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คํานํา 
 

 รายงานเล่มน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 
2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของนางสาวจินดารัศมี พรหมเผ่า ซึ่งมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 
4 บท ประกอบด้วยบทที่ 1 อธิบายเก่ียวกับกิจกรรมโดยทั่วไปของโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ประจําปี 2559 บทที่ 2 คือรายงานการทําวิจัยที่ทําร่วมกับเซิร์นระหว่างเข้าร่วมโครงการน้ี บทที่ 3  
เป็นบันทึกประจําวัน ซึ่งรวบรวมทุกความประทับใจและประสบการณ์การใช้ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดการ
เข้าร่วมโครงการ และบทสุดท้ายเป็นประสบการณ์และข้อเสนอแนะ ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ท่ีสนใจจะเข้าร่วมโครงการร่วมมือโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นในปีต่อไป หรือผู้อื่นที่สนใจ 
สามารถติดต่อข้าพเจ้าผ่าน Jindaphrom@gmail.com เพ่ือสอบถามได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็
ขออภัยมา ณ ที่น่ีด้วย  
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ของใช้ประกอบอาหาร อีกท้ังคําแนะนําในการใช้ชีวิตอยู่ในเจนีวาตลอดโครงการฯ 
 
 ขอขอบพระคุณพ่อภูมิใจ แม่สุพิน และพ่ีเจษฎาพงศ์ที่คอยเลี้ยงดู ให้กําลังใจและการ
สนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมา  
 
 สุดท้ายขอขอบพระคุณโครงการร่วมมือไทยเซิร์น และสถาบันที่เก่ียวข้องได้แก่ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมที่มีประโยชน์ทําให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ได้มาซึ่ง
ความรู้และประสบการณ์ 
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บทที่ 1 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําป ี2559 

 
 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมได้มีโอกาสเข้าร่วมการทํางานวิจัยกับคณะนักวิจัยท่ีเซิร์น กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าฟังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
เก่ียวกับเรื่องฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ทางทดลองกับผู้มีประสบการณ์การทําวิจัย นักศึกษาจะได้ทําวิจัย
กับกลุ่มนักวิจัยในเซิร์นระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการมีการจัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบ
กิจกรรม (workshop) ให้ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการทําวิจัย อีกทั้งได้เข้าเย่ียมชม
ห้องปฏิบัติการภายในเซิร์น ซึ่งในช่วงเวลาน่ีนักศึกษาจะได้ทําความรู้จักกับนักศึกษาจากทั่วทั้งมุมโลก
ที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ และตอนท้ายของโครงการนักศึกษาจะต้องส่งรายงานเก่ียวกับงานวิจัยของ
ตนเองให้กับเซิร์นก่อนวันสุดท้ายของสัญญาการทํางาน ระยะเวลาตลอดโครงการอยู่ระหว่าง 8-13 
สัปดาห์ 
 
1.1 การบรรยาย 

 ส่วนของการฟังบรรยายจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
เวลา 9.00-12.30น. ของทุกวัน การบรรยายจะเน้นบรรยายเก่ียวกับฟิสิกส์แต่ในส่วนของวันแรกจะเป็น
หัวข้อทั่วไปท่ีทุกคนสมควรที่จะเข้ารับฟัง ในช่วงท้ายของการบรรยายนักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย
แก่ผู้บรรยายในช่วงเวลาประมาณสิบนาที และมีชั่วโมงเสริมสําหรับบางการบรรยายท่ีนักศึกษาสามารถ
พูดคุยสอบถามเพิ่มได้เป็นเวลาหน่ึงชั่วโมงของแต่ละวัน ซึ่งสามารถดูเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาได้ 
ผ่านทาง http://summer-timetable.web.cern.ch/summer-timetable/ นอกจากน้ียังสามารถ
ดาวน์โหลดสไลด์และดูการบรรยายย้อนหลังได้ โดยมีหัวข้อบรรยายตังต่อไปน้ี  

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 
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9.  Flavors 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 Hadron 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 Hadron Colliders 
22.  Physics and Medical Applications 
23.  Monte-Carlo Techniques 
24.  Introduction to Cosmology 
25.  Astroparticle Physics 
26.  What is String Theory? 
27.  Collimation System 
28.  The first direct detection of gravitational waves 

 

  

รูปท่ี 1: บรรยากาศระหว่างฟังบรรยาย 
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รูปท่ี 2: รูปหมู่ของนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2016 
 

1.2  Workshops 

 ในส่วนของ Workshop เป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้ฟังบรรยายและลองมือปฏิบัติการด้วย
ตัวเองเพ่ือเสริมทักษะท้ังทางด้านการเขียนโปรแกรมและการทดลองท่ีมีประโยชน์ สามารถที่จะดู
รายละเอียดของแต่ละคอร์สได้ตาม http://hr-dep.web.cern.ch/content/summer-students-
workshops ซึ่งเราจะต้องรีบสมัครเม่ือแต่ละคอร์สเปิดรับจะรับในจํานวนจํากัด ซึ่งมีหัวข้อดังน้ีคือ 

1.  Characterization of the scintillating fibers 
2.  Characterization of a simple particle detector using cosmic particles 
3.  MadGraph 
4.  Scintillating Crystals 
5.  Cloud Chamber 
6.  Micro Pattern Gas Detector 
7.  ROOT 
8.  Silicon Sensors 
9.  Data Acquisition 
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10.  Working with a Beam Line in the North Area 
11.  Characterization of Silicon Photomultipliers 

1.3  การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในเซิร์น 

 การเย่ียมชมห้องปฏิบัติการนักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งทุกคนจะได้เย่ียมชม 4 สถานท่ี
น่ันคือ 
1. Antiproton Decelerator 
Antiproton Decelerator เป็นปฏิบัติการเพ่ือที่จะได้ antiproton ที่มีพลังงานต่ํามาใช้ศึกษา
เก่ียวกับปฏิอนุภาค ปัจจุบันน้ี Antiproton Decelerator จะส่ง antiproton ให้กับกลุ่มการทดลองท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิสสารได้แก่ AEGIS, ALPHA, ASACUSA and ATRAP อีกทั้งกลุ่มการทดลอง ACE ก็
ยังใช้ antiproton ในการศึกษาความเหมาะสมสําหรับการบําบัดมะเร็ง 

 

 รูปท่ี 3: รูปอาคาร Antimatter factory และ ห้องปฏิบัติการทดลองภายใน Antimatter Factory 

 

รูปท่ี 4: ห้องปฏิบัติการทดลองภายใน Antimatter Factory และนักศึกษาปริญญาเอกกําลังบรรยายเกี่ยวกับ
การทดลองของ Antihydrogen Trap 
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2. Data Centre 
ศูนย์กลางข้อมูลของเซิร์นเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงของเซิร์น ทุก ๆ บริการรวมทั้งอีเมล์ การจัดการข้อมูล
ต่าง ๆ วิดีโอการประชุม จะใช้ส่วนน้ีในการจัดการซึ่งนักศึกษาภาคฤดูร้อนได้เข้าไปเย่ียมชมดูห้อง Data 
Centre และมีวิทยากรบรรยายเก่ียวกับประวัติของ Data Centre และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย 

 

รูปท่ี 5: ภายใน Data Centre และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์ 

3. Synchrocyclotron 
นักศึกษาได้เย่ียมชมเครื่องเร่งอนุภาคเคร่ืองแรกของเซิร์นซึ่งเป็นแบบ 600 MeV Synchrocyclotron 
สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1957 แรกเร่ิมน้ันเคร่ืองเร่งน้ีถูกใช้ในการวิจัยเก่ียวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์เท่าน้ัน ส่วน
ของฟิสิกส์อนุภาคจะใช้ Proton Synchrotron ในปี ค.ศ. 1967 กลุ่มทดลอง ISOLDE ใช้บีมจากเคร่ือง
เร่งน้ี เพ่ือศึกษาตั้งแต่นิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปจนถึงฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์เกี่ยวกับสุขภาพ ต่อมา 
Synchrocyclotron ปิดตัวลงภายหลังการใช้งาน 33 ปี และ ISOLDE ก็ถูกย้ายไปที่ Proton 
Synchrotron Booster 

 

รูปท่ี 6: รูปเคร่ืองเร่งอนุภาคเคร่ืองแรกของเซิร์น 
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4. ATLAS Visitor Centre 
ATLAS คือกลุ่มการทดลองเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคที่ Large Hadron Collider ท่ีเซิร์น ซึ่งมุ่งเน้นการ
ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการชนกันของแบบ head-on ของโปรตอนท่ีพลังงานสูงมาก ๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะ
ได้เย่ียมชมห้องควบคุมที่มีนักวิจัยกําลังทํางานอยู่และก้ันด้วยกระจกใส ทําให้เราสามารถเห็นข้อมูล
อนุภาคที่เกิดข้ึนหลังจากการชนบนจอใหญ่ตรงจากเครื่องตรวจจับสัญญาณ 

 
 

รูปท่ี 7: ห้องควบคุมของ ATLAS 
 

1.5  การนําเสนองานของนักศกึษาภาคฤดูร้อน 

การนําเสนองานของนักศึกษาภาคฤดูร้อนแบ่งเป็นสองส่วนคือ การนําเสนอแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะให้
นักศึกษานําโปสเตอร์ท่ีเก่ียวกับงานวิจัยของตนเองท่ีทํากับเซิร์นในโครงการนี้มาติดให้ผู้อื่นได้ซักถาม
ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นจนถึง หกโมงคร่ึง ซึ่งระหว่างงานน้ีก็จะมีเครื่องดื่มให้กับทุกคนด้วย อีกส่วนคือการ
นําเสนอแบบพูดสิบนาทีและตอบคําถามห้านาที ซึ่งตอนน้ันจากการน่ังฟังและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองทํา
ให้ทราบว่าไม่ได้มีเพียงแต่เราที่งานยังไม่มีผลของคนอื่นก็เช่นกันเพราะนักศึกษาเพ่ิงมาทํางานกับเซิร์นได้
แค่เดือนครึ่งเท่าน้ันจึงยังไม่มีใครได้ผลอะไรมีเพียงแต่แนวทางและหลักการการทําวิจัย 

 
 

รูปท่ี 8: การนําเสนองานวิจัยที่ทํากับเซิร์นของข้าพเจ้า 
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บทที่ 2 
งานวิจัยทีท่าํร่วมกับเซริน์ 

 
 บทน้ีเป็นงานที่ทําร่วมกับเซิร์นก่อนอื่นมารู้จักกับกลุ่มทดลอง ISOLDE ซึ่งเป็นกลุ่มการ
ทดลองที่ข้าพเจ้าทํางานด้วยตลอดทั้งโครงการน้ี ISOLDE เป็นกลุ่มทดลองผลิต radioactive ion 
beams หลายแบบเพื่อการทดลองที่แตกต่างออกเช่นการทดลองของ nuclear, atomic physics, 
solid-state physics, materials science เป็นต้น ซึ่ง ISOLDE ตั้งอยู่ที่ Proton-Synchrotron 
Booster (PSB) ท่ีเซิร์นดังรูปที่ 9 ภายใน ISOLDE มี 9 กลุ่มการทดลองคือ ASPIC, COLLAPS, CRIS, 
IDS, ISOLTRAP, LUCRECIA, MINIBALL, NICOLE, WITCH กลุ่มการทดลองที่ข้าพเจ้าทํางานด้วยน้ัน
คือ ISOLDE Decay Station (IDS) เป็นการทดลองนี่มุ่งศึกษาเก่ียวกับสมบัติของโครงสร้างนิวเคลียร์  
ซึ่ง IDS จะได้ลําไอออนจาก GPS(General Purpose Separator) หรือ HRS (High Resolution 
Separator) โดยมีเครื่องตรวจวัดอนุภาคต่าง ๆ ที่สลายตัวออกมาเช่น เช่น อนุภาคแอลฟา เบตา  
แกมมา เป็นต้น ซึ่งเอกสารข้างล่างน้ีคือรายงานผลการทํางานตลอดการเป็นนักเรียนฤดูร้อนท่ีเซิร์น 
ประจําปี 2559 ที่ส่งให้กับเซิร์นก่อนกลับไทย 
 

 
รูปท่ี 9 (a) แผนท่ีของลําอนุภาคท่ีเซิร์น (b) แผนท่ีภายใน ISOLDE ในกรอบสี่เหลี่ยมคือ IDS 

(รูปภาพจากเว็บของ CERN) 
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บทที่ 3 
บันทึกประจาํวัน 

