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เร ือ่งที ่๒.
โครงการไทย-เดซี

เพือ่พฒันาก าลงัคนและการวจิยัพฒันา
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจ าปี ๒๕๖๑)

SLRI: Synchrotron Light Research Institute
NSTDA: National Science and Technology Agency
DESY:  Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื "German Electron Synchrotron“
THeP:  Thailand Center of Excellence in Physics
NARIT: National Astronomical Research Institute of  Thailand

รายงานเมือ่
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒
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2

กจิกรรมและอปุกรณ์ส าคญั
1. โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น
2. อปุกรณ์ทีส่ าคญัทีส่ดุของสถาบันเดซใีนปัจจบุัน ไดแ้ก่

2.1 PETRA III ผลติแสงซนิโครตรอนรุน่ที่ 3 พลังงาน 6 GeV เสน้รอบวง 2.3 กโิลเมตร
นับวา่ทนัสมัยและใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

2.2 อปุกรณ์ FLASH ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลืน่ยา่น 1 นาโนเมตร
2.3 โครงการ European XFEL ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลืน่ยา่น 0.1 นาโนเมตร
2.4 IceCube กลอ้งโทรทศันต์รวจหานวิตรโินจากอวกาศตดิตัง้ทีข่ัว้โลกใต ้
2.5 Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก่ลอ้งโทรทศันเ์ชอเรนค็อฟตรวจหารังสแีกมมา

จากอวกาศ

1. สถาบนัเดซ:ีขอ้มลูพืน้ฐาน

*นักศกึษา
ภาคฤดรูอ้น

http://www.desy.de/research/research_areas/photon_science/light_sources_at_desy/index_eng.html

IceCube: กลอ้ง 
โทรทัศนน์วิตรโิน

*กลอ้งโทรทัศนแ์สงเชอเรนค็อฟ*เครือ่งผลติแสงซนิโครตรอน
แบบเลเซอรย์า่นรังสเีอก็ซ์

ความยาวคลืน่ 0.1 นาโนเมตร

*เครือ่งผลติแสงซนิโครตรอน
แบบเลเซอรย์า่นรังสเีอ็กซ์

ความยาวคลืน่ 1 นาโนเมตร

*หมายถงึโครงการทีไ่ทยเขา้รว่ม

• สถาบนัเดซ ี(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื 
"German Electron Synchrotron") กอ่ตัง้เมือ่ 18 ธนัวาคม 2502  

• สถามทีีต่ัง้ 2 แหง่ คอืเมอืงฮมับรูก์ (Hamburg) และเมอืงซอยเธน
(Zeuthen) ใกลเ้บอรล์นิ

• สถาบนัเดซเีป็นหนึง่ในบรรดาหอ้งปฏบิัตกิารชัน้น าของโลกดา้นฟิสกิส์

ของอนุภาคมลูฐานและงานวจัิยทีใ่ชแ้สงซนิโครตรอน

• บคุลากรราว 2,000 คนเป็นนักวทิยาศาสตรร์าว 600 คน 

• งบประมาณปีละ 192 ลา้นยโูร (ราว 7,067 ลา้นบาท) 170 ลา้นยโูร 
(ราว 6,400 ลา้นบาท) ทีฮ่มับรูก์ และ 19 ลา้นยโูร (ราว 700 ลา้นบาท) 
ส าหรับซอยเธน จากกระทรวงศกึษาและวจัิยของรัฐบาลกลางเป็นส าคัญ
โดยม ี10% จากรัฐฮมับรูก์และแบรนเด็นเบริก์ (1ยโูร=37.97บาท)
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ความเป็นมา:โครงการ CTA 
(Cherenkov Telescope Array) 

มวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสถานศีกึษารังสี

แกมมาพลังงานสงูขนาดมากกวา่ 10 
GeV (หรอืรังส ีCherenkov)จากนอก
โลกเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึการก าเนดิรังสคีอส 
มกิและธรรมชาตขิองอนุภาคทีถ่กูเรง่รอบ 
ๆ หลมุด า

โครงการของไทยคดิเป็น
มลูคา่รวมท ัง้ส ิน้ 2,760,700 ยโูร
หรอืราว 70,428,000 ลา้นบาท
นักวจัิยและนักศกึษาของไทยสามารถ
เขา้รว่มงานวจิัยระดับโลกทีม่โีอกาส
คน้พบหลักฐานหรอืทฤษฏวีทิยาศาสตร์
ใหม่ๆ

