
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๒ โครงการไทย-เดซีเพ่ือพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนา 

(ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ, นายถิรพัฒน วิลัยทอง, นายสราวุฒิ สุจิตจร, นายศรัณย โปษยะจินดา) 

 

๑.  สถาบันเดซี 

 สถาบันเดซี (DESY : Deutsches Elektronen-Synchrotron หรือ “German Electron Synchrotron”) กอตั้งเมื่อ      

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ มีท่ีตั้งอยู ณ เมืองฮัมบูรก (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

สถาบันเดซีเปนหน่ึงในบรรดาหองปฏิบัติการช้ันนําของโลกดานฟสิกสของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยท่ีใชแสงซินโครตรอน มีบุคลากร

ราว ๒,๐๐๐ คน เปนนักวิทยาศาสตรราว ๖๐๐ คน งบประมาณปละ ๑๙๒ ลานยูโร (ราว ๗,๐๖๗ ลานบาท) ซึ่งเปนงบประมาณ ๑๗๐ 

ลานยูโร (ราว ๖,๔๐๐ ลานบาท) สําหรับฮัมบูรก และ ๑๙ ลานยูโร (ราว ๗๐๐ ลานบาท) สําหรับซอยเธน โดยงบประมาณไดรับจาก

กระทรวงศึกษาธิการและวิจัยของรัฐบาลกลางเปนสําคัญ โดยม ี๑๐% จากรัฐฮัมบูรกและแบรนเด็นเบิรก 

 กิจกรรมและอุปกรณท่ีสําคัญ 

๑) โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี  

๒) อุปกรณท่ีสําคัญท่ีสุดของเดซีในปจจุบันไดแก 

๒.๑)  PETRA III ผลิตแสงซินโครตรอน รุนท่ี ๓ พลังงาน ๖ GeV เสนรอบวง ๒.๓ กิโลเมตร นับวาทันสมัยและใหญท่ีสุด

แหงหน่ึงของโลก 

๒.๒)  FLASH ผลิตเลเซอรอิเล็กตรอนอิสระความยาวคลื่นยาน ๑ นาโนเมตร  

๒.๓)  โครงการ European XFEL ผลิตเลเซอรอิเล็กตรอนอิสระความยาวคลื่นยาน ๐.๑ นาโนเมตร 

๒.๔)  IceCube กลองโทรทัศนตรวจหานิวตริโนจากอวกาศติดตั้งท่ีข้ัวโลกใต 

๒.๕)  Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูกลองโทรทัศนเชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกม มาจากอวกาศ 

 

๒.  โครงการ Cherenkov Array Telescope (CTA)  

๒.๑ ความเดิม : ความรวมมือระหวาง สดร. และ เดซี 

ในการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามราชดําริฯ เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสวา เมื่อครั้งเสด็จเยือนสถาบันเดซ ีครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  

น้ัน ไดทราบวาสถาบันเดซี นอกเหนือจากงานวิจัยดานซินโครตรอนแลวยังมีงานวิจัยดานดาราศาสตรดวย  

ดังน้ัน เมื่อวันท่ี ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะผูแทนไทยประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ รองประธาน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ, รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, ศาสตราจารย ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) รองศาสตราจารย ดร. 

บุญรักษา สุนทรธรรม ผูอํานวยการสถาบันดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และ ดร.วิภู รุโจปการ อาจารยภาควิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดเดินทางไปเจรจาความรวมมือดานฟสิกสดาราศาสตรอนุภาคกับสถาบันเดซีท้ังท่ี Zeuthen 

และ Hamburg จากการหารือเก่ียวกับความรวมมือทางดาราศาสตรดาน Astroparticle Physics และ Cherenkov Telescope 

Array (CTA) ระหวางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ กับสถาบันเดซี ไดขอสรุปแนวทางความรวมมือระหวางกันหลายประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนากําลังคนดานดาราศาสตรฺ อาทิเชน ฝายไทยจะสงนักศึกษาไทยมาฝกอบรมระยะสั้นภาคฤดูรอน ณ 

DESY School การสงนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทางสาขาดาราศาสตรมารวมวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธท่ีสถาบันเดซี การสงวิศวกร

และเจาหนาท่ีเทคนิคมาฝกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ สถาบันเดซี รวมถึงความรวมมือในการพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตรระดับสูงและ

เครื่องเคลือบกระจกของโครงการ CTA 

เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนสถาบันเดซี ครั้งท่ี ๓ ไดทรง

เปนประธานในการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MoU) ระหวางสถาบันเดซีและสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ดานฟสิกสดาราศาสตรอนุภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย อาทิ สงเสริมใหนิสิต นักศึกษาและนักวิจัยไดเขา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

รวมฝกอบรมฟสิกสดาราศาสตรอนุภาค สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ไดแก ความรวมมือในการสรางกลองโทรทรรศนเชิงแสงควบคุมระยะไกล นอกจากน้ี ยังมุงเนนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย อาทิ 

การวิจัยแหลงกําเนิดรังสีแกมมาพลงังานสูง การระเบิดรังสีแกมมา ซูเปอรโนวา พัลซาร แหลงกําเนิดรังสีคอสมิกอ่ืนๆ สสารมืด และเอก

ภพวิทยา ท้ังน้ี บันทึกความรวมมือฯ ดังกลาวมีกรอบเวลาความรวมมือตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และมีโอกาสขยายความรวมมือ

ตอไปในอนาคต 

๒.๒ การดําเนินโครงการ Cherenkov Array Telescope (CTA) 

โครงการ CTA (Cherenkov Array Telescope) มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางสถานีศึกษารังสีแกมมาพลังงานสูงขนาดมากกวา 

๑๐๐ GeV (หรือรังสี Cherenkov) ท่ีมีแหลงท่ีมาจากนอกโลก เพ่ือท่ีจะทําใหเขาใจถึงการกําเนิดรังสีคอสมิกและธรรมชาติของอนุภาค

ท่ีถูกเรงรอบๆ หลุมดํา โครงการ CTA เปนโครงการทางดานวิทยาศาสตรขนาดใหญระดับโลก ปจจุบันมีสมาชิกภาพท้ังหมด            

๓๖ ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย 

บทบาทสําคัญของประเทศไทยในโครงการน้ีก็คือ การออกแบบและสรางเครื่องเคลือบกระจกสําหรับโครงการจํานวน ๒ เครื่อง ซึ่ง

จะติดตั้งเครื่องแรกเพ่ือเคลือบกระจกของกลองโทรทรรศนสําหรับโครงการ CTA ท่ีเกาะ La Palma ประเทศสเปน ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นักวิจัยและนักศึกษาของไทยสามารถเขารวมงานวิจัยระดับโลกท่ีมีโอกาสคนพบหลักฐานหรือทฤษฎวิีทยาศาสตรใหมๆ โดย โครงการ

ของไทยคิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น ๒,๗๖๐,๗๐๐ ยูโร หรือราว ๗๐,๔๒๘,๐๐๐ ลานบาท เปนความรวมมือระหวาง สดร., สซ., มทส. และ

จุฬาฯ   

 

แผนและผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกาวหนาของโครงการ CTA ในป ๒๕๖๐ มีดังน้ี 

- มกราคม ๒๕๖๐ ทําการทดลองเพ่ือหาความหนาของฟลม AI ท่ีทําใหการสะทอนดีท่ีสุดบน Borofloat 33 

- เมษายน ๒๕๖๐ สดร. สซ. และ มทส. รวมกันติดตั้งและทดสอบหัว SiO2 sputtering 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

- ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สงวิศวกร ๒ คน จาก สดร. ไปรวมพัฒนาซอฟตแวรท่ี DESY เปนเวลา ๓ เดือน 

ซอฟตแวรท่ีรวมพัฒนา : วิศวกรจาก สซ. ท่ีเดินทางไปรวมพัฒนาซอฟตแวรไดรับมอบหมายใหออกแบบและทดสอบ

ซอฟตแวร ACTL (Array Control and Data Acquisition Work Package) ซึ่งมีหนาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลอง

โทรทรรศนหลายๆ กลอง ท่ีทํางานรวมกัน (ช้ีไปท่ีวัตถุเดียวกัน เวลาเดียวกัน) กอนจะไปประมวลผลใหเปนขอมูล

เดียวกัน   

สภาพแวดลอมท่ีใชพัฒนา : JAVA, C++, Python, Linux 

- ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ การทดสอบเคลือบ SiO2 สําเร็จท่ี WORKSHOP สซ.  