 
26 มิถุนายน 2559  
วันน้ีเรา เค้ก พ่ีกอล์ฟถึงสนามบินเจนีวา อาจารย์พัดมารับและส่งพวกเราไปเซิร์นเพ่ือเข้าที่พัก 
ก่อนอาจารย์จะเดินทางกลับประเทศไทย วันน้ีแดดร้อนใช้ได้เดินลากกระเป๋าไปมา แล้วน่ังรถบัสไปที่พัก
เพ่ือเอาของไปเก็บ ห้องพักอยู่ชั้นเกือบสุดท้ายเป็นห้องเล็ก ๆ น่ารัก มีอ่างล้างหน้า ตู้เย็น โต๊ะอ่าน
หนังสือ พอลงมาจะพากันไปซื้อของเจอคนไทยอีกหน่ึงคนชื่อพ่ีจ้ัมเป็นรุ่นน้องของพ่ีกอล์ฟท่ีมาจากแล็บ
เดียวกัน ซึ่งพ่ีจ้ัมมาถึงก่อนอาทิตย์นึงละ พ่ีจ้ัมบอกว่าวันน้ีไม่มีห้างไรเปิดเลยเพราะเป็นวันอาทิตย์ นึกใน
ใจจะเอาไรมากิน พ่ีจั้มเลยบอกว่ามีพิซซ่าแช่แข็งถาดนึงพอกินได้อยู่ เย็นมาเลยเอามาแบ่งกันกิน 
เพ่ิงนึกได้ว่าลืมแลกเงินมาจากไทยด้วย วันน้ีเจอเพ่ือนใหม่ที่อยู่ห้องชั้นเดียวกันมาจากอียิปต์เป็น
นักศึกษาฟิสิกส์จะทําโปรเจคกับ CMS  
 
27 มิถุนายน 2559  
วันน้ีลืมเขียนบันทึกประจําวัน สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลืมเขียนอีก 555 เช้าน้ีตื่นตีสี่เพราะยังงง ๆ 
กับเวลาและพระอาทิตย์ข้ึนเช้าด้วยเลยต่ืนเร็ว วันน้ีก็ไปที่เซิร์นอย่างเป็นทางการวันแรกตื่นเต้นเบา ๆ  
ไปทําบัตรเข้าออกเซิร์นรอนานมากคนเยอะพวกนักศึกษาซัมเมอร์ทั้งน้ันเลย แล้วไปเอารหัสอินเตอร์เน็ต 
ระหว่างรอคิวทําบัตรเข้าออกเซิร์น เลยไปหาท่ีปรึกษาซักหน่อยก่อนดีกว่า เพราะเขาบอกในอีเมล์ว่า
หลังจากวันน้ีเขาจะไม่อยู่สัปดาห์หน่ึง เดินหลงตึกหาห้องไม่เจอซักพัก พอดีเจอห้องเลขาของกลุ่ม 
ISOLDE เขาเลยพาไปหาที่ปรึกษา ที่ปรึกษาชื่อว่า Razvan Lica เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่น่ี มาจาก
โรมาเนีย เขาบอกว่าสัปดาห์น้ีเขาจะไม่อยู่ และเราก็ยังไม่มีออฟฟิศ ให้มาน่ังโต๊ะเขาได้เลยระหว่างที่เขา
ไม่อยู่ เขาเอาเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะต้องทําให้และบอกให้อ่านไปในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่เอาเท่าท่ีเข้าใจ
สัปดาห์หน้ามาคุยกันว่าได้เร่ืองอย่างไร และเขาบอกว่าให้เราต้องไปเข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยภายใน
แล็บวันพรุ่งน้ี เขาสมัครให้เรียบร้อยแล้ว เขาถามว่าเคยใช้ ROOT มารึป่าวเราบอกว่าไม่ เขาบอกมัน
จําเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เราก็โอเคค่อยว่ากัน แล้วเขาก็ถามว่าจะเข้าไปทําแล็บกับพวกเรารึป่าว 
เราก็บอกไปดิไม่ง้ันจะมาทําไม ล้อเล่นก็ตอบแบบสุภาพ ๆ ว่าไปซิคะ เขาดีใจบอกว่าเราดูสนใจเข้าแล็บดี
ไม่เหมือนเด็กปีที่แล้วไม่ยอมเข้าแล็บเพราะบอกว่าอันตรายกลัวตาย ที่ปรึกษาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่
เป็นไรหรอกเด็กน้ันเถียงว่าแล้วจะให้ห้อยเคร่ือง dosimeter ตลอดเวลาทําไม ที่ปรึกษาบอกมันเป็นกฎ 
มันไม่ตายหรอก 555 แล้วเราก็จัดการเอาของขวัญจากเมืองไทยพ่อซื้อมาให้ ให้กับที่ปรึกษาสิ่งน้ันคือ
ผ้าขาวม้า 555 เอาให้ที่ปรึกษา แกบอกไม่ต้องให้ก็ได้ที่จริงแต่ขอบใจมากเด้อ แล้วก็แยกย้ายกันไป  
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เราก็ตลุยไปเอาบัตรเข้าออกต่อวันน้ีทั้งวันไม่ได้ทําไรเลย ตกเย็นก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของกินมา
เตรียม ทํากับข้าวอ่านเปเปอร์นิด ๆ แล้วก็นอน 

 
28 มิถุนายน 2559  
วันน้ีลืมเขียนบันทึกประจําวันอีกแล้ว วันน้ีเช้าตื่นตีห้าเลยแล้วเช้าน้ีเป็นการเข้าเรียนซัมเมอร์วันแรกท่ี
เซิร์น คาบแรกเก่ียวกับแนะนํานู่นน่ีเกี่ยวกับเซิร์น แล้วก็ความปลอดภัยเก่ียวกับระบบ IT ในเซิร์น 
แนะนําห้องสมุดและแล็บด้วยนิดนึง วันน้ีเจอเพื่อนใหม่ชื่อว่า เอ็ด มาจากรัสเซีย เป็นนักศึกษาฟิสิกส์
ปริญญาโท ดูเขาขี้อายเหมือนคนไทยเลยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเหมือนกับเราเลย 555 ตอนบ่ายไป
อบรมความปลอดภัยกับเค้ก การอบรมค่อนข้างน่าเบ่ือไม่สนุกเท่าไหร่ คืนน้ีสมัคร ROOT workshop 
ด้วยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะเห็นที่ปรึกษาบอกว่าได้ใช้  แล้วก็ทําแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ต้องผ่านด้วย 
เร่ืองความปลอดภัยในแล็บ  
 

 
 

รูปท่ี 10: เช้าวันแรกของนั่งฟังบรรยายในเซิร์น 
 
29 มิถุนายน 2559  
วันน้ีไม่ลืมเขียนบันทึกประจําวันนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลืมเรื่องที่ผ่านมาเม่ือเช้า 555 วันน้ีก็ไป
เรียนตอนเช้าถ่ายรูปมาด้วยแหละเร่ือง Introduction of particle world เขาสอนดีมากสนุกด้วยถึงแม้
ไม่ค่อยจะรู้เร่ืองไรกับเขาเลยก็ตาม วันน้ีเจอเพ่ือนใหม่ชื่อว่า บริ เป็นสาวอเมริกา เป็นนักเรียนฟิสิกส์
ปริญญาตรี คุยเก่งมาก ๆ อัธยาศัยดี ชวนคุยตอนพักนะไม่ได้คุยกันตอนเรียน 555 เราก็คุยกันเรื่องบ้าน
เราอยู่ไหนเป็นอย่างไรโม้ ๆ ไป 555 ตอนบ่ายก็ไปอบรม ROOT กับพ่ีกอล์ฟ ซึ่งเขาสอนแบบว่าช้ามาก 
เข้าท่าอยู่เหมาะกับผู้เรียนใหม่อย่างเรา วันน้ีเย็นพวกเราส่ีคนทํากับข้าวด้วยกันน่ันคือ สปาเก็ตตี้ พ่ีจ้ัม
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เอาก้อนแกงกระหรี่จากญี่ปุ่นมา แล้วเราก็เอาเจ้าน่ีทําสปาเก็ตตี้ กลายเป็นสปาเก็ตตี้แกงกระหรี่ พวกเรา
ทําการคํานวณค่าอาหารมื้อน้ีซึ่งตกคนละไม่เกิน 1 CHF แล้วเราเลยคิดค่ากินค่าอยู่ซึ่งสรุปได้ว่าเรา
อาจจะมีเงินเหลือเป็นเงินไทย 180,000 บาทถ้ากินประหยัด ๆ แบบนี้ตลอดสามเดือน คืนน้ีก็อ่าน 
เปเปอร์ต่อ 
 

 
 

รูปท่ี 11: เช้าวันแรกของการเข้าเรียนในเซิร์น 
 
30 มิถุนายน 2559  
เช้าวันน้ีเรียนเร่ือง Theoretical Particle Physics ชื่อผู้สอนคือ Andy เขาสอนสนุกมากสอนบน
กระดานเขียนบนกระดานทีละตัวเลยแล้วก็ให้ภาพรวมของฟิสิกส์ได้เจ๋งดีชอบมาก เขาพูดถึง special 
relativistic, quantum mechanics แล้วพรุ่งน้ีเขาจะพูดเรื่อง quantum field theory เรื่องน้ีเราไม่
เคยได้มีโอกาสได้เรียนมาก่อน น่าตื่นเต้นดีสําหรับวันพรุ่งน้ี ช่วงบ่ายไป Chamber workshop กับเค้ก 
เราเห็นอนุภาคว่ิงเป็นเส้น ๆ เลยโคตรเจ๋ง ท่ีจริงตอนอยู่ไทยก็เคยทําเล่นกันในแล็บแต่มันไม่ได้เห็นชัดเท่า
อันน้ี วันน้ีเย็นพยายามจะซักผ้าแต่ไม่รู้ว่าเราต้องซื้อเหรียญสําหรับซักผ้ามาก่อนจึงจะหยอดเหรียญใช้
เคร่ืองซักได้ ซึ่งสาวข้าง ๆ บอกมาอีกทีนึงเป็นนักเรียนฤดูร้อนเช่นกันแต่จําไม่ได้ว่าชื่ออะไร ฟังยาก 
ประเทศก็ด้วย 555 ตอนเดินข้ึนตึกเจอเพ่ือนใหม่อีกคนชื่อ Stephen หน้าตาเขาคล้ายแฮรี่ พอตเตอร์ 
เราถามเขาเร่ืองซักผ้าว่าต้องทําอย่างไร 555 รูปข้างล่างน่ีคือทางเดินของอนุภาคเส้นอ้วน ๆ สีขาว ๆ
เหมือนหนอนน่ีแหละ 
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รูปท่ี 12: รอยการเดินของอนุภาค 
 
1 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีเรากับเค้กไปเรียนสายห้านาทีเพราะไปเช่าจักรยานจากเซิร์นแล้วลืมดูเวลาเลยสายเลย ระหว่าง
เรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องง่วงนอนมาก ๆ รู้แต่ว่าเขาถามเก่ียวกับ ทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า คําถามคลาสสิก
สําหรับเด็กน้อย แต่เราฟังที่เขาบรรยายแล้วลึกซึ้งดี หลังจากน้ันเรากับเค้กก็ไปเอา dosimeter เป็น
เคร่ืองวัดรังสีว่าวันน้ีเรารับเข้าไปเท่าไหร่แล้ว เอาไว้ใส่ตอนเข้าแล็บเป็นเคร่ืองหน้าตาบ้าน ๆ แต่ราคาน่ี
โหดมากคือเครื่องละ 400 CHF หายทีน่ีซีดอะ วันน้ี กินข้าวกับพวกคนไทย 555 แล้วก็ไปอ่านเปเปอร์กับ
ทําแบบฝึกหัดออนไลน์ที่โต๊ะที่ปรึกษา ในห้องที่ปรึกษามีนักศึกษาสองคนมาจากฟินแลนด์ทั้งคู่ คนนึงชื่อ 
โจน อีกคนไม่แน่ใจ มาจากฟินแลนด์ทั้งคู่ โจนนี้ยังอยู่อีกนาน แต่อีกคนใกล้จะกลับละ วันน้ีเย็นได้ซักผ้า
ละหลังจากไปซื้อเหรียญมา แล้ววันพรุ่งน้ีมีนัดกับอาจารย์พัดเพ่ือไปรับคุณครูที่กําลังจะมาถึงพรุ่งน้ี ซึ่ง
นัดกับทุกคนจะออกจากโรงแรม แปดโมงครึ่ง 
 
2 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีตื่นมานึกว่ายังเช้าอยู่แล้วคว้านาฬิกามาดู อุ้ย 8.11 am. ต้องรีบแต่งตัวละข้าวก็ไม่ได้กินนํ้าก็ไม่ได้
อาบว่ิงคว้ากล้องถ่ายรูปแล้วออกเลย แย่มากโคตรหิวเลย พวกเราไปเที่ยวแถวทะเลสาบเจนีวาแล้วก็ข้ึน
ไปบนโบสถ์ ดูวิวของทั้งเมืองสวยมาก ๆ แล้วก็ข้ึนเรือไปอีกฝั่งของทะเลสาบไปถ่ายรูปแล้วก็ไปที่นํ้าพุวิ่ง
ผ่านนํ้าให้ตัวเปียกเล่นแล้วก็ไปทานข้าวกันที่ห้าง ดันพลาดตักปลามาสามชิ้น 30 CHF นํ้าตาจะไหลเป็น
มื้อที่อร่อยนํ้าตาจะไหล หลังจากน้ันก็ไปรับคุณครูเข้าโรงแรมแล้วพวกเด็ก ๆ ก็ออกไปทะเลสาบเจนีวาไป
เดินเล่นอีกรอบแล้วค่อยกลับโรงแรม และวันน้ีกะจะอ่านเปเปอร์ให้กระจ่างอีกที 
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รูปท่ี 13: ถ่ายรูปจากบนโบสถ์เห็นน้ําพุเจนีวาด้วย 
 
