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บทที่ 1 
ข้อมูลเก่ียวกับเซิร์น 

 
 CERN (The European Organization for Nuclear Research) เกิดจากความร่วมมือของ
ประเทศในยุโรป จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2495 เพ่ือศึกษาฟิสิกส์อะตอม หรือ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบัน
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์  การบริหารจัดการในเซิร์น
อาศัยความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 21 ประเทศ ได้แก่ Austria, 
Belgium, Republic of Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Republic Poland, Portugal, Slovak 
Republic, Spain, Sweden, Switzerland และ United-Kingdom นอกจากน้ียังมีประเทศ Romania 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นสมาชิกในปี ค.ศ. 2008 และประเทศ Republic of Serbia ท่ีเร่ิมทํางาน
กับประเทศสมาชิกในปี ค.ศ. 2012 และปัจจุบันได้เพ่ิม Pakistan เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกด้วย เซิร์นได้
วิจัยและสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรม ฯลฯ รวมถึงความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย เช่น การค้นพบอนุภาคฮิกส์   

นอกจากนี้ยังมี ประเทศสังเกตการณ์อีก 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญ่ีปุ่น ตุรกี 
รัสเซีย รวมทั้งองค์การยูเนสโก อีกทั้งยังมีความร่วมมือจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่เป็นสมาชิก 
โดยมีการส่งนักวิจัย นักศึกษา และครูฟิสิกส์ร่วมทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 

รูปที่ 1 แสดงประเทศสมาชิก ระดับความเป็นสมาชิก และจํานวนครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 สํานักงานใหญ่ CERN ตั้งอยู่ที่ Meyrin เมือง GENEVA ท่ีตั้งของสํานักงาน CERN อยู่สุดสาย
ของ Tram สาย 18 มีรถสองสายผ่านคือ สาย Y และ Tram สาย 18 ติดกับชายแดนฝรั่งเศส โดย
สามารถเดินข้ามไปฝั่งฝรั่งเศสได้ไม่ไกล และสถานีตรวจจับอนุภาคหลัก ๆ อย่าง CMS, ALICE และ
หน่วยวิจัย AMS อยู่ในฝั่งฝรั่งเศส โดย CERN มีสถานะ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ได้เป็นองค์กรของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือฝร่ังเศส เท่าน้ัน 

 
 

รูปที่ 2  แสดงทีต่ั้งของเซิร์น  
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พันธกิจหลักของ CERN ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 
1. ด้านการวิจัย (Research) 
2. ด้านเทคโนโลย ี(Technology) 
3. ด้านความร่วมมือ (Collaboration) และ 
4. ด้านการศึกษา (Education) 

การวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาค CERN มีการทดลองเร่งอนุภาคหลายขนาด ตั้งแต่พลังงานไม่ 
สูงมาก ในตอนเร่ิมก่อตั้งเน่ืองจากต้องการศึกษาด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ จนปัจจุบันน้ีได้ติดตั้งและ
เดินเครื่องเร่งอนุภาคชนิดSynchrocyclotron ขนาดใหญ่ LHC: Large Hadron Collider) ซึ่งเป็น
เคร่ืองเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกท่ีอยู่ในอุโมงค์ใต้เมือง Geneva และชายแดนฝร่ังเศส ลึกลงไป 
100 เมตร ขดเป็นวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาว 27กิโลเมตร ใช้แม่เหล็กตัวนําย่ิงยวดชนิด Nb2Ti 
(Superconducting Magnet) ทําหน้าท่ีในการควบคุมลําอนุภาคให้เลี้ยวเบนจนเป็นเส้นรอบวง  
ซึ่งภายในอุโมงค์ของเคร่ืองเร่งอนุภาค LHC น้ี ประกอบไปด้วยสถานีตรวจวัดอนุภาคที่สําคัญ ดังน้ี 

1. สถานีตรวจวัด ALICE ทําหน้าที่ตรวจวัดสถานะ quark-gluon plasma ซึ่งเชื่อว่าเป็น
สถานะท่ีเกิดขึ้นหลังบ๊ิกแบง 

2. สถานีตรวจวัด ATLAS ทําหน้าที่ตรวจหาอนุภาคฮิกส์ มิติพิเศษ (extra dimension) และ
อนุภาคที่อาจก่อตัวข้ึนเป็นสสารมืด (dark matter) 

3. สถานีตรวจวัด CMS ทําหน้าท่ีตรวจวัดอนุภาคที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับ ATLAS แต่มีความ
แตกต่างในรูปแบบการทํางานและระบบแม่เหล็กในการตรวจวัดอนุภาค 

4. สถานีตรวจวัด LHCb ทําหน้าที่พิเศษในการศึกษาอนุภาคที่เรียกว่า “บิวตี้ ควาร์ก” (beauty 
quark) เพ่ือสังเกตความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสสารและปฏิสสาร 

 

รูปที่ 3  แสดงทีต่ั้งของเครื่องตรวจวัดต่าง ๆ  
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นอกจากการทําวิจัยแล้ว เซิร์นยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักต่อการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาค เช่น มีการจัดคอร์สสําหรับครูสอนฟิสิกส์ (โครงการครูสอน
ฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น) เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องเร่งอนุภาค (LHC) อย่างใกล้ชิดและมี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานอยู่ในเซิร์นด้วย มีการจัดโปรแกรมทัวร์
สําหรับนักเรียนและผู้สนใจให้สามารถเข้าเย่ียมชมห้องแล็บต่าง ๆ ของเซิร์น นอกจากน้ีก็ยังมีการ 
จัดคอร์สพิเศษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย อย่างเช่น CERN Summer Student Programm, 
European School of High Energy Physics, CERN Accelerator School และ CERN Academic 
Training Programme (lecture recordings) เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ 
อนุภาค ประวัติ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเซิร์น ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ชื่อ ไมโครโคส์ม (Microcosm) 
อีกทั้งยังได้จัดแสดงชิ้นส่วนของเครื่องเร่งอนุภาคและเคร่ืองตรวจวัดอนุภาคที่ปลดประจําการแล้วไว้
บริเวณสนามหญ้าข้างพิพิธภัณฑ์อีกด้วย นอกจากน้ียังมีส่วนแสดงนิทรรศการ (The Globe)  
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างข้ึนด้วยไม้ ซึ่งเป็นของขวัญจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เน่ืองในโอกาสที่เซิร์น 
มีอายุครบรอบ 50 ปี 
 

 

รูปที่ 4  The Globe 

 

 



5 
 

บทที่ 2  
กิจกรรมโครงการครสูอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 

CERN Physics High School Teacher Summer Programme (HST) 
 

 

รูปที่ 5 ผู้เข้าร่วมอบรม High School Teacher Programme HST-2016 

โครงการ CERN High School Teacher Summer Programme CERN ได้จัดโครงการ High 
School Teacher Summer Programme มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  โดยจะจัดข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี  ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 สัปดาห์ สําหรับประเทศไทยคร้ังแรกสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์นได้ตกลงความร่วมมือกันข้ึน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 
โดยมีการคัดเลือกและส่งครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Physics 
High School Teacher ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาครูฟิสิกส์ทางด้าน
ฟิสิกส์อนุภาค และความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ทั่วไป ผ่านการอบรม และการทํา workshop อย่างเข้มข้น 
โดย CERN มุ่งหวังให้ครทูี่ผ่านการพัฒนา ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป    จนถึงปัจจุบัน 



6 
 

มีตัวแทนครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีจํานวน
ทั้งหมด7 รุ่น ๆ ละ 2 คน รวม 14 คน ดังน้ี 
 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 คือ ครูพิมพร ผาพรม และครสูุพัตรา ทองเน้ือห้า 

รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 คือ ครูอนุชา ประทุมมา และครูลอืชา ลดาชาต ิ
รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 คือ ครูชุลีณ ีพาหุรัตน์ และครสูุรศักดิ ์ศรีสุวงศ์ 
รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 คือ ครูปิยะมาศ บุญประกอบ 
รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 คือ ครูเพียรกิจ นิมิตรด ีครูพงษ์ธร แก้วยองผาง และครูบุษกร การอรชัย 
รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2558 คือ ครูทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์ และครูณรรตธร คงเจริญ 
รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2559 คือ ครวูศิน แก่นสนธิ ์ และครูอภิรัก อภิวงค์งาม (ผู้เขียน) 
 
สําหรับ HST 2016 ปีน้ี มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 47 คน จาก 36 ประเทศ ดังน้ี 
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ซึ่งโอกาสสําหรับครูฟิสิกส์ไทย ในการเข้าร่วมโครงการเกิดขึ้นเน่ืองจากพระบารมีและสายพระ
เนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้ครู
ฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ โดยทรงมุ่งหวังให้ครูไทยกลับมาพัฒนานักเรียนให้
มีความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค และเป็นการสร้างรากฐานที่ดแีก่การศึกษาไทย 

ลักษณะของกิจกรรมการอบรมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2559  
(HST 2016) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การฟังบรรยาย 
2. การอภิปราย รวมทั้งการถามตอบขอ้คําถามที่สงสัย 
3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของเซิร์น 
4. กิจกรรม Work group 
5. กิจกรรม Hand on และ Workshop ตา่ง ๆ 
6. กิจกรรม Social event  

 

 
 

รูปที่ 6 กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
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ตารางกิจกรรม HST-2016 

SUNDAY, 3 JULY 
 17:00 → 19:00 Welcome to CERN at  61-1-201 - Pas perdus - Not a meeting room - 

o 17:00 Welcome Reception 45 m  
Speakers: Jeff Wiener (CERN) , Maureen ProlaTessaur (CERN) ,  
Dr. Sascha Schmeling (CERN) 

o 17:45 Discover CERN Treasure Hunt  1h 15m 
 

 19:00 → 20:15 Dinner in Restaurant 1  1h 15m 
 

 20:15 → 21:00 Introducing Remarks at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 
o 20:15 Basics@CERN  20m    

Speaker: Jeff Wiener (CERN) 
 

MONDAY, 4 JULY  
 07:30 → 10:00 Registration - Group 1   at   Building 55  Ground floor of Building 55  

(bring your passport with you and don't forget to smile!:) 

 10:00 → 12:00  Morning programme   at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 

o 10:00 Introduction to the High School Teacher Programme 2016   45m 
Speaker: Jeff Wiener (CERN) 

o 11:00 Introduction to CERN 1h    
Speaker: Jeff Wiener (CERN) 

 12:00 → 14:00  Lunch break - Higgs Pizza!   2h 
 

 14:00 → 16:00 Afternoon programme  at   500-1-001 - Main Auditorium 

o 14:00 Introduction to Particle Physics  1h 30m 
Speaker: Luis Alvarez-Gaume (CERN) 

 16:00 → 17:30 Registration - Group 2 at  Building 55  Ground floor of Building 55  
(bring your passport with you and don't forget to smile!:) 

 16:15 → 17:30 Visit CERN facilities 
o 16:15 Synchrocyclotron (SC) - Group 1  30m 

This group meets in front of building 13 at 16:15 
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o 16:45 Synchrocyclotron (SC) - Group 2    30m 
This group meets in front of building 13 at 16:45 

 17:30 → 18:30 Prevening programme    at  500-1-001 - Main Auditorium 

o 17:45 Students' conceptions of particle physics - part 1     45m 
Speaker: Julia Woithe (CERN) 

 
TUESDAY, 5 JULY  

 09:00 → 11:00 Morning programme  at  503-1-001 - Council Chamber 

o 09:00 Medical applications of particle physics  1h 30m 
Speaker: Manjit Dosanjh (CERN) 

o 10:30 Coffee break  30m 
 

 11:00 → 12:35 Work groups - concept and offers   at  503-1-001 - Council Chamber 
o 11:00 Introduction to work groups  15m 

Speaker: Jeff Wiener (CERN) 
o 11:15 Intro WG1 // S'Cool LAB 1  10m 

Speakers: Alexandra Feistmantl (University of Vienna AT)) ,  
Julia Woithe (CERN) 

o 11:25 Intro WG2 // S'Cool LAB 2   10m 
Speaker: Alex Brown (Universite de Geneve (CH)) 

o 11:35 Intro WG3 // S'Cool LAB 3  10m 
Speakers: Mihaly Vadai , Oliver Michael Keller (CERN) 

o 11:45 Intro WG4 // Gender Inclusive Teaching  10m 
Speakers: Genevieve Guinot (CERN) , Kristin Kaltenhauser (CERN) 

o 11:55 Intro WG5 // Open Data   10m 
Speakers: Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics (FI)) ,  
Sunje Dallmeier-Tiessen (CERN) 

o 12:05 Intro WG6 // Microcosm   10m 
Speakers: Antonella Del Rosso (CERN) , Emma Sanders (CERN) 

o 12:15 Intro WG7 // BL4S   10m 
Speakers: Markus Joos (CERN) , Sarah Aretz (CERN & Universität Potsdam) 

o 12:25 Intro WG8 // Medical applications  10m 
Speakers: Giovanni Porcellana (CERN) , Manuela Cirilli (CERN) 

 



15 
 

 12:35 → 13:45 Lunch break  1h 10m 
 

 13:45 → 17:30 Afternoon programme   at  6-2-024 - BE Auditorium Meyrin Optional: 
 Meet in front of the hotel (building 39) at 13:45 and walk to the lecture 
 room together. 

o 14:00 Work groups - decisive phase   30m 
Speaker: Jeff Wiener (CERN) 

o 14:30 Particle Physics Lecture 1/3   1h 30m 
Speaker: Rolf Landua (CERN) 

o 16:00 Coffee break  30m 
 

o 16:30 Q&A Session 1  1h 
Speaker: Rolf Landua (CERN) 
 

 18:00 → 23:00 Social Event 
o 18:00 Bowling & Pizza  5h Bowling Meyrin () 

A bus will pick up the whole group in front of the hotel (building 39) at 
 18:00! After the dinner you can return either by tram (3CHF) or by foot 
 (the walk takes about 20-30mins). 

 
WEDNESDAY, 6 JULY  

 09:00 → 12:00 Morning programme   at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 
o 09:00 Particle Physics Lecture 2/3  1h 30m 

Speaker: Rolf Landua (CERN) 
o 10:30 Coffee break  30m 

 
o 11:00 Particle Physics Lecture 3/3  1h 

Speaker: Rolf Landua (CERN) 
 12:00 → 13:00 Lunch break 1h 

 
 13:00 → 16:00 S'Cool LAB workshops    at 143-R-003 - S'Cool LAB 

o 13:00 Cloud Chamber Workshop - Group 1 (WG5, WG6, WG7, WG8)   1h 30m  
Group 1 meets at 13:00 in front of S'Cool LAB next to the big S'Cool LAB logo. 

o 14:30 Cloud Chamber Workshop - Group 2 (WG1, WG2, WG3, WG4)   1h 30m 
Group 2 meets at 14:30 in front of S'Cool LAB next to the big S'Cool LAB logo. 
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 16:00 → 17:30 Work groups - session 1  at  Restaurant 1   1h 30m 
 21:00 → 23:00 Live Demo of Conservation Laws (Momentum, Energy, Fun..)   

   at  143-R-003 - S'Cool LAB 
o 21:00 Wales vs. Portugal   45m 

 
o 21:45 Halftime break 15m 

 
o 22:00 Wales vs. Portugal 45m 

 
THURSDAY, 7 JULY  

 08:30 → 10:00 Visit CERN facilities  The bus leaves at 8:30 (sharp) in front of the hotel 
   (building 39)! 

o 08:30 Cryogenic test facility (SM18)   1h 30m   Indispensable: CLOSED and 
  FLAT SHOES!  Prohibited: FOODS and/or BEVERAGES!  Recommended: 
  CAMERAS! 

 10:30 → 12:00 Morning programme   at  503-1-001 - Council Chamber 
o 10:30 Ion Source Physics and Technology  1h 

Speaker: Detlef Kuchler (CERN) 
o 11:30 Introducing the LHC in the classroom  30m 

Speaker: Jeff Wiener (CERN) 
 12:00 → 13:00 Lunch break 1h 

 
 13:00 → 16:00 Afternoon programme   at  503-1-001 - Council Chamber 

o 13:00 Introduction to particle accelerators  2h 
Speaker: Bernhard Holzer (CERN) 

o 15:00 Coffee break 1h 
 16:00 → 17:30 Work groups - session 2   various 

 
 21:00 → 23:00 Live Demo of Conversation Laws 2   at 143-R-003 - S'Cool LAB 

o 21:00 Germany vs. France  45m 
 

o 21:45 Halftime break 15m 
 

o 22:00 Germany vs. France  45m 
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FRIDAY, 8 JULY  

 09:00 → 12:30 Morning programme   at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 
o 09:00 Introduction to particle detectors   1h 30m 

Speaker: Mar Capeans Garrido (CERN) 
o 10:30 Coffee break 30m 

 
o 11:00 Introduction to CMS  1h 30m 

Speaker: Piotr Traczyk (Uni Torino & INFN (IT)) 
 12:30 → 14:00 Lunch break 1h 30m 

 
 14:30 → 17:30 Visit CERN facilities  The bus leaves at 14:30 (sharp) in front of the hotel 

   (building 39)! 
o 14:30 CMS Service Cavern 3h   Indispensable: CLOSED and FLAT SHOES! 

