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คํานํา 
 

 รายงานฉบับน้ีได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด จากการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาค
ฤดูร้อนเซิร์นประจําปี พ.ศ. 2559 ณ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ของนายกันตภณ ชลัมพร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเน้ือหา
ภายในรายงานประกอบด้วยรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในโครงการ 
รายละเอียดของโครงงานที่ข้าพเจ้าทําร่วมกับเซิร์น ตลอดจนบันทึกประจําวันตลอดระยะเวลาการร่วม
โครงการ และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็น
แรงผลักดันให้นักศึกษาที่สนใจ ทั้งทางด้านฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้รับทราบถึงประโยชน์ และความรู้
ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย ร่วมกับองค์กรวิจัยที่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับโลก นอกจากนี้ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานฉบับน้ีจะมีประโยชน์ในการเตรียมตัวสําหรับนักศึกษาท่ี
จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนในครั้งต่อไป หากรายงานฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด 
ข้าพเจ้าต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
 

นายกันตภณ ชลัมพร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่พระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้า ในการเป็นตัวแทนของนักศึกษาประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเซิร์นประจําปี พ.ศ. 2559 ณ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ การเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทําโครงงานในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่นับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะนําความรู้ และประสบการณ์จากการ
ทําโครงงานที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
ตลอดจนนําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศไทยสืบไป 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า จากภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาและแนะนํา
ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ Mr. Filippo Costa ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าขณะทําโครงงานวิจัยภายใต้
หน่วยงาน ALICE ที่คอยแนะนํา ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับโครงงาน และแนะนําข้าพเจ้าตลอด
โครงการ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ Dr. Pierre Vande Vyvre หัวหน้าโครงการ ALICE O2 ท่ีให้
การสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดโครงการ อีกทั้งขอขอบคุณ Ms. Peggy Pithioud เลขานุการหน่วยงาน 
ALICE ที่คอยให้การสนับสนุน ในการติดต่อดําเนินงานต่าง ๆ ทําให้การทํางานของข้าพเจ้าเป็นไปได้
อย่างราบรื่นตลอดโครงการ 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ที่ให้คําแนะนําในการทํางาน และให้ความ
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทํางานที่แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาได้อย่าง
ราบรื่น โดยประสบการณ์ของอาจารย์มีประโยชน์อย่างมากในการทํางานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ และคุณสุริยะ อุรุเอกโอฬาร ที่สละเวลามาช่วยใน
การให้ความรู้ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบที่ใช้ในเซิร์น 
ทําให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจ สามารถเริ่มเรียนรู้ และทํางานได้อย่างรวดเร็ว 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่จัดโครงการอนุภาคน้อย 
ซึ่งเปิดอบรบเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูมัธยม ซึ่งการที่ข้าพเจ้าซึ่งเป็น
นักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 
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โครงการในครั้งน้ีจะไม่สามารถดําเนินไปอย่างราบรื่นหากขาดการสนับสนุนที่สําคัญจาก  
คุณอุมารัชนี แก้วบุดตา ที่ช่วยติดต่อประสานงาน จัดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการร่วม
กิจกรรม ตลอดจนจัดทําเอกสารสําหรับการเดินทางของข้าพเจ้า 

สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
อันได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นมาอย่างต่อเน่ือง 

 
 

นายกันตภณ ชลัมพร 
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บทที่ 1 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2559 

 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น หรือ CERN Summer Student Program เป็น

โครงการท่ีองคก์ารวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปได้จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสาขา
ฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์จากนานาประเทศทั่วโลก ได้เป็นส่วนหน่ึง และมีส่วนร่วมในการทํางานวิจัย 
รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่เซิร์นได้ทําการวจัิยอยู่ทั้งในอดตีและปัจจุบัน ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาและวิจัยในอนาคต 

ในช่วงแรกของโครงการฯ จะมีการจัดการบรรยาย (Lecture) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยเนื้อหาจะเก่ียวข้องกับฟิสกิส์อนุภาค เครื่องเร่งอนุภาค ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับฟิสิกส์ และ
งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ โดยผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยจากหลากหลายประเทศทัว่โลก
ที่มาให้ความรูกั้บนักศึกษาในโครงการฯ นอกจากนี้สําหรับนักศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์ ทางโครงการฯ
ยังมีการจัดการบรรยายทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ โดยใช้ชือ่ว่า Openlab โดยเน้ือหาท่ีบรรยายจะ
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งซอฟต์แวร ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นเซิร์น โดยการบรรยายด้าน
คอมพิวเตอร์น้ีจะจัดอยู่ในช่วงบ่าย นอกเหนือจากการบรรยายแล้ว ทางโครงการยังจัดให้มีการทํา
กิจกรรม และการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆทีส่าํคัญภายในศูนย์วิจัยอีกด้วย แตท่ั้งน้ีในปี 2559 เคร่ืองเร่ง
อนุภาค LHC หรือ Large Hadron Collider ได้ถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเน่ือง ทําให้ไม่สามารถเข้า 
เย่ียมชมเครือ่งเร่งอนุภาค และเครือ่งตรวจจับการชนของอนุภาคในแตล่ะสถานีการทดลองได ้ เน่ืองจาก
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกปิดอย่างมิดชดิเพ่ือกันรังสีท่ีแผอ่อกมา 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะมีโครงงานของตนเอง โดยจะใช้เวลาในช่วงที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือทําโครงงาน ซึ่งภายหลังการทํางานเป็นระยะเวลา 8 ถึง 12 สัปดาห์ ทางโครงการฯ จะ
จัดใหม้ีการนําเสนอผลงานท่ีได้ทําให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และบุคคลที่สนใจ โดยการนําเสนอแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ การนําเสนอแบบโปสเตอร์ และการนําเสนอในที่ประชุม โดยพ้ืนท่ีและเวลาใน
การนําเสนอนัน้มีจํากัด โดยจะเปิดให้นักศึกษาผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนลว่งหน้า 

ทั้งน้ีกิจกรรมทีจั่ดภายในโครงการฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การบรรยาย 
การเยี่ยมชม และการนําเสนอผลงาน  
 



 
 
 

ห น้ า  | 2 
 

1.1 การบรรยาย (Lecture) 
 

 
 

รูปที่ 1: บรรยากาศภายในห้องบรรยาย 
 

การบรรยายความรู้ทางด้านฟิสิกส์ของโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของเซิร์น จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน จนถึง 5 กันยายน 2559 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. 
ทั้งน้ีการบรรยายในแต่ละวันจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 40 นาที โดยมีเวลา 10 นาที สําหรับให้
นักศึกษา ที่มีข้อสงสัยได้มีโอกาสสอบถามผู้บรรยาย และอีก 10 นาที สําหรับการพักก่อนเข้าสู่การ
บรรยายในหัวข้อถัดไป หัวข้อต่าง ๆ ของการบรรยายจะถูกจัดสรรและแสดงไว้บนตาราง โดยนักศึกษา
สามารถรับฟังการบรรยายผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบถ่ายทอดสดได้ หรือสามารถเข้าดูย้อนหลังได้เช่นกัน 
หัวข้อในการบรรยายช่วงแรกจะเป็นความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น 
และตามด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับฟังบรรยายในช่วงท้ายน้ันจําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานของ
ฟิสิกส์อนุภาค ทําให้ข้าพเจ้าประสบความยากลําบากในการเข้าใจสูตร และสมการ ที่ผู้บรรยายกล่าวถึง 
เน่ืองด้วยข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ แต่จาก
การหาความรู้เพ่ิมเติม และสอบถามจากนักศึกษาทางด้านฟิสิกส์ทําให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจเน้ือหาท่ี
บรรยายได้มากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในทุกหัวข้อ โดยหวังว่าความรู้เหล่าน้ีจะช่วย
ในการทํางานของข้าพเจ้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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สําหรับหัวข้อการบรรยายความรู้ทางด้านฟิสกิส์ มีหัวขอ้การบรรยายดังน้ี 
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 at Future Colliders 
23. Physics and Medical Applications 
24. Monte-Carlo Techniques 
25. Introduction to Cosmology 
26. Astroparticle Physics 
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27. What is String Theory? 
28. Collimation Systems 
29. The first direct detections of gravitational waves 

 
ทั้งน้ีการบรรยายบางหัวข้อเป็นการบรรยายเก่ียวกับพ้ืนฐาน และความรู้เบ้ืองต้นที่สามารถ

เข้าใจได้ง่าย และบางหัวข้อที่เก่ียวข้องกับความรู้ทางสาขาคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีหัวข้อที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์อนุภาคท่ีจําเป็นต้องมีพ้ืนฐานอาจจะเป็นหัวข้อที่เข้าใจ
ได้ยากสําหรับข้าพเจ้า 

นอกจากการบรรยายในช่วงเช้าท่ีเก่ียวข้องกับฟิสิกส์สําหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนทั่วไปแล้ว 
เซิร์นยังได้จัดการบรรยายสําหรับนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย โดยมีชื่อการบรรยายโดยรวมว่า 
Openlab โดยการบรรยายน้ีจัดข้ึนช่วงวันที่ 20 มิถุนายน จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 วันจันทร์ถึง
ศุกร์ ช่วงเวลา 14.00 - 16.30 น. โดยเน้ือหาของการบรรยายจะเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เซิร์นใช้ ข้อมูลต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลที่ผลิตออกจากเครื่อง
ตรวจจับจากสถานีการทดลองต่าง ๆ สําหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจการ
บรรยายเหล่าน้ีได้ โดยมีหัวข้อการบรรยายดังน้ี 

1. Computing in High Energy Physics 
2. DAQ - Filtering Data from 1 PB/s to 600 MB/s 
3. Finding the Higgs Boson : the story from the statistical methods 

perspective 
4. Finding the Higgs Boson : the story from the software and computing 

perspective 
5. Computing Security 
6. How to give presentations and pitches 
7. Computing from Grids to Clouds 
8. Machine Learning 
9. Best practices: the theoretical and practical underpinnings of writing 

code that's less bad 
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10. Volunteer computing 
11. Introduction to code optimizations + practical examples 
12. Intel challenge experience 
13. Evolution in Computing Hardware 

 
1.2 การเยี่ยมชม 

ในโครงการฯ ได้จัดให้นักศึกษาภาคฤดูร้อนได้มีโอกาสได้เข้าเย่ียมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
เซิร์น ภายในเซิร์นประกอบด้วยสถานีการทดลองท่ีมีเคร่ืองตรวจจับอนุภาคอยู่ 4 สถานีด้วยกัน คือ 
CMS, ATLAS, ALICE และ LHCb ซึ่งในปี 2559 น้ี เครื่องเร่งอนุภาคหรือ LHC น้ันได้เปิดทํางานอยู่ ทํา
ให้การลงไปเยี่ยมชมในอุโมงค์เครื่องเร่งอนุภาคน้ันไม่สามารถทําได้ รวมถึงการชมเครื่องตรวจจับตาม
สถานีต่างๆก็ไม่สามารถทําได้เช่นกัน ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เยี่ยมชม 2 สถานีหลัก คือ ATLAS และ 
ALICE เท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีสถานที่ และการทดลองอื่น ๆ ที่สําคัญที่ทางโครงการได้จัดให้เข้าเย่ียมชม
เช่น AD, Data Center และ ISOLDE ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีที่กล่าวมาข้างต้น 

1.2.1 การเยี่ยมชม ATLAS 
 

 
 

รูปที่ 2: สถานีการทดลอง ATLAS 
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รูปท่ี 3: ห้องควบคุมภายใน ATLAS 
 

สถานี ATLAS อยู่ไม่ห่างจากทางเข้าเซิร์นมากนัก โดยอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านหลังพ้ืนที่จัดแสดง
ทรงกลม สามารถเดินทางได้ด้วยการเดิน โดย ATLAS เป็นสถานีเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขต Meyrin 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ภายใน ATLAS ได้จัดเป็นส่วนจัดแสดงสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมีวีดีทัศน์
บรรยายเกี่ยวกับเคร่ืองเร่งอนุภาค และงานวิจัยที่เซิร์นดําเนินการอยู่ ห้องที่ใช้จัดแสดงดูทันสมัยแตกต่าง
จากห้องทํางานโดยทั่วไปภายในเซิร์น จากห้องด้านหน้าที่เข้าไปภายในสถานีจะเป็นห้องควบคุมหรือ 
Control room ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ผ่านทางกระจกใส ภายในมีนักวิจัยที่กําลังทํางาน และมี
หน้าจอแสดงผลการทํางานของเครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS ที่อยู่ใต้ดิน 
 