3 กรกฎาคม 2559 
เช้าน้ีเราไปซ้ือของกันเพราะวันน้ีเป็นวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดตอนบ่าย ช่วงบ่ายเราหลับไปแล้ว
ตื่นมาอ่านเปเปอร์ต่อให้จบเพราะพรุ่งน้ีที่ปรึกษาจะกลับมาแว้ว วันน้ีเย็นทํามันฝร่ังทอดหมูทอดกัน
เหมือนจะเยอะเกินไปแต่เราก็กินมันจนหมดสุดยอดเลยรูปข้างล่างน่ีคือกําลังทํากับข้าวกันอย่าง
สนุกสนานเราก็เดินไปเดินมาเป็นคนล้างจาน 555 
 

 
 

รูปท่ี 14: บรรยากาศการทําอาหารเย็นน้ี 
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4 กรกฎาคม 2559 
เช้าน้ีเป็นคาบสุดท้ายของวิชา Theoretical Particle Physics ต่อด้วย Introduction to accelerator 
Physics and Detector ง่วงนอนมาก ๆ ไม่ใช่แนวเลยวันน้ี หลังเที่ยงไปห้องสมุดเพราะไม่เจอท่ีปรึกษา 
เจอหนังสือสองเล่มแลดูแหล่มน่ันคือ “Nuclear Structure from a Simple Perspective” และ 
“Nuclear Radiation Detection, Measurements and Analysis” คนในออฟฟิศบอกว่า Nuclear 
Structure from a Simple Perspective เล่มน้ีแหล่มเราบอกเหรอหยิบมามั่ว ๆ เห็นน่าอ่าน 555 
วันน้ีเย็นป่ันจักรยานไปห้างท่ีฝร่ังเศสไกลจากที่อยู่พอควรเหนื่อยแต่คุ้มห้างใหญ่ของให้เลือกเยอะดี 
 
5 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีเรียนเรื่องเดิมจากเมื่อวานแล้วเร่ิมเร่ืองใหม่คือ Standard model อันน้ีน่าสนใจแต่ไม่รู้เรื่องอีกละ
เศร้าใจจุง ตอนบ่ายไปหาที่ปรึกษาแต่เขายังไม่มาเลยน่ังอ่านหนังสือที่ ยืมมาเมื่อวานไปก็สนุกดี 
เล่มนึงทฤษฎีเต็ม อีกเล่มเป็นเทคนิคในแล็บสนุกดีได้ความรู้ใหม่ 
 
6 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีเช้าเข้าเรียนตามปกติ วันน้ีบ่ายเจอท่ีปรึกษาละกลับมาแว้ว คุยกันเรื่องที่อ่านไปว่าได้อะไรบ้างแล้ว 
แล้วเขาก็พิมพ์เล่มจบตอนปริญญาตรีและโทของเขาให้เราเอาไปลองอ่านดู บ่ายสองมีประชุมกลุ่ม 
ISOLDE ให้เข้าด้วย แล้วกลับมาที่ออฟฟิศมาอ่านหนังสือต่อ ท่ีปรึกษาบอกเราว่าต้องเขียนโค้ดทํา
วิเคราะห์ข้อมูลนะ ถ้าทําไม่ได้ใช้เวลามากกว่าหน่ึงเดือนผมจะทําเองใช้เวลาอาทิตย์นึงก็น่าจะเสร็จ เรานี่
เงิบเลยออกแนวโหดจังที่ปรึกษาเรา นึกในใจมันยากขนาดนั้นเลยก๋า แล้วท่ีปรึกษาได้พาเราไปแล็บ
แนะนําให้รู้จักกับเพ่ือนใหม่ท่ีทํางานในการทดลองเดียวกันมี Tom และ Irene เป็นนักศึกษาปริญญา
เอกมาฝึกงานท่ีน่ีมาจากอังกฤษกับสเปน อีกคนชื่อ Monika พ่ึงจบโทจะต่อเอกปีน้ีมาจากโปแลนด์ วันน้ี
ไม่ได้ทําไรช่วยต่อสายเคเบิลเดินไปเดินมา ไม่มีไรทําเพราะยังทําไรไม่เป็น 555 แล้วเขาจะทดลองซัก
อย่างในวันพรุ่งน้ีด้วยแหละ วันน้ีตอนเย็นมีงาน Welcome drink ที่ให้เด็ก ๆ ที่พ่ึงมาถึงและที่ปรึกษามา
พบปะกันก็สนุกดีเจอเพ่ือนใหม่เยอะแยะจนจําชื่อไม่ได้ต้องแลกเฟซบุ๊คไว้ มาจากทุกส่วนของโลกกันเลย
ทีเดียว 
 
7-17 กรกฎาคม 2559 
ช่วงน้ีค่อนข้างวุ่นอยู่กับงานแกะโค้ดที่ที่ปรึกษาให้มาเพราะสัปดาห์แรกที่ปรึกษาให้อ่านเปเปอร์แต่ก็ไม่
ค่อยมีเวลาอ่านเท่าไหร่สําหรับสัปดาห์แรก พอสัปดาห์ที่สองที่ปรึกษาให้ลองใช้ ROOT ตอนวันพฤหัสบดี
ของสัปดาห์เลยได้ฝึกเล่นประมาณสัปดาห์ ฝึกตามแบบฝึกหัดกับหนังสือที่ท่ีปรึกษาส่งอีเมล์มาให้ และ
เร่ิมเขียนโค้ดเลียนแบบที่ที่ปรึกษาให้กับข้อมูลที่มี มีอยู่เย็นวันหน่ึงวันน้ันเป็นวันชาติฝรั่งเศสซึ่งจะมีการ
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จุดพลุท่ีฝั่งฝร่ังเศสพวกเราและอาจารย์พัดเลยไปดูกันพลุสวยมาก ๆ พอเช้าอีกวันเค้กเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน
มีก่อการร้าย ตายไปเจ็ดสิบกว่าคนในงานดูพลุทางตอนใต้ของที่เราอยู่ คืองานพลุเราไปดูได้สองที่ที่ใกล้
กับที่พักคือทางตอนเหนือที่พวกเราไปกับตอนใต้ที่มีก่อการร้าย น่ากลัวมากเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าอย่าไปท่ีที่มี
คนมากมันอันตรายช่วงน้ี พอเสาร์ช่วงเช้าไปเท่ียวเขาแถว ๆ น้ันออกจากหอไปด้วยรถบัสต่อรถแทรมน่ัง
กระเช้าข้ึนเขาแล้วเดินเข้าป่าไปอีกวิวข้างบนสวยมาก ๆ ถ่ายรูปมาเยอะเลยมีรูปมาฝากไว้ข้างล่างน้ีด้วย 
พอขากลับถึงในเมืองรอรถกลับไปเซิร์นเห็นคนมุงกันและเห็นที่ก้ันเป็นวงกว้างเราก็งง เลยเข้าไปถามป้า
คนหน่ึงเขาบอกมีกระเป๋าที่สงสัยว่าเป็นระเบิดวางอยู่นู่น ไม่อันตรายหรอกหนู พอเราหันไปดูที่กระเป๋า
เห็นตํารวจใส่ชุดกันระเบิดอย่างกับในหนัง เราน่ีเหง่ือตกรีบเดินออกมาเลย ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างง้ี
มาก่อนในใจคิดเราเรียนมาตั้งเยอะยังไม่อยากเอาชีวิตมาทิ้งไว้อย่างง้ีเลยพากันเดินหนีออกมา แต่ดูคน
อื่นเขาไม่กลัวอะไรเลยยืนมุงดูคุยกันสบายใจ พอตอนเย็นมีนัดทานข้าวกับท่ีปรึกษากับคนร่วมงานใน
แล็บ ซึ่งนัดเจอกันท่ีหน้าห้างแถวที่พักแล้วก็ไปทําอาหารทานกันท่ีที่พักของที่ปรึกษามีบาร์บีคิว มันฝรั่ง
อบชีทแล้วเคร่ืองดื่มนิดหน่อย ที่น้ันคนไม่เยอะและวิวสวยมากเห็นเขาที่ยอดเต็มไปด้วยนํ้าแข็ง ช่วง
อาทิตย์น้ีมีนัดถ่ายรูปหมู่ของนักเรียนทั้งหลายรวมกันที่หน้าเซิร์น อีกเรื่องของช่วงน้ีคือไปเที่ยวชมแล็บ
ของที่เก็บข้อมูลของเซิร์นกับ Antiparticle factory รู้สึกตื่นเต้นท่ีได้เข้าไปดูที่เขาทํา Antiparticle รู้สึก
ว่าเจ๋งดี ตอนนี้เขาศึกษาเก่ียวกับสเปกตรัมของ Antihydrogen กับวัดค่า g โดย Antihydrogen 

 
รูปท่ี 15: (a) ถ่ายรูปหน้า Globe หน้าเซิร์นหลังจากถ่ายรูปหมู่กับนักศึกษาคนอ่ืน 

 (b) วิวถ่ายลงมาจากบนเขาเห็นทะเลสาบเจนีวา 
 
18-24 กรกฎาคม 2559 
เราเขียนโค้ดเท่าที่ท่ีปรึกษาต้องการเรียบร้อยแล้วก็น่ังอ่านสิ่งที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เก่ียวกับทั้ง
อิเล็กทรอนิกส์กับภาพรวมฟิสิกส์ของการทดลองนี้ ซึ่งอาทิตย์น้ีเป็นช่วงของการทดลองหา lifetime ของ
นิวเคลียร์ ซึ่งยาวนานทั้งอาทิตย์เลยมีการเปลี่ยนเวรเฝ้าเครื่องของเราอยู่วันศุกร์เย็นตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึง
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เที่ยงคืน อาทิตย์น้ีท่ีปรึกษาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ เราเลยว่างอ่านสิ่งท่ีเราอยากอ่านแต่ก็ไม่ค่อยกระจ่าง
เท่าไหร่ ช่วงวันศุกร์เฝ้าเครื่องทดลองก็ไม่ค่อยมีไรมาก คือดูว่ามีอะไรผิดปกติรึป่าวถ้ามีก็ต้องโทรตาม
เจ้าหน้าที่มาแก้ไข แล้วจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นลงสมุดแล็บ เราเข้าเวรวันศุกร์ พอเสาร์เช้าจะไปเที่ยวกันท่ี
ปารีสรถไฟออกหกโมงเช้าแต่มีรถที่ออกจากเซิร์นไปข้ึนรถไฟสองรอบคือรอบตีสามกับรอบตีห้าสิบห้าซึ่ง
คิดว่าตกรถไฟแน่นอน เราเลยตัดสินใจเข้าเวรตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วแถมเฝ้าให้ถึงตีสองครึ่งแล้ว
ออกไปรอรถกับพ่ีกอล์ฟ และเค้ก ตอนตีสามรู้สึกมึน ๆ ท่ีไม่ได้นอนคิดว่าไปนอนบนรถไฟได้พอข้ึนรถไฟ
ไปมีเด็กกับแก๊งคุณป้าคุยกันไม่หยุด นอนไม่ค่อยได้ เลยตื่นมาชอบวิวข้างทางสวยดี ไปถึงฝรั่งเศสท่ีสถานี
ไม่ถึงห้านาทีเขาเริ่มล้อมกระเป๋าต้องสงสัยอีกละ ในใจคิดเอาอีกละเหรอ เลยพากันรีบเดินออกมาจาก
สถานีไปท่ีพักเจอกับปอปลาและจ๊อบสองคนน้ีเป็นเด็กโครงการเดซี่นัดกันมาเจอท่ีปารีสเพ่ือมาเที่ยว
ด้วยกัน ทริปน้ีสนุกดีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเท่าไหร่แต่ก็คุ้มอยู่ การเดินทางที่น่ีงง ๆ มึน ๆ กว่าที่เจนีวาและ
มีมิจฉาชีพดว้ย เลยไม่ค่อยกล้าฝากกล้องให้คนอื่นถ่ายรูปหมู่ พวกเราเลยเซลฟ่ีไปเร่ือยซะเยอะ ข้างล่างน่ี
คือตัวอย่างการเซลฟ่ีหมู่ของพวกเรา 
 

 
 

