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คํานํา 
 

นับเปนคร้ังแรกของประเทศไทยที่ไดเปดโอกาสใหครูฟสิกสระดับมัธยมศึกษา เขารวม
โปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน ซึ่งเปนองคกรระดับโลก เพ่ือสนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระประสงคท่ีจะเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางประเทศไทยกับสถาบันเซิรน ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพดานฟสิกสใหแกเด็ก 
เยาวชน ครู และนักวิจัยไทย ภายหลังการไดรับโอกาสอันย่ิงใหญในการเขารวมโครงการครูฟสิกสภาค
ฤดูรอนเซิรน ประจําป พ.ศ. 2553 เปดโอกาสใหขาพเจาไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
เพ่ือนครูในระดับนานาชาติ รายงานฉบับนีจึ้งไดรวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันเซิรน (CERN) 
กิจกรรมท่ีไดเขารวม ประโยชนท่ีไดรับ แผนการดําเนินการหลังจากเขารวมกิจกรรมและคําแนะนําซึ่ง
คาดวาจะเปนประโยชนตอผูท่ีจะเขารวมโครงการรุนตอ ๆ ไป อีกท้ังยังไดรวบรวมบันทึกประจําวัน
ตลอดการเขารวมโครงการในครั้งนี้  

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานและผูที่ประสงคจะเขารวม
โครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรนรุนตอ ๆ ไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ อันหาท่ีสุดมิไดในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีท่ีไดทรงพระราชทานโอกาสในการเปนตัวแทนครูฟสิกสไทยเขารวมโครงการครู
ฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน ประจําป พ.ศ. 2553 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดดําเนินการคัดเลือกและมอบโอกาสใน
การเปนตัวแทนครูฟสิกสไทยใหแกขาพเจา 
 ขอกราบขอบพระคุณ  Rolf Landua, Mick Storr, Christel Ranta, Maureen Prola-Tessaur, 
Sascha Marc Schmeling  และ Terrence Baine  คณะผูจัดโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรนท่ีได
ดําเนินการและดูแลผูเขารวมโครงการเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายจําเริญ รัตนบุรี ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง ท่ีใหการสนับสนุนและ
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ คุณศศิพันธุ  ไตรทาน สําหรับการประสานงานตาง ๆ และคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตลอดการเขารวมโครงการในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานและทุกกําลังใจท่ีใหการสนับสนุนใหการเขารวมโครงการ
ครูฟสิกสภาคฤดูรอนคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกประการ  
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ขอมูลทัว่ไปเกีย่วกับสถาบนัเซิรน (CERN) 
  

สถาบันเซิรน (CERN)  ตั้งอยูท่ีเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด  ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดกับประเทศฝร่ังเศส  กอต้ังมามากกวา 50 ป โดยมพัีนธกจิหลกั
ในการทดลองเรงอนุภาคและทําการวิจัยเพ่ือตอบคําถามหลัก 3 คําถามคือ เรามาจากไหน (Where do we 
come from ?)  เราประกอบข้ึนจากอะไร (What are we made of ?) และเราจะเปนอยางไรตอไป (Where 
are we going ?) ซึ่ง “เรา” ในท่ีนี้ก็หมายความถึง จักรวาล โลกและสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย ขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองแตละครั้งมีปริมาณมากมายมหาศาล นําไปสูการใหกําเนิดเครือขายขอมูลของคนท้ังโลกท่ีเรา
รูจักกันดีในชื่อ เวิลด ไวลด เว็บ (www) ดานการศึกษา สถาบันแหงนี้ยังมีหนาท่ีในการฝกอบรมเตรียม
ความพรอมใหกับนักวิทยาศาสตรในอนาคตโดยการสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนของโลกในการ
เรียนวิทยาศาสตร พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีตาง ๆ อีกท้ังยังใหความสําคัญกับการให
ความรวมมือ การทํางานรวมกันดวยเปาหมายเดียวกันกับคนท้ังโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 สถานท่ีต้ังสถาบันเซิรน 
(ที่มา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py) 

 
เซิรน (CERN) เปนชื่อยอมาจากภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อเต็มในภาษาฝร่ังเศสวา Conseil 

Européenne pour la Recherche Nucléaire หรือในภาษาอังกฤษวา European Council for Nuclear 
Research ปจจุบันใชชื่อ Oganization européenne pour la recherche nucléaire ในภาษาฝร่ังเศสและ 
European Oganization for Nuclear Research ในภาษาอังกฤษ หากทานไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถาบัน
แหงนี้ก็จะปรากฏชื่อท่ีตัวอาคาร 33 ซึ่งเปนอาคารตอนรับ ต้ังอยูบริเวณดานหนาทางเขาสถาบันเซิรน 
ตรงกันขามกับพิพิธภัณฑ Globe 
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ภาพ 2 อาคาร 33 อาคารตอนรับสถาบันเซิรน 
 

ปจจุบันสถาบันเซิรนมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 20 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยยีม บลัแกเรยี 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมณี กรีซ ฮังการี อิตารี เนเธอรแลนด นอรเวย 
โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และอังกฤษ มีประเทศสังเกตการณ 6 
ประเทศ ไดแก อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุน รัสเซีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา อีกท้ังยังมีความรวมมือจากหลาย
ประเทศทั่วโลกท่ีไมเปนสมาชิก โดยการสงนักวิจัยรวมทําการทดลองกับสถาบันเซิรนและเขารับการ
อบรมตาง ๆ ท่ีทางสถาบันเซิรนจัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 Distribution of all CERN users by Nationality on 20 January 2010 

(ท่ีมา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py) 
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การวิจัยภายในสถาบันเซิรนอาศัยเครื่องเรงอนุภาค LHC (Large Hadron Collider) ซึ่งต้ังอยูใน
อุโมงคใตดิน โดยเรงโปรตอนและนิวเคลียสของตะกั่วในทิศทางสวนกันแลวบังคบัใหลาํอนภุาคท้ังสอง
ชนกัน ณ สถานีตรวจวัดอนุภาค สถานีตรวจวัดอนุภาคท่ีสําคัญของเคร่ืองเรงอนุภาค LHC คือ ALICE 
ATLAS LHCb และ CMS 

สถานีตรวจวัด ALICE ยอมาจาก A Large Ion Collider Experiment ศึกษาสมบัติของพลาสมา
ของควารกและกลูออนซึ่งเกิดจากการชนกันของนิวเคลียสของตะกั่ว  

สถานีตรวจวัด ATLAS ยอมาจาก A Toroidal LHC ApparatuS ตรวจสอบความแมนยําของ
ทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐาน อนุภาคฮิกส (Higgs Boson) ทฤษฎีมามาตรยวดยิ่ง (Supersymmetry 
Theory) ทฤษฎีเอกภพที่มีมากกวา 4 มิติ (Extra-diamensions Theory) โดยสามารถตรวจวัดอนุภาคมูล
ฐานไดเกือบทุกชนิด (ยกเวนนิวตริโน)  

สถานีตรวจวัด LHCb ยอมาจาก Large Hadron Collider beauty ศึกษาความแตกตางระหวาง
สสารและปฏิสสารท่ีเกิดขึ้นจากอนุภาคที่ประกอบดวย บี-ควารก  

สถานีตรวจวัด CMS ยอมาจาก Compact Muon Solenoid มีจุดประสงคในการทํางาน
เชนเดยีวกนักับสถานีตรวจวัด ATLAS แตใชเทคโนโลยท่ีีแตกตางกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพ 4 The CERN accelerator complex 

(ท่ีมา http://cdsweb.cern.ch/tools/mediaarchive.py) 
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กิจกรรมที่เขารวมในโครงการครูฟสิกสภาคฤดรูอนเซริน ประจําป พ.ศ. 2553 
 

สถาบันเซิรนนอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแลว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูดวย 
ซึ่งสามารถสังเกตไดจากมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดท้ังป แตเนื่องจากโครงการอบรมครูสวนใหญจะ
เปดโอกาสใหกับครูในประเทศสมาชิกเทานั้น จึงมีโอกาสนอยที่ประเทศท่ีไมใชสมาชิกจะไดรับโอกาส
ในการเขารับการอบรม โครงการนี้จึงเปนโครงการเดียวในขณะนี้ท่ีเปดโอกาสใหครูฟสิกสระดับ
มัธยมศึกษาจากทั่วโลกเขารวมโครงการ 

โครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรน (CERN Physics High School Teachers Programme) เปน
โครงการที่สถาบันเซิรนจัดขึ้นทุกป โดยมีเปาหมายท่ีจะสนับสนุนการสอนฟสิกส โดยเฉพาะฟสิกส
อนุภาค ในระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางครูในระดับ
นานาชาติ เปดโลกทัศนของครูผูสอนวิชาฟสิกสไปสูงานวิจัยระดับโลก  

ในการเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอน ประจําป พ.ศ. 2553 (CERN Physics High School 
Teachers Programme 2010) มีครูฟสิกสจากประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเขารวมโครงการท้ังหมด 22 ประเทศ 
จํานวน 40 คน ดังนี้ 

1. Bulgaria จํานวน 2 คน 
2. Czech Republic จํานวน 2 คน 
3. Finland จํานวน 1 คน 
4. France จํานวน 3 คน 
5. Ghana จํานวน 1 คน 
6. Greece จํานวน 1 คน 
7. Israel จํานวน 1 คน 
8. Italy จํานวน 2 คน 
9. Japan จํานวน 1 คน 
10. Kenya จํานวน 1 คน 
11. Macedonia จํานวน 1 คน 
12. Netherlands จํานวน 1 คน 
13. Norway จํานวน 1 คน 
14. Portugal จํานวน 2 คน 
15. Romania จํานวน 3 คน 
16. Rwanda จํานวน 2 คน 
17. Slovakia จํานวน 1 คน 
18. Spain จํานวน 2 คน 
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19. Thailand จํานวน 2 คน 
20. Turkey จํานวน 2 คน 
21. United Kingdom จํานวน 3 คน 
22. United States จํานวน 5 คน 
 

ตาราง 1 โปรแกรมการเขารวมกจิกรรมสําหรับโครงการครฟูสิกสภาคฤดูรอนเซริน ประจําป พ.ศ. 2553 
 

วันเดอืนป เวลา หัวขอการบรรยาย/กิจกรรม ผูบรรยาย 
04 July 2010 16:30 - 17:30 Welcome Reception  Mick Storr (CERN) 
 17:30 - 18:30 Short site tour  Mick Storr (CERN) , Sascha 

Marc Schmeling (CERN) 
 18:30 - 19:30 Practical Information Mick Storr (CERN) 
05 July 2010 08:30 - 09:00 Registration  Christel Ranta (CERN) , 

Maureen Prola-
Tessaur (CERN) 

 09:00 - 09:45 Audio-visual Introduction to 
CERN  

Mick Storr (CERN) 

 10:00 - 12:30 Team Building  Mick Storr (CERN) 
 14:00 - 15:00 Collect ID Cards   
 15:00 - 17:00 Visit Globe Universe of Particles 

Exhibition  
Rolf Landua 
 

06 July 2010 09:00 - 09:45 CERN Education  Mick Storr (CERN) 
 10:00 - 11:30 Introduction to Particle Physics 

(1/3) 
Rolf Landua (CERN) 

 11:30 - 12:30 Preparation and presentation of 
national school systems  

 

 14:00 - 15:30 Introduction to Detectors (1/2) Frank Hartmann (KIT - 
IEKP) 

 16:30 - 17:30 SPECIAL COLLOQUIUM : 
Building a Commercial Space 
Launch System and the Role of 
Space Tourism in the Future  

Will Whitehorn, President 
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วันเดอืนป เวลา หัวขอการบรรยาย/กิจกรรม ผูบรรยาย 
 18:00 - 23:00 Pool and Pizza  Mick Storr (CERN) 
07 July 2010 09:00 - 10:00 Presentation of national school 

systems  
Terrence Baine (University 
of Oslo, former CERN 
Teacher in residence) 

 10:00 - 11:30 Introduction to Particle Physics 
(2/3)  

Rolf Landua (CERN) 

 14:00 - 15:30 Introduction to detectors (2/2)  Frank Hartmann (KIT - 
IEKP) 

 15:30 - 17:00 Visit CMS Control Centre and 
Computer Centre  

Sascha 
Marc Schmeling (CERN) , 
Andreas Hirstius (CERN) 

 17:00 - 20:00 Welcome Drink   
08 July 2010 09:00 - 10:00 Presentation of national school 

systems (cont)  
 

 10:00 - 11:30 Introduction to Particle Physics 
(3/3)  

Rolf Landua (CERN) 

 11:30 - 12:30 Presentation of national school 
systems (cont)  

 

 13:30 - 16:00 Build a Cloud Chamber  Mick Storr (CERN) 
 13:30 - 16:00 Lecture Review and Discussion   
 16:30 - 17:30 Q/A   
09 July 2010 09:00 - 10:00 Presentation of national school 

systems (cont)  
 

 10:00 - 11:30 Antimatter Teaching Modules  Terrence Baine (University 
of Oslo, former CERN 
Teacher in residence) 

 13:30 - 17:30 Visit CCC and SM-18   
 13:30 - 17:30 Introducing the Teachers Lab  Sascha 

Marc Schmeling (CERN) 
11 July 2010 13:00 - 23:00 Discover Geneva Treasure Hunt  Mick Storr (CERN) 

6 



วันเดอืนป เวลา หัวขอการบรรยาย/กิจกรรม ผูบรรยาย 
12 July 2010 09:00 - 09:45 Introduction to Accelerators (1/2)  Daniel Brandt (CERN)  
 10:30 - 11:30 Introduction to Cosmology (1/2)  Geraldine Servant 
 11:30 - 12:30 Presentation of national school 

systems (cont)  
 

 14:00 - 15:00 Presentation of working Groups  Sascha 
Marc Schmeling (CERN) , 
Konrad Jende (Technische 
Universitaet Dresden) , 
John Turner, 
Rolf Landua (CERN) , 
Mick Storr (CERN) , 
Terrence Baine (University 
of Oslo, former CERN 
Teacher in residence) 

 15:00 - 16:00 Reflection  
 16:00 - 16:30 Selection of Working Groups   
13 July 2010 09:00 - 09:45 Introduction to Accelerators (2/2)  Daniel Brandt (CERN) 
 10:00 - 10:30 Q/A Accelerators  Daniel Brandt (CERN) 
 10:30 - 11:30 Introduction to Cosmology (2/2) Geraldine Servant 
 11:30 - 12:30 Presentation of national school 

systems (cont)  
 

 15:00 - 17:00 Visit PS/LINAC/LEIR   
14 July 2010 09:00 - 10:30 Medical Applications of Particle 