1.2.2 การเยี่ยมชม ALICE 

 
รูปที่ 4: สถานีการทดลอง ALICE 
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การเย่ียมชมสถานี ALICE น้ีไม่ได้อยู่ในกําหนดการปกติของโครงการฯ แต่เน่ืองจาก
โครงงานของข้าพเจ้าเป็นการร่วมมือกันกับกลุ่มการทดลอง ALICE ดังน้ันที่ปรึกษาของข้าพเจ้าขณะท่ี
ข้าพเจ้าทํางานอยู่ที่เซิร์นจึงเป็นคนพาข้าพเจ้าไปเย่ียมชม ALICE โดยวันที่ข้าพเจ้าไปเย่ียมชมนั้นเป็น
วันหยุด และ ALICE ตั้งอยู่ทางฝั่งประเทศฝรั่งเศส โดยปกติจะมีรถรับส่งระหว่างเซิร์นและสถานีต่าง ๆ  
แต่เน่ืองจากวันที่ข้าพเจ้าไปเย่ียมชมเป็นวันหยุดของเมืองเจนีวา ดังน้ันที่ปรึกษาของข้าพเจ้าจึงได้ขับ
รถยนต์ส่วนตัวพาข้าพเจ้าไปเย่ียมชม ALICE โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินทาง 

ALICE เป็นการย่อคํามาจาก A Large Ion Collider Experiment โดยภายในจะไม่ได้ถูก
สร้างไว้สําหรับการนําเสนอ ซึ่งแตกต่างจาก ATLAS หลังจากเข้าไปภายใน จะเห็นหลุมขนาดใหญ่ที่ลึก
ลงไปใต้ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเคร่ืองตรวจจับอนุภาค ซึ่งขณะน้ีกําลังทํางานอยู่ จึงถูกปิดทับไว้ด้วยก้อน
ซีเมนต์ขนาดใหญ่หลายก้อน บริเวณผนังด้านข้างปล่องมีตู้เก็บสินค้าปริมาณมากเรียงตั้งจนเลยปาก
ปล่อง โดยภายในตู้เหล่าน้ีเป็นที่เก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสายเคเบิลที่ใช้ส่งข้อมูลข้ึนมาจากเครื่อง
ตรวจจับด้านล่าง โดยที่ปรึกษาของข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลระบบเหล่าน้ี หรือระบบ DAQ (Data 
Acquisition) ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผล คัดกรองข้อมูล ที่ได้มาจากเครื่องตรวจจับโดยตรง ก่อนจะ
ส่งข้อมูลที่ถูกคัดแยกแล้วไปเก็บในส่วนเก็บข้อมูลต่อไป 
 

1.2.3 การเยี่ยมชม ISODE 
ISOLDE หรือ Isotope Separator On Line Device Experiment เป็นสถานีการ

ทดลองที่ผลิต Radioactive Nuclides และนําไปใช้ในการทดลองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหัวข้อวิจัยท่ี
แตกต่างและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเก่ียวกับอนุภาค และโครงสร้างของอนุภาคต่าง ๆ ตลอดจน
วิจัยเพ่ือค้นหาการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1.2.4 การเยี่ยมชม AD 
 

 
รูปที่ 5: สภาพภายในสถานี AD 

 
AD หรือ Antiprotron Decelerator เป็นสถานีการทดลองตั้งอยู่ภายในเซิร์น โดยหน้าท่ี

หลักของสถานี คือการสร้างอนุภาคแอนติโปรตอน ก่อนจะนําอนุภาคน้ีมาใช้ในการทดลองต่อไป  
โดยภายใน AD ยังมีการทดลองย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้อนุภาคที่สร้างข้ึนมาวิจัยในด้านต่าง ๆ 
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1.2.5 การเยี่ยมชม Data Center 
 

 
 

รูปที่ 6: Data Center 
 

ห้องท่ีใช้ในการนําเสนอศูนย์เก็บข้อมูลของเซิร์นน้ัน จัดแสดงอยู่บนชั้นสองของอาคาร 
Data Center โดยจากด้านบนห้อง จะสามารถมองเห็นหน่วยเก็บข้อมูลมากมายที่ถูกเรียงและจัดเก็บอยู่
อย่างเป็นระเบียบท่ีชั้นล่าง โดยในอาคารน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยเก็บข้อมูลระดับ 0 (Tier 0) ซึ่งเป็น
ข้อมูลระดับแรกที่จะเก็บข้อมูลจากเคร่ืองตรวจจับอนุภาค และจะแบ่งข้อมูลไปเก็บที่ระดับ 1 และระดับ 
2 ที่ตั้งอยู่ตามที่ต่าง ๆ ต่อไป 

ภายในห้องที่ ใช้ จัดแสดงยังมีการแสดงอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ในสมัยแรกเริ่ ม  
โดยประกอบด้วย สายเคเบิล คอมพิวเตอร์ และดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูล โดยจะสามารถเห็นความแตกต่างทั้ง
ขนาด และสมรรถภาพของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดมา 
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1.2.6 การเยี่ยมชม Synchrocyclotron 
 

 
 

รูปที่ 7: เคร่ือง Synchrocyclotron 
 

Synchrocyclotron เป็นเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องแรกของเซิร์น โดยปัจจุบันยังสามารถใช้
งานได้หากต้ังค่าและติดตั้งเครื่องอย่างถูกต้อง แต่เน่ืองจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์อนุภาค
ได้เจริญก้าวหน้ามามากกว่าในอดีต จึงไม่มีความจําเป็นในการใช้เคร่ือง Synchrocyclotron น้ีอีกต่อไป 
เซิร์นจึงนํามาจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจ โดยภายในห้องจัดแสดงมีการบรรยายเก่ียวกับประวัติความเป็นมา
ของเซิร์น ผลงานวิจัยที่เป็นที่รู้จัก ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงที่เก่ียวข้องกับเซิร์น
ตั้งแต่การก่อตั้งเซิร์นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ในการทํางานสมัยแรกเริ่ม ไม่ว่าจะเป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย 
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1.2.7 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ROOT 
 

 
 

รูปท่ี 8: การอบรม ROOT 
 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ROOT เป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าสนใจ เน่ืองจาก 
ROOT เป็นซอฟต์แวร์ที่เซิร์นพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ และรองรับการทํางาน
แบบขนาน (Parallel) อีกทั้งยังเป็นการทํางานแบบ Interpreter และให้ผลลัพธ์ในทันทีซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมทางการคํานวณที่คล้ายคลึงกับโปรแกรมคํานวณทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน 
ทําให้นักฟิสิกส์สามารถเข้าใจการทํางานได้ง่าย โดยจุดเด่นอีกข้อหน่ึงที่ทําให้ ROOT แตกต่างจาก
ซอฟต์แวร์ทางการคํานวณอื่น ๆ คือ การเข้าถึงข้อมูลของเซิร์น ซึ่งโดยปกติแล้วการคํานวณในโปรแกรม
ทั่วไปจําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีสําหรับข้อมูลขาเข้าก่อนที่จะนําไปคํานวณ แต่ ROOT จะมีส่วนเชื่อมต่อกับ
ข้อมูลของเซิร์น นอกจากน้ียังมีผลการคํานวณที่เคยถูกคํานวณแล้วและถูกเก็บไว้ ทําให้ไม่จําเป็นต้อง
คํานวณใหม่แต่เป็นการดึงเอาข้อมูลการคํานวณเหล่าน้ันมา ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรการ
คํานวณเป็นอย่างย่ิง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี เป็นการแนะนําให้รู้จักกับ ROOT และการใช้งานเบ้ืองต้น 
และวิธีศึกษาเพ่ิมเติม เน่ืองจาก ROOT เป็นโปรแกรมคํานวณท่ีมีการทํางานเฉพาะทางที่หลากหลาย จึง
จําเป็นต้องมีคู่มือสําหรับนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหา เพ่ือให้ได้วิธีการคํานวณที่เหมาะสมและรวดเร็ว 
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สําหรับข้าพเจ้า การได้เข้าอบรบครั้งน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เก่ียวกับระบบการทํางาน
ของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงอยู่มากมาย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าใจ
ฟังก์ชั่นเฉพาะในการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ใน ROOT แต่การได้เห็นโครงสร้างและองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่น้ี นับว่าเป็นประสบการณ์อันดีที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ของข้าพเจ้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
1.3 การนําเสนอผลงาน 

หลังจากการทําโครงงานของนักศึกษาในโครงการฯ ทางโครงการฯ จัดให้มีการนําเสนอ
ผลงาน โดยจํากัดเฉพาะนักศึกษาที่สนใจ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ การนําเสนอโปสเตอร์ 20 โครงงาน 
และการนําเสนอแบบบรรยาย 20 โครงงาน โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อกับผู้จัดการนําเสนอผลงานในครั้งน้ี
ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ ทําให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้นําเสนอผลงานแบบบรรยาย โดยรายละเอียดของการ
นําเสนอในแบบต่าง ๆ เป็นดังน้ี 

1.3.1 การนําเสนอโปสเตอร ์
 

 
 

รูปที่ 9: การนําเสนอโปสเตอร์ 
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นักศึกษาในโครงการฯ ท่ีได้ลงชื่อแสดงความจํานงที่ต้องการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
จํานวน 20 โครงงาน จะต้องนําโปสเตอร์ขนาด A2 มาจัดแสดงในสถานที่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ โดยสถานที่ท่ี
จัดแสดงคือบริเวณลานหน้าห้องบรรยาย โดยเปิดให้นักศึกษาในโครงการคนอื่น ๆ รวมถึงบุคคลภายใน
เซิร์นได้มีโอกาสชมและสอบถามถึงโครงงานที่จัดแสดงอยู่ โดยนักศึกษาที่เป็นเจ้าของโครงงานจะคอยยืน
เพ่ือนําเสนอผลงานของตน ตลอดจนตอบคําถามหากมีผู้ที่สงสัย 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปชมการนําเสนอโปสเตอร์ โดยจากท้ังหมด 20 โครงงาน มีเพียง 2 
โครงงานท่ีเก่ียวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ โดยเกี่ยวข้องกับระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ระบบจัดการเอกสารและทํารายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี สําหรับโครงงาน
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง แต่จากการฟังอธิบายจากผู้นําเสนอ
และนักศึกษาที่สอบถามทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจงานเหล่าน้ันมากย่ิงข้ึน 

1.3.2 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 

 
 

รูปที่ 10: การนําเสนอแบบบรรยาย 
 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยายจะจัดขึ้นหลังจากการบรรยายความรู้ทางฟิสิกส์จบลง โดย
การนําเสนอจะถูกแบ่งออกเป็น 3 วัน และใช้เวลาช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยผู้นําเสนอ 
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มีเวลา 10 นาทีสําหรับการนําเสนอ และ 5 นาทีสําหรับการตอบคําถาม ข้าพเจ้ามีโอกาสได้นําเสนอใน
วันแรก ในช่วงเช้า มีผู้ที่รอนําเสนอและผู้ท่ีสนใจ ทั้งที่เป็นนักศึกษาในโครงการฯ และบุคลากรที่ทํางาน
อยู่ภายในเซิร์นที่สนใจมาเข้าฟังการนําเสนอนี้ด้วย การนําเสนอของข้าพเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีผู้ให้
ความสนใจและถามคําถามมากมาย เน่ืองด้วยเวลาที่จํากัดและขอบเขตของโครงงานที่ข้าพเจ้าทํา  
ทําให้ไม่สามารถอธิบายเชิงลึกลงไปในแต่ละหัวข้อได้ทั้งหมด  
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บทที่ 2 
โครงงานทีท่าํร่วมกับเซริน์ 

 
โครงงานวิจัยท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ทําในครั้งน้ี เป็นความร่วมมือกับการทดลอง ALICE 

ในส่วนของ ALICE O2 โดยที่ปรึกษาของข้าพเจ้า รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล จากภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ริเริ่มความร่วมมือในโครงการที่ชื่อว่า ALICE 
Connex ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีสําหรับ
ข้าพเจ้าในการทํางานร่วมกับองค์การวิจัยระดับโลก 

โครงการ ALICE Connex มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างบุคคลทั่วไป ให้
ได้มีส่วนร่วมกับองค์การวิจัยระดับโลก หรือการทดลอง ALICE โดยเฉพาะในประเทศไทยที่บุคคลทั่วไป
ยังไม่ตระหนักถงึความสําคัญของการวิจัยเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคมากนัก ดังนั้นโครงการ ALICE Connex 
จึงถือกําเนิดขึ้น ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการประมวลผลเชิงอุทิศบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เคลื่อนที่ (Mobile Volunteer Computing Platform) ที่จะทําให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการ
วิจัยระดับโลกได้ ประกอบกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) ซึ่งมุ่งเน้นไปในการให้
ความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคแก่เยาวชน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และยังสนับสนุนให้รู้จัก
กับการประมวลผลเชิงอุทิศอีกด้วย 
 

