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1.1 CAS Innovation Expo(Bangkok) 2018
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จพระราชด าเนนิเป็นประธาน

เปิดนทิรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 เมือ่ 10 ตลุาคม 2561 
ณ หอ้งบอลรมู ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ซ ึง่งาน “CAS Innovation Expo 
(Bangkok) 2018”  นับเป็นครัง้แรกทีส่ถาบนับัณฑติวทิยาศาสตรจ์นี ไดน้ าเอา
ผลงานพัฒนาวทิยาศาสตรข์องชาตมิาแสดงตา่งประเทศ  

• CAS ไดแ้ถลงขา่วการจัดตัง้ส านักงานความรว่มมอืนวตักรรมในประเทศไทย (CAS 
Innovation Cooperation Centre(Bangkok))เมือ่วนัที ่ 8 ธนัวาคม 2560 เพือ่
สนับสนุนความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหวา่งจนี ไทยและ
อาเซยีน(Source: Xinhua| 2017-12-08 )

1.2 สถาบนัของ CAS ประกอบดว้ย
(1) สถาบันวจัิย 104 แหง่ (2) สถาบันการศกึษา 12 สาขา, (3) มหาวทิยาลัย 3 แหง่ และ (4) 
หน่วยสนับสนุน 11 แหง่ ใน 23 เมอืงท่ัวประเทศ, (5) บรษัิทลักษณะ holding companies 22 
แหง่ (6) ส านักงานในตา่งประเทศ 9 แหง่ (รวมถงึ CAS Innovation Cooperation
Center(Bangkok) ดว้ย) (7)บคุลากรหลัก 67,900 คน ซึง่เป็นนักวจัิยอาชพีราว 56,000 คน
12 สาขา ในจ านวนนักวจัิยเหลา่นี ้มศีาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารยจ์ านวน 22,800 คน
(ขอ้มลู ณ ปี ค.ศ. 2016http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ http://english.cas.cn/institutes/)

1.CAS: Chinese Academy of Sciences

1.3การเสด็จเยอืนUCASและความรว่มมอืกบักพ.
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชด ารทิีจ่ะสรา้งความสมัพันธ์
ระหวา่งไทยและจนีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

• ตอ่มาไดเ้สด็จพระราชด าเนนิเยอืน UCAS ถงึ 5 ครัง้ มกีารลงนามMoUระหวา่งUCASกบักพ.
แลว้ 4 ครัง้และตอ่อายทุกุ 5 ปี (ครัง้สดุทา้ยเมือ่7 เมษายน 2560 )เพือ่พัฒนาก าลังคนดา้น
ปรญิญาโทและเอก

การเสด็จครัง้ที่ 1 เมือ่วันที่ 30 พฤศจกิายน 2548

1.4 การเสด็จเยอืนCASและความรว่มมอืดา้นวจิยัไทย-แคส

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืน
สถาบนัวจิัยของแคสหลายแหง่และโปรดเกลา้ฯใหม้กีารลงนาม
MoUระหวา่งเสด็จเยอืนท าใหเ้กดิความการวจิัยพัฒนาในหว้ขอ้ที่
สนใจรว่มไทย-จนีกบัมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิัยของไทย

• ปัจจบนัสถาบนัวจิัยของแคส 13 แหง่ลงนามความรว่มมอื(MoU) 
กบัสถาบนัวจิัย/มหาวทิยาลัยไทย 11 แหง่

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองคป์ระธาน ในพธิลีงนามความร่วมมอืระหวา่ง 
สถาบนัฟิสกิสพ์ลงังานสงู (IHEP) ของแคส กบั มทส.,จฬุาและ สดร.เมือ่ 7
เมษายน 2560 ณ สถาบนัฟิสกิสพ์ลงังานสงู กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี

ส านักงานใหญใ่นปักกิง่
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1.สถติติ ัง้แต ่2552-61
(1.1)รับทนุทัง้ส ิน้ 31 คน (1.2)จบป.เอกและ ป.โท
กลับมารับราชการแลว้ 14 คน (1.3)ก าลังศกึษา 13 
คน รอเดนิทางไปศกึษาอกี 4 คน 
ส าหรบัปี62
เปิดรับสมัครทนุส าหรับบคุคลทัว่ไปศกึษาระดับป.เอก
จ านวน 4 ทนุ พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2561 ประกาศ
รายชือ่ผูม้สีทิธรัิบทนุเดอืน ก.ค. 2562

2. นายตาวัน 
เจรญิพทิยา

3. นายสรรคว์ทิย์
เอยีบฉุน้

4. น.ส.สขุมุาล
แสนแกว้ทอง 

1. นายชยตุม์
บรรเทงิจติร

2.นักเรยีนทนุปี2561รอเดนิทางกนัยาย2562จ านวน 4 คน

ทนุปี 2560น.ส.พริณุรัตน์ เดช
บ ารงุและน.ส.ณัฏฐา สกานุ
พงษ์ เขา้เฝ้ากราบบังคมทลู
ลาไปศกึษาเมือ่วนัที ่10
กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 
ชยัพัฒนา

2.นักเรยีนทนุกพ-UCAS

3. ขอ้มลูผูส้ าเร็จการศกึษา14 คน

ผลการประชมุ และผลการพจิารณาหลังการ
ประชมุ
 ส านักงาน ก.พ. สนับสนุนการเรยีน

ภาษาจนี ที ่Beijing Language and Culture 
University (BLCU) เป็นเวลา 1 ปี 

 UCAS จะชว่ยจัดหาอาจารย ์ทีป่รกึษาที่
ตรงกบัการท าวจัิย 

 เพิม่สาขาวชิาส าหรับนักเรยีนทนุ เชน่ (1) 
Agricultural Technology (2) Data 
Information (Big Data) (3) Internet of 
Things 4) Machine Learning (5) 
Science Policy และ (6) Logistics เป็นตน้ 

