
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๔ โครงการความรวมมือไทย - สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) เพ่ือพัฒนา

กําลังคนและการวิจัยพัฒนา 

(ผูถวายรายงาน :   นายไพรัช ธัชยพงษ, นางเมธินี เทพมณี, นาวาอากาศโทสราวุฒิ สุจติจร, นายบุญรักษา สุนทรธรรม,  

   นายสุทัศน วีสกุล, นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา, นายพรเทพ นิศามณีพงษ, นายวีระพงษ แพสุวรรณ,  

    นางสาววรรณี ฉินศิริกุล, นายอุเทน แสวงวิทย, นายศิวัช พงษเพียจันทร, นายธีร เชาวนนทปญญา,  

    นายเทพชัย ทรัพยนิธิ) 

 

๑.  สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) 

สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ประกอบดวยสถาบันวิจัย ๑๐๔ แหง 

สถาบันการศึกษา ๑๒ สาขา มหาวิทยาลัย ๓ แหงและหนวยงานสนับสนุน ๑๑ แหง หนวยงานของ CAS ตั้งอยูในเมือง/มณฑลตางๆ 

๒๓ เมือง/มณฑลท่ัวประเทศ นอกจากน้ี CAS ยังมีบริษัทในลักษณะ Holding Companies ๒๒ แหง และสาํนักงานในตางประเทศ ๙ 

แหง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ดวย) บุคลากรหลักของ CAS มีจาํนวน ๖๗,๙๐๐ คน ซึ่งเปน

นักวิจัยอาชีพราว ๕๖,๐๐๐ คน กระจายใน ๑๒ สาขาวิจัย ในจํานวนนักวิจัยเหลาน้ี มีระดับศาสตราจารยและรองศาสตราจารยรวม

จํานวน ๒๒,๘๐๐ คน (ขอมูลป ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีมา :  

http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ 

http://english.cas.cn/institutes/) 

กูแคส (GUCAS : Graduate University of Chinese Academy of Sciences) กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ มีสํานักงานใหญ

ตั้งอยูในกรุงปกก่ิง มีวิทยาเขต ๔ แหง (Yuquanlu, Zhongguancun, Olympic Village และ Yanqihu) และศูนยการศึกษาภูมภิาคท่ี 

Shanghai, Chengdu, Wuhan, Guangzhou and Lanzhou ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยของแคส จํานวน ๑๐๔ แหง กูแคส 

เปลี่ยนช่ือเปน ยูแคส (UCAS : University of Chinese Academy of Sciences) ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ยูแคสมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมจํานวน ๔๕,๔๗๙ คน เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ๒๓,๒๘๙ คน (รอยละ ๕๑) ปริญญาโท ๒๒,๑๙๐ คน (รอยละ ๔๙) นอกจากยูแคสจะมีการเรียนการสอนระดับปรญิญาโท 

และปริญญาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร แลว ยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทอ่ืนๆ ท่ีสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศ เชน บริหารธุรกิจ, การเงิน, สถิติประยุกต, จิตวิทยาประยุกต, การแปล, เกษตรศาสตร, เภสัชศาสตร, การบริหาร

วิศวกรรมศาสตร และการบริหารสาธารณะ เปนตน 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๙ ยูแคสมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน ๑๓๙,๖๘๔ คน (ปริญญาเอก ๖๗,๕๔๔ คน และปริญญาโท 

๗๒,๑๔๐ คน) ยูแคสเปนศูนยรวมของศาสตราจารยผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีนซึ่งมีความสามารถท้ังการสอนและการ

ทําวิจัย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ยูแคสมีอาจารยประจําท่ีทํางานเต็มเวลาจํานวน ๔๔๒ คน มีศาสตราจารย ๒,๕๙๙ คน อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑๑,๗๒๑ คน (เปนสมาชิกของสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน ๒๘๓ คน และเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธปริญญา

เอก ๖,๔๓๒ คน (ขอมูล ป ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีมา : http://english.ucas.ac.cn/index.php/about-ucas/introduction) 

 

๒.  การเสด็จเยือนยูแคส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดําริใหศึกษาแนวทางความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางท้ังสองประเทศ โดย

ขยายความสัมพันธทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ไทยท่ียังมีความขาดแคลนอยู 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเยือนยูแคส จํานวน ๕ ครั้งคือ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘, ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๑, ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๔, ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

http://english.cas.cn/institutes/


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.  การลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ระหวางสํานักงานก.พ. กับยูแคส 

สํานักงาน ก.พ. ไดสนองพระราชดําริเพ่ือเสริมสรางความสมัพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยรีะหวางประเทศท้ังสอง โดย

ไดลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือฯ ดังกลาวระหวางสํานักงานก.พ.และกูแคส Graduate University of the Chinese 

Academy of Sciences : GUCAS) (ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กูแคสไดเปลี่ยนช่ือเปนยูแคส (UCAS : University of Chinese Academy of 

Sciences) โดยมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) จํานวน ๔ ครั้ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรง

ประทับเปนประธานในพิธีลงนามดังกลาว ดังน้ี 

• ครั้งท่ี ๑: ในการเสด็จเยือนกูแคสครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)  

ครั้งท่ี ๑ ระหวางยูแคสและสาํนักงานก.พ. อาย ุ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)  

และสามารถตออายุได 

• ครั้งท่ี ๒: ในการเสด็จเยือนยูแคสครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ไดมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)  

ครั้งท่ี ๒ ระหวางยูแคสและสาํนักงานก.พ. อายุ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  

และสามารถตออายุได โดยเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจาก ๔ คนตอป เปน ๒๐ คนตอป พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

ฝายไทย – ฝายจีนเพ่ือพัฒนาความรวมมือ 

• ครั้งท่ี ๓: ในการเสด็จเยือนยูแคสครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ไดมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)  

ครั้งท่ี ๓ ระหวางยูแคสและสาํนักงานก.พ. อายุ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  

และสามารถตออายุได ซึ่งมีเง่ือนไขทํานองเดียวกับการลงนามครั้งท่ี ๒ 

• ครั้งท่ี ๔: ในการเสด็จเยือนยูแคสครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ไดมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ครั้งท่ี 

๔ ระหวางยูแคสและสํานักงาน ก.พ. อายุ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

และสามารถตออายุได โดยเง่ือนไขอ่ืนๆ มีทํานองเดียวกับการลงนามครั้งท่ี ๓ 

ขอตกลงในบันทึกความเขาใจ (MoU) 