รูปท่ี 16: ถ่ายรูปกับหอไอเฟล 
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25-29 กรกฎาคม 2559 
อาทิตย์น้ีมีข้อมูลมาใหม่ให้มาเล่นดู เราเขียนโค้ดดูฟิสิกส์ของมันพร้อมกับอ่านหนังสือดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น 
พอตกเย็นที่ปรึกษาเข้ามาคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจไม่เข้าใจอะไร แล้วถามเราว่าปารีสเป็นอย่างไรบ้าง 
เราบอกว่าดีแต่คนเยอะไปหน่อยไม่ค่อยชอบที่คนเยอะ แกบอกว่าคิดเหมือนกัน และวางแผนเก่ียวกับ
การนําเสนอที่จะมาถึงในอีกสองอาทิตย์ ตอนที่บอกที่ปรึกษาว่าจะมีนําเสนออีกสองอาทิตย์ เขางงเพราะ
เร่ิมงานได้เดือนเดียวจะนําเสนอละเหรอเราบอกเป็นของพวกนักเรียนซัมเมอร์ตอนสมัครไม่ได้ดูว่าวันท่ี
เท่าไหร่ แกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแกก็บอกว่าให้ทําประมาณน้ีลองทํามาแล้วมาคุยกันอีกที หลังจากน้ันเรา
ก็ถามทุกสิ่งอย่างที่เรายังหาคําตอบไม่ได้ว่าเกิดไรขึ้นกับข้อมูลที่ได้มา คุย ๆ กันแกบอกดีละที่ถามคําถาม
ดีเป็นสิ่งท่ีเราควรรู้ คนที่ทํางานกับแกบางคนยังไม่พยายามเข้าใจมันเลยแกบอก เราน่ีเงิบเลยเพราะมัน
เป็นไรที่ไม่เข้าใจทําไรต่อไม่ถูกแน่นอน ที่ปรึกษาบอกอาทิตย์หน้าเราจะเร่ิมติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือเริ่มการ
ทดลอง ช่วงน้ีรู้สึกว่าพอเริ่มรู้เรื่องเข้าใจอะไร ๆ มากขึ้นเวลาคุยกันท่ีปรึกษาแล้วรู้สึกสนุกมาก ท่ีปรึกษา
เองก็เชี่ยวชาญเร่ืองน้ีมาก คุยได้ตั้งแต่ฟิสิกส์พ้ืนหลังของการทดลองไปจนถึงเทคนิคต่างและโปรแกรมท่ี
ใช้ในการทดลอง ช่วงแรกก็เครียดพอควรกลัวไม่เข้าใจแล้วจะทํางานไม่สนุก แต่ดีที่ที่ปรึกษาเข้ามาคุย
ตลอดเลยทําให้เราไม่เข้าป่าเข้าใจอะไรผิด ๆ ไปคนเดียว มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากเวลาเราทํา 
โปรเจคแล้วคิดสงสัยนู่นน่ี แล้วมีคนคุยด้วยเถียงกันบ้างเล็กน้อยมันเจ๋งมาก แต่ที่เจ๋งสุดคือของที่อยู่ใน
หนังสือมันโผล่ออกมาเหมือนในการทดลองจริงและสมการคณิตศาสตร์มันเข้ากันกับสิ่งที่เกิดข้ึนอนัน้ีโหด
ดีคนคิดคิดได้งัย ในส่วนของเลคเชอร์อาทิตย์น้ีไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ แต่หัวข้อของอาทิตย์หน้าน่าสนใจกว่า
มาก และจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่มีเรียน และวันพฤหัสบดีเราไป MadGraph Workshop สนุกอยู่  
 
30 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีเป็นวันเสาร์พวกเราเลยไปห้างไปเดินดูของ ตั้งแต่สิบโมงกว่า ๆ เกือบทุกคนได้เสื้อกันหนาวสําหรับ
ใส่ไปข้ึนดอยกันเพราะคิดว่าหลังจากไปปารีสมา ชอบเที่ยวบนเขามากกว่าในเมือง อีกอย่างเสื้อผ้าลด
ราคามากกว่าคร่ึง ตกเย็นคิดว่าอยากกินสุก้ีกันเลยหาซื้อผักมาทําสุก้ีแต่ไม่มีนํ้าจิ้ม เลยเอาน้ําพริกสําเร็จ
ไว้ทําต้มยํากุ้งมาผสมกับนํ้ามะนาวสับกระเทียมใส่เป็นนํ้าจิ้มสุก้ี ไม่น่าเชื่อว่ามันเข้าท่า เราทําสุก้ีกันสาม
หม้อใหญ่ ๆ ตอนแรกคิดว่าไม่หมดกันสําหรับสี่คน สุดท้ายเราทําได้ ดึก ๆ เราน่ังเอารูปที่ไปเที่ยวมา
ตกแต่งก่อนลงเฟซบุ๊คซะหน่อย เพราะช่วงจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีเวลาทําอะไรเลย เรียนเช้าบ่ายเข้าแล็บเย็น
ทํากับข้าวเตรียมไว้ ตกดึกอ่านหนังสือวนอย่างงน้ีทุกจันทร์ถึงศุกร์ 
 
31 กรกฎาคม 2559 
วันน้ีเช้าไปซื้อของมาใส่ตู้เย็น วันน้ีฝนตกช่วงบ่ายอากาศดีมาก และเป็นวันที่เริ่มเขียนไดอาร่ีย้อนหลัง
และของวันน้ีด้วย เร่ิมจะเขียนเป็นภาษาไทยละเพราะเร็วและสื่ออารมณ์มากกว่ามั๊ง และแต่งรูปท่ียัง
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เหลือจากเมื่อวานให้เสร็จ ตอนเย็นว่าจะวางแผนกับทุกคนไปดูพลุวันชาติสวิตเซอร์แลนด์ซักท่ี  
ดึก ๆน่าจะเร่ิมทําสไลด์นําเสนอและอ่านเทคนิคที่ใช้ในแล็บทบทวนและจะได้ไปคุยกับที่ปรึกษาวันพรุ่งน้ี 
เพราะพรุ่งน้ีต้องเตรียมการทดลองแล้ว 
 
1 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเช้าเข้าเลคเชอร์เช่นเคย เรื่องแรกคือ Monte-Carlo Techniques ต่อด้วย Introduction to 
Cosmology ตอนบ่ายก็เข้าแล็บไปเตรียมอุปกรณ์ทดลองกับที่ปรึกษาและนักเรียนอีกหน่ึงคน ช่วยกัน
ต่อสายเคเบิลเช็คนู่นน่ีน่ัน พอเย็น ๆ มีปัญหาสัญญาณอันหน่ึงไม่แสดงผล ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเลยพา
กันกลับก่อนบ่าย พรุ่งน้ีค่อยมาดูใหม่ 
 
2 สงิหาคม 2559 
เข้าเลคเชอร์ช่วงเช้าตามเคยวันน้ีมีเรื่อง String theory แต่ฟังไม่รู้เร่ืองเลยยากมาก ตอนบ่ายเข้าแล็บ
แก้ปัญหากันได้แล้ว เร่ิมการทดลองหาพารามิเตอร์ที่ดีท่ีสุดสําหรับ Energy resolution  
 
3 สิงหาคม 2559 
ช่วงเช้าเข้าเลคเชอร์ตามเคย บ่ายจัดการกับคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศให้ควบคุมคอมในแล็บให้ได้ ไม่อยาก
ย้ายไป ๆ มา ๆ เพราะตอนเย็นมีนําเสนอโปสเตอร์ ตอนเย็นได้รับอีเมล์เก่ียวกับเรื่องพูดนําเสนอที่เรา
สมัครไปและจะเกิดข้ึนอีกหน่ึงอาทิตย์หลังจากน้ี เขาบอกว่าจะมีการอัดวิดีโอด้วย ตอนแรกก็ชิว ๆ 
ตอนน้ีเริ่มรู้สึกว่าต้องเริ่มทําแล้ว น่ังทําได้หน่ึงสไลด์ซึ่งเป็นส่วนของการแนะนํากลุ่มทดลองที่ทําอยู่ แล้วก็
นอนพักผ่อนเพ่ือทํางานต่อพรุ่งน้ี 
 
4 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเลคเชอร์วันสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับ Gravitational wave สนุกดีคนบรรยายพูดเก่ง ตอนบ่ายทํา 
แล็บต่อน่ังในออฟฟิศแล้วก็อ่านเปเปอร์ไปด้วย เพ่ือเตรียมสไลด์นําเสนออาทิตย์หน้า  
 
5 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเก็บข้อมูลมาได้หมดละ เลยมีเวลาทําสไลด์และอ่านเปเปอร์ 
 
6 สิงหาคม 2559 
วันน้ีพวกเราตื่นตีสองกว่าเพ่ือท่ีจะไปเที่ยว Chamonix เพราะรถบัสไปต่อรถไปอีกเมืองไม่มี เลยต้องตื่น
เช้ามาใช้บริการรถบัสกลางคืน วันน้ีเป็นวันแรกที่ได้เห็น จับและกินหิมะคร้ังแรกในชีวิต มันหนาวมากแต่
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สนุกดี วิวข้างบนสวยมาก ๆ ถ้าไม่มีแว่นกันแดดน่ีแสบตามากเพราะมันเป็นสีขาวทั่วทุกที่ พอเที่ยวเสร็จ
ตอนเย็นกลับหอทําสไลด์สําหรับวันพุธหน้าที่ต้องนําเสนอแล้วนอนพักผ่อน  
 
7 สิงหาคม 2559 
วันน้ีพวกเราตื่นเช้ามาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพ่ือที่จะเตรียมทํากับข้าวตอนเย็นกัน ตอนบ่ายทําสไลด์
ต่อพยายามทําให้เสร็จ แต่ก็ไม่เสร็จ ตอนเย็นก็ทําอาหารแล้วน่ังพูดคุยกันเร่ือยเปื่อย และทําสไลด์ไปด้วย
เพราะวันจันทร์ที่ปรึกษาจะดูก่อนอัพโหลด 
 
8 สิงหาคม 2559 
วันน้ีตอนเช้าให้ที่ปรึกษาดูสไลด์แก้น่ันน่ีนิดหน่อย ตอนบ่ายแก้โค้ดและอ่านเปเปอร์เตรียมพร้อมทําการ
ทดลองต่อไปของวันพรุ่งน้ี วันน้ีรู้สึกมึน ๆ ใครพูดอะไรมาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ตอนเย็นต้องซ้อมพูด
นําเสนอเพราะพรุ่งน้ีที่ปรึกษาจะให้ลองนําเสนอก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
 
9 สิงหาคม 2559 
วันน้ีที่ปรึกษาให้พูดนําเสนอให้ฟัง เราก็พูดไปแกก็แนะนําให้พูดว่าควรพูดอย่างง้ีดีกว่าแนะนําไป แกบอก
ว่างานดีแต่พูดไม่รู้เรื่องก็ไร้ค่า ไม่ต้องพูดเร็ว ต้องนึกว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเราเป็นที่ปรึกษา เราจะสอน
เขายังงัยให้เข้าใจภาพรวมงานของเราภายในสิบนาที แล้วก็ให้เราพูดอีกรอบแกก็บอกว่าดีขึ้นสิบเท่าเลย
หุหุ เราก็ฝึก ๆเร่ือย ๆแต่ก็ข้ีเกียจเบา ๆ ตกดึกก่อนนอนก็ซ้อมสองรอบแล้วเขานอน 
 
10 สิงหาคม 2559 
วันน้ีจะนําเสนอแล้วตื่นเต้น แต่ง่วงนอนมากไม่เข้าใจว่าทําไม ตอนนําเสนอรู้สึกตื่นเต้นมือจับเลเซอร์ชี้ไป
ส่ายไป ๆ มา ๆ มือส่ายไม่หยุดตื่นเต้นเกินรู้สึกพูดเร็วกว่าปกติด้วยตอนซ้อมใช้เวลาสิบห้านาทีพูดจริงจัด
ไปแค่เก้า ไม่รู้จะรบีไปไหนแต่ก็ผ่านไปด้วยดี ตอนบ่ายเข้าแล็บเตรียมการทดลองต่อไป ตอนกลางคืนเลย
นัดกับพ่ีกอล์ฟและเค้กเล่นเกมด้วยกันซักหน่อยนอนดึกเลยเกือบตีหน่ึง 
 
11 สิงหาคม 2559 
วันน้ีตื่นเช้าจะไปทําแล็บเช่นเคยเดินมึน ๆ ไปหาจักรยาน คือทุกวันเราจะจอดนอกกรงแล้วล็อคกับกรงไว้ 
วันน้ีเดินไปดูงงนึกว่าเมื่อวานตัวเองย้ายที่จอดเดินมองงงๆ เห็นโซ่จักรยานตัวเองตกอยู่ ตอนนี้ตื่นสุด ๆ
เลย ซวยละจักรยานเราโดนแล้ว โดนขโมยเมื่อคืน เหลือให้แต่โซ่ล็อคที่หัวแตกเรียบร้อย ดูได้จาก
ภาพประกอบข้างล่างเค้กถืออยู่ เลยไปที่ศูนย์จักรยานเซิร์นเขาบอกเขายึดค่ามัดจําไว้ 100 CHF เป็นเงิน
ไทยก็ประมาณสามพันกว่าเกือบสี่พัน นํ้าตาจะไหลเสียดายเงิน คนขโมยก็นะมันน่านัก วันน้ีเลยไป
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ทํางานสายกันทั้งสามคนไม่น่าเลย วันก่อนนู่นบัตรเซิร์นก็ตกหายไปไหนไม่รู้ แต่ดีตอนทําใหม่ไม่เสียตัง 
แต่น่ีเล่นใหญ่เลย ตอนบ่ายก็เข้าแล็บแบบเงียบ ๆ น่ังลงลาเท็กซ์อ่านนู่นน่ีระหว่างรอการทดลองและเร่ิม
วางแผนเขียนโค้ดอันต่อไปของข้อมูลใหม่ 