*กลอ้งโทรทัศนแ์สงเชอเรนค็อฟ

หมายเหตุ
อกัษรสดี า - ส าเร็จ
แลว้
อกัษรสนี ้าเงนิ -
แผนเสด็จเดซคีร ัง้ที่ 3 และการลงนามMoU

วันที่ 18 พฤศจกิายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จทรง
เป็นประธาน ณ สถาบนัเดซใีนการลงนาม
MoUระหวา่งสถาบนัเดซแีละสดร. ดา้นฟิสกิส์

ดาราศาสตรอ์นุภาค

แผนและผลการด าเนนิงาน

ความเดมิ ในการประชมุประจ าปีของคณะกรรมการมลูนธิิ

เทคโนโลยสีารสนเทศตามราชด ารฯิ เมือ่วันที ่11 กมุภาพันธ ์
2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมี
พระราชกระแสวา่ครัง้ทีเ่สด็จเยอืนสถาบนัเดซคีรัง้ที่ 2 เมือ่ 30 
มถินุายน 2554 นัน้ไดท้รงทราบวา่สถาบนัเดซนัีน้นอกเหนอืจาก
งานดา้นซนิโครตรอนแลว้ยังมงีานวจัิยดา้นดาราศาสตรด์ว้ย

เสด็จเดซคีรัง้ที่ 2: 30 มถินุายน 2554

DESY Director
Helmut Dosch

การประชมุ 11 กมุภาพันธ ์2558 

2.ความกา้วหนา้โครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จฬุา) ในปี 2561 (1/2)
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2.ความกา้วหนา้โครงการ CTA(สดร. สซ. มทส. จฬุา) ในปี 2561(2/2) 

เป้าหมายที1่:การทดสอบคณภาพการเคลอืบกระจกประสบความส าเร็จ
เม.ย. 61: สง่ตวัอยา่งผลการเคลอืบดว้ยฟิลม์อลมูเินยีมและฟิลม์ซลิกิอน ได

ออกไซด ์บนกระจกทีท่ าจาก Borofloat 33 (ซึง่เป็นวสัดเุดยีวกบักระจกโครงการ CTA) ไป
ใหห้อ้งปฏบิตักิารของโครงการ CTA ณ มหาวทิยาลัย เดอรแ์รหม์(Durham) องักฤษเพือ่
ทดสอบและรับรองคณุสมบัต ิตามขอ้ ก าหนด

1. ตอ้งมเีปอรเ์ซ็นตก์ารสะทอ้นแสงในชว่งแสงเชอเรนคอฟความยาวคลืน่ 350-
500 นาโนเมตร ไมต่ า่กวา่ 85 เปอรเ์ซนต์

2. ตอ้งทนทานตอ่การกัดกรอ่นดว้ยพายทุรายดว้ยวธิกีารยงิทราย (sand 
blasting) โดยตอ้งมขีนาดของพืน้ทีท่ีถ่กูกัดกรอ่นไมเ่กนิ 100 +/- 10 ตร.มม. 

ม.ิย. 61 ทางหอ้งปฏบิตักิารโครงการ CTA แจง้ใหท้ราบวา่ตวัอยา่งผา่นการทดสอบ
การทนทานตอ่พายทุะเลทรายอยา่งดเียีย่ม และก าลังจะทดสอบการสะทอ้นแสงตอ่ไป

คา่การสะทอ้นแสงวดัทีว่ดัไดจ้ากหอ้งปฏบิตักิาร 
สดร. กอ่นสง่ไปทดสอบที ่Durham

Prof. Paula Chadwick, นักวจิัย CTA 
ผูท้ดสอบและรับรองกระจกของไทย

เป้าหมายที2่:การสรา้งเครือ่งเคลอืบกระจกเสร็จปี2564 เป้าหมายที3่ เพือ่น าไป
ตดิต ัง้ท ีป่ระเทศชลิใีนปี 2565 ใชเ้คลอืบกระจกโครงการทีม่จี านวนท ัง้ส ิน้กวา่ 
6000 บาน: การออกแบบและสรา้งเครือ่งเคลอืบกระจกแบง่เป็น 2 ระบบใหญค่อื
2.1 ระบบลอกฟิลม์และท าความสะอาดกระจกซึง่ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้

1. ลอกฟิลม์ Al+SiO2 จากกระจกเดมิดว้ยสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้และท าความสะอาดกระจก 