๑) ท้ังสองฝายจะสนับสนุนใหมีการสงบุคคลไปศึกษาระดบัปรญิญาโท หรือเอก ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ียูแคส 

ไมเกินปละ ๑๐ ทุน โดยทางยูแคส สนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา (tuition fee)   ครึ่งหน่ึงของคาใชจายท้ังหมด ท่ี

เหลือสนับสนุนโดยสํานักงานก.พ.ท้ังสองฝายจะสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นดานการวิจัย และบุคลากรทางดานการ

วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒) ท้ังสองฝายจะผลดักันเปนเจาภาพการประชุมผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือรวมกันติดตามการดําเนินงานและแกไขปญหา 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ 

     เง่ือนไขการรับทุน 

๑) กรณผีูไดรับทุนเปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของ 

ทางราชการชดใชทุน ณ สวนราชการ/หนวยงานท่ีเปนตนสังกัด 

๒) กรณผีูไดรับทุนไมไดเปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามขอ ๑ จะจดัสรรใหปฏิบัติ

ราชการชดใชทุนในสวนราชการท่ีเปนกระทรวง กรมฝายพลเรือน หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 

ตามความเหมาะสม 

     การลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ครั้งท่ี ๔  ป ๒๕๖๐ 

เน่ืองจากบันทึกความเขาใจ (MoU) ครั้งท่ี ๓ ไดครบกําหนดอายุ ๓ ป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ท้ังสองฝายจึงเห็นควรจดัพิธีลง

นามบันทึกความเขาใจ (MoU) ครัง้ท่ี ๔ ในวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ียูแคส กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเง่ือนไข

สวนใหญเชนเดียวกับปท่ีผานมา ยกเวนอายุของ MoU ไดขยายจาก ๓ ป เปน ๕ ป ดังน้ี 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑) สนับสนุนใหผูรับทุนรัฐบาลไทยศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ียูแคส รวมการปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นไมเกิน 

๑ ป และรวมการศึกษาภาษาจีนกอนเขาศึกษาในหลักสตูรปกต ิ

๒) อายขุอง MoU คือ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และสามารถตออายุได 

๓) ยูแคสสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ครึ่งหน่ึง ท่ีเหลืออีกครึ่งหน่ึงรวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ ของนักศึกษา 

รับผิดชอบโดยสํานักงาน ก.พ. (คิดเปนคาใชจายท่ีสนับสนุนโดยยูแคส: ๒,๖๕๐ เหรียญสหรัฐ และ สนับสนุนโดย

สํานักงาน ก.พ.: ๑๘,๙๐๐ เหรียญสหรัฐตอทุนตอป) นอกจากน้ีสํานักงาน ก.พ. ยังสนับสนุนคาเรียนภาษาจีนเปนเวลา 

๑ ป ในอัตรา ๓,๖๐๐ เหรียญสหรฐั 

 

๔.  การดําเนินการจัดสรรทุน สํานักงาน ก.พ. – ยูแคส ป ๒๕๖๐ 

การดําเนินการจัดสรรทุน/สรรหาผูรับทุนในปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีดังน้ี   

๑) จํานวนทุนท่ีจัดสรร ๕ ทุน แบงเปน (๑) ทุนบุคคลท่ัวไป จํานวน ๓ ทุน (๒) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จํานวน ๒ ทุน 

๒) สาขาวิชาท่ีกําหนดใหศึกษา เนนสาขาท่ีมีบันทึกความเขาใจ (MoU) ระหวางสถาบันวิจยัของไทยและสถาบันวิจัยของ 

Chinese Academy of Sciences ไดแก การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) หรือ Space Technology หรือ

ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาคและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับแสงซินโครตรอน (Accelerator Physics and Synchrotron 

Technology) หรือการประมวลภาษาธรรมชาติและการแปลภาษาดวยคอมพิวเตอร (Natural Language Processing, 

Machine Translation) หรือ หุนยนตอัตโนมัติ (Robot Automation) หรือ ระบบจําลองนํ้าสําหรับการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ (Hydrological Model for Climate Change) หรือ ดาราศาสตร (Astronomy) หรือ Astrophysics 

 

๔.๑ คาใชจายในการสนับสนนุผูรับทุน 

รายการ จํานวนคาใชจายโดยประมาณ 

(เหรียญสหรัฐตอคนตอป) 

หมายเหต ุ

คาเลาเรียน ๒,๖๕๐๐  สํานักงาน ก.พ. และ UCAS รับผดิชอบฝายละครึ่ง  

โดยคาเลาเรียนเต็มจาํนวนประมาณ ๕,๓๐๐ เหรียญ

สหรัฐ ตอป  

คาหนังสือ ๒๐๐  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจาย  

คาประกันสุขภาพ ๑๒๐  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจาย  

คาใชจายประจําเดือน ๑๕,๖๐๐  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจาย  

คาใชจายในการดูแลนักเรียน   

 - เงินชดเชย ๑๕๐  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจาย  

 - คาใชจายเบ็ดเตล็ด ๑๘๐  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจาย  

รวม ๑๘,๙๐๐   

 สํานักงาน ก.พ. สนับสนุนคาเรียนภาษาจีนเปนเวลา ๑ ป ในอัตรา ๓,๖๐๐ เหรยีญสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๔.๒ ผูท่ีไดรับทุนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐  

สํานักงาน ก.พ. ไดดาํเนินการจัดสรรทุนน้ีแลว จํานวน ๒๕ คน โดยจบปริญญาเอกและกลับมารับราชการ/ปฏิบัติงานใน

ประเทศไทยแลว ๑๑ คน กําลังศึกษา ณ ยูแคส จํานวน ๑๔ คน และอยูระหวางการเตรยีมความพรอมสําหรบัการศึกษาตอ จํานวน ๒ 

คน รายละเอียดดังน้ี 

ทุนป จํานวนผูรับทุน รายช่ือผูรับทุนท่ีจบการศึกษาแลว รายช่ือผูรับทุนท่ียังศึกษาอยู 

ป ๒๕๕๒ ๓ คน ๑) นายฐนวรรธน ปยะโมสถ 

๒) นางสาวฐิติมา สงเคราะห 

๓) นายวราวุฒิ ศุภมติรมงคล 

 

ป ๒๕๕๓ ๕ คน ๑) นายภีระ ยมวัน 

๒) นายธีร เชาวนนทปญญา 

๓) นางสาวนิลเนตร อัศวะศริิจินดา 

๔) นายบุญรตัน ผลเจริญ 

๕) นายนิรันตร จตไุพบูลย 

 