- ตุลาคม ๒๕๖๐ สดร. ติดตั้งหัว SiO2 ท่ี AstroPark และเริ่มทําการเคลือบตัวอยางจริง เพ่ือสงใหโครงการ CTA 

ทดสอบโดยหองปฏิบัติการของ Durham University 

- พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สดร. สซ. มทส. และ จุฬาฯ รวมกันออกแบบเครื่องเคลือบตัวท่ี ๑ สําหรับโครงการ CTA  

 

๓.  PITZ: กลุมวิจัยพัฒนาแหลงกําเนิดอิเล็กตรอนสําหรับ FLASH และ EU-XFELของเดซี 

PITZ ยอมาจาก The Photo Injector Test Facility at the DESY at Zeuthen เปนหนวยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทดสอบและ

ปรับปรุงความเหมาะสมของแหลงกําเนิดลําอิเล็กตรอนความสวางสูง เพ่ือนําไปใชในเลเซอรอิเล็กตรอนอิสระ (ท้ัง FLASH และ  

EU-XFEL) 

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสไดสงนักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๗ คน ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมโครงการกลุมวิจัย PITZ อยางตอเน่ือง ภายใตโครงการความรวมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเครื่อง 

เรงอนุภาคกับกลุมวิจัย PITZ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ จนปจจุบัน 

 

๓.๑ หนวยงานท่ีรวมมือกันในโครงการ PITZ 

๑. Science and Technology Facilities Council (STFC), Daresbury Laboratory 

๒. Deutsches Elektronen-Synchrotron in der Helmholtz Gemeinschaft (DESY) 

๓. Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) 

๔. Institute for Nuclear Research (INR), Troitsk 

๕. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE), Sofia 

๖. Yerevan Physics Institute (YERPHI) 

๗. Laboratoire de l'Accelerateur Lineaire (LAL), Orsay 

๘. Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP), Chiang Mai 

๙. Max-Born-Institut (MBI), Berlin 

๑๐. Technische Universität Darmstadt (TUD), Institut für Theorie Elektromagnetischer Felder (TEMF) 

๑๑. Universität Hamburg (UHH) 

๑๒. Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences (IAP RAS), Nizhny Novgorod 

๑๓. Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna 

 

๓.๒ ความกาวหนาในการดําเนินงานป ๒๕๖๐  

(๑) การเขารวมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting และ PITZ Collaboration Meeting (เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐)  

ศ.ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง และ ผศ.ดร.สาคร ริมแจม เขารวมประชุมและเจรจาความรวมมือใน PITZ Collaboration Board 

Meeting และ PITZ Collaboration Meeting ณ สถาบัน DESY, Zeuthen เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการประชุม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ดังกลาว ดร.สาครฯ เสนอผลงานวิจัย “Update on Projects and Research Activities at the PBP-CMU LINAC Laboratory” 

นายปรัชญ บุญพรประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอกกลุมวิจัยPITZม.เชียงใหม เสนอผลงานเรื่อง Design of THz TR/DR Station at 

PITZ   

อนึ่ง กอนการประชุม ดร.สาครฯ ไดทํางานวิจัยกับกลุมวิจัย PITZ ณ สถาบัน DESY, Zeuthen ระหวางวันที่                   

๒๙ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (สนับสนุนคาเดินทางโดยศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส และสวนอ่ืนสนับสนุนโดย DESY)   

 

(๒) การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย 

• กลุม PITZ กําลังเริ่มโปรแกรมวิจยัใหม คือ Green cathode for electron RF gun, Ellipsoidal photocathode 

laser for small emittance electron beam และ Ultrafast electron diffraction  

• ศ.ดร.ถิรพัฒน วิลยัทอง และ ผศ.ดร.สาคร รมิแจม หารือกับ Dr. Frank Stephan หัวหนาผูประสานงาน PITZ และ

สรุปวาจะมีการรวมกันพัฒนา  

๑. Ultrafast electron diffraction ซึ่งปจจุบันยังไมมีการวิจัยและทดลองในไทย  

๒. MIR/THz Free Electron Lasers ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

(๓) การพัฒนา Free Electron Laser ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔) การไปรวมทําวิจัยของนักวิจยัและนกัศึกษาท่ีสถาบันเดซี 

• นายชัยพัฒนา ใสสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ท่ีปรึกษา : ผศ.ดร.สาคร ริมแจม และ Dr. Frank Stephan) ไดเดินทางไปทําวิจัยท่ีสถาบันเดซี เมืองซอยเธน เปน

ระยะเวลา ๑ ป ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

• นายวุฒิพงษ ทองภักดี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร จะเดินทางไปวิจัยณ DESY 

Zeuthen ป ๒๕๖๑ หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลว 

 