Physics  
Manjit Dosanjh (CERN) 

 10:30 - 17:00 Working groups   
15 July 2010 09:00 - 10:30 Presentation of national school 

systems (cont) 
 

 11:15 - 12:00 Antimatter in the Lab (1/3)  Rolf Landua (CERN) 
 13:30 - 17:00 Working groups   
16 July 2010 09:00 - 10:00 Phywe Presentation  Christine Poloni (Phywe) 
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วันเดอืนป เวลา หัวขอการบรรยาย/กิจกรรม ผูบรรยาย 
 10:15 - 11:00 Antimatter in the Lab (2/3)  Rolf Landua (CERN) 
 11:15 - 12:00 Antimatter in the Lab (3/3)  Rolf Landua (CERN) 
 14:00 - 16:00 Short Historical Tour of CERN  Mick Storr (CERN) 
 17:30 - 01:30 Hardronic Festival   
17 July 2010 16:30 - 01:30 Hardronic Festival   
19 July 2010 09:00 - 12:00 Accelerate !  Suzanne Sheehy (University 

of Oxford) 
 19:00 - 00:00 International Evening   
20 July 2010 09:00 - 11:30 Perimeter Institute - Quantum 

workshop  
 

 13:00 - 15:30 Perimeter Institute - Dark Matter 
Workshop  

 

21 July 2010 08:30 - 12:30 Visit LHCb/DELPHI/CAST   
 18:15 - 23:00 Jura pic-nic  Mick Storr (CERN) 
22 July 2010 08:30 - 17:00 Working groups   
 17:00 - 18:00 Special Guest  Jonathan R. Ellis (CERN) 
23 July 2010 09:00 - 12:00 Reports from the Working 

Groups  
 

 14:00 - 15:00 Reports from Working groups 
(cont)  

 

 15:00 - 15:30 Closing Address by the Director 
General of CERN  

Rolf Heuer (CERN) 

 19:00 - 00:00 Farewell BBQ   
 

 
ดังนั้นกิจกรรมทีเ่ขารวมจึงมีท้ังการฟงบรรยาย การเยี่ยมชมหองปฏบิติัการ/ศนูยควบคมุระบบ

วิเคราะหขอมลู  การฝกปฏิบัตกิารทดลอง การทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอขอมลู/ผลการทํากิจกรรม
กลุม และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี ้
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1) ฟงบรรยายในหัวขอตอไปนี ้
1.1)   Introduction to CERN  and CERN Education    

เนื้อหา   แนะนําขอมูลเบ้ืองตนขององคกร เปาหมาย จุดประสงค และกิจกรรมของ
เซรินรวมถึงการศึกษา วิจัยท่ีเซริน   

โดย  Mick Storr  (หัวหนาคณะดําเนินงานโครงการ HST 2010)  
1.2)  Introduction to Particle Physics  

เนื้อหา   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับฟสกิสอนภุาค  
โดย   Dr. Rolf  Landau  (ผูอํานวยการโครงการ HST 2010)   

1.3)  Introduction to Detectors   
เนื้อหา ความรูเบ้ืองตนของเครือ่งมือตรวจวัด ในงานวิจัยเชิงฟสิกสอนภุาค 
โดย Frank Hartmann (KIT - IEKP)  

1.4)  Antimatter Teaching Modules  
เนื้อหา  แนะนําสือ่การสอนประเภทตางๆ และการสรางสื่อการสอน เร่ืองฟสกิส
อนุภาค 
โดย  Terrence Baine (มหาวิทยาลัยออสโลว  ประเทศแคนาดา                               
และคณะผูดําเนินงานโครงการ HST) 

1.5)  Introduction to Accelerators  
เนื้อหา  ประวัติ ทฤษฎี หลกัการ การสรางเคร่ืองเรงอนุภาค  
โดย Daniel Brandt (นักวิจัย  สาขา เคร่ืองเรงอนุภาค) 

1.6)  Introduction to Cosmology  
เนื้อหา  ทฤษฎีการเกิดจักรวาล การศกึษา วิเคราะหขอมูลดานจักรวาลวิทยา   
โดย Geraldine Servant  (นักวิจัย สาขาฟสกิสทฤษฎ ี: จักรวาลวิทยา) 

1.7)  Medical Applications of Particle Physics  
เนื้อหา การประยุกตความรูทางฟสิกสอนุภาค เพ่ือใชในทางการแพทย งานวิจัย

และเทคโนโลยท่ีีเกิดจากความรูดานฟสิกสอนภุาค 
โดย  Manjit Dosanjh (นักวิจัย  สาขา Medical Physics) 

1.8)  Phywe Presentation  
เนื้อหา  การสรางเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเพ่ือสาธิตและวัดปริมาณทางฟสกิส 

แนะนําอุปกรณทางวิทยาศาสตร และกิจกรรมการทดลองในทางฟสกิส 
โดย   Christine Poloni (บริษัท Phywe ประเทศเยอรมนี) 
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1.9)  Antimatter in the Lab 
เนื้อหา  ประวัติ  ทฤษฎี วิธกีารศึกษาคนควาเกี่ยวกับปฏสิสาร และงานวิจัย             

ในระดับหองปฏบัิติการ  
 โดย  Rolf  Landau  (ผูอํานวยการโครงการ HST 2010)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 บรรยากาศการบรรยาย Antimatter in the Lab 
   

1.10) Accelerate  
เนื้อหา  เทคนคิ ตัวอยางการสรางสื่อการสอน สาธิตการทดลองท่ีเกี่ยวกับฟสิกส

อนุภาค เพ่ือกระตุนความสนใจของนกัเรียน 
โดย  Suzanne Sheehy  (มหาวิทยาลยัออ็กซฟอรด  ประเทศองักฤษ) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6 สาธิตการทดลองท่ีเกี่ยวกับฟสกิสอนภุาค 
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1.11) บรรยายพิเศษ เร่ือง  Building a Commercial Space Launch System and the 
Role of Space Tourism in the Future   

เนื้อหา  แนะนํา บรษิัท Virgin galactic และธุรกิจการทองเท่ียวนอกโลก           
ดวยยานอวกาศ แนวคดิและแนวทางการพัฒนายานอวกาศในเชิงธรุกิจ 

โดย  Will  Whitehorn  (ประธานบริษัท Virgin Galactic ประเทศอังกฤษ) 
1.12) บรรยายพิเศษ  Particle Physics 

เนื้อหา แนวทาง วัตถุประสงค และการพัฒนางานวิจัยตามทฤษฎีฟสิกสอนุภาค  
โดย  Jonathan R. Ellis  (นักฟสิกสทฤษฎี ของเซริน)  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 การบรรยายพเิศษของ Jonathan R. Ellis 
 

1.13) ปดโครงการ โดย  Rolf  Heuer   ผูอํานวยการของเซิรน ตอบคําถามผูเขารวม
โครงการ อธิบายเปาหมายและแนวทางขององคกร รับฟงความกาวหนาและปญหาระหวางการดําเนิน
โครงการ  
 
 
 

 
 
 

ภาพ 8 การพบปะและกลาวปดงานโดย Rolf  Heuer 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 9 บรรยากาศทั่ว ๆ ไปภายในหองบรรยาย 
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2) เยี่ยมชมหองปฏบิติัการ/ศนูยควบคมุระบบวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้
2.1) Visit Globe Universe of Particles Exhibition 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 10 บรรยากาศการเยีย่มชม Globe Universe of Particles Exhibition 

 
2.2)  Visit  Microcosm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 บรรยากาศการเย่ียมชม Microcosm 
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2.3)  Visit CMS Control Centre and Computer Centre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 12 บรรยากาศการเย่ียมชม CMS Control Centre และ Computer Centre 

 
2.4) Visit CCC and SM-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 13 บรรยากาศการเย่ียมชม CCC and SM-18 
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2.5) Visit PS/LINAC/LEIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14 บรรยากาศการเยีย่มชม PS/LINAC/LEIR 
 
2.6) Short Historical Tour of CERN 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 15 บรรยากาศ Short Historical Tour of CERN 
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2.7) Visit LHCb/DELPHI/CAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 16 บรรยากาศการเย่ียมชม LHCb/DELPHI/CAST 
 

3) ฝกปฏิบัติการทดลองและทํากิจกรรมกลุม 
3.1) Build a Cloud Chamber  

 การสราง Cloud Chamber ซึ่งเปนอุปกรณหนึ่งท่ีใชตรวจวัดอนุภาคท่ีเกิดจากรังสีคอสมิก 
(อนุภาคท่ีมีประจุ) โดยมีวัสดุอุปกรณคอื กลองพลาสติกใส กลองไม แผนอะลูมิเนยีม ตาขาย แผนโลหะ
สีดํา Isopropyl แอลกอฮอล น้ําแข็งแหง โฟมบาง ไฟฉาย แวนตา ถุงมือ เชือก/ลวด ขั้นตอนการสรางมี
ดังนี้ 

1) นํากลองพลาสตกิเจาะรูท่ีกนประมาณ 6 รู แลวนําโฟมบางมาผกูไว 
2) นํากลองไมรองดวยแผนอะลูมเินียมและตาขายแลวนําน้ําแขง็แหงบรรจุใหเต็มกลองไม 
3) นําแผนโลหะสีดําวางบนน้ําแข็งแหง  
4) ฉีด พน Isopropyl แอลกอฮอล ใหชุมโฟมบาง จากนั้นนํากลองพลาสติกใสมาครอบ

ดานบนแผนโลหะสีดํา 
5) ปดไฟในหองใหมืด จากนัน้ใชไฟฉายสองบริเวณฐาน สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อความปลอดภัยขณะทําการทดลองตองใสแวนตาและถุงมือขณะจับน้ําแข็งแหง ระหวางรอ

ผลการทดลอง ผูบรรยายไดอธิบายเกี่ยวกับประวัติการสรางเคร่ืองตรวจวัด จากนั้นเม่ือผูเขารวม
โครงการสังเกตผลการทดลองไดทุกกลุมแลว ผูเขารวมโครงการและผูบรรยายจึงรวมวิเคราะหผลการ
ทดลองท่ีเกิดขึ้น 
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ภาพ 17 การฝกปฏิบัติการทดลอง Build a Cloud Chamber 
 
3.2) Introducing the Teachers Lab 

 การแนะนําการทดลองในหอง Teachers Lab โดยเจาหนาท่ีประจําหอง มีการทดลองท้ังสิ้น 4 
การทดลอง คือ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric-effect) การเบนของลําอิเล็กตรอน (fine-
beam-tube) อนุภาคสปน และการแทรกสอดของแสงผานกระจกและเลนส (Michelson Interferometer) 
ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับฟสิกสยุคใหม (Modern Physics) ไดดีย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 18 การทดลองในหอง Teachers Lab 
3.3) Working Groups 

 กิจกรรม Working Groups เปนกิจกรรมท่ีใหผูเขารวมโครงการเลือกกลุมทํางานตามความ
สนใจ (working Groups) โดยมีทั้งหมด 6 กลุม ดังนี้ 

1) Teacher' Lab  
2) Teaching Module  
3) Master classes  
4) The International Bacculaureate Diploma  
5) Pre-Visit Pack 
6) How do you know? 
ผูเขารวมโครงการจะเลือกกลุมที่ตนเองสนใจ 2 อันดับ จากนั้นทีมผูจัดโครงการจะเลือกกลุม

จากความสนใจในอันดับแรกของแตละคน เม่ือกลุมใดมีจํานวนสมาชิกมากกวาท่ีกําหนดไว ก็จะเปด
โอกาสใหผูเขารวมโครงการพิจารณาตัดสินใจยืนยันอีกครั้งวาตนเองจะเลือกกลุมใด 
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สําหรับขาพเจาไดเลือกกลุม Teacher' Lab โดยสมาชิกในกลุมของขาพเจามีท้ังสิ้น 10 คน ใน
ครั้งแรกสมาชิกในกลุมทุกคนตองเขาฝกปฏิบัติการทดลองภายในหอง Teachers Lab อีกครัง้ (หลงัจากที่
เขาฝกปฏิบัติรวมกับผูเขารวมโครงการคนอื่น ๆ แลว) ในวันตอมาก็ไดรับการฝกปฏิบัติการทดลอง
ศึกษาอุปกรณการทดลอง เครื่องมือวัดและโปรแกรม Cobra4 ของบริษัท PHYWE แลวจึงประชุมกลุม 
แบงสมาชิกเปนกลุมยอย ๆ ตามความสนใจ กลุมละ 3-4 คน แลวจึงเขาเยี่ยมชม Microcosm เพื่อรวมกัน
วางแผนการจัด Workshop ใหกับผูเยี่ยมชม  

ขาพเจาไดเลือกกลุมยอยเปนการพัฒนาการสราง Cloud chamber โดยมุงหวังที่จะใชวัสดุท่ีหา
ไดงายในโรงเรียน ทางกลุมไดชวยกันสืบคนขอมูลแลวทดลองปฏิบัติซ้ํา เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถองแท 
จากนั้นจึงคิดหาวัสดุท่ีใชทดแทนอุปกรณจริง ซึ่งในขณะนั้นหอง Teachers Lab ไดเก็บวัสดุท่ีเหลือจาก
งาน International Evening ขาพเจามองเห็นถวยอะลูมิเนียมท่ีใชทําขนมซึ่งคาดวาจะใชแทนกันได จึง
ปรึกษากับเพ่ือนในกลุม บางก็คาน บางก็เห็นเปนประเด็นท่ีนาสนใจ จึงรวมกันลองทําการทดลองดู แต
ปญหาคือถวยอะลูมิเนียมเกิดการสะทอนแสง ตองคิดหาวิธีทําใหเปนสีดํา จากการสืบคนขอมูลเปนการ
ชวยตัดสินใจเลือกวัสดุท่ีทําใหถวยอะลูมิเนียมท่ีเหมาะสม ทางกลุมเลือกเปน สีทาเล็บชนิดไมสะทอน
แสง ปญหาอีกประการคือไปหาซื้อท่ีหางคารฟูรไมมีน้ํายาทาเล็บสีดํา แลวจะซื้อท่ีไหน โชคดีท่ีมีเพ่ือน
สมาชิกตางกลุมท่ีมีรถยนตสวนตัวเขามาดูการทดลองแลวสนใจ จึงอาสาไปหาซื้อมาให แลวการทดลอง
ก็เร่ิมขึ้น วัสดุท่ีกลุมใชเปน ถวยอะลูมิเนียมทาสีดําดวยน้ํายาทาเล็บท้ิงไวใหแหง แกวพลาสติกใส โฟม
บางเปนวัสดุท่ีใชทําความสะอาดโตะ ซึ่งอุปกรณตาง ๆ  เหลานี้ลวนเปนอุปกรณท่ีเหลือจาก งาน 
International Evening ท้ังสิ้น เรายังคงตองใช Isopropyl แอลกอฮอล และน้ําแข็งแหง ทําการทดลอง
เชนเดียวกับการสราง Cloud chamber ปกติ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองท่ีไดเปนท่ีนา
พอใจ เราสามารถเห็นรองรอยของรังสีคอสมิกซึ่งมีอนุภาคท่ีมีประจุที่เราไมสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน อีกท้ังยังใชเวลานอยกวาการทดลองปกติที่เคยทดลองมา 