2.    ท าได ้8-10 บานตอ่วนั
3.    เป็นระบบอัตโนมัตทิัง้หมด ใชผู้ค้วบคมุการท างานเพยีง 1 คน

2.2 ระบบเคลอืบกระจกซึง่ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้
1. ท าการเคลอืบกระจกดว้ยเทคนคิสปัตเตอริง่ (sputtering) ทีป่ระกอบดว้ยเป้า

อลมูเินยีม (Al) และซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) สามารถควบคมุความหนาของ
ฟิลม์แตล่ะชัน้ได ้โดยการปรับความเร็วในการเคลอืบ พลังงานไฟฟ้าทีจ่า่ย
ใหก้บัหวัสปัตเตอริง่ และปรมิาณแกส๊อารก์อน 

2. สามารถท าการเคลอืบกระจกได ้8 บานตอ่วนั
3. เป็นระบบอตัโนมัตทิัง้หมด ใชผู้ค้วบคมุการ
4. ท างานเพยีง 1 คน

วันที2่5 ก.8. 61 การลงนามภาคคีวาม
รว่มมอืสดร. สซ. มทส. และจฬุา
เพือ่พัฒนาเครือ่งเคลอืบกระจก

ภาพจ าลองหมู่
กลอ้งโทรทรรศน์
CTAมกีระจกหก
เหลีย่มขนาด 1-
1.2 เมตร กวา่ 
6000 บาน 
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3.ความกา้วหนา้โครงการ PITZ Collaboration: สถาบนัวจิยัเดซ-ีม.
เชยีงใหม-่ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ ปี 2561(1/2)

2.การพฒันาก าลงัคน
• ระหวา่ง15 เมษายน-14 กรกฏาคม 61 นักศกึษา ป. ตรี โครงการ พสวท.ฟิสกิส์ ม.

เชยีงใหม่ 2 คนซึง่ผศ.ดร.สาคร เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาอสิระไปฝึกท าวจิัย ณ กลุม่วจิัย PITZ
1. นายวทญัญ ูฟแูสง (ทีป่รกึษา: Dr. Houjun Qian) หัวขอ้วจัิยเรือ่ง Beam Collimation

Optimization of PITZ Beamline for Ultrafast Electron Diffraction Experiment 
2. นายสพุสนิ สกุระ (ทีป่รกึษา: Dr. Mikhail Krasilnikov) หัวขอ้วจัิยเรือ่ง Momentum 

Measurement at LEDA 

1.การประชุมระดบับรหิาร2ฝ่ายและการแลกเปลีย่นนกัวจิยั(ตวัอยา่งเทา่น ัน้)
• 29-30 พฤษภาคม 2561 ศ.ดร.ถริพัฒน ์วลิัยทอง และ ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่ เขา้รว่ม

ประชมุและเจรจาความรว่มมอืใน PITZ Collaboration Board Meeting และ PITZ 
Collaboration Meeting ณ สถาบนั DESY,Zeuthen,

• 20 มถินุายน-15 สงิหาคม 2561 ดร.นฤพนธ ์ฉัตราภบิาล อาจารยภ์าควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหมร่ว่มวจัิยการพัฒนาระบบเลเซอร์
พัลสส์ัน้รว่มกบั Dr. Christian Koschitzki ณ สถาบนัวจิัย DESY, Zeuthen

• พฤศจกิายน 2561 Dr. Frank Stephan และ Dr. Christian Koschitzki เดนิทางมา
ปรกึษาหารอื การรว่มพัฒนาเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระยา่นอนิฟราเรด ณ ม. เชยีงใหม่

• 1-2 พฤศจกิายน 2561 การประชมุเพือ่สรา้งภาคกีารวจิัยของหน่วยงานในประเทศ 
และสถาบนัวจิัย DESY ที ่ม. สรุนาร ีและเยีย่มชมSLRI นครราชสมีา ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 
38 คน จาก 11 มหาวทิยาลับ/สถาบนัวจิัย

3. ความกา้วหนา้ในงานวจิยัของนกัศกึษาทีไ่ปรว่มท าวจิยักบัสถาบนัวจิยั DESY
• นายชยัพฒันา ใสสะอาด นักศกึษา ป.เอกฟิสกิส ์ม.เชยีงใหม ่(ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.สาคร 