 สง่เสรมิโครงการวจัิยรว่มกนั การเยอืนของ
นักวจัิย นักวชิาการ อาจารย ์นักเรยีนทนุ 
และนักศกึษาระหวา่งสถาบนัวจัิยและ
มหาวทิยาลัยของไทย กบัสถาบนัวจัิยCAS

 ขณะนี้มสี านักงานผูด้แูลนักเรรียนไทยใน
ปักกิง่ ซ ึง่จะรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบั UCAS

4.การประชุม 1st OCSC – UCAS Standing Committee 
Meeting 9 มนีาคม 61 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
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• กอ่ตัง้เมือ่พ.ย. ค.ศ.2006 โดยการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืของ 7 ประเทศ
หลัก ไดแ้ก ่สหภาพยโุรป จนี อนิเดยี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้รัสเซยี และอเมรกิา

• ขณะนี3้5ประเทศรว่มมอืกันกอ่สรา้งเครือ่งปฎกิรณ์โทคาแมค(Tokamak) และ
อปุกรณ์รายรอบทีเ่มอืงคาดาราชตอนใตข้องฝร่ังเศส ดว้ยงบประมาณ 2 หมืน่
ลา้นเหรญียโุรป(สหภาพยโุรป48.6% ทีเ่หลอืประเทศละ9.1%)

• วตัถปุระสงคเ์พือ่ทดสอบการหลอมพลาสมาของไอโซโทปไฮโดรเจน(ดวิเทอ
เรยีมและทรเิทรยีม)ในเครือ่งปฏกิรณ์โทคาแมคเพือ่สรา้งพลังงานความรอ้น
ออกมามากวา่ทีป้่อนเขา้ไป 10 เทา่ กลา่วคอืป้อนเขา้ไป50เม็กกะวตัตแ์ละได ้
ออกมา500เม็กกะวตัต์

• คาดวา่จะเห็นพลาสมาครัง้แรกในปีค.ศ. 2025การหลอมเขา้ดว้ยกันใหพ้ลังงาน
ในค.ศ.2035 มไิดส้รา้งโรงงานผลติไฟฟ้าแตค่วามรูจ้ะสามารถน าไปสรา้งได ้

• เจา้หนา้ทีป่ระจ า 850 คน จาก 35 ประเทศ ผูเ้ชีย่วชาญและผูรั้บเหมาราว 800
คน และมผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นอกีกวา่ 3,000 คน จากท่ัวโลก

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอดพระเนตรการกอ่สรา้ง
ของอเีทอรเ์มือ่วนัที2่1พฤศจกิายนพ.ศ.2561และประทับเป็นประธานการลง
นามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งองคก์รพลังงานฟิวชนันานาชาตอิเีทอรแ์ละ
สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ประเทศไทย(องคก์รมหาชน)เพือ่พัฒนา
ก าลังคน

เครือ่งปฏกิรณ์โทคาแมค
นวิเคลยีร์
ฟิวชนั

สมเด็จพระเทรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารแีละนาย
เบอรน์ารด์ บโิกต ์ผูอ้ านวย 
การใหญอ่งคก์รพลังงานฟิว
ชนันานาชาตอิเีทอรเ์มือ่ 21
พฤศจกิายน2561

ขนาดเป็นเร ือ่งส าคญั:กอ่นทีจ่ะมี
โครงการอเีทอรนั์น้นักวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีดป้ระสบความ 
ส าเร็จในการทดลองหลอมนวิ 
เคลยีสของไอโซโทปไฮโดรเจน
ดว้ยเครอืงโทคาแมคมากอ่นแลว้
เชน่โครงการTore Supra-WEST
ของฝร่ังเศสและJETของยโุรปแต่
ขนาดไมใ่หญพ่อทีจ่ะไดค้า่พลังงาน
ออกมากกวา่พลังงานทีป้่อนเขา้ไป

3.สทน.กบัความรว่มมอืNuclear Fusion(1/3)
[(องคก์รพลงังานฟิวชนันานาชาตอิเีทอร(์ITER
International Fusion Energy Organization)]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารยีังเสด็จทอดพระเนตรกจิกรรมของสถาบันวจัิยฟิวชนัดว้ยแมเ่หล็ก
(Institute for Magnetic Fusion Research:IRFM)สงักด้กรรมาธกิารพลังงานจากอะอมและทางเลอืกอืน่แหง่
ฝร่ังเศส(French Alternatives Energies and Atomic Energy Commission:CEA)เมือ่21พฤศจกิายน2561อกีดว้ย
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3.สทน.กบัความรว่มมอื Nuclear Fusion(2/3)
[โครงการเครือ่งโทคาแมคของประเทศจนีรุน่ EAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)]

• เพือ่ศกึษาและพัฒนาดา้นพลาสมาและฟิวชนัดว้ยเครือ่งโทคาแมค
ทีใ่ชส้นามแมเ่หล็กจากตัวน ายิง่ยวดในการควบคมุพลาสมา 

• ด าเนนิการโดยสถาบันพลาสมาฟิสกิส ์(Institute of Plasma 
Physics)ของ CAS ทีเ่มอืงเหอเฝย ์(Hefei)มณฑลอันฮยุ (Anhui) 

• เริม่วางแผน ค.ศ. 1996 และรัฐบาลจนีอนุมัต ิค.ศ. 1998 กอ่สรา้ง
เสร็จเมือ่ค.ศ. 2003 