 
รูปที่ 11: โครงสร้างโดยรวมของ ALICE Connex 
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 ในส่วนงานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือส่วนของการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิง
บันเทิง รวมถึงการทําต้นแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งน้ีรวมไปถึงระบบที่เป็นสวนสนับสนุน
และเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงบันเทิงและการประมวลผลเชิงอุทิศเข้าด้วยกัน 
 
2.1 แพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทศิ 
 

 
รูปที่ 12: โครงสร้างแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอทุิศของ ALICE Connex 

 
สําหรับในส่วนของแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วน

ระบบจัดการการแบ่งงาน ส่งงานจากส่วนกลางไปยังส่วนประมวลผล รวมไปถึงการรวบรวมผลลัพธ์และ
บันทึกผลลงในหน่วยเก็บข้อมูล และส่วนที่สองคือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบที่ทํางานบน
แพลตฟอร์มดังกล่าว 

ต้นแบบของแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศใน ALICE Connex ถูกทําโดยใช้
แพลตฟอร์ม BOINC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําหรับทําการประมวลผลเชิงอุทิศ โดย BOINC จะมีส่วนของ
การเชื่อมต่อ การแบ่งงาน ส่งข้อมูลในการประมวลผล และการรวบรวมผลลัพธ์จากหน่วยประมวลผล  
ซึ่งเป็นการทํางานพ้ืนฐานของระบบประมวลผลเชิงอุทิศ จากนั้นจึงพัฒนาส่วนของการจัดการข้อมูลที่จะ
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นําเข้า ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบของข้อมูลจากเซิร์น และนอกจากน้ียังต้องพัฒนาส่วนของการเก็บ
ผลเพ่ือการบันทึก 

แอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบการประมวลผลเชิงอุทิศคือ TOF Calibration 
โดยเป็นแอพพลิเคชั่นที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก และจะต้องทํางานหลังจากมีการตรวจจับอนุภาคได้เพ่ือ
ทําการเทียบและตั้งค่าให้เกิดความแม่นยําในการตรวจจับอนุภาคต่อไป 
 
2.2 แพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงบันเทิง 

สําหรับโปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิงที่เป็นส่วนท่ีข้าพเจ้ารับผิดชอบออกแบบ และทําให้
ใช้งานได้จริง โดยการออกแบบได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับสองประการหลักคือ ความสนุกเพลิดเพลินใน
การเล่น และการสอดแทรกความรู้ในระหว่างการเล่น นอกจากการออกแบบระบบเกมแล้ว งานที่
ข้าพเจ้ารับผิดชอบยังรวมถึงงานสร้างสรรค์ออกแบบตัวละคร รูปภาพ ฉาก สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมอีกด้วย 

ความสนุกถือเป็นปัจจัยสําคัญของการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง เน่ืองจาก
ความสนุกเป็นปัจจัยสําคัญที่จะให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาเล่น เข้ามาทดลองใช้ และยังคงใช้ต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีการเรียนรู้เชิงบันเทิงจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมในทุกแง่มุมของความสนุก ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน
ด้วยกัน อันได้แก่ ด้านแรกความสนุกทางกายภาพ คือการได้มีการขยับเคลื่อนไหว การกดการลากที่
ส่งผลต่อการเล่น ด้านที่สองความสนุกทางจินตภาพ คือการได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ 
เพ่ือหาหนทางในการเล่น และด้านที่สามคือความสนุกทางสังคม คือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการติดต่อสื่อสารและเกิดความสนุกข้ึน 

2.2.1ต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนรูเ้ชิงบันเทิง 
 

 
รูปที่ 13: โครงร่างการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชงิบันเทิง 
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ต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงบันเทิงได้ถูกจัดทําขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Particle Shot ซึ่ง
เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ทํางานด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศบน ALICE Connex ทั้งน้ี Particle Shot เป็นเกมออนไลน์ โดยมี
การเล่นแบบเป็นรอบ (Round based) โดยนําความรู้และความสัมพัทธ์ของการเคล่ือนที่ของอนุภาคมา
นําเสนอและใส่ไว้ในกลไกของเกม โดยการเล่นจําเป็นต้องมีผู้เล่นสองคนท่ีลงแอพพลิเคชั่น Particle 
Shot ไว้บนอุปกรณ์สองเครื่อง ที่มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะทําการจัดหาคู่เล่นเข้า
ด้วยกันจากน้ันจึงเริ่มเกม โดยการเล่นเกม ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ซ้าย และขวา โดยจุดประสงค์
ของผู้เล่นคือการยิงอนุภาคจากฝั่งของตนให้ไปชนเข้ากับผู้เล่นฝั่งตรงข้าม โดยผู้เล่นท่ีสามารถยิงอนุภาค
ให้โดนฝั่งตรงข้ามครบ 3 ครั้งก่อน จะเป็นผู้ชนะ ทั้งน้ีการเล่นจะเป็นการเล่นแบบเป็นรอบ โดยผู้เล่นทั้ง
สองฝั่งจะต้องเลือกการกระทําระหว่างการยิง และการเคล่ือนท่ี ในรอบนั้น ๆ เพียงหน่ึงการกระทํา 
ภายในเวลาที่กําหนด หลังจากที่ผู้เล่นทั้งสองเลือกการกระทําแล้ว เกมจึงจะแสดงผลของการกระทําโดย
พร้อมกัน และจึงถือว่าเป็น 1 รอบการเล่น ถ้าหากในรอบน้ันยังไม่มีผู้ชนะ เกมจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะ
หาผู้ชนะได้ 

ทั้งน้ีการเคล่ือนที่ของอนุภาคที่ถูกยิงภายในเกมน้ัน จะเป็นการจําลองการเคล่ือนที่ของ
อนุภาคตามหลักฟิสิกส์จริง โดยมีการทําให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เล่นสามารถเปล่ียนประจุของอนุภาค
ของตนได้ตลอดเวลาระหว่างประจุบวก และประจุลบ โดยประจุที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ 
ที่แตกต่างกันเมื่อผ่านสภาพแวดล้อมภายในเกม โดยในเกมต้นแบบนี้ได้ทําการจําลองสภาพแวดล้อมท่ีมี
สนามแม่เหล็ก ที่มีทิศทางและความเข้มแบบสุ่ม โดยจะแสดงข้ึนโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกใช้
ในการแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ีเป็นสากล อีกทั้งความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของอนุภาคยัง
เป็นการเคลื่อนที่โดยใช้ความสัมพันธ์ตามคุณสมบัติของการอนุภาคจริงๆอีกด้วย ซึ่งการนําเสนอผ่านการ
แสดงเสมือนจริงน้ี จะเป็นการให้ผู้เล่นได้เห็นและเรียนรู้ผ่านการทําความเข้าใจกับระบบของเกม 
กล่าวคือหลังจากที่ผู้เล่นเรียนรู้ที่จะเล่นเกม ความรู้เหล่าน้ียังเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และสามารถใช้ได้
จริง นอกจากน้ีเมื่อผู้เล่นต้องการพัฒนาตนเองให้เล่นได้ดียิ่งข้ึน ก็จะเป็นการพัฒนาความรู้ที่มีประโยชน์
เหล่าน้ีเป็นการทบทวนให้จําได้แม่นยํามากย่ิงข้ึน 
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รูปที่ 14: ตัวอย่างภาพในเกม Particle Shot 
 

Particle Shot ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกด้านของความสนุก การบังคับให้อนุภาค
ถูกยิงไปในทิศทางท่ีต้องการเป็นการใช้ทักษะในการบังคับ ความชํานาญ ซึ่งเป็นความสนุกทางกายภาพ 
และด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของกระสุน และการวางแผนคาดเดาการกระทําของผู้เล่น
ฝั่งตรงข้ามจะทําให้เกิดกระบวนการคิด การวางแผนซ่ึงเป็นความสนุกทางจินตภาพ และท้ายที่สุดการได้
เล่นแข่งขันกับผู้อื่นจะทําให้เกิดการติดต่อสื่อสาร สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน และนําไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นที่เป็นมนุษย์จะเป็นส่วนก่อให้เกิด
ความสนุกทางสังคม ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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2.2.2 การเชื่อมต่อและเกื้อหนุนระหว่างแพลตฟอร์ม 
 

 
รูปที่ 15: โครงสร้างการเชื่อมตอ่ Rewarding System 

 
ระบบการให้รางวัล (Rewarding System) เป็นระบบท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นสะพาน

เชื่อมระหว่างแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศ และการเรียนรู้เชิงบันเทิง โดยหลักการทํางานจะเป็น
การเก้ือหนุนทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยระบบทั้งสองระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้เข้า
ด้วยกัน สําหรับทางด้านของแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศ เมื่อผู้ใช้ทําการบริจาคหน่วย
ประมวลผล และหน่วยประมวลผลรับงานไปประมวลผลจนได้ผลลัพธ์และส่งคืนกลับให้ส่วนกลาง จะถือ
เป็นการบริจาคทรัพยากรที่เสร็จสิ้น ระบบจะคํานวณปริมาณงานที่คํานวณ และให้คะแนนการบริจาคไว้
แก่บัญชีของผู้ใช้น้ัน โดยผู้ใช้สามารถใช้คะแนนการบริจาคนี้ในการแลกเปลี่ยนเป็นแต้มภายในเกม 
Particle Shot ซึ่งจะสามารถใช้ในการซื้อเคร่ืองแต่งตัวละครภายในเกมให้มีความโดดเด่นและบ่งบอกถึง
ตัวตนของผู้เล่นผ่านทางลักษณะของตัวละครได้ นอกจากน้ีคะแนนการบริจาคยังสามารถนําไปแลกของ
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ที่ระลึกอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับเกมได้อีกด้วย สําหรับในมุมมองของผู้ที่เริ่มใช้แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้เชิง
บันเทิงก่อน ภายในแอพพลิเคชั่นจะนําเสนอวิธีการที่จะได้รับคะแนนภายในเกมดังกล่าวผ่านทางการ
ประมวลผลเชิงอุทิศ ซึ่งจะทําให้ผู้ที่สนใจสามารถเห็นและเข้าถึงช่องทาง ตลอดจนนําไปสู่การทดลอง
บริจาคหน่วยประมวลผลผ่านทางแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงอุทิศของ ALICE Connex อีกด้วย 
 

2.2.3 การพัฒนาต่อ 
ทั้งน้ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเสนอผลงานน้ีทั้งในงานนําเสนอและให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการ

ได้ทดลองใช้โดยเบ้ืองต้น โดยได้รับผลตอบรับที่ดี อีกทั้งยังได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ิมเติมไม่ว่าจะ
เป็นการเพ่ิมรูปแบบ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายขึ้น รูปแบบตัวละครท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งน้ีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ โครงงานน้ีจะถูกนําไปทดสอบและเก็บผลทางสถิติ
ทั้งในด้านของการเป็นสื่อการเรียนรู้เชิงบันเทิง ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งาน จากนั้นจึงนําไป
สรุปผลและพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 3 
ประสบการณ์และคําแนะนํา 

 
เน้ือหาในบทนี้ประกอบด้วยประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าได้รับระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ 

โดยรวมไปถึงคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าท่ีอาจะเป็นประโยชน์สําหรับ
นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ในปีต่อไป 
 
3.1 การเข้าอบรม และการทํางาน 

ตามที่รายงานได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้า การอบรมและการบรรยายหลักของโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นน้ัน จะมุ่งเน้นไปท่ีความรู้เรื่องฟิสิกส์อนุภาค ซึ่งไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญของ
ข้าพเจ้าที่เป็นนักศึกษาในโครงการด้านคอมพิวเตอร์ ดังน้ันคําแนะนําต่อจากน้ีจะมุ่งเน้นสําหรับนักศึกษา
ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมาก่อน 