รมิแจม่ และ Dr. Frank Stephan) 
 ท าวจิัยที ่PITZ : 22 พ.ย. 58 ถงึ 21 พ.ย. 59  สอบวทิยานพินธ2์0 ก.ค. 61 
 ผลงานไดรั้บการตอบรับใหต้พีมิพ ์1 เรือ่ง และจัดเตรยีม 1 เรือ่ง
 ขณะนีท้ างานกบั บ. รอสอะตอม (บรษัิทของรัสเซยี) ในการสรา้งเครือ่งเรง่อนุภาค

ไซโคลตรอน ใหก้บัสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(สทน.)มลูคา่ 880 ลา้น
บาท

NB.  PITZ : Photo Injector Test Facility at DESY, Location Zeuthen
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3.ความกา้วหนา้โครงการ PITZ Collaboration: สถาบนัวจิยัเดซ-ีม.
เชยีงใหม-่ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ ปี 2561(2/2)

4. ความรว่มมอืกบั DESY ในโครงการพฒันา MIR/THz(Mid-
Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersทีม่.เชยีงใหม่
(ปีงบประมาณ2561-63, 6 ลา้นบาท) เพือ่ใชร้งัสคีวามเขม้สงูใน
การศกึษาพนัธะของโมเลกลุซึง่เป็นยา่นความถีท่ ีม่นีอ้ยในประเทศไทย

อปุกรณ์เครือ่งเรง่อนุภาคทีต่ดิตัง้แลว้

ไดอะแกรมของทัง้ระบบ

การสรา้ง 3D model ของแมเ่หล็ก
โดยใชโ้ปรแกรม CST EM Studio 
2016 และคอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพ
สงูของ DESY 

1. แมเ่หล็กอลัฟา (Alpha 
magnet) โดยนายชยัพัฒนา ใส
สะอาด (ไดรั้บการตอบรับใหต้พีมิพ์
ในวารสารวชิาการ) 
2. แมเ่หล็กสีข่ัว้ (Quadrupole 
magnet) โดยนายชยัพัฒนา ใส
สะอาด
3. แมเ่หล็กสองขัว้ (Dipole 
magnet) โดยนายสพุสนิ สกุระ

นักวจัิยและนักศกึษา รวม 17 คนซึง่มี
คณาจารยแ์ละนกัวจิยัหลกั 4 คน
1. ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่ (หัวหนา้

โครงการ)
2. รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ
3. ผศ.ดร.จตพุร สายสดุ
4. ดร.นฤพนต ์ฉัตราภบิาล

ผลงานวจิัยตพีมิพเ์ผยแพรร่ะดบัสากล 8 เรือ่งตวัอยา่งเชน่
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4. ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์าร
มหาชน) และสถาบนั DESY (1/2)

ความเดมิ
• ปี 2556 ไดร้ับรจิาคระบบกระจกโฟกสั 5 ระบบจากสถาบนัเดซเีพือ่น ามาใช ้

เป็นระบบล าเลยีงแสงซนิโครตรอนใหแ้กส่ถานทีดลอง   พรอ้มแบบ
วศิวกรรมของระบบคดัเลอืกพลงังานรังสเีอกซ ์(Double Crystal 
Monochromator , DCM) 

• สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอนไดท้ าการถอดระบบเพือ่น ามาศกึษาวธิกีาร
ออกแบบทางวศิวกรรม 2 ประการ (1)การปรับต าแหน่งกระจกและ(2)การ
ปรับความโคง้กระจกดว้ยแรงกดเชงิกล (mirror bender)

• นอกจากนีไ้ดท้ าการออกแบบเชงิทศันศาสตรข์องระบบล าเลยีงแสงที ่6
ส าหรับเทคนคิการวดัโครงสรา้งจลุภาคโดยใชร้ะบบกระจกทีไ่ดร้ับจากเดซ ี
แตไ่มส่ามารถน าไปสรา้งไดเ้พราะ(1)ไมท่ราบความโคง้ของกระจก
(2)ไมท่ราบคณุสมบตักิารใชง้านทชีดัเจนทีร่ะบบล าเลยีงแสงที่ 6

• ตอ่มาไดร้ว่มกบัสถาบนัมาตรวทิยาออกแบบและสรา้งเครือ่งวดัความ
โคง้กระจก หรอื Long Trace Profilometer ตดิต ัง้ปี60ระหวา่งปี61
ท าการปรับปรงุซอฟตแ์วรเ์พือ่อปุกรณ์ใหอ้า่นคา่ไดแ้มน่ย ามากขึน้คาดวา่
จะใชงัานไดใ้นปี62