• 28 ก.ย. 2006 ทดลองสรา้งพลาสมาส าเร็จเป็นครัง้แรก และก.พ.
2007 ไดก้ระแสพลาสมา 250 kA ในเครือ่งโทคาแมคนาน5 วนิาที

• งบประมาณกอ่สรา้งราว 1,000 ลา้นบาท ซึง่ถกูกวา่การกอ่สรา้งใน
ประเทศอืน่ ถงึ 15 หรอื 20 เทา่

• ในโอกาสทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี
เสด็จทอดพระเนตรโครงการEASTเมือ่15ก.ค.61รฐ้บาลจนีได ้
จัดพธิมีอบเครอืงเครือ่งโทคาแมครุน่ HT-6M ใหไ้ทยอยา่งเป็น
ทางการ

• สว่นประกอบหลักของ HT-6M ที ่ASIPP จะมอบใหไ้ทยคอื 
chamber, toroidal field coils, poloidal field coils และ central 
solenoid มลูคา่ราว 140 ลา้นบาท 

• HT-6M เป็นรุน่ที ่2 ทีพั่ฒนาขึน้ทีส่ถาบัน ASIPP มขีนาดกลาง
สรา้งสนามแมเ่หล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวจัิยจนีเอง ใช ้

ทดลองดา้นพลาสมาและฟิวชนัระหวา่ง ค.ศ.1980 – 2000 มี
ผลงานวชิาการ ผลตินักวจัิยดา้นพลาสมาและฟิวชนัจ านวนมาก

• ประโยนห์ลักคอืการเรยีนรูเ้ชงิวศิวกรรม และการสรา้งองคค์วามรู ้
พลาสมาอณุหภมูสิงู 
น ามาเพิม่สว่นอืน่เพือ่เป็นโทคาแมคแรกของไทยจะตัง้ที่
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(สทน) กระ ทรวง
วทิยาศาสตร ์อ.องครักษ์ จ.นครนายก พัฒนารว่มกบัมหา 
วทิยาลยั 15 แหง่ทั่วประเทศ จนี ญีปุ่่ นและฝรั่งเศส

• เป้าหมายใน 5 ปีแรก
 พัฒนาบคุลากร (นักวจิัยและเทคโนโลย ี100 คน  นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 500

คน และบคุคลทั่วไป นักเรยีน และนักศกึษา ป.ตร ี5000 คน)
 นวัตกรรมดา้นการแพทยแ์ละการเกษตรจ านวน 5 เรือ่ง
 ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ50 เรือ่ง 

http://east.ipp.ac.cn/ENGLISH/HT-7U.htm

โทคาแมคแรกของไทย

+
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เริม่พัฒนาไปสูก่ารใชง้านจรงิ
(ความลับทางการคา้)

แผนการพัฒนาเทค
โนโลยฟิีวชนัของจนี

2030

แผนการพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของยโุรป

เริม่พัฒนาไปสูก่ารใชง้านจรงิ
(ความลับทางการคา้)

2040

3.สทน.กบัความร่วมมอืNuclear Fusion(3/3)
[แผนพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของยโุรปและจนี]

กจิกรรมเพือ่พฒันาดา้นเทคโนโลยฟิีวชนัในปี 2561
• การอบรม 4th ASEAN school on plasma and nuclear fusion 29 

ม.ค.-2 ก.พ.61 ม.เชยีงใหม ่ผูเ้ขา้รว่ม 120 คน
• การเสวนาเทคโนโลยฟิีวชนั 31ม.ค.2561ผูเ้ขา้รว่ม 100 คน
• การศกึษาและออกแบบโทคาแมค HT-6M โดย ม.ทักษิณ
• การรว่มวจัิยเทคโนโลยฟิีวชนัที ่CEA ประเทศฝร่ังเศส และ NIFS 

ประเทศญีปุ่่ น จ านวน 3 คน
• การสมัมนา TINT ASIPP Tokamak Seminar, 8 – 10 ส.ค. 61 

ผูเ้ขา้รว่ม 60 คน
• การฝึกงานดา้นฟิวชนัที ่ASIPP ประเทศจนีจ านวน 25 คน
แผนปี2562
• The 10th ITER International School 21-25 ม.ค.62 เกาหลใีต ้

(น.ศ.ฟิสกิสไ์ทยเขา้รว่มอบรม 2 คน (1)นายฉัตรชยั ศริทิพิยว์านชิ 
จฬุาฯ (2) นางสาวจนิตนา ภักดวีานชิ มอ.)

• การอบรม 5th ASEAN school on plasma and nuclear 
fusion 21-25 ม.ค.62 ม.มหดิล

• การอบรม 2nd Training Workshop on  Plasma and 
Fusion Research 5-7 ม.ิย. 2562

• การท าวจัิยรว่มกับ NIFS ญีปุ่่ น และ CEA ฝร่ังเศส
• การถา่ยทอดเทคโนโลยโีทคาแมค ที ่ASIPP 

แผนการพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของไทย
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โครงสรา้งและองคป์ระกอบของสถานตีรวจวดันวิตรโิน หลอดทวคีณูแสง (PMT : Photomultipliers)