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้าอบรม ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นกังวลว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาท่ี
ผู้บรรยายต้องการจะถ่ายทอดมาได้ทั้งหมด เน่ืองด้วยข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์
อนุภาคมากนัก แต่หลังจากที่ได้เข้าฟังบรรยายในช่วงแรก ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าใจเน้ือหา
โดยคร่าวๆได้ และเป็นเหมือนการเพ่ิมพูนความรู้ และการพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบด้านมากยิ่งขึ้น 
ข้าพเจ้าจึงอยากให้ข้อแนะนําสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านน้ีมาก่อนว่า 
อย่าได้มีความกังวลว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างในสิ่งที่ทางโครงการฯจัดการบรรยาย แต่จงทําตัว
ให้เป็นแก้วเปล่าพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ต่าง ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ในโอกาสอันดีน้ี ถึงแม้เราไม่อาจจะเข้าใจ
ได้ในทุกรายละเอียดของการบรรยาย แต่เราสามารถไปค้นคว้าเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เราสนใจ และอยากจะ
เข้าใจเพ่ิมข้ึนได้ อีกทั้งการเข้าฟังการบรรยายยังเป็นการพัฒนาตนเอง หรืออาจมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเก่ียวข้องมากหรือน้อยก็ดี ด้วยความคิดน้ีทําให้ข้าพเจ้าเข้ารับฟังการ
บรรยายในทุกหัวข้อ โดยไม่จําเป็นต้องมีความกังวล สําหรับข้าพเจ้าการได้เข้าฟังบรรยายนับเป็นโอกาส
อันดีในการพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนความรู้ของข้าพเจ้าในเรื่องฟิสิกส์อนุภาคอีกด้วย 

ในการแบ่งเวลาทําโครงงานน้ัน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้กําหนดเวลา และแบ่งเวลาหลังจาก
ฟังการบรรยายในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยด้วยตัวนักศึกษาเอง ทั้งน้ีความรับผิดชอบ และการแบ่งเวลา
เป็นสิ่งที่สําคัญ การประเมินตนเอง ประเมินเวลา และปริมาณงานที่เหลืออยู่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง 
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ข้าพเจ้าไม่แนะนําให้ทํางานในช่วงเวลาเลิกงานหรือวันหยุด เน่ืองจากหากเราทํางานอย่างเต็มที่ในเวลา
งาน และสามารถทําได้ทันตามช่วงระยะเวลาที่กําหนด เราสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานและในวันหยุดใน
การหาประสบการณ์อื่น ๆ ท่ีสําคัญได้ซึ่งในส่วนน้ีจะกล่าวถึงในลําดับถัดไป 

ทั้งน้ีในการทําโครงงาน นักศึกษาจะมีที่ปรึกษาที่มีหน้าท่ีดูแลและให้คําปรึกษาเก่ียวกับ
โครงงานระหว่าปฏิบัติงานอยู่ที่เซิร์น ซึ่งที่ปรึกษาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่โครงงานท่ีได้รับมอบหมาย 
อย่างไรก็ตามการสื่อสารกับที่ปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากท่ีปรึกษายินดีท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ และตอบคําถามข้อสงสัยในการทํางานของเราได้เสมอ ทําให้การทํางานของเราเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและรวดเร็ว ทันต่อเวลาที่กําหนด 
 
3.2 การใชช้วีติประจําวัน 

สําหรับตัวข้าพเจ้าน้ันเลือกที่พักอาศัยอยู่บริเวณ Saint Genis ซึ่งเป็นที่พักที่ทางเซิร์นจัดไว้
ให้ โดยจะอยู่ในฝั่งฝรั่งเศสใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีด้วยจักรยาน หรือ 30 นาทีด้วยการเดิน 
สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้จักรยานในการเดินทาง ทางเซิร์นมีรถจักรยานให้เช่า โดยไม่คิดค่าเช่า
สําหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการออก
กําลังกายอีกด้วย ข้าพเจ้าใช้จักรยานเดินทางไปกลับระหว่างท่ีพักและเซิร์น อีกทั้งยังใช้ในการเดินทางไป
ซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 16: สถานที่เก็บรถจกัรยาน 
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อย่างไรก็ตามการเก็บจักรยานให้ถูกต้องและรัดกุมเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยบริเวณท่ีพักจะมี
ห้องที่ใช้สําหรับเก็บจักรยานโดยเฉพาะ โดยการจะเข้าห้องน้ันจําเป็นต้องใส่รหัสผ่านท่ีทางที่พักตั้งไว้ ซึ่ง
จะเป็นกันไม่ให้จักรยานหาย เน่ืองจากหากจอดจักรยานไว้ด้านนอกก็อาจถูกขโมยได้ถึงแม้จะล็อคไว้ก็
ตาม ดังเช่นผู้ร่วมโครงการชาวไทยท่ีไปด้วยกันกับข้าพเจ้า ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้จักรยานในการเดินทาง
ไปทํางาน ทางเซิร์นยังมีรถไว้บริการรับส่งระหว่าที่พักและเซิร์น โดยจะต้องดูเวลาและรอบของรถให้ดี 
โดยที่ประเทศสวิตเซอแลนด์น้ี เรื่องตารางเวลาเป็นสิ่งทําสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นรถของเซิร์น รถประจําทาง 
หรือรถไฟก็ดี รถจะออกตามเวลาท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากระบบขนส่งมวลชลในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก โดยข้าพเจ้ามีความเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนที่ตรงเวลาเป็นการสร้างลักษณะนิสัยตรงต่อ
เวลาให้กับคนในชาติด้วยเช่นกัน เน่ืองจากเราสามารถวางแผนการเดินทางในแต่ละวันได้อย่างชัดเจน 
เราสามารถทราบล่วงหน้าถึงเวลาที่เราจะไปถึงสถานท่ีต่าง ๆ ทําให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า 
เช่นเดียวกับการนัดหมาย ในกรณีที่เรานัดกับบุคคลอื่นท่ีป้ายรถประจําทางเพ่ือจะเดินทางต่อไปยังท่ีอื่น 
ถ้าหากเรามาสายเลยเวลานัดอาจจะหมายถึงการพลาดรถประจําทาง และจะต้องรอรอบถัดไปซึ่งอาจทํา
ให้เสียเวลาไป 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว 

อาหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์น้ันนับว่าเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในทั่วโลกเรื่องราคาท่ี
แพง เน่ืองจากค่าครองชีพที่สูง ดังน้ันการรับประทานอาหารในร้านอาหารจะต้องใช้เงินมาก สําหรับใน
เซิร์นมีโรงอาหารอยู่สองแห่ง ซึ่งราคาจะถูกกว่าร้านอาหารด้านนอกอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากปรุง
อาหารด้วยตนเองจะเป็นการประหยัดอย่างมาก โดยปกติจะสามารถประหยัดได้ 5 ถึง 10 เท่า เทียบกับ
การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ดังน้ันหากมีเวลา และสามารถปรุงอาหารได้ การปรุงอาหารแล้ว
นําไปทานจะเป็นการประหยัดเงินได้อย่างมาก โดยที่โรงอาหารของเซิร์นจะมีบริการไมโครเวฟหลาย
เครื่องสําหรับผู้ที่นําอาหารมาเองและต้องการอุ่นอาหารก่อนรับประทาน สําหรับการปรุงอาหาร 
สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้จากร้านขายของขนาดใหญ่ซึ่งไม่ไกลจากที่พักมากนัก และในที่พักก็มีครัวไว้
บริการสําหรับผู้ที่ต้องการปรุงอาหาร สําหรับตัวข้าพเจ้าน้ันได้ปรุงอาหารและนําไปทานเกือบทุกมื้อ เพ่ือ
เป็นการประหยัดและพัฒนาทักษะการปรุงอาหารของข้าพเจ้าอีกด้วย 
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3.3 การปรับตัวใหเ้ข้ากบัวัฒนธรรมใหม ่
 

 
 

รูปท่ี 17: เพ่ือนชาวกรีก 

นักศึกษาในโครงการฯ น้ันมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากความแตกต่างทาง
ภาษา ความแตกต่างท่ีสําคัญคือความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ซึ่งการใช้เวลาเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญ ทั้งน้ี
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเปิดใจและทักทายผู้อื่น เป็นสิ่งที่สมควรทํา เน่ืองจากนักศึกษาในโครงการฯ มาจาก
ต่างท่ีต่างภาษาต่างวัฒนธรรมด้วยกันทั้งน้ัน และหลังจากที่เราได้พูดคุย เราจะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง 
และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเพ่ือนใหม่ของเราเหล่าน้ี สําหรับข้าพเจ้ามีโอกาสได้เป็นเพ่ือนกับ
นักศึกษาจากหลายชาติ ยกตัวอย่างเช่นชาวกรีก ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เร่ิมต้นจากวันท่ี
ข้าพเจ้าทําอาหารรับประทานร่วมกันกับน้อง ๆ นักศึกษาชาวไทยในโครงการฯ จึงได้ชวนชาวกรีกคนน้ัน
มาทานด้วย โดยเมนูอาหารในวันน้ันเป็น แกงเขียวหวาน ท่ีประยุกต์โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากร้านค้า
ท้องถ่ิน ซึ่งทําใหข้้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยและได้รู้จักกับบุคคลอีกหลากหลายเชื้อชาติในเวลาต่อมา 
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บทที่ 4 
รายงานเชิงเทคนิค 

 
 ในบทน้ีเป็นรายงานที่ข้าพเจ้าจัดทําส่งให้กับเซิร์น โดยทางโครงการกําหนดให้นักศึกษา

ภาคฤดูร้อนจัดทํารายงานเก่ียวกับโครงงานที่ทําระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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1. Overview 
 

Mobile devices are very powerful and trend to be developed. They have functions 
that are used in everyday life. One of their main tasks is to be an entertainment devices or 
gaming platform. A lot of technologies are now accepted and adopted to improve the 
potential of education. Edutainment is a combination of entertainment and education 
media together to make use of both benefits. 
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In this work, we introduce a design of edutainment platform which is a part of 
mobile volunteer computing and edutainment platform called ‘ALICE Connex’ for ALICE at 
CERN. The edutainment platform focuses to deliver enjoyment and education, while 
promotes ALICE and Volunteer Computing platform to general public. The design in this 
work describes the functionality to build an effective edutainment with real-time multiplayer 
interaction on round-based gameplay, while integrates seamless edutainment with basic 
particle physic content though game mechanism and items design. For the assessment 
method we will observe the enjoyment of the game (hedonic and attractiveness), and the 
learning effectiveness of the game through questionnaire, test, and in-game logging. The 
result will be used for future improvement of this edutainment. 
 
2. Scope of Work 
 

In this work, we propose a prototype of mobile edutainment game with a mobile 
volunteer computing platform, called ALICE Connex. This work focuses on edutainment 
design part, which includes suitability gameplay, game’s mechanism, user experience 
(UX) and user interface (UI). The game should deliver enjoyment and knowledge at the 
same time. We also consider of designing framework for mobile marketing strategy which 
also suits to promote mobile volunteer computing platform. 
 
3. Overall Designed of ALICE Connex Platform 
 
 The overall design of ALICE Connex contains two main sub-platform, Volunteer 
Computing and Edutainment platforms as illustrated in Figure 1. Each platform separately 
runs on both server and client sides. There are two applications on user’s mobile device 
as a client, one for Volunteer Computing and another for Edutainment applications. The 
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users can decide to install only one or both applications according to their satisfaction. 
ALICE Connex’s server will receive data for distributed computing from CERN and also the 
messages to Edutainment module. While client will process the volunteer task and run an 
edutainment application. 
 

 
Figure 1 Overall Designed of ALICE Connex Platform 

 
4. Connection Between Volunteer Computing and Edutainment Platform 
 
 Before being a volunteer, user has to register and create ALICE Connex account. 
This account will be shared with both Volunteer Computing and Edutainment platforms. 
The account is used to identify user’s identity on their mobile devices for Volunteer 
Computing platform, save their cycles donation, and progress from playing in Edutainment 
platform. Users will be able to login with the same account on many devices, every cycles 
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that are donated will be tracked and calculated to donation point as their reward. This 
account and rewarding system are used to bind both Volunteer Computing and 
Edutainment platform together as be illustrated in Figure 2. Users can use this donation 
point to redeem an in-game currency or physical reward. 
 