 
 

รูปท่ี 17: จักรยานหายเหลือแตซ่ากท่ีล็อค 
 
12 สิงหาคม 2559 
วันน้ีข้ึนรถแต่เช้าแปดโมงคร่ึงเพราะไม่มีจักรยานให้ป่ันไปทํางานแล้ว ไปถึงออฟฟิศเก้าโมงเดินไปเอา 
โดซิมิเตอร์เจอที่ปรึกษาแล้วก็ไปแล็บต่อวันน้ีอีกสามจุดสามชั่วโมงจะเก็บการทดลองเสร็จละ ระหว่างรอ
ไม่มีไรทําเลยน่ังเขียนโปรแกรมสลับกับเล่นเน็ตไปด้วย คิดถึงจักรยานก็เสร็จพอดี ตอนบ่ายเลยเข้าไปน่ัง
ออฟฟิศเอาโค้ดให้ที่ปรึกษาดูแกก็ชอบใจบอกว่าโค้ดน้ีคนอื่นน่าจะใช้เวลาซักอาทิตย์ไม่ใช่วันเดียวอย่าง
เรานะ 555 เร็วดี แล้วแกก็แนะนําว่าลองทําอย่างนู่นอย่างน้ีดูเราก็น่ัง ๆ เล่น ๆ ไป พอห้าโมงคร่ึงก็ขอลา
ก่อนเพราะวันน้ีเป็นวันที่พ่ีจ้ัมอยู่ในเซิร์นวันสุดท้ายเลยขอไปถ่ายรูปรวมในห้องเรียนกันซะหน่อย  
พอดึก ๆ เลยพากันไปหาไรทาน น่ังคุยกันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็แยกย้ายกันไปนอน 
 
13 สิงหาคม 2559 
วันน้ีแฟนพ่ีจั้มมาพร้อมกับนํ้าจ้ิมสุก้ี เรากับพ่ีกอล์ฟจะไปเที่ยวกับพ่ีจ้ัมแต่เค้กขอลุยเดี่ยวไปข้ึนเขารอดูพลุ 
วันน้ีมีพลุเพราะฉลองวันชาติสวิตเซอร์แลนด์ ตอนเช้าเราข้ึนรถไฟจะไปเมือง Nyon แต่ดันลงเลยไป
เมืองนึงเลยพากันเดินเล่นถ่ายรูปหาของกินแล้วข้ึนรถกลับมาเมือง Nyon แล้วขึ้นเรือไปเมือง Yvoir เป็น
เมืองรอบแม่นํ้าเจนีวาฝั่งฝรั่งเศสเป็นเมืองที่มีบ้านน่ารัก ๆ หลายหลัง เดินถ่ายรูปซื้อไอศกรีมทาน แล้วก็
น่ังเรือกลับไปเจนีวาไปรอดูพลุ น่ังเมาส์มอยไปเรื่อย ๆ จนพลุมา คนเยอะมาก ๆ พลุสวยมาก ๆ จุดยาว
ประมาณชั่วโมงนึงเอาจนแบบว่ายังไม่หมดอีกเหรอ แล้วก็พากันกลับที่พักนอนหลับสบายใจ 
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14 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเรากับเค้กไม่ไปเที่ยวไหนเพราะมีการบ้านที่จะต้องส่งวันพรุ่งน้ีแล้ว ซึ่งไม่ได้เข้าเรียนเพราะมาทํา
วิจัยที่น่ีเลยอยู่หอทํากับข้าวอ่านหนังสือทําการบ้านและ เล่นเกมอยู่หอ 
 
15 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเข้าออฟฟิศไปเอาบัตรเข้าแล็บเจอที่ปรึกษาแกดูตกใจประมาณว่ามาเช้าจัง ที่จริงรถมันมาแปดครึ่ง
เลยมาถึงเช้าตลอด 555 วันน้ีท่ีปรึกษาให้ทดลองแบบเดิมแต่ใช้อุปกรณ์อีกอันเพ่ือเปรียบเทียบกันว่ามัน
ต่างกันอย่างไร แต่ใช้เวลาจุดละคร่ึงชั่วโมงพอให้จบวันน้ีเท่าไหร่เท่าน้ัน ก็ทําในแล็บไปพร้อมกับเรียบ
เรียงโค้ดให้สวยงามและคอมเม้นท์ให้เรียบร้อยคนที่มาใช้ต่อไปจะได้ตามง่ายหน่อย และวันพรุ่งน้ีก็
เปลี่ยนการทดลองเพ่ือวัดค่าคร่ึงชีวิตของสารกัมมันตรังสีเริ่มน่าตื่นเต้นหน่อย แต่วันน้ียังไม่มีไรตื่นเต้น
มากตกเย็นก็ทํากับข้าวนอนเช่นเคย 
 
16 สิงหาคม 2559 
วันน้ีที่ปรึกษานัดไปแล็บสิบโมงไปถึงก็จัดการเตรียมของและโปรแกรมเตรียมทดลอง แกชมว่าทํางานเร็ว
เรียนรู้เร็วดี ถ้ามีเราช่วยทํางานที่น่ีท่าจะดี เราก็ดีใจนิดนึง อาจเป็นแผนดึงคนมาทํางานเป็นลูกน้องใน
แล็บก็เป็นได้ 555 เตรียมเสร็จก็ทิ้งให้มันรันข้ามคืนเพราะแกบอกต้องการสถิติสูง ๆ แล้วพรุ่งน้ีเช้าค่อย
เก็บของแล้วส่งคืนเจ้าของกัน ไปออฟฟิศก็เตรียมเขียนโปรแกรมอีกอันสําหรับค่าคร่ึงชีวิต เสร็จแล้วก็
ลองดูผลเอาสนุก แล้วก็อ่านเปเปอร์กะหนังสือไปเร่ือยเปื่อย ตอนเย็นก็ไปซื้อของกิน อาบนํ้านอน 
 
17 สิงหาคม 2559 
วันน้ีไปแล็บกับที่ปรึกษาช่วยกันเก็บของยัดใส่กล่องทําความสะอาดแล็บและติดป้ายให้สายเคเบิลใช้เวลา
ไปครึ่งวันกับงานแรงงาน พอดีเช้าน้ีมึน ๆ ง่วง ๆ พอดี เลยเหมาะกับงานแรงงานอย่างง้ี ตอนบ่ายก็เอา
ข้อมูลท่ีได้จากเมื่อวานมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วคุยกับที่ปรึกษาแล้วก็หาค่าคร่ึงชีวิตตามน้ัน เจ๋งดี 
ทุกวันพุธจะมีการประชุมของกลุ่ม ISOLDE ซึ่งช่วงน้ีนักศึกษาภาคฤดูร้อนจะนําเสนองานสัปดาห์ละสอง
คน ของเรานําเสนอสัปดาห์ที่จะกลับไทยเลยไม่ได้เลือกเองนะ เขาเลือกให้เพราะเห็นอีเมล์แล้วลืมตอบ
กลับ 
 
18-19 สิงหาคม 2559 
จําไม่ค่อยได้ว่าวันพวกน้ีทําอะไรบ้างแต่จําได้ว่าน่ังในออฟฟิศตลอดเลย น่ังดูโค้ดแล้วเล่นนู่นน่ีไปเรื่อย 
ช่วงน้ีที่ปรึกษาปล่อยละ แกต้องดูแลนักศึกษาอีกคนเพราะของเราใกล้เสร็จแล้ว วันเสาร์ตอนแรกท่ี
ปรึกษาชวนคนในแล็บไปเท่ียวกันบนดอยซักท่ี แต่อากาศไม่เป็นใจเหมือนฝนจะตกเลยนัดกันว่าวันเสาร์
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เย็นไปกินข้าวบ้านแกเอา ซึ่งแกอยากลองอาหารไทยเราก็เลยจําเป็นต้องทํา แกบอกขอไม่เผ็ด เอาไก่และ
โปเตโต้ วันศุกร์เย็นไปหาพ่ีจั้มกับแฟนในเจนีวาเพ่ือเจอกันก่อนกลับไทยเลยพากันน่ังรอเล่นไปสุดสาย
รอบทะเลสาบเจนีวาและก็ไม่ได้กินอะไรกันเลย แล้วน่ังกลับมาเพ่ือซื้อขนมแล้วแยกย้าย 555 วันรุ่งข้ึนพ่ี
กอล์ฟกับเค้กจะมาซื้อของในเมืองและส่งพ่ีจ้ัมกับแฟนกลับไทยด้วย แต่เราอยากพักเพราะวันเสาร์ฝนจะ
ตก 
 
20 สิงหาคม 2559 
วันน้ีช่วงเช้าทําการบ้านแล้วจัดห้องทําความสะอาดห้อง แต่งรูปที่ไปเที่ยวมา วันน้ีฝนตกทั้งวันไม่อยาก
ออกไปไหนเลย วันน้ีจะไปทํากับข้าวให้คนในแล็บกิน เลยฝากเค้กซื้อเคร่ืองแกงเขียวหวานมา ตอนเย็น
โมนิก้าคนที่อยู่แล็บเดียวกับเราเป็นคนที่พ่ึงเรียนจบโทจะต่อเอกและเป็นคนที่อยู่ห้องข้าง ๆ ก็ไปด้วยกัน
ที่ปรึกษามารับที่โรงแรมแล้วก็ไปซื้อของที่ห้าง กินข้าวสนุกสนานที่ปรึกษาบอกแกงเขียวหวานมันเผ็ดไป
หน่อย โมนิก้าบอกสบายปกติกินเผ็ดได้แต่เขาไม่กินเน้ือเป็นมังสวิรัติ  แต่ไม่ได้เคร่งแบบว่าต้องแยกถ้วย
เน้ือกับผัก คุย ๆ กันไปเรื่อย ๆ นางถามเราว่าอายุเท่าไหร่ เราก็บอกซาวสอง ท่ีปรึกษาตกใจแกเข้าใจว่า
เราพ่ึงจบโทมาตลอดเพราะทําอะไรเร็วและดีตลอด อิอิ เรานึกในใจว่าตอนจะรับเรามาทํางานไม่มีการ
สืบมาก่อนเลยรึ 555 สรุปแล้วข้าวเหลือทําเยอะแล้วยัดใส่กล่องเก็บไว้กินวันจันทร์ถัดไป และที่วางแผน
จะไปเที่ยวพรุ่งน้ีก็ถูกยกเลิกเพราะแกบอกฝนจะตกจะเท่ียวไม่สนุกเอา แล้วคุยกันไปมาที่ปรึกษากับโมนิ
ก้าบอกว่าฟองดูไม่อร่อย แต่เราไม่ค่อยจะเชื่อมันต้องลองด้วยตัวเองที่ปรึกษาก็บอกว่าลองเองแล้วจะรู้ 

 
รูปท่ี 18: (a) วิวจากระเบียงบ้านของท่ีปรึกษา  

(b) ถ่ายรูปคู่กับจอแสดงผลของกับดักปฏิอนุภาคของโปรตอน 
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21 สิงหาคม 2559 
วันน้ีตื่นเช้าไปเที่ยวโรงงานชีทโดยใช้สวิสพาสไม่ต้องเสียเงินค่าเช้าชม ได้ชีทฟรีสามแผ่นแต่ละอันอายุไม่
เท่ากัน ได้กินฟองดูอาหารข้ึนชื่อของชาวสวิส มันคือชีทผสมเหล้าเอาขนมปังกับมันฝรั่งมาจ้ิมน่ีเอง แบบ
ว่าไม้เข้าปากเลย ไม่ใส่เหล้าน่าจะอร่อยกว่าเยอะ แต่ดีสั่งมักกะโรนีมากินด้วยเลยเข้าท่าหน่อย จากน้ัน
น่ังรอไปอีกเมืองไปโรงงานช็อกโกแลต ไปดูประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตเขาทําดีมาก ๆ ท่ีดีสุดคือมี
ช็อกโกแลตให้กินตลอดทางอย่างกับสวรรค์เลยทีเดียว ฟินเว่อร์ ๆเลย ตอนเย็นไปบนเขาซักที่ระหว่าง
ทางกลับตรงที่รถไฟข้ึนเขาชันที่สุด สนุกดี วิวข้างบนเห็นเมืองหมดเลย กินข้าวบนน้ันแล้วก็กลับโรงแรม
นอนหลับตลอดทั้งทางเหนื่อยสุด ๆ 
 