ทอดพระเนตรหน่วยเพิม่แสง ณ PMT lab
ของ IHEP เมือ่ 7 เมษายน 2560 

หลกัการท างาน:(1)สญัญาณทีป่รารถนา นวิตรโินจะท าอันตรกริยิากับของเหลว
แสงวบั(liquid scintillator)เกดิโปสติรอนและนวิตรอน โปสติรอนจะรวมตวักบัอเิล็ก
ตรอน(ซึง่มอียูท่ัว่ไป)ท าใหเ้กดิโฟตอน2ตว้ นวิตรอนจะไปกระตุน้อะตอมของเหลวแสงวับใหป้ลดปลอ่ยโฟตอนอกี1ตว้ หลอดทวคีณูแสง
ของเครือ่งวดัสว่นกลาง(central detectors)จะตรวจวดัโฟตอนทีเ่กดิขึน้ทัง้3ตว้ซึง่เป็นสญัญาณวา่มนีวิตรโินเกดิขึน้  หากนวิตรโินดงักลา่ว
ท าอนัตรกริยิากบัของเหลววับตอ่ไปก็จะเกดิอเิล็กตรอนหรอืมวิอ็อนซึง่เมือ่เคลือ่นทีใ่นของเหลววบัก็จะเกดิแสงเชอเรนคอฟซึง่ตรวจวดัได ้
ดว้ยหลอดทวคีณูของเครือ่งวดัสว่นกลางเชน่กนั (2)สญัญาณรบกวน นอกจากนีย้ังมหีลอดทวคีณูแสงวโีตท้ าหนา้ทีค่ัดแยกมวิออนหรอื
อเิล็กตรอนทีไ่มไ่ดเ้กดิจากนวิตรโินซึง่เขา้ไปในของเหลววับดงักลา่วขา้งตน้ท าใหเ้ราสามารถก าจัดนวิตรโินทีไ่มป่รารถนาได ้

ผังแสดงทีต่ัง้ของสถานจีโูน

การทดลองทีจ่โูนจะประกอบดว้ย
1. แหลง่ก าเนดินวิตรโินซึง่จะมา

จากโรงงาน ผลติไฟฟ้าปรมาณู2
แหง่คอืหยางเจยีง( Yangjiang)
และไทช้าน(Taishan)ราว53กม.
จากสถานตีรวจวดั

2. สถานตีรวจวดัตัง้อยูท่ีไ่ขผ่งิ
(Kaiping)เจยีงเหมนิ
(Jiangmen)

ผลการทดลองของจโูนจะแมน่ย ากวา่อดตี

4.สดร. มทส.และจฬุารว่มมอืกับจโูน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(1/2)

นักวทิยาศาสตรยั์งไมท่ราบการล าดับของมวลนวิตรโินวา่จะ
เป็นปกต(ิnormal)หรอืกลับกัน (inverted)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จเป็นประธานการ
ลงนามMoUระหวา่งสดร. มทส.จฬุากบัIHEP,จนีเมือ่ 7 เม.ย.2560

2nd Earth Magnetic Field Shielding Workshop for JUNO 
2018, 6 – 9 เมษายน 2561,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความรว่มมอืไทย-จนีเพือ่หกัลา้งสนามแมเ่หล็กโลก(15ลา้นบาท 3 ปี)
• สนามแมเ่หล็กโลกมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการท างานของหลอดทวคีณู

แสง มทส จฬุาและสดรจงึไดร้ว่มกับIHEP ออกแบบเพือ่สรา้งระบบขดลวด
หกัลา้งสนามแมเ่หล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding)

• การประชมุเชงิปฏบิัตกิารครัง้ที2่เมือ่มถินุายน 2561ทีจ่ฬุาสรปุวา่จะใชร้ะบบ
ขดลวดจ านวน 32 วงทีป่ระกอบกนัเป็นทรงกลมเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 43.3 เมตร 
ในการสรา้งสนาม แมเ่หล็ก (ลกูศรสเีขยีวในรปู) เพือ่หกัลา้งกบัสนาม
แมเ่หล็กโลกในทศิตรงขา้ม (ลกูศรสนี ้าตาล) โดยมรีะยะหา่งระหวา่งวงลวด 
1.48 m ยกเวน้ 4 วงทีอ่ยูใ่กลข้ัว้ทรงกลมแตล่ะดา้น และกระแสไฟฟ้าในวง
ลวดอยูร่ะหวา่ง 26 – 86 A

แผนการตดิต ัง้อปุกรณข์องJUNO
ตวัอยา่งกจิกรรม
1. เขา้รว่มปฏบิตังิาน optimization ณ มทส. และ สถาบนั IHEP 

ส.ค. – ก.ย. 2560 ก ากบัโดย Prof. Yupeng Yan, มทส. 
• นายอนุตร สงัฆะ (ผูช้ว่ยนักวจัิย สดร.), นายจลุ
นันทน ์ทรงวฒันา (นศ. ป.โท มทส.), นายธรีะภัทร ์พายพุล 
(นสิติ ป.โท จฬุาฯ) 

2.    จฬุาเป็นเจา้ภาพจัด the 2nd workshop on EMF Shielding 
for JUNO 2018 วนัที ่6-9 เมษายน 2561

3. ดร.อเุทน แสวงวทิย,์ สดร.) น าเสนอผลการศกึษาออกแบบและ 
optimization ระบบ EMF shielding ตอ่คณะกรรมการ review 
ของการทดลอง JUNO ณ IHEP และไดผ้า่นการรับรอง เม1ื2-
13 มถินุายน 2561

4.สดร. มทส.และจฬุารว่มมอืกับจโูน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(2/2)
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1. ขยายความรว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA – NCNST/CAS:
3 เมษายน 2561 ผูบ้รหิาร สวทช. และ NCNST ลงนามบนัทกึ

ขอ้ตกลงเพือ่ขยายเวลาความรว่มมอืการวจิัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยเีพือ่
การเกษตรและการแพทย์ ณ สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
(Chinese Academy of Sciences, CAS) กรงุปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี

2.ทรพัยสนิทางปญัญา
โครงการวจิยัรว่มBio-adhesive coumarin-based phototrigger

carrier for plant regulated hormones/pesticides encapsulationระหวา่งดร. คม
สนัต ์สทุธสินิทองและ Prof. Bao-Hang HANซึง่จบแลว้(57-58)และไดรั้บเลขค าขอ
อนุสทิธบิตัร จ านวน 2 ฉบบั

3.ทีป่รกึษารว่ม(Prof. Dr. Xing-Jie Liang และดร. ธรีพงศ ์ยะทา )ในกัศกึษา
ปรญิญาเอกไทยที ่UCAS 

ชือ่งานวจิยั “An investigation of nanocarrier-mediated delivery of 
CRISPR-Cas9 to breast cancer cells” โดยนายนวมนิทร ์สงวนหมู ่นักศกึษาปรญิญา
เอก UCAS ประจ าปี 2558 ศกึษาที ่National Center for Nanoscience and 
Technology (NCNST) เดนิทางมาปฏบิตังิานวจิัยทีน่าโนเทค 3 เดอืน ระหวา่ง 1 ก.พ. –
30 ม.ย. 2561  และระหวา่ง 26 ก.ค.– 7 ส.ค. 2561 

Prof. Dr. 
Xing-Jie
Liang 

ดร. ธรีพงศ ์
นายนวมนิทร ์สงวนหมู ่

4. นกัวจิยัจาก NCNST เยีย่มชมและบรรยายทีศู่นยน์าโนเทคแหง่ชาติ
11 มนีาคม 2561 Prof. Dr. Xing-Jie Liang NCNST เยีย่มชม

นทิรรศการการประชมุวชิาการประจ าปี2516ของสวทชและะรายงานความกา้วหนา้ความ
รว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA และ NCNST/CAS 

11 กนัยายน 2561 Prof. Chunying Chen NCNST  บรรยายใน
หวัขอ้ “Near-Infrared Laser Light-Mediated Nanomaterials as Precision 
Nanomedicine” ในกจิกรรม NANO Talk ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

5 นกัศกึษาปรญิญาเอกไทยทีU่CASสนใจท าวจิยัรว่ม
21 สงิหาคม 2561 ภญ.พริณุรตัน ์เดชบ ารงุ นักศกึษาเอก ป.เอก 

UCAS ประจ าปี 2558 ศกึษาที ่NCNSTเขา้พบดร.วรีกัญญามณีประกรณ์ศนูยน์าโนเทคฯ 
เพือ่ปรกึษาหารอืงานวจิัยชดุตรวจทางดา้นการแพทย์

ดร. คมสันต์
Prof. Bao-
Hang HAN,

MoUครัง้แรกเมือ่เสด็จ 7 เมษายน 2556 

5.ความรว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA- NCNST(National 
Center for Nanoscience and Technology)/ CAS

9
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ประทับเป็นองคป์ระธานการลงนามMoU ระหวา่ง สดร.และ
National Astronomical Observatory of China (NAOC)
เมือ่ 5 เมษายน2560

โครงการวจิัยรว่มกบัหอดูดาวยนูนาน
ดา้นการววิฒันาการของระบบดาวคู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การศกึษาระบบดาวคูแ่บบแตะกนัลกึและมคีา่อัตราสว่น
มวลต า่ (deep and low-mass ratio contact binary 
systems) และการคน้หาแหลง่ก าเนดิ (progenitor) 
ของโนวาสวา่งสแีดง (Luminous Red Novae)

การใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ขนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 2.4 เมตร ณ อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท์
และหอดดูาวควบคมุระยะไกลทีห่อดดูาวเกาเหมยกู ่
เมอืงลีเ่จยีง และการผลติผลงานวจิัยรว่ม

ววิฒันาการของ
ระบบดาวคู่

6. สดร.กบัหอดดูาวยนูนานและNAOC/แคส

ตวัอยา่งผลงานวจิัยตพีมิพเ์ผยแพรปี่ พ.ศ. 2561ม ีศ.
เฉียน เชงแบง(Qian Shengbang) และอาจารยบ์ญุ
รักษา สนุทรธรรมเป็นทีป่รกึษารว่ม 

นาย ทวจิรัส 
สาโรชสกลุชยั

(นักศกึษาปรญิญาเอก
2559-คาดวา่จบ 62)

Dr. Xiao Zhou(เสีย่ว โจ)
นักวจัิยดาราศาสตรห์อดดูาว
ยนูนาน มาปฏบิัตงิานณ
สดร. 2560- ปัจจบุัน 

สดร. มทส. ม.อูฮ่ั่นและ หอดู
ดาวยนูนาน จัดประชมุวชิาการ เรือ่ง 
“5th Sino-Thai Symposium on 
High Energy Physics, 
Astrophysics and beyond” เมือ่
19-21 กรกฎาคม  2561 ณ เมอืงลี่
เจยีง ประเทศจนี

มกีารบรรยายพเิศษ เสนอ
ผลงานฟิสกิสด์าราศาสตร ์30 เรือ่ง 
ดา้นฟิสกิสพ์ลังงานสงู 20 เรือ่ง

นักวจัิย สดร. รว่มการประชมุ “
Commensal Radio 

Astronomy FAST Survey(CRAFTS), เพือ่รว่มวจัิยใชก้ลอ้งโทรทรรศนว์ทิยุ
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 500 เมตร (FAST) ในปี พ.ศ. 2561 ณ เมอืงกุย้โจว ประเทศจนี