 
Figure 2 Rewarding System  of ALICE Connex 

 
5. Edutainment Design 
 
 The core game concepts are designed to satisfy three main objective: to provide 
good gameplay experience, to leave knowledge content with users after playing the 
game, and the game should promote a Volunteer Computing platform. The main concepts 
and functions, which designed to build this edutainment are described as follow: 
- Cover all Aspect of Neutral Funativity 
The Neutral Funativity categorizes fun into three types, physical, mental, and social fun. 
Physical fun can be obtained through physical actions. Mental fun is a fun from solving 
puzzle or strategy gaming. And social fun is created from any kind of interaction with other 
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people. We intend to cover all three aspects of fun in this design. So an in-game action 
control must be as significant as a strategy to play, to cover physical and mental fun. 
While multiplayer game play will definitely provide interactions between players as social 
fun. 
- Real-time Multiplayer Interaction 
The interaction between players is very beneficial in many ways. Interact with human 
provide more interesting gameplay experience than playing with artificial intelligence (AI). 
Human actions have random factors such as human error which is more reasonable than 
error algorithm in artificial intelligence. Moreover, interaction among friends creates 
connection of both cooperation and competitiveness, which leads to intention to continuity 
of playing and self-development. 
- Round-Based Gameplay 
Round-based gameplay is played by every players have to choose their action and every 
actions will perform at the same time. If the game is not over in a round, the game will 
continue. The round-based game reduces time used in a game, because every players 
play at the same time. Moreover it uses only little of networking throughput, which suitable 
with mobile devices. 
- Seamless Education through Game Mechanism 
The game is designed to have a key of winning the game with strategy, and to create a 
good strategy it requires the understanding of characteristic and mechanism of the game. 
As an educator, this game’s mechanism contains the basic concept of particle physic. We 
designed the game’s arena to be a playground for players. Players might see it as a 
playground, but it also shows a basic concept of particle physic simulation with actual 
particle physic mechanism. Not only the playground, but also components that users have 
to interact with basic particle physic components. This will make a seamless connection 
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between education and entertainment media. Users have to understand game’s 
mechanism to increase their capability of winning the game. And by understanding its 
mechanism and the knowledge content behind it. 
- Game Currency and Items 
Currency in game is a reward after spending time playing the game. It’s used to purchase 
player decoration costume. Players can freely customize and combine their character 
costume. This costume will be shown to other player during the game. However, costumes 
will not interfere the gameplay, so the game will be always equal for both players. To 
support Mobile Volunteer Computing platform, users can use their donation point from 
cycle donation to redeem in-game currency. The game will introduce users about process 
to obtain this current through cycle donation. 
 
6. Prototype: Particle Shot 
 

Particle Shot is a prototype of the designed concept in this work. Figure 3 shows a 
design concept of gameplay in Particle Shot. It is a two players role-based online mobile 
game. Players will try to fight against each other. By shooting a bullet from their position to 
hit their opponent three times to win the match. Meanwhile the mechanism behind the 
movement of bullet is a simplified version of particle-like movement, linear direction with 
reflection on surface. In-game environment is also implemented with different kind of 
forces. In this firstly version we introduce a magnetic field which will show a cross product 
of vector while particle bullets move through this field. This environment is randomly 
generated. 
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Figure 3 Design of Particle Shot 

 
Figure 4 shows an in game of Particle Shot. Position of players will be randomized 
between left or right side. The circle interface will show which character is the player. At 
the top the user interface shows lives of both players. In the middle top, the interface 
shows the time for each round, both players have to complete their action within this 
limited time. 
 

 
Figure 4 Particle Shot Game Play 
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There are three types of controls in Particle Shot, changing charge, shooting, and moving. 
Every actions are designed to interact with a circle interface behind character. For charge 
changing, player has to tap on the circle and their charge will be changed along with its 
colour and charge indicator. During each turn, players have to choose between two main 
actions, shooting or moving. While changing charge can be done at any time before the 
main action. Shooting action can be performed by dragging from the circle to backward 
direction of their character. Arrow will be shown up in the opposite side of dragging 
position. After releasing the dragging, a shooting action will be confirmed with the 
direction, power, and charge controlled by player. Moving action can be performed by 
start dragging from the circle in horizontal, a gray circle will be appeared to indicate a 
position that the character will move to. 
 
7. Conclusion 
 

The main objective of this development is to exploit unused computing cycle of 
personal mobile devices and promote science to general public. Prototype of mobile 
volunteer computing, based on Boinc, and edutainment platforms are implemented. The 
edutainment platform is designed to deliver a basic concept of physic while still be 
attractive and fun to play, it is based on a multiplayer online game, called ‘Particle Shot’. 
Visualization is chosen to be a pedagogy to deliver knowledge, through game 
environment and mechanisms which are on actual particle physic property. 
The project is moving forward to an assessment stage. After assessment it will be ready 
and it will be soon available to the public 
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บทที่ 5 
บันทึกประจาํวัน (Diary) 

 
ในบทน้ีเป็นบันทึกประจําวันของข้าพเจ้าขณะอยู่ในโครงการ โดยในเน้ือหาอาจมีการใช้

ภาษาที่ไม่เป็นทางการ โดยบันทึกน้ีข้าพเจ้าได้บันทึกรายละเอียดการใช้ชีวิตประจําวัน การทํางาน การ
เข้าร่วมกิจกรรม การหาประสบการณ์จากการเดินทาง และส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 
June 26, 2016 

 
For my journey which I’ve prepared for months, finally it began today. With a lot of 
support from my family, they all come with me to Suvarnabhumi International Airport 
for my departure. After about 7 hours of air travel, 3 hours transit at Dubai, and 
another 7 hours, I and two of my accompany friends, Cake and Boom, finally landed. A 
first day in Switzerland was also a first time in my life visiting Europe. First step to the 
ground in Switzerland make me realize about how great would being here, and also 
feeling thankful for this great opportunity that I got so I will be concentrate to my work 
which I knew that their are a lot of work for me to do. 
At the airport we all are excited which cause our first mistake. To travel from the 
airport to CERN we have to take a bus which all passenger from every flight can take a 



 
 
 

ห น้ า  | 35 
 

free ticket before leaving the airport. Even we all knew that we must find the free 
ticket machine and we all look for it. But unfortunately none of us found it and we 
think it might be ahead so we left the area and find out we had missed it already. After 
that we met Dr.Norraphat, he kindly came to the airport for us and after he knew that 
we all didn’t take a free ticket, he generously bought us a bus ticket to CERN. We all 
feel thankful for his kindness and also sorry for our mistake. After about 20 minutes we 
arrived at CERN and went to the hostel to check in. It took a while to complete all 
tasks. And now we were hungry, and lucky us, my colleague Jump, who is my junior 
master degree student at KMUTT had arrived at CERN last week. He said he has a pizza 
that he just ate it only one piece and offer us to join him. So that evening we shared 
the pizza and then back to each personal room to rest. 
 
June 27, 2016 
My first official day at CERN! I woke up at 6 am in the morning. I don’t want to be late 
in the first day. I prepared everything and went out to meet my friends. We arranged 
an appointment to meet each other at the front of hotel reception, so I meet them 
there. Afterward we wait for the CERN’s shuttle bus number 3 to travel from our hotel 
Foyer Schuman in St-Genis, France to CERN in Meyrin, Switzerland. Some other summer 
student were also waiting for the bus too. When the bus arrived all people got in the 
bus. Normally you have to show your CERN badge to the driver so he will allow you to 
enter the bus. But I didn’t have it yet, so I told the driver that I’m a CERN summer 
student and this is my first day so he allowed me to entered the bus. I won’t take so 
much time to travel from France to Switzerland. All summer student who just arrived 
this week had to attend the introduction to CERN from Jennifer Dembski who represent 
the CERN summer student team. She welcomed us and spoke about basic information 
of CERN and what we have to do today. Today, we needed to register for our CERN 
badge and also gained a CERN account for accessing CERN’s network. When I and my 
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friends moved to the registration section. I got queue number 155 which means I had 
to wait for 99 queues from there. Meanwhile, I decided to go looking for ALICE’s 
secretaria first. Which was a right decision, there were no summer student there yet. So 
I spoke to a secretary and she gave me my office key. After that I came back for my 
CERN badge, it was about more than 50 queues to go so I waited for an hours until I 
got my badge. I went back to the ALICE’s secretaria again to see my supervisor Dr. 
Filippo Costa, he showed me his office and made a brief introduction about ALICE. It 
been a long day, so in the evening I and my friends decided to go to shopping for 
supplies. We all walked to the supermarket near by. I take a look around and found 
many thing interesting. Something seems to be very expensive, but something wasn’t. I 
brought some food back for the next day. As we backed to our hostel, we decided to 
cook spaghetti that we just bought. 
 
June 28, 2016 

 
 
I woke up at 5 am in the morning because of jet lag. Time in Geneva is follow Thailand 
for exactly 5 hours different. However I started my routine normally from that time. In 
the morning at 9 am there was a lecture about security both physical and computer 
security. After the security lecture, was an lecture of “Particle World” that introduce 
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the basic of present fundamental particle. Which I was glad to participate in the 
training about particle physic in Thailand before I came to CERN. It help me to able to 
understand the lecturer. In the afternoon I went to my office and started my work. My 
work in first day was to setting up all tools and computing environment that I needed. I 
shared the office with my colleague Jump, it made me work easier because I had to 
cooperative worked with Jump. After finished setting up everything and discussion 
about our project direction with Jump, we both went to the transportation service 
center for bicycle rental. We ride our bicycle back to the hostel. 
 
June 29, 2016 
Today, I went to the lecture about nuclear physic in the morning. As a non-physic 
student I found this lecture was understandable, which I think because this lecture just 
only introduce the basic of nuclear physic. However, this afternoon I had to attend a 
workshop that I registered, a ‘ROOT’ workshop. The place that held the workshop is 
quite far from the main building. I took about half an hour to get their. Building in CERN 
are normally not height, from what I saw I think the average height is about two floors. 
And today was a sunny day, the temperature raise to 30 degree celsius, but I can feel 
the sunlight that burnt my skin. Eventually, I managed to get their in time. The 
workshop was ran by two lectures, both switch to explained and introduced an 
example of using ROOT software. Which I think it is a very useful tool for scientific 
calculation, because it was custom designed to working with data processing from LHC. 
There were many people attend this workshop. I think this workshop is good for both 
computer and physic students, because computer student can learn ROOT software 
design and physic student will learn about how to make use of ROOT software. At the 
end of the day, we decided to cook for our dinner. Since vegetable that we brought 
might be rotten. Our menu was spaghetti with Japanese curry sauce. We had some 
mushrooms, vegetable, and spaghetti left from Monday. And Jump brought the 
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Japanese curry powder from Thailand. Just right after we finished cooking, some guy 
walked into the kitchen with bread and raw mushrooms in his hand. I greeted him and 
introduced him to all of my friends. His name is Hercules (Iraklís) from Greek. I invited 
him to try our spaghetti, he accepted our invitation and we received a good feedback 
from him. 
 
June 30, 2016 
I woke up at 7.30 am today, it almost lated. Maybe because last night I went to sleep 
too late, finishing my backward diary. I hadn’t time in the previous day that I just 
arrived but after this day I think I was now able to done my daily in each day. So I had 
boiled egg and milk for breakfast then went to the lecture. Today lecture was about 
theoretical in particle physic by Andy. At first he started with introducing special 
relativity and quantum mechanic. As a non physic student, I tried to catch up what 
lecturer spoke. Since, I had no background in both special relativity and quantum 
mechanic, I had to be open minded. Which I found it very interesting at first in special 
relativity topic, but turn out it required some background for further topic like quantum 
mechanic. And again it was very important to be open minded, and I was finally able 
to catch up the overview of the topic. However, it seem to be impossible for me to 
understand every line of all equations on that black board. After finished the lecture, I 
had to visit CERN Data Centre & the Antiproton Decelerator. I was looking forward to 
see the data center because I thought it must be very huge and high-tech. But after 
arrivaled I was disappointed. They only allow us to be in the room and look at the rag 
of clusters, which is only a part of it. At first, I imagined I was going to see all CERN’s 
Tier 0 data center. However, visiting Antiproton Decelerator was more exciting. I saw 
the synchrotron accelerator which is likely as the same size from Thailand, but the 
walking path is just on top of it! For dinner we went to shopping again, this time I got 
some beef. Its test was amazing. 
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July 1, 2016 
I got up early and start my day with another steak and omelette. It really made my 
day. I went to my office at the morning and started my work. Today I had an 
appointment with my supervisor so I would be great if I could get everything done 
before afternoon. After lunch, I prepared all of my work, test it again and again, to 
make sure that everything should be work properly. Finally, my advisor sent me an 
email, told me that he was available in his office. So I took all my stuff and went to his 
office. I showed him my work. At the first visual he gave me a good response, which 
made me feel relieved. However, this was just only the first progress, I still had a lot of 
work to do. My advisor told me to continue on my work and he would love to see the 
next progress soon. I went back to my office and continued my work. 
 