22-26 สิงหาคม 2559 
ช่วงน้ีเริ่มว่างละเพราะงานเสร็จแล้ว ท่ีปรึกษาบอกดีเสร็จเร็วดี เตรียมเขียนรายงานกับนําเสนอเลย  
เราเลยเอาโค้ดออกมาจัดและเก็บรูปกราฟต่าง ๆ และวาดรูปที่จะใส่ในรายงานสัปดาห์น้ีไม่ค่อยมีไร 
น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ สัปดาห์หน้าท่ีปรึกษาจะไม่อยู่หน่ึงสัปดาห์พอกลับมาแกบอกจะตรวจรายงานที่เขียน 
พอวันศุกร์เราก็เอารายงานให้ดูเท่าที่ทําแกบอกระวังแกรมม่า 555 และที่ปรึกษาจะให้ทอมซ่ึงเป็นคน
อังกฤษช่วยดูให้ระหว่างที่แกไม่อยู่ ทอมบอกสบายชอบมากดูแกรมม่าเน่ียเขาชอบทํา เราก็หวานเลย 
555 พอวันศุกร์ไปกินข้าวบ้านที่ปรึกษาอีกครั้งน้ีทําอาหารง่าย ๆ น่ังดูทอมทํากับข้าว ซึ่งทอมกับ 
โมนิก้าเป็นสายกินผัก เพราะสงสารสัตว์ แต่เรากับท่ีปรึกษาเป็นสายกินเน้ือ เราไม่มีเน้ืออยู่ไม่ได้เหมือน
สมองมันไม่แล่นทํางานไม่ได้คิดไรไม่ออก วันน้ันสนุกมากทุกคนเปิดยูทูปนําเสนอเก่ียวกับบ้านตัวเองซึ่ง
ทอมมาจากอังกฤษ ที่ปรึกษามาจากโรมาเนีย โมนิก้ามาจากโปแลนด์ แต่ละประเทศมีอะไรแปลก ๆ เป็น
ของตัวเองโดยเฉพาะประเทศไทย 555  
 
27 สิงหาคม 2559 
วันน้ีตื่นเช้าไป Zermett เดินไปขึ้นรถหน้าเซิร์นแต่เช้าเลยแต่เกือบตกรถละ น่ังหลับเกือบตลอดทาง  
มีแรงแค่ลืมตามาดูวิวแต่พอลงรถถึงที่เที่ยวเท่าน้ันแหละล่ืนเชียวเดินชิว ๆ ชมวิวโคตรสวย ธรรมชาติ
มันดีงามอากาศโคตรดี  วันที่พ่ีจ้ัมมาไม่เห็นไรเลยเพราะฝนตกและเลือกวันไม่ได้เพราะจะกลับไทย
แล้วแต่เราเค้กพ่ีกอล์ฟดูพยากรณ์อากาศไว้ละ ฟ้าน่ีตอนเช้าไม่มีเมฆเลยอากาศดี ลมเย็นอาบแดดอย่าง
ฟินเลย เดินถ่ายรูปท้ังวันแล้วก็เดินลงเขาสนุกมาก แล้วข้ึนรถกลับที่พักคุยกันตลอดท้ังทาง แล้วก็คุยกัน
เร่ืองรูปที่อาจารย์วรานนท์โพสลงในกลุ่มเฟซบุ๊คว่าทําอย่างไรให้ได้ ซึ่งมีคําใบ้ว่าใช้โคมไฟกับดินสอตอน
แรกก็ไม้รู้ทําอย่างไรตอนรอรถบัสกลับหอเลยลองทําม่วน ๆ กันสามคนแล้วก็ได้ มันสุดยอดมาก  
ตอนเห็นรูปครั้งแรกนึกว่าจะยากกว่าน้ีที่จริงง่ายมาก ๆ 
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28 สิงหาคม 2559 
วันน้ีไม่ไปไหนตอนเช้าก็จัดห้องทํากับข้าวซักผ้าซื้อของกิน และทําการบ้าน ตอนบ่ายก็แต่งรูปที่ไปเที่ยว
มาสลับกับดูหนังเร่ือง Forrest gump และ Hangover เพราะไม่ได้ดูหนังนานมาก ๆ ตกเย็นชวนกันเล่น
โดต้าแล้วก็นอนพักผ่อนเตรียมทํางานต่อพรุ่งน้ี 
 
29 สิงหาคม 2559 
วันน้ีนาฬิกาไม่ปลุกตื่นแปดโมงคร่ึงข้ึนรถรอบปกติไม่ทัน เลยทําใจทํากับข้าวแล้วไปทํางานสายนิดนึง ไป
ถึงก็มาน่ังอ่านที่เขียนไปจากอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกไม่ชอบใจแก้ใหม่ตั้งแต่แรก เขียนไปประมาณ 80%  
ถ้าเขียนเสร็จว่าจะให้ทอมช่วยดูที่ปรึกษากลับมาจะได้เสร็จ ซึ่งคิดว่าเราน่าจะเขียนเสร็จวันพรุ่งน้ี  
วันท่ีเหลืออาจจะเร่ิมเขียนฉบับยาวละเพราะฉบับส่งให้เซิร์นเอาแค่ห้าหน้าซึ่งลงรายละเอียดไม่ค่อยได้
เลย และท่ีปรึกษาอยากเอาลงเว็บด้วยให้คนที่จะใช้มาอ่าน เลยคิดว่าเขียนสองแบบไว้เป็นรายงานให้ท่ี
ไทยด้วยเลยดีกว่า ตอนเย็นไปซ้ือสายต่อคอมพิวเตอร์กับจอท่ีทํางานกับพ่ีกอล์ฟ แล้วไปซื้อของท่ีคาร์ฟู 
กินข้าวเสร็จน่ังเขียนบันทึกประจําวันของวันน้ีและย้อนหลัง 555 ตอนนี้กําลังเล่นเกมเสร็จชนะใส ๆ 
อารมณ์กําลังดีและกําลังนึกอยู่ว่าอีกสองอาทิตย์กว่าก็จะกลับไทยแล้ว มันมีความรู้สึกที่จะจากกับคนท่ีน่ี
อีกคร้ังน้ี เหมือนตอนที่จะกลับไทยจากนิวซีแลนด์อีกละแต่อันน้ีต่างหน่อยที่ว่าคนที่นิวซีแลนด์ทํางาน
สายเดียวกันในอนาคตอาจจะเจอกันอยู่แต่คนที่น่ีงานคนละสายไม่รู้จะเจอกันอีกเมื่อไหร่ แต่หายห่วง
เพราะมีเฟซบุ๊คทุกคนแล้ว 555 สมัยน้ีพิมพ์ ๆ หากันง่าย นอนดีกว่าพรุ่งน้ีทําอะไรกินดีคิดไม่ออกเป็น
ปัญหาตลอด 
 
30 สิงหาคม 2559 
วันน้ีตื่นไม่เช้ามากและไม่สาย มาทํากับข้าวตอนเช้าแล้วข้ึนรถไปทํางานตามปกติ น่ังเขียนรายงานต่อจน
เสร็จในช่วงเช้าตอนบ่ายไปแล็บช่วยทอมขนของออกจากแล็บแล้วให้ทอมดูภาษาอังกฤษให้ ทอมช่วย 
แก้ให้ แล้วเรามาน่ังอ่านน่ังแก้ต่อ ตอนเย็นทํากับข้าว น่ังเขียนบันทึกประจําวันแล้วจะเล่นเกมและทํา
การบ้านก่อนนอนซักหน่อย ตอนแรกกะจะทํารายงานต่อให้เสร็จแต่ไม่ไหวละพักก่อนละกันนะ 
 
31 สิงหาคม 2559 
วันน้ีเช้าไปน่ังเช็ครายงานอีกรอบนึง แล้วก็เบ่ือเลยหันมาทําการนําเสนอแทน ช่วงบ่ายไปแล็บไปใช้
แรงงานลากแท้งค์ไนโตรเจนเข้าแล็บ แล้วก็เดินกลับมาเข้าประชุมของกลุ่มซึ่งวันน้ีเค้กนําเสนอด้วยสนุกดี
มีอีกคนทําเก่ียวกับเขียนโปรแกรม แล้วมีนักวิจัยคนนึงจะกลับบ้านเลยทําขนมกับเครื่องดื่มมาเลี้ยงหลัง
ประชุม อร่อยและอ่ิมดี แล้วมานั่งทํานําเสนอต่อ เบ่ือแล้วลงมาหาเค้กกับพ่ีกอล์ฟที่ออฟฟิศพ่ีกอล์ฟ 
เลยพากันถ่ายรูปส่งงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรากับเค้กที่ไทยจนตกรถ เลยกลับมาที่ออฟฟิศพ่ีกอล์ฟ
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แล้วก็น่ังเขียนบันทึกประจําวัน ท่ีจริงวันน้ีอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะอยากซื้อเห็ดกับไก่ อยากกินแกง
เขียวหวานมาก แต่วันน้ีคงไปไม่ได้ละเพราะห้างจะปิดทุ่มคร่ึง รถจะมารับตอนหกโมงคร่ึงไปถึงที่พักก็
เกือบทุ่มพอดี ตอนนี้ไม่รู้ทําไรไปทําการบ้านดีกว่า 555 คืนน้ีดู The man who knew infinity สนุกดี 
เคยฟังเรื่องของรามานุจันครั้งแรกตอนเราอยู่ปีหน่ึงมั๊ง เพ่ือนเล่าให้ฟัง พอดูหนังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจใน
การทํางาน 555 
 
1 กันยายน 2559 
โอ้วข้ึนเดือนใหม่แล้ววันน้ีไปทํางานตามปกติ คิดอย่างไรไม่รู้มาน่ังรื้อรายงานเขียนเพ่ิมอีก 555 แล้วก็ทํา
นําเสนอจะเสร็จละ ว่าจะลองกลับเอามาดูพรุ่งน้ี ตกเย็นทําแกงเขียวหวานกินอร่อยมาก และเยอะดี 
ตอนดึกก็น่ังทําการบ้านต่อแล้วนอน 
 
2 กันยายน 2559 
วันน้ีวันศุกร์ไปทํางานตามปกติไม่มีไรน่าตื่นเต้น ตรวจรายงานที่เขียนลงไป ตอนเย็นทําอาหารกินกันทํา 
สปาเก็ตตี้และห่อไปข้ึนดอยพรุ่งน้ีด้วย ทําซะเยอะเลย 
 
3 กันยายน 2559 
วันน้ีตื่นเช้าไปเที่ยว Jungfrau ขึ้นรถไฟแต่เช้าเลย ง่วงเหมือนเดิม หลับเกือบตลอดทางแต่แอบเห็นวิว
เป็นบางเวลา พอไปถึง Kleine Scheidegg มองหารถไฟขึ้นไปบนยอด Jungfrau เหลียวซ้ายแลขวายัง
ไม่มีไร มองขวาอีกทีเจอคนหน่ึงคนหน้าตาคุ้น ๆ ตอนแรกยังงงอยู่ นึกข้ึนได้อ้าว อาจารย์ดุษฎี  
สุวรรณขจร มาอยู่ข้างเราเฉย เป็นอาจารย์ที่สอนแล็บเรามาตอนเราอยู่ปีสองวันน้ันยังนึกถึงอยู่เลยเพราะ
ต้องหาค่า error ตอนอาจารย์สอนแล็บสอนเราแต่เราจําไม่ได้ว่าทํายังงัย วันน้ีมาเจอกันตรงนี้ เค้ก
ตะโกนเรียกอาจารย์เลยเราเลยเอ้ยอาจารย์เข้าไปกอดหน่ึงทีอิอิ ไม่ได้เจออาจารย์มาเจ็ดแปดเดือนได้
หลังจากไปนิวซีแลนด์กลับไปเชียงใหม่ก็ไม่ว่างได้ไปเย่ียมหาอาจารย์เพราะกลับไปแค่สองวันก็เดินทาง
มาเซิร์นต่อ วันน้ีเลยเที่ยวกันสี่คนสนุกมาก ๆ ตอนเย็นอาจารย์มาที่เจนีวาด้วยแหละ ดีใจจุง ไม่นึกว่าจะ
โชคดีอย่างง้ีเลยทีเดียว 555 
 
4 กันยายน 2559 
วันอาทิตย์ตอนเช้าไปซื้ออาหารและทํากับข้าวกับอาจารย์ อาจารย์ทําไข่เจียวหมูสับกับส้มตํารวมให้ 
อร่อยมาก ๆ แล้วตอนบ่ายทําการบ้าน ตกเย็นพาอาจารย์ไปเท่ียวเซิร์นแล้วเดินเล่นที่เจนีวาเดินคุยกัน
เพลินดูทะเลสาบดูหงส์ เป็ด ห่าน และเดินดูเมืองเก่า จนลืมเวลากลับหอมาทํากับข้าวดึกเลย มื้อน้ีมีต้ม
ยํากุ้งใส่ปลาแซลมอน ผัดผัก ท่ีเด็ดสุด ๆ คือหมูป้ิงสูตรอาจารย์อร่อยเว่อร์ กินจนพุงกางเลย นอนสบาย
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เลย 555 เจออาจารย์ครั้งน้ีได้ความรู้ใหม่เยอะเลยว่าต้องเลือก ไวน์ ทานชีท ไส้กรอก อยู่อย่างคนสวิส
ยังงัย เจ๋งมากๆ รู้ง้ีน่าจะให้เค้กไปหาอาจารย์ก่อนมาก็ดีนะเน่ีย 555 
 
5 กันยายน 2559 
วันน้ีฝนตกทั้งวันเลย ไม่มีไรน่าตื่นเต้น วันน้ีอาจารย์กลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับไทยวันที่เก้าน้ี
แล้ว เดี๋ยวไปเชียงใหม่จะไปเยี่ยมหาอาจารย์อีก อิ อิ 
 