• ดร. อเุทน แสวงวทิยแ์ละคณะนักวจัิยไทยเสนอความรว่มมอืการส ารวจ HI กา
แลกซโีดยใชก้ลอ้ง FAST และการสรา้งแบบจ าลองคอมพวิเตอรเ์กีย่วกับการ
กระจายตัวของ HI(อา่นวา่ H  one, H คอืไฮโดรแจน) กาแลกซ ีดว้ยระบบ
คอมพวิเตอรส์มรรถนะสงู (HPC Cluster) ของ สดร. เมือ่กันยายน  2561

• ดร. ศริประภา สรรพอาษา นักวจัิยของ สดร.เขา้รว่มทมีกับนักดาราศาสตรข์อง
NAOC ในโครงการ “ CRAFTS Pulsar Survey” เมือ่ พฤษภาคม 2561

ความรว่มมอืสดร-หอดดูาวNAOC(National 
Astronomy Observatories )/CAS

โนวาสวา่งสแีดง

10
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1.นกัเรยีนทนุกพ- UCAS จบการศกึษา
นายธนะพงษ ์พมิพเ์สน นักเรยีนทนุกพ- UCAS จบการศกึษาปรญิญาเอกจาก SINAP,

UCAS เรือ่ง “Beam dynamics of Third Harmonic Cavity in SSRF Storage Ring”เขา้ท างานทีS่LRI
ปัจจบุนัประสานงานกับอดตีทีป่รกึษาวทิยานพิน ์Prof. Zhentang Zhao , Director of SSRF 

เพือ่ออกแบบระบบสญุญากาศของเครือ่งก าเนดิแสงซนิโครตรอน พลังงาน 3GeV

3.การพฒันาระบบความปลอดภยัทางรงัสี

ระหวา่ง 29 – 30 มกราคม 2561 Professor Dr. Xiaobin Xia จาก SINAP
ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Radiation Safety Systems ส าหรับเครือ่งเรง่อนุภาคซนิโครตรอนเดนิทางมารว่มกับ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นรังสปีระเทศอืน่ในการประเมนิระบบป้องกนัรังสขีองสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน

2. ฝึกอบรมบุคลากร แลกเปลีย่นความรู ้

วนัที ่11-16 มถินุายน 2561 SLRI Dr. Longwei Lai ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประมวล
สญัญาณดจิทิลั(Digital Signal Processing : DSP) จากSSRF) เดนิทางมาฝึกอบรมการใชภ้าษา VHDL ใน
การเขยีนโปรแกรมดา้น DSP กบัแผงงวงจร FPGA พรอ้มทดลองจรงิกบัชดุบอรด์ทดลอง เพือ่น าไปใชใ้นการ
พัฒนาระบบควบคมุการจา่ยก าลังของระบบคลืน่วทิยกุ าลังต า่ของSLRI

4.การประชุมวชิาการรว่มกบั SIAT

หลงัลงนาม MOU กบั SIAT(Shenzhen Institutes of Advanced Technology), CAS เมือ่
18 กันยายน 2561 สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนรว่มกับ Nagaoka University of Technology (NUT)และ SIAT จัด
สมัมนาดา้นวสัดคุารบ์อนเสมอืนเพชรขึน้ประจ าทกุปีผลัดกันเป็นเจา้ภาพ ในปี 2561สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนเป็น
เจา้ภาพเรือ่ง “3rd SLRI-NUT-SIAT colloquium ” เมือ่ 21 พ.ย.61 มผีูเ้ขา้รว่มจาก จนี ไทยและ ญีปุ่่ น 

เสด็จเยอืนSINAPเมือ่23 กรกฎาคม 2553 7.สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนกบัหนว่ยงานของ CAS 
(SINAP : Shanghai Institute of Applied Physics, 
SSRF : Shanghai synchrotron radiation facility, 
SIAT : Shenzhen Institutes of Advanced Technology )

5.แผนความรว่มมอืเครือ่งก าเนดิแสงซนิโครตรอนกบ้SSRF
(5.1) ระดบั 3  GeV(เครือ่งใหม)่ (1)ปีงบประมาณ 2562: วจัิยและพัฒนาระบบสญุญากาศ(2) ปีงบประมาณ 
2563-65: วจัิยและพัฒนา(i)ตน้แบบทอ่สญุญากาศในวงกักเก็บอเิล็กตรอนและ(ii) Photocathode RF gun 
(5.2) ระดบั 1.2 GeV(เครือ่งปจัจบุนั)  ปีงบประมาณ2562:ศกึษาและออกแบบ harmonic cavity ส าหรับเพิม่คา่
ชว่งชวีติและเสถยีรภาพของล าอเิล็กตรอนในวงกักเก็บอเิล็กตรอนของเครือ่งก าเนดิแสงสยาม

6.แผนความรว่มมอืกบัSIAT (6.1)วจัิยดา้นแบตเตอรดีว้ยแสงซนิโครตรอน(6.2) SIATสนับสนุนงบประมาณบางสว่น
ในการพัฒนาสถานทีดลอง เพือ่รองรับการใชบ้รกิารแสงของ SIAT(6.3) ความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในโครงการ One Belt and One Road

แบบจ าลองอาคารเครือ่งก าเนดิ
แสงซนิโครตรอนระดบัพลงังาน

3GeV
11
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1.การพฒันาก าลงัคน

 นายกฤตนัย ตอ่ศร ีนักศกึษาปรญิญาเอกทนุ CAS-TWAS President's 
Fellowship 2014สาขาอตุนุยิมวทิยา(2557-ปัจบุัน) หวัขอ้วจิยั: การ
แปรผันของน ้าแลง้/น ้าทว่มในประเทศไทยและการคาดการณ์ราย
ฤดกูาล (Characteristics of drought/flood variabilities in 
Thailand and its seasonal prediction)