  Prohibited: FOODS and/or BEVERAGES!  Recommended: CAMERAS! 
 17:30 → 18:30 Prevening programme   at  503-1-001 - Council Chamber 

o 17:30 Review of Week 1  1h 
Speaker: Jeff Wiener (CERN) 
 

SUNDAY, 10 JULY  
 12:00 → 21:00 Social Events 

o 12:00 Discover Geneva Treasure Hunt  7h  We will provide you with your 
  personal treasure hunt brochure. Please prepare 8 CHF to buy the "Tout 
  Genève 9h" ticket. Once you successfully finish the treasure hunt there 
  will be a delicious cheese fondue and a treasure waiting for you! 

o 19:00 Official HST2016 Programme Dinner 2h Geneva   Although it's the 
  formal dinner of the programme, please wear clothes, which you feel 
  comfortable in. The treasure hunt will lead you to the Hotel Edelweiss  
  Place de la Navigation 2 1201 Genève         
    http://www.hoteledelweissgeneva.com/en/ 
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MONDAY, 11 JULY  
 09:30 → 11:30 Visit CERN facilities  

o 09:30 Data Centre - Group 1 (WG1, WG2, WG3, WG4)  45m   This group meets 
  in front of Restaurant 2 (building 504) at 9:30! 

o 10:15   Data Centre - Group 2 (WG5, WG6, WG7, WG8)  45m   This group meets 
  in front of Restaurant 2 (building 504) at 10:15! 

 11:30 → 13:00 Morning programme  at   222-R-001 - Filtration Plant 
o 11:30 Computing at CERN  1h 

Speaker: Niko Neufeld (CERN) 
 13:00 → 14:30 Lunch break 1h 30m 

 
 14:30 → 17:30 Work groups - session 3   various 

 
TUESDAY, 12 JULY  

 09:00 → 12:30 Morning programme  at  13-2-005 
o 09:00 Data analysis in particle physics  1h 

Speaker: Roland Jansky (University of Innsbruck (AT)) 
o 10:00 Coffee break 30m 

 
o 10:30 The discovery of the Higgs particle  1h 30m 

Speaker: Luis Roberto Flores Castillo 
 (The Chinese University of Hong Kong (HK)) 

 12:30 → 14:45 Lunch break 2h 15m 
 

 14:45 → 16:15 Afternoon programme   at 774-R-013    
   The bus leaves at 14:45 (sharp) in front of the hotel (building 39)! 

o 15:00 Cosmology  1h 15m 
Speaker: Sarah Aretz (CERN & Universität Potsdam) 

 16:15 → 18:15 Visit CERN facilities 
o 16:15 AMS POCC & CCC  1h 45m 
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WEDNESDAY, 13 JULY  
 10:00 → 12:30 Morning programme   at   503-1-001 - Council Chamber 

o 10:00 IPPOG and International Masterclasses  30m 
Speaker: Kate Shaw (INFN Gruppo Collegato di Udine and ICTP Trieste) 

o 10:30 ATLAS & CMS for teachers  30m 
Speaker: Steven Goldfarb (University of Melbourne (AU)) 

o 11:00 Coffee break  30m 
 

o 11:30 Muon Hunter  1h 
Speaker: Mihaly Vadai 

 12:30 → 14:00 Lunch break 1h 30m 
 

 14:00 → 17:30 Work groups - session 4   various 

 
THURSDAY, 14 JULY  

 08:45 → 10:45 Visit CERN facilities   Indispensable: CLOSED and FLAT SHOES! 
   Prohibited: FOODS and/or BEVERAGES! 
   Recommended: CAMERAS! 

o 08:45  ISOLDE - Group 1 (WG5, WG6, WG7, WG8)  1h    
  This group meets in front of building 13 at 8:45! 

o 09:30  ISOLDE - Group 2 (WG1, WG2, WG3, WG4)   1h   
  This group meets in front of building 13 at 9:30! 

 10:45 → 12:00 Morning programme   at  40-S2-A01 - Salle Anderson 
o 10:45 Students' conceptions of particle physics - part 2  1h 

Speaker: Julia Woithe (CERN) 
 12:00 → 13:30 Lunch break 1h 30m 

 
 13:30 → 15:30 Afternoon programme   at   500-1-001 - Main Auditorium 

o 13:30 Engineering at CERN  1h 30m 
Speaker: Susana Izquierdo Bermudez (CERN) 

 16:45 → 18:15 Visit CERN facilities    Indispensable: CLOSED and FLAT SHOES! 
   Prohibited: FOODS and/or BEVERAGES! 
   Recommended: CAMERAS! 
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o 16:45 Large Magnet Hall 180 - Group 1 (WG1-4 Darwin, this is your group!!) 
  45m   This group meets in front of the hotel (building 39) at 16:45! 

o 17:15 Large Magnet Hall 180 - Group 2 (WG 5-8)  45m  This group meets in 
front of the hotel (building 39) at 17:15! 

 
FRIDAY, 15 JULY  

 09:00 → 11:00 Morning programme   at   503-1-001 - Council Chamber 
o 09:00 Antimatter research  1h 30m 

Speaker: Michael Doser (CERN) 
 12:00 → 14:00 Lunch break 2h 

 
 14:00 → 15:30 Q&A Session   at   500-1-001 - Main Auditorium 

o 14:00 Ask, ask, ask..  1h 
Speaker: Rolf Landua (CERN) 

 15:30 → 18:30 Visit CERN facilities   The whole group meets in front of the hotel  
   (building 39) at 15:30! 

o 16:00 AD & LEIR  2h   Indispensable: CLOSED and FLAT SHOES! 
  Prohibited: FOODS and/or BEVERAGES! Recommended: CAMERAS! 

 18:30 → 19:30 Prevening programme  at   503-1-001 - Council Chamber 
o 18:30 Review of Week 2  1h 

Speaker: Jeff Wiener (CERN) 

 
SUNDAY, 17 JULY  

 19:00 → 20:30 Social Event   Restaurant 1 
o 19:00 Meet&Greet with Greg&Dave  20m 

 
MONDAY, 18 JULY  

 09:00 → 09:30 Meet with everyone   at  143-R-003 - S'Cool LAB 
 

 09:30 → 12:00 Perimeter Institute Workshop  at  143-R-003 - S'Cool LAB 
o 09:30 Part 1  2h 30m 

Speakers: Dave Fish (Perimeter Institute) , Greg Dick (Perimeter Institute) 
 12:00 → 13:30 Lunch break 1h 30m 
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 13:30 → 16:00 Perimeter Institute Workshop   at   143-R-003 - S'Cool LAB 

o 13:30 Part 2  2h 30m 
Speakers: Dave Fish (Perimeter Institute) , Greg Dick (Perimeter Institute) 

 19:00 → 23:00 Social Event   at   9405-R-000 - BARBECUE AREA (MEYRIN) 
o 19:00 International Evening  4h 

 
TUESDAY, 19 JULY 

 09:00 → 12:30 Morning programme 
o 09:00 Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI)  at  1h 30m 503-

1-001 - Council Chamber 
Speakers: Dave Jones , John Walker 

o 10:30 Coffee break 30m CERN 
o 11:00 BL4S  30m  at  160-1-009 

Speaker: Markus Joos (CERN) 
o 11:30 Education, Communication & Outreach at CERN  30m  at  160-1-009 

Speaker: Dr. Sascha Schmeling (CERN) 
 12:30 → 14:00 Lunch break 1h 30m 

 
 14:00 → 17:30 Work groups - session 5  various 
 
 18:00 → 19:00 Photo Shooting - Part 1  Building 568 

o 18:00 WG1 & WG2  1h 
 19:00 → 20:00 Photo Session - Part 2   Building 568 

o 19:00 WG3 & WG4 (Darwin, this is your session!!)  1h 

 
WEDNESDAY, 20 JULY  

 09:00 → 12:30 Morning programme   at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 
o 09:00 AWAKE  1h 

Speaker: Marlene Turner (CERN / Graz University of Technology (AT)) 
o 10:00 coffee break 30m 

 
o 10:30 Neutrino physics - theory and experiments  1h 30m 
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Speaker: Ines Gil Botella (Centro de Investigaciones Energ. 
Medioambientales y Tecn. - (ES) 

 12:30 → 14:00 Lunch break 1h 30m 
 

 14:00 → 16:45 Work groups - session 6  various 
 
 16:45 → 17:00 HST2016 GROUP PICTURE!!!! 15m 143-R-003 - S'Cool LAB 
 
 17:00 → 18:00 Q&A Session  at  13-2-005 

o 17:00 Final questions, final answers  1h 
Speaker: Michael Hauschild (CERN) 

 18:00 → 19:15 Photo Shooting - Part 3   Building 568 
o 18:15 WG5 & WG6 & WG7 & WG8  1h 

 
THURSDAY, 21 JULY  

 10:00 → 12:00 Morning programme   at  60-6-015 - Room Georges Charpak (Room F) 
o 10:00 Future strategies and technologies in particle acceleration  1h 30m 

Speaker: Michael Benedikt (CERN) 
 12:00 → 13:30 Lunch break 1h 30m 

 
 13:30 → 16:00 Work groups - session 7   various 
 
 16:00 → 18:30 Work groups - Final Reports at  60-6-015 - Room Georges Charpak  
   (Room F) 

o 16:00 Introduction & Overview 10m 
Speaker: Jeff Wiener (CERN) 

o 16:10 WG6 Presentation - Supporting CERN Visits  30m 
Speaker: Antonella Del Rosso (CERN) 

o 16:50 WG5 Presentation - Open Data  30m 
Speaker: Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics (FI)) 

o 17:30 WG7 Presentation - Beamline 4 Schools  30m 
Speaker: Markus Joos (CERN) 
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FRIDAY, 22 JULY 
 09:00 → 12:30 Work groups - Final Reports  at  60-6-015 - Room Georges Charpak 

(Room F) 
o 09:00 Overview  10m 

Speaker: Jeff Wiener (CERN) 
o 09:10 WG3 Presentation - Muon Hunters  30m 

Speaker: Oliver Michael Keller (CERN) 
o 09:50 WG1 Presentation - Acceleration Lab  30m   

  
Speaker: Alexandra Feistmantl (University of Vienna (AT)) 

o 10:30 WG2 Presentation - eLearning Lab  30m 
Speaker: Alex Brown (Universite de Geneve (CH)) 

o 11:10 WG4 Presentation - Gender Inclusive Teaching  30m   
Speaker: Kristin Kaltenhauser (CERN) 

o 11:50 WG8 Presentation - Medical Applications  30m 
Speaker: Giovanni Porcellana (CERN) 

 12:30 → 14:00 Lunch break 1h 30m 
 

 14:00 → 16:00 HST2016 Closing Session  at  503-1-001 - Council Chamber 
o 14:00 Q&A with DG Fabiola Gianotti  30m 

 
o 14:30 Final speeches, certificates, and build your own goodie bag  1h 

 19:00 → 23:00 Social Event  Restaurant 1 
o 19:00 Farewell BBQ  4h 

 

 

 

 

 

 



24 
 

บทที่ 3 
บันทึกประจาํวัน 

 
สําหรับการเดินทางในครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางที่เป็นที่สุดครั้งแรกในชีวิตของผม น่ันคือ เป็น

การเดินทางไปไกลที่สุด ไปยุโรปครั้งแรก ข้ึนการบินไทย และเอมิเรตส์แอร์ครั้งแรก ทําวีซ่าครั้งแรก แลก
เงิน CHF และยูโรครั้งแรก และเป็นการเดินทางที่ถือได้ว่า ไปเป็นตัวแทนของครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติ สูงสุดในชีวิตของครูคนหนึ่ง ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรวิจัยทาง
ฟิสิกส์อนุภาคระดับโลกอย่าง “เซิร์น” ซึ่งผมเชื่อว่านักฟิสิกส์หรือครูฟิสิกส์ทุกคนบนโลกอยากมาสัมผัส 
เซิร์น สักครั้งในชีวิต  

การเดินทางคร้ังน้ีของกระผม นอกจะทําเพ่ือเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว แล้วยังต้อง
ทําเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ เด็กนักเรียนไทย ครูไทย และคนไทยทุก ๆ คน มีความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะทําให้
เต็มท่ีและเต็มความสามารถ กิจวัตรอย่างหน่ึงที่ต้องทํา คือ การจดบันทึกประจําวันเพ่ือจะได้สะท้อนถึง
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ รวมถึงการรวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ ผ่านบันทึกความทรงจําในเรื่องราวและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่มีค่าและหาไม่ได้จากตํารา
ใด ๆ เหมือนกับที่เคยมีคํากล่าวว่า “อ่านหนังสือพันเล่ม ไม่เท่าหน่ึงลงมือทํา”  

 
วันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีขออนุญาตลาโรงเรียน 1 วัน เพ่ือแพ็คกระเป๋า และเตรียมตัวออกเดินทาง เวลา 20:30 น. 
น้องชาย แม่ และลูกสาวมาส่งข้ึนเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากท่ีร้านวนัสนันท์ 
พวกแคบหมูและน้ําพริกหนุ่ม รวมนํ้าหนักกระเป๋าที่โหลด 30.5 กก. แบบหวุดหวิดพอให้อภัยได้  ไฟท์น้ี
เป็นการเดินทางด้วยเคร่ืองของการบินไทยคร้ังแรก และโหลดกระเป๋าคร้ังแรกด้วย ตื่นเต้นมาก  พ่ึงรู้ว่า 
กระเป๋าติดป้ายยาวให้ไปรับที่ Geneva ได้เลย และตัวเองก็ติดสติกเกอร์ CQI สําหรับ transfer ไป 

Check in ต่อที่สุวรรณภูมิ  พอถึงสุวรรณภูมิ ก็ไป 
Check in ต่อที่เคาท์เตอร์ Emirates Air (ได้ตั๋วที่
เดียวเลยคือ BKK – DBX – GEX)  จากนั้นน่ังรอ
ไปรท์ท่ีหน้าประตูทางเข้า Gate เพ่ือรอข้ึนเคร่ือง 

 

 รูปที่ 7 เตรียมตวัขึ้นเครื่องที่ CNX     
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วันเสาร์ท่ี  2 กรกฎาคม 2559 

 เวลา 02:00 น. ข้ึนเครื่องไปต่อที่ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ออกแนวแบบแขกนะครับ ทั้งกลิ่น
บนเครื่องทั้งพนักงานต้อนรับ บนเครื่องหรูมากครับครั้งแรกกับสายการบินน้ี ตื่นเต้นอีกครั้ง มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย มีหูฟัง  เพลง ภาพยนตร์ หลายแนวให้ดูบนจอมอนิเตอร์ส่วนตัว สามารถเลือกรับ
ได้ 3 แบบ c , i , e  แต่อาหารที่เสิร์ฟไม่ค่อยถูกปากเลยครับ  แต่ก็ลองกินทุกอย่าง ชุดอุปกรณ์การเสิร์ฟ 
ดีมากครับ มีเป็นแพ็คมาให้ มีซองใส่ช้อน ส้อม มีด มีซองเกลือ พริกไทย (อาหารมีให้เลือกด้วยครับ เช่น 
chicken or beef ? , noodle or……? และพวกเครื่องดื่มต่าง ๆ) 

 

รูปที่ 8 อาหารที่เสิร์ฟบนเครื่อง และอุปกรณ์ด้านความบันเทงิ 

เวลา 05:30 น. เครื่อง landing ที่ดูไบได้น่ิมมาก ผู้โดยสารบนเครื่องปรบมือให้กันเลย แทบไม่
รู้สึกเลยว่ามีการลดระดับเพ่ือลงจอดของเครื่องบิน ตามเวลาท้องถ่ินที่น่ีเวลาช้ากว่าที่ไทย 3 ชั่วโมง   
ลงเครื่องปุ๊บอากาศร้อนมาก อบอ้าว เดินลงจากบันไดทางลงเครื่องเหยียบพ้ืนสนามบิน ก็ข้ึน shutter 
bus ต่อไปอีกค่อนข้างไกลและนานมากเพื่อเข้าอาคารผู้โดยสาร connection จากนั้นเดินต่อไปที่ Gate 
อีกประมาณ 20 นาที  ช่วงเวลาที่น่ังรอข้ึนเครื่อง มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรี 60 นาที  เลยถือโอกาสเล่น และส่ง 
อีเมล์งานให้เพ่ือนที่ไทย เป็นซิปไฟล์ ปรากฏว่าส่งไม่ได้ มันเด้งขึ้นมาว่า “It was blocked for the 
reason security” เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย 
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รูปที่ 9 ทางเดินเพ่ือต่อไปยัง Gate ที่สนามบินดูไบ 