ป ๒๕๕๔ ๓ คน ๑) นายทิวัตถ พงศถาวรกมล ๑) นายชนก ทวมจร 

๒) นายธนะพงษ พิมพเสน 

ป ๒๕๕๕ ๑ คน ๑) นายประสาร คดิด ี  

ป ๒๕๕๖ ๔ คน ๑) นายธวัชชัย นาอุดม 

 

๑) นายฐาปนา บุญชู 

๒) นายสอนกิจจา บุญโปรง 

๓) นายพีรเชษฐ ปอแกว 

ป ๒๕๕๗ ๓ คน  ๑) นายภูสิทธ ประสงค  

๒) นางสาวผกาสุคนธ เมฆรัตนชัย 

๓) นายลลติภัทร มานะมั่นชัยพร 

ป ๒๕๕๘ ๓ คน  ๑) นางสาวนันทนิตย สรุพันธุ  

๒) นายนวมินทร สงวนหมู 

๓) นางสาวเบญจมาศ โตวรานนท 

ป ๒๕๕๙ ๓ ทุน  ๑) นางสาวรพิสา จารปญญาชีพ  

๒) นายปยวัฒน ปติกุลธรรม 

๓) นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร 

ป ๒๕๖๐ ๒ คน  อยูระหวางการเตรยีมความพรอมใน

การศึกษาตอ และจะเดินทางประมาณ

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) นางสาวณัฏฐา สกานุพงษ 

๒) นางสาวพิรุณรัตน เดชบํารุง 

  

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๔.๓ ผูรับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 

 ผูรับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน ๑๑ คน ปฏบัิติหนาท่ีในหนวยงานในประเทศ ในสายงานตางๆ สรุปไดดังน้ี 

• ปฏิบัติงานเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๔ คน 

• ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย/หนวยงานของรัฐ จํานวน  ๒ คน 

• รับราชการ  จํานวน  ๔  คน 

• อยูระหวางการพิจารณาเลือกสถานท่ีชดใชทุน  จํานวน ๑ คน 

 

๕.  ความรวมมือดานวิจัยไทย-แคส 

  นับตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๑๗  จนถึงปจจุบัน สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทย จํานวน ๑๐ แหง ไดลงนามความรวมมือ (MoU) 

กับสถาบันวิจัยของแคส  จํานวน ๑๒ แหง ดังน้ี 

ปท่ีลงนาม ความรวมมือ (MoU) ระหวางสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทย กับ สถาบันวิจัยของแคส 

ค.ศ. ๒๐๐๗ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ YNO: Yunnan Observatories 

ค.ศ. ๒๐๐๙ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ RADI: Institute of Remote Sensing and Digital Earth 

ค.ศ. ๒๐๑๐ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน SSRF: Shanghai Synchrotron Radiation Facility 

ค.ศ. ๒๐๑๐ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

สวทช. 

ICT: Institute of Computing Technology 

ค.ศ. ๒๐๑๑ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร IAP: Institute of Atmospheric Physics และ 

IGSNRR: The Institute of Geographic Sciences  

             and Natural Resources Research 

ค.ศ. ๒๐๑๑ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี College of Physical Sciences, UCAS และ 

IHEP: Institute of High Energy Physics 

ค.ศ. ๒๐๑๓ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. NCNST:  National Center for Nanoscience and  

 Technology   

ค.ศ. ๒๐๑๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร IEECAS: Institute of Earth Environment, CAS at Xian 

ค.ศ. ๒๐๑๖ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร IMR: Institute of Metal Research at Shenyang 

ค.ศ. ๒๐๑๗ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาต ิ ASIPP: Institute of Plasma Physics 

Anhui, Hefei 

ค.ศ. ๒๐๑๗ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ NAOC: National Astronomical Observatory of 

China, CAS 

ค.ศ. ๒๐๑๗ โครงการความรวมมือไทย-จูโน ประกอบดวย  

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

๒. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

๓. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

IHEP: Institute of High Energy Physics 

 

๕.๑  การกํากับดูแลโครงการวิจัยไทย-แคส 

สํานักงาน ก.พ. ไดแตงตั้งคณะทํางานรวมในการกํากับดูแลแนวทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลยูแคส มีหนาท่ีกําหนด/

กํากับดูแลแนวทางการศึกษาใหเปนไปตาม MOU, แนะนําดานวิชาการและงานวิจัย, แนะนําดานหนวยงานท่ีจะกลับมารับราชการ 

และประสานรวมมือกับยูแคส ซึ่งมีศาสตราจารย ดร. ไพรัช ธัชยพงษ เปนประธานคณะทํางาน และคณะทํางานประกอบดวย รอง



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

เลขาธิการ ก.พ., รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติฯ, ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ, ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตรฯ, อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, ผูอํานวยการศูนยนาโนเทค สวทช., ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี สพร., คุณวิสา แซเตีย  

ศูนยประสานงานนักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 ๕.๒   ความรวมมือดานดาราศาสตร ระหวาง สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) กับ Yunnan 

Observatories (YNO) และ National Astronomical Observatory of China (NAOC), CAS 

 (๑) ความรวมมือกับ National Astronomical Observatory of China (NAOC), CAS 

 เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) โดย ผูอํานวยการสถาบัน ไดลงนามบันทึกความเขาใจ 

(MoU) ระหวาง สดร. และ National Astronomical Observatory of China (NAOC) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารีทรงเปนประธานในพิธีการลงนามดังกลาว และในวันเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได

เสด็จฯทอดพระเนตรกลองโทรทรรศนวิทยุ Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) ซึ่งเปนกลองโทรทรรศน

วิทยุท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีเสนผานศูนยกลาง ๕๐๐ เมตร ท่ีมณฑลกุยโจว 

 ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สดร. เริ่มดําเนินการจัดสรางกลองโทรทรรศนวิทยุเสนผาศูนยกลาง ๔๐ เมตร ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งคาด

วาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะทําใหนักวิจัยไทยมีโอกาสไดใชกลองโทรทรรศนวิทยุของไทยรวมการทดลองระดับโลก (World-

class) อยางกลอง FAST ได ซึ่งจะทําใหนักวิจัยไทยมีโอกาสในการคนพบพัลซาร (Pulsar) ใหมๆ และการระเบิดแบบฉับพลันทาง

คลื่นวิทยุ (Fast Radio Burst: FRB) อีกเปนจํานวนมากซึ่งจะเปนการคนพบทางดาราศาสตรท่ีสําคัญในอนาคต 

 (๒) ความรวมมือกับ Yunnan Observatories 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) รวมมือกับ Yunnan Observatories ติดตั้งกลองโทรทรรศน

ควบคุมระยะไกลขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๗ เมตร ของไทย ณ หอดูดาวเกาเหมยกู เมืองลี่เจียง ประเทศจีน และเมื่อวันท่ี ๖ เมษายน 

๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จเยือนหอดูดาวเกาเหมยกู นอกจาน้ี สดร.ไดลงนามความรวมมือกับ

หอดูดาวยูนนานเมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในการดําเนินโครงการวิจัยรวมดานระบบดาวคูแบบใกลชิด เรื่อง “Deep Low Mass 

Ratio Over-Contact Binary System” เพ่ือศึกษาการหลอมรวมเปนดาวเดี่ยวมวลมาก โดย สดร. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ สวนหอดูดาวยูนนานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก National 

Natural Science Foundation of China (NSFC) ในโครงการ Sino-Thai Collaboration ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 นอกจากน้ี ยังมีนักวิจัยจากหอดูดาวยูนนานมาปฏิบัติงานท่ี สดร. ไดแก ดร.เจียเจียเหอ (Jia Jia He) มาปฏิบัติงานเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และ ดร.เน่ียนปงหลิว (Nian-Ping Liu) มาปฏิบัติงานท่ี สดร. ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยนักวิจัยจากหอดูดาวยูน

นานเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือสังเกตการณและวิเคราะหขอมูลของดาวคูในโครงการวิจัยรวม มีผลงานวิจัยตีพิมพและเสนอท่ีประชุม

วิชาการ เชน 

• He, J.-J.; Qian, S.-B.; Soonthornthum, B. in  “The First Photometric Investigation of the Neglected W 

Uma Type Binary Star, V532 Monocerotis”, November 2016, The Astronomical Journal, Vol. 152, Issue 

5, Article id.120, 8pp.(2016) 

• Liu, N.-P.; Soonthornthum, B.; Qian, S.-B.; Mrktrichian D.; Rattanasoon, S.; in “Searches and studies on 

semidetached K-type binaries”, NARIT Colloquium (2016) 

รวมท้ังชวยพัฒนาซอฟตแวรวิเคราะหขอมูลโฟโตเมตรีของระบบดาวคูเพ่ือใชในโครงการความรวมมือของท้ังสองหนวยงาน 

 สดร.ไดจัดสงบุคลากรไปศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีหอดูดาวยูนนาน จํานวน ๑ คน คือ นายทวิจรัส สาโรจนสกุลชัย ซึ่งไดรับ

ทุนตามความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ.  ยูแคส เริ่มศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอดูดาวยูนนาน โดยทํา

วิทยานิพนธเรื่อง “Investigations and Observations of Deep Contact Binary Systems” ปจจุบันมีผลงานวิจัยท่ีอยูระหวาง



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

เตรียมตีพิมพจํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) TY Pup: A Deep Contact Binary with a Cool Stellar Companion (๒) Photometric 

Monitoring of Active Marginal Contact Binary RW Dor ในการศึกษาวิจัยน้ัน นายทวิจรัสฯ ไดใชกลองโทรทรรศนควบคุม

ระยะไกล PROMPT8 ของ สดร. ท่ีประเทศชิลี และกลองโทรทรรศนของ สดร. ณ หอดูดาวเกาเหมยกู ประเทศจีน คาดวาจะจบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 ๕.๓ โครงการความรวมมือไทย-จูโน ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ กับ Institute of High Energy Physics (IHEP) 

(๑) โครงการ JUNO คืออะไร? 

JUNO ยอมาจาก Jiangmen Underground Neutrino Observatory เปนสถานีตรวจวัดนิวตริโนใตดินตั้งอยู ท่ีเมือง 

เจียงเหมิน มณฑลกวางตุง โดยมีจุดประสงคหลักของการทดลอง JUNO คือเพ่ือตรวจวัดลําดับช้ันของมวลของนิวตริโน (neutrino       

mass hierarchy) ซึ่งมีอยู ๓ ชนิด และวัดคาพารามิเตอรของการแกวงกวัดระหวางนิวตริโน การคนพบจากการตรวจวัดดังกลาวจะ

นําไปสูความรูท่ีชวยอธิบายวาทําไมเอกภพปจจุบันจึงเหลือเพียงสสารและไมมีปฏิสสาร ในขณะท่ีตอนกําเนิดของเอกภพ (Big Bang) 

น้ันมีท้ังสองประเภท การทดลองน้ีจะตั้งอยูใตดินลึกประมาณ ๗๐๐ เมตร เพ่ือลดสัญญาณรบกวน ซึ่งในขณะน้ีอยูระหวางการกอสราง

และคาดวาจะเริ่มตรวจวัดไดในป พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบาลจีนอนุมัติงบประมาณ ๓๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สําหรับการดําเนินโครงการน้ี โดยทุนวิจัยมาจากสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน และการทํางานจะเปนความรวมมือนานาชาติรวม ๑๖ 

ประเทศ ๗๑ หนวยงาน 

(๒) ความรวมมือระหวางไทยและ IHEP 

เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) กับสถาบันฟสิกสพลังงานสูง (IHEP) ของสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (CAS) ท่ีสถาบันฟสิกส

พลังงานสูง กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนประธาน ในพิธีลง

นามดังกลาว 

(๓) บทบาทของไทยในโครงการความรวมมือไทย-จูโน 

JUNO เปนการทดลองท่ีใชของเหลวเรืองแสงเมื่อทําอันตรกิริยากับไอออน (liquid scintillator (LS)) ประมาณ ๒๐ กิโลตัน 

ในการตรวจวัดนิวตริโน LS บรรจุในถังอะคริลิกทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง ๓๕.๔ เมตร ท่ีตั้งอยูในบอบรรจุนํ้าเพ่ือทําหนาท่ี

ปองกัน กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติโดยรอบ รอบถังอะคริลิกมีหลอดโฟโตมัลติพลายเออร (PMT) จํานวนมากติดตั้งอยู เพ่ือตรวจวัด

สัญญาณเมื่อนิวตริโนทําอันตรกิริยากับโปรตอน อิเล็กตรอนหรืออะตอมของธาตุใน LS อยางไรก็ดีสนามแมเหล็กโลกมีผลตอการทํางาน

ของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร  

ดังน้ันนักวิจัยของไทยจากหนวยงานท้ัง ๓ แหงจึงมีบทบาทในการคํานวณ จําลองการสราง และสรางตนแบบขดลวด

สนามแมเหล็กลอมรอบถังอะคริลิกสาํหรบัหักลางสนามแมเหลก็โลก (shielding coils) โดยมีงบประมาณรวม ๑๕ ลานบาท (หนวยงาน