แมวากลุมของขาพเจาจะแบงเปนกลุมยอย แตตลอดการทํางานก็มีการรวมกันสังเกตผลและ
วิเคราะหผลกันท้ัง 10 คน จากนั้นแตละกลุมยอยก็เตรียมนําเสนองานท่ีแตละกลุมทํา แลวจึงนํามาเสนอ
รวมกันอีกคร้ัง ชวยกันวิเคราะหขอบกพรองแลวนําไปปรับแก จากนั้นจึงนํา PowerPoint มารวมกัน 
นับวาเปนกลุมท่ีทํางานหนักมาก แตก็สนุกสนานและไดความรูมากมายเชนกัน 

จากนั้นผู เขารวมโครงการทุกคนตองชวยกันนําเสนองานที่แตละกลุมทํา เ พ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวันสุดทายของโครงการ โดยมีทีมผูจัดโครงการทุกคน รวมท้ังผูบริหารของ
สถาบันเซิรนเขารวมรับฟงดวย 
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ภาพ 19 บรรยากาศการทํากิจกรรมกลุม Working group 
 

3.4) Dark Matter & Quantum workshop 
 กิจกรรม Dark Matter & Quantum workshop ที่ทางสถาบัน Perimeter ซึ่งเปนสถาบันท่ีต้ังอยู
ในประเทศแคนาดา มีนักฟสิกสเลื่องชื่อมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Stephen Hawking นักฟสิกสท่ีทุกคน
รูจักกันดี โดยครูท่ีเขารวมโครงการไดมีโอกาสทํา hands-on และการทดลอง เสมือนวาครูฟสิกสท่ีเขา
รวมโครงการเปนนักเรียน การฝกปฏิบัติเริ่มจาก hands-on ท่ีใหนักเรียนรูจักกับคําวาอนุภาค โดยใช
ทรายสีเปนสื่อการสอน จากนั้นเปนการใชแผนใสสองแผนซึ่งเขียนลวดลายของคลื่นไว สังเกตการ
แทรกสอดของคลื่นสองขบวน แลวใหนึกคําท่ีเกี่ยวกับคลื่น เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวาง
คลื่นและอนุภาคโดยเนนความรูพ้ืนฐาน คําท่ีใชเพ่ือใหนักเรียนแยกแยะไดและไมเกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อน จากนั้นจึงสังเกตการแทรกสอดของแสง โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการนําเขาสูเร่ืองทวิภาพ
ของคลื่นและอนุภาคซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ ฟสิกสยุคใหม (Modern Physics) แลวดูวีดีทัศนเกี่ยวกับ 
Quantum  แลวจึงทําการทดลองการเคลื่อนท่ีวงกลมซึ่งเปนการทดลองท่ีมีอยูในหลักสูตรวิชาฟสกิสของ
ไทยอยูแลว โดยใชในการนําเขาสูเ ร่ืองเคร่ืองเรงอนุภาค แลวการเชื่อมโยงความรูดังกลาวกับเอกภพ 
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จากนั้นเปนกิจกรรมการคํานวณหาตําแหนงโดยจําลองสถานการณเมื่อเราใชระบบ GPS ทําใหสามารถ
เขาใจระบบ GPS โดยการคํานวณงาย ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูได และอาจสรางแรงบันดาลใจใหกบั
นักเรียนกับความสามารถของเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งยังพัฒนาตอไปไมสิ้นสุด  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 20 การรวมกิจกรรม Workshop ของสถาบัน Perimeter 
 

4) นําเสนอขอมูลและผลการทํากิจกรรมกลุม 
4.1) Presentation of national school systems 

 การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแตละประเทศเปนกิจกรรมท่ีเอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของครูท่ีเขารวมโครงการ การเตรียมนําเสนองาน ผูจัดโครงการจะมีแบบสอบถามให
แตละประเทศตอบขอมูลตาง ๆ โดยมีขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ สงงานทางอีเมล ซึ่งครูฟสิกสไทยได
เตรียมนําเสนองานต้ังแตตอนเขารับการอบรมท่ีสถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และได
ปรับปรุงการนําเสนอใหสอดคลองกับท่ีทางโครงการตองการตามขอคําถามตาง ๆ จากการฟงระบบ
การศึกษาของแตละประเทศพบวาทุกประเทศท่ัวโลกยังไมมีการเพ่ิมเนื้อหาฟสิกสอนุภาคลงใน
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แตอยูในชวงเตรียมความพรอมและเรงพัฒนาครูผูสอน 
กฎหมายดานการศึกษามีสวนชวยในการสงเสริมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้น สําหรบัการนาํเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยก็ผานไปดวยดี  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 21 บรรยากาศการนําเสนอระบบการศึกษา 
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4.2) Reports  and presentations  from Working groups 
 การนําเสนองานกลุมท่ีแตละกลุมไดรวมกันทําใชเวลากลุมละประมาณ 30 นาที กลุมขาพเจามี
สมาชิกท้ังหมด 10 คน แบงเปน 4 กลุมยอย โดยขาพเจาเปนผูรวบรวมขอมูลการนําเสนอของแตละกลุม
ยอยมารวมกันแลวนํามาจัดรูปแบบใหเหมือนกัน กอนนําเสนองานทุกกลุมตองอัพโหลดไฟลนําเสนอ
งานผานทางเวปไซตของเซิรนในโฟลเดอรท่ีผูจัดเตรียมไว ซึ่งกลุมของขาพเจาไดชวยกันนําเสนองาน
ผานลุลวงไปไดดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 22 บรรยากาศการนําเสนองานกลุม 
 

5) กิจกรรมอื่น ๆ 
5.1 Welcome Reception  & Short site tour  

กิจกรรมนี้เริ่มขึ้นในบายวันแรก เปนการพบปะกันของผูเขารวมโครงการและผูประสานงาน
จากเซิรน บรรยากาศเปนกันเองโดยมีเครื่องด่ืมและของวาง เปนน้ําผลไม เบียร ไวน ขนมขบเคี้ยวและ
ชีส ครูฟสิกสแตละประเทศทําความรูจักกัน ผูจัดโครงการแนะนําตัวและแนะนําผูประสานงานคนอืน่ ๆ 
จากนั้นจึงแบงกลุมครูออกเปนสองกลุมเพื่อแนะนําสถานท่ีภายในเซิรน (Short site tour) และเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ท  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 23 กิจกรรม Welcome Reception & Short site tour  
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5.2 Collect ID Cards   
กิจกรรม Collect ID Cards หรือพูดใหเขาใจงาย ๆ ก็คือ การทําบัตรประจําตัวสําหรับผูท่ีรวม

กิจกรรมภายในสถาบันเซิรนนั่นเอง สถาบันเซิรนเปนสถาบันวิจัยระบบโลก ดังนั้นการเดินทางเขาออก
ภายในสถาบันเซิรนจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวด การทํา ID Cards จึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ี
สําคัญ โดยตองทําท่ีอาคาร 55 ตรงประตูทางเขา B ซึ่งขั้นตอนก็ไมยุงยาก นํา ID Cards ชั่วคราวท่ีไดรับ
ตอนเขาพักครั้งแรกไปย่ืนใหกับเจาหนาท่ีพรอมพาสปอรตตัวจริง แลวเจาหนาท่ีจะใหถายรูปโดยมี 2 
หอง คือหองท่ีกั้นผามิดชิดกับหองท่ีเปดโลง จากนั้นก็รอรับ ID Cards ใหมไดเลย โดย ID Cards 
ชั่วคราว เจาหนาท่ีจะเก็บกลับไป สําหรับในการทําบัตรของขาพเจานั้น ขาพเจาไดถายรูปในหองท่ีเปด
โลง ซึ่งในเวลานั้นเพ่ือนครูฟสิกสที่เขารวมโครงการตางพากันเขาแถวยาวดานขางใกลกับท่ีขาพเจานั่ง
ถายรูป จึงมีการพูดหยอกใหย้ิมจากเพ่ือน ๆ ภาพบนบัตรประจําตัวของขาพเจาจึงมีลักษณะดังภาพ
ดานลาง  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 24  ID Cards 
 

5.3 Pool and Pizza 
กิจกรรม Pool and Pizza เปนกิจกรรมที่ตรงกับชื่อคือ การวายน้ําและการทานพิชชา แตไมใช

กิจกรรมกินวิบากวายน้ําไปกินพิชชาหรอกนะคะ แตเปนการไปวายน้ําท่ีสระวายน้ําซึ่งอยูอีกฟากของ
ถนนตรงทางเขา B ซึ่งหากใครไมประสงคที่จะวายน้ําก็สามารถพักผอนท่ีหองพักได เพ่ือรอเขารวม
กิจกรรมตอไปคือการเดินไปกินพิชชาที่รานพิชชาใน Meyrin ซึ่งทุกคนจะเลือกหนาพิชชาตั้งแตตอน
กลางวัน รายการอาหารเปนภาษาฝร่ังเศสคะ เพ่ือนครูชาวฝรั่งเศสก็จะชวยแปลหรือหาหนาพิชชาใน
สไตลท่ีเราตองการ นั่นหมายความวากิจกรรมวายน้ําเปนกิจกรรมท่ีไมไดบังคบัแตทุกคนตองเดนิทางไป
กินพิชชา เนื่องจากความเหนื่อยลาจากการรวมกิจกรรมในชวงกลางวัน ขาพเจาจึงไมไดไปวายน้ํา ซึ่ง
สอบถามเพ่ือนครูที่เขารวมโครงการสวนใหญก็ไมไดไปวายน้ําเชนเดียวกัน (สําหรับผูท่ีตองการวายน้ํา 
ควรเตรียมเหรียญไวสําหรับหยอดตูล็อกเกอรสําหรับเก็บสัมภาระดวย) จุดนัดพบคือประตทูางเขา B เม่ือ
ถึงกําหนดเวลาก็ออกเดินทาง สําหรับผูท่ีเชารถจักรยานก็สามารถนํารถจักรยานไปได หรอืผูท่ีนาํรถยนต
สวนตัวมาก็สามารถขับรถไปยังรานไดเลย สวนคนที่เหลือก็ใชวิธีการเดิน โดยเราจะเดินผานทุงขาว ทุง
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ดอกทานตะวัน ไรมัน ซึ่งเปนวิวทิวทัศนท่ีสวยงามมาก ระหวางเดินก็ไดพูดคุยกับเพื่อนครูประเทศตาง ๆ 
บางคนก็เขามาซักถามเกี่ยวกับสถานท่ีทองเที่ยวในประเทศไทย ระยะทางในการเดินทางครั้งนี้ไกล
พอสมควร เมื่อถึงรานพิชชาทุกคนก็สั่งเคร่ืองดื่ม แลวพิชชาหนาตาง ๆ ที่ทุกคนไดเลือกไวก็นํามาเสริฟ
พรอมสลัดน้ําใส อาหารม้ือนี้สถาบันเซิรนเปนผูจายให หลังจากนั้นทุกคนก็เดินกลับทางเดิมภายใตแสง
จันทรและดวงดาวมากมาย ผานพิพิธภัณฑ Globe ซึ่งจะเปดไฟสวยงามมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 25 กิจกรรม Pool and Pizza 
 

5.4 Discover Geneva Treasure Hunt 
กิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt เปนกิจกรรมสัมพันธท่ีจัดขึ้นในบายวันอาทิตย เพ่ือ

เสริมสรางความสามัคคีใหกับครูท่ีเขารวมโครงการและยังเปนกิจกรรมท่ีสื่อใหเห็นถึงประวัติความ
เปนมาของสถานท่ีสําคัญในเมืองเจนีวา โดยอาศัยขอคําถามและคําสั่งซึ่งแตละกลุมจะไดรับตางกันและ
มีจุดนัดพบสุดทายท่ีเดียวกันคือรานคาเฟในเมืองเจนีวา ผูจัดโครงการแบงกลุมครูโดยใหครูยืนเรียงกัน
ตามลําดับวันและเดือนเกิด จากนั้นใหนับ 1-4 แลวใหแตละกลุมรับเอกสารซึ่งมีขอคําถามและคําชี้แจง
อยู ตลอดจนเสนทางการเดินทาง หมายเลขรถประจําทาง  โดยแตละกลุมตองออกเดินทางจาก
สถาบันเซิรนไปยังสถานท่ีตาง ๆ ในเมืองเจนีวาตามคําสั่งในเอกสารท่ีกลุมของตนเองไดรับและตอบ
คาํถามซึ่งจะมีคําตอบแฝงอยูตามสถานท่ีตาง ๆ แตละคนตองชวยกันสังเกตเพื่อหาคาํตอบท่ีถกูตอง กลุม
ใดตอบคําถามไดถูกตองมากท่ีสุดจะเปนผูชนะ เมื่อทุกกลุมมาถึงยังรานคาเฟกจ็ะเฉลยคาํตอบ สิง่ท่ีพเิศษ
สําหรับกิจกรรมนี้คือสถาบันเซิรนไดเตรียมอาหาร ซึ่งถือวาเปนอาหารท่ีขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่งของประเทศ
สวิสเซอรแลนด นั่นก็คือ ฟองดชูีส แตก็มีครหูลายคนท่ีไมทานชีสก็สามารถสั่งอาหารอืน่ได และอาหาร
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ม้ือนี้ทางสถาบันเซิรนก็เปนผูจายใหอีกเชนเคย รูปแบบของกิจกรรมนี้นับเปนอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเรา
สามารถนํามาเปนแบบอยางในการจัดคายหรือจัดอบรมในสถานท่ีสําคัญของประเทศ เปนการแนะนํา
ใหคนตางถิ่นรูจักและซาบซึ้งในบานเมืองของเราได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 26 กิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt 
 

5.5 International Evening 
กิจกรรม International Evening เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของครูแตละประเทศ 