6 กันยายน 2559 
วันน้ีท่ีปรึกษากลับมาแล้วตรวจรายงานที่เราเขียน แล้วให้กลับมาแก้เราก็น่ังแก้ไป 555 ตกเย็นเตรียม
กับข้าวและเอาชีทออกมากินกับขนมปังตามที่อาจารย์ดุษฎีสอนไว้ แล้วก็ลองทําฟองดูแบบมีแต่ชีทไม่มี
เหล้า อร่อยใช้ได้เลย จิ้มขนมปัง จ้ิมเน้ือก็อร่อย แล้วดึกมาก็เล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็มาน่ังเขียนบันทึก
ประจําวัน แล้วจะนอนละง่วง 
 
7 กันยายน 2559 
วันน้ีแก้รายงานต่อ แล้วก็แก้นําเสนอด้วยแต่ข้ีเกียจให้ที่ปรึกษาดูเลยเก็บไว้ให้แกดูพรุ่งน้ีละกันเพราะวันน้ี
น่ังจ้องหน้าคอมทั้งวันปวดตาปวดหัว คุยไปเราก็มึน ๆ วันน้ีมีประชุมกลุ่ม ISOLDE ด้วย ดีฟัง ๆ ไปวันน้ี
มีคนแปลกหน้าหลายคนเลยมาใหม่ด้วย ตอนเย็นทําฟักทองบวชกัน ฟักทองไม่เหมือนที่ไทยเลยไม่ค่อย
อร่อยเท่าไหร่เลย 
 
8 กันยายน 2559 
วันน้ีตื่นเช้าจะไปทํางานตามปกติ ทําไข่เจียวกินแล้วข้อความก็เด้งข้ึนมา เป็นที่ปรึกษาเราบอกว่าวันน้ีไม่
ต้องไปทํางานนะเป็นวันหยุดเขาลืมบอกเมื่อวาน เท่าน้ันแหละความง่วงท่ีมีอยู่ก็หายไปเดินไปเคาะห้อง
เค้กว่าจะไปเที่ยวกันมัย เค้กก็โอเค เราเลยเช็คราคาตั๋วและรอบในเน็ตก็ไม่แพงห้าสิบกว่าเหรียญไปกลับ
เลยอาบนํ้าแต่งตัวพากันไปซื้อตั๋วรถไฟที่สนามบินแต่ตอนกดตู้ราคาพุ่งไปท่ีร้อยสิบเงิบเลยทีน้ีเขาบอกมัน
ต้องซื้อในเน็ตจึงจะได้ราคาถูก ซึ่งก็สายแล้วเลยตัดสินใจซื้อของกินแล้วกลับหอพักผ่อนดีกว่า 555 วันน้ี
เลยดูหนังและเอารูปมาตกแต่งสวยงามเป็นวันพักผ่อนท่ีไม่ได้ทํางานจริงจัง และเล่นเกมอย่างเมามัน  
ที่เจ๋งคือวันน้ีไม่มีการบ้าน 555 ตอนนี้ก็ดึกละเล่นเกมซักหน่อยว่าจะนอนละเตรียมตัวไปทํางานพรุ่งน้ีเด้อ 
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9 กันยายน 2559 
วันน้ีไปทํางานตามปกติเตรียมเขียนรายงานส่งให้ที่ไทยทําโครงเรียบร้อยละ น่ังดูของรุ่นพ่ีปีก่อน ๆ ไป 
ตกเย็นวันน้ีปปลากับจ๊อบมาจากเยอรมัน มาเท่ียวหาเลยพากันซื้อของกิน แล้วมาทํากับข้าวกันตอน
ถ่ายรูปด้วยกันตลกมากทุกคนใส่แว่นตาดําเพราะแดดมันแรงมาก ๆ ๆ ยกเว้นเค้ก ดูแล้วก็ตลกดี  
 
10 กันยายน 2559 
วันน้ีเค้กพาปปลากับจ๊อบไปเที่ยว Chamonix แต่เรากับพ่ีกอล์ฟไม่ไปเพราะเคยข้ึนดอยไปแล้ว แต่เค้ก
ครั้งก่อนเดินข้ึนดอยเลยไม่เห็นหิมะ เลยไปกับน้องอีกรอบนึง เราทําการบ้านและนอนพักผ่อนอยู่หอช่วง
บ่าย ช่วงเช้าออกไปซื้อของกินกับพ่ีกอล์ฟตอนเย็นเล่นเกมกับพ่ีกอล์ฟสองตา แล้วออกมาเตรียม
ทํากับข้าวเป็นพาสต้านํ้าแกงกระหรี่รอพวกเค้กมาสี่ทุ่มกับข้าวเสร็จกินข้าวกันพอดี 
 
11 กันยายน 2559 
วันน้ีตอนเช้าทําข้าวไข่เจียวกินกันก่อนออกไปส่งปปลากับจ๊อบที่สนามบินเพ่ือเอากระเป๋าไปโหลด  
แล้วพากันไปทะเลสาบเจนีวา จังหวะนั้นเหลือเวลาแค่คร่ึงชั่วโมงเพื่อที่จะให้ทันเข้าเกทจะได้ไม่ตกเคร่ือง 
พากันว่ิงไปกลับจากสถานีรถไฟอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็สนุกดี เป็นครั้งแรกในสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องว่ิง
อะไรอย่างง้ี 555 แต่สุดท้ายก็ทันส่งสองคนขึ้นเครื่อง เรา เค้ก พ่ีกอล์ฟก็ไปซื้อผลไม้แถวสนามบินแล้วไป
เที่ยวดูพิพิธภัณฑ์สัตว์เลื้อยคลานก่อนกลับ มีงูหลายชนิด ก้ิงก่า กบ เต่า สีโคตรสวยเต็มไปหมดเลย  ได้
ให้อาหารเต่านํ้าด้วยแหละ เต่านํ้ามันกินปลาเป็นตัว ๆ เลย หมายถึงปลาตัวเล็กนะ แต่ไม่เห็นเขาให้
อาหารงูเสียดาย ๆ พอเรียบร้อยแล้วกําลังข้ึนรถกลับกันเค้กนึกข้ึนได้ว่ากระเป๋าเงินหาย แต่ไม่รู้หายตอน
ไหน เค้กบอกว่าครั้งล่าสุดท่ีเห็นกระเป๋าเงินตัวเองคือหน้าเซิร์นตอนเช้า ตอนที่ซื้อตั๋วจะออกมาส่งปปลา
กับจ๊อบ แต่ตอนนี้หายไปแล้วเลยพากันกลับไปดูที่พิพิธภัณฑ์สัตว์เลื้อยคลาน แต่ก็ไม่เจอไปดูที่สนามบิน
แจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกให้แจ้งว่ากระเป๋าเงินหายในเว็บก็ทํา ระหว่างรอรถกลับหอ พวกเราคิดว่าน่าจะ
โดนล้วงกระเป๋าเพราะเค้กเปิดกระเป๋าสะพายไว้ แล้วไม่น่าจะตกหล่นออกมาได้ง่ายเพราะกระเป๋ามันลึก 
พอกลับเค้กก็อายัดบัตรที่หายไปแล้วก็ทํากับข้าวกินข้าว แล้วทําการบ้าน นอน 
 
12 กันยายน 2559 
วันจันทร์ก่อนกลับไทยแล้วววว วันน้ีเช้าที่ปรึกษาดูรายงานให้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเรียบร้อยหุหุ 
เสร็จไปหน่ึงเหลือนําเสนอวันพรุ่งน้ีต้องนําเสนอให้ที่ปรึกษาฟังก่อนนําเสนอจริงวันพุธ เลยน่ังซ้อมไป 
วนัน้ีมีการบ้านต้องทําคงต้องรีบกันหน่อย 555 ตอนนี้ทําการบ้านเสร็จละแต่ดันลืมซักผ้าเลยต้องนอนช้า
เลยสงสัยได้นอนหลังเที่ยงคืนอีกละ วุ้ย 
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13 กันยายน 2559 
วันอังคารละเด้อ ตอนเช้าเอาสไลด์กับนําเสนอให้ที่ปรึกษาฟังแล้วก็แก้ไขและปรับปรุงให้ดีข้ึน แล้วก็ซ้อม
อีกวันน้ีเลยว่างเบา ๆ เลยเร่ิมเขียนรายงานที่จะส่งไทยแล้วเด้อ ตอนแรกท่ีปรึกษาจะให้เราซ้อมนําเสนอ
ให้แกดูอีกรอบก่อนกลับบ้านแต่แกบอกไม่เป็นไรพรุ่งน้ีดีกว่า เลยกลับไปซื้อของกินที่คาร์ฟูครั้งสุดท้าย
ก่อนกลับไทยกับพ่ีกอล์ฟและเค้ก แล้วตกเย็นมากินไอศกรีมที่ซื้อมาตอนปปลามา แต่โคตรหวานเลยไม่
อร่อยเลย ดึก ๆ ก็เล่นเกมหนึ่งตาแล้วก็ซ้อมนําเสนออีกรอบก่อนนอน 
 
14 กันยายน 2559 
วันพุธแว้ว เช้าน้ีเข้าออฟฟิศกําลังจะเก็บมือถือที่ปรึกษาเดินเข้าห้องมาถือร่วงเลย 555 แต่ไม่เป็นไร  
ที่ปรึกษาเลยถามเราว่าเขาทําให้เราตกใจเหรอ 555 ตอนนี้พ่ึงนําเสนออีกรอบก่อนของจริงตอนบ่ายให้ท่ี
ปรึกษากับทอมฟังอีกรอบ ผ่านสบายละกลับบ้านได้ ล้อเล่น ของจริงอยู่ตอนบ่ายตอนนี้ว่างเลยมาเขียน
บันทึกประจําวันไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืม ตอนบ่ายเตรียมนําเสนอไปลองต่อจอคอมพิวเตอร์ที่ห้องสัมมนาเจอ
เพ่ือนใหม่ที่จะนําเสนอวันเดียวกันแต่จริง ๆ เห็นกันบ่อยมาก ๆ แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันเขาชื่อเพาล่ามา
จากเยอรมัน ตอนนําเสนอน่ีโคตรตื่นเต้น รู้สึกว่าพูดเร็วเกินแต่ก็ยังรักษาสิ่งที่ต้องพูดทั้งหมดได้ แล้วก็มี
คําถามมาเรื่อย ๆ ด้วยดีใจ ๆ ก็ผ่านมาด้วยดีเน้อที่ปรึกษาก็บอกว่าดีมาก น่าจะพูดเป็นพิธีรึป่าว 555  
พอหลังประชุมเสร็จมีกินเลี้ยงกันนิดหน่อยเพราะมีนักวิจัยคนนึงในแล็บจะกลับไปประเทศเขาแล้ว 
หลังจากกินเลี้ยงเสร็จเรา ท่ีปรึกษาและโมนิก้า พากันไปถ่ายรูปกันที่ท่อหลังโรงอาหาร เราจัดการบังคับ
ให้ทุกคนทําท่าชูสองน้ิวแนวเด็กเอเชียเขาก็หัวเราะ 555 ว่าพอเขาหมดหน้าท่ีที่ปรึกษาแล้วเราก็สั่งเขา
เลย ที่จริงก่อนมาถ่ายรูปเขากําลังจะกลับไปทํางานแต่เราลากเขามาถ่ายรูปก่อน 555 ดีจริง ๆ แล้วก็
ตอนเย็นกลับหอแล้วเราก็บอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีโคตร คือตลอดสามเดือนเราเป็นคนท่ีไม่ค่อยเข้าไป
ถามอะไรมากมายกับแก แต่แกจะเข้ามาหาเราทุก ๆ วันแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างงานถึงไหนแล้ว  
แล้วก็ช่วยแนะนําตลอดเลย มีคําถามก็คุยกันได้รู้เรื่องสนุกใช้ได้ เย่ียมเลย คิดว่าถ้าเราเป็นที่ปรึกษาของ
เด็กซักคนคงอยากเป็นแบบเขาอ่ะ ดูใจดีและมีความรู้ 555 
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รูปท่ี 19: (a) แน่นอนพวกเราถ่ายรูปก็ต้องโพสลงเฟซบุ๊คเป็นท่ีระลึกกันซักหน่อย 555 คนซ้ายมือคือท่ีปรึกษา

เรา ผู้หญิงขวามืออยู่แล็บเดียวกันท่ีปรึกษาคนเดียวกันห้องเราอยู่ติดกันคือโมนิก้าน่ีเอง 
(b) ชูสองน้ิวแบบคนเอเชีย 555 

