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เร ือ่งที่ ๑.
โครงการความรว่มมอืไทย - GSI/FAIR

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจ าปี ๒๕๖๑)

รายงานเมือ่
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรว่มโครงการ
1. มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ
2. สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)
3. รพ.จฬุาลงกรณ์
4. มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์
5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
6. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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• เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่วจิัยดา้นไอออนหนัก
• ตัง้อยูท่างตอนหนอืของเมอืงดารม์สตดัท์ ประเทศเยอรมนี
• กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 1969 เป็นสมาคมวจิัยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research)เรยีกยอ่ ๆ
วา่ GSI(Gesellschaft für Schwerionenforschung) เพือ่วจัิยดว้ยเครือ่งเรง่อนุภาคไอออนหนักซึง่
นับเป็นศนูยว์จัิยส าคญัในรัฐเฮ็ส (Hesse) 

• ตอ่มาจงึเปลีย่นมาเป็นชือ่ปัจจบุนัในฐานะสมาชกิของเฮลม์โฮลทซ์

• งานวจัิยมทีัง้วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและประยกุตท์างฟิสกิส ์ทีส่ าคญั
ไดแ้ก ่ฟิสกิสพ์ลาสมา ฟิสกิสข์องอะตอม โครงสรา้งนวิเคลยีส
และปฏกิริยิาของนวิเคลยีส  ฟิสกิสช์วีภาพและการแพทย์
เป็นตน้

• ผูถ้อืหุน้ไดแ้กร่ัฐบาลกลาง (90%) ทีเ่หลอืเป็นของรัฐเฮ็สส์ (8%)
ทรูนิเจยี (Thuringia) (1%) และไรนแ์ลนด-์พาลาทเินต 
(Rhinelan-Palatinate) (1%)

• ปัจจบุนัมพีนักงาน 1,350 คน ยังมนัีกวจิัยราว 1,000 คน จากมหา
วทิยาลยัและสถาบนัวจัิยทั่วโลกมารว่มใชอ้ปุกรณ์

• บรหิารโดยคณะกรรมการสถาบนั ซึง่มาจากกระทรวงศกึษาและ
วจิัยของรัฐบาลกลางและรัฐทอ้งถิน่

1. สถาบนัวจิยัไอออนหนกัเฮลม์โฮลทซจ์เีอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research)

Professor Dr. Paolo 
Giubellino, Scientific 
Managing Director 
of GSI and FAIR

• ระหวา่ง ค.ศ. 1997-2008 จเีอสไอเปิดใหบ้รกิารบ าบัดมะเร็งดว้ย
ไอออนของคารบ์อน รว่มกับมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ สถาบันวจัิย
มะเร็งเยอรมัน และศนูยว์จัิยโรเซนดอรฟ์ใกลเ้มอืงเดรสเดน

• บ าบัดคนไขร้าว 450 คน ซึง่สว่นใหญเ่ป็นมะเร็งบรเิวณฐานของ
กระโหลกศรษีะ เป็นคนไขน้อกทีม่ารับการบ าบัดราว 30 นาทตีอ่ครัง้
จ านวน 20 ครัง้ ของทกุวนัตดิตอ่กัน

• การตดิตามผลคนไขใ้น 5 ปี พบวา่การเตบิโตของมะเร็งไดห้ยดุลง
ในจ านวน 75-90% ของคนไขซ้ ึง่ข ึน้อยูก่ับประเภทของมะเร็ง
ผลขา้งเคยีงในคนไขน้อ้ยมากเพยีง2-3 คน