ละ ๕ ลานบาท) ในระยะเวลา ๓ ป (ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

 (๔) การพัฒนากําลังคน 

วันท่ี ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการความรวมมือไทย-จูโน (ประกอบดวย ๓ หนวยงานของไทย คือ สดร. มทส. และ

จุฬาฯ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Earth Magnetic Field Shielding for JUNO 2017 ณ โรงแรมเบยวิว พัทยา  มี

ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนนักวิจัยไทยจํานวน ๒๘๙ คน และนักวิจัยจีน จํานวน ๗ คน โดยนําเสนอผลงานท่ีเก่ียวของรวม 

๑๔ เรื่อง 

นายอนุตร สังฆะนักวิจัยผูชวย สดร. และนายธีระภัทร พายุพล นิสิตจุฬาฯ รวมปฏิบัติงานท่ี มทส. ในระหวางเดือนสิงหาคม - 

กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาการหักลางสนามแมเหล็กโลก  

วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ศ.ดร.ยูเปง  แยน มทส.นํานักศึกษาปริญญาโท จํานวน ๒ คน คือ นายจุลนันทน ทรงวัฒนา มทส.

และ นายธีระภัทร พายุพล นิสิตจุฬาฯ เขาหารือกับผูเช่ียวชาญของ IHEP เก่ียวกับการออกแบบการหักลางสนามแมเหล็กโลก โดย



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

นักศึกษาท้ังสอง จะรวมปฏิบัติงานวิจัยกับผูเช่ียวชาญของ IHEP เปนเวลา ๒ เดือนตังแต ๑๑ กันยายน - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่ง 

IHEP สนับสนุนคาเบ้ียเลี้ยงของนักศึกษา สวน มทส.และจุฬาฯ รับผิดชอบคาเดินทางของนักศึกษา 

 

 ๕.๔  ความรวมมือดานภูมิสารสนเทศและอวกาศ ระหวาง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 

(สทอภ.) กับหนวยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 (๑) ศูนยภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-Informatics; SCGI) และมหาวิทยาลัยอูฮั่น 

 เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ มีการลงนามใน MOU on SCGI Master Program ระหวาง มหาวิทยาลัยอูฮั่น มหาวิทยาลัย

บูรพา และ สทอภ. ณ เมืองอูฮั่น ประเทศจีน โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (SCGI 

Master Program) ซึ่งเปนหลักสูตรตามความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยอูฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และสทอภ. จะเปดรับสมัคร

นักศึกษาระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะเริ่มเปดสอนในเดือนสิงหาคม พ..ศ. ๒๕๖๑ โดย

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดสรรทุนการศึกษาใหจํานวนหน่ึง 

 งานวิจัยเรื่อง “Precipitable Water Vapor (PWV) in near real-time” โดยนายประมินทร พิชิตการคา สทอภ. รวมวิจัย

กับ Prof. Chi Shuang/Prof. Min Li มหาวิทยาลัยอูฮั่น โดยใชขอมูลจากดาวเทียมนําทาง Beidou และดาวเทียม GNSS อ่ืนๆ 

(ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๐ SCGI อ.ศรีราชา ชลบุรี จัดหรือรวมจัดการฝกอบรมนานาชาติในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน ๙ ครั้ง 

มีผูเขารวมฝกอบรมจํานวนท้ังสิ้นกวา ๒๐๐ คน จากกวา ๒๐ ประเทศ 

 (๒) ความรวมมือกับ CAS-Institute of Remote. Sensing and Digital Earth (RADI) 

 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยผูชวย

ศาสตราจารยวิเชียร ปลื้มกมล มหาวิทยาลัยขอนแกน และ นางสาวจิรัติวัลย เครือศิลป สทอภ. รวมกับ Prof. Jiancheng Shi ของ 

RADI เริ่มโครงการในป พ.ศ. 2560 โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระหวางวันท่ี ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย 

 (๓) ความรวมมือกับ CAS-National Space Science Center (NSSC) 

 งานวิจัยพัฒนาดาวเทียมคางฟาคลื่นไมโครเวฟ โดย ดร. ชินวัชร สุรัสวดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เปนหัวหนาโครงการ ดําเนินการวิจัยรวมกับ NSSC อยางตอเน่ือง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘  

 หลักสูตรถายทอดองคความรูและสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรอวกาศ: NSSC, APSCO และ สทอภ. รวมจัดหลักสูตร 

Space Science School ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา  

จ.ชลบุรี โดยมีนักวิจัยรุนเยาวจํานวนกวา ๑๐๐ คนจากท่ัวโลก เขารวมโครงการ 

 (๔) การเตรียมสงนักวิทยาศาสตรไทยข้ึนสูสถานีอวกาศ      

 สทอภ. จัดสัมมนาเรื่อง “อวกาศ: ขุมทรัพยแหงมวลมนุษยชาติ” (Space: Infinite Assets for All Humankind) เมื่อวันท่ี 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ กลาวปาฐกถาในหัวขอ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามพระราชดําริฯ” ศาสตราจารย เทียน หยูหลง เลขาธิการองคกรอวกาศแหงชาติจีน (China National 

Space Administration – CNSA) บรรยายเ ก่ียวกับภารกิจและกิจกรรมดานอวกาศของจีน และหารือเรื่องการสนับสนุน

นักวิทยาศาสตรไทยข้ึนสูอวกาศ ในการสัมมนาดังกลาวยังไดรับขอเสนองานวิจัยจํานวน ๑๐ โครงการ จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย

และภาคเอกชน ในประเทศไทย และมีหัวขอวิจัยจํานวน ๔ เรื่องไดรับคัดเลือกใหมีโอกาสไปทําการวิจัย/ทดลองในสถานีอวกาศ ไดแก 

(๑) “การวิเคราะหปฏิสัมพันธของโปรตีน – สารยับยั้งและโปรตีน - โปรตีน สําหรับการพัฒนายาตานมาลาเรีย” โดย ไบโอเทค สวทช. 