จากน้ันขึ้นเคร่ืองต่อ ไปสนามบิน Geneva International Airport  เดินเข้า Gate ไปออก
ประตู แล้วต้องขึ้น bus ต่ออีกทีเพ่ือไปข้ึนเครื่องที่จอดรอท่ีไหนซักที่หน่ึง  สายการบินเอมิเรตส์
เหมือนเดิมครับ เครื่องใหญ่มากผมเดินข้ึนตรงท้ายลํา กําลังคิดว่าจะถ่ายรูป ก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่
ตะโกนบอกผู้โดยสารคนหน่ึงว่า ห้ามถ่ายรูป หน้าตาเคร่งขรึมมาก เก็บกล้องเลยครับ  ผมได้น่ังหมายเลย 
46D แอบสับสนที่น่ังเล็กน้อย   พนักงานให้ผมมานั่งอีกฝั่ง แต่ผมก็คิดว่าน่าจะผิดท่ี เลยไปน่ังฝั่ง G  ซัก
พักก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นที่น่ังเขา ผมเลยกลับไปท่ีเดิม  น่ังก่ึงหลับก่ึงตื่นครับ ยาวอีก 6 
ชั่วโมง ถึงสนามบิน Geneva 

 เครื่องลงที่สนามบินเจนีวา น่าจะเวลาบ่าย 2 กว่า ๆ  อากาศที่น่ีแตกต่างจากท่ีดูไบอย่างมาก 
เย็นสบาย มีกลิ่นไอเย็น ๆ ของธรรมชาติ ชอบมากครับ  จากน้ันเดินเข้าช่องตรวจ All Passport แล้วรอ
รับกระเป๋านานมาก (จริง ๆ ผมไม่รู้เลยว่าเราต้องไปรอรับท่ีสายพานไหน  น้องไปรท์บอกว่าเราต้อง
สังเกตตอนผ่านที่ตรวจ passport จะมีแจ้งไว้อยู่ว่า zone 5 โอเคครับ ผมเพ่ิงรู้)  ถ้าต้องการใช้ wifi ฟรี
ต้องมองหาเครื่องที่ต้องเอา Boarding pass ไปสแกน เพ่ือรับ password เล่นฟรี 50 นาที  สนามบิน
ที่น่ีไม่ใหญ่มากครับ พอรับกระเป๋าเสร็จก็หาทางออกครับ และก่อนออกประตู พ่ีอ๊อดยํ้าตลอดครับว่า 
อย่าลืมกดตั๋ว tram ฟรีที่ตู้กดมาด้วย ใช้สําหรับข้ึน tram  train และ bus ได้ฟรี 50 นาทีครับ  พอออก
ประตูมาได้ ก็มีอาจารย์นรภัทร และน้องๆนักศึกษาที่เดินทางมาถึงก่อนประมาณ 1 อาทิตย์ มารอรับ
ครับ  ดูอบอุ่นดีครับ แค่สังเกตเพียงคําว่า “สวัสดี” จากนั้นก็เดินต่อเล็กน้อยครับเพ่ือไปข้ึนรถ bus สาย 
Y ต่อด้วย tram สาย 8 ต่อไปเซิร์นครับ 
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รูปที ่9 อาจารย์และน้องนักศึกษา summer students  มารอรับที่สนามบินเจนีวา 

 

รูปที่ 10 ที่จอดรถหน้าประตทูางเข้าเซิร์น และกําลังเดินผ่านประตูเข้ามาในเซิร์นเรียบร้อย 

มาถึงประตูทางเข้าเซิร์น ก็แสดง passport และก็หนังสือเชิญจากเซิร์นให้ยามที่เฝ้าประตูตรวจ 
ก็เดินเข้าไปได้เลยครับ เดินต่อไปตามถนน อาจารย์พาลัดเลาะนิดหน่อยประมาณ 500 ม. ก็ถึงอาคารที่
พัก  ติดต่อเคาท์เตอร์ห้องพัก ตอนแรกเขาให้จ่ายค่าที่พักด้วยบัตรเครดิต ซึ่งผมไม่มีอยู่แล้ว เตรียมมาแค่
เงินสด CHF.  เลยถามว่าสามารถจ่ายสดได้ไหม  847 CHF ก็ได้ ย่ืนเงินให้ไป 1000 รับเงินทอนมา 53 
CHF  ผมก็งงสิครับ  เลยถามแบบเขินไปว่า Is this my  refunds I think it’s wrong.  พนักงานผู้ชาย
ก็ทําหน้างง ๆ ซักพัก แล้วก็ Sorry sorry แล้วก็หยิบแบงค์ร้อยมาให้   ผมคิดในใจว่าแอบทําตีมึนรึป่าว 
คงไม่หรอกครับ น่าจะลืมจริง ๆ  100 CHF น่ีก็เป็นเงิน 3 พันกว่า ๆ เลยนะครับ   สรุปได้นอนห้อง 418 
รับคีย์การ์ด และบัตรเข้าออก     เซิร์นชั่วคราวเรียบร้อย  ห้องสะอาดครับ แต่ no air condition 
หน้าต่างเปิดได้แง้ม ๆ และที่สําคัญคือ ใช้ปลั๊กไม่ได้ครับ อุตส่าห์เตรียม adapter มาหลายแบบมากแต่ 
ก็ใช้ไม่ได้เพราะเหมือนทางเซิร์นเขาจะทําบล็อกเฉพาะใช้ที่เซิร์นอย่างเดียว คิดว่าจะออกไปหาซื้อข้าง
นอก และมารู้ภายหลังว่า ร้านข้างนอกไม่มีขาย และสุดท้ายก็ต้องขอบคุณ Jeff ที่เตรียมไว้ให้ยืมครับ 
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รูปที่ 11 อาคาร 39 ที่พักของเรา 

    

รูปที่ 12 รูปล๊ักไฟ และ adapter ใน

เซิร์น  

 

 

 หลังจากเข้าห้องพัก เก็บสัมภาระสํารวจห้องหับ ห้องนํ้า และห้องครัวซึ่งอยู่ข้างล่างเรียบร้อย 
ผมกับไปรท์ก็พากันออกไปเดินหาซื้อของท่ีร้าน Carrefour ซึ่งอยู่ทางฝั่งฝรั่งเศส  ตอนนี้มีบัตรผ่านเข้า
ออกเซิร์นและ เดินออกจากประตูหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย เดินไปตามถนน อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ถือ
เป็นการเดินเที่ยวดูบ้านเมือง วิวทิวทัศน์รอบ ๆ เซิร์น  ดูบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบดีครับ มีทางสําหรับ
เดินเท้า และทางจักรยานด้วย รู้สึกว่าคนขับรถบนถนนต้องให้เกียรติและให้สิทธิคนเดินเท้าและป่ัน
จักรยานมากกว่า เวลาเขาข้ามถนนซึ่งเป็นทางตัดกัน  สองข้างทางเป็นไร่ข้าวบาร์เล่  มองเห็นเทือกเขา
ไกล ๆ ระหว่างเดินก็ถ่ายรูปและเซลฟ่ีตลอดทางด้วยความเห่อและตื่นเต้นครับ  ต้นไม้ใบหญ้า ดอกหญ้า
ดูแปลกหูแปลกตาไปหมด  
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รูปที่ 13  ธรรมชาติ 2 ข้างทางระหว่างเดินไปซ้ือของร้าน Carrefour ฝ่ังฝรั่งเศส 

 ของในร้านก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป แต่ที่น่ีติดป้ายบอกราคาเป็นเงิน ยูโร ราคาจะถูกกว่า
ทางเจนีวามาก เดินมองของไปเรื่อย ๆ ออกแนวจับจองดูไว้ก่อน ไว้มีโอกาสค่อยมาซื้ออีกครั้ง สรุปได้
เครื่องดื่ม ขนม และอาหารมาตุนไว้นิดหน่อย  พอถึงตอนจ่ายเงินที่แคชเชียร์ ก็ลังเลอยู่ว่าเราสามารถ
จ่ายเป็นสวิสฟรังก์ได้หรือเปล่า เลยลองถามแคชเชียร์ดู ก็ตกลงคือได้ครับ แต่รับเฉพาะแบงค์ และตอน
ทอนเงินจะทอนเป็นยูโรมาให้ (เขาคงคิดอัตราแลกเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว และคงมีชาร์ตเพ่ิมอีกนิด
หน่อยครับ) แต่ก็ถือว่าโอเคครับ เพราะว่าอยากได้เงิน  ยูโรไว้ใช้ติดตัวบ้างเล็กน้อย  แปลกดีครับ 
จ่ายเงินอีกสกุล แต่ทอนมาอีกสกุล    จากน้ันก็เดินเท้ากลับที่พักครับ พักผ่อนและเตรียมตัวเข้านอน  ณ 
เวลาน้ี 2 ทุ่มกว่า ๆ ครับ  แต่จะนอนได้ยังไงครับ เพราะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยครับ บรรยากาศ
เหมือนตอนเย็นๆบ้านเราเลย  พระอาทิตย์ตกดินประมาณเกือบ ๆ 4 ทุ่ม  เล่นเอาปรับตัวกันไม่ถูกเลย
ครับ เพราะตอนกลางคืนก็เหมือนจะมืดไม่สนิท เหมือนแสง twilight ยังค้างฟ้าอยู่เลย  
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วันอาทิตยท่ี์  3 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีตื่นนอนเช้ามาก เพราะความแปลกที่นอน  เลยรีบตื่นข้ึนมาดูพระอาทิตย์ข้ึน  จะได้รู้ว่าทิศ
ไหนเป็นทิศไหน  เพราะเมื่อวานไม่ทันได้สังเกตทิศดี   ตอนเช้าอากาศเย็นมากเห็นพระอาทิตย์ข้ึน 
มองเห็นเทือกเขาแอลป์อยู่ไกล ๆ  เดินมาถ่ายรูปตรงลานเบียร์ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ แล้วก็กลับข้ึนห้อง 

08:00 น. เตรียมตัวไป Canovin เพ่ือ
ไปทัวร์เมืองเจนีวากัน  กดตั๋ว 24h สําหรับ 2 
คน 10 CHF ซึ่งจะถูกกว่าซื้อคนเดียวคือวัน
ธรรมดาปกติ 8 CHF ต่อ 1 คน 1 วัน    ข้ึนรถ 
bus สาย Y ไปเรื่อย ๆ รู้สึกเหมือนจะอ้อม ๆ 
ไปถึงแถว airport มีคนบอกว่าเราขึ้นผิดสาย 
ถ้าจะไป Canovin น่าจะข้ึน tram สาย 8 จาก
เซิร์นตรงไปเลย  แต่ถ้าสาย Y มาแบบน้ีต้องลง
ที่ airport แล้วน่ัง train ไปต่อครับ  ถือว่าเป็น
ประสบการณ์ครับ  เมื่อถึงที่หมายก็ออกเดินต่อ 
เดินๆจนมาโผล่ที่ทะเลสาบเจนีวา  มี นํ้าพุ 
Jet’duo เป็นนํ้าพุที่สูงที่สุดใน โลก กลางทะเล
ทราบเจนีวา เป็นแลนด์มาร์ก เดินถ่ายรูปไป
เรื่อย ๆ ครับ ข้ามถนนมาอีกฝั่งของทะเลสาบ มี
อนุสาวรีย์ มีรถไฟนั่งชมเมือง มีเรือใบให้ถ่าย  
เดินมาอีกหน่อย จะมาเจอกับย่านเมืองเก่า  
สวยงามอลังการมากครับ เหมือนหลุดเข้ามา
โลกของกรีกโบราณครับ  มีโบสถ์  วิหาร เสา
วิหารหินอ่อนสูงตระหง่าน มีนักท่องเที่ยวเดิน 

 

ขวักไขว่ ถ่ายรูปกัน เข้าตรอกออกซอย หลายตึกบริเวณน้ีถูกออกแบบมาให้สอดรับกับเอกลักษณ์ของ
ความเก่าเป็นอย่างดี  น่าท่ึงกับอารยธรรมความเก่าแก่สมัยโบราณมาก  เดินไปเรื่อย ๆ จนพลัดหลงกับ
ไปรท์ครับ คิดว่าคงหากันไม่เจอแน่ ๆ  ผมก็คิดว่าจะหาทางกลับเอง  ก็เดินกลับมาทางเดิมครับจนมาถึง
สถานีรถไฟ ซื้อตั๋วใหม่อีกรอบ เพราะตั๋วเก่าอยู่กับไปรท์ครับกลัวเขาตรวจ (แต่จริง ๆ ก็ไม่เห็นเขาตรวจ
ตั๋วกันนะครับ แต่ก็มีคนกดตู้ซื้อตั๋วกันทุกคน คนที่น่ีเขาน่าจะมีวินัยและความซื่อสัตย์นะครับ)   น่ัง tram 

รูปที่ 14 บรรยายกาศภายในเซิร์น 
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สาย 8 จนมาถึงเซิร์น ก็มาเจอกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่พ่ึงมาถึงอีก 4 – 5 คน มาจากอเมริกา และ 
โดมินิกันครับ  พูดคุยทักทายกันนิดหน่อย แล้วก็พาเขาเดินมายังอาคารโรงแรม  ผมก็ข้ึนห้องพักรอเวลา
ไปงานเลี้ยงเย็นน้ีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 17:00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมเดินไปเจอกันท่ีหน้าห้อง Council Chamber เป็นพิธีเปิดต้อนรับง่าย ๆ 
อย่างไม่เป็นทางการ มีเบียร์และขนมกินเล่นมาเสิร์ฟ  แนะนําตัวเอง รู้จักเพ่ือนต่างชาติ และพูดคุยกัน
พอหอมปากหอมคอ  จากน้ัน Jeff ก็มีกิจกรรมแรกให้ทํากันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรู้จักสถานที่ น่ัน
คือ Treasure hunt หาสถานที่ ตึก และอาคารต่าง ๆ ภายในเซิร์น มีแผนที่ให้ และใบกิจกรรมเพื่อหา
รหัสลับ  โดยการจับกลุ่มกันเองประมาณกลุ่มละ 5-6 คน   แล้วก็เดิน ๆ กันครับ คิดว่าน่าจะรวม ๆ  

รูปที่ 15 พิพิธภัณฑ์ Globe ตัง้อยู่ด้านหน้าเซิร์น 

รูปที่ 16 ทะเลสาบเจนีวา และนํ้าพุ  

รูปที่ 17 ย่านเมืองเก่า โบสถ์และวิหาร 
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3 กิโลได้มั๊งครับ เล่นเอาขาลากเลย  สุดท้ายไปสิ้นสุดที่ Restaurant 2 และได้รหัสทุกตัวเขียนรวมกัน
เป็นคําว่า “SUPERSYMMETRY” เสร็จกิจกรรมก็แยกย้ายกันกลับ  ปวดขามาก ๆ ครับ 

                

 

 

 

 

      

      

     

 
วันจันทร์ที่  4 กรกฎาคม 2559 

 เช้านี้ตื่นข้ึนมารู้สึกได้เลยว่าปวดที่ขาทั้งสองข้าง  แต่งตัวใส่เชิ้ตเรียบร้อย ลงตึกมาเพื่อเตรียมไปทํา
บัตรประจําตัวเซิร์นอย่างเป็นทางการ 08:30 – 10:00 น.  ที่ตึกหน้าก่อนถึงประตูทางเข้า รอนานมากคน
เยอะ ผมได้คิวที่ 76  พอถ่ายรูปทําบัตรเสร็จแล้ว ก็เดินข้ึนไปห้องประชุมสําหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ  
พิธีเปิดมีผู้หญิงคนหน่ึงมาพูดก่อน คล้าย ๆ ประธาน แนะนําถึงกิจกรรมโครงการ และต่อด้วย Jeff แนะนํา

เก่ียวกับเซิร์น (Jeff  Wiener น่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางด้าน Physics 
education ที่มาทําวิจัยที่เซิร์นใน S’CoolLAB  และก็เป็นเฮดในการจัด
กิจกรรมอบรมครั้งนี้ด้วย) เช้านี้ผมน่ังหน้าสุดเลย 