• ปัจจบุันขยายผลเชงิพาณชิยท์ีเ่มอืงไฮเดลเบริก์และเซีย่งไฮ้

โครงการน ารอ่งการบ าบดัมะเร็ง

• ปัจจบุนัก าลงักอ่สรา้งFacility for Antiproton and Ion Research (FAIR)ซึง่เป็นโครงการนานาชาต ิใชป้ฏิ
โปรตอนและไออ็อนในการวจิัยลงทนุ 1.6 ลา้นเหรยีญอยี ูม9ีประเทศทีร่ว่มโครงการไดแ้กฟิ่นแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนัน ี
อนิเดยี โปแลนด ์โรมาเนยี รสัเซยี สโลวาเนยีและสวเีดนวางแผนเริม่ใชง้าน (commissioning)ค.ศ.2025
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2.1 การเสด็จเยอืน GSI/FAIR: การลงนาม MoU สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กมุารเีสด็จเยอืน GSI/FAIR เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม
2560 และทรงเป็นประธานการลงนามขอ้ตกลงความ
รว่มมอื (MoU) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบั 
GSI/FAIR จ านวน 5 หน่วยงาน คอื (1) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย (2) รพ.จฬุาลงกรณ์ (3) ม.เทคโนโลยสีรุ
นาร ี(4) สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)
และ (5) ม.เชยีงใหม่

มลูนธิไิอทตีามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารลีงนามเป็นพยานและ
ท าหนา้ทีป่ระสานงาน

CU :     Chulalongkorn University
KMCH : King Chulalongkorn Memorial Hospital,

Chulalongkorn University
CMU :   Chiang Mai University
SLRI :   Synchrotron Light Research Institute
SUT  :   Suranaree University of Technology

APPA      : Atomic , Plasma Physics and Applications
PANDA   : Antiproton Annihilation at Darmstadt
CBM       : Compressed Baryonic Matter
NUSTAR : Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions
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3.ศนูยโ์ปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนฉ์ลองพระชนมาย6ุ5พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

ความกา้วหนา้ของงานกอ่สรา้ง : 70 %Cyclotron 
Pit

แผนงาน

ความรว่มมอืทัง้ในและนอกประเทศ

1. รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไดท้ าหนังสอืกราบ
บงัคมทลูทรงประกอบพธิตีดิตัง้ไซโคลตรอนวนัที่ 20
มถินุายน 2562

2. เปิดกลางปีพ.ศ.2563เพือ่เฉลมิฉลอง65พรรษาโดย
คนไข6้5คนจะไดรั้บการรักษาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย
และเริม่รับคนไขไ้ดใ้นราว300คน/ปีคาดวา่สงูสดุราว
600คน/ปี

3. งบประมาณลงทนุทัง้หมด1,200ลา้นบาท
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พฒันาระบบควบคมุหวัวดัทางเดนิดา้นหนา้
(Forward Tracker Detector Control System)
ระยะเวลา 6  ปี (2562-2567)โดยดร. กรีต ิมานะสถติพงศ์

•พัฒนาหน่วยความจ าชนดิอา่นอยา่งเดยีว(ROM)โดยใช ้
ลนุิกซบ์นบอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเล็กRaspberry Pi 

•พัฒนาและตดิตัง้ซอฟแวรร์ะบบ Experiment Physics 
and Industrial Control System (EPICS).

จดัการประชุม PANDA 
Collaboration Meeting
ทีจ่ังหวัดกระบี ่11-15 มนีาคม 2562 
าดวา่จะมนัีกวทิยาศาตรจ์าก 20 
ประเทศ ราว 80 คน เขา้รว่มประชมุ 

ออกแบบและสรา้ง
โครงสรา้งสนบัสนุน
เชงิกลของสเปกโตร
มเิตอรร์ะยะเวลา 6  ปี 
(2562-2567)โดย นายเดน่
ชาย บ ารงุเกาะ

ศกึษาการออกแบบและสรา้งเครือ่งเรง่ส าหรบัการบ าบดัมะเร็ง โดย 
ดร. สมใจ ชืน่เจรญิก าลังอยูใ่นชว่งศกึษาความเป็นไปไดท้ีจ่ะท าวจิัยรว่มกัน

พฒันาและออกแบบระบบซอฟแวรโ์ดยใช้

หลกัการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine 
Learning) ระยะเวลา 7  ปี (2562-
2568) โดย ดร. ครสิโตฟ แฮโรลด์