July 2, 2016 
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Today, I and my friends had an appointment with Dr. Norraphat. Since physic teachers 
from Thailand will be arrived at 2 pm.. So we met with Dr. Norraphat at 9 am., and he 
kindly took us to tour around Geneva. We went to St Peter's Cathedral, it is a very nice 
place. We bought ticket to walked up to the tower inside the Cathedral. We can saw 
Geneva in a very far distance and also Jet d'Eau, a big fountain from Geneva Lake. After 
saw Jet d'Eau from the tower we took a boat across Geneva Lake to see Jet d'Eau. It 
seems very height when you come to see it closely. I wonder how much power to 
push the fountain to be that height. We had our lunch at some food court inside the 
department store, I cost much more than the food I cooked myself, but it was cheaper 
than restaurants in CERN. After that we went to Geneva airport to meet the teachers, 
and then came back to CERN. In the evening we went to United Nation (UN), to see a 
broken chair. We walked around Geneva lake for a while before we came back to our 
hostel. 
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July 3, 2016 
Today was Sunday, I got up at 8.30 am., as we planned, today we will go to brought 
some food back and cook dinner together. Again we went to Carrefour near our hostel. 
We need supply of one week. After shopping we came back to hostel and will meet 
again at 6 pm.. I decide to use this time doing some research about traveling in Europe. 
At 5.30 pm. We decided to meet early to discuss about travel plan for our trip during 
weekend. For dinner we cooked pork steak with potato fries and ate them together. 
 
July 4, 2016 

 
I got up early to had breakfast and made something for my lunch. I had yogurt and 
cereal for breakfast while fried eggs and vegetable for my lunch. I put my lunch into 
microwaveable container so I will use a microwave machine at CERN restaurant to heat 
up my lunch. Today, I attended ‘Introduction to Accelerator Physics’ and ‘Detector’ 
lectures, I think I could make use of these lecture to improve my work. Or at least 
some idea of briefly concept about how to accelerate particle or how detector work. 
The introduction lectures gave me a historic review of the evaluation of accelerator, 
which was quite amazing. The truth was all many years physicist use the same concept 
to built accelerator. But with more knowledge and better technology we built more 
efficient and powerful accelerator. At lunch I went to the restaurant I and ate my lunch 
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with my friends. After that I came back to my office and read papers which I got from 
my advisor. At the end of the day, I did laundry for the first time. It cost 5 Euros for 
each time you do laundry, 2.5 for washing and another 2.5 Euros for drying. 
 
July 5, 2016 
I’ve prepared my today breakfast and lunch at last night. So I just had to put my meal 
in microwave machine and then it ready to be eaten. I went to lecture that continue 
from yesterday, but today they describe in detail about accelerator which had many 
equation that I didn’t understand. I tried to asked my friends about it, after their 
simplification, I understand the concept of the acceleration but not the equation. The 
last lecture for today was ‘Standard Model’, which I heard everybody (the physicist) 
talked about it for many times. I know that it is a model to predict some behavior of 
all particles that we known. And I also known that every particle that currently 
discovered follow all theory are all fit with this model very well. I thought if I am able 
to understand this, particle physics would be easier for me to understand. And I was 
right the standard model really leads to everything in particle physics world. But the 
ugly truth was you also need to know everything that it leads to or else you won’t be 
able to understand it. There are a lot of symbols in the equation and these symbols 
are from the interaction of other symbols. I wasn’t even know how to call all of that 
symbols. So in the evening I came back to my office and continued my work. Today, I 
talked to Peggy, she is a secretary of ALICE, my advisor told me to asked her about 
some issue from my project. She leaded me to had a conversation with design team. A 
lot of people discussed about my issue and finally we got the solution. I was very 
appreciated for Peggy help and also everybody that helped me today. 
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July 6, 2016 

 
Today I attended OpenLab lecture at the afternoon. The lecture topic was about 
introducing overall computing unit and resources that CERN use. CERN handle a lot of 
data that LHC produce. And also a network connection from all over the world that 
retrieve the data for backup and analyze. It was very amazing to know and see the 
amount of number and that kind of unit multiplier. I found everything in this lecture 
was all understandable and more reasonable that the theory of physic thing in the 
morning. In the evening I went to Summer Students Welcome Drink Party which every 
summer students came to had some food, talked, and get to know each other. 
 
July 7, 2016 
Today every summer students had to go to the globe in front of CERN to took a group 
photo. Everybody arrived in time at 9:00 am. It took only not more than 15 minutes to 
took a picture. Then everybody went to the lecture. I was again, went to the OpenLab 
lecture in the afternoon. Today’s topic was about DAQ or data acquisition. CERN 
manage to reduce and filter the data from detector in LHC that they are not interest, 
such like the data of particle that we already known. It very important to keep data as 
much as possible, however CERN can’t keep all of it at once. Because there are so 
many sensor in the detector which produce a lot of data. All of this data need to be 
processed before it had been stored. So not only the storage resources but also 
computing resources are required to process online data. 
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July 8, 2016 

 
Today, I focused on my work. I reported my advisor about my progress, since next 
week he won’t be available at the office. I cooperated with my team at Thailand to 
build my project. At the end of the day, we went to Geneva to Tomato feastival and 
Geneva International Summer Festival & Academy of Music. At the festival, there are 
many food shop and a lot of cheese, fruits, and meat sell around the main stage. 
There are plaything like bumping cart, mini train, and many other stuff. In the evening 
we went to the globe at CERN, since we have to wait for 45 minutes for next train and 
there was an International Film Festival at CERN this week. As we arrived they were 
watching ‘Angry Birds’ movie. The weather was very nice, I a bit cold as watching 
movie in cinema but the air was fresh, because they watched movie in the open air, 
sat on ground covered with grass. I was very impressed by many festivals in Geneva. 
 
July 9, 2016 
Saturday was here another week was passing. I went to Carrefour with Jump and Boom 
in the morning, since today we will cook dinner together so we brought all ingredients 
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for tonight. Back from shopping, three of us decided to go to office at CERN, we want 
to be able to finish our work in time. 
 
July 10, 2016 

 
It’s Sunday! I and my friends went to Geneva lake for swimming. It cost us 2 CHF per 
person to get in. There were many people came here for sunbathe, it was a very sunny 
day. Inside the place there were only four trees, which meant not a lot of place to 
hide from sunlight. Finally, we were able to get some small place, sat on the ground 
near the tree. Without losing any time, I took of my shirt and went to the water. The 
water was very clear and also very cold. Not only swimming in the lake, there were 
also another activity in this place. There were a tower which has three floors for 
people to climb up to the tower and jump down into the lake. I only jumped from the 
first and second floor, the third floor was too high for me and it could be dangerous 
for me to jump from that height. We decided to return to our hostel about 5 pm. I 
took a shower and found out that my skin was burned. My face and my body were 
tanned. I felt the painful at both of my shoulders.  
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July 11, 2016 

 
Beginning of the working week days. I focus on my work at the morning while in the 
afternoon I went to OpenLab lecture. In the evening I ate dinner with my friends Jump, 
Cake, and Boom. I cooked ‘Panang’, while Cake did green curry and rice. We also 
invited Iraklis, our Greek friends who live next to Boom, to join our dinner. We all have 
a conversation about many things mostly about our hometown and our routine life. In 
the end Iraklis kindly shared his cantaloupe with us after we separated and went to our 
rooms. 
 
July 12, 2016 
The weather was warmer last night. I woke up in the middle of the night because it so 
hot. In the morning I started my work like everyday. However in the afternoon it was 
raining which I couldn’t travel to the OpenLab lecture today. So I continued my work 
since the end of the day. It was raining in the evening, my friends decided to go to 
Carrfour while I prefered to stay. They had to cycling through the rain. 
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July 13, 2016 
The weather was cold today. I thought after the hottest day, rainy day would come 
after. And after the rain it will be the cold day. We all cycled to work like every day.  
I set my goal for my work today and completed it. At night, about 11 pm, there are 
firework near my hostel. I was woken up by their noise. 
 
July 14, 2016 

 
Today after work we met with P’Phat (Dr.Norraphat) to go to Ferney, France for Bastille 
Day. There were a lot of people came to see firework. Today weather was very cold, 
about 12 degrees celsius, and I forgot to bring my jacket with me today. It was really 
cold night but luckily my body was strong enough to handle the cold. 
 
July 15, 2016 
It was a bit terrifying when I heard a news about terrorist attack on last night at Nice, 
France. The terrorist drove a truck and hitted people during the firework celebration on 
Bastille Day. Lucky me and all my friends, that it didn’t happen to us last night. 
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July 16, 2016 

 
 
This week we went to Mont Salève, Geneva. We took a cable car to the top of 
mountain. It has a very good view up there. We were able to see Mont Blanc from 
there. We had lunch on the grass field on top of Mont Salève. It was a very wonderful 
time up here. I could feel fresh air, it was so pure, no pollution and no one smoking. 
We had enjoy the time on this trip. However, excitement of this trip didn’t come to 
the end yet. While we were on our way back at Geneva train station. We found out the 
road had been blocked, made none of any tram or bus could pass. We moved closer 
to see what happen. At first we saw nothing but only an empty road. My friend asked 
an old lady from the crowd what happen. She slowly answered with hand gesture 
‘bomb’, at the same time I saw a police with bomb protection suit was walking into 
the site toward the suitcase that was left in the middle of the junction. I didn’t want to 
find out it was a bomb or not. I called my friends out from their, then walked along 
the street got out of the crowded train station. It was a very excited moment, and I 
never saw a real police with protection suit before. I only saw it on television or viral 
clips. At the end we were able to be back to our hostel safely, only a bit late than our 
first expect. 
 
July 17, 2016 
Today we decided as a rest Sunday. I cooked some bbq pork and also made some 
dessert, a honey toast (actually it should be called maple toast) I use maple syrup that 
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I had bought from carrefour. It may didn’t look that good, but it’s test was really 
amazing. I thought it would hard to make dessert while I was here, but maybe I was 
wrong. My family called me today, I told them about what I saw yesterday. They seem 
worried and told me to becareful. 
 
July 18, 2016 

 
Monday again, the weather was good today. I felt like I want to lay on my bed for a bit 
long, but I can’t. I got up, had my breakfast and went to my office. I worked as usual 
today, nothing new. In the afternoon I went to visit ATLAS control room and the 
Synchrocyclotron (First CERN’s accelerator) which were very amazing. At the end of the 
day, I again cooked some pork steak, since I had plenty of pork left. I considered it was 
a big meal, and I enjoyed it very much. 
 
July 19, 2016 
Another ordinary work day for me. I felt my work still had a lot of things to do. I was 
worried a bit. So today I tried to concentrate to my work as much as possible.. 
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July 20, 2016 
Today I went to ISOLDE lab to visit and see the accelerator and their work. I saw many 
component of the lab through glass windows. Unfortunately we won’t be able to get 
in because not enough space for all students to get in. However, instructor pointed to 
an iron cage that inside contain many electronic devices, and she said that engineers 
designed the gap between the cage and the devices to protect both physicists and 
devices. She said that as a physicist we do like to touch things, the gap is far enough 
for do not allow any physicists  to touch the electronics or even reach it with any 
items they can find. After I came back to my room, Tonight I decided to work as much 
as possible. But to be sure I won’t get hungry in middle of the night, I cooked and ate 
a lot before started my work. 
 
July 21, 2016 
I worked until 2 am last night. I think an environment at night was very effective 
environment for working. Since tonight was quite hot and I can’t sleep while left 
windows open, because I live on first floor. But I can open the windows as I awake and 
did my work. My work got a lot of progress today. I thought next week I would show 
this progress to my advisor. 
 
July 22, 2016 
Ordinary day of working. I went to my office as usually and continue my work. 
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July 23, 2016 

 
This weekend, I, Cake, and Boom planned to go to Paris, France. We took a train at 6 
am which we had to ride a bike from our hostel to CERN to be able to catch a night 
bus at 3 am. Since if we used ordinary bus, the first bus from CERN to a train station is 
5 am which left us only 15 minutes to ran to the train, it was too risky. I slept all 3 
hours on the train. And finally we were now at Paris. First we went to a hotel that we 
booked by metro. By walked to the metro station and during on every transportation 
made me a bad first impression. I always thought Paris was a city of fashion, everything 
in this city might be neat, and beautiful. But I was wrong, in reality, I saw a lot of 
garbage on street and metro station. Cigarette, bubble gum, plastic bottle, and 
animal’s feces were spreaded everywhere. Paris was so dirty, I thought Bangkok was 
cleaner than this place. However we had to move on. We met with two of our friends 
from DESY, Job and Porplar. We all went to ‘Arc de triomphe du Carrousel’, to saw the 
greatness of the ark. I used to saw one of this at Laos, but this one in France was 
bigger. In the evening we had dinner at some cafe near Eiffel Tower. We tried some 
escargot, I found it was edible for me but its price doesn’t seem to be that attractive. 
After fulfill our stomach, we went to Eiffel Tower and took some pictures. 
Unfortunately it was so late so we didn’t go up to the top of the tower. We went back 
to our hotel, I have to admit that this was the first time for me to rest in shared 
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bedroom hotel like this. There were six beds in a single room. Most of them already 
slept. I tried to be as quiet as possible. I was very tired today, so I fell asleep easily. 
 