(๒) “อาหารไทยไปอวกาศ” โดย Zignature Marketing (๓) “การชักนําหัวของพืชสรางหัวภายใตสภาวะไรนํ้าหนัก” โดย ไบโอเทค 

สวทช. และ (๔) “เครื่องพิมพสามมิติผลิตอาหารในอวกาศ” โดย Space Zab จากน้ัน สทอภ.มีกําหนดจัดสัมมนารวมกับ CNSA เพ่ือ

ผลักดันงานวิจัย ท้ัง ๔ หัวขอดังกลาว ใหไดมีโอกาสข้ึนไปดําเนินการบนสถานีอวกาศของจีน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงปกก่ิง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 นอกจากน้ี น.ต.หลิว หยาง นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีน ไดมาบรรยาย/แบงปนประสบการณ การเปนนักบินอวกาศและ

การทดลองวิทยาศาสตรอวกาศ รวมถึงสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเขารวมงานกวา ๕๐๐ คน ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เมื่อ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

 

 ๕.๕  ความรวมมือระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและ Institute of Earth Environment, CAS 

(IEECAS) 

 (๑) งานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณแลว 

 จากการรวมดําเนินโครงการวิจัยระหวาง ศาสตราจารย ดร.ศิวัช พงษเพียจันทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

และ IEECAS โดยมีหนวยงานอ่ืนๆ ในประเทศไทยรวมดําเนินการดวย ในปจจุบัน มีงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวจํานวน ๒ เรื่อง 

ไดแก 

 ๑. การศึกษาการเปรียบเทียบระดับความเขมขนของสารกอมะเร็ง PAHs ในฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน ในช้ัน

บรรยากาศของกรุงเทพมหานคร (ดําเนินการระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ผลการวิจัยพบวาชวงท่ีมีการจุดพลุเฉลิมฉลองเทศกาล

ลอยกระทงและปใหม ระดับความเขมขนของ PAHs สูงกวาชวงท่ีไมมีการจุดพลอุยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามจากการประเมินความ

เสี่ยงพบวา ระดับความเขมขนของ PAHs ยังไมอยูในระดับท่ีนาวิตกท้ังในชวงเวลาท่ีมีการจุดพลุและไมมีการจุด 

 งานวิจัยรวมกันระหวาง นิดา-IEECAS-สกว. โดย นิดา รับผิดชอบคาใชจายในการสกัดสารเคมีและคาวิเคราะห IEECAS 

รับผิดชอบดานการใหขอแนะนําเทคนิคการวิเคราะห และสกว. รับผิดชอบคาใชจายดานบุคลากรในการทํา Lab 

 ๒. การตรวจวัดสารกอมะเร็ง PAHs ในฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา PM2.5 ในช้ันบรรยากาศของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

(ดําเนินการระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) การตรวจวัดแบงชวงเวลาในการเก็บตัวอยางออกเปนสองชวงกลาวคือ ชวงท่ีมีการเผา

ไหมของเศษชีวมวลและชวงท่ีไมไดมีการเผาไหม ผลการวิจัยพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของระดับความเขมขน PAHs ใน

ฝุน PM2.5 ของสองชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อนําสูตรประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะหความเสี่ยงพบวาระดับความเขมขนของ 

PAHs ไมไดอยูในระดับท่ีนาวิตกแมวาจะอยูในชวงของฤดูกาลเผาไหมก็ตาม 

 งานวิจัยรวมกันระหวาง นิดา-IEECAS-สกว. โดย นิดา รับผิดชอบคาใชจายในการสกัดสารเคมีและคาวิเคราะห IEECAS 

รับผิดชอบดานการใหขอแนะนําเทคนิคการวิเคราะห และ สกว. รับผิดชอบคาใชจายดานบุคลากรในการทํา Lab 

 (๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใตโครงการความรวมมือ (อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

   นักศึกษาระดับปริญญาเอกของฝายจีนจํานวน ๒ คน   

    ๑. Yichen Wang IEECAS 

    ๒. Haiyan Ni      IEECAS 

นักศึกษาปริญญาเอกของประเทศไทย 

    ๑. นางสาวโฉมศรี ชูชวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  ๒. นางสาววรนุช ดีละมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    ๓. นางสาวมัทนาวดี หัททยานนท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 (๓) งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

 การกระจายตัวและลักษณะเฉพาะของแบล็คคารบอนจากการเผาไหมของชีวมวลในเขตละติจูต กลางและต่ําของเอเชียและ

ผลกระทบท่ีมีตอภูมิอากาศของภูมิภาครวมท้ังปริมาณนํ้าฝนจากลมมรสุม (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว. และ National Natural 

Science Foundation of China (NSFC), หนวยงานรวมวิจัยไทย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ) 

 ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 งบประมาณ: จากฝายไทย ๕ ลานบาท จากฝายจีน ๑๕ ลานบาท 

 วัตถุประสงคการวิจัย 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑. เพ่ือเขาใจอดีตการเผาไมชีวมวล 2000 ปมาแลว จากการศึกษาตะกอน (sediments) การปลดปลอย (emissions) 

และความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการกระจายและเคมีฟสิกสของแบล็กคารบอนจากละอองในอากาศซึ่งจะนําไปสูพารามิเตอร

สําคัญของการจําลองแรงแผและการทดสอบสมมติฐานของไฟปาในอดีต (paleo-wildfire) 

๓. เพ่ือหาผลกระทบของการเผาไหมชีวมวลท่ีมีตอการแผ (radiation) และการเกิดมรสุม (monsoon precipitation) 

ในเอเชียโดยการสรางแบบจําลอง 

 วิธีการศึกษา 

๑. เก็บตัวอยางตะกอนจากทะเลสาบ ๖ แหงในยานท่ีแตกตางทางภูมิอากาศ โดยเก็บในประเทศไทย ๓ แหง (กวาน

พะเยา ทะเลสาบสงขลา หนองหาร) และเก็บในประเทศจีน ๓ แหง (Qinghai Lake, Lugu Lake, and 

Tengchong Maar Lake) 

๒. ตั้งสถานีวิจัย ๕ แหงเพ่ือตรวจวัดละอองในอากาศ (PM2.5) โดยตั้งในประเทศไทย ๓ แหง (กรุงเทพ ภูเก็ต และ

เชียงใหม) และในประเทศจีน ๒ แหง (ซันยา (Sanya), ยูนนาน) 

๓. สรางแบบจําลองพยากรณและวิจัยสภาพอากาศผนวกกับเคมี (WRF-Chem model): เพ่ือหาผลการแผกระจาย

ละอองคารบอนเน่ืองมาจากการเผาไหมชีวมวลในเอเชียบริเวณละติจูดกลางและต่ํากวาผลท่ีมีตอมรสุมและ

พยากรณแนวโนมของการเผาไหมชีวมวลการปลดปลอยท้ังทางตรงและทางออมในอนาคต ๓๐ ป     

 ผูรวมดําเนินการวิจัย ประกอบดวยนักวิจัยไทย ๔ คน (ศาสตราจารย ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร นิดา, ดร.ดนัย ทิพยมณี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ดร. สุรัตตา บุญสมบูรณสกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, อ. จิตตรี พลกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ) และนักวิจัยจีนจาก IEECAS ๖ คน (Prof. Junji CAO, Assoc. Prof. ZHANG Ningning, Assoc. Prof. WU Feng, Assoc. 