 ช่วงบ่าย เข้าห้อง Slope เพ่ือฟังบรรยายเกี่ยวกับ Introduction 
to particle physics  ผู้บรรยายภาษาอังกฤษสําเนียงฟังยากมาก  ช่วงเย็น
เราได้ไปชมนิทรรศการเก่ียวกับเครื่อง Synchrotron รุ่นแรก และประวัติ
การบุกเบิกของเซิร์น  การแสดงวีดิทัศน์ แสง สี เสียง ทําได้สุดยอดตื่นตา
มาก ออกแนวแบบ 3D เลยครับ  จากนั้นก็กลับไปยังห้อง Slope อีกรอบฟัง 

รูปที่ 18 กิจกรรมวันแรกพบ 

รูปที่ 19 ห้องวิจัยที่ให้กําเนิด  WWW 

รูปที่ 20 บัตรผ่านเข้าออกเซิร์น 
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lecture เก่ียวกับงานของ S’CoolLAB เรื่อง Student’s conception for particle physics คือ 
ห้องแล็บนี้จะเป็นงานวิจัยทางด้านการศึกษาของเซิร์น  จากน้ันให้ครูทําแบบแบบทดสอบความเข้าใจ 
เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับห้อง  เย็น ๆ ไปรท์แอบหนีไปเท่ียวเจนีวาอีกรอบ  ส่วนผมก็นอนอยู่ท่ีห้อง 

 
รูปที่ 21  การเปิดการอบรมปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการโดย Jeff Wiener (HST-2016’s Director) 

 
รูปที่ 22  เยี่ยมชมนิทรรศการ Synchrocyclotron  ถ่ายคู่กับเพ่ือนชาวญ่ีปุ่น Mariko  
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วันอังคารที่  5 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีเริ่มเรียน lecture เก่ียวกับการประยุกต์ฟิสิกส์อนุภาค ทางด้านการแพทย์ และการแนะนํา 
Work group ต่าง ๆ มีด้วยกัน 7 กลุ่ม คือ 1). S’CoolLAB 1 เก่ียวกับการเร่งอนุภาค  2). S’CoolLAB 2 
เกี่ยวกับ e-learning  3). S’CoolLAB’s activities  4.) Girl in physics classroom  5.) Open data   
6.) Muon hunter  7.) Beamline for school   8.) Medical Applications    สําหรับผม WG1ผมก็
สนใจเลย  แต่คนเลือกเยอะมาก เลยเปลี่ยนมาเป็น WG2 ซึ่งก็อยู่ใน S’CoolLAB เหมือนกัน แต่เป็นการ
ทํา e-learning เก่ียวกับการสอนเร่ือง Magnetic field ให้นักเรียน   จากนั้นก็พักรับประทานอาการ
กลางวัน (ส่วนใหญ่ผมจะไม่กินข้าวเช้า)   ผมก็กลับไปกินที่โรงแรม เพราะเตรียมของกินจากบ้านมามาก
พอสมควร ประกอบกับได้ลองมองดูกับข้าวที่โรงอาหารแล้ว ดูไม่ค่อยจะถูกปากเราสักเท่าไหร่ครับ เป็น
ออกแนวอาหาร Clean ขนมปัง  คือหาแบบข้าวสวยไม่มีเลย กลับไปกินมาม่าปลากระป๋องยังจะอร่อย
กว่าเลยครับ  ลงมาทําที่ห้องครัวข้างล่างเอง  ซึ่งตอนหลังก็ไปหาซื้อวัตถุดิบจากร้าน Carrefour มาเพ่ิม 
เช่น หมู ไข่ กุ้ง ไส้กรอก  กล้วยสุก  ถูกและอร่อยกว่าที่ร้านอาหารเป็นไหน ๆ ครับ 

 
   รูปที่ 23  ปกติอาหารกลางวันของผม                 รูปที่ 24 บรรยายเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค 

 ช่วงบ่ายนัดรวมกันที่หน้าโรงแรม เพ่ือเดินทางไปอีกตึกหนึ่งซึ่งค่อนข้างหายาก เพราะอยู่ใน
ตรอกซอย  เดินเข้าไปในตึก ผ่านห้องทํางานของนักวิจัยตามแล็บต่าง ๆ ท้ังนักศึกษาฝึกงาน ก็ค่อนข้าง
จะเป็นห้องใครห้องมัน งานใครงานมัน ทํางานอยู่กับหน้าจอคอมของตัวเองไป ดูแล้วก็ออกจะน่าเบ่ือ
มากกว่านะครับ  มาถึงห้องบรรยายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติการค้นพบและการศึกษาทางฟิสิกส์
อนุภาค ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ส่วนใหญ่ผมจะดูรายละเอียดจากสไลด์ประกอบเอาครับ  เพราะฟัง
ภาษาอังกฤษแล้วก็มึนเหมือนกัน (คนบรรยายแต่ละเรื่องท่ีเซิร์น ต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านน้ันจริง ๆ แต่มาจากหลายเชื้อชาติ หลายประเทศมาก  สําเนียงภาษาอังกฤษจะไม่ค่อย native  
สักเท่าไหร่เลยบางคนก็อาจทําให้ผมฟังไม่รู้เร่ืองเลย) 

 สําหรับช่วงเย็นวันน้ี มีกิจกรรม Social event เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม work 
group  นัดกันเวลา 18:00 น. หน้าโรงแรม  เพ่ือเดินทางออกจากเซิร์น ไปโยนโบว์ลิ่ง และทานพิซซ่า  
น่ังรถบัสออกไปไกลประมาณ 5 กิโลเมตรจากเซิร์น  กิจกรรมโยนโบว์สนุกมาก มีการแข่งกันภายในกลุ่ม 
และก็มี Alex ซึ่งเป็นเฮดของงานกลุ่มมาแจมด้วย  คร้ังนี้น่าจะเป็นคร้ังที่สองมั้งครับ ที่ผมเล่นโบว์ลิ่ง ก็มี
แบบฟลุ๊ค ๆ Strike ไป 1 รอบครับ  เสร็จจากโยนโบว์ ก็มาน่ังทานพิซซ่ากันครับ  จัดว่าไม่ถูกปากเลย
ครับ  เคร่ืองดื่มเป็นเบียร์ ก็พูดคุยแนะนําตัวทําความรู้จักกันไปเร่ือย ๆ ครับ  สําหรับกิจกรรมการทาน 
พิซซ่า ถือเป็นกิจกรรมประเพณีไปแล้วครับ หลังจากการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอน  ในวันที่ 4 เดือน 7 
ของทุกปี  อันเน่ืองมาจากรูปร่างหน้าตาของพิซซ่า จะคล้าย ๆ กับการเอาอนุภาคมาชนกันครับ อธิบาย
ด้วยภาพแล้วกันครับ…..แนะนําสมาชิกในกลุ่มนิดหน่ึงครับ ก็มี 1.) ผม 2.) Mariko จากญี่ปุ่น   
3.) Wolfgang Vieser จากเยอรมัน 4.) Cloudia จากอิตาลี  5.) Violeta จากโรมาเนีย และ  
6.) Cristina จากโปรตุเกส   สําหรับผมและมาริโกะจากญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษพอพองู ๆ ปลา ๆ กันไปได้  
จะเป็นอะไรที่เพ่ือนคนอื่น ๆ ให้ความสนใจและลุ้นกับการพูดภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ 

 จากน้ันก็กลับที่พัก  แต่เดินกลับกันนะครับ น่าจะใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง  เพราะระหว่างเดินกลับ
ก็พอมีเวลาคุยกันไป  เวลาข้ามถนนนี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นและฮากันมาก สนุกกันอีกแบบ  

 
       รูปที่ 25  กิจกรรม Social event โยนโบว์ล่ิง ทานพิซซ่า และตอนเดินเท้ากลับที่พัก 

 
วันพุธที่  6 กรกฎาคม 2559 

เช้าน้ีเริ่มการบรรยายเกี่ยวกับ Particle physics Part II กับผู้บรรยายคนเดิม Rolf  Landua  
ที่ห้อง Council chamber เน้ือหาค่อนข้างลงลึกครับ เกี่ยวกับ Standard model จากนั้นก็เป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับอุโมงค์ใต้ดินครอบคลุมบริเวณใดเมืองใดบ้าง มีสถานีตรวจวัดที่ใดบ้าง  จากนั้นก็พักรับประทาน
อาหารกลางวันกับกะเพราไก่โรซ่าที่เตรียมมาครับ  ลองให้เพ่ือนฝรั่งชาวออสเตรียเลียชิมดู  เห็นทํา
หน้าตาแบบเหมือนเผ็ดมหาโหดมากยังไงอย่างง้ันเลยครับ   ช่วงบ่ายมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพ่ือไป
ทํากิจกรรม Hand on ที่ S’CoolLAB  ผมเป็นกลุ่มที่ 2 ครับ เริ่มเวลา  14:30 น.  พอไปถึงที่ห้อง 
S’CoolLAB ก็เพ่ิงรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้น่ีเอง  ห้องเป็นระเบียบมาก เหมือนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในอุดมคติ
เลยครับ สมบูรณ์แบบทุก ๆ อย่างเหมือนเป็นห้องแล็ปของเซิร์น แต่ผสมผสานด้วยเครื่องมือทางการ
เรียนการสอน การทดลองอย่างลงตัว   แล็ปแรกท่ีเร่ิมทําก่อนก็คือ Cloud chamber  เป็นการสังเกต
อนุภาคพลังงานสูงที่มาจากนอกโลกได้เห็นชัดเจนจาก 2 ตา ได้แลกเปล่ียนและ discuss กันในกลุ่มว่า 
ลักษณะ contrail ที่มองเห็นน่าจะเป็นร่องรอยของอนุภาคชนิดใด  เป็นอนุภาคท่ีมาจากนอกโลกล้วน ๆ 
ครับ ไม่ได้เพ่ิม source แต่อย่างใด  หลังจากทดลองเสร็จ ก็จะมีมุมเล็ก ๆ สําหรับ post lab โดยเฉพาะ  
ดูเป็น professional มาก ๆ จากน้ันก็เปลี่ยนการทดลองเป็นหลอดรังสีแคโทด  ขดลวดเฮมโฮลส์  พร้อม
ให้ assignment มาทําควบคู่ไปด้วย   

เสร็จกิจกรรม ก็นัดรวมตัวกันไป shopping ต่อที่ร้าน Carrefour เจ้าเก่า  คราวน้ีน่ัง Bus สาย 
Y ไป ซื้อตั๋ว 3 CHF  1 ชั่วโมง  บนรถบัสข้ามไปฝั่งฝรั่งเศสคราวน้ีมีเจ้าหน้าที่ตํารวจข้ึนมาตรวจเอกสาร
ด้วย ดีที่เตรียม passport ติดตัวไปด้วยตลอด  วันน้ีซื้อ ไข่ไก่  เน้ือหมู  กุ้ง  กล้วย และขนม  กลับมาที่
เซิร์นต่อ นัดกันมา discuss งานกลุ่มต่อเวลา 20:00 น. ท่ีโรงอาหาร เก่ียวกับกิจกรรมที่ทําผ่านมา 

 

  
 

รูปที่ 26  กิจกรรม Cloud Chamber ที่ S’CoolLAB 
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วันพฤหัสบดีที ่ 7 กรกฎาคม 2559 

เช้าน้ีเริ่มด้วยการเดินทางไปเย่ียมชม หน่วย Cryogenic Test Facility ซึ่งเป็นหน่วยที่เก่ียวกับ
การควบคุมและผลิตลําอนุภาคโปรตอนไปตามท่อ รวมถึงการทําหล่อเย็น การทํา Superconductor 
การเร่งลําอนุภาคโปรตอน  ซึ่งในการเย่ียมชม เป็นการแนะนําและบรรยายผ่านผู้ควบคุมในแต่ละส่วน
งาน  มีอุปกรณ์จําลองและวีดีทัศน์อธิบายประกอบ สาร superconductor ที่ใช้คือ Niobium Tin  
Nb3Sn ใช้เวลาในการเย่ียมชมหน่วย ประมาณ 1 ชั่วโมง  จากน้ันก็พักแวะที่ ร้านค้าจําหน่ายของที่ระลึก
ของเซิร์น จากน้ันก็กลับมาฟังบรรยายต่อที่ห้อง Council chamber หัวข้อ Iron Source Physics and 
Technology ตอนแรกไม่รู้ว่าอะไรคือ Iron source  ซึ่งก็ได้รับคําตอบคร่าว ๆ ว่า  Iron source is a 
device to create a charged particle beam  ซึ่งก็ว่ากันด้วยสมการทางแม่เหล็กไฟฟ้ามากมาย ถือ
เป็นการร้ือฟ้ืนความรู้ในวิชา ไฟฟ้าแม่เหล็กในระดับปริญญาโท พอสมควร ผมน่ีนึกถึงหน้าอาจารย์ผู้สอน  
ผศ.ดร.จิตรดา  ทองใบ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยครับ สมการและสูตรต่าง ๆ มาโผล่ที่สไลด์
เรื่องน้ีหมดเลย เพราะต้องใช้ความรู้ด้านน้ีในการสร้างและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาค จากน้ันก็พัก
รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 
       รูปที่ 27 เข้าเยี่ยมชมหน่วย Cryogenic Test Facility 
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กลับมาช่วงบ่าย 13:00 น. ต่อด้วยการบรรยายเร่ือง Introduction to acceleration บ่ายน้ี
ง่วงมาก ครับ แถมยังไม่ได้ทานข้าวเช้า กลางวันกินแค่กล้วยสุก 1 ลูก ตอนเย็น ค่อยหากินให้อิ่มทีเดียว
เลย  บ่ายน้ีได้ความรู้ว่าขนาดลําอนุภาคน้ันเล็กมาก น่ันคือ คือขนาดหน้าตัดแค่ 1 ใน 10,000 mm2 เอง
ครับ 

 ช่วงเย็น 16:00 น. กลับมาพบกันท่ี S’CoolLAB  เพ่ือทําการทดลองเกี่ยวกับเคร่ืองผลิต 
รังสีเอกซ์ การป้องกันรังสีเอกซ์ และการตรวจสอบวัตถุพวกโลหะและกระดูก จากรังสีเอกซ์ โดยใช้
โปรแกรม  pixel man  อุปกรณ์วันน้ีทันสมัยมากสําหรับนักเรียนทดลองในชั้นเรียน คือถูกออกแบบมา

เพ่ือการทดลองให้นักเรียนเข้าใจหลักการและเห็นภาพการ
ทํางานได้เป็นอย่างดี  เสร็จแล้วก็ร่วมกัน discuss เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานกลุ่มให้ Alex หัวหน้าทีมทราบ
ทางอีเมล์  ตอนเย็นได้รับของฝากจากคริสตินาด้วยครับ 
เป็นแผ่นที่ติดตู้เย็นรูปเมืองโปรตุเกส  ก่อนกลับห้องแวะ
ทานข้าวที่โรงอาหาร ผมสั่งมักกะโรนี ราคา  9.6 CHF  คิด
ในใจว่าน่าจะถูกปากที่สุดละ  แต่สุดท้ายก็ผิดหวัง พอเลย
ครับเลิกพ่ึงอาหารที่โรงอาหารเลย เสียดายเงินมาก ๆ 

 
วันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม 2559 

ช่วงเช้าเข้าฟังการบรรยายเก่ียวกับ particle detector  เริ่มต้นก็อธิบายคุณลักษณะของ
อนุภาคคร่าว ๆ พวกความรู้ standard model ครับ  2down 1up -> neutron, 2up 1down -> 
proton  และช่วงที่ 2 เป็นบรรยายเรื่อง CMS Detector ยาวจนถึงบ่ายโมงเลยครับ  จากน้ันก็ปล่อยพัก
กินข้าวกลางวัน 