๔.  ความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และสถาบัน DESY สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 ความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ กับสถาบันเดซี ตั้งแตป ๒๕๕๖ - ปจจุบัน ดังน้ี 

- ป ๒๕๕๖ ไดรับบริจาคระบบกระจกโฟกัส ๔ ระบบ จากสถาบันเดซีเพ่ือนํามาใชเปนระบบลําเลียงแสงซินโครตรอน

ใหแกสถานีทดลอง 

- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนไดทําการถอดระบบเพ่ือนํามาศึกษาวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม ๒ ประการ คือ       

(๑) การปรับตําแหนงกระจก และ (๒) การปรับความโคงกระจกดวยแรงกดเชิงกล (mirror bender) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

- เดซีไดมอบแบบวิศวกรรมของระบบคัดเลือกพลังงานรังสีเอกซ (Double Crystal Monochromator, DCM) เพ่ือ

เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจะไดนําความรูไปออกแบบและผลิตระบบคัดเลือกพลังงานรังสีเอกซไดเอง 

- สถาบันไดทําการออกแบบเชิงทัศนศาสตรของระบบลําเลยีงแสงท่ีชอง ๗.๑W สําหรับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซโดยใช

ระบบกระจกท่ีไดรับจากเดซี แตไมสามารถนําไปสรางไดเพราะ (๑) ไมทราบความโคงของกระจก (๒) ไมทราบ

คุณสมบัติท่ีชัดเจนของแสงท่ีชอง ๗.๑W  

- จําเปนตองมีเครื่องวัดความโคงกระจก หรือ Long Trace Profilometer ซึ่งไดรวมสรางกับสถาบันมาตรวิทยา  และได

ทําการจัดซื้อครุภัณฑสําคัญๆ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมเพ่ือเก็บขอมูลและการทดสอบกับกระจกโฟกัสรังสีเอกซ

เรียบรอยแลว  

- ในป ๒๕๖๑ สซ. จะทําการวัดคุณสมบัติของแสงท่ีชอง ๗๑.W จากน้ันจึงจะสามารถนํากระจกท่ีไดรับบริจาคมาใชเปน

ระบบลําเลียงแสงยานรังสีเอกซของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนตอไปได 

 

เคร่ืองวัดความโคงกระจก (Long Trace Profilometer, LTP)  

เครื่องวัดความโคงกระจกอาศัยหลักการตกกระทบของแสงเลเซอรลงบนพ้ืนผิวของกระจกโคงและสะทอนกลับมายังหัววัด 

เพ่ือบันทึกเสนทางของแสงเลเซอร เมื่อทําการสแกนเลเซอรไปตามแนวของกระจก คาท่ีไดจะเปนความชันระหวางตําแหนงตางๆ บน

กระจก ทําใหเราสามารถทราบถึงรูปแบบของผิวกระจก (profile) ได ซึ่งโดยท่ัวไปของกระจกสะทอนรังสีเอกซจะมีคารัศมีความโคงใน

ระดับกิโลเมตร จึงจําเปนตองอาศัยเครื่องมือท่ีมีความแมนยําสูงในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร 

โครงการเครื่องวัดความโคงกระจก หรือ Long Trace Profilometer เริ่มปงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๒ ป ในไตรมาสท่ี 

๔ ของปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเปนเครื่องแรกท่ีสรางเองในประเทศไทย ปจจุบันไดติดตั้งเครื่อง LTP แลว ณ หองสะอาด (Clean 

Room : Class-๑๐๐๐) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณราว ๖ ลานบาท แตหากซื้อเครื่องจาก

ตางประเทศอยูท่ีราว ๑๘ ลานบาท 

 

๕.  โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี 

ในการดําเนินงานเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนดังกลาว สวทช. ไดจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการคัดเลือก

นักศึกษาในเบ้ืองตน แลวนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย 

เพ่ือใหเปนนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเขารวมวิจัยในสถาบันเดซี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการ คือ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)   

คุณสมบัติผูสมัคร 

๑) เปนนิสิต/นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาช้ันปริญญาตรี ปท่ี ๓ – ๔ หรือนักศึกษาปริญญาโท ปท่ี ๑ – ๒ ท่ีศึกษาอยูในประเทศไทย 

๒) เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๒๕ 

๓) อายุไมเกิน ๒๕ ป 

๔) ศึกษาในสาขาฟสิกส 

๕) ตองมีความรูภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟง อาน เขียน ไดดี) 