July 24, 2016 
 

 
We got up and ready for another day in Paris. Today we were going to ‘Louver 
Museum’, the most famous museum in France. It was a very huge place, there are 
many zone which show sculpture, painting, and other stuff. I saw mummy on Egypt 
zone, ‘Dying Slave’ by Michelangelo, and of course ‘Mona Lisa’ by Davinci. I thought I 
would take whole day to see them all and more than a day if you want to admire all 
of them. But we don’t have that much time, after 3 hours we left the museum and 
went to our next stop, ‘Cité des Sciences et de l'Industrie’ as it claimed to be the 
biggest science museum in Europe. It not contained any new knowledge for me, as a 
graduated student, but the way they used to present all the knowledge were very 
interesting and it could be very useful for children. They can learn by themselves by 
see the actual things in front of them instead of just trust and remember what was 
written in text books. At the end of the day, Job and Porplar had to go back to 
German, to Desy, while I, Cake, and Boom will stay for another day. So in the evening 
we decided to go back to Eiffel Tower again to go to the top of it. We bought a ticket 
to use lift to get to the top, because it could save a lot of time instead of walking by 
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feet. I saw the whole Paris on top of the tower. Up there, there was a macaron shop, 
since macaron was a famous dessert of France, I few macarons to test them. 
 
July 25, 2016 

 
Today we’ll back to Geneva by plane. However we managed to visit ‘Notre Dame’ 
church before leaving. And this time we won’t forget to take a free ticket at Geneva 
airport. 
 
July 26, 2016 
Workday, I did my work as usual. In the evening I went to Carrefour for supplies. I also 
did laundry today. 
 
July 27, 2016 
In the morning I tried to cook something that easy and able to fulfill me for breakfast 
and lunch from the ingredients that I brought yesterday. 
 
July 28, 2016 
Today there was a new physicist came to work in my office. But we didn’t speak much 
since everybody had their own work to deal with. I also got an email reminded me 
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about my contract extension, since the old one will be expired soon. I asked my 
friends from Thailand to get a signature of Computer Engineering Department chairman. 
 
July 29, 2016 
It seem to be on rush today. I wanted to get my all work done in time, so I decided to 
simplify my meal, made something that quick to be prepared and easy to be eaten. I 
made tuna sandwiches, I love tuna sandwiches. My mom used to do it sometime, I 
asked her for her secret recipe. Finally I got it, and it really reminded me of my mom 
tuna sandwiches like I ate it at home. At the end of the day after came back from 
Carrefour, I found out one key was missing from my key chain. It was P’ Phat’s key. 
This stress was going to kill me. I tried to remind what had I been today. Could it 
dropped at my office, at the restaurant, or at Carrefour. Since I try to pulled everything 
in my pocket out, take a looked all around the floor, in my room, in the kitchen. But I 
didn’t see it. I ride my bicycle to Carrefour again, but I didn’t see it neither. I hope it 
would be somewhere in or in front of my office.  
 
July 30, 2016 
We went into Geneva today. Since we already bought a prepaid card for transportation 
in Geneva, because we found some difficulty in finding coin to buy a ticket. We didn’t 
specifically plan what to do in Geneva. Cake wanted to go to the victorinox store. But 
when we arrived at the train station in the middle of Geneva. It started to rain, so Cake 
decided not to go on to his knife shop. We all went to Migos and bought some 
vegetable to make ‘Suki’ as our dinner tonight. After that Cake suggested to stop at a 
sport shop in the middle of our way back to CERN. It was a really great place, many 
items were on sale. I got new jacket and pants for 70 percents discount. I had intended 
to get some new cloth, prepared for visit low temperature environment on top of 
many mountains. 
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July 31, 2016 
Today I didn’t go anywhere. Just stayed in my room doing some research about my 
work and travel plan for next weekend. 
 
August 1, 2016 
I was looking every where near my office for the key that I lost. But I didn’t see any 
sign of it. This was so sad for me. I thought I will told P’ Phat. I got an email from 
summer student team about a summer student presentation session that will be held 
on next Monday. I registered for the presentation at very first days I arrived CERN. I 
discussed and planned my presentation with Jump, since he will share the 
presentation session with me. We work on the same project but responsible in 
different part. At the end of the day I sent the presentation to my advisor. 
 
August 2, 2016 
I got some feedback and comments from my advisor about the presentation. Overall 
of it was great but their were some words that might be changed. And my advisor also 
suggested that we should recorded a short demonstration video and added into the 
end of presentation. I fixed all slide and setted up all devices to be ready for recorded 
tomorrow. After three days, I had searched for the missing key. I thought I wouldn’t see 
it again. So I messaged P’ Phat to tell him and made an apology. He accepted my 
apology and told me to let it go. But anyway I feel guilty of my mistake this time, so 
everywhere I go I’ll keep looking for it. 
 
August 3, 2016 
I felt that missing key still haunting me, I looked at the floor everywhere I walked pass. 
Hoped that I would be lucky and found it one day. I started my today’s work with 
recording a demonstration of my work. I asked Jump to bring his camera to the office 



 
 
 

ห น้ า  | 56 
 

so I could used it for the record. At the end of the day there was an poster event for 
20 summer students to show their work. I went to see some of their work, really 
wanted to know what other do during this program. However among 20 posters there 
were only two of them that I could read the title and understand. Other poster were 
related to physics while this only two were IT. One of them is BPM (Business Process 
Management) and other one was about streaming computing on cloud. 
 
August 4, 2016 
The summer student team emailed me about the presentation session. They told me 
that Jump can’t shared the presentation session with me, since he was not official 
summer students. So today I worked on changing the presentation slide and listened 
to Jump explained his work to me so I could made an introduction of his part. 
 
August 5, 2016 
My presentation slide was finished last night. Today I drafted my script for the 
presentation. Normally I like to write a script before any presentation, but I will not 
bring it with me at the presentation because I will look at it and I don’t like that it 
make you look unprofessional on stage. However writing a script before presentation 
give me a time to think about every details that I will present, every words and flow of 
presentation. It also allow me to estimate time to present so I could adjust if it too 
long or too short. In a very intense presentation that I need to put a lot of information 
in a short period of time, preparation is the most important thing. Every information 
and detail including a dynamic and tone of the speech must be practiced many times. 
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August 6, 2016 

 
 

Mont Blanc!! Today we went to Mont Blanc. We took a bus that we booked. It took 
about one and half hour from Geneva airport to Chamonix. It was very cold at 
Chamonix. A temperature was about 6 degrees celsius in the town and -6 at the top of 
Mont Blanc. I brought a day pass ticket so I can access many cable car and visit many 
place from Chamonix. My first destination absolutely had to be the highest place on 
Mont Blanc. It took about 10 minutes on cable car until arrived at the top destination. 
At the top everything were white. A lot of snow cover most of the top of the 
mountain. This was a first time I saw snow. The white of snow reflected sunlight and 
everything up there were so shiney. Not only snow but also clouds, with both I 
couldn’t open my eyes wildly if I not wear my sunglasses. I not missed an opportunity 
to test it, the snow. As I was at the highest place, I thought no one would able to 
touch this snow on the top, so I found some snow beside the path and test it. Umm, 
the texture of it, it’s very fluffy in my hand. It was so small particle of ice. I never 
thought that an ice could be this small and fluffy. It’s smaller and softer than any 
Bingsu I had been tested so far. I think it would be a great idea if I had some syrup with 
me right now. After came back from the top, I took a break for lunch. After lunch I 
went to an ice cave. A cave that made of ice. It was very amazing trip today. I took a 
bus to get back to Geneva. 
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August 7, 2016 
I had to admit, yesterday trip was very amazing and also consume a lot of energy too. I 
felt very tired today. I spend most of time for resting. I think I travel to early yesterday. 
 
August 8, 2016 
I went to work in the morning. There were no lecture today. I adjusted some part of 
my presentation. Now I was ready for tomorrow presentation. 
 
August 9, 2016 
I slept and got up a bit early than usual because I didn’t want to be late for the 
presentation session. I remind all presentation and script while I showered. There was 
nothing to be worried. I took a shuttle bus to go to CERN. I was the first who arrived. 
After a while some of summer student organizer team appeared. She asked me am I a 
presenter today. I applied to her then she led me into the room. I was a third 
presenter for today. Jump, Cake, and Boom appeared to see me present. After two 
summer students presented, it was now my turn. I stept up to the stage, my 
presentation slide already prepared. I started to present, it was very smoothly. I saw 
my advisor Filippo Costa came and saw my presentation. At the end of presentation 
many people ask a lot of question. All of the questions were for details of my work, 
since I can’t cover all detail in every component in this presentation. I felt happy when 
people asked this kind of question to me. It shown that they really interested in what I 
had just present and wanted to know more in detail. After my presentation, today was 
also Cake’s presentation session too. I watched him present, it was a good 
presentation. Some people ask about a calculation in his slide at the end. 
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August 10, 2016 
After presentation I still had to submit a report about my work, so today I will start 
drafting my report. Today Boom had her presentation so I, Jump and Cake went to the 
presentation hall to watched her. She also done it very well and will continue on her 
experiment. 
 
August 11, 2016 
Boom’s bicycle was stolen today. At the morning that we all decided to cycle to work, 
but Boom’s bicycle was not there. A lock chain was dropped near a place where Boom 
locked her bicycle. Nearly bicycles were fallen too but they seem to be attached with 
strong chain lock. Now we knew, Boom’s bicycle was stolen. We went to a hostel 
lobby and told them about what happen. The reception told Boom to go to police. 
We waited for a shuttle bus to go to CERN’s bicycle rental service. It cost a hundred 
CHF of deposit for losing the bicycle. I thought tomorrow I will bring in my bicycle and 
get my deposit back before something bad happen to it. At the end of the day we got 
an email to go to get our CERN summer student tshirt. 
 
August 12, 2016 
I did a contract extension process today. Since a summer student program was end, I 
needed to extended my contract as ‘User’ at CERN. The process was very easy and 
took only 3 minutes if you had all documents prepared. 
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August 13, 2016 

 
In every weekends after this week I will go travel around Switzerland. Since my work 
already on my plan. So I could spend my free time for travel without any worried. 
Today, I went to Nyon and took a ship to Yvoire. Yvoire is a small city in French, but it 
is a very lovely city. Every building are very nice and there are flowers decorated all 
over the city. I took a ship back to Nyon, Switzerland and then took another steam 
boat back to Geneva. The steam boat is larger and inside it I could see an engine. 
Shiney metal shown how well had it be maintenanced. It was a very good moment 
sailing on the steam boat along Geneva lake. 
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August 14, 2016 

 
I went out with Jump and his girlfriend Memii. We went to Creux Du Van, a curve cliff. 
We had to ride a bicycle to go there. It cost us 34 CHF per person to rent a electric 
bicycle. I never experience in riding any electric bicycle before. But after being here at 
CERN, most of the time I went to work by CERN's bicycle. I had to ride up a hill about 
15 minutes to go to CERN. It was quite a hard time for me at first, but after many days 
a hill wasn’t any problem any more but it still consume a lot of energy. So this time 
we had to ride up to the mountain for 16 kilometers, I thought this trip would be a 
rough trip. But after I got on electric bicycle, I know I was wrong. I cycled with a smile 
on my face since the beginning until the top at the cliff. The panoramic view along the 
way up is awesome. It took one and half hour to get to the top. The view over there 
was also very amazing. There were a people offer a free postcard. We wrote a postcard 
and send back to ourself at our home address. After a moment enjoy the view of 
Creux Du Van, it was time to get back. Unfortunately, Memii got an accident on the 
way back. Only after on the way down, she fell. Her hands, knee, and worst her chin 
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hitted the ground. Lucky there was no serious injure, but she can’t cycle down any 
more. I called to a bicycle rental office asked them for help. It took half an hour until a 
van arrived. We put all bicycles in the van, Jump and Memii sat in the front and I sat in 
the back of the van with bicycles. After arrived at the train station they gave us some 
first aid for treating the wound. I separated with Jump and Memii at train station 
because they booked a hotel at Bern while I had to get back to Geneva. 
 
August 15, 2016 
I slept early last night, my body need some rest after two days of adventure. I work up 
as normal and went to my office by CERN’s shuttle. Today working was not the same, 
Jump was not here any more and my office will be very quiet from now on. 
 
August 16, 2016 
I still worked on my report. I tried to draft all topic that should be contained in my 
report. This should cover all work that I had done at the beginning of this project. 
 