 
รูปที ่28 ช่ัวโมง lecture  
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เวลา 14:30 น. พาไปเย่ียมชมสถานีตรวจวัด CMS น่ังรถบัสไปประมาณ 25 นาทีออกจากเซิร์น
ไปทางฝ่ังฝรั่งเศส ผ่านทุ่งข้าวบาร์เล่ตลอด 2 ข้างทางสีเหลืองทองสวยงามมากครับ ได้บรรยากาศตาม
เมืองชนบทท่ีเห็นตามหนังยุโรปเลยครับ เวลาเขาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรแล้ว ฟางเข้าจะถูกม้วน
และอัดเป็นก้อนทรงกระบอกวางเรียงรายเต็มทุ่ง  พอไปถึงสถานี พวกเราถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
จากนั้นก็แยกย้ายกันตามผู้บรรยายไปเยี่ยมชมตามที่ต่าง ๆ ลงลิฟต์ไปชั้นใต้ดินที่ระดับเท่าไหร่ไม่แน่ใจ
ครับ แต่น่าจะเกือบ 100 ม. ไปดูห้องอุปกรณ์สายไฟและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีแต่สายไฟสีต่าง ๆ
เชื่อมต่อกันจากตู้หนึ่งไปอีกตู้หน่ึงเป็นพันเป็นหมื่นเส้น ดูแล้วปวดหัวมาก  จากน้ันก็เดินลัดเลาะไปตาม
ทางเดินเชื่อมกันแต่ละห้อง ไปยังห้อง CMS Control room ห้องน้ีมีนักวิทยาศาสตร์น่ังทํางานกันอย่าง
เงียบ ๆ ประมาณ 5-6 คน คงจะกําลังรันโปรแกรม เก็บdata หรือควบคุมการทํางานส่วนต่าง ๆ  
ตามหน้าท่ีอยู่หน้าจอมอนิเตอร์หลาย ๆ จอ นับดูน่าจะเกิน 20 จอครับ จากนั้นก็พาไปถ่ายรูปกับ
โปสเตอร์รูปอุโมงค์ท่ีมีท่อสีฟ้า แอบคิดในใจว่า หลอกกันน่ีนา  นึกว่าจะพาเข้าไปดูในอุโมงค์ใต้ดินที่มีท่อ
นําส่งอนุภาคมาชนกันจริงๆ ที่ไหนได้ก็แค่ถ่ายคู่กับภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่น่ีเอง  แต่ทุกคนก็ผลัดกันไป
ถ่ายรูปเป็นว่าเล่น  แต่ที่บริเวณน้ีน่าจะเป็นที่ใกล้กับเคร่ือง CMS หรือไม่ก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ high 
magnet เพราะเขาลองให้เราใช้คลิปหนีบกระดาษหลาย ๆ ตัวต่อกันเป็นเส้น แล้วจับแบบทิ้งดิ่งดู 
ปรากฏว่า มันถูกดูดไปทางกําแพงที่ก้ันเอาไว้ครับ สนามแม่เหล็กบริเวณน้ีคงจะแรงพอสมควร  ไม่อยาก
คิดว่าด้านหลังกําแพงอิฐบล็อกที่กันไว้จะแรงขนาดไหนครับ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 29 ทางไปยังสถานี CMS Detector บริเวณด้านนอกอาคาร 
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รูปที่ 30 ภายในใตด้ินที่ลึกลงไปของสถานี CMS 

 
รูปที่ 31  ห้องควบคุม CMS 

กลับมาสรุปงานในรอบ 1 อาทิตย์กันที่ห้อง Council chamber และแจ้งกําหนดการคร่าว ๆ 
กิจกรรม Treasure Hunt สํารวจเมืองเจนีวาในวันอาทิตย์เวลา 12:00 น. พร้อมแจกแผนที่และเอกสาร
กิจกรรม จากน้ันก็กลับที่พักครับ  เย็นนี้ผมมีโอกาสข้ึนไปบนดาดฟ้าโรงแรม เพ่ือดูบรรยากาศรอบ ๆ
เซิร์น สวยดีครับ ด้านหลังเซิร์นน่าจะเป็นไร่องุ่นสุดลูกหูลูกตา และสนามหญ้าสาธารณะครับ เพราะเย็น
วันศุกร์จะมีขบวนนักพักผ่อนและมาปิกนิกกัน มีเวทีแบบเปิดคอนเสิร์ตด้วย เพราะผมเร่ิมได้ยิน
เสียงเพลงละครับ  มองไปทางพิพิธภัณฑ์ Globe เปิดไฟสีส้มสว่าง ๆ ตอนเย็นผมก็อยากออกไปถ่ายรูป
ให้เต็มอิ่มอีกคร้ัง  สําหรับแพลนวันหยุดพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนครับ เพราะไม่มีกําหนดการเที่ยว
ของตัวเองเลย แต่เพ่ือนในกลุ่มรวมถึงคริสตินาที่เป็นเจ้าโปรเจค เขานัดและชวนกันไป Mont Saleve 
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ซึ่งท่ีน่ันมีกระเช้าไฟฟ้าพาข้ึนเขา ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ มองจากเซิร์นยังสามารถมองเห็นกระโดงเสา
กระเช้าเลยครับ นัดเจอกันเวลา 10:00 น. ที่โรงอาหารวันพรุ่งน้ี  

รูปที่ 32  ภาพวิวบริเวณด้านหลังเซิร์น ถ่ายจากดาดฟ้าของโรงแรม 

 
วันเสาร์ท่ี  9 กรกฎาคม 2559 

เช้าน้ีผมเตรียมตัวไปเที่ยวกับกลุ่มท่ีจะไปข้ึนเขา Mont Saleve ซึ่งอยู่ในเขตฝรั่งเศส  เลยลงมา
รอที่โรงอาหารเวลา 9:00 น. ส่วนไปรท์ไปเที่ยวโลซานตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้ว   รอเพ่ือนพอครบทีมก็เดิน
ไปข้ึน tram หน้าเซิร์น ซื้อตั๋ว 1 วัน แล้วไปต่อรถบัสสาย 8 ท่ี Canovin  น่ังออกนอกเมืองเจนีวาไป
เรื่อย ๆ ผมยังไม่รู้เลยว่าผ่านเขตแดนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่นานเท่าไหร่ก็มาจอดที่จุด Bus stop ปลายทาง
พอดี  จากนั้นพากันเดินต่อไปยังจุดที่ขายตั๋วซึ่งก็คือจุดที่ต้องน่ัง cable car ขึ้นไปยังยอดเขา  อัตราค่า
ตั๋วน่ัง cable car ไป-กลับ คือ 8.5 ยูโร แต่ถ้าไปกันเป็นคณะค่าตั๋วจะถูกลง 10% ระหว่างน่ัง Cable 
car ก็ค่อนข้างแอบเสียวนิด ๆ กลัวว่าจะไม่มีแรงขับดึงขึ้นได้ เพราะมันค่อนข้างชันเอามาก ๆ ผมไม่
แน่ใจว่ามันใช้ระบบขับสายพานยังไง  แต่เท่าที่เห็นก็เป็นระบบรอกขนาดใหญ่ร่วมกับการถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยอิฐปูนก้อนใหญ่หลาย ๆ ก้อนช่วย  พอข้ึนไปถึงยอดเขาก็ละแลงถ่ายรูปวิวและเมืองเจนีวาแบบ 180  
องศา เห็นทะเลสาบเจนีวาแบบทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเลยครับ  พอได้เวลาซักพัก ก็พากันเดินลัดเลาะไป
ตามทางป่าข้างหลังเพ่ือไปยังจุดชมวิวที่ต่าง ๆ บนยอดเขา มีจุดสําหรับกระโดดร่มแบบเคร่ืองร่อนด้วย
ครับ  เท่ียวตระเวนถ่ายรูป  จากน้ันก็ลงกระเช้าไฟฟ้าท่ีเดิมกลับลงมาข้างล่าง และน่ัง bus กลับไปตะลุย
ต่อในเมืองเจนีวา  วันน้ีได้มีโอกาสน่ังเรือข้ามฝั่ง และก็น่ังกลับมาโผล่อีกด้าน ประมาณว่าน่ังเรือเล่นครับ  
ด้านน้ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเย็นน้ีเต็มไปด้วยฝูงชนที่หลั่งไหลพากันมาปิกนิกช่วงวันหยุดกัน   
บ้างอาบแดด บ้างป้ิงย่าง บ้างเล่นน้ํา วันนี้ตะลอนเที่ยวทั้งวันรู้สึกปวดหัวนิดหน่อย ผมเลยขอตัวกลับ
โรงแรมท่ีเซิร์นก่อน ส่วนเพ่ือนคนอื่น ๆ นัดกันไป dinner ร้านอาหารโปรตุเกสท่ีคริสตินาแนะนํา 
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รูปที่ 33 วิว 180 องศาทีม่องจากบนยอดเขา Mont Saleve 

 
 รูปที่ 34  ถ่ายเซลฟ่ีกันตอนที่ข้ึน Cable car  รูปที่ 35 สวนสาธารณะที่เมืองเจนีวา 

 
วันอาทิตยท่ี์  10 กรกฎาคม 2559 

วันน้ีผมตื่นสายหน่อย ขอนอนให้เต็มอิ่มเลยครับ  9 โมงก็ลงไปทํากับข้าวกินที่ห้องครัว เมนู 
นํ้าพริกหนุ่ม แคบหมู และไก่กระเทียมโรซ่า ข้าวสวยโรซ่าเวฟร้อน ๆ แอบคิดในใจว่า ผ่านมา 1 อาทิตย์
แล้วเหรอน่ีสําหรับสวิส-เซิร์น  แต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยาวนานจัง 55 

ช่วงบ่ายมีกิจกรรม Treasure Hunt ตะลุยเมืองเจนีวาแบบทุกซอกทุกมุม เป็นกิจกรรมที่ทาง
โครงการนี้อยากให้ผู้อบรมท่ีมาจากหลาย ๆ เมือง ได้รู้จักเมืองเจนีวาแบบละเอียดครับ โดยผมได้ร่วมกับ
กลุ่มอเมริกันด้วยความบังเอิญ ไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่ใครจะจับกลุ่มกับใครก็ได้ วันนี้เดินท้ังวันอีก
แล้วครับ เมื่อยขามาก ไปที่เดิมที่ผมเคยไปมาแล้ว เช่น โบสถ์ แต่วันน้ีได้ซื้อตั๋ว 5CHF เพ่ือเดินข้ึน 
บันไดวน สูงมากเดินเท่าไหร่ก็เหมือนไม่สุดซักที  ไปดูห้องข้างบน น่าจะเป็นที่ประทับของพระระดับ 
พระสันตะปาปาของเมืองน้ีในอดีตครับ  ได้เข้าไปดู museum แสดงแบบจําลองของตึกและเมืองเก่า 
เจนีว่าแบบย่อส่วนครับ ด้วยรายละเอียดอัตราส่วนที่เหมือนเอาเมืองเก่าทั้งเมืองมาย่อให้เหลือขนาดแค่
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ประมาณ 20 ตารางเมตร  เห็นเขาบอกว่าใช้เวลาทําทั้งหมดประมาณ 16 ปี  จากน้ันก็เดินผ่านไปท่ี 
main building of Geneva University  มีลานเล่นหมากรุกขนาดใหญ่ อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ เช่น 
Piaget  จากน้ันก็กลับมานั่งเรือที่ทะเลสาบเพ่ือไปที่จุดที่ปล่อยนํ้าพุ Jet’duo  

 

 

 
รูปที่ 36 เที่ยวเมืองเจนีวา 

เวลา 1 ทุ่มตรงเราก็มาพร้อมกันที่จุดนับพบ เพ่ือร่วมงานเลี้ยง dinner  จัดแจงที่น่ังเรียบร้อย
จากน้ันก็เสิร์ฟอาหารครับ เป็นสลัดผักครับ ออกรสเปรี้ยวจี๊ดเลยครับ ไม่ชอบเลย จิบไวน์ขาว ก็ดื่มแบบ 
ฝืน ๆ ครับ  จากน้ันก็ตามด้วยขนมปังกับชีสฟองดู  ตอนแรกก็ไม่รู้จักครับ ก็ลองกินกับเขาดู ชีสข้นร้อนๆ 
มันจะออกรสเค็มนิด ๆ เลี่ยน ๆ เห็นเพ่ือนฝรั่งก็จิ้มจ้วงกันอย่างเอร็ดอร่อย แต่ผมพอละครับ มาสั่ง 
chicken ก็ไม่อร่อยอีกครับ สรุปบอกเลยไม่อร่อยทุกอย่างบนโต๊ะ  ระหว่างทานไปก็พูดคุยกันไป  
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มีบรรเลงเพลงคลอเบา ๆ ด้วยเคร่ืองดนตรีหลากหลายแบบโบราณของทางยุโรป ก็ได้บรรยากาศดีครับ 
มีบางคนขอข้ึนไปแจมเป่าท่อยาว ๆ กับเขาด้วย หลายคนอยู่ครับ ทุกคนก็ปรบมือ สนุกสนานดี  ก่อน
กลับที่พักคืนน้ี Jeff มีของที่ระลึกแจกทุกคนด้วยครับ เป็นแผ่นฟิล์มร่องรอยของอนุภาคที่ใช้ในการ
ทดลองที่เซิร์นในอดีตครับ  ผมน่ีชอบมากดูมันมีคุณค่าและคลาสสิกมาก 

 

รูปที่ 37 กิจกรรมงานเล้ียง dinner 

 
วันจันทร์ที่  11 กรกฎาคม 2559 

เริ่มกิจกรรมเย่ียมชม CERN Computer Center ที่ห้อง Computing Control Room  มีการ
บรรยายเก่ียวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ที่เซิร์น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยผนังห้องเป็นจอวีดีโอ
ขนาดใหญ่  แต่ climax อยู่ที่เมื่อภาพในวิดีโอสิ้นสุดลง แปลเปลี่ยนเป็นจอกระจกในที่มองเห็นห้องข้าง
หลังกระจก ท่ีเป็น computer grids data ที่บรรจุ CPU เต็มไปหมดเช่ือมต่อกัน คือมันเยอะมาก  
มีข้อมูลการรับส่งข่าวสาร data ต่าง ๆ ส่งตรงมายังหน่วยน้ีตลอดเวลา  จากน้ันก็กลับมาฟังบรรยาย 
Computing at CERN แล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ตลอดช่วงบ่ายเป็นการแยกกันไปทํางานของ Work Group กลุ่มผมนัดกันท่ีโรงอาหารเวลา
14:30 น. ช่วยกันหาข้อมูลประกอบการทํา e-learning เก่ียวกับ magnetic field พวก animation 
และเว็บออนไลน์ ตามท่ี Alex ได้ Assign งานส่งให้ในอีเมล์  ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาท้ังหมดเป็น 3 ส่วน น่ันคือ 
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Cloud chamber, X-ray and Radioactivity และ Magnetic force in electron tube  แบ่งกลุ่ม
ย่อยละ 2 คนไปค้นข้อมูล ผมได้คู่กับ Violeta ในหัวข้อที่ 3 ซึ่งในส่วนน้ีมีเน้ือหาย่อยอีกท่ีต้องหาข้อมูล 
คือ Kinetic energy, Unit of energy (eV) และ Lorentz force หัวข้อสุดท้ายน้ีผมเพิ่มเองเพราะเห็น
ว่าน่าจะเป็นส่วนสําคัญเลยทีเดียวที่จะขาดเสียไม่ได้   จากน้ันก็เอาข้อมูลทั้งหมดทั้ง 3 ส่วนมา discuss 
และสรุปหลอมรวมกัน แล้วส่งงานให้ Alex ช่วงที่ทํางานไปฝนก็ตกลงมาหนักพอสมควร สงสัยจะหลงฤดู 
น่ีมันช่วง summer นะนี่ 

 
รูปที่ 38 เยี่ยมชมหน่วย CERN Computer Center 

วันน้ีมีข้อสังเกตเก่ียวกับชุดทํางานของเจ้าหน้าที่และนักวิจัยที่เซิร์น ดูจะเป็นปกติและสบาย 
มาก ๆ  เสื้อยืดกางเกงยีนส์ หรือไม่ก็เป็นกางเกงขาสั้นไปเลย  ใส่รองเท้าผ้าใบ ผู้หญิงบางคนก็เห็นมีใส่
สายเดี่ยวก็ยังมี  คือมันทําให้ดูและคิดว่า เขาไม่ค่อยจะพิธีรีตอง และใส่ใจกับการแต่งกายมากเท่าไหร่ 
ชุดทํางานก็เหมือนชุดออกนอกบ้านเที่ยวปกติ  แต่ผมมองว่า เขาวัดกันที่ผลงานมากกว่า องค์กรใหญ่
ระดับเซิร์น  การแต่งกายง่ายมาก แต่ต้องยอมรับในเรื่องวินัยการทํางานและความรับผิดชอบต่องานเป็น
หลัก 

 
วันอังคารที่  12 กรกฎาคม 2559 

เริ่มภาคบรรยาย Searching for new physics at ATLAS rough guide to data analysis  
วันน้ีได้รับการเน้นยํ้าอีกครั้งว่า มวลทั้งหมดในจักรวาลเราน้ีท่ีเรารู้จักและสามารถ Observed ได้มีเพียง
แค่ประมาณ 5% ของมวลทั้งหมดที่มีอยู่เท่าน้ันเอง และที่เหลืออีกกว่า 95% เป็นอะไรเรายัง Non-
observation น่ันคือสิ่งหน่ึงที่ทําให้เซิร์นต้องมาวิจัย  
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เช้าน้ีอากาศมัว ๆ อุณหภูมิเย็นครับ สืบเน่ืองจากเมื่อวานมี
ฝนตก  เมื่อคืน ก็นอนค่อนข้างดึก มัวเปิดดูยูทูวป์ ดูประวัติ Srivara 
Ramaujan ผ่านหนัง A man who know infinity นอนเมื่อคืนก็
ฝันแปลก ๆ จากท่ีตลอดท้ังอาทิตย์ยังไม่เคยนอนฝันเลย  จากน้ันก็

ฟังบรรยายต่อ ว่าด้วยเร่ือง The Discovery of the Higgs Particles ว่าด้วยเร่ืองอนุภาคฮิกส์ล้วน ๆ
เลยครับ  มีการอธิบายด้วยภาพ  เปรียบเสมือนคนดังที่เดินเข้าไปในฝูงชน  จากนั้นก็จะเริ่มมีคนมาห้อม
ล้อม น่ันหมายถึงมวลก็จะเกิดข้ึนมากขึ้นเมื่ออยู่ในฝูงชนนาน ๆ  แต่ถ้าคนดังคนน้ันเคล่ือนที่ผ่านฝูงชน
อย่างรวดเร็ว ก็จะมีคนมาห้อมล้อมน้อยลงเปรียบเหมือนมวลก็น้อยลงด้วย??  