บรรยากาศสบาย ๆ เปนกันเองในสวนใกล ๆ หองสมุด โดยใหแตละประเทศเตรียมอาหารประจําชาติ
โดยสถาบันเซิรนจะซื้ออุปกรณท่ีตองการใหเชนแกว จาน ชอน ซึ่งปนี้อาหารสวนใหญเปนของวางและ
เคร่ืองดื่มเปนแอลกอฮอลท้ังสิ้น จากนั้นเปนการเตนรําซึ่งแตละประเทศจะแสดงและสอนประเทศอืน่ ๆ 
เตนรําดวย สําหรับขาพเจาไดเตรียมการแสดงรําไทยชุดระบําศรีวิชัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ผูอํานวยการและครูนาฏศิลปโรงเรียนทุงสง ในการฝกซอมและจัดเสื้อผา เครื่องประดับใหแกขาพเจา 
เมื่อจบการแสดงก็ไดรับคาํชื่นชมจากเพ่ือนครปูระเทศตาง ๆ แตท่ีนาเสียดายคอืขาพเจาไมไดเตรยีมเพลง
สําหรับสอนเพ่ือนครูประเทศอื่น ๆ ซึ่งหลาย ๆ คน สนใจและตองการรําไทยดวย หากเปนไปไดในป
ตอไปผูเขารวมโครงการรุนตอไปอาจสอนรําวงมาตรฐานใหกับเพ่ือนครูประเทศตาง ๆ และเตรียม
อาหารไทยที่สามารถทําได เชน ขนมไทย ลูกชุบ หรือ ผัดไท เปนตน เม่ือบรรยากาศมืดลงทุกคนกม็านัง่
รองเพลงรวมกัน แลวจึงชวยกันเก็บของและจัดสถานท่ีใหเปนเหมือนเดิม 
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ภาพ 27 กิจกรรม International Evening 
 

5.6 Jura pic-nic 
กิจกรรม Jura pic-nic เปนการทานอาหารรวมกันบนเทือกเขา Jula ซึ่งเปนเทือกเขาท่ีต้ังอยูใน

ประเทศฝร่ังเศส โดยตองเดินทางดวยรถยนตสวนตัวของผูเขารวมโครงการและทีมผูจัดโครงการ รถแต
ละคนัจะไดแผนท่ีสําหรับการเดินทางไปยังเชิงเขา จากนั้นจึงออกเดินทางดวยเทาขึน้ไปยังยอดเขา แตละ
คนชวยกันขนสิ่งของสําหรับรวมกันรับประทานบนยอดเขาซึ่งทีมผูจัดโครงการจัดเตรียมมาไมวาจะเปน 
ชีส ขนมปง พิชชา เครื่องดื่ม และอื่น ๆ เม่ือไปถึงยอดเขาก็ไดเห็นทิวทัศนท่ีสวยงามของเมืองเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอรแลนด แตเม่ือเวลาผานไปสักระยะหนึ่งอากาศก็เปลี่ยนไป ฝนเร่ิมตกลงมา ทุกคนหลบ
ฝนและรับประทานอาหารรวมกัน ถึงแมฝนจะตกแตทุกคนก็ยังคงสนกุสนาน จากนั้นจึงเดินทางกลับไป
ยังที่พัก ดังนั้นผูท่ีจะเดินทางไปยังยอดเขา Jura จึงควรเตรียมเสื้อผาหนา ๆ เสื้อกันหนาวหรือแจคเก็ตไป
ดวย 
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ภาพ 28 กิจกรรม Jura pic-nic 
 

5.7 Farewell BBQ 
กิจกรรม Farewell BBQ เปนกิจกรรมสุดทายของการเขารวมโครงการในครั้งนี้ท่ีผูเขารวม

โครงการทุกคนจะไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและล่ําลากัน จุดนัดหมายคือท่ีหนาสถานท่ีพัก ออกเดินทาง
โดยรถยนตสวนตัวของผูเขารวมโครงการและทีมผูจัดโครงการเชนเคย มุงหนาไปยังสวนสาธารณะซึ่ง
ต้ังอยูในประเทศฝร่ังเศสซึ่งไมหางจากที่พักมากนัก เมื่อถึงท่ีหมายทุกคนก็ชวยกันจัดเตรียมโตะ ทาง
คณะผูจัดโครงการจัดเตรียมอาหารใหกับผูเขารวมโครงการทุกคน บรรยากาศเหมือนกับวันแรกท่ีไดพบ
เจอกัน แตอาหารในวันนี้แตกตาง เพราะทางผูจัดไดเตรียมอาหารอยางดีใหกับพวกเรา และที่ขาดไมได
คือบาร บีคิวแสนอรอย  ซึ่งผู ท่ีสงหนังสือเชิญครูฟสิกสไทยเปนผูปงใหพวกเรารับประทาน ผู
ประสานงานโครงการทานอื่น ๆ ตางบอกเลาวาทานทําอยางนี้เปนประจําทุกป คืนนั้นทุกคนตางรวมกัน
เตนรํากันอยางสนุกสนาน แลวจึงชวยกันเก็บของและกลับที่พัก 
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ภาพ 29 กิจกรรม Farewell BBQ 
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ประโยชนทีไ่ดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
 

การไดรับโอกาสอันย่ิงใหญในการเปนตัวแทนครูฟสิกสไทยเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดู
รอนเซิรน ประจําป พ.ศ. 2553 นํามาซึ่งประโยชนมากมายท่ีขาพเจาไดรับ ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับ
ฟสิกสอนุภาค เทคโนโลยีท่ีทันสมัย แนวการจัดการเรียนการสอนฟสิกส โดยเฉพาะฟสิกสอนุภาคซึ่ง
เปนเนื้อหาใหม อีกท้ังการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับเพ่ือนครูนานาชาติยังเปนการเปด
โอกาสใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนฟสิกสในอนาคต การเย่ียมชมสถานีวิจัย
ระดับโลกและการพบปะกับนักฟสิกสภายในสถาบันเซิรนชวยเพ่ิมแรงบันดาลใจในการทํางานเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติตอไป และสิ่งที่ขาพเจาไดรับโดยไมไดคาดหวังจากการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้คือ 
แรงกระตุนใหขาพเจาเองตองเรียนรูตลอดเวลา เนื่องจากความรูตาง ๆ ในโลกนี้ยังไมหยุดนิ่งและยังคงมี
การพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ ครูไมสามารถสอนเนื้อหาเฉพาะจากในหนังสือเรียน หากแตครูตองสืบคน
ความรูอยูตลอดเวลา ความนาสนใจและนาหลงใหลของวิทยาศาสตร นํามาซึ่งความประทับใจในศาสตร
วิชานี้ ความชัดเจนในการมองอนาคตท่ีเยาวชนตองเปนผูพัฒนา ความซาบซึ้งในคําท่ีวา เยาวชนสราง
ชาติ  การฝกปฏิบัติการทดลองใหแงคิดและแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฟสิกส 
ประสบการณการทําวีซาและการติดตอราชการชวยเสริมคุณลักษณะความรอบคอบ การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบใหแกขาพเจาเอง  ประสบการณการใชชีวิตในตางแดนชวยพัฒนาทักษะการสือ่สารและ
ความกลาแสดงออกในทางท่ีสรางสรรค นอกจากนี้การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังทําใหขาพเจาได
เพื่อนใหมมากมายและปจจุบันก็ยังคงติดตอเพื่อนครนูานาชาติผานทางอีเมลและทางเวปไซต 

จากการเขารวมโครงการครั้งนี้ทําใหทราบถึงแนวทางในการจัดการศึกษาของแตละประเทศ ซึง่
บางนโยบายเปนประโยชนและควรนํามาปรับปรุงใชกับระบบการศึกษาในประเทศของเรา เชน การ
มอบหมายใหครูตองพัฒนาตนเองในชวงปดเทอม โดยกําหนดชั่วโมงอยางตํ่าท่ีตองเขารับการพัฒนา
และใหทุนสนับสนุน เปนตน ซึ่งจะทําใหครูกระตือรือรนในการพัฒนางานของตนเองและเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ ตลอดเวลา  

ปจจุบันตางประเทศกําลังพยายามจัดความรูเกี่ยวกับฟสกิสอนุภาคลงในหลกัสตูรการศึกษา ซึ่ง
ในอนาคตประเทศของเราคงจะหลีกเลี่ยงเนือ้หาสวนนีไ้มไดเชนกัน ประเทศไทยจึงควรเตรียมกําลังคน 
(ครูผูสอน) ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟสกิสอนภุาคอยางเรงดวน 

สถาบันเซิรนเปนสถาบนัท่ีมีชื่อเสยีงระดับโลก หากประเทศของเราสรางความสัมพันธอยาง
ตอเนือ่งในการสงครูฟสิกสหรือนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมในทุก ๆ ป ประเทศอื่น ๆ ก็จะเล็งเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยซึ่งมีคณุภาพไมแพชาติใดในโลกนี้เชนกัน 
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แผนการดําเนินการหลงัจากเขารวมกจิกรรม 
 
 หลังจากเขารวมโครงการครูฟสิกสภาคฤดูรอนเซิรนในครั้งนี้ ทําใหขาพเจาไดรับความรูและ
ประโยชนตาง ๆ มากมาย รวมถึงประสบการณในการเดินทางในคร้ังนี้ยังสรางแรงบันดาลใจใหขาพเจา
มุงม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
 แผนการดําเนินการหลังจากเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คอืถายทอดประสบการณใหกับเพื่อนครแูละ
นักเรียนในโรงเรียน ผานทางสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนการเลาประสบการณหนาเสาธง การบรรยายใน
หองเรียน การจัดนิทรรศการและผานทางเวปไซตของโรงเรียน 

หากเปนไปไดขาพเจามีความประสงคจะถายทอดความรูและประสบการณที่ขาพเจาไดรับ
ใหแกเ พ่ือนครูทานอื่น ๆ เ พ่ือเปนการสรางเครือขายในการพัฒนาการเรียนการสอนฟสิกสระดับ
มัธยมศึกษาใหเกิดขึ้นและการพัฒนาเยาวชนของชาติตอไป ขาพเจาจึงวางแผนในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฟสิกสอนุภาคในโรงเรียน โดยเริ่มตนจากใหโรงเรียนท่ีประสงคจะเขารวมโครงการสง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมโรงเรียนละ 2 คน พรอมครฟูสิกสจํานวน 1 คน เขา
รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกสอนุภาคในโรงเรียน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับฟสิกสอนุภาค การ
ฝกปฏิบัติการทดลองสราง Cloud Chamber และแนะนําใหรูจักกับสถาบันเซิรนซึ่งมีเครื่องเรงอนุภาค 
LHC อุปกรณวิจัยระดับโลก และสถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ซึ่งมีเครื่องเรงอนุภาค
ระดับชาติ โดยขาพเจาไดวางแผนในการดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกสอนุภาคในโรงเรียน 
ดังแสดงตามตาราง 

 
ตาราง 2 แผนการดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสกิสอนุภาคในโรงเรียน 
 

เดอืน กิจกรรม 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

เตรียมเอกสารและเขยีนโครงการ         
ประสานงานวิทยากรและผูท่ีเกี่ยวของ         
ประชาสัมพันธโครงการ         
รับสมัครผูเขารวมโครงการ         
ประกาศรายชือ่ผูเขารวมโครงการ         
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ         
ประเมินผลโครงการ         
จัดทํารายงานประเมินโครงการ         
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นอกจากนี้ขาพเจายังสนใจพัฒนาการสราง Cloud Chamber  ในโรงเรียน และวิจัยประดิษฐ
อุปกรณวิทยาศาสตร เพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนดานฟสิกสอนุภาค โดยใชอุปกรณในทองถิ่น  

สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ควรนําขอมูลจาก 
ATLAS มาใหนักเรียนลองวิเคราะหเพ่ือยืนยันผลหรือเกิดการคนพบใหม เนื่องจากขอมูลปริมาณ
มหาศาลของเซิรนนั้น ยังไดรับการวิเคราะหขอมูลในสวนนอยและอาจมีบางกรณีท่ีถูกมองขามไป ซึ่ง
เราสามารถประสานงานกับสถาบันเซิรนในการขอขอมูลเหลานี้ได 
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คําแนะนําเพิ่มเติมสาํหรับผูเขารวมโครงการรุนตอไป 
  

สําหรับคาํแนะนําสําหรับผูเขารวมโครงการรุนตอไป มีดังนี้ 
การคัดเลือกครูฟสิกสรุนตอไปควรเปนครูฟสิกสท่ีสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรอืครูที่

สอนฟสิกสอะตอมในโรงเรียน เพื่อการเชื่อมโยงความรูและโอกาสในการถายทอดความรูใหกับ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอครูท่ีเขารวมโครงการ ไดแก กลศาสตร ฟสิกสอะตอม (เร่ิม
ต้ังแตดิโมคริตุส) ฟสิกสยุคใหม (ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ เปนตน) ไฟฟาแมเหล็ก เปนตน และผูเขารวมโครงการควรต้ังใจศึกษาความรูในชวง
การเตรียมความพรอมท่ีสถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) เพราะสามารถชวยในการทําความ
เขาใจไดงายขึ้น 

เนื่องจากระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรมในทุก ๆ ปเปนระยะเวลาในชวงเปดภาคเรียนท่ี 1 ครู
ท่ีเขารวมโครงการจึงควรเตรียมการสอนนักเรียนและนัดสอนเสริมลวงหนาหรือมอบหมายงานให
นักเรียนในชวงระยะเวลาที่ครูไมอยู เพ่ือไมใหกระทบตอการเรียนของนักเรียน 

การเตรียมเอกสารตาง ๆ เนื่องจากขาราชการครูเม่ือตองเดินทางไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ในวัน
ราชการ ตองแสดงหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรมดังกลาวพรอมท้ังทําหนังสือขออนญุาตจากตนสงักดัและ
รายงานผลการเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง โดยเฉพาะการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศและการรายงาน
ตัวกลับจากตางประเทศ โดยการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ ใหผูเขารวมโครงการบันทึกขอความ
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพรอมแนบแบบคาํรองขออนญุาตไปตางประเทศ หนงัสือเชญิจากสถาบันเซริน 
โครงการศึกษาดูงาน และประกาศผลผูผานการคัดเลือก อยางละ 2 ฉบับ เพ่ือทางโรงเรียนจะไดทํา
หนังสือขออนุญาตไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
ตอไป แลวรอคําสั่งอนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  สําหรับการรายงานตัวกลับจากตางประเทศ ให
ผูเขารวมโครงการกรอกแบบรายงานตัวกลับจากตางประเทศ พรอมแนบรายงานการศึกษาดูงาน เกียรติ
บัตร สําเนาบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการวันแรก สงไปยังตนสังกัด 

การทําวีซา ควรเตรยีมเอกสารใหพรอมตามท่ีสถานฑูตกําหนด โดยเฉพาะเอกสารรับรองจาก
โรงเรยีนเปนภาษาอังกฤษ  เอกสารเชิญจากสถาบันเซิรน  