August 17, 2016 
Today I read some papers about assessment methods which I should be very useful 
with my work. 
 
August 18, 2016 
I went to Carrefour to brought some supplies. I started to miss Thai food, so I brought 
some chili and thinking about making some ‘Yum Woon Sen’. 
 
August 19, 2016 
Such a peaceful day. Today I was working and living without any special event. 
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August 20, 2016 
Today Jump came back to Geneva and he will leave Switzerland today too. So I 
decided to went to see him and said goodbye to him. I met him at a department store. 
He brought many chocolate since there was a supermarket at the department store 
which had special about 40 percent discount offer for chocolates. After saying goodbye 
to Jump and his girlfriend Memii, I went back to supermarket to buy some ‘Woon Sen’ 
and chocolate. My first attempt for ‘Yum Woon Sen’ was quite very well but I felt that 
something was missing. The test was good enough already but I thought I needed 
some vegetables to fulfill the missing test in this menu. 
 

August 21, 2016 
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Sunday!! I, Cake, and Boom, had a plan to visit cheese factory at Gruyeres. It took only 
about two hours from geneva to Montreux and one more hour from Montreux to 
Gruyeres. We arrived at the cheese factory about noon so we decided to have lunch 
before visit the factory. We ordered a cheese fondu since it is a signature and 
traditional dish of Switzerland. A main ingredient of fondu is cheese, and we are now at 
the most famous chess factory of Switzerland so I found it is a great opportunity to try 
this menu. After a few minutes everything was seated up on the table. It had a very 
good look. Melted cheese in a pot served with potato and bread. I dipped a potato 
into cheeses fondue, and put it in my mouth. Ow it’s test didn’t go the same way as it 
look. It had a sour and weird test. I found out later that fondue is a melted cheese 
mixed with white wine, so this explained it test very well. I thought it would be great if 
it contain only melted cheese. After lunch, we went to see the cheese factory, an 
actual place that they use to make that famous Gruyeres cheese. It was not that 
amazing, just one people walking around setting up stirring machine that contain a lot 
of milk. After the cheese factory, we went to visit a chocolate factory of Callair or 
Maison Cailler, a famous first chocolate brand of switzerland. We had to wait about 
one hour for our queue to get into a factory tour. We used that time to shopping. I 
bought a bunch of chocolate. Finally we reached our turn for the tour. It was a very 
creative illustrate tour. At the end of the tour, there was a small showcase of 
production line of machines. We saw how a piece of chocolate was made. At the end 
of the line, plenty of chocolate were their for visitors to test. I tried every kind of them. 
 
August 22, 2016 
New week had started. I contracted my team at Thailand to update their progress on 
our project. They didn’t have a lot of progress. I updated mine progress to them. Then 
we discussed what can be done as a next step. 
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August 23, 2016 
I continued on my work all day. At the end of the day my computer got Windows 
update. It took one and half hour to shutdown my computer. I had no other choices 
but to wait. I known and experienced with Windows update before. If I had no patient 
and do the force shutdown, it could damage my laptop. However all of my work were 
backed up on cloud. But if my laptop clash, it would take time to recover it back. I 
missed the last CERN’s shuttle so I walked back to the hostel. 
 
August 24, 2016 
I feel very ill today. I thought it might because of yesterday dinner. Maybe vegetable I 
ate last night was not good any more. I went to work at 10 o'clock today. I felt weak. 
 
August 25, 2016 
I still not recovered from yesterday, but somehow better. Today I got an email from 
my advisor, he would like to had a meeting with me next week. I thought be alright by 
then. 
 
August 26, 2016 
I recovered but not hundred percent yet. I started to prepare my work to be ready for 
the meeting. 
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August 27, 2016 

 
I, Cake, and Boom were planned for weeks to go to Zermatt. We had to find a day with 
nice weather, like today. So we took a train at 6 o’clock to go to Zermatt. Then took a 
train to Gornergrat to see Matterhorn. It was very large panoramic landscape. A lot of 
mountain surround us. I brought a Toblerone chocolate with me. I asked Cake to took 
a picture of overlap of my chocolate and the Matterhorn. It was perfectly match. I 
hiked down from Gornergrat to see another view of Matterhorn. A famous view of 
reflection of the Matterhorn in the water. 
 
August 28, 2016 
After yesterday journey, I thought my body need some rest. I woke up at 10 o’clock.  
I thought it’s important to recover myself before working days. 
 
August 29, 2016 
My advisor finally able to made an appointment with his boss. He want me to present 
my project to him personally. So I prepared the presentation, updated the progress I 
had done since last time summer student presentation. 
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August 30, 2016 
Today after longtime working, I had some accident while walking to get the shuttle. I 
stumbled and fell on footpath. It create scratches on my right hand and knee. I borrow 
betadine from Boom to put on my wound after I were back at hostel. 
 
August 31, 2016 
My advisor emailed me this afternoon. He had read my report. There were some 
mistakes in it. So I spended all of my attention to fix it. I repeatedly read it again and 
again to make sure there were no mistakes left. 
 
September 1, 2016 
I emailed my advisor a new copy of my report. A wound at my hand was not hurt 
anymore. But the one on my knee seem to be pretty bad. I hope it would be great if it 
was healed before Saturday. 
 
September 2, 2016 
Today I presented my work to my advisor’s boss. He seem to be appreciate with my 
work and told me that my advisor from KMUTT would be happy about it. 
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September 3, 2016 

 
 
Our destination was Jungfrau, the top of europe. It’s called the top of europe because 
it is the highest railway built on a mountain in Europe. I prepared my coat and 
waterproof jacket since last night. It must be very cold up there, I thought. I, Cake, and 
Boom, we took a train from Geneva airport to Interlaken Ost (East) station. We used 
swiss travel pass so we will get some discount for the ticket to the top. At the ticket 
counter, there were prices lists show many option of tickets. One of them appeal me, 
a days pass ticket. This type of ticket allow you to travel most of the railways and 
cable cars in Jungfrau region. However, it come only at 3 days minimum. Which means 
if I want to use full potential of this ticket I have to travel in Jungfrau region for 3 days. 
After price comparison, I think days pass would be worthwhile even I used it for 2 days. 
Cake and Boom didn’t have the same thought. They brought separate round trip to 
the top ticket. They paid around 135 CHF for one round trip while I paid about 190 for 
3 days with one time to the top. We continued our journey to Jungfrau. While we were 
waiting for the train, we met Aj.Dusadee Suwannakachorn. She came to Switzerland for 
vacation. Cake and Boom seem to be very excited and happy. Aj. Dusadee joined our 
trip as a special guest. We all went to Jungfrau. It quite cold up there. Every thing were 
white. Sunglasses was a very useful thing that you should have beside of a jacket. At 



 
 
 

ห น้ า  | 69 
 

the top, there is a platform called ‘Sphinx’. We could saw Alps from there. In the 
evening we came down to Grindelwald and walked around the town. It is a small town 
surrounded by mountains. While other enjoy the view, I had to find a hotel for myself 
tonight. It such an impromptu travel. I didn’t prepare anything for this. After we went 
back down to Interlaken, I separated from Cake, Boom, and Aj. Dusadee. They headed 
back to Geneva. I found a Youth Hostel near the train station. It almost 10 pm, so I had 
no other choice. I walked in and asked for a room. There were many types of rooms 
available. I asked for the cheapest one, which is a shared 6 beds room cost around 35 
CHF per night. Lucky me, the reception offer me a better room with the same price. I 
got a room with 4 shared beds and shower. I went to the room. I found there was a 
guy already in the room. He said ‘hello’ to me. I had a conversation with him. His 
name is Peedma. He came from Korea and he is a truck driver in Seoul. He bragged 
about his trip today. He went to a helicopter skydiving. He said it was extremely 
excited and fun. I interested to do so. So I asked him how much it cost. It 650 CHF, he 
replied. That so expensive!! It sound interesting but I wouldn’t spend that much of 
money on it. I took a shower and went to bed. 
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September 4, 2016 

 
 

My real impromptu journey started today. I got up at 7 am. Peedma already left. He 
told me he will go to Zermatt this morning. I took a shower and went down to the 
hotel restaurant. Breakfast was included as I was a guest of the hotel. They provide 
simple things like breads, cheeses, ham, fruits, with drinks as breakfast. I took as much 
as I could but not too much. I bought Swiss sausage and grapes from minimart near the 
train station. I took a train up to Grindelwald and then took a cable car to First. It was a 
very long way on the cable car. After I arrived at First, I immediately found that my 
ticket was already worth. For time to time, Cake always want a panoramic picture of 
the Alps. But it was too expensive if you just bought one from the store. So he said he 
wanted to take a picture of the Alps be himself. This moment remind me about his 
words. Because in front of me right now was a panoramic view of the Alps. Today was 
a good day, with only few clouds on the sky. I took a picture with my mobile phone. 
After 5 minutes walking from ‘First’ cable car station. There is a ‘Cliff walk’. Like its 
name it is a path built along the cliff. Without any hesitantly, I walked along the path. It 
was an amazing experience. After enjoy the view on the cliff I continue hiking to the 
lake on the mountain. The sign said it took 50 minutes to get there. All along the path I 
could see the Alps. I slowly walked along the path. After an hour, I finally reached my 
destination. I had a good spot to sit and had my lunch. It was a very nice view of the 
Alps and lake I got up there. Wind was breezing while I had my lunch. Looking like it 
was going to rain soon, I packed my stuff and ready to move back. I took another cable 
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car to go to another route for getting back. It started to rain in the evening. I went to 
the hotel and rested. 
 
September 5 - 7, 2016 
I took the first train at 6 am and back to CERN. My advisor sended me an email about 
my report. He said that I was good. But I thought it should be better if I add more 
detail into it. So during this week I posted myself into the report. I wanted everything 
to be ready before I leave. 
 
September 8, 2016 
Today was a holiday in Geneva, a Jeûne genevois day. Different city in Switzerland will 
celebrate this holiday but in different day. My advisor ask me to come to work today, 
because he want to finalize my project. So I came to CERN. It was very difficult since it 
was a holiday, even for CERN. There was no CERN shuttle bus today. I took public bus 
to go to CERN. And a normal door that I used was closed. I had to go to the main 
entrance. A security guard asked for my badge. He scanned the badge and let me get 
in. CERN was very quiet. I went to see my advisor. Since the restaurant in CERN was 
close. He took me to another Italian restaurant in town. After lunch, we went to ALICE. 
I saw a hole that has the ALICE detector inside. But right now it was operating, so they 
sealed the hole. My advisor showed the containers that contain computer to do data 
acquisition (DAQ). He also guided me into an ALICE operation room. It was similar as 
ATLAS operation room. 
 
September 9, 2016 
It’s Friday. We got visitors today. Porplar and Job, summer students from DESY went to 
visit CERN before they headed back to Thailand. We welcomed them by cooking 
dinner for them. 
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September 10, 2016 
Today I stayed at my room while Cake, Porplar, and Job went to Chamonix. Cake 
guided them to Mont Blanc. In the afternoon, I went to Migros in France. I brought 
some supply for today dinner. In the evening we had dinner together. Tonight menu is 
spaghetti with pork Japanese curry. 
 
September 11, 2016 
Job and Porplar were leaving today. We all went to Geneva at the morning. So they 
could took some picture of Geneva lake before leaving. After that, I, Cake, and Boom 
went to reptile museum near CERN. It cost only 8 CHF per person. They had a lot of 
reptiles like poisonous frogs, snakes, turtles, spiders, and lizard. It was very amazing. I 
saw many species that I had never seen before. Today was a very interesting day. 
However, after we on our way to get back. Cake realized that his wallet was missing. 
He told that he putted it into his handbag. But he didn’t close the bag. We went back 
to the museum and airport. But unfortunately we didn’t found Cake’s wallet. I thought 
it was a pickpocket. Geneva isn’t a place that you have to pay attention all the time. 
But it was safer if you took a good care of your belonging. 
 
September 12, 2016 
Last week of working at CERN. Today my advisor approved my report. I would read it 
again to make sure there was no mistake. 
 
September 13, 2016 
After many times reviewed on my report, I submitted my report to CDS (CERN 
document server). In the evening, I went to Carrefour. I brought some supplies for the 
rest three days. I felt like three months wasn’t so long. I enjoy everything here, learning 
new things that i never know, met a lot of people, and travel to many places. 
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September 14, 2016 
I cleared my office, washed my clothes, and started packing my suitcase. 
 
September 15, 2016 
Last working day, I went to my advisor’s office to say goodbye. He asked me am I 
enjoy as a summer student here. I do, I really do enjoy it. But it was a time to say 
goodbye. 
 
September 16 - 17, 2016 
Goodbye Switzerland, and goodbye my friends. 

 


