้านการวิจัย
ข้าพเจ้าได้พัฒนาประสบการณ์ในการทําวิจัยในระดับแนวหน้า นอกจากงานวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาคสมัยใหม่แล้ว ยังมีงานวิจัยด้านการแพทย์ และด้านการศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และมิตรภาพในชั้นเรียน
นอกจากความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับ อีกสิ่งหนึ่ งที่สําคั ญมากที่ สุดก็คื อ ความสั มพั นธ์
และมิตรภาพในชั้นเรียน จํานวนครูสอนฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 48 คน จาก 36 ประเทศ ทําให้
ข้าพเจ้าได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ได้ฝึกฝนภาษาซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญมาก
ในแต่ ล ะประเทศส่ ว นใหญ่ จ ะพู ด ภาษาท้ อ งถิ่ น ของตั ว เอง แต่ ทุ ก คนสามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษได้
โดยที่ สํ า เนี ย งการออกเสี ย งจะแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะประเทศ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะในการฟั ง
ภาษาอั ง กฤษของข้ า พเจ้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี นอกจากภาษาอั ง กฤษแล้ ว ภาษาที่ ใ ช้ ใ นกรุ ง เจนี ว าคื อ
ภาษาฝรั่งเศส ในแต่ละวันข้าพเจ้าจะได้ยินภาษาฝรั่งเศสอยู่เป็นประจํา เช่น สวัสดี ขอบคุณ และสถานี
ต่อไป
5. ช่วยในการเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนไปทั่วโลก
หลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้ว ข้าพเจ้ายังคงติดต่อคณะครูที่เข้าร่วมโครงการอยู่ตลอดเวลา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสอบถามปัญหาผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล์ หรือเฟสบุ๊ค
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ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
1. การเตรียมความพร้อมด้านฟิสิกส์อนุภาค
เราจะทราบโปรแกรมการอบรมล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ดังนั้นสามารถศึกษาเนื้อหาตาม
หัวข้อที่จะอบรมทั้งทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือรายงานการเข้าร่วมโครงการของปีก่อน ๆ ก็ได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเนื้อหาที่อบรมเป็นความรู้ และทฤษฎีเชิงลึก ค่อนข้างยาก
ผสมกับสําเนียงการพูดของผู้บรรยายซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
2. การเตรียมความพร้อมด้านภาษา
เนื่องจากโครงการที่จัดขึ้นนั้นเป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียน ก่อนเข้าร่วมโครงการทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจะมอบเงินทุนสนับสนุนการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับทางสถานบัด้านภาษา หรือจะให้ครูชาวต่างชาติ
มาสอนเป็นการส่วนตัวก็ได้
3. การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ตลอดการเข้าร่วมโครงการ การติดต่อสื่อสาร การนัดหมายต่าง ๆ การสืบค้น หรือการทํางาน
กลุ่มจะผ่านทางอีเมล์ และเฟสบุ๊คของโครงการ เพราะฉะนั้นก่อนเข้าร่วมโครงการควรจะมี e-mail
address และเข้าร่วมเฟสบุ๊คของโครงการ