สงูต า่

• คาดวา่จะส าเร็จการศกึษาราว มนีาคม 62 ก าลังเขยีนวทิยานพินธแ์ละรอตพีมิพ ์ 4 เรือ่ง 
• ก าลังศกึษาการใชแ้บบจ าลองพลวัต IAP-AGCM ส าหรับการคาดการณ์อากาศราย

ฤดกูาลรว่มกบัProf. Zhaohui Lin, IAP

2. การประชุมวชิาการThe 17th CAS-TWAS-WMO Forum 17-19 ก.ย. 61 ปกักิง่ 

• ดร.สทุศัน ์วสีกลุ ไดรั้บเกยีรตใิหก้ลา่วเปิดงาน และเป็น keynote speaker หวัขอ้ 
Development of Hydrological operating system in Thailand

• นอกจากนีนั้กวจิัยไทยดร.วนัิย เชาวว์วิฒัน ์น.ส.กาญจนา แสงพรายรว่มบรรยาย 
“Impact of climate change on direct runoff in Thailand ” และ ““Analysis of 
rainfall characteristics over Thailand from 1988 to 2017 ตามล าดบั ” 

12

3.การศกึษาดงูานและเปลีย่นประสบการณ์
• เมือ่18 ก.ย.2561 คณะจากสสนก. ศกึษาดงูานแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น

ระบบ High Performance Computing (HPC) ที ่Computer Network 
Information Center ของ Chinese Academy of Science กรงุปักกิง่

4.แผนการด าเนนิงาน ปี 2562 การสมัมนาวชิาการ และการอบรมเชงิปฎบิตักิาร 

• กรกฎาคม 2562ประเทศไทย หวัขอ้ “การเพิม่ความสามารถดา้นวทิยาการขอ้มลูส าหรับการใชส้ถติวิเิคราะหผ์ลแบบจ าลอง (MOS) 
และ วธิปีรับความคลาดเคลือ่นเพือ่คาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน้และรายฤดกูาล (Increasing Capability (INcap) in Data 
Science for Model Output Statistics (MOS) and Bias Correction Approach to Short-term and Seasonal Weather 
Forecast) 

• กนัยายน 2562 สาธารณรัฐประชาชนจนี การรว่มงาน CAS-TWAS-WMO Forum เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งนักวจิัยเพือ่
สนับสนุนการบรหิารจัดการน ้า  

เสด็จเยอืนIAPเมือ่5 เมษายน  2555 8 ความรว่มมอืสสนก.-IAP (The Institute 
of Atmospheric Physics ), CAS
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1. โครงการวจิยัและพฒันาการใชด้าวเทยีมและภูมสิารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน า้ รว่มกบั CAS - Institute of Remote Sensing and Digital Earth: 
RADI

• เรือ่ง “การประยกุตใ์ชข้อ้มลูดาวเทยีมในการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าในภาคตะวันออก เฉียง
เหนอื” โดย ผศ. วเิชยีร ปลืม้กมล ม.ขอนแกน่ นายสทิธศิกัดิ ์หมคู าหลา้ และ นางสาวจรัิตวิลัย ์
เครอืศลิป์ สทอภ. รว่มกบั Prof. Jiancheng Shi ของ RADI 

• เริม่โครงการตน้ปีพ.ศ. 2560 ปัจจบุนัเสร็จสิน้แลว้ ก าลังการสรปุผลซึง่จะยตุใินปี พ.ศ. 2561 
ตพีมิพผ์ลงานวจิัย "Soil Moisture Monitoring in a Tropical Monsoon Basin of Thailand 
with a Combined Use of Microwave Remote Sensing Technology and Hydrological 
Model“ ลงในวารสารวชิาการนานาชาต ิInternational Journal of Remote Sensing.

2. โครงการการใชข้อ้มูลเทคโนโลยดีาวเทยีมเพือ่ศกึษาดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ในพืน้ทีต่ามนโยบาย
หนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง (Digital Belts and Roads: DBAR) รว่มกบั CAS – RADI: ก าลังจัดท าแผนด าเนนิการวจิัยและพัฒนา
ดา้น CAS Earth รว่มกนัระหวา่ง วช./ สทอภ./ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง/AIT/ RADI 

3. การเตรยีมสง่นกัวทิยาศาสตร/์ การวจิยัและทดลองของไทยขึน้สูอ่วกาศ 
รว่มกบั CAS – Engineering and Technology Center for Space 
Utilization (CSU): ปี 2561 มหีวัขอ้วจิัยผา่นการพจิารณาอกี 2 หวัขอ้ และปี
2560 ผา่นการคดัเลอืก 4 เรือ่งตวัอยา่งเชน่  “ผลของสภาวะไรแ้รงโนม้ถว่งตอ่การ
ผลติกรดแกมมาพอลกิลตูามกิโดยแบคทเีรยี Bacillus subtilis” โดย ดร. สวุมิล เจ
ตะวฒันะ สถาบนั เทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาตเิป็นตน้

4.หลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (นานาชาต)ิ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศ
ศาสตร ์(SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics)Master 
Program) ความรว่มมอืระหวา่ง ม.อูฮ่ ัน่– ม.บูรพา –สทอภ. ปฐมนเิทศปีการศกึษา
แรกเมือ่กรกฎาคม 2561 ณ SCGI อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีมนัีกศกึษาจ านวน 12 คนจาก
ไทย 9 คน จากกมัพชูา ลาวและเมยีนมารป์ระเทศละ1คน ซึง่ไดรั้บทนุการศกึษาทกุคน
จากก.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.บรูพา สทอภ. ทนุASEAN