ข้ันตอนการคัดเลือก 

- คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาในข้ันตนโดยการสอบสัมภาษณ จํานวนหน่ึง 

- นํารายช่ือปรึกษาสถาบันเดซี เพ่ือหาท่ีปรึกษา (supervisor) ของนักศึกษาท่ีเหมาะสม 

- ถวายรายช่ือเพ่ือทรงคัดเลือกข้ันสุดทาย จํานวน ๔ คน เพ่ือเขารวมวิจัยในสถาบันเดซี 

สิ่งท่ีผูไดรับการคัดเลือกไดรับ 

- เขาศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ในชวงกอนการเดินทางไป 

- เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการนําเสนองานวิจัย 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

- เขารวมโครงการท่ีเดซีเปนเวลา ๘ สัปดาห ในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน โดยสถาบันเดซีรับผิดชอบ

คาใชจายเปนคาท่ีพัก และคาครองชีพขณะท่ีนักศึกษาทํางานอยูท่ีเดซี สวน ฝายไทย โดย สวทช.รับผิดชอบ

คาใชจายเปนคาเดินทางระหวางประเทศ และเงินเพ่ิมพิเศษอีกเล็กนอย 

- ผูแทนประเทศไทยกลับมาแลวตองมาเสนอผลงานใหคณะกรรมการทราบ และไปบรรยายเผยแพร ตามงานประชุม

วิชาการท่ีไดรับการรองขอ  

 ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๖๐  ไดดําเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซ ีจํานวน ๑๕ รุน มีนักศึกษาเขารวมโครงการฯ แลว

จํานวน ๓๗ คน และผูแทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี ประจําป ๒๕๖๐ รุนท่ี ๑๕ จํานวน ๔ คน ดังน้ี 

๑) นายชลิต เมืองลาย 

- ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาโท ปท่ี ๒ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปฏิบัติงานวิจัยดาน Astroparticle physics ณ เมอืงซอยเธน 

๒) นายกันตภณ เจนแสงจันทร 

- ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปท่ี ๓ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปฏิบัติงานวิจัยดาน Astroparticle physics ณ เมอืงซอยเธน 

๓) นางสาวขจีวรรณ บัวกอ  

- ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ป ท่ี ๔ ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- ปฏิบัติงานวิจัยดาน Photon science ในกลุมวิจัย PETRA III เมืองฮัมบูรก  

๔)  นายรชาลิส  มหารักษิต 

- ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปท่ี ๔ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ปฏิบัติงานวิจัยดาน Particle physics III เมืองฮัมบูรก  

 

กิจกรรมกอนการเดินทางสําหรับนักศึกษาประจําป ๒๕๖๐ 

นักศึกษาโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี ประจําป ๒๕๖๐ ไดเขารับการอบรมและเตรียมความพรอม ๓ ครั้ง ดังน้ี 

๑. กิจกรรมรุนพ่ีพบรุนนอง เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธานี 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฟสิกสอนุภาคพ้ืนฐาน จัดโดย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ วันท่ี ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

๓. การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนองานวิจัย วันท่ี ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนยประชุม

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 

กิจกรรมระหวางเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี : ผูแทนประเทศไทยป ๒๕๖๐ (๑๘ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๐) 

๑. นางสาวขจีวรรณ บัวกอ  

Experimental Investigation of the Phase Stability in Ringwoodite and Wadsleyite 

๒. นายรชาลสิ มหารักษิต  

Energy Dependence of in Pythia 8 

๓. นายชลิต เมืองลาย  

Identifying Cosmic Ray Electrons with Direct Cherenkov Light 

๔. นายกันตภณ เจนแสงจันทร  

Grain Acceleration in the Interstellar Medium (ISM) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

กิจกรรมสังคม 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เขาพบทานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบูรก นายซเตฟาน คารสเทิน โครหน (Mr. Stefan Karsten 

Krohn) ผูสนับสนุนเงินทุนอยางตอเน่ือง จํานวน ๒,๐๐๐ ยูโร/คน/ป (หมายเหตุ : นาย จอมพจน วงศเพชรอักษร ยืนหลังสุด นักศึกษา

ภาคฤดูรอนเดซี ๒๕๕๙ ไดรวมขาพบดวย)  

 

๖.  กิจกรรมของ ดร.ชญานิษฐ อัศวต้ังตระกูลดี นักวิจัยวิจัยหลังปริญญาเอกท่ี DESY (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๑๘)   