การติดตอประสานงานกับสถาบันเซิรน สวนใหญเปนการติดตอประสานงานทางอเีมล จึงควร
ใหอีเมลที่ติดตอไดและควรเชค็ขอความบอย ๆ  

การเดินทางเขาออกภายในสถาบันเซิรน เนื่องจากสถาบันเซิรนมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ี
เขมงวด หากไมใชผูท่ีเกี่ยวของกับเซิรน (เจาหนาท่ี นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูเขารวมโครงการตาง ๆ 
ของเซิรน เปนตน) ก็ไมสามารถเขาออกสถาบันเซิรนได ดังนั้นในครั้งแรกใหผูเขารวมโครงการยื่น
เอกสารเชิญเขารวมกิจกรรมใหกับยาม จากนั้นยามจะแนะนําเสนทางไปยังท่ีพัก เม่ือไปถงึท่ีพักพนกังาน
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ตอนรับจะมอบกุญแจหองและเอกสารตาง ๆ ใหกับเรา รวมท้ัง ID Cards ชั่วคราว โดยจะมีชื่อนามสกุล
ของเรา (ไมมีรูป) ในการเดินทางเขาออกทุกครั้งผูเขารวมโครงการควรนําพาสปอรตและ ID Cards ติด
ตัวตลอดเวลา 

สถานที่พักต้ังอยูภายในสถาบันเซิรน ภายในหองสะดวกสบายและมีสัญญาณอินเทอรเน็ต 
หองครัวและหองซักรีดอยูชั้นลาง ผูเขารวมโครงการอาจนําจาน ชอน หมอ กระทะ ไปทําอาหารเองได 
โดยสามารถซื้อของสดหรือซื้อของมาอุนดวยเตาไมโครเวฟได มีน้ําด่ืม (น้ําเปลา) ท้ังเยน็และรอนฟรอียู
ชั้นลางของท่ีพักเชนกันและบริเวณอาคารท่ัว ๆ ไปภายในเซิรน 

การแตงกาย เนื่องจากเปนชวงฤดูรอน ครูสามารถแตงตัวตามสบายได ควรเตรียมหมวก และ
ควรนํารองเทาผาใบไปดวย เนื่องจากในการเยี่ยมชมสถานท่ีตาง ๆ ภายในเซิรน ตองสวมรองเทาหุมสน
เพื่อความปลอดภัย และในการเขารวมกิจกรรมตองเดินเปนระยะทางไกลทุกวัน 

สําหรับครฟูสิกสท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันเซิรนควรเตรียมเงินสํารองไวใชประมาณ 1 
สัปดาห โดยในแตละวันจะใชเงินไมเกิน 50 ฟรังสวิส (ประมาณ 1,500 บาท ขึ้นกับอัตราการแลกเปลีย่น
เงินในขณะนั้น) โดยเอกสารรับเงินใชเฉพาะพาสปอรต รับเงินที่ไปรษณียภายในเซิรนใกลโรงอาหาร 1 

การสื่อสารภาษาอังกฤษควรเนนเกี่ยวกับการบอกตําแหนงและทิศทางสําคัญมาก นอกจาก
ภาษาอังกฤษแลวควรศึกษาภาษาฝรั่งเศสบางจะเปนประโยชนมาก  
 เวปไซตทีเ่ปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการคอื http://teachers.cern.ch/ ซึ่งผูเขารวมโครงการ
สามารถดาวโหลดเอกสารฟรีหรือเขาไปยังเวปไซตท่ีเกี่ยวของเพ่ือสบืคนขอมูลตาง ๆ ได 
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บันทึกประจําวัน 
 
 ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ขาพเจาไดเขียนบันทึกประจําวันผานทางเวปไซตในบลอ็ก CERN-
DESY Programs for Thai นอกจากเปนแหลงเก็บขอมูลท่ีดีแลวยังเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับ
ตัวแทนประเทศไทยคนอื่น ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดผานทางบล็อกนี้  นับวาเปน
ประโยชนอยางย่ิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วันท่ี 3 ก.ค.2553 
การเดนิทางสูเซิรน  
เดินทางออกจากกรุงเทพ ในวันท่ี 3 ก.ค. 2553 ในเวลาเกือบเท่ียงคืน ดวยเที่ยวบิน LX 181 นั่งขางคุณตา
ใจดีชาวสวีเดน ทําใหการเดินทางครั้งนี้อบอุนดีคะ  อากาศดีมาโดยตลอด พอเครื่องลงจอดปุป ฝนก็ตก
ลงมาทันที  คุณตาบอกวา I think no sun today. แลวสงย้ิมใหกอนอวยพรและลาจากกัน แลวจึงตอเคร่ือง
ท่ีซูริกไปเจนีวา การเดินทางเปนไปไดอยางราบรื่นไมมีปญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 30 การเดินทางสูเซริน 
 

วันท่ี 4 ก.ค.2553 
การตอนรับจากเซิรน  
เดินทางมาถึงเจนีวาก็มีชายหนุมสองคน (นองฐากบันองกลา นักศึกษาโครงการภาคฤดูรอนเซริน) มารอ
รับ ชางโชคดีอะไรเชนนี้ การเดินทางจากสนามบินไปยังเซิรน ทุลักทุเลนิดหนอย แตพวกเราสีค่นกย็งัคง
ยิ้มได ที่นี่เงียบสงบมาก ก็คงจะมีแตเสียงพวกเราสี่คนคุยกันระหวางการเดินทาง ถงึเซิรนและเขาท่ีพักได
อยางงายดาย ท่ีพักสะดวกสบายเพราะเปนโรงแรมในเซิรน นอง ๆ ยังคงอยูกับเราจนถึงงานเลีย้งตอนรับ 
นับวาเปนการเดินทางท่ีสบายและอบอุน งานเลี้ยงเริ่มขึ้นวันท่ี 4 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. (เวลาทองถิ่น
ท่ีสวิส) ครูจาและครูออม บวกเจากลา (นองนักศึกษา) ไปกอนเวลานิดหนอย ก็เจอกับเพ่ือนครูมากมาย
จาก 2 คน เปน 5 คน เปน 10 คน เยอะแยะมากมาย เริ่มทําความรูจักกันไมหมดละ งานเลี้ยงบรรยากาศ
สบาย ๆ มีขนมขบเคี้ยวและเคร่ืองดื่ม เราทักทายพูดคุยทําความรูจัก ซึ่งแนนอนวายังไมสามารถจดจําได 
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แลวตอดวยการแนะนํา Staff พรอม short site tour ใน เซิรน จบลงท่ีโรงอาหารและการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ โปรดติดตามตอนตอไป  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 31 บรรยากาศภายในและภายนอกหองพัก 
 
วันท่ี 5 ก.ค. 2553 
เริ่มโปรแกรม 
กําหนดการเร่ิมขึ้นในเวลา 8.30 น. วันนี้ครูออมกับครูจาพยายามแยกกลุมกัน โดยนั่งคนละท่ี เพ่ือทํา
ความรูจักกับเพื่อนครูประเทศอื่น ๆ ครูฟสิกสที่ไดรับการสนับสนุนจากเซิรนเขาแถวนําเอกสารการ
เดินทางมอบใหกับเซิรน สําหรับครูจาเปนกรณีพิเศษท่ีรอการยืนยันอีกคร้ัง สุดทายก็ไดคําตอบวา 
เรียบรอยดี .....เย การบรรยายของวันนี้เริ่มตนจากการชมวีดีทัศนแนะนําเซิรน คุณ Mick มีคาํถามทุกครัง้
หลังชมวีดีทัศนจบ รูสึกโชคดีและอยากขอบคุณ ทานคณะกรรมการการคัดเลอืกครฟูสกิสไปเซรินครัง้นี้
ทุกทานท่ีมีวิสัยทัศนท่ีดีโดยการนําครูและนักศึกษาเขารับการอบรมกอนเขารวมกิจกรรมที่สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ซึ่งเปนประโยชนมาก ขอบคณุอาจารยและเจาหนาทีป่ระจําแลปทุก
คนท่ีใหความรู ซึ่งเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณครูคริส (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ท่ีนํา
ทฤษฎี String มาเปดใหฟงขณะเรียน จากนั้นเปนการแนะนําตัวของครูฟสิกสทุกคน นับเปนบรรยากาศ
ท่ีดีมาก หลังพักดื่มกาแฟ เปนการแบงกลุม โดยใหยืนเรียงลําดับความสูง แนนอนคะครูไทยทั้งสองคน
เปนลําดับสุดทาย จากนั้นนับ 1-4 พอเดาออกม๊ัยคะวาเคาจะแบงกลุมออกเปนกี่กลุม แนนอนคะ 4 กลุม 
จากนั้นแยกไปตามหองตาง ๆ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการมาครั้งนี้คุณคาดหวังท่ีจะไดอะไร จากนั้นทุกคน
ก็เขามารวมกันอีกครั้งท่ีหองเรียน ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้น ม้ือเท่ียงวันนี้เราเดินกันไปทานอาหารที่
โรงอาหาร 2 ซึ่งใหญกวาโรงอาหาร 1 บรรยากาศดี หลังทานอาหารกลางวันเสร็จพวกเราก็เดินทางไปยงั
อาคาร 55 เพื่อทํา ID Card กลับออกมาดวย ID Card ท่ีมีรูปยิ้มแฉง ซึ่งอาจเปน ID Card ใบแรกของเซริน
ท่ีมีรูปแบบนี้ ฮิฮิ รวมตัวกันท่ีอาคารตอนรับ หมายเลข 33 เพ่ือเตรียมเขาชม CERN-Globe of Science 
and Innovation ซึ่งอยูภายในโดมขนาดยักษที่ต้ังอยูตรงกันขามกับอาคารตอนรับ มองไกล ๆ คิดวาโดม
ยักษนี้ทําจากโลหะขึ้นสนิม แตพอเดินเขาไปใกล ๆ  ทั้งตัวอาคารทําจากไม ซึ่งพวกเคาตองใช
งบประมาณมหาศาลในการดูแลมัน เสร็จสิ้นโปรแกรมของวันนี้ เราเดินทางตอขามประเทศไปยัง
ประเทศฝร่ังเศสซึ่งเปนท่ีพักของนองกลาและนองฐา (ตัวแทนนักศึกษาไทย) แผนการของเราคือการ
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ทําอาหารเย็นทานดวยกัน นองกลาพาครูสองคนเดินไปทางลัด (ลัดทุง ซึ่งไกลกวาปกติ แตวิวสวยคะ) 
ไปยังคารฟูรเพ่ือซื้ออาหารสดและขาวสาร เมนูของเราวันนี้คือ ตมยําไก ผัดเปร้ียวหวาน กบัขาวสวยรอน 
ๆ และเสนบะหม่ี ปดทายดวยผลไมคือแอปเปล อาหารพรอม แตนองฐายังไมกลับมา เราลุกขึ้นไปเคาะ
ประตูหองนองฐาเปนระยะเพ่ือเช็คดูวานองฐามารึยัง ไมมีว่ีแววของฐาปกร เราสามคนจึงเร่ิมทานอาหาร
กันอยางเอร็ดอรอย ลางจานใบสุดทายเสร็จ นองฐาเขามาพอดี นาสงสารมาก พ่ี ๆ เลยทําขาวตมใหนอง
กิน วันนี้จบลงดวยการท่ีนองนักศึกษาท้ัง 2 คนกลับมาสงพ่ี ๆ ครูฟสิกสท่ีประตูทางเขาเซิรน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 32 การทําอาหารทานดวยกันม้ือแรกของครูฟสกิสและนักศกึษาตัวแทนประเทศไทย ป 2553 

 
วันท่ี 6 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสอง  
วันนี้เริ่มโปรแกรมตอนเกาโมงเชา ฟงบรรยาย "Introduction to Particle physics and Detector" 
ขอขอบคุณอาจารยบุรินทรอีกครั้งคะท่ีเตรียมความพรอมมาใหเปนอยางดี แตขอสารภาพวาเจาเครื่อง
ตรวจวัดอนุภาคนีมั่นเขาใจยากจริง ๆ แตครูจาจะอานเพ่ิมเติมและเก็บคําถามไปถามผูบรรยายวันตอ ๆ 
ไป เพราะมีอีกหลายวัน จากนั้นเปนการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมนําเสนอระบบการศึกษาของแตละ
ประเทศ ถึงบทนี้ตองขอขอบคุณอาจารยนฤมลคะ เรียกวาเก็งขอสอบมาตรงเปะเลยทีเดยีว แตครสูองคน
จะทําไดแคไหนตองติดตามตอนตอไปนะคะ ชวงบายมีบรรยายพิเศษเรื่อง "Building a Commercial 
Space Launch System and the Role of Space Tourism in the Future" เทคโนโลยียังคงพัฒนาตอไปบน
พ้ืนฐานความรูฟสิกสซึ่งผูบรรยายบอกวางาย ๆ นาสนใจจริง ๆ หลังจากนั้นถึงเวลาของ Pool and Pizza 
แนนอนคะ Pool คือ วายน้ํา แตอันนี้ไมใชภาคบังคับ รอจนถึงเวลานัดหมายตอไปคือพิชชาได (อันนี้
แหละภาคบังคับ หลังจากเลือกหนาพิชชาในหองเรียนกอนเท่ียงกันแลว) ครูจาอยากไปวายน้ําแตเวลา
มันนอยนิดเหลือเกิน เลยเลือกท่ีจะกลับหองพักกับครูออม พักผอน 1 ชั่วโมง จากนัน้เดินทางไปยังจุดนดั
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หมายกับสองสาวชาวตุรกี เมื่อทุกคนพรอม Mick ก็นําพวกเราเดินลัดเลาะทุงขาวบาเล ดอกทานตะวัน 
ขาวโพด ถั่ว เพ่ือไปยังเปาหมายคือรานพิชชา ระยะทางท่ีใชเดินไปไมสามารถประเมินได รูอยางเดียววา
ไกล แตก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทางและพูดคุยกับเพ่ือนครูจนลืมความเหนื่อยกันไปเลยทีเดียว ถึง
ท่ีรานครูจากับครูออมนั่งแยกกันเชนเดิม แตก็สามารถเห็นหนากันได ระหวางรออาหารกพู็ดคยุกบัเพ่ือน
ครูคนอื่น ๆ มีครูฟสิกสสนใจภาษาตางชาติ เคาเคยไปเอเชยีแตไมรูจักประเทศไทยและเคากม็ขีอมูลทีไ่ม
ดีจากเพ่ือนท่ีมาเท่ียวเมืองไทยโดยบริษัททัวสแลวโดนโกง งานนี้ครูจาเลยการันตีวาถาเคามาเมืองไทย
ใหอีเมลมาหาครูจา ครูจาจะจัดการใหไมตองกังวลเรื่องเหลานั้น เคาเลยบอกวายินดีมากและจะหา
โอกาสไปเมืองไทย ตบทายดวยการสอนภาษาไทย "ขอบคุณครับ" ซึ่งก็ไดเรื่องคุยอีกเร่ืองคือคําลงทาย 
ครับ และ คะ ครูจาเลยแถมสอนคําวา สวัสดีและไหวใหดู ทุกคนรอง วาวแลวยิ้ม ฮิฮิ ภูมิใจจัง แลว
อาหารก็ทยอยมา ม้ือนี้เซิรนจัดให หมายความวาไมตองจายตังค...ขอบคุณคะ ^^ เดินกลับทางเดิมดวย
เสนทางท่ีมืด แตพวกเราก็เดินคุยกันและหัวเราะกันได คืนนี้ครูจาและครูออมกลับถึงหองตอนเท่ียงคืน 
ราตรีสวัสด์ิประเทศไทย  
 