ระบบคดัเลอืกพลงังานรังสเีอกซ์

โครงการเครือ่งวดัความโคง้กระจกหรอื
Long Trace Profilometer เริม่ปีงบประมาณ 
2559ระยะเวลา 2 ปี 

• ในไตรมาสที ่4 ของปีงบประมาณ 2560 ได ้
ตดิตัง้เครือ่งLTPแลว้ ณ หอ้งสะอาด (Clean 
Room:Class-1000) สถาบันวจัิยแสง
ซนิโครตรอน นครราชสมีา

• งบประมาณราว 6 ลา้นบาท แตห่ากซือ้
เครือ่งจากตา่งประเทศราว 18 ลา้นบาท

ระบบกระจกจากสถาบนัเดซี

• ตัวกระจกท าจากนกิเกลิและเคลอืบดว้ยอลมูเินียม 

มผีวิเป็นโลหะพลาตนัิม เรยีบหนา 40 นาโนเมตร

• รปูทรงกระจกสามารถโคง้ตวัขึน้ได ้

• มพีืน้ทีก่ระจกเพือ่ใชง้านขนาด 60 x 980 mm2

• มรีะบบหลอ่เย็นเพือ่รักษาอณุหภมูขิองกระจก

• ชดุกระจกขบัเคลือ่นได ้3 ทศิทาง
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ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

จากการค านวณการท างานของกระจกพรอ้มล าแสง

พบวา่โฟกสัล าแสงซนิโครตรอนในแนวดิง่ลดลงจาก 

8.6 mm เหลอืเพยีง 2 mm

• ความเขม้ตอ่พืน้ที ่(intensity/Area) เพิม่ขึน้ 

3.6 เทา่ 

• ระยะเวลาในการแสกนชิน้งานเพือ่อาบรังสเีอกซ์

ลดลง 20% ในทกุๆรอบการอาบรังสเีอกซล์งบน

ชิน้งาน

ต าแหนง่ตดิต ัง้ชดุกระจก A2 จะอยูภ่ายใน 

Front End ของระบบล าเลยีงแสงที ่6 

ตดิตัง้อยูร่ะหวา่ง Photon beam position

monitoring (PBPM) และ Absorber 

shutter 2 (ABS2)

ขนาดล าแสงกอ่นการตดิตัง้ชดุกระจก A2 ขนาดล าแสงหลังการตดิตัง้ชดุกระจก A2

แผนการท างานพฤศจกิายน 61 – พฤษภาคม 2562 จะเป็นการปรับเปลีย่นชดุมอเตอร ์
ระบบขบัเคลือ่นและทดสอบระบบควบคมุ
มถินุายน 2562 – สงิหาคม 2562 ตดิต ัง้และทดสอบการท างานทีร่ะบบล าเลยีงแสงที ่
6 ซึง่เป็นชว่งปิดซอ่มบ ารงุระบบล าเลยีงแสงและเครือ่งเรง่อนภุาคประจ าปี 2562

4. ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์าร
มหาชน) และสถาบนั DESY (2/2)
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5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 รุน่ที ่16(1/3)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ ใหค้ณะผูแ้ทนประเทศไทย 
โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น CERN 
DESY และ GSI เขา้เฝ้าทลู ละอองธลุี
พระบาท 23 กมุภาพันธ ์2561 ณ 
อาคารชยัพัฒนา พระต าหนักจติรลดา
รโหฐาน กทม. กอ่นเดนิทางไปเขา้รว่ม
กจิกรรมในตา่งประเทศ

คณุสมบตัผิูส้มคัร
1. เป็นนสิติ/นักศกึษาทีก่ าลังศกึษาปรญิญาตรปีีที ่3-4 
หรอืปรญิญาโท ปีที ่1-2 ทีศ่กึษาอยูใ่นประเทศไทย

2. เกรดเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 3.25 
3. อายไุมเ่กนิ 25 ปี
4. ศกึษาอยูใ่นสาขาฟิสกิส ์
5. ตอ้งมคีวามรูภ้าษาองักฤษดมีาก (สามารถสือ่สารในการพดู ฟัง อา่น เขยีน ไดด้)ี