 

 
รูปที่ 39 การบรรยายเก่ียวกับอนุภาคฮิกส์ 

 
 ช่วงบ่าย เดินทางออกนอกเซิร์นมาอีกที่หนึ่งเพื่อฟังบรรยายเก่ียวกับ Cosmology เน้ือหาส่วนน้ี
ผมค่อนข้างจะมีความเข้าใจดีเป็นพิเศษ พูดถึงเรื่องการหาระยะทางในทางดาราศาสตร์ ใช้วิธี Parallax , 
main sequence setting, Cepheid… (standard candle)  และเรื่องกราฟแสงของระบบดาวคู่ และ
ความสว่างของ Supernova Type 1A ท่ีใช้เป็นเทียนมาตรฐานในการวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ ซึ่งมี
ความสว่างค่อนข้างคงที่ท่ีค่า Mag. = -19.3  

 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 

รูปที่ 40  ฟังบรรยายเน้ือหา Cosmology 
 
 จากน้ันช่วงเย็นประมาณ 16:30 น.  ได้เข้าเย่ียมชม AMS POCC ซึ่งอยู่อีกโซนหน่ึงของ 
เซิร์นห่างจาก CERN Control Center; CCC ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  เห็นว่าเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับ
ด้านอวกาศ ซึ่งทํางานร่วมกับองค์การนาซ่าของสหรัฐ  ภายในอาคารมีห้องทํางาน และมีจอแบบ
ถ่ายทอดสดการทํางานของนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศ ISAAS ตลอดเวลา   วันนี้มีความโกลาหล
พอสมควร เน่ืองจากทราบมาว่า นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลจากญ่ีปุ่น อยู่ที่ห้องทํางานด้านบน มี
นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมากมาย น่าจะมีการบรรยายสัมมนาอะไรซักอย่าง  เสียดายผมไม่ได้เห็นตัวจริง  
มีบางกลุ่มได้มีโอกาสร่วมถ่ายรูปด้วย (จริง ๆ ผมว่าที่เซิร์นมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมากมายเดิน
เพ่นพ่านภายในเซิร์นนะครับ โดยเฉพาะบริเวณโรงอาหารเพราะเป็นที่รวมคนเวลาพักกลางวัน  ผมว่าผม
เคยเห็นอยู่หลาย ๆ ท่านเลยทีเดียวครับ  แต่ตอนแรก ๆ เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นคนดัง  จนกระท่ังจะมีกลุ่ม
คนเข้าไปขอถ่ายรูป ผมถึงจะรู้ครับ)  
 กลับมาจากเยี่ยมชม ผมมาน่ังกินข้าวที่โรงอาหาร 1 จาน 14.6 CHF แลกกับความหิวก็ยอมครับ 
ครั้งนี้พอทานได้อร่อยด้วยครับ เป็นสเต็กกับเฟรนซ์ฟราย  แล้วก็น่ังพูดคุยกับเพ่ือน ๆ เรื่องการวางแผน
จะไปเที่ยว Chamonix Mont Blanc โดยต้องจองตั๋วรถทางอินเตอร์เน็ตผ่านบัตรเครดิต  ผมก็อาศัยคุณ
แม่คริสตินา เป็นคนดําเนินการจองให้ ส่วนผมก็ค่อยจ่ายเงินสดคืนให้อีกทีครับ  
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รูปที่ 41  เย่ียมชมหน่วย AMS, POCC และ CCC 

 
วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2559 

เช้าน้ีเริ่มชั่วโมงการฟังบรรยาย  10:00 น. ผมเลยหาข้าวเช้ากินก่อน จากนั้นก็ไปหาซื้อที่ตัดเล็บ
ที่ร้านเซิร์นช็อป และซ้ือช็อกโกแลต  รวม ๆ ประมาณสิบกว่าฟรังก์  แต่ผมย่ืนแบงค์พันให้ไป  แคชเชียร์
ทําหน้าตกใจเลยครับ บอกไม่รับ ผมก็เลยถามว่าให้ทําไงดีครับ  เขาก็แนะนําให้ผมไปแลกที่ธนาคาร 
USB ท่ีอยู่ข้าง ๆ กันก่อนครับ   

มาเร่ิม lecture ด้วย IPPOC and International Masterclass และต่อด้วย ATLAS & CMS 
For Teacher ซึ่งเป็นส่วนงานของเซิร์นในการสนับสนุนทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กระจายไปท่ัวโลก  จากน้ันก็บรรยายอีกหัวข้อ คือ A D.I.Y. Muons Detector  ประมาณสร้างออกแบบ
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ชุดคิดส์การเรียนการสอนอย่างง่าย  สําหรับตรวจวัดอนุภาคมิวออน แต่ผมก็ว่าไม่ง่ายเลยครับ เพราะ
ต้องใช้เรื่อง microcontroller ช่วย 

ช่วงบ่าย 14:00 น. มีงานกลุ่ม Alex มาน่ังกํากับด้วย ตอนนี้ให้ทําการ login เข้าไปท่ี link ของ 
S’CoolLAB  เพ่ือ create account เพ่ือเริ่มสร้าง e-learning กันจริง ๆ เลยหลังจากหาข้อมูลมาเพียบ
แล้ว  จากนั้นช่วงเย็นก็ไปหาซื้อของที่ร้าน Carrefour มาตุนเพ่ิมอีก เช่นพวกหมู ไข่ กุ้ง สําหรับใส่มาม่า 
ไส้กรอกบ้าง และกล้วยอีก 1 หวี   ระหว่างเดินกลับมาที่เซิร์น มีรุ้งกินนํ้าด้วยครับ 2 ชั้นเลยสวยงามมาก 
มีแต่คนออกมาถ่ายรูปกันใหญ่   จากน้ันก็มาทํามาม่ารวมมิตรที่ห้องครัวกินครับ  วันน้ีมีโอกาสได้แบ่งปัน
ให้คนอื่นกินด้วย คริสติน่าดูจะสนใจมาม่านะครับ เขาบอกชอบกินอยากชิมรสชาติแบบไทย ๆ เขาเคย
กินแต่รสชาติที่มีขายในบ้านเขา  ผมเลยแบ่งไปให้ 1 ซองเป็นมาม่ารสต้มยํากุ้ง  ตอนแรกคิดว่าเขาจะต้ม
กินเลย  แต่ไม่ใช่ครับ เขาจะเก็บกลับบ้านไปกินกับครอบครัวท่ีโปรตุเกสครับ 555  มาม่าไทยไปไกลทั่ว
โลกครับ   

 

  

 
รูปที่ 42  ฟังบรรยายชุดอุปกรณ์ Muon Hunter และรุ้งกินนํ้าที่เซิร์น 
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รูปที่ 43  ช่วงเวลาพักเบรกกับเพื่อน ๆ  และ อาหารจานหลักของผมที่เซิร์น 

 
วันพฤหัสบดีที ่ 14 กรกฎาคม 2559 

  
 เช้าน้ีเป็นกลุ่มที่ 2 (9:30 – 11:00 น.) ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ISOLDE  หน่วยน้ีจะอยู่ห่าง
ออกไปจากหน่วยอื่น นิดหน่อยครับ  เดินกันไกลเลยทีเดียว  ผมรู้สึกว่าห้องทํางานและห้องอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ดูจะรกรุงรังไปหน่อยนะครับ คือมันดูระเกะระกะเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในความเห็น
ส่วนตัวครับ  เป็นบริเวณที่มีแปริมาณรังสีค่อนข้างสูง มีการกั้นด้วยคอนกรีตหนา ๆ แบบยกมาวางก้ัน
เป็นจุด ๆ ไปเหมือนไม่ได้ถูกวางกั้นไว้อย่างถาวร  ตอนออกจากห้อง มีการข้ึนเหยียบเครื่องตรวจปริมาณ
รังสีในร่างกายด้วยครับ เหมือนที่ชั่งนํ้าหนักหน้าเซเว่น แต่มีการวางมือบนเคร่ืองตรวจประมาณ 10 
วินาที   ผลออกมาก็ปลอดภัยดีครับ (No contaminated)  จากน้ันก็กลับมาฟังบรรยาย  Student’s 
conception of particle physics Part II  เป็นการเอาผลของการวัดความรู้ความเข้าใจของครูโดย
แบบสอบถามที่ให้ครูทําคร้ังก่อน มาเปรียบเทียบกับผลของนักเรียนบ้าง  บางข้อก็ทําครูเสียหน้า
เหมือนกันครับ เพราะผลออกมาว่าความรู้ความเข้าใจของครูมีน้อยกว่าของนักเรียนด้วย 
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รูปที่ 44 ภายในของศูนย์ ISOLDE 
 
 วันน้ีให้พักรับประทานอาหารกลางวันแค่ 1 ชั่วโมง  ผมไม่กินดีกว่าครับ เลยแวะไปที่ร้านขาย
ของฝากเซิร์น ซื้อเสื้อ sweater สีครีม ราคา 35 CHF ซื้อ wristband เข็มทิศ และก็พวงกุญแจ  เตรียม
เป็นของฝากกลับบ้าน กลัวว่าเดี๋ยวเงินจะหมดก่อนจะไม่ได้ซื้อของฝากกลับบ้าน  

ในช่วงบ่ายเจอกันที่ Auditorium room เข้าฟังบรรยายหัวข้อ Engineering at CERN 
ผู้บรรยายเป็นผู้หญิงครับชาวสเปน ภาษาอังกฤษสําเนียงลาตินสุด ๆ ฟังยากมาก ผมเหลือบมองน้อง
ไปรท์น่ังหลับไปแล้วครับ เน้ือหาท่ีพูดเก่ียวกับ Superconductor ที่ใช้ในเครื่องเร่งอนุภาค 

 

 
 

รูปที่ 45  ช่ัวโมงบรรยาย Engineering at CERN 
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รูปที่ 46 ศูนย์ Large Magnet Facility 
 

ช่วงเย็น 16:45 น. ไปเย่ียมชมศูนย์ Hard Magnet Facility ซึ่งอยู่ห่างออกไปสุด 
ขอบร้ัวด้านทิศตะวันตกของเซิร์น จึงต้องน่ังรถบัสไปกัน  พอเข้าไปในศูนย์มองดูเหมือนโกดัง
ขนาดใหญ่ ห้องโถงดูกว้างขวางมาก โอ่อ่าเป็นระเบียบและแข็งแรงมาก เครื่องยกเครื่องกลึง
เหล็ก ขดลวด superconductor ถูกจัดวางไว้เป็นที่  จากน้ันก็แยกย้ายกันเดินกลับโรงแรม   
แต่ผมกับน้องไปรท์วางโปรแกรมว่าจะไป shopping ที่ซุปเปอร์มาเก็ตฝั่งฝร่ังเศสซึ่งอยู่สุดสาย  
Y พอดี เนื่องจากทุกวันพฤหัสห้างต่าง ๆ จะปิดช้าหน่อยคือประมาณ 2 ทุ่ม เลยรีบเดินกับไปขึ้น
บัส เป็นประสบการณ์นะครับ เวลาที่เราไปซื้อตั๋วบนรถบัส เราต้องเตรียมเหรียญให้พอดี 
เพราะว่าเครื่องมันไม่ทอนให้ครับ ไม่เหมือนเครื่องที่อยู่ตามถนน   น่ังบัสสาย Y ยาวไปเรื่อย ๆ 
จะไปสุดสายที่เมือง LION  จะมีห้างหน่ึงซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองหน่อย ท่ามกลางไร่นา บรรยากาศ
ลูกทุ่งมากๆ แต่ภายในไม่เบานะครับ ใหญ่โตครบครับพอสมควร   พอไปถึงห้างก็รีบเดินหาซื้อ
ของกันใหญ่   ทีแรกนึกว่าห้างปิด 2 ทุ่มเหมือนปกติ   แต่ยังไม่ถึง 1 ทุ่มเลย ร้านต่าง ๆ เริ่มปิด
แล้ว คิดในใจว่าทําไมถึงปิดเร็วจัง คือมารู้ทีหลังว่า วันน้ีเป็นวันชาติของฝร่ังเศสพอดี เพราะช่วง
หัวค่ําประชาชนเขาจะไปร่วมพิธีวันชาติครับ มีการจุดพรุเฉลิมฉลองใหญ่โต จากน้ันก็น่ังบัส
กลับมาต่อ tram เลยเซิร์นมานิดหน่อย เพ่ือช็อปต่อที่ห้าง MIGROS ห้างน้ีปิด 3 ทุ่มครับ  จริง 
ๆ ผมก็มาเดินดูพวก นาฬิกา รองเท้า เสื้อ กางเกง  มีแบบเล็งไว้ก่อน จากน้ันก็กลับ  
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วันศุกร์ที่  15 กรกฎาคม 2559 

 เริ่มการบรรยายเช้าน้ีกับหัวข้อ Antimatter Research โดย Micheal Doser  คนน้ีมาแนว
แปลกครับ คือเป็นการบรรยายแบบไม่มีสไลด์ประกอบ เขาบรรยายไปด้วยแล้วก็เขียนบนกระดานด้วย
ชอล์กเท่าน้ันครับ ลายมือก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ท้ังสูตรสมการต่าง ๆ E = mc2 + m/c2    
 วันน้ีช่วงพักกลางวัน ประมาณ 2 ชั่วโมง ผมแอบไปช็อปที่ร้าน MIGROS อีกครั้ง ครั้งน้ีมี
เป้าหมายคือไปซื้อนาฬิกาครับ หลังจากที่เล็ง ๆ ไว้เมื่อวาน ได้มา 1 เรือนครับ เป็นแบรนด์ SWATCH 
ครับ แบบออโตเมติก ออกแนวอวกาศสีแดงดํา ราคา 150 CHF ก็สวยถูกใจทั้งราคาและสเป็กครับ   
สําหรับช่วงบ่าย 2 โมง เป็นชั่วโมง Question & Answer กับ Rolf Landua  คนเดิม  มีแต่คนแย่งกัน
ถามครับ โดยเฉพาะ Lochlain ชาวออสเตรียเลีย คนน้ีถามเยอะมากครับ ยกมือถามแทบจะทุก 
lecture  สําหรับชั่วโมงนี้ก็ยกมือถามไปหลายรอบแล้วนะ  
 เสร็จจากภาคถามตอบ  ก็มาต่อด้วยการเยี่ยมชมศูนย์ AD & LEIR (Low Energy Ion Ring) 
โดยมีวิทยากรคนอ้วน ๆ ลงพุง เดินกระโพกกระเพก พาไปเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ 
 

   
 

รูปที่ 47  ภายในศูนย์ AD & LEIR 
 

 จากน้ันก็มาต่อด้วยศูนย์ Antimatter Factory โดย Jeff นําทีมเป็นวิทยากร เน่ืองจากวิทยากร
หลักติดภารกิจเก่ียวกับ FameLab ชั่วโมงน้ีพอดี 
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รูปที่ 48  เย่ียมชมหน่วย Antimatter Factory 
 

 จากน้ันช่วงเย็น เราก็กลับมาที่ห้อง Council Chamber เพ่ือรับฟัง Jeff สรุปกิจกรรมใน
สัปดาห์น้ีทั้งหมด และในสัปดาห์หน้า สัปดาห์สุดท้ายเราจะทําอะไรบ้าง  