วันท่ี 7 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสาม  
วันนี้ต่ืนปกติ แตไปถึงหองเรียนเกือบสาย นั่นหมายความวาทันเวลาพอดี ฮิฮิ เร่ิมตนดวยการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของ 3 ประเทศคือ Bulgaria, Czech Republic, Finland แตละประเทศกเ็ร่ิม
มีวิชาฟสิกสตอนม.ปลายเหมือนกันกับประเทศไทยของเรา ตางกันท่ีจํานวนนักเรียนตอหองของเคานอย
กวาประมาณ 15 คนตอหอง หลังจากนั้นก็เปนการฟงบรรยาย Particle physics และ Detector ตอเนื่อง
จากเม่ือวาน ชวงบายแทรกรายการพิเศษเปนการเยี่ยมชม CMS จบดวย Welcome Drink สําหรับ
นักศึกษาแตครูฟสิกสไดรับเชิญดวยวันนี้ขอนอนเร็วหนอยนะคะ ความลับ : มีนองนักศึกษาคนไทย 1 
คน จะดื่มน้ําผลไมแตไปหยิบพันซ ผลคือตองมาพักฟนท่ีหองครูฟสิกสจากเมืองไทยกอน จบขาว ลอง
ทายกันดูนะคะวาเปนใคร ทายไมยากหรอก ฮิฮิ  
 
วันท่ี 8 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีส่ี  
วันนี้เริ่มโปรแกรมตอนเกาโมงเชา ครูจากับครูออมไปกอนเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง (ไมอยากไปจวนเจียน
เวลาอีก แตรูสึกวาจะมาเร็วไปนะวันนี้) โปรแกรมเริ่มดวยการนําเสนอระบบการศกึษาของ 4 ประเทศคอื 
France, Ghana, Greece, Israel ประเด็นที่นาสนใจคือประเทศกรีกนําเสนอถึงการกําหนดจํานวนนกัเรยีน
ตอหองซึ่งมีกฎหมายบังคับใชจํานวนนักเรียนหามเกิน 28 คนตอหอง มันเปนเร่ืองแปลกใหมมาก
สําหรับครูจา ครจูาเลยหาโอกาสถามวาแลวถามีบางโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเกินจะถูกลงโทษยังไง เคา
ก็บอกวาไมเกินหรอก ไมเคยมีใครเกิน อืม นาสนใจจริง ๆ อีกประเทศท่ีนาสนใจคือประเทศกรานามี
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จํานวนนักเรียนตอหองใกลเคียงกับบานเราคือ 45 คนตอหอง ประเทศอื่น ๆ ตื่นเตนมากกับขอมูลนี้ แต
ครูจากประเทศไทยไดแตนั่งนึกในใจวา "มันยังมีมากกวานั้น" ฮิฮิ ตอดวยฟงบรรยาย Particle Physics 
ซึ่งตอเนื่องจากเมื่อวาน แลวเปนการนําเสนอระบบการศึกษาอีก 1 ประเทศกอนพักเท่ียงคือ Italy ชวง
บายเปนอะไรท่ีสนุกที่สุดของวันนี้คือ Build a Cloud Chamber ครูจาไดมีโอกาสหยิบนูนหยิบนี้ ทําโนน
ทํานี่ และแนนอนท่ีจะบันทึกการทําอยางละเอียดเพ่ือนเด็ก ๆ แลวผลจากการทํานั้นเราก็สามารถเห็น
รองรอยของเจาคอสมิก ชอบมาก ๆ เลยคะ กลับไปหวังวาจะมีโอกาสจัด workshop เร่ืองนี้ใหเด็ก ๆ ได
ลองทํากันนะคะ ตอนแรกก็ไมคอยเขาใจเจา Cloud Chamber นี่ซักเทาไร แตพอไดลงมือทําแลวชอบเลย 
หวังวาเด็กไทยจะชอบและรักท่ีจะเรียนวิทยาศาสตรกันมากขึ้นนะคะ โปรแกรมวันนี้จบดวย Lecture 
Review and Discussion จากนั้นเปนการตอบคําถามโดย Rolf Landua วิทยากรของเรานั่นเอง  
 
วันท่ี 9 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีหา  
เริ่มตนเกาโมงเชาเชนเคย แตเชาวันนี้มีการเปลี่ยนหองบรรยาย ตองเคลื่อนยายครูฟสิกสจากอาคารหนึ่ง
ไปยังอีกอาคารหนึ่งซึ่งระยะทางไกลพอสมควร แตโชคดีท่ีมีรถรับสง (นึกวาตองเร่ิมเดินวิบากกันต้ังแต
ตอนเชาเพราะปกติโปรแกรมเดินวิบากจะเริ่มตอนชวงบาย) เชานี้เปนการนําเสนอระบบการศึกษาของ
ประเทศ Japan, Kenya, Macedonia เด็กญี่ปุนใชเวลาอยูในโรงเรียนถึง 10 ชั่วโมงตอวัน เร่ิมตนต้ังแต
แปดโมงเชาถึงหกโมงเย็นสําหรับนักเรียนชั้น ม.6 สวน ม.4 และ ม.5 ก็เลิกเรียนเวลา 16.50 น. จากการ
พูดคุยนอกรอบก็ไดทราบอีกวานักเรียนชั้น ม.6 หลังเลิกเรียนจะใชเวลาเล็กนอยสําหรับอาหารมื้อเย็น
แลวเด็ก ๆ ก็ไปเรียนพิเศษกันตอถึง 4 ทุม ของทุกวัน เคนยาเปนประเทศท่ีมีระบบการศึกษานาสนใจ
มาก ฟงจากท่ีนําเสนอมาถือวาสมบูรณแบบเลยทีเดียว แตก็อาจเนื่องมาจากครูฟสิกสจากเคนยามาจาก
โรงเรียนพิเศษ ประมาณวาถาเรานําเสนอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ การศึกษาบานเราก็คงสมบูรณ
แบบเชนเดียวกัน (ในความคิดของครูจานะคะ) ตอดวยการฟงบรรยาย Antimatter Teaching Module ซึ่ง
นําไปใชเปนแนวทางในการสอนเกี่ยวกับฟสิกสอนุภาคไดดีเลยทีเดียว แลวโปรแกรมชวงบายก็เริ่มขึ้น
ดวยการเยี่ยมชม Teacher lab ซึ่งประกอบดวย Electron Spin Resonance & Magnetic Resonance 
Tomography, Photoelectric Effect, Fine Beam Tube แตถาถามวามีโอกาสเปนไปไดมั๊ยท่ีจะเช็ทแลป
เหลานี้ใหกับทุกโรงเรียนในประเทศไทย ครูจาก็คอนขางมั่นใจวาคงยังเปนไปไมไดท่ีทุกโรงเรียนจะมี
แลปเหลานี้ เพราะราคาของอุปกรณแตละสวนท่ีใชราคาสูงมาก อยางนอยก็ 5,000 ฟรังสวิส แตสําหรับ
บางโรงเรียนท่ีมีศักยภาพพอก็สามารถเปนไปไดคะ หลังจากนั้นก็เปน Lecture Review and Discussion 
อีกครั้งแตเปนการตอบคําถามกันเองในกลุม แลวก็นั่งรถบัสไปเยี่ยมชมศูนยควบคุมของเซิรนและฝาย
เทคโนโลยีเครื่องเรง ต่ืนตาตื่นใจดี หองควบคุมขนาดใหญและเทคโนโลยีมากมาย จบโปรแกรมของ
วันนี้คะ 
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ภาพ 33 บรรยากาศการ Lecture Review และ Discussion 
 
วันท่ี 10 ก.ค. 2553 
วันหยุดวันแรก ณ เซิรน  
วันนี้ดูเหมือนจะเปนวันแรกท่ีไมมีกิจกรรมใหคุณครู พวกเราครูฟสิกสและนักศึกษาจากประเทศไทยจึง
นัดหมายกันไปเย่ียมชมเมืองเจนีวา ออกเดินทางโดยรถบัสเวลาประมาณเกาโมงเชากวา ๆ แลวก็ได
สัมผัสบรรยากาศของเมืองเจนีวาท่ีหลากหลาย สวนที่เงียบสงบ ทะเลสาบท่ีมีน้ําใสมาก อาคารสไตล
ยุโรป นาฬิกา ชอกโกแลค และผูคนพลุกพลานในตัวเมือง ม้ือเท่ียงของเราเปนสปาเก็ตตี้ หลังจากนัน้เรา
ก็ซื้อของท่ีซุปเปอรมารเก็ตไปทําอาหารกินกันท่ีหอพักของนอง ๆ เชนเคย อาหารมื้อเย็นวันนี้เปนขาว
สวยรอน ๆ กับแกงเขียวหวานไกงวง มัสมั่นไก ไขเจียวหอม ๆ ฝมือนองชายของเราและผัดเห็ดรสกลม
กลอม ตามดวยผลไมคือแอปเปล และที่พิเศษสําหรับวันนี้คือชอกโกแลคหลากรสซึ่งอรอยทุกรสเลยคะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 34 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 
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วันท่ี 11 ก.ค. 2553 
Discover Geneva Treasure Hunt  
เชาวันอาทิตยครูจา ครูออม นองกลา ออกไปว่ิงออกกําลังกายตอนเชา ผานทุงขาว ดอกทานตะวัน และ
ปา อากาศเย็นกําลังดี กลับมาถึงหองก็นั่งเตรียมนําเสนองานนิดหนอย แลวก็เตรียมตัวสําหรับกิจกรรมที่
ทางเซิรนจัดใหกับครูวันนี้คือ Discover Geneva Treasure Hunt กําหนดการเริ่มตอนบายโมง ณ โรง
อาหาร 1 โดยแบงครูออกเปน 4 กลุม ซึ่งจัดใหครูยืนเรียงตามวันเกิดแลวนับหนึ่งถึงสี่ (ครูจายืนเปนคน
สุดทายเลย ฮิฮิ) เอาเปนวาไดกลุมเรียบรอย ภารกิจวันนี้ใหไปยังสถานท่ีตาง ๆ ในเมืองเจนีวาเพื่อหา
คําตอบท่ีหลากหลายแตก็ทําใหเราทราบถึงประวัติของสถานท่ีนั้น ๆ เห็นทีงานนี้กลุมไหนมีคนฝร่ังเศส
อยูนาจะไดเปรียบนะ ฮิฮิ พวกเรานั่งรถบัสจากเซิรนไปเจนีวาแลวภารกิจก็เร่ิมขึ้น กลุมครูจาคอนขาง
เครงเครียดมาก เดินไว เปาหมายชัดเจน ครูจาไดใชทักษะการสังเกตท่ีมีอยูและความวองไว ชี้เปาได
พอสมควร (ภูมิใจ รูสึกมีประโยชน) กลุมครูจาถึงเสนชัยซึ่งเปนรานคาเฟเปนกลุมแรก แตคาํตอบไมตรง
เปาเทาไร เลยไดคะแนนนอย แตวันนี้ก็ทําใหพวกเราไดรูจักกันมากขึ้น มื้อค่ําเปนชีสฟองดู  แตครูจา
ขอสเต็กดวยละกัน เพราะไมแนใจในรสชาติ แตก็ไดลิ้มลองรสชาติ อืม รสดีเลยทีเดียว แลวพวกเรากข็ึ้น
รถบัสกลับมายังเซิรน นับเปนวันท่ีดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวคะ  
 
วันท่ี 12 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีแปด  
วันนี้ฟงบรรยายเกี่ยวกับ Introduction to Accelerators และ Introduction to Cosmology แลวตอดวย 
Presentation of national school systems ของประเทศ Netherlands, Norway, Portugal สําหรับประเทศ
เนเธอรแลนดถาลูกไมไปโรงเรียน พอแมตองจายคาปรับ ซึ่งรัฐบาลเคาใหความสําคัญมากกับเรื่องนี ้
จํานวนนักเรียนตอหองของท้ัง 3 ประเทศคือไมเกิน 30 คนตอหอง ประเทศนอรเวยมีครเูขารวมโครงการ 
เมื่อกลับไปเคาก็ใหนักเรียนทําการทดลองเกี่ยวกับ Cloud Chamber แลวถายวีดีโอมาใหดู ชัดเจนดีคะ 
ชวงบายเปนการใหเลือกกลุมทํางานตามความสนใจ (working Groups) โดยมีท้ังหมด 6 กลุม ดังนี้ 
1. Teacher' Lab  
2. Teaching Module  
3. Masterclasses  
4. The International Bacculaureate Diploma  
5. Pre-Visit Pack 
6. How do you know? 
ในตอนแรกครูจาเลือก Teaching Module เปนอันดับแรก และ Teacher' Lab เปนอันดับสอง แตคนท่ี
เลือกสองกลุมนี้เยอะมาก ครูจาเลยเลือก Teacher' Lab เพราะตัวโมดูลเราสามารถดาวโหลดได แตถาเปน
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แลปเราอาจไดไอเดียอะไรบางอยางท่ีเอามาปรับใชไดท่ีเมืองไทย ตอจากนั้นก็เปนการรวมกลุมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พรอมท้ังนัดหมายกันตอไป  
 