Prof. WANG Ping, Assist. Prof. WANG Qiyuan, และ Assist. Prof. ZHAO Shuyu   

 

 ๕.๖   ความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และ Shanghai Synchrotron 

Radiation Facility (SSRF) ในกํากับของ Shanghai Institute of Applied Physics (SINAP) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เปนประธานในพิธีลงนามความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) และ Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) ในกํากับของ Shanghai Institute 

of Applied Physics (SINAP) เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 การดําเนินการตามความรวมมือในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังน้ี 

(๑) สซ. กําลังวางแผนออกแบบอาคารเพ่ือรองรับเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน (เครื่องใหม X) จึงไปศึกษาและขอคําแนะนํา

ขอมูลจาก SINAP ในเรื่องเก่ียวกับ Civil engineering of the facility & infrastructure, Utilities, Helium cryogenic system, 

Safety systems และ Environment โดย ดร.สุพัฒน กลิ่นเขียว พรอมคณะไดเดินทางไปยัง Shanghai Institute of Applied 

Physics, CAS เพ่ือศึกษาดูงานดังกลาว เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) มีบุคลากรไดรับการฝกอบรม ณ SSRF คือ (๑) ดร.นาวิน จันทรทอง, (๒) ดร.กฤษดา กิตติมานะพันธ ไดรับการอบรมดาน 

RF System, Linac, Free Electron Laser และ (๑) นายสิทธิโชค เทศประสิทธ์ิ (๒) นายปรัชญา คูณพงษ ไดรับการอบรมดาน 

Hardware Interface, Control System, Embeded System and FPGA ระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๓) สซ. ไดแจงความจํานงไปยังสํานักงาน ก.พ.ขอรับนักเรียนทุน กพ.- ยูแคส คือ นายธนะพงษ พิมพเสน (คาดวาจะจบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือบรรจุเขาปฏิบัติงานท่ี สซ. โดยจะมอบหมายหนาท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี  

(๑) การพัฒนาระบบคลื่นวิทยุความถ่ีสูง 118 MHz ของเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนขนาดพลังงาน 1.2 GeV. และ (๒) การออกแบบ

และสรางระบบคลื่นวิทยุความถ่ีสูง 500 MHz ของเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม ขนาดพลังงาน 3 GeV. 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 ๕.๗  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับสถาบันวิจัยโลหะ (Institute of Metal Research : IMR), 

CAS และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปกกิ่ง (University of Science and Technology 

Beijing: USTB) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ IMR, CAS ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) เมื่อวันท่ี ๑๘ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี

โครงการวิจัยรวม ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ IMR รวมท้ัง สมาคมโลหะและการปองกันกัดกรอนของประเทศจีน 

(๑) ความรวมมือในการวิจัย 

การดําเนินการตามความรวมมือในโครงการการกัดกรอนโดยดินและอากาศ (Atmospheric Corrosion and Soil Corrosion 

Project) โดยการจัดตั้งสถานีการกัดกรอนใน กรุงเทพ ตราด ศรีราชา และนครราชสีมา เพ่ือวิจัยการกัดกรอนโดยดินและบรรยากาศ

ของประเทศไทย เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ เชน ขอมูลของวัสดุในรถไฟความเร็วสูงกับบรรยากาศของประเทศไทย เปนตน 

นอกจากน้ีโครงการความรวมมือดังกลาวยังชวยพัฒนาการเรียนการสอนดานวิศวกรรมวัสดุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานความ

รวมมือทางวิชาการไทย-จีน 

ผูรับผิดชอบโครงการฝายไทย คือ ดร.ธีร เชาวนนทปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อดีตนักเรียนทุน ก.พ.-ยูแคส, IMR) 

และผูรับผิดชอบโครงการฝายจีน คือ Prof. Junhua Dong, IMR, Prof. Dawei Zhang, USTB, Prof. Wei Liu, USTB และ Prof. 

Cuiwei Du, USTB  

งบประมาณในการดําเนินโครงการจากฝายไทยและฝายจีน (๑) IMR และ USTB ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) คณะพาณิชยนาวี

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ดําเนินโครงการ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และติดตามผม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การพัฒนาบุคลากร 

ในการดําเนินโครงการดังกลาว มีนักศึกษาไทย และจีนท่ีรวมดําเนินการวิจัย มีอาจารยฝายไทยและจีนรวมเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ ประกอบดวย นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ คน (๑) นายศุภสิน ชางประเสริฐ (๒) นายธนภัทร  

สุขเจิญ (๓) นางสาวคุนัญญา อักษร คณะวิศวกรรมตอเรือป ๔ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา ปริญญานิพนธเรื่อง “Corrosivity and the degradation of material under the environments of Thailand” อาจารยท่ี

ปรึกษา: ดร.ธีร เชาวนนทปญญา และ Dr. Dawei Zhang 

นอกจากน้ียังมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศจีนจาก IMR และ USTB เขารวมดําเนินการโครงการ เปนนักศึกษา

ระดับปริญญาเอกสาขาการกัดกรอนบรรยากาศจาํนวน ๔ คน ไดแก (๑) Mr. Longfei Song (๒) Ms. Hongxia Wan (๓) Mr. Dequan 

Wu และ (๔) Mr. Cheng Man และเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Coating จํานวน ๒ คน ไดแก (๑) Mr. Min Zhu และ (๒) 

Mr. Luyao Huang  

 

 ๕.๘  ความรวมมือระหวางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) และ IAP (The 

Institute of Atmospheric Physics), CAS 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตรฯ ลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) กับ IAP (The Institute of 

Atmospheric Physics), CAS โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายความรวมมือดานภูมิอากาศวิทยาการคาดการณสภาพภูมิอากาศ

แบบจําลองมลภาวะทางอากาศ และแบบจําลองอุทกวิทยา เนนใน ๔ สาขา ไดแก (๑) Advanced Numerical Weather Prediction 

(๒) Earth System Model (๓) Water Resource Management และ (๔) High Performance Computing ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ป 

ตั้งแตวันลงนาม ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 กิจกรรมความรวมมือในดานวิจัย ป ๒๕๖๐ มดีังน้ี 

 (๑) การพยากรณอากาศข้ันสูง (Advanced Numerical Weather Prediction มีวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการคือ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น แบงการดําเนินการเปน ๒ คณะวิจัย 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

นักวิจัยคณะท่ี ๑: Dr. Xiaohao Qin (IAP) และ น.ส.ทิพยวรรณ ทอดแสน (สสนก.) นําขอมูลตรวจวัดสภาพอากาศแบบ 

real-time ของประเทศไทย มาปรับปรุงแบบจําลองคาดการณสภาพอากาศระยะสั้นใหแมนยํามากยิ่งข้ึน (WRF Data Assimilation 

3DVar) 

นักวิจัยคณะท่ี ๒: Prof. Meigen Zhang, Prof. Wang Zifa (IAP), ดร.กนกศรี ศรินนภากร, นายรติ สวางวัฒนไพบูลย 

(สสนก.), ผศ.ดร.สุรัตน บัวเลิศ (คณะสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ศึกษาภูมิอากาศทองถ่ินกับลักษณะการเกิดฝนใน กทม. 