 
วันเสาร์ท่ี  16 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีผมตื่นเต้น ตื่นแต่เช้าครับ นอนคนเดียวด้วยเพราะไปรท์เดินทางไปปารีสตั้งแต่เมื่อวานเย็น  
วันน้ีผมนัดกันไปเที่ยว Chamonix ครับ เดินไปรอขึ้นรถบัสสาย Y ไปสนามบินเพ่ือไปขึ้น easy bus ที่
จองกันไว้ ผมนึกว่าจะคันใหญ่ ไม่เลยครับประมาณรถตู้บ้านเรา น่ังได้ประมาณ 12 คน แต่รถมันดูแน่น
และแข็งแรงดีครับ  คนขับเป็นผู้หญิง   ขับออกนอกเมืองไปทางฝร่ังเศส มีทางลอดอุโมงค์ผ่านภูเขายาว 
2-3 แห่ง เหมือนในหนังเลยครับ  ถนนสวยครับ รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่  คนขับขับได้น่ิงและนิ่มมากขอ
ชมเลยครับ  อาจเป็นเพราะเขาชํานาญทางและถนนบ้านเขาทางดีมากรถก็ไม่เยอะด้วย  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงจุดหมาย  ลงรถและก็เดินมาต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วข้ึน cable car  ขอบอกเลยว่า 
ณ เวลาน้ีหนาวมาก ๆ เสื้อกันหนาว 2 ผืนยังสู้ไม่ไหวเลยครับ  ค่าตั๋ว 1 คน  61 ยูโรครับ  ผมได้คิวท่ี 18 
ซึ่งมีเพ่ือนร่วมขบวนคือ คุณลุงชาวโดมินิกัน ส่วนคนอื่นกระจายกันไปคนละคิวครับ  มีจุดเปลี่ยน cable 
car 2 ช่วงครับ เพราะความสูงและชันของยอดเขา ผมอึ้งมากว่าเขาสามารถข้ึนมาสร้างบนยอดเขานี่ได้
อย่างไร ทั้งสูงชัน ทั้งอากาศหนาว เป็นความลํ้าหน้าทางด้านวิศวกรรมเลยทีเดียว  พอข้ึนไปถึงจุดสูงสุด 
ผมก็จัดแจงถ่ายรูปตลอดเวลา  ยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุม  ยอดเขาน้ีคือ จุดที่สูงที่สุดของยุโรป
เลยครับ Chamonix Mont Blanc ความสูงที่ระดับ 4810 ม. จากระดับน้ําทะเล (ที่บนยอดเขายังมีลิฟต์
สําหรับข้ึนไปอีกหน่ึงชั้นครับ) เรียกได้ว่าเอามันให้สุดยอดเขาเลยทีเดียว   ผมก็เดินถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศไปเรื่อย ๆ ดูลุงโดมินิกัน จะไม่ค่อยตื่นเต้นซักเท่าไหร่เลยครับ ปล่อยผมเดินถ่ายรูปอยู่คน
เดียว  อากาศข้างบนยิ่งหนาวมากมีลมพัดตลอดเวลา ลมน่ีแหละครับตัวดี เย็นไปถึงกระดูกเลยทีเดียว   
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ข้างบนยอดเขายังมีร้านค้าขายของที่ระลึก มีร้านขายอาหารอีกด้วย ครบครันมาก  ผมมองหาเพ่ือนคน
อื่นไม่เจอเลย อาจจะยังมาไม่ถึง หรือไม่ก็คงเดินสวนกันไปมาเลยหาไม่เจอ    
                   

 

 
 

รูปที่ 49  ยอดเขา Mont Blanc 
 

 
 

รูปที่ 50  เก็บภาพบรรยากาศข้างบนยอดเขา Mont Blanc 

 เดินถ่ายรูปนานพอสมควร ผมกับลุงโดมินิกัน ก็พากันน่ัง cable car ลงมาอยู่ที่ชั้นแรกตรงจุด
เปลี่ยนกระเช้าไฟฟ้า ความสูงก็ประมาณคร่ึงทาง  จุดน้ีมีวิวสวยมากให้เก็บรูปอีกเยอะเลย  มีทุ่งหญ้า
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เขียวแซมกับกองหิน มองเห็นภูเขานํ้าแข็งอยู่ใกล้ ๆ ลานหินและลานหญ้ามีความชุ่มชื้นของนํ้าที่เกิดจาก
การละลายของหิมะไหลซึมลงมา  มีม้าประจําถ่ิน เดินมากินหญ้าด้วย  พอสมควรแก่เวลา ผมก็ลงมา
ข้างล่างอย่างปลอดภัย น่ังรอเพื่อนๆครบทีมกันประมาณบ่าย 2 โมง  

 
 

รูปที่ 51 จุดชมวิว บริเวณที่เปล่ียน Cable car 

 จากน้ันก็ไปต่อกันท่ีสถานีรถไฟคันสีแดง เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนเขาไปอีกฝากหน่ึง พอถึงที่หมาย ต้อง
น่ังกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือพาลงไปจุดข้างล่างของเขาที่มีอุโมงค์นํ้าแข็งอยู่ แต่กระเช้าไฟฟ้าพาลงมาได้แค่ 
ครึ่งทาง ที่เหลือต้องเดินต่อครับ เป็นบันไดทางเดินตามไหล่เขา ตอนเดินลงนี่สบายมาก แตกต่างกับตอน
เดินข้ึนเลยครับ ปวดน่องมาก   
 ถํ้านํ้าแข็ง สวยงามมาก เป็นอุโมงค์นํ้าแข็งท่ีถูกเจาะขึ้นมาเพ่ือให้เห็นความสวยงามของน้ําแข็ง 
และผลึกคริสตอลที่เล่นกับแสงสีต่าง ๆ  ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนประกอบของสารที่สามารถเรืองแสงได้
ประกอบในเนื้อนํ้าแข็งด้วยก็ได้ครับ  สรุปวันน้ีได้เท่ียวทั้งวัน เดินจนเหน่ือย และมารอรถกลับกันที่
ข้างล่าง มีถนนคนเดินด้วยครับ  เดินเที่ยวกันไประหว่างรอรถที่จะมารับในเวลา 19:30 น. จากน้ันก็
เดินทางกลับเซิร์น   
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รูปที่ 52  จบทริปการเที่ยวด้วยการไปตะลุยอุโมงค์นํ้าแข็ง 
 

 
วันอาทิตยท่ี์  17 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีเป็นวันพักผ่อนของผมเลยครับ ตื่นมาสายหน่อย เพราะวันน้ีไม่มีโปรแกรมไปไหน  แต่ตอน
ลุกจากเตียง ผมรู้สึกเจ็บที่ส้นเท้ามาก เหมือนข้อเท้าพลิกเลยครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเกิดเหตุตอนไหน  
หรืออาจจะเป็นเพราะเมื่อวานเดินมากไป และโลดโผนพอสมควร วันน้ีเลยมีอาการปวดส้นเท้าซ้าย แทบ
ย่อเท้าไม่ได้เลยครับ ต้องฝืนเดินแบบกระเผลกไป  วันนี้ผมอยู่ห้องทั้งวัน มีเดินออกห้องก็แค่ไปทํากับข้าว
กินที่ห้องครัว  จากน้ันก็ ซักผ้าครับ ท้ังถุงเท้า และกางเกงบ็อกเซอร์ เพราะใช้จนหมดแล้วจําเป็นต้องมา
ซัก ซักเสร็จ ผมก็นอนกลางวันต่อครับ นอนจนปวดท้ายทอยเลย เข้าใจคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนาน ๆ
เลยครับว่าเขาจะปวดเมื่อยท้ายทอยขนาดไหน   เห็นว่าช่วงเย็นมีนัด Meet & Greet ต้อนรับวิทยากร 2 
ท่านที่เดินทางมาจากแคนาดา จากสถาบัน PI ซึ่งจะมาบรรยายในวันพรุ่งนี้  แต่ผมด้วยความเจ็บเท้าเลย
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ไม่สามารถเดินไปไหนได้ไกล เลยตัดสินใจไม่ไปร่วมกับเขา  ตอนกลางคืนผมนอนปวดเท้ามาก ปวดจน
นอนไม่หลับเลยครับทรมานมาก  

 
วันจันทร์ที่  18 กรกฎาคม 2559 

 เช้าน้ีผมเดินไปอบรมด้วยอาการกระเผลกไปครับ ค่อย ๆ เดินไปถึง S’CoolLAB ไกลอยู่นะครับ 
ฝืนทนเดินไป  เราเร่ิมกิจกรรม workshop แรกจากวิทยากรที่มาจาก Perimeter Institute ว่าด้วยเร่ือง 
Gravity  และก็ตามด้วยเรื่องแรง  โดยสื่อที่เขาใช้คือ คานลวดเล็กยาวแท่งหนึ่ง จากน้ันก็วางบนนิ้วมือ 
เพ่ือให้วางตัวแนวสมดุล แต่ลักษณะของคานจะโค้งลงเล็กน้อย แล้วก็หาคําอธิบายว่าทําไมมันถึงโค้ง มี
วิธีการใดที่จะทําให้มันโค้งได้อีก  ทุกคนในกลุ่ม discuss กันและก็ออกมานําเสนอหน้าห้อง   กิจกรรมที่ 
2 เรียนรู้เรื่อง Space-Time กับลูกโป่ง กิจกรรมน้ีดีมาก ๆ ครับ สื่อความหมายได้เป็นอย่างดี   
มีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เช่น กิจกรรม particle wave duality  โดยใช้เม็ดทรายโรยผ่านช่องสลิตจาก
ก้นถ้วยกระดาษ  กิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน อันน้ีผมก็ว่าน่าสนใจดีครับ คิดว่าจะลองไป
ทําประกอบการสอนให้นักเรียนที่โรงเรียน กิจกรรม Black box  กิจกรรมการขยายตัวของเอกภพ  
เป็นต้น  

 
 

รูปที่ 53  กิจกรรม workshop โดยวิทยากร Perimeter Institute: PI 
 
 กิจกรรมในวันน้ีมีแจก package of CD และหนังสือตั้ง 6 ชุดครับ คิดในใจว่าผมจะขนกลับไทย
ยังไงดีหละครับ  หนักเอาการเลย  วันนี้จบกิจกรรมที่เวลา 16:00 น. ผมก็กลับไปช็อปที่ห้างใหญ่ฝั่ง
ฝรั่งเศสอีกครั้ง  วันน้ีได้ช็อกโกแลต เป็นของฝากมากมายครับ   
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 ตกเย็นเวลา 19:00 น. วันน้ีมีกิจกรรม Social event ที่ลานบาร์บีคิวข้างเซิร์น เพ่ือนําเสนอ
อาหารของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน  ผมเตรียมน้ําพริกหนุ่มและแคบหมูไปครับ ซื้อ
มาจากร้านวนัสนันท์ ส่วนน้องไปรท์เตรียมแมลงทอดไปครับ พวกจ้ิงหรีดตัวเล็ก ๆ ดูพวกฝร่ังจะสนใจ
แมลง jumping insects อยู่ไม่น้อยนะครับ  ส่วนน้ําพริกหนุ่ม ฝรั่งชิมคร้ังแรกถึงข้ันโบกมือเลยครับ 
นํ้าตาเหมือนจะไหล  เขาถามว่าที่เมืองไทยกินเผ็ดแบบนี้เลยเหรอ เขาไม่สามารถกินได้เลย    ผมก็เดิน
ไปชิมอาหารจากประเทศอื่นบ้าง ทางฝ่ังยุโรปส่วนใหญ่ก็จะออกแนวเป็นขนมหวาน มีแปลกก็ทางสเปน
และอิตาลี เป็น แครอทจ้ิมกับนํ้าอะไรซักอย่าง รสชาติเหมือนนํ้าบูดูเลยครับ ออกคาว ๆ คําแรกผมก็ขน
ลุกเลยครับ แต่ก็ฝืนกินให้หมด  พอแนะนําอาหารเสร็จ บ้างก็จับกลุ่มร้องเพลง  เปิดยูทูบเต้นเพลง
ประจําชาติบ้าง บางกลุ่มก็พูดคุยกันไป จากน้ันก็แยกย้ายกันกลับห้องพักครับ  
 

 

รูปที่ 54  กิจกรรม social event และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

 
วันอังคารที่  19 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีเริ่มภาคบรรยายด้วยหัวข้อ Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated; TEMI  
เป็นการสอนแบบเสาะสืบค้น โดยมีวงจรการเรียนรู้ด้วย  The 5Es Learning Circle  
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 เริ่มต้นกิจกรรมสืบสวนสอบสวนแรก คือ Black box โดยใช้หลักการสะท้อนของลูกกลม ๆ ที่วิ่ง
เข้าไปชนผิวสะท้อนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีระนาบเป็นอย่างไร  ซึ่งสามารถดูจากร่องรอยของการสะท้อนกลับ
ออกมาว่ามีทิศทางใด และวิเคราะห์ กิจกรรมท่ีสอง คือการวัดขนาดและจําลองขนาดของอะตอม  
กิจกรรมต่าง ๆ ดูน่าสนใจมาก เน้นเก่ียวกับการสืบค้นหาความลับของอะตอม 
 

 
 

รูปที่ 55  กิจกรรมจาก TEMI  
 

 จากน้ันต่อด้วยการบรรยายของ Beamline For School; BL4S เป็นการเชื่อมโยงเก่ียวกับ
การศึกษา การสนับสนุนการศึกษา คล้าย ๆ S’CoolLAB  เสร็จแล้วพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 กลับมาช่วงบ่าย เป็นการทํางานกลุ่ม เรานัดกันที่โรงอาหาร 1 แต่เน่ืองจากอากาศค่อนข้างร้อน  
เราเลยย้ายไปรวมตัวกันที่ห้อง S’CoolLAB   ก็ทําเหมือนเดิมครับ วันนี้เร่ิมทํา presentation กันแล้ว
โดยให้คริสตินาทําในส่วนแรกก่อน คือ ส่วนของการแนะนําสมาชิกในกลุ่ม ส่วนผมก็ช่วยค้นหารูปตอนที่
เราทํากิจกรรมกลุ่มกันส่งให้ คริสตินาอีกที จากน้ันก็น่ังรอเวลาเพ่ือไปถ่ายรูปกับสตูดิโอของเซิร์น ถ่าย
โดย Andrea มือกล้องฝีมือดี เพ่ือใช้ทําเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์โครงการ  ส่วนมากจะเน้นถ่ายรูปเดี่ยว
มากกว่า  มีแบบถ่ายเป็นกลุ่มบ้างเล็กน้อย  โดยให้แต่ละคนนําเสนอท่าทาง และโพสท่าเองครับ   
พอมาถึงผมก็มีแบบท่ายกมือไหว้ และท่ากําหมัดแบบนักมวยบ้าง คือคิดท่าไม่ออกครับ  



61 
 

 
รูปที่ 56  ภาพถ่ายจากฝีมือตากล้องจากเซิร์นสตูดิโอ 

 
วันพุธที่  20 กรกฎาคม 2559 

 เริ่ม lecture เวลา 9:00 น. กับ AWAKE: Advanced Proton Driven Plasma Wakefield 
Acceleration Experiment at CERN  ฟังดูก็น่าสนใจนะครับ ดีว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องในรายละเอียด
เน้ือหานี้ เท่าไหร่ เพราะค่อนข้างจะนอกฟิลด์ฟิสิกส์ที่ผมเรียนมา เพราะมันเก่ียวข้องกับแล็บ 
ทางพลาสมา  แล็บของเซิร์นมาหลากหลายมาก แต่ละแล็บพยายามสร้างผลงานและพัฒนา เพ่ือความ
อยู่รอด ดังน้ีต้องมีผลงานออกมาให้เห็นกันหน่อยครับ   ต่อมาอีกส่วนหน่ึงในช่วงเช้า กับหัวข้อ  
Neutrino Physics ซึ่งรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 2015 ก็มอบให้กับเร่ืองของการตรวจจับการ
ค้นพบ นิวตริโนออสสิเลชั่น โดย 2 คน คือ Takaaki  และ McDonald  การบรรยายพูดเก่ียวกับการ
ค้นพบอนุภาคนิวตริโน  เครื่องตรวจวัด  จากน้ันพัก Lunch break  
 ช่วงบ่ายกลับมาต่องานกลุ่มเหมือนเดิมครับ  Alex นัดพวกเรามาเจอกันก่อนที่หน้า USB 
จากนั้นพาเราไปน่ังทํางานที่ห้องสัมมนา ซึ่งเงียบและมีแอร์ด้วย  มีจอโปรเจคเตอร์เพ่ือฉายสไลด์ข้ึนให้
ทุกคนเห็น และช่วยกันเสนอความคิดเห็น และแก้ไขสไลด์  มีทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันไป  เขม่นกันบ้าง
เล็กน้อย  พอช่วงเย็น 16:00 น. เราเคลื่อนไปอีกตึก เพ่ือเข้าชั่วโมง Q&A  
 พอเลิกกิจกรรมวันน้ี ผมเดินไป Carrefour เพ่ือซื้อของคนเดียว ระหว่างทางเก็บเมล็ดลูกไหน
สวิส กลับมาด้วยประมาณ 7-8 เม็ด  คดิว่าจะลองเอากลับไปปลูกที่โรงเรียนเพราะอากาศเย็นเหมือนกัน 
น่าจะปลูกได้ รสชาติหวานดีครับ 
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รูปที่ 57  ชั่วโมง lecture: AWAKE  และ Neutrino Physics 