ตัง้แต ่พ.ศ. 2546 - 2561 
รวม 16 รุน่ มนัีกศกึษาเขา้
รว่มโครงการทัง้สิน้ 41 คน

คณะกรรมการสมัภาษณ์
นักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ี
ประจ าปี 2561 รุน่ที ่16 เมือ่ 
20 ตลุาคม 2560 ณ หอ้ง
ประชมุ ชัน้ 1 อาคาร สวทช 
(โยธ)ี

นาย ณฐัจกัษ ์พลเสน
(เบสท)์
ปรญิญาตร ีปีที ่4 
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ม.
จฬุาลงกรณ์ 1

นายภราดา ปรางคช์ยักลุ
(กรณัฑ)์ 
ปรญิญาตร ีปีที ่4
ภาควชิาฟิสกิส ์ส านักวชิา
วทิยาศาสตร์
ม.เทคโนโลยสีรุนารี 2

นายธนกฤต มามี
(เจเจ)
ปรญิญาตร ีปีที ่4 
ภาควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
ม.เชยีงใหม่ 3

นายแบรนดด์อน กานต ์
แคนทะเลย ์(แบรนดอน) 
ปรญิญาโท ปีที ่2
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ 4
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กจิกรรมกอ่นและหลงัการเดนิทางส าหรับนักศกึษา
โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 รุน่ 16

กอ่นการเดนิทาง นักศกึษาโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 ไดเ้ขา้
รับการอบรมและเตรยีมความพรอ้ม 3 ครัง้ ดงันี ้
(1) เตรยีมความพรอ้ม : รุน่พีพ่บรุน่นอ้ง 22 มกราคม 2559 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์ ิ

รนิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ปทมุธานี
(2) อบรมความรูพ้ ืน้ฐานทางฟิสกิสอ์นุภาค:22-25 เมษายน 2561 ณ คณะ

วทิยาศาสตร ์มจธ. และศกึษาดงูาน ณ สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน 
นครราชสมีา

(3) (3)อบรมภาษาองักฤษ CERN/DESY/GSI Summer Student Programme
Academic Presentation Training Course 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้ง
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

หลงัการเดนิทางกลบั นักศกึษาโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 
ไดเ้ขา้รับการอบรมและเตรยีมความพรอ้ม 2 ครัง้ ดงันี ้
1) 27พย.61: น าเสนอผลการเขา้รว่มกจิกรรม และงานวจิยัตอ่

คณะกรรมการ ณ หอ้งประชมุ 720 อาคาร สวทช กทม.
2) 28พย.61: ถา่ยทอดประสบการณ์และงานวจิยั กจิกรรมคา่ย ASEAN 

Synchrotron Science Camp ครัง้ที ่7 หวัขอ้ Dialogue on Experiences of 
CERN DESY & GSI Summer Student Program 2018 โดยมเียาวชนรว่มเขา้
ฟัง 75 คน แบง่เป็น เยาวชนตา่งชาตใินภมูภิาคอาเซยีน 43 คน และเยาวไทย 
32 คน

5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 รุน่ที ่16(2/3)
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เขา้รว่มปฏบิตังิานวจัิยระยะสัน้ ณ สถาบนัวจัิยเดซ ีเมอืงฮมับรูก์ และเมอืงซอยเธน 
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีระหวา่งวันที ่17 กรกฎาคม ถงึ 6 กนัยายน 2561

หมายเหต:ุ นายณัฐจักษ์ พลเสน ตดิภารกจิ จงึไมไ่ดเ้ขา้ถา่ยภาพหมูร่ว่มกบัคณะนักศกึษา สถาบันเดซี เมอืงฮมับรูก์

คณะกลุม่นักศกึษา 
สถาบนัเดซ ีเมอืงฮมับรูก์ คณะกลุม่นักศกึษา สถาบนัเดซ ีเมอืงซอยเธน

เมือ่วันองัคารที ่4 กนัยายน 2561 คณะผูแ้ทนประเทศไทย โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีรุน่ที ่16 ทัง้ 4 คน
ไดเ้ขา้พบทา่นกงสลุกติตมิศกัดิ ์ณ นครฮมับรูก์ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีนายสเตฟาน คารส์เทนิ โครหน์ 
(Mr. Stefan Karsten Krohn) ผูส้นับสนุนเงนิทนุใหก้บันักศกึษาเดซอียา่งตอ่เนือ่ง จ านวน 2,000 ยโูรตอ่ปี

ซึง่ทา่นไดก้รณุาใหเ้ขา้พบและรว่มรับประทานอาหารอยา่งเป็นกนัเอง

5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2561 รุน่ที ่16(3/3)



12การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

6 ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจ าปี 2562 รุน่ที ่17

• คณะกรรมการคดัเลอืกจัดสมัภาษณ์ผูส้มคัร เมือ่ 30
ตลุาคม 2561 ณ อาคาร สวทช. (โยธ)ี มผีูเ้ขา้รับ
การสมัภาษณ 30 คดัเลอืกทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
12 คน 

• น ารายชือ่ดงักลา่วเสนอไปยงัคณะท างานของ
สถาบนัเดซซี ึง่คดัเลอืกเหลอื8คน

• น าความขึน้กราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงคดัเลอืก
ขัน้ตอนสดุทา้ย 4 คน 

นาย นนทพทัธ ์สนิสนัธเิทศ
ก าลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที ่3
ภาควชิาฟิสกิสแ์ละวสัดศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

นางสาว ณฐัวรา บวชไธสง
ก าลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที ่4 
ภาควชิาฟิสกิส์

คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

นาย จกัรภทัร สยีางนอกก าลงั
ศกึษาปรญิญาโท ปีที ่1ภาควชิา
ฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นาย ชยัมงคล ดวงจนัทร ์
ก าลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที ่3
ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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• วเิคราะหข์อ้มูลฟิสกิส์ (Physics Analysis)
รว่มกบัคณะวจัิยอนุภาคฮกิส์ (Higgs boson) ทีค่น้พบเมือ่ค.ศ.2012 เพือ่ศกึษาและพสิจูน์

ทฤษฏสีมมาตรยิง่ยวด (Supersymmetry) ซึง่เชือ่วา่จะชว่ยหาค าตอบทางฟิสกิสท์ีย่ังสรปุไมไ่ด ้
โดยเฉพาะสสารมดื (Dark matter) ผลงานวจัิยไดล้งตพีมิพใ์นวารสารดา้นฟิสกิสอ์นุภาค
พลังงานสงู JHEP 08 (2018) 113

เสนอในการประชมุPRC 

เสนอในการประชมุ ICHEP

• รว่มประชุมนานาชาตใินฐานะผูแ้ทนของความรว่มมอื CMS (CMS Collaboration) 
เพือ่เสนอผลงานวจิยัดา้นฮกิส์

1. บรรยายเกีย่วกบัผลงานวจัิยของอนุภาคฮกิซ ์ณ การประชมุใหญท่างฟิสกิสแ์หง่ปรเยอรมน ี
(DPG 2018) เมือ่ 19-22 มนีาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงเวอรซ์บวรก์ เยอรมนี

2. ตวัแทนคณะวจิัยน าเสนอไฮไลทผ์ลงานวจิัยของทางคณะ ในการประชมุ Physics Review 
Committee เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ณ สถาบนัเดซี ่ฮมับวรก์ เยอรมนี

3. การประชมุวชิาการ ICHEP2018 (International Conference of High Energy Physical) 
เมือ่ 4-11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงโซล เกาหลใีต ้

• การน าเสนอโปสเตอรใ์นการประชุมนานาชาต ิ
1. การประชมุวชิาการ ICHEP2018 (International Conference of High Energy Physical) 

เมือ่ 4-11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงโซล ประเทศเกาหลใีต ้
2. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่1 จากการน าเสนอโปสเตอรด์ังกลา่ว
• การปรบัปรงุ(upgrade)เครือ่งตรวจจบัอนุภาคของ CMS ในสว่น Tracker 

Detector
1. การใชก้ลอ้งอนิฟราเรดศกึษาคณุสมบัตดิา้นอณุหพลศาสตรข์องผลติภัณฑต์น้แบบ

(prototype) ทีจ่ะใชใ้นการสรา้งเครือ่งตรวจจับอนุภาคในปีค.ศ. 2025-2026
2. การศกึษาและทดลองผลติแผน่รองเซนเซอร ์ซึง่ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ Carbon Fiber 

Reinforced Polymer (CFRP) เพือ่หาอตัราสว่นผสมใหท้นทานสงูแตบ่างเฉียบ 
• กจิกรรมอืน่ๆ
1. ผูค้วบคมุรับผดิชอบการตรวจสอบซอฟตแ์วรข์อง CMS (Release validation manager)
2. เขา้รว่มการประชมุประจ าปีของ CMS ที ่CERN