วันท่ี 13 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีเกา  
การไปหองเรียนเชาไมใชเรื่องดีเสมอไป เพราะคนเปดประตูยังไมมา T^T เชานี้เริ่มฟงบรรยายตอเนื่อง
จากเม่ือวานคือ Accelerator & Cosmology จากนั้นเปนการนําเสนอระบบการศึกษาของประเทศ 
Romania, Rwanda, Slovakia ประเทศโรมาเนียตองมีใบรับรองสุขภาพจิตดวยนะกอนเปนครูได และท่ี
ชอบท่ีสุดคือคําพูดของรัฐบาลเคาท่ีวา "อยากเปนครูคุณตองเรียนรูตลอดเวลา" ครูจาวามันจริงนะ และที่
นาสนใจอีกประเทศหนึ่งคือประเทศสโลวาเกีย นักเรียนตองมีการสอบจบในปสุดทาย (ม. 6 นั่นเอง) 
ชวงบายเปนการเยี่ยมชม PS/LINAC/LEIR คลาย ๆ กับท่ีไปดูท่ีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) ท่ีประเทศเราเลยคะ ประเด็นเก็บตกเกี่ยวกับการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ Electron Cooling System 
ไมไดหมายความวาทําใหเย็น แตหมายถึงการเพ่ิมความหนาแนนของไอออนบีม ซึ่งจะทําใหบีมเล็กลง  
 
วันท่ี 14 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบ  
โปรแกรมครูฟสิกสสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เชนเดียวกับวันนี้ เริ่มตนเกาโมงเชาดวยการ
บรรยาย Medical Applications of Partical Physics เห็นทีไมใชวงการนักวิทยาศาสตรอยางเดียวซะแลวที่
ตองตื่นตัว วาท่ีคุณหมอท้ังหลาย (หมายถึงเด็ก ๆ ที่อยากเปนคุณหมอ) คงตองใหความสนใจกับวิชา
ฟสิกสใหเยอะขึ้นนะคะ และคงตองติดตามเทคโนโลยีตาง ๆ ดวย รวมท้ังระบบคอมพิวเตอรดวย พวก 
E-health เห็นทีจะหลีกเลี่ยงไดยาก ตามโปรแกรมเราตองนําเสนอระบบการศึกษากันตอ แตโปรแกรม
ไดเปลี่ยนเปน Working Groups แทน กลุมของครูจาคือ Lab Teacher วันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับ Cloud 
Chamber อีกคร้ัง แลวกอศึกษาอุปกรณการทดลอง เคร่ืองมือวัดและโปรแกรม Cobra4 ของบริษัท 
PHYWE พรุงนี้ก็ศึกษากันตอคะ  
 
วันท่ี 15 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบเอ็ด  
วันนี้ต่ืนขึ้นมาปวดขามาก ถามครูออมวาครูออมเหยียบขาครูจารึปลาวเมื่อคืน เห็นทีจะไมใช นาจะเปน
อาการปวดสะสมเพราะเดินเยอะมากในแตละวัน วันนี้เริ่มโปรแกรมเกาโมงเชาดวยการนําเสนอระบบ
การศึกษาของประเทศท่ีเหลือ 5 ประเทศคือ Spain, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States 
และแลววันนําเสนอระบบการศึกษาของประเทศไทยก็มาถึง หัวใจเตนเกินรอยครั้งตอนาทีเห็นจะได 
ต่ืนเตนมาก ถึงกับจะเปนลม แตตองซอนความต่ืนเตนนั้นไว แลวนําเสนองานตามท่ีไดเคยวางแผนไวแต

39 



ตองเพ่ิมเนื้อหาจากท่ีเตรียมมานิดหนอยใหตรงประเด็น การนําเสนอเปนไปโดยเรียบรอย สุดทาย อุบ! 
แยแลวไมมีคําถาม แตไดยินมาคํานึงวา Perfect ฮิฮิ (ไมรูแกลงชมใหกําลังใจรึปลาว) แตครูจาและครู
ออมก็ไดพยายามถึงท่ีสุดแลวคะ ถายวีดีโอไวดวย กลับไปจะเอาไปเปดใหดูนะคะ ฟงขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาครบทุกประเทศแลวก็รูเลยวาประเทศเราเอาแบบอยางระบบการศึกษาของประเทศ
อเมริกา ซึ่งฟงจากการนําเสนอเคาก็บอกวาไมดี มีปญหาเยอะ ไมวาจะเปนการที่โรงเรียนตองใหนกัเรยีน
ผาน 100% แตเคาดีกวาเราที่จํานวนนักเรียนตอหองนอยกวา อืม นาคิดนะคะ เคายังมองวาไมดี แลวเรา
วาไง? ประเทศอังกฤษนาสนใจคะครูฟสิกสตองจบฟสิกสและวิศวกรรมเทานั้น จากนั้นก็ไปเขาฟง
บรรยาย Anti Matter ท่ี Globe ชวงบายเปน Working group เย็นวันนี้มีการเลนวอลเลยบอลกันขางโรง
อาหาร 1 ครูจากับครูออมก็ไปเลนกับครูฟสิกสคนอื่น ๆ ดวย กลับมาถึงหองปวดไปหมดท้ังตัว เฮอ ไม
นาทรมานตัวเองเลย แตก็สนิทกับเพ่ือนครูมากขึ้นคะ  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 35 บรรยากาศการเลนกฬีาวอลเลยบอลกบัเพ่ือนครูฟสิกสทีเ่ขารวมโครงการ HST2010 
 
วันท่ี 16 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบสอง  
เริ่มโปรแกรมวันนี้ดวยการฟงการนําเสนอเครื่องมือของ PHYWE โปรแกรม Cobra4 ซึ่ง working group 
ของครูจาไดทดลองเคร่ืองมือตาง ๆ เหลานี้มาแลว เลยเปนการชวยเสริมและรวมกิจกรรมมากกวา 
หลังจากนั้นก็ไปฟงบรรยาย Anti-matter ตอจากเมื่อวาน รวมกับโปรแกรมของนักศึกษา แนนอนเราก็
ตองเจอนองชายของเราท้ังสองคนอยูแลว ชวงบายเปนการเย่ียมชม Antimatter Factory แตเนื่องจากการ
ประสานงานไมพรอม เลยเปลี่ยนเปนการเย่ียมชมรอบ ๆ ตึก ศูนยคอมพิวเตอรแทน จากนั้นก็เปนการ
ประชุมกลุม working group กันถึงหาโมงเย็น เย็นวันนี้มี Hardronic Festival แตเนื่องจากนอง ๆ ไมชอบ
เพลงแนวฮารดคอ และงานนี้ก็ไมไดเปนโปรแกรมบังคับ เรา (ครูและนักศึกษาไทย) เลยเปลี่ยนแผนมา
ทํากับขาวกัน เมนูอาหารวันนี้คือ ตมยําปลาแซลมอน ผัดกระหล่ําปลีน้ํามันหอย ไกงวงผัดซอส 
ปลาหมึกทอด หนังปลาแซลมอนทอดและขาวสวยรอน ๆ ชวยกันทํา อรอยทุกอยางเลยคะ ^^  
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ภาพ 36 อาหารเย็นแสนอรอยของวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
 

วันท่ี 17 และ 18 ก.ค. 2553 
วันหยุดครั้งท่ีสอง  
วันหยุดเสารอาทิตยของสัปดาหท่ีสอง ครูฟสิกสและนักศึกษาท้ัง 4 คน เราออกเดินทางกันโดยไมได
วางแผนใด ๆ เสนทางท่ีเราออกเดินทางไปคือ ปารีส เมืองที่มีสถาปตยกรรมสวยงาม ชางงดงามสมคาํล่าํ
ลือ แตคงตองหาโอกาสมาอีกเพราะเวลามันนอยเสียเหลือเกินคะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 37 เมอืงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
 
วันท่ี 19 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบหา  
เชาวันจันทร เกาโมงเชาเชนเคย ดวย Hands-on Particle & Accelerator Physics (in the classroom) มี
กิจกรรมนาสนใจเยอะแยะเลยคะ สามารถนําไปประยุกตใชในการนําเขาสูบทเรียนไดดีเลยทีเดียว ชวง
บายเปน Working group และชวงเย็นเปน International Evening ซึ่งวันนี้ทุกประเทศก็เตรียมอาหาร 
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เคร่ืองดื่ม มาทานดวยกัน ประเทศไทยไมมีอาหารและเครื่องด่ืม แตเราโชวรําไทย ชื่อ ระบําศรีวิชัย 
(เพราะครูจามาจากภาคใตเลยเลือกระบําชุดนี้ และตองขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง และครูแอน
นา ครูนาฏศิลปท่ีโรงเรียนของครูจา ท่ีไดสละเวลาฝกซอมระบําชุดนี้คะ) เปนท่ีประทับใจของทุก
ประเทศ และนายินดีท่ีมีหลาย ๆ คน มาฝกไหวกับครูจา เคาอยากขอบคุณท่ีแสดงใหเคาดู พวกเขาชอบ
มาก ดีใจมาก ๆ เลยคะ หลังจากนั้นก็มีการเตนของหลาย ๆ ประเทศ สนุกสนานกัน รวมกันรองเพลง
พรอมเสียงกีตาร แยกยายกันกลับท่ีพักตอนตี 1 คะ  
 
วันท่ี 20 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบหก  
โปรแกรมวันนี้เปน Workshop เกี่ยวกับ Dark Matter และ Quantum โดย Perimeter Institute ซึ่งเปน
สถาบันท่ีมีนักฟสิกสเลื่องชื่อมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Stephen Hawking นักฟสิกสที่ทุกคนคงรูจักกันดี
ในยุคนี ้Perimeter เปนสถาบันจากแคนาดา ตองยอมรับเลยวาของเคาดีจริง ๆ เร่ิมตั้งแต hands-on การ
นําเขาสูเรื่องตาง ๆ ท่ีเราจะสอน สิ่งท่ีครูจาชอบมากคือ การทําใหเด็กเรียนรูจักคําท่ีใชเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ ๆ 
ผาน hands-on หลายคนมองขามจุดนี้ไป เชน การสังเกตคําที่ใชกับคลื่นและอนุภาค มันชวยใหนักเรียน
เขาใจคลาดเคลื่อนนอยลงนะ โดยเฉพาะพอเขาสูเรื่องทวิภาพของคลื่นและอนุภาค จุดเริ่มตนของฟสกิส
ยุคใหม (Modern Physics) ซึ่งครูจาคิดวาสําคัญ การเชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเราเคยทํากันในหองเรียนเขากับ
เอกภพ เราสามารถเขาใจระบบ GPS โดยการคํานวณงาย ๆ ซึ่งนักเรียนชั้น ม.4 สามารถทําได แลว
นักเรียนจะไดทึ่งกับความสามารถของเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งยังพัฒนาตอไปไมสิ้นสุด ถามวา
ใครละเปนคนพัฒนาสิ่งเหลานี้ พวกหนูไงคะ เด็ก ๆ  ที่นารักของคุณครู พวกหนูเปนกําลังของ
ประเทศชาติในการพัฒนาตอไป สิ่งเหลานี้อยูในชีวิตประจําวันของเรา หลายคนบอกวาฟสิกสเรยีนแคนี้
ก็ยากอยูแลวจะเพ่ิมอะไรเขาไปมากมายอีก ครจูาคงตองบอกวาหนูคงหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานีไ้มได โทรศพัท
ท่ีหนูใช Black berry ระบบคนหาเสนทาง เทคโนโลยีท่ีพวกหนูใชอยางเชี่ยวชาญ ลวนเกิดจากฟสิกสยุค
ใหม พวกหนูตองเดินหนาตอไป หนูจะหยุดอยูหนาเวทีคอนเสิรตหรือดูซีรียเกาหลีอยางเดียวไมได 
ขณะท่ีพวกหนูกําลังเสพสิ่งเหลานี้อยู ประเทศเกาหลีเคาพัฒนาพลังงานนิวเคลียรไปถึงไหนแลว 
นักเรียนเวียดนามเคาเรียนเขมกวาเราอีกนะ ประเทศของเรา เราตองทําใหมันพัฒนาตอไปนะ บานเรานา
อยู ทรัพยากรเพียบพรอม มาชวยกันทําใหงานเกษตรบานเราพัฒนา การแปรรูปสินคามีมาตรฐาน พฒันา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะกับประเทศของเรา เย็นวันนี้ครูจาเขาแลปตอ เสร็จประมาณสี่ทุมครึ่ง ยังตอง
ปรับปรุงแกไขอีกเยอะ แตเวลานอยเหลือเกิน หวังวาทุกอยางจะเรียบรอยในที่สุด  
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วันท่ี 21 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบเจด็  
วันนี้โปรแกรมเริ่มเชากวาปกติคือ 8.30 น. จุดนัดหมายคือตึก 33 เพ่ือออกเดินทางไปเยีย่มชม LHCb และ 
CMS ไดลงไปดานลางดวย เห็นแลวก็ทึ่งนะ กับการทุมแรงกาย แรงใจ และเงินจํานวนมาก ใหกับการ
ทดลองนี้ โดยเฉพาะตอนเจาะลงไปดานลาง ปญหาคือน้ํา เคาตองแชแข็งบริเวณที่จะทําการเจาะดวย
ไนโตรเจนเหลว โอ วาว เคาตองดูแลเครื่องตลอดเวลา ไฟฟาที่ใชก็ซื้อจากสองประเทศคือ
สวิสเซอรแลนดและฝร่ังเศส เคาบอกวาไมใชหนาที่ท่ีจะไปสนใจเร่ืองนั่น (การผลิตกระแสไฟฟา หรือ
สรางเครื่องกําเนิดไฟฟาใหม)  แตก็ตองจายเงินจํานวนมหาศาลเชนกัน สิ่งท่ีนาสนใจคือถาไฟดับจะเปน
ยังไง มีเครื่องสํารองไฟม๊ัย คําตอบคือ มี แตเครื่องสํารองไฟมีไวสําหรับอุปกรณที่จําเปนเทานั้น เม่ือ
ไฟดับปุบ บีมดรั้ม ทันที หมายถึงจะไมมีบีมภายในเครื่องเรง แตสิ่งท่ีจําเปนคือการทําใหแมเหล็กเย็น
ตลอดเวลา เพราะจะเสียเวลามากถาแมเหล็กมีปญหา อืม ชวงบายยังคงมี meeting working group 
(สําหรับกลุมครูจา Lab Teacher) เย็นวันนี้เปนการไปปคนิคท่ีภูเขา Jula ซึ่งถาใครมาท่ีเซิรนยอมเห็น
แนวเทือกเขานี้แนนอน เราเดินทางโดยรถสวนตัวของครูท่ีเขารวมโปรแกรมและเจาหนาท่ีบางคน คุณ
ลุงใจดีเรียบชวนครูจารวมเดินทางไปดวยกัน พรอมเพ่ือนอีก 3 คน เสนทางจากเซิรนไปยังเทือกเขา
ประมาณ 30 นาที เห็นจะได ถาไมหลง จากนั้นเราลงจากรถแลวเดินตอไปยังยอดเขา ซึ่งแตละคนตอง
ชวยกันถือสิ่งของคนละอยางสองอยาง เดินไปเปนกลุมใหญ ทุกคนชวยและรอกัน เม่ือถึงยอดเขา ลม
หนาว ๆ ก็พัดมา วิวสวยมาก ผูหญิงชวยกันห่ันพิชชา ชีส ขนมปง และอาหารตาง ๆ ท่ีนํามา ผูชายก็เร่ิม
เปดไวน เบียร ด่ืมกัน แตก็ยังมีน้ําผลไมดวย สักครูฝนก็ตกลงมา ทุกคนว่ิงหลบฝนกันอยางสนุกสนาน 
เสร็จภารกิจเราก็เดินกลับลงมา ครูจาและเพ่ือนครูจํานวนหนึ่งเราลงมาทางลาดชัน ทาทายตัวเอง แวะ
ถายรูปบาง เกือบลมกันบาง ก็สนุกดี ถึงรถ เราก็รอทุกคนลงมาพรอมกัน ทุกคนปลอดภัยดี นั่งรถกลับ 
รถครูจาเรารองเพลงกัน เคาบอกใหครูจารองเพลงไทย ครูจาเลยรองเพลง ลอยกระทง อิอิ ก็ไมรูจะรอง
เพลงอะไรนี่นา กลับถึงเซิรนตอน สี่ทุมครึ่ง แตยังนอนไมไดหรอกนะ ตองทํางานตอ พยายามกันตอไป  
 