 
วันพฤหัสบดีที ่ 21 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีนัดที่ห้องบรรยาย 10:00 น. เป็นการบรรยายวันสุดท้ายในหัวข้อ Future Strategies and 
Technologies in Particle Physics  และช่วงบ่ายกลับไปทํางานกลุ่มต่อที่ S’CoolLAB เพ่ือแบ่งงาน
กันสําหรับ present ผมได้พูดในส่วนของการทดลองเก่ียวกับ electron tube และแรงลอเลนซ์ (กฎมือ
ขวาที่ใช้อธิบายเก่ียวกับทิศทางของความเร็วอนุภาค  สนามแม่เหล็ก และแรงกระทํา ปรากฏว่าแต่ละ
ประเทศ สอนได้แตกต่างกันมาก ซึ่งจริง ๆ ใช้ได้หมดครับ เช่น ผมสอนให้ใช้น้ิวชี้แทนทิศของความเร็ว v  
น้ิวกลางแทนทิศสนามแม่เหล็ก  และนิ้วโป้งแทนทิศของแรงแม่เหล็ก   ส่วนมาริโกะจากญี่ปุ่น ใช้น้ิวโป้ง
แทนทิศความเร็ว น้ิวชี้แทนสนามแม่เหล็ก และน้ิวกลางทิศของแรงเป็นต้น  ทางยุโรปก็แตกต่างออกไป
อีกแบบ  ตอนแรก ๆ ก็ถกเถียงกันพอสมควร)  

ช่วงเย็นเป็นการนําเสนองานกลุ่มของ
กลุ่ม 6 – 7 และ 8   อย่างน้อย ๆ ก็หายเกร็งไป
บ้าง เพราะกลัวว่าจะต้องอลังการงานสร้าง แต่
การนําเสนอก็ออกมาแบบเป็นกันเอง เหมือน
บ้านเราเลยครับ จริงๆออกจะดูน่าเบ่ือเป็นช่วง 
ๆ  พอเสร็จจากการฟังการนําเสนอของกลุ่มอื่น 
ทางกลุ่มของเราได้ตกลงกันว่า จะนัดกันมาซ้อม
พูดและซ้อมนําเสนอดูครับ เพ่ือดูเวลาว่า ไม่เกิน 
30 นาที และแต่ละคนมีความพร้อมนําเสนอใน
ส่วนของตนเองมากน้อยแค่ไหน  เลยนัดกันเวลา 
19:30 น. ที่ห้องพัก ดูทวีีชั้น 1 ของโรงแรม  รูปที่ 58 ฟังการนําเสนอของกลุ่มแรก ๆ 
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วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2559 

 วันสุดท้ายแล้วครับ สําหรับการอบรมที่เซิร์น  เป็นช่วงการนําเสนอผลงานของกลุ่มที่เหลือ คือ 
5-1-2-3 และ 4 เรานําเสนอเป็นกลุ่มที่ 3 ครับ พอถึงกลุ่มตัวเอง ก็เริ่มต้นด้วยการแนะนําชื่อ และประ
ทศ ผมพูดนําเสนอในส่วนที่ผมต้องพูดใช้เวลาประมาณ  3 นาทีครับ ก็เปิดสไลด์และภาพประกอบไป
ด้วย  ผมจะพูดเก่ียวกับเน้ือหาและจุดประสงค์ของกิจกรรม electron tube  ส่วนไวโอเลตตา จะพูด
และนําเสนอเกี่ยวกับ e-learning ที่เราได้สร้างข้ึนเองครับ  ทุกกลุ่มก็นําเสนอจนเสร็จเรียบร้อยในภาค
เช้า  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 กลับมาเจอกัน 14:00 น. ที่ห้อง Council chamber เพ่ือสรุปกิจกรรมทั้งหมด Q&A  และ
กล่าวปิดกิจกรรมโครงการจาก General Director ของเซิร์น คุณ Fabiola  Gionotti  จากน้ันก็ 
ออกไปข้างนอกห้องเพ่ือเปิดแชมเปญ เป็นการดื่มฉลองความสําเร็จ….Cheers. 
 เสร็จจากการดื่มแชมเปญ ก็กลับเข้ามาในห้องตามเดิม เพ่ือมอบวุฒิบัตร เป็นการมอบแบบไม่มี
พิธีรีตองใด ๆ ครับ ไม่มีการถ่ายรูป พร้อมกับรับของฝากจาก Jeff ด้วย  ก็มีกระเป๋าผ้าจากเซิร์น  
ปากกา  โปสเตอร์เซิร์น สมุดโน้ต และเอกสารแนะนําเซิร์น  ถือเป็นการปิดกิจกรรมโครงการอย่าง
สมบูรณ์ครับ แยกย้ายกันกลับ  และสําหรับเย็นน้ี 19:00 น. เรามีกิจกรรม Farewell Barbeque เลี้ยง
ทุกคนด้วยครับ  สําหรับผมได้เตรียมของฝากจากบนดอยไปให้ Jeff และ Alex ด้วยน่ันก็คือ เสื้อของชน
เผ่ากระเหร่ียงครับ  ดูฝร่ังใส่เสื้อกระเหร่ียงแล้วก็ดูน่ารักดีนะครับ สุดท้ายอยากจะกล่าวว่า “All good 
things come to an end” ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกราครับ  ขอบคุณสําหรับประสบการณ์ต่าง ๆ  
ที่เซิร์น ขอบคุณทุก ๆ โอกาสที่มอบให้ผมครับ ขอบคุณมากครับ 

 
รูปที่ 59 ตอนนําเสนองานกลุ่ม 
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รูปที่ 60 กล่าวปิดโครงการอบรม และเปิดแชมเปญฉลอง และงานเล้ียงส่งท้ายครับ (รวมภาพความประทับใจ) 
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วันเสาร์ท่ี  23 กรกฎาคม 2559 

 วันน้ีผมตื่นสายครับ เพ่ือนเร่ิมทยอยกลับบ้านกันบ้างแล้ว บางคนก็บินต่อไปประเทศอื่นบ้าง  
ส่วนไปรท์ตื่นออกไปสนามบินตั้งแต่เช้ามืด เพราะบินไปเที่ยวเมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  
สําหรับวันน้ีก็มีเก็บของและสําภาระต่าง ๆ สํารวจเอกสารเดินทาง  จากนั้นก็ลงไปทําอาหารกินคนเดียว  
วันน้ีห้องครัวค่อนข้างเงียบเหงา ผมทําพะโล้หมูกินครับ เตรียมผงพะโล้มาจากไทยแต่ไม่มีเวลาทํา 
เสียดายไม่อยากเอากลับ ตอนนี้มีเวลาว่างมากก็เลยลองทําดูครับ  อีกอย่างเหลือเน้ือหมูในตู้เย็นอยู่ถ้าจะ
ทิ้งก็เสียดายอีกครับ  ก็เลยลงตัวท่ีหมูพะโล้  รสชาตก็ิใช้ได้เลยทีเดียว  กินคนเดียวครับ  มีฝนตกปรอย ๆ
ลงมาด้วยวันนี้บรรยากาศเหงา ๆ นะครับ  แต่ลึก ๆ ในใจผมก็รู้สึกดีใจที่พรุ่งน้ีจะได้ข้ึนเคร่ืองกลับบ้าน
แล้ว   
 หลังจากน้ันเวลาบ่าย 3 กว่า ๆ ผมก็ออกมาเที่ยวท่ีสวนสาธารณะเจนีวาอีกครั้ง  แต่วันน้ีผู้คน
หายไปไหนหมด ไม่มีคนมาเที่ยวและปิกนิกเลย  หรืออาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกปรอย ๆ ทําให้คนไม่
ออกจากบ้านก็ไม่รู้ครับ  ผมเดินดูพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ เดินลัดเลาะเลียบ
ฝั่งทะเลสาบไปเรื่อย ๆ ฆ่าเวลา และชั่วโมงสุดท้ายก่อนกลับไปโรงแรม  ผมก็น่ัง tram สาย 15 เพ่ือไป 
UN (องค์การสหประชาชาติ United Nation)  เพราะปลายสาย 15 จะหยุดที่ UN พอดี ไหน ๆ มาเจนี
วาทั้งที ไม่มาเยือนมาถ่ายรูปกับ เก้าอี้ไม้ขาหักที่ตั้งสูงเด่นอยู่หน้าสหประชาชาติ ก็เหมือนมาไม่ถึงเจนีวา  
จัดแจงถ่ายไปหลายรูปเลยครับ ประเทศไทยเราเป็นสมาชิกลําดับที่ 55  ในวันที่ 16 ธ.ค. 2489 ครับ   
จากนั้นก็น่ัง tram กลับถึงเซิร์นเวลา 21:00 น.   เตรียมแพ็คกระเป๋าต่อ ซึ่งผมกลัวมากกว่านํ้าหนักจะ
เกิน 30 กิโลกรัม  แต่สุดท้ายก็พอดีเลยครับ  สําหรับพรุ่งนี้เช้าวางแผนเดินทางออกจากเซิร์น 9:00 น. 
ไปสนามบิน  เจอกันอีกทีที่ประเทศไทยครับ  

 
รูปที่ 61 พะโลห้มูที่ทําเอง และรูปถ่ายที่หน้า United Nations 
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บทที่ 4 
ประโยชนท์ี่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
 ประโยชน์ที่ผู้เขียน ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูรอ้นเซิร์น HST-2016  

 ความรู้ด้านฟสิิกส์อนุภาคและการวิจัยที่เซิร์น  
 หลังจากได้ฟังการบรรยายแล้ว สิ่งท่ีค้นพบคือ ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ของเคร่ือง
เร่งอนุภาค และจักรวาลวิทยา เป็นเร่ืองที่น่าสนใจมากมีสิ่งท่ียังต้องการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและมี
โอกาสค้นพบส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย เพราะสิ่งที่มนุษย์รู้จักในจักรวาลน้ีมีเพียงแค่ 5% ของสิ่งที่มีทั้งหมด
เท่าน้ันเอง เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ ๆ อีกทั้งการได้ฟังบรรยายเก่ียวกับการทดลองของเซิร์น
และเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาคแต่ละสถานี ทําให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการทํางานของเซิร์น
และการทดลองได้ดีย่ิงข้ึน สามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงเหล่าน้ีไปสอนนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนให้เห็นถึง
ความสําคัญและความลึกซึ้งของธรรมชาติ ตลอดจนการมาเป็นนักวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาค เพราะเรื่องแรง
บันดาลใจสําคัญมาก การที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านเลือกที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์อนุภาค 
ความพยายาม ความอดทน ค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีโดยโอกาสท่ีจะค้นพบน้ันน้อยมาก การสร้างหรือบ่ม
เพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ๆ เพ่ือช่วยในการสร้างสรรค์ ต่อยอด จึงมีความจําเป็นอย่างมาก ถ้า
สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความน่าสนใจ ความท้าทายของศาสตร์น้ีถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
เราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นักวิจัย หรือวิศวกรท่ีเก่งและดีของโลกทางด้าน Particle 
Physics หรือ Cosmology ที่มาจากประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้น้ีก็อาจจะเป็นได้ 

 ความรู้และทกัษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 การเตรียมตัวและฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ ก่อนการเข้าร่วมโครงการ ด้วยการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จากยูทูบ และดาวน์โหลดเพื่อมาฟังในรถระหว่างขับรถไป-กลับบ้านและ
โรงเรียนเป็นประจําทุกอาทิตย์ แทนการฟังเพลง ทําให้ได้ฟังสําเนียงภาษาอังกฤษจริง ๆ เปลี่ยนบท
สนทนาในหลากหลายสถานการณ์ และฟังซ้ํา ๆ หลายรอบจนกระทั้งสามารถแปลและเข้าใจความหมาย
ได้พอสมควร  ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษน้ันมีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็น International Programme ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
ในการส่ือสาร ทั้งการฟังบรรยาย และการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมโครงการทุกคน ซึ่งมา
จากหลายประเทศ   
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 ทักษะและข้อคิดด้านภาษาอังกฤษหลายอย่างที่ได้รับจากโครงการ น่ันก็คือ อย่ากลัวที่จะพูด
ภาษาอังกฤษ อย่ากลัวที่จะพูดผิดหลักไวยกรณ์ อย่าอายท่ีสําเนียงภาษาอังกฤษของเราไม่ถูก เพราะจาก
การที่ผมสัมผัส ฝรั่งหลายประเทศในยุโรป สําเนียงก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันออกไป เพราะหลาย
ประเทศในยุโรปก็ไม่ได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจําทุกวัน เช่น เยอรมัน โปรตุเกตุ  อิตาลี  
ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย เขาก็มีภาษาประจําชาติของตัวเอง คนที่เขาพูดภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน เขาเข้าใจคนไทยนะครับที่เราพูดได้ไม่คล่อง เพราะเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันทุกวัน
อยู่แล้ว ตอนนี้ผมมีความม่ันใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารมากขึ้น 

 การพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน 
 นอกจากจะได้รับการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่ได้รับจากเซิร์น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ยัง
ได้รับการพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น เน่ืองจากต้องมีการทํางานกลุ่มร่วมกัน ทําให้เราต้อง
รู้จักแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย  มีการพัฒนาตนเองในการเข้าสังคมและ
การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้  และอีกสิ่ง
หน่ึงที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ก็คือ การใช้ชีวิตในต่างแดน เช่น การเรียนรู้เรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา การจับจ่ายซื้อของ การโดยสารโดยรถสาธารณะ  

 ข้อเสนอแนะ และแนะนําสําหรับผูเ้ข้ารว่มโครงการในปีต่อ ๆ ไป 
1. เตรียมตัวด้านทักษะภาษาอังกฤษให้มากเข้าไว้ ทั้งการฟัง การพูดสื่อสาร เพราะย่ิงเรารู้มาก ก็

จะทําให้เราเข้าใจรายละเอียดเน้ือหาได้มากขึ้น  เน่ืองจากทุกวันเราต้องฟังบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ เราต้องทํางานกลุ่มกับเพ่ือน ๆ หลายหลายเช้ือชาติซึ่งต้องอาศัยภาษาอังกฤษ 

2. เตรียมตัวด้านความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเซิร์น เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค ว่ามีหลักการทํางานอย่างไร 
รวมถึงทฤษฎีพ้ืนฐานต่าง ๆ 

3. เตรียมวางแผนเรื่องการท่องเที่ยว การใช้ชีวิต เช่น สถานที่ต่าง ๆ ที่เราจะไปเที่ยว รถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งเราต้องใช้บริการ เช่น tram สาย 8 จะตรงถึงเซิร์นเลย  รถบัสสาย Y จาก
สนามบินเจนีวา จะผ่านหน้าเซิร์น และยาวไปสุดสายที่ฝั่งฝรั่งเศสเมือง LION เป็นต้น  

4. เตรียมของฝากจากประเทศไทยไปฝากเพ่ือน ๆ ที่อบรมด้วยจะดีมาก เพ่ือความประทับใจ เช่น 
โปสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยวของไทย  อาหารไทย เป็นต้น 

5. เตรียมอาหารง่ายๆไปด้วย สําหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ชอบอาหารต่างชาติ  
เช่น มาม่า ปลากระป๋อง หรืออาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ ไปด้วย  เน่ืองจากอาหารท่ีน่ันจะเน้นพวก
ขนมปัง และอีกอย่างราคาค่อนข้างจะแพงมาก 

6. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้  เช่น adapter สําหรับต่อปลั๊กไฟ  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
สมาร์ทโฟน  
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7. เตรียมแลกเงินเป็นสกุลสวิสฟรังก์และยูโร เน่ืองจากทางสวิสเซอร์แลนดจ์ะใช้เงินสกุล CHF ส่วน
ทางฝั่งฝรั่งเศสจะใช้เงินสกุล ยูโร เป็นหลัก 

8. ตอ้งจดบันทึกประจําวันทุกวันด้วยครับ 
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