(micro climate) โดยใชขอมูลตรวจวัดสภาพอากาศจากเสาสูง 110 เมตร (ติดตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) รวมกับ

แบบจําลองคาดการณสภาพอากาศคูควบ 

(๒) แบบจําลองระบบพ้ืนพิภพ (Earth System Model) มีวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการคือ เพ่ือพัฒนาแบบจําลอง

คาดการณสภาพอากาศรายฤดูกาล และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งโครงการดังกลาวมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต

โครงการความรวมมือคือ นายกฤตนัย ตอศรี ผูชวยนักวิจัยของ สสนก. นักศึกษาปริญญาเอกทุน CAS-TWAS President’s 

Fellowship 2014 คาดวาจะจบการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวขอวิจัย ช่ือ “การแปรผันของฝนในประเทศไทยและความสามารถใน

การคาดการณรายฤดูกาล (General features of rainfall variability over Thailand and its seasonal predictability)” และมี

อาจารย ท่ีปรึกษา คือ  Prof. Zhaohui Lin, Director of the International Center for Climate and Environment Science 

(ICCES), The Institute of Atmospheric Physics (IAP) นายกฤตนัยฯ มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพแลว อาทิ  

-  Torsri et al. General features of rainfall variability over Thailand inferred from different precipitation 

datasets. (in progress) 

- Torsri et al. Characteristics of dry and wet conditions over main river basins of Thailand using Standardized 

Precipitation Index. (in progress)  

 

 ๕.๙  ความรวมมือระหวางศูนยนาโทคเทคโนโลยีแหงชาติ และ NCNST (National Center for Nanoscience and 

Technology), CAS 

กิจกรรมความรวมมือในป ๒๕๖๐ มีดังน้ี 

(๑) การประชุมรวมระหวาง NCNST/CAS และนาโนเทค/สวทช. เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน NCNST กรุง

ปกก่ิง  โดยมีผูบริหารของ NCNST ท่ีเขารวมประชุม ไดแก Prof. Ming-Hua Liu, Prof. Bao-Hang Han และ Prof. Xing-Jie Liang 

สวนผูบริหารของฝายไทยท่ีเขารวมประชุม ไดแก ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (ผูอํานวยการศูนยนาโนเทค 

สวทช.)  ดร.อุรชา รกษตานนทชัย (รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทค สวทช.)  และนักวิจัย ๒ ทาน  (ดร.คมสันต สุทธิสินทอง และ ดร.ธี

ระพงศ ยะทา) 

ผลสรุปจากการประชุมมีประเด็นท่ีสําคัญ คือ (๑) จะมีการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป 

๒๕๖๑ “NAC 2018” และ ChinaNano 2018 ของจีน (๒) การเปนท่ีปรึกษารวมใหกับนักเรียนทุน ก.พ.-ยูแคส ท่ี NCNST ในหัวขอท่ี

เปนความสนใจรวมของท้ังสองประเทศ (๓) การแลกเปลีย่นนักวิจัยวิจัยระหวางสองหนวยงาน  

 (๒) งานวิจัยท่ีสนใจรวมกันและเปนท่ีปรึกษารวม ไดแก  

- Prof. Bao-Hang Han และ ดร. คมสันต สุทธิสินทอง เรื่องการนํา coumarin ไปพัฒนาเปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการ

ควบคุมและการปลดปลอยปุยและยากําจัดแมลงเฉพาะจุดเพ่ือลดปริมาณการใชปูยและยาฆาแมลง 

- Prof. Xing-Jie Liangและ ดร. ธีระพงศ ยะทา เรื่องการนําสง CRISPR/ CAS9 เพ่ือทําลายยีนในเซลลมะเร็งท่ีดื้อยาฆา

มะเร็ง ขณะน้ีมีนักศึกษาทุนก.พ.-ยูแคส ช่ือนายนวมินทร สงวนหมู เปนนักศึกษาปริญญาเอก 

(๓) เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผูบริหารนาโนเทค/ สวทช. และเจาหนาท่ี กพ. จากสํานักงานกรุงปกก่ิงรวมหารือรับฟง

ความเห็น ขอเสนอแนะจากนักเรียนทุน ก.พ.-ยูแคส ดานนาโนเทคโนโลยี ประกอบดวย (๑) นายนวมินทร สงวนหมู (๒) นางสาว

เบญจมาศ โตวรานนท (๓) นางสาวนันทนิตย สุรพันธุ (๔) นางสาวรพิศา จารปญญาชีพ และ (๕) นายปยะวัฒน ปติกุลธรรม ในการ



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

หารือดังกลาว ผูบริหารนาโนเทคไดใหขอเสนอแนะและติดตามแนวทางการทําวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยีของนักเรียนทุน UCAS 

ดวย 

  

๕.๑๐ ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหนวยงานของ CAS 

 ๕.๑๐.๑  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Institute of High Energy Physics, CAS ดานนิวตริโน 

 วัตถุประสงคความรวมมือ 

- เพ่ือคํานวณการแกวงกวัดระหวางนิวตริโนและปฏยิานุภาคของนิวตริโนจากการสลายตัวของอนุภาคไพออน 

- เพ่ือศึกษาความเปนไปไดท่ีศักยในแบบจําลองนิวตรโิน Type II Seesaw จะมีจุดต่าํสุดหลายจุดและศกึษาเสถียรภาพ

ของสุญญากาศ (vacuum stability) 

- เพ่ือคํานวณการแจกแจงเชิงมุมของอิเล็กตรอนท่ีไดจากกระบวนการสลายตัว neutrinoless double beta decay ใน

แบบจําลองมวลของนิวตริโนท่