4. การเตรียมความพร้อมสําหรับข้อมูลต่าง ๆ
ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม เงินตรา ระบบการขนส่ง อาหาร ปลั๊กไฟ และสถานที่สําคัญของ
ทั้งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส
5. การเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทาง
ประมาณสิ้นเดือนเมษายนจะได้หนังสือเชิญจากเซิร์น หลังจากนั้นทําการจองตั๋วเครื่องบิน
(จองตั๋วขาไปก่อนการอบรม 1 วัน สําหรับตั๋วเครื่องเบินขากลับสามารถจองวันไหนก็ได้หลังจากเสร็จสิ้น
การอบรม) และเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการทํางาน พาสปอร์ต ตารางการอบรม บัญชี
เงินฝาก เพื่อขอวีซ่าเชงเก็น ซึ่งสามารถทําเรื่องขอได้ที่สถานทูตสวิสประจําประเทศไทย สามารถติดต่อ
ผ่าน TLS หรือ ติดต่อสถานทูตโดยตรง ประมาณ 1 อาทิตย์ทางศูนย์ TLS จะส่งวีซ่าเชงเก็นมาที่บ้าน
6. การเตรียมความพร้อมสําหรับการท่องเที่ยว
ควรวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 1 -2 เดือน เพราะจะได้
ตั๋วโดยสารในราคาถูก โดยเฉพาะตั๋วรถไฟความเร็วสูงถ้าจองตั๋วใกล้วันเดินทางจะราคาแพงมาก สําหรับ
ที่พักนั้นถ้าจองใกล้วันเดินทาง ที่พักดี ๆ ราคาถูก ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจะถูกจองไว้หมดแล้ว ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
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7. การเตรียมความพร้อมสําหรับการแต่งกาย
การเข้าร่วมอบรมที่เซิร์นนั้นประมาณเดือนกรกฏาคมของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ อากาศค่อนข้างร้อน ในห้องพักจะไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม ดังนั้นควรเตรียม
เสื้อผ้าที่ใส่สบาย ๆ และใส่ได้หลากหลายสถานการณ์ ส่วนการเข้าอบรมนั้นจะใส่ชุดสุภาพ แต่ก็ควร
เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เพราะว่าอากาศในตอนกลางคืนค่อนข้างเย็น และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือร่ม ควร
นําติดตัวไปด้วยเนื่องจากบางวันฝนตก
8. การเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรม International Event
ควรเตรียมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไปให้ครูต่างชาติเพื่อเป็นการแนะนําประเทศไทย
และอาหารไทยพวกของกินเล่น ในกิจกรรมนี้ครูแต่ละชาติจะนําอาหารประจําชาติมารับประทานร่วมกัน
ซึ่งอาหารไทยเป็นอาหารที่สนใจสําหรับครูต่างชาติ
9. การเตรียมความพร้อมสําหรับอาหาร
อาหารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ราคาแพงมาก ดังนั้นควรเตรียมอาหารจากประเทศไทยไป
ด้วยซึ่งจะประหยัดเงินไปได้มาก ถ้าไม่ได้เตรียมอาหารมาสามารถไปซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบจากคาร์ฟู ฝั่ง
ประเทศฝรั่งเศสมาทําได้ ราคาจะถูกกว่าซื้อในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
การขยายผลและโครงการขยายผลในอนาคต
หลังจากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ครูมีภารกิจที่ต้องทําคือการเผยแพร่ความรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเซิร์น มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติแล้ว
1 สิงหาคม 2559

2 สิงหาคม 2559

3 สิงหาคม 2559

- บรรยายเกี่ยวกับเซิร์น เช่น ประวัติความเป็นมา และงานวิจัยต่าง ๆ ให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
- เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
- บรรยายเกี่ยวกับเซิร์น เช่น ประวัติความเป็นมา และงานวิจัยต่าง ๆ ให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
- เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
- บรรยายเกี่ยวกับเซิร์น เช่น ประวัติความเป็นมา และงานวิจัยต่าง ๆ ให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
- เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
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กิจกรรมที่คาดจะปฏิบัติในอนาคต
11 ตุลาคม 2559 - เสวนาประสบการณ์ ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน 2559 - ขยายผลให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

หน้า | 64

รายการอ้างอิง
ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์, รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2558
พงศธร แก้วยองผาง, รายงานการเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2557
Bernhard Holzer. (2016). Introduction to particle accelerators. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154498/attachments/1306102/1952
065/High_School_Teacher_2016_p.pdf. (7 กรกฏาคม 2559)
Detlef Kuchler. (2016). Ion Source Physics and Technology. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2197405/attachments/1305198/1951
231/lecture_CERN_teacher.pdf. (7 กรกฏาคม 2559)
Ines Gil Botella. (2016). Neutrino physics - theory and experiments. (ออนไลน์). เข้าถึงได้
ที่ : https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154514/attachments/1312423/
1964409/CERN_teachers_2016_neutrinos.pdf. (20 กรกฏาคม 2559)
Jeff Wiener. (2016). Basics@CERN. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/event/
507180/contributions/2225821/attachments/1302739/1945549/TP_BasicsCERN_HST.pdf.
(3 กรกฏาคม 2559)
Jeff Wiener. (2016). Introduction to CERN. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/
event/507180/timetable/. (4 กรกฏาคม 2559)
Jeff Wiener. (2016). Introduction to the High School Teacher Programme 2016.
(อ อ น ไ ล น์ ) . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่ : https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154472/
attachments/ 1302740/1945550/ TP_Objectives.pdf. (4 กรกฏาคม 2559)
Luis Alvarez-Gaume. (2016). Introduction to Particle Physics. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154474/attachments/1302943/1945
975/IntroductionPP2016.pdf. (4 กรกฏาคม 2559)
Luis Roberto Flores Castillo. (2016). The discovery of the Higgs particle. (ออนไลน์).
เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154505/attachments/
1307651/1955145/HST_12_Jul_2016.pdf. (12 กรกฏาคม 2559)
Manjit Dosanjh. (2016). Medical applications of particle physics. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154475/attachments/1307887/1955
635/Summer_School_Teachers_Medical_applications_July_2016.pdf. (5 กรกฏาคม 2559)
หน้า | 65

Mar Capeans Garrido. (2016). Introduction to particle detectors. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154501/attachments/1306018/1951
898/Capeans_Detectors_HST2016_V2.pdf. (8 กรกฏาคม 2559)
Marlene Turner. (2016). AWAKE. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/event/
507180/contributions/2154513/attachments/1311916/1963828/AWAKE.pdf. (20 กรกฏาคม
2559)
Michael Benedikt. (2016). Future strategies and technologies in particle acceleration.
( อ อ น ไ ล น์ ) . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่ : https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154515
/attachments/1313235/1966046/FCC-160721-MBE-PP-CERN-high-school-teacherprogram.pdf. (21 กรกฏาคม 2559)
Niko Neufeld. (2016). Computing at CERN. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch
/event/507180/contributions/2154503/attachments/1306198/1952281/ihst-computingat-cern-2016-v2.pdf. (11 กรกฏาคม 2559)
Piotr Traczyk. (2016). Introduction to CMS. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch
/event/507180/contributions/2154502/attachments/1309011/1957736/ptraczyk_cmsLO
NG_eng.pdf. (8 กรกฏาคม 2559)
Roland Jansky. (2016). Data analysis in particle physics. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154504/attachments/1307572/1954
987/JetMassAtBOOST162.pdf. (12 กรกฏาคม 2559)
Rolf Landua. (2016). Particle Physics. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/event/
507180/contributions/2154476/attachments/1303472/1946980/Matter_Mysteries_1.pdf.
(6 กรกฏาคม 2559)
Sarah Aretz. (2016). Cosmology. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่: https://indico.cern.ch/event/
507180/contributions/2154506/attachments/1307833/1955514/Cosmology.pdf.
(12 กรกฏาคม 2559)
Susana Izquierdo Bermudez. (2016). Engineering at CERN. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ที่:
https://indico.cern.ch/event/507180/contributions/2154511/attachments/1309289/1958
365/1607_SIB_engineeringatCERN.pdf. (14 กรกฏาคม 2559)

หน้า | 66

ประวัติผู้เขียน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ:
ตําแหน่ง:
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา:
ปริญญาตรี:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
ปริญญาโท:
ปัจจุบัน:
ประวัติการทํางาน
2557 – ปัจจุบัน:
2554 –2557:
2553 – 2554:
2551 – 2553:

นายวศิน แก่นสนธิ์
ครูชํานาญการ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ (พลังงาน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี ก ารจั ด การพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาปริ ญ ญาเอก คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขา
ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
หน้า | 67