9.ความรว่มมอืGISTDAกบัประเทศจนี(Wuhan Uni., RADI/CAS, CSU/CAS )
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1.สถานภาพปจัจบุนั
1.1 จ านวนคูป่ระโยคและความแมน่ย า
• ปัจจบุนัคลังประโยค คูภ่าษาไทย-จนีม ีจ านวน 400,000 คู่

ประโยค จากการเปลีย่นมาใช ้NMT (Neural Machine 
Translation) คา่ BLEU Score ณ ปัจจบุนัไดl้สงูขึน้ไปมาก
TH-CH ที ่49.92 และ CH-TH ที ่55.39

10 เนคเทค/สวทช-ICT (Institute of 
Computing Technology)/CAS 

ระบบแปลภาษาอตัโนมัต ิจนี-ไทย พ.ศ. 2561

1.3 นกัเรยีนทนุ UCAS-กพ.
นายพรีเชษฐ ์ปอแกว้ จบ
การศกึษาในระดับปรญิญาโท
ใน หวัขอ้วจิยั: การปรับปรงุ
ระบบแปล ภาษาอตัโนมัต ิจนี
ไทย แบบนวิรอลเน็ตเวริก์
(Improvement on Chinese-
Thai Neural Machine 
Translation)

BLEU 2014 2015 2016 2017 (NMT) 2018

Thai -> 

Chinese

12.04 14.406 17.490 38.57 49.92

Chinese -

> Thai

12.19 15.448 18.531 33.32 55.39

1.2 ระบบแปลภาษาผา่น
ทางสมารต์โฟน
• หนา้จอใชง้านงา่ย 

ทนัสมัย
• ระบบรองรับการใชง้าน

ส าหรับหลากภาษาใน
อนาคต

• มกีารเก็บ ประวตักิาร
แปลเอาไว ้

• รองรับ iOS และ 
Android

1.5 แนวทางการพฒันาในปี 2562
2.1 โครงการตอ่เนื่องกับ กพร. ภายใตค้วามรว่มมอื จนี-ไทย ในหวัขอ้ Neural Machine translation ไดรั้บการอนุมัต ิและจะเริม่ด าเนนิ
การตัง้แตปี่ 2562
2.2 แนวคดิจะเป็นการผสมผสาน NMT และ SMT 

1.4 กจิกรรม
-รว่มงานประชมุประจ าปี สวทช NAC 2018 โดยไดเ้ชญิ Prof. Chengqing ZONG
และ Prof. Hou Zeng-Guang เขา้รว่มในการประชมุระหวา่ง 9-13 มนีาคม 2561
-เดนิทางไป CAS เพือ่เยืย่มชม สองสถาบนั ไดแ้ก ่Institute of Computing และ 
Institute of Automation ระหวา่งวนัที ่3-7 กนัยายน 2561
-รว่มงาน CAS innovation Expo 2018 ระหวา่งวนัที ่8-14 ตลุาคม 2561
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6. สรปุ

1. CAS ไดแ้ถลงขา่วการจัดตัง้ CAS Innovation Cooperation Centre (Bangkok) เมือ่ 8 ธ.ค. 60

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นประธานเปิดนทิรรศการ CAS Innovation 

Expo (Bangkok) 2018 เมือ่ 10 ต.ค. 61 ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์นับเป็นครัง้แรกที่ CAS ได ้

น าเอาผลงานพัฒนาวทิยาศาสตรข์องชาตมิาแสดงตา่งประเทศ  

3. UCAS และ กพ. ไดล้งนาม MOU 4 ครัง้ (ครัง้ที่ 1 : 2551-53 ครัง้ที่ 2 : 2555-57 ครัง้ที ่3 : 2558-60 

ครัง้ที ่4 : 2560-2563) ก าหนดจ านวนทนุ 10 ทนุ ผูรั้บทนุปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 รับทนุ

ทัง้สิน้ 31 คน จบป.เอกและ ป.โทกลับมารับราชการแลว้ 14 คน ก าลังศกึษา 13 คน รอเดนิทางไป

ศกึษาอกี 4 คน 

4. มกีารลงนาม MOU ระหวา่งสถาบันวจัิยของ CAS 12 แหง่และไทย 10  แหง่ รวม 12 คูเ่พือ่ท างานวจัิย

รว่มกนั

5. สทน. มคีวามรว่มมอืเกีย่วกบันวิเคลยีรฟิ์วชัน่ โดยท า MoU กบัสถาบันฟิสกิสพ์ลาสมาเมือ่เดอืนมกราคม 

2560 ในโอกาสทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอดพระเนตรโครงการEAST

เมือ่15ก.ค.61รฐ้บาลจนีไดจั้ดพธิมีอบเครอืงเครือ่งโทคาแมค ใหไ้ทยอยา่งเป็นทางการ และ สทน.มี

ความรว่มมอืกบั ITER โดย ลงนาม MoU เมือ่ 21 พ.ย. 61 ซึง่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุารทีรงประทับเป็นประธานในพธิี

6. สถาบันวจัิยตา่งๆ ของไทยทีม่คีวามรว่มมอืกบัสถาบันวจัิยของ CAS ไดม้กีารแลกเปลีย่นนักวจัิย พัฒนา

บคุลากรของไทย และท างานวจัิยรว่มกบัสถาบันวจัิยของ CAS  อยา่งตอ่เนือ่ง

7. ปัจจบุันเริม่มนัีกเรยีนไทยเขา้ไปท างานวจัิยในสถาบันวจัิยของแคสทีล่งนามความร่วมมอืกับสถาบันวจัิย

ของไทยแลว้