4. ความรว่มมอื ม.เทคโนโลยสีรุนารกีบั GSI/FAIR 

5.แผนความรว่มมอืสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน และ ม.เทคโนโลยสีรุนารกีบัGSI/FAIR
(ผูป้ระสานงาน ดร. สพุฒัน ์กลิน่เขยีว และ ผศ. ดร. ชโินรตัน ์กอบเดช)

นายธนโชต ินาสวาสดิ ์นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโท
• ปฎบิตังิานวจิัย ที ่Jülich เกีย่วกบั

โครงสรา้งทางเรขาคณติของหวัวัด 
GSI/PANDA เป็นระยะเวลา 6 เดอืน(1 
ม.ีค.- 26 ส.ค. 2561)

นายสรชั ลิว่ศริริตัน ์นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี
• ฝึกงาน(internship) ที ่GSI ทางดา้น

ชวีฟิสกิสเ์ป็นระยะเวลา 3 เดอืน (22
เม.ย.-21 ก.ค. 2561)

นางสาวเดอา ออเลยี คารต์นิ ี
นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก
• ปฎบิตังิานวจิัย ที ่GSI ทางดา้น

ชวีวทิยารังสเีป็นระยะเวลา 6
เดอืน(12 ก.พ.-12 ส.ค. 2561)

นายจกัรภทัร กรรณิกา
ไดรั้บทนุจาก Jülich ไปศกึษาระดับปรญิญาเอก
ทีม่หาวทิยาลัยโบคมุ ทางดา้น Machine 
Learning หลังจากไดไ้ปท าวจิัยแลกเปลีย่นเป็น
ระยะเวลา 3 เดอืน(1 ม.ีค. – 28 พ.ค. 2561)
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6. ความรว่มมอืม.เชยีงใหมก่บั GSI/FAIR

• Prof. Dr. Klaus J. Peters  (Head of Hadron Physics and PANDA Spokesperson) เดนิทางมาบรรยายและเยีย่มชม
หอ้งวจิัย ณ ม.เชยีงใหม ่วันที ่18-19 มกราคม ค.ศ. 2018

การบรรยายในสมัมนาพเิศษ เรือ่ง Study of Hadron Physics 
with the PANDA Experiment at FAIR ณ ภาควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

เครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้ส าหรับการวลัคาไนซน์ ้ายางธรรมชาติ

หวัขอ้วจิัย : การพัฒนาระบบส าหรับหยดุและตรวจจับไอโซโทปทีม่ชีว่งเวลาครึง่ชวีติสัน้โดยใช ้

ระบบแกส๊-บัฟเฟอร์ เพือ่ศกึษาสมบตัทิางเคมใีนสถานะแกส๊ของธาตทุีห่นักกวา่ฟลโิลเวยีม (Fl)

การศกึษาวจัิยเรือ่งนีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น Nuclear Chemistry & Physics ใหก้บัประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการศกึษาสมบตัทิางเคมแีละฟิสกิสข์อง Super Heavy Elements (SHEs) ซึง่กลุม่วจัิย TransActinide
Seperator and Chemistry Apparatus (TASCA) & SHIPTRAP เป็นหนึง่ในหน่วยวจัิยชัน้แนวหนา้ทีม่ศีักยภาพและมผีลงานทีโ่ดด
เดน่มากมาย

• นายกันตภ์สิฏิฐ์ โกสมุศภุมาลา

• นักศกึษาปรญิญาตรปีีที ่3

• ภาควชิาฟิสกิส ์ม. เชยีงใหม่

• GPA 4.00
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7 .นกัศกึษาฤดรูอ้นที่GSI /FAIR รุน่ที ่2 พ.ศ. 2561 (2018) 23 กรกฎาคม – 13 กนัยายน 2561(1/2)
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• นายกรีต ิกรีตกิานต์

• นักศกึษาปรญิญาตรปีีที ่4

• ภาควชิาฟิสกิส ์ม. สงขลา
นครนิทร์

• GPA 3.93

หวัขอ้วจิยั Summer Project : การเตรยีมล าแสงแมกนเีซยีมไออนส าหรกัารตรวจวดัแบบสเปกโตรสโคปี

“Preparation of Spectroscopy on Magnesium Ion beam”  

การศกึษาวจัิยเรือ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานทางดา้น
ฟิสกิสอ์ะตอมและการพัฒนาเครือ่งเร่งอนุภาคใหก้ับประเทศไทยในอนาคต  ตัว
งานเป็นการทดลองเตรียมล าแสงไอออนเพื่อหาความเขม้ของล าแสงที่
พอเหมาะทีจ่ะเก็บรักษาในวงแหวน ( Storage ring ) เพือ่ทีจ่ะน าไปใชท้างการ
ศกึษาวจัิยในอนาคต เชน่การท าสเปกโตรสโคปี การปรับปรงุพืน้ผวิวัสดแุละและ
งานวจัิยดา้นอืน่ ๆ ในสว่นของกลุม่วจัิยฟิสกิสอ์ะตอมทีส่ถาบัน GSI งานเกีย่วกับ
การพัฒนาเครือ่งเร่งอนุภาคถือเป็นหนึ่งในหน่วยวจัิยชัน้แนวหนา้ทีม่ศีักยภาพ
และมผีลงานทีโ่ดดเดน่มากมาย

ขัว้ควอดรโูพล (Quadrupoles) ท าหนา้ทีโ่ฟกสัล าแสไอออนกอ่น
สง่เขา้ CRYRING

หอ้งควบคมุหลกั (Main Control Room) กบันักวจิัยจาก 
กลุม่ฟิสกิสอ์ะตอม

แผนผัง CRYRING

ค่าความกวา้งของล าแสงที่ความสูง
ครึ่งหนึ่งในแนวตั ้งและนอน (FWHM 
Hor. And Ver.) ทีเ่กดิจากการถกูโฟกัส
ในแนวนอน

7.นกัศกึษาฤดรูอ้นที่ GSI /FAIR รุน่ที ่2 พ.ศ. 2561 (2018) 23 กรกฎาคม – 13 กนัยายน 2561(2/3)
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8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7..นกัศกึษาฤดรูอ้นที่ GSI /FAIR รุน่ที ่2 พ.ศ. 2561 (2018) : กจิกรรมกอ่นเดนิทาง (3/3)

นักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์ เดซ ีและ จเีอสไอ และครสูอนฟิสกิสภ์าคฤดู
รอ้นเซริน์เขา้เฝ้า ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดาเมือ่ 23 กมุภาพันธ6์1

1
2

ชือ่: นายกันตภ์สิฏิฐ์ โกสมุศภุมาลา 

ภาควชิา: ฟิสกิสแ์ละวสัดศุาสตร ์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ระดับชัน้: ปรญิญาตร ีปีที ่3 เกรดเฉลีย่ : 4.00

ชือ่: นายกรีติ กรีตกิานต์

ภาควชิา: ฟิสกิส ์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ระดับชัน้: ปรญิญาตร ีปีที ่4 เกรดเฉลีย่ : 3.92

1

2

2) แชรป์ระสบการณ์
จากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้ง 
(21 เม.ย. 61)

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเขา้รว่มการแชร์
ประสบการณ์จากรุน่พีสู่่

รุน่นอ้ง ณ มหาวทิยาลัย
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

3) ฝึกอบรม 
Academic 
Presentation 
Training Course 
(24-25 พ.ค. 61)

การอบรม
ภาษาองักฤษ จัดโดย 
สวทช. ณ บา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1. อบรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเดนิทาง ใหแ้ก่ ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฤดรูอ้น ณ เซริน์, เดซ ีและ จเีอสไอ

1) อบรมฟิสกิสอ์นุภาคพืน้ฐาน วนัที ่22–25 เมษายน 2561 ณ มจธ.
เขา้รับการอบรมเตรียมความพรอ้ม ซึง่จัดโดยกลุ่มวจัิยฟิสกิส์

ทฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิค านวณ (TCP) ภายใตศู้นยว์ทิยาศาสตรเ์ชงิทฤษฎี
และการค านวณ (TaCS) คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา้
ธนบุรี พรอ้มทัง้เดนิทางเขา้เยี่ยมชมสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน  ณ  
จังหวดันครราชสมีา ในวนัที ่25 เมษายน 2561
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8. โครงการคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่เขา้รว่มโปรแกรมภาคฤดรูอ้นที ่GSI / FAIR ปี 2562 (2019)

ชือ่:นายศภุโชค บัวรักษ์

ภาควชิา: ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ระดับชัน้: ปรญิญาตร ีปีที ่4 

เกรดเฉลีย่ : 3.90

นกัศกึษาฤดรูอ้นที่ GSI /FAIR
รุน่ที ่3 พ.ศ. 2562 (2019)

22 กรกฎาคม – 12 กนัยายน 2562

ชือ่: นางสาววรศิรา จารจุนิดา

ภาควชิา: ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ระดับชัน้: ปรญิญาตร ีปีที ่4 

เกรดเฉลีย่ : 3.61

คณะกรรมการคดัเลอืก สมัภาษณ์ น.ศ.
ณ อาคาร สวทช.โยธี
วนัที ่30 ตลุาคม 2561

9
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สรปุ

• สถาบัน GSI เป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิน่ตัง้อยู่ทางตอน

เหนอืของเมอืงดารม์สตัดท ์ประเทศเยอรมน ีเพือ่วจัิยดว้ยเครือ่งเร่งอนุภาคไอออนหนัก 

• งานวจัิยมทัีง้วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและประยกุตท์างฟิสกิส ์ทีส่ าคัญไดแ้ก ่ฟิสกิสพ์ลาสมา ฟิสกิสข์อง

อะตอมโครงสรา้งนวิเคลยีสและปฏกิริยิาของนวิเคลยีส  ฟิสกิสช์วีภาพและการแพทย์ เป็นตน้

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธานการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื (MoU)

ระหวา่ง 5 หน่วยงานของไทย ((1) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2) รพ.จฬุาลงกรณ์ (3) ม.เทคโนโลยสีรุ

นาร ี(4) สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และ (5) ม.เชยีงใหม)่ กบั GSI เมือ่วนัที ่1

กรกฎาคม 2560 ณ สถาบัน GSI ประเทศเยอรมนี

• GSI ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุส าหรับพระราชทานใหนั้กศกึษาไทยเขา้ร่วมโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น ปีละ 2 

คน ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2017 ปัจจบุันม ีน.ศ. เขา้รว่มโครงการดังกลา่วแลว้ 4 คน 

• ในปี ค.ศ. 2019 จะมนัีกศกึษาไทยเขา้รว่มโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นตามพระราชด ารฯิ จ านวน 2 คน 

• ศนูยโ์ปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนฉ์ลองพระชนมาย ุ65 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช

กมุาร ีเปิดกลางปีพ.ศ.2563 เพือ่เฉลมิฉลอง 65 พรรษาโดยคนไข ้65 คน จะไดรั้บการรักษาฟร ีและเริม่

รับคนไขร้าว 300 – 600 คน/ปี งบประมาณรวม 1,200 ลา้นบาท

• มช., มทส., สซ. มคีวามรว่มมอืกบั GSI/FAIR ในการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และสง่ น.ศ. และนักวจัิยไป

ปฏบิัตงิานวจัิย ณ GSI/FAIR

• ปัจจบุันก าลังกอ่สรา้งFacility for Antiproton and Ion Research (FAIR)ซึง่เป็นโครงการนานาชาต ิ

ใชป้ฏโิปรตอนและไออ็อนในการวจัิยลงทนุ 1.6 ลา้นเหรยีญอยี ูม9ีประเทศทีร่ว่มโครงการไดแ้กฟิ่นแลนด์

ฝร่ังเศส เยอรมันน ีอนิเดยี โปแลนด ์โรมาเนยี รัสเซยี สโลวาเนยีและสวเีดนเริม่แผนใชง้านตัง้แต่

ค.ศ.2025จงึเรืม่มชีอืเรยีกวา่GSI/FAIR