(สถาบันเดซีสนับสนุนคาใชจายในการไปทํางานท่ีเดซีท้ังหมด) 

• วิเคราะหขอมูลฟสิกส (Physics Analysis) รวมกับคณะวิจัยอนุภาคฮิกส (Higgs boson) ท่ีคนพบเมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ 

เพ่ือศึกษาและพิสูจนทฤษฎีสมมาตรยิ่งยวด (Supersymmetry) ซึ่งเช่ือวาจะชวยหาคําตอบทางฟสิกสท่ียังสรุปไมได 

โดยเฉพาะ สสารมืด (Dark matter) 

• รวมประชุมนานาชาติในฐานะผูแทนของความรวมมือฮิกส (CMS Collaboration) เพ่ือเสนอผลงานวิจัยดานฮิกส

ในการประชุมวิชาการ DIS2017 (25th International Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related 

Topics) วันท่ี ๓ - ๗ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ เมืองเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ และการประชุมวิชาการ EPS-

HEP2017 (European Physical Society Conference on High Energy Physics) วันที่๕ - ๑๒ กรกฎาคม           

ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  

• เปนประธานการประชุมยอยเร่ืองฮิกสในการประชุมตางๆ ดังนี ้

- การประชุมประจาํปซีเอ็มเอสเยอรมัน (Germany CMS) ณ มหาวิทยาลัย RWTH เมืองอาเคน ประเทศ

เยอรมัน วันท่ี ๔ - ๖ ตลุาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ 

- การประชุมประจําป “ฟสิกสยานเทรา (Physics at the Terascale)” ท่ีสถาบันเดซี วันท่ี ๒๘ - ๒๙ 

พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๗ 

• การปรับปรุง (upgrade) เคร่ืองตรวจจับอนุภาคของ CMS ชวงเดือนมกราคม - มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๖ 

- รวมโครงการเทคโนโลยีพลาสมาทําความสะอาดผิวหนาของใยคารบอน (carbon fiber) ดวยหุนยนต     

มีหนาท่ีออกแบบโปรแกรมเคลื่อนยายหัวยิงพลาสมาเพ่ือทําความสะอาดผิวหนาดังกลาว ใยคารบอนน้ี

นับเปนสวนประกอบสําคัญหน่ึงของเครื่องตรวจจับอนุภาค 

- รวมโครงการทดสอบลําอนุภาคโดยการตรวจวัดคณุภาพของเซนเซอรท่ีจะนํามาใชในเครื่องตรวจจับ

อนุภาค  

• เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเคร่ืองตรวจจับอนุภาคท่ีสถาบันเดซี ชวงเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ 

- บรรยายในหัวขอเทคโนโลยีการทําความสะอาด ผิวหนาดวยเครื่องยงิพลาสมา 

- เรียนรูและฝกทดลองทําใยคารบอนเสริมพลาสติก (Carbon Fiber Reinforced Plastic : CFRP) ซึ่งเปน

วัสดุความทนทานสูงและถูกใชงานอยางแพรหลายในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต 

เปนตน 

• เฝาระวังท่ีหองปฏิบัติการ CMS ท่ี CERN เพ่ือควบคุมการรับขอมูลไดแกตรวจคุณภาพขอมูล (Data Quality 

Monitoring) และการตรวจกรองขอมูลระดับ ๑ (Level-๑ Trigger Monitoring) โดยดาํเนินการตลอดท้ังป ค.ศ. ๒๐๑๗ 

• เขารวมการประชุมประจําปของ CMS ท่ี CERN 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 ขอเสนอเพ่ือทราบ 

--------------------------------------------- 
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๑. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ      ประธานอนุกรรมการ 

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ      รองประธานคณะอนุกรรมการ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

๓. ดร.กอปร กฤตยากีรณ      อนุกรรมการ 

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔. ดร.คณุหญิงกัลยา โสภณพนิช      อนุกรรมการ 

๕. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล      อนุกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๖. ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลยัทอง     อนุกรรมการ 

๗. อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั      อนุกรรมการ 

๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี     อนุกรรมการ 

๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม      อนุกรรมการ 

๑๐. นางฤทัย จงสฤษดิ์       อนุกรรมการ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

๑๑. ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สจุิตจร      อนุกรรมการ  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

๑๒. นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ ์     อนุกรรมการ  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

๑๓. นางสาวศศิพันธุ ไตรทาน      อนุกรรมการและเลขานุการ  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 