เสนอโปสเตอรณ์ ICHEPและรางวัลทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุเครือ่งตรวจจับอนุภาคของ
CMS ในสว่นTracker Detector

8.ดร.ชญานษิฐ ์อศัวตัง้ตระกลูด:ี นักวจัิยหลงัปรญิญาเอก ที ่DESY (2016-18)

ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารยอ์ยูจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วันที ่1 มนีาคม 2562 
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7. สรปุ
1. สถาบนัเดซ ี(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื "German Electron Synchrotron") 
กอ่ตัง้เมือ่ 18 ธนัวาคม 2502  มทีีต่ัง้ 2 แหง่ คอื เมอืงฮมับรูก์ (Hamburg) และเมอืงซอยเธน (Zeuthen) 
ใกลเ้บอรล์นิ

2. อปุกรณ์ทีส่ าคญัทีส่ดุของเดซใีนปัจจบุนั ไดแ้ก่
• PETRA III ผลติแสงซนิโครตรอนรุน่ที ่3 พลงังาน 6 GeV เสน้รอบวง 2.3 กโิลเมตร
• อปุกรณ์ FLASH ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลืน่ยา่น 1 นาโนเมตร 
• โครงการ European XFEL เพือ่ผลติเลเซอรอ์เิลก็ตรอนอสิระความยาวคลืน่ยา่น 0.1 นาโนเมตร
• IceCube กลอ้งโทรทรรศนต์รวจหานวิตรโินจากอวกาศตดิตัง้ทีข่ัว้โลกใต ้
• Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก่ลอ้งโทรทรรศนเ์ชอเรนค็อฟตรวจหารังสแีกมมาจากอวกาศ

3. สถาบนัวจิัยดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ไดร้ว่มมอืดา้นหมูก่ลอ้งเชอเร็นคอฟเพือ่ตรวจวดัรังสแีกมมา
เพือ่หาแหลง่ก าเนดิของรังสนีี ้บทบาทส าคญัของไทยคอื การออกแบบและสรา้งเครือ่งเคลอืบกระจก 2 เครือ่ง ซึง่จะ
ตดิตัง้เครือ่งแรกทีเ่กาะLa Palma สเปน ในปี 2563 คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ 2,760,700 ยโูร หรอืราว 70,428,000 
ลา้นบาท สดร.ไดท้ดลองเคลอืบอลมูเินยีมบนกระจกแลว้ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจในดา้นการสะทอ้นแสง ปี 2561 ไดร้ับ
การรับรองจากโครงการ CTA วา่เคลอืบแลว้มคีวามทนทานตอ่พายทุะเลทราย และมกีารลงนาม MoU ระหวา่ง สดร. 
สซ. มทส. และจฬุาฯ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการสรา้งและทดสอบเครือ่งที ่1

4. โครงการของไทยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดม้คีวามรว่มมอืในโครงการ PITZ กลุม่วจิัยพัฒนาแหลง่ก าเนดิอเิล็กตรอน
ส าหรับ FLASH และ EU-XFEL ของเดซ ีปี 2561 มคีวามกา้วหนา้หลายดา้น เชน่ ผูบ้รหิารระหวา่ง 2 หน่วยงานได ้
ประชมุรว่มกนั ม ีน.ศ. ปรญิญาตร ีมช. เดนิทางไปฝึกท าวจิัยทีก่ลุม่วจิยั PITZ และมคีวามรว่มมอืกบั DESY ใน
โครงการพัฒนา MIR/THz(Mid-Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersทีม่.เชยีงใหม ่เป็นตน้

5. เครือ่งวัดความโคง้กระจก (Long Trace Profilometer, LTP) สรา้งเองในประเทศไทย เป็นความรว่มมอืระหวา่ง
สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัเดซ ีงบประมาณราว 6 ลา้นบาท แตห่ากซือ้เครือ่งจาก
ตา่ง ประเทศอยูท่ีร่าว 18 ลา้นบาท

6. ประเทศไทยไดส้ง่นักศกึษาโครงการภาคฤดรูอ้นนับจนถงึปี 2561 รวม 16 รุน่ รวม 41 คน ปัจจบุนัมนัีกศกึษาไทย
จบปรญิาเอกทนุในพระราชานุเคราะหจ์าก ม.ปักกิง่ ไดรั้บทนุหลงัระดบัปรญิญาเอกไปท างานทีเ่ดซี

ระหวา่ง พ.ศ. 2559 - 2561