 
15 กันยายน 2559 
วันน้ีวันสุดท้ายของปีน้ีในเซิร์นพวกเราเข้าไปคืนของแล้วก็ล่าลายเซ็นต์ ตอนเช้าก็ไปลาโมนิก้า แต่ไม่เจอ
ที่ปรึกษาเดินไปหาถึงสามคร้ังแต่ไม่เจอเลยทิ้งโน๊ตไว้ว่า ขอบคุณทุกคนแนะนําและทุกความช่วยเหลือ  
จะไปละเด้อ แล้วก็เราพ่ีกอล์ฟเค้กพากันไปถ่ายรูปในเซิร์นนิดหน่อยแล้วก็เข้าเจนีวาไปเดินซื้อของแล้ว
กลับหอมาทํากับข้าวแต่ไม่อร่อยเลยเพราะเราใส่ทั้งหมดเท่าที่มีลงไปรสชาติเลยแปลก ๆ ดึก ๆเราก็เร่ิม
เก็บของใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็มาน่ังเขียนบันทึกประจําวัน กําลังคิดว่าช่วงเวลาท่ีเซิร์นมันช่างดีจริง 
ๆ ทุกอย่างมันลงตัวงานเงินการท่องเที่ยว สนุกสุด ๆ เรารู้สึกว่าเราพัฒนาจากเดิมเยอะมาก จากคนที่พูด
ไม่ค่อยรู้เรื่อง มาครั้งน้ีขอให้นําเสนอเป๊ะเว่อร์อะโดนสอนมาดี 555 ไม่รู้ว่าจากไปคร้ังน้ีจะได้เจอคนที่เคย
เจอกันที่น่ีอีกเมื่อไหร่ อ้อตอนเย็นถ่ายรูปกับอิราคิสคนกรีกข้างห้องรู้จักกันตั้งแต่เร่ิมโครงการใหม่ ๆ 
เจอกันทุกวันสนิทกันกับคนไทยทุกคน วันน้ีเลยถือโอกาสถ่ายรูปด้วยและยังมีรูปของมาเต้และเบนที่เคย
ทําอาหารไทยด้วยกันด้วย พวกเราเป็นคนสอน 555 สนุกดีถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกัน 
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รูปท่ี 20 (a) ถ่ายรูปกับอิราคิสคืนสุดท้ายก่อนกลับไทย 555 

(b) ถ่ายรูปกับมาเต้และเบน ตอนน้ีท้ังสองกลับประเทศไปแล้วก่อนเรา 
 
16 กันยายน 2559 
วันน้ีเป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ตื่นเช้าเก็บข้าวของข้ึนรถไปสนามบินกันเลย ใจหาย
เบา ๆ ไปถึงสนามบินแต่เช้าเครื่องออกบ่ายสามโหลดกระเป๋ายังไม่ได้เลยพากันเดินไปมาเล่นเกมโทรหา
คนนู่นคนน่ีเล่นแล้วก็เช็คอินจนได้ พอข้ึนเคร่ืองก็ดูหนังกินข้าวแล้วก็ถึงดูไบก็เดินดูของมีของเล่นเจ๋ง ๆ
ทั้งน้ันเลยเช่น โดรน ลูกกลม ๆ ท่ีกลิ้งไปมาใช้มือถือบังคับ แต่แพงโคตร ๆ แล้วก็ข้ึนเครื่องมาถึงกรุงเทพ 
ซึ่งนัดกับพ่ีจ้ัมไว้ว่าจะไปกินข้าวด้วยกันซักหน่อย แต่ทั้งสามคนต่อเน็ตของสนามบินไม่ไดเ้ราเลยไปเปิดใช้
บริการมือถือเรา เกือบไม่เจอพ่ีจ้ัมกับพ่ีมีมี่แล้ว ดีนะออนไลน์พ่ีมีมี่เห็นพอดี เลยเจอกันแล้วก็พาเรากับ
เค้กไปกินสุก้ีกับกาแฟอร่อยมาก ๆ เสร็จแล้วก็กลับมารอข้ึนเครื่องไปเชียงใหม่ซึ่งต้นเพ่ือนเราจะมารับ
และเราก็ไปนอนกับเพ่ือนที่หอชั่วคราว สรุปแล้วการเดินทางคร้ังน้ีโคตรคุ้มค่าได้ความรู้และ
ประสบการณ์มากมาย เจ๋งตรงที่เซิร์นมีคนทํางานเยอะในกลุ่มเดียวกันแต่เขาก็รับผิดชอบงานช่วยกัน
ทํางาน สนุกดีได้เจอคนเยอะแต่ละคนก็มาจากต่างที่พ้ืนฐานทุกอย่างก็ต่างกัน มาครั้งน้ีเชื่อว่าเราจากคน
ที่อายคนบ้างบางโอกาสมาอยู่น่ีแล้วกล้าข้ึนอีกนิดนึง เป็นประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตที่จะไม่มีวันลืม
เลยทีเดียว 
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บทที่ 4 
ประสบการณ์และข้อแนะนํา 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และข้อแนะนําการใช้

ชีวิตประจําวันและการทําวิจัย การเข้าสังคมอยู่กับคนหมู่มากที่มาจากต่างท่ีต่างภาษาและวัฒนธรรม 

 ด้านการทําวิจัย     
 เน่ืองจากข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาเพ่ิงจบปริญญาตรี ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ีโดยโปรเจค
ที่ทําเก่ียวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ซึ่งเป็นงานทางด้านที่ข้าพเจ้าไม่เคยทําและเรียนมาก่อน ข้าพเจ้าคิดว่าการ
เรียนในปริญญาตรีน้ันได้ใช้จริงโดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการเขียนโค้ดและการปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อการทํางานทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์เน่ืองจากตอนปริญญาตรีข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ลงเรียน
นิวเคลียร์ฟิสิกส์เน่ืองด้วยวิชาน้ีไม่ได้เป็นวิชาบังคับและอีกท้ังข้าพเจ้าไปฝึกงานที่มหาลัยโอทาโก้ ประเทศ
นิวซีแลนด์ ในช่วงแรกของการทําวิจัยจะค่อนข้างลําบากในแง่ของการทําความเข้าใจบทความงานวิจัย 
ที่ที่ปรึกษาให้มาอ่านก่อนทํางาน แต่ทางโครงการของเซิร์นน้ันมีการบรรยายในหัวข้อนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
ในช่วงแรกซึ่งดีมาก ทําให้เห็นภาพรวมของนิวเคลียร์ฟิสิกส์ อีกท้ังที่ห้องสมุดของเซิร์นยังมีหนังสือ
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ให้ข้าพเจ้าได้ยืมมาอ่าน อย่างเช่น เล่มที่ข้าพเจ้ายืมเล่มหน่ึงเป็นเก่ียวกับทฤษฎีของ
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และอีกเล่มคือ Nuclear radiation detection, measurements and analysis 
เก่ียวกับเทคนิคการทําการทดลองทั่วไป ซึ่งเล่มน้ีข้าพเจ้าใช้บ่อยมีประโยชน์มาก ซึ่งการทําวิจัยในครั้งน้ี
เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการทํางานวิจัยที่มีนักวิจัยเยอะมาก ข้าพเจ้าก่อนหน้าน้ีก็ไม่เคยทํางานวิจัยกับคน
เยอะแบบน้ีมาก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะทดลองแต่ละอย่างน้ัน จะมีการวางแผนอย่างดีทุกคนมีหน้าที่
ให้รับผิดชอบ และทุกสัปดาห์จะมีการประชุมกันว่าด้วยเร่ืองความคืบหน้า ผลการทดลองและปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดทั้งสัปดาห์ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ และในส่วนของการทํางานวิจัยโดยนิสัย
ส่วนตัวของข้าพเจ้าจะไม่ค่อยไปถามที่ปรึกษามากนัก จะพยายามทําความเข้าใจเองก่อนและเมื่องาน
เสร็จจึงจะเข้าไปรายงานผล แต่ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ โดยการเดินมาถามก่อนกลับบ้านทุกวัน
ว่างานไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้งานเราไปได้เร็วข้ึน อีกท้ังทุกครั้งท่ีข้าพเจ้า 
มีการนําเสนอ ท่ีปรึกษาจะใหข้้าพเจ้าลองนําเสนอแล้วให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึนด้วย  
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 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 เน่ืองจากทุกคน ท้ังนักศึกษาและคนท่ีทําแล็บด้วยกันและคนที่อยู่ที่พักเดียวกัน มาจากต่างที่
และต่างวัฒนธรรมกัน อย่างเช่นเพ่ือนท่ีเป็นมุสลิมไม่กินหมูเวลาข้าพเจ้าทําอาหารแล้วมีหมูก็จะไม่ให้เขา
ชิม หรือเพ่ือนอีกคนเป็นมังสวิรัตเวลาทํากับข้าวด้วยกันก็ต้องทําแยก แต่โดยรวมแล้วทุกคนต่างชาติต่าง
ภาษาจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และไม่เบียดเบียนกัน มีอะไรคุยกันตรงไปตรงมา ไม่มีการอ้อมค้อมทั้ง
ในส่วนของการใช้ชีวิตและการทําวิจัย ถ้าข้าพเจ้าทําผิดที่ปรึกษาจะบอกทันทีว่าผิดต้องไปแก้ใหม่ ไม่มี
การเกรงใจใด ๆ และคนส่วนมากที่น่ีเป็นคนตรงต่อเวลา ในวันหยุดก็จะไม่ทํางานกันจริง ๆ ไม่มีการเอา
งานกลับบ้านไปทําต่อ ข้าพเจ้าเคยจะหอบงานกลับหอไปทําต่อ ท่ีปรึกษาบอกพอแล้วพักผ่อนให้เต็มท่ี
พรุ่งน้ีจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การใช้ภาษา 

 ในเมืองเจนีวาคนท้องถิ่นส่วนมากพูดภาษาฝรั่งเศส บางคนพูดอังกฤษได้บางคนก็ไม่ได้ ป้ายและ
เสียงตามรถจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลย ข้าวของเคร่ืองใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นภาษาฝร่ังเศส 
มีภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย ข้าพเจ้าเองสมัยมัธยมต้นเคยเรียนภาษาฝร่ังเศสมาก่อน แต่ไม่ค่อยได้ใช้ 
เลยลืม แต่ยังจําการทักทายทั่วไปได้อยู่ ซึ่งถ้าเราเริ่มทักทายเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาจะประทับใจมาก 
ในการซื้อข้าวของข้าพเจ้ามีพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องหน่ึงไว้ใช้สําหรับเปิดดูศัพท์ฝร่ังเศสในกรณี
ซื้อของ แต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร เพราะบางคร้ังสามารถเดาได้ว่าของสิ่งน้ันคืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องใช้ 
การทําวิจัยในเซิร์นทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันหมด แต่ปัญหาจะเป็นที่ข้าพเจ้าไม่คุ้นเคยกับบางสําเนียง
อย่างเช่นของชาวอังกฤษจะค่อนข้างเข้าใจยากสําหรับข้าพเจ้า 

 อาหาร การเดินทางและท่ีอยู่อาศัย 

 ในส่วนของอาหารข้าพเจ้าทําอาหารเองท้ังเช้ากลางวันและเย็น แนะนําให้ซื้อที่ใส่อาหารแบบ
เป็นแก้วเพราะที่เซิร์นมีไมโครเวฟให้ใช้อุ่นอาหารได้ และมีนําดื่มฟรี เอาแค่ขวดนํามาทุกวันพอ อาหารใน
โรงอาหารค่อนข้างแพง มื้อละประมาณ 15 CHF กาแฟท่ีน่ีกดที่หน้าหอสมุดถูก แก้วละ 1.2 CHF แต่
ต้องดูวิธีกดดี ๆ ถ้าทําผิดข้ันตอนก็เสียเงินเปล่า ตอนเย็นข้าพเจ้าจะไปซื้ออาหารสดมาใส่ตู้เย็น ซึ่งที่น่ี
ซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดทุกวันอาทิตย์ 

 ในส่วนการเดินทางจากหอไปเซิร์นจะมีตารางรถของเซิร์นมารับส่ง ซึ่งตรงเวลามาก ๆ  
การเดินทางไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ง่ายสามารถดูตารางเวลาได้ในเว็บไซต์ของ http://www.tpg.ch/ และ
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สําหรับมือถือก็สามารถโหลดแอบมาใช้ได้เลย แต่สําหรับวินโดว์โฟนใช้ไม่ได้ งานประจําของเมืองเจนีวา
สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของเมือง 

 ที่อยู่อาศัยทางเซิร์นจะให้เราเลือกสองที่คือ ที่พักที่อยู่ในเซิร์นซึ่งราคาค่อนข้างแพง แต่ถ้าที่พัก
อยู่ฝั่งฝรั่งเศสจะถูกกว่า แต่ไกลกว่า แต่มีรถจากเซิร์นไปรับไปส่งในวันทํางาน แต่ถ้าอยากอยู่ที่อื่น 
ก็สามารถทําได้ โดยเลือกอยู่บ้านพักแถวน้ันได้ สิ่งสําคัญอีกอย่างคือระวังจักรยานหาย ถึงแม้จะล็อคแล้ว 
แต่ควรจะจอดไว้ในที่ปิด เช่นห้องจอดจักรยาน ไม่ควรล็อคไว้ที่โล่งเพราะขโมยยังสามารถขโมยได้  
ซึ่งข้าพเจ้าประสบกับตัวเองคือล็อคไว้กับกรงที่ท่ีพัก เช้ามาเหลือเพียงแค่ที่ล็อคที่แตก ๆ เสียเงินค่ามัดจํา
ไป 100 CHF 

  

 