วันท่ี 22 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันท่ีสิบแปด  
วันนี้ดูเหมือนจะวางเพราะเปน Working group ท้ังวัน แตมันเปนวันวางสําหรับคนอื่น ไมใชครูจาคะ 
วันนี้กลับกลายเปนวันที่ครูจาตองตื่นเชากวาปกติประมาณ หกโมงเชา มุงหนาไปยัง Teacher Lab เชา
ขนาดนี้ไมมีใครตื่นมาท่ีหองหรอกคะ แตครูจามีกุญแจหอง ไมเปนไร เหตุท่ีตองมาแตเชาคือ ครูจา
ทดลองสราง Cloud chamber แบบประหยัด ใชวัสดุในครัวเรือน กลัวท่ีสุดคือมันไมไดผล ถึงกับจบชีวิต
เลยทีเดียว เอานายังไงก็ตองลองดูกอน นั่งทําอุปกรณคิดนูนคิดนี่ไปจนเกือบ 8.30 น. แลวประตูแลปก็
ถูกเปดออกพรอมกับชายผิวดํา สมาชิกกลุมครูจาเองคะ เลยชวยกันทดลองและสังเกต ต่ืนเตนอกีแลว จะ
ไดผลม๊ัยเนี๊ย อุบ! สําเร็จ เห็นผลชัดเจน และแลวเราก็สามารถทํา Cloud chamber แบบประหยัดและ
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เปนไปได เด็ก ๆ รอหนอยนะคะ ครจูากลับไปรับรองไดทดลองกันแนนอน ดีใจจริง ๆ เกอืบลมืทานขาว
เชา วาแลวก็ไปทานขาวกอน แลวกลับมาอภิปรายผลกับเพ่ือนในกลุมอีกสองคน (กลุมครูจาแบงเปน
กลุมยอย 4 คน) แลวเราก็เตรียมนําเสนองาน อุบ บายโมงกวาแลวยังไมไดทานขาวเท่ียงกันเลย เราเลย
ตัดสินใจหยุดพักแลวไปทานขาวเท่ียง หลังจากเตรียมนําเสนอกลุมยอยเสร็จ ครูจามีภารกิจยิ่งใหญอีก
หนึ่งชิ้นคือรวมงานนําเสนอของกลุมยอย แลวเตรียมงานนําเสนอของกลุมใหญ เวลาลวงเลยไปเกือบสี่
โมงเย็น แลวก็ประชุมกลุมกันตอ จนหัวหนาผูประสานงาน (เจาหนาท่ีเซิรน) ประจํากลุมครูจาเขามาดู
การเตรียมนําเสนองาน ซึ่งก็ผานไปดวยดี มีปรับแกนิดหนอยในสวนของบางกลุมยอย แตไมใชกลุมครู
จา อิอิ ทุกคนประทับใจในงานทดลองของกลุมครูจามาก เพราะนําไปใชไดจริง (ภูมิใจ) เกือบหาโมงเย็น 
เราตองไปหองเรียนตอเพ่ือฟงบรรยายพิเศษโดย Special Guest (จอหน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลสําคัญคน
หนึ่งของเซิรน จบบรรยาย ฝนก็ตกลงมา (อันท่ีจริงก็ตกต้ังแตตอนมาหองเรียนแลว) จะกลับกันยังไงละ
ทีนี้ Mick ผูจัดโครงการ HST2010 อาสาไปสงท่ีหอพัก โดยมีครูออม เพ่ือนสองคนชาวตุรกี และเพ่ือน
ชาวโรมาเนีย นั่งรถกลับดวยกัน กลับมาถึงหองก็มีภารกิจเล็ก ๆ ท่ีอาสาตัดกระดาษเพ่ือเตรียมของขวัญ
ใหกับผูจัดโปรแกรม จากนั้นก็ทานขาวเย็นท่ีโรงอาหาร แลวคืนนีค้รูจาก็ตองรองานนําเสนอท่ีกลุมยอย
กลับไปปรับแก แลวสงอีเมลมาใหครูจา งานนี้ยังไมจบจริง ๆ แลวคืนนี้จะไดนอนม๊ัยเนี๊ย  
 
วันท่ี 23 ก.ค. 2553 
โปรแกรมวันสุดทายของเซิรน  
วันนี้เริ่มเกาโมงเชาเชนเคยเปนการนําเสนองาน Working group กลุมครจูานําเสนอเปนกลุมสดุทาย โดย
แตละกลุมมีเวลาในการนําเสนองานกลุมละ 30 นาที กลุมครูจาเริ่มนําเสนอตอนบายสองกวา ๆ ฟงกลุม
อื่น ๆ นําเสนองานกัน เครียดมาก แตกลุมครูจาเราไมไดซอมนําเสนอรวมกันเลย เพราะงานเยอะมาก 
(Lab Teacher) ไมมีเวลาซอม แตก็เฮฮากันตามประสาคนทําการทดลอง กอนจบเรามีการนําเสนอรูป
ภายในหองแลป แบบขํา ๆ ที่เราทํากันในหอง สรางเสียงหัวเราะใหกับทุกคน การนําเสนองานของครจูา
ผานไปดวยดี เพราะครูจาสามารถสราง Cloud Chamber ท่ีราคาถูก แตคุณภาพดีกวาของท่ีใชทดลองกัน
ปกติ งานนี้เรียกวาผานฉลุยเลยละกัน ของดีไมตองโฆษณามาก ฮิฮิ บายสามเรามี Special guess คนนี้
พิเศษจริง ๆ เปน Director ของเซิรน อืม เย็นนี้มี Farewell BBQ เหมือนกับเปนการเลี้ยงอําลา ทุกคน
รวมกันจัดโตะ รวมกันเตรียมอาหาร รวมกันกิน รวมกันเตน รวมกันเก็บของ แนนอนเราบอกลากัน แต
ไมลืมท่ีจะเตือนใหสงอีเมลหากัน ครูจากับเพ่ือนชาวโปรตุเกสสัญญากันวากลับไปจะพัฒนาการทดลอง
เกี่ยวกับ Cloud Chamber ตอ เม่ือเราไดผลการทดลอง เราจะแชรขอมูลกันผานทางอเีมล ขอบคณุผูจัดทุก
คนท่ีดูแลเปนอยางด ี 
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วันท่ี 24 ก.ค. 2553 
การเตรียมตัวกลับสูมาตุภูมิ  
ครูฟสิกสและนองนักศึกษาท้ังสี่เดินทางไปเมืองเจนีวาเพ่ือหาซื้อของฝากเล็ก ๆ นอย ๆ กลับบาน วันนี้
ท้ังวันเราอยูในหาง แตทําไมรูสึกเหนื่อยเหลือเกิน ตอนบายพวกเราก็ไมลืมท่ีจะซื้อของสดท่ีซุปเปอรมา
เก็ตไปทําอาหารกินกันท่ีหอนอง ๆ เมนูเปนราดหนาเสนหม่ีเปด ขาวสวย ผัดผัก ไขดาว เปดผดัซอสบาร
บีคิว  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 38 อาหารเย็นแสนอรอยของวันท่ี 24 กรกฎาคม 2553 
 
วันท่ี 25 ก.ค. 2553 
การเดนิทางกลับสูมาตุภูมิ 
เชาวันนี้พวกเรานัดเจอกันท่ีโรงแรมท่ีพวกพ่ี ๆ ครูฟสิกสพักในเวลาเท่ียงวัน ทานขาวท่ีโรงอาหาร 1 
พูดคุย เลนเกมกันไป จนเวลาบายสามโมง พวกเราก็ออกเดินทางไปสนามบินดวยรถบัส นอง ๆ ชวยพ่ี ๆ 
ลากกระเปาใบใหญ แบงเบาสัมภาระที่หนักอึ้ง (นองชายเราท้ังสองคนนารักจริง ๆ ขอบใจมากจะ) เม่ือ
ถึงสนามบินเราก็ตองนั่งรอ รอ และ รอ นองกลามีภารกิจตองกลับกอน สวนนองฐา ก็อยูรอพวกพ่ีตอ 
เมื่อไดเวลาครูฟสิกสก็บอกลานอง เขาไปโหลดกระเปา ตรวจรางกาย นั่งรอขึ้นเครือ่งหนาประตูทางออก 
ขณะนั่งรอก็มีเพ่ือนรุนพ่ีท่ีเคยเขารวมโปรแกรม HST2008 และมารวมกิจกรรมบางสวนชวงทาย ๆ ของ 
HST 2010 เดินเขามาทักทายและพูดคุยดวย สิ่งท่ีเคาประทับใจคือรําไทย ซึ่งยังคงเปนท่ีกลาวขานกัน 
(ครูจาเริ่มเขิน) หลังจากนั้นก็แยกยายไปขึ้นเครื่อง บนเคร่ืองบินจากเจนีวาไปซูริก จากขอสงัเกตทัง้ขาไป
และกลับ บนเคร่ืองแจกเฉพาะ ชอกโกแลต 1 ชิ้น กับน้ําเปลา 1 ขวด แลวเรากไ็ปตอเครือ่งท่ีซรูกิเพ่ือออก
เดินทางไปยังกรุงเทพฯ โชคดีที่กระเปาโหลดจากเจนีวาไปยังกรุงเทพเลย (ลืมบอกวากระเปาครูจา
น้ําหนักเกิน แตโหลดพรอมครูออมเลยผาน อิอิ) การตรวจรางกาย กระเปาติดตัวและหนังสือเดินทางไม
มีปญหา หลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปนั่งรอบนเคร่ืองบิน การเดินทางจากซูริกไปกรุงเทพฯ ใชเวลาบน
เคร่ืองบินประมาณ 11 ชั่วโมงดวยระยะทางกวาเกาพันกิโลเมตร ก็ลุนอยูวาขากลับเราจะนั่งกับใครนะ 
จะใจดีเหมือนตอนขามาหรือเปลา ขณะนั่งรอเครื่องออกครูจาก็เลยถือโอกาสนั่งอานหนังสือ แลวก็มี

45 



ผูหญิงหนาตาคอนไปทางคนจีน แอบเห็นแวบ ๆ วาพาสปอรตท่ีเคาถือไมใชประเทศไทย อืม นั่งอาน
หนังสือไปกอนดีกวา เมื่อผูหญิงคนนั้นนั่งลงขาง ๆ เคาก็เอยถามครูจาเปนภาษาไทยวา "คนไทยเหรอ
คะ" พรอมสงย้ิมให (เคาสังเกตหนังสือท่ีอาน) ครูจาสงย้ิมตอบ แลวตอบเพียงสั้น ๆ วา คะ หลังจากนั้น
บทสนทนาอันย่ืนยาวของเราก็เริ่มขึ้น พ่ีผูหญิงคนนี้ชื่อพ่ีไก เปนผูหญิงเกงทํางานท่ีประเทศนอรเวยมา 
25 ป อาชีพหลักคือดูแลผูปวยในหองไอซียู และเปดบริษัทแปล/ลาม ใหกับทางราชการและบุคคลท่ัวไป 
(โชคดีจังเลยคะไดรูจักกับคนเกง ๆ อีกคน) เราเริ่มตนบทสนทนาดวยเร่ืองเบา ๆ สอบถามขอมูลสวนตัว
ของแตละคน พ่ีไกเปนสาวเชียงใหมคะ ดวยความประทบัในกฏหมายทางการศึกษาของประเทศนอรเวย
ท่ีครูจาไดฟงมาตอนเขารวมโปรแกรมท่ีเซิรน ทําใหเราไดแลกเปลี่ยนทัศนคติดานการศึกษาไทย และ
อุปนิสัยท่ัว ๆ ไปของคนไทยและนอรเวย เราอยากใหเด็กไทยพัฒนามากกวานี้ท้ังทางดานวิชาการและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีอาจขาดหายไปบางในปจจุบัน เชน มารยาท ความออนนอมถอมตน การเขาหา
ผูใหญ ความรับผิดชอบ เจตคติตอการเรียนการทํางาน การรักการอาน เปนตน ไดแงคิดเยอะแยะเลยคะ 
สรุปเที่ยวบินกลับคราวนี้ครูจาก็ยังคงโชคดีเหมือนเดิม กอนจากกันเราแลกเปลี่ยนอีเมลกัน พ่ีไกใจดี
บอกวาถาตองการไปเท่ียวหรือไปหาความรูที่ประเทศนอรเวย พ่ียินดีติดตอเอกสารและเปนลามให วาว 
คนไทยใจดีท่ีสุดเลย ขอบคุณลวงหนาคะพ่ี มาถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ ก็มีความรูสึกวาระบบรักษา
ความปลอดภัยของบานเรามันนอย ๆ ไปหรือเปลา แตก็รวดเร็วดี มีเพ่ือนรุนพ่ีมารอรับท่ีสนามบิน 
(ขอบคุณมากคะทุกคน) ครูจาตัดสินใจพักที่กรุงเทพ 1 คืน กอนท่ีจะเดินทางกลับบานที่ทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดวยสายการบินนกแอร ในวันท่ี 27 กรกฎาคม นกแอรใจดีกระเปาน้ําหนักเกินนิด
หนอยก็โหลดกระเปาให ถึงสนามบินครอบครัวท่ีอบอุนก็มาตอนรับ สวัสดีคะทุกคน ครูจากลับมาแลว
คะ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 39 บรรยากาศวันเดินทางกลับ 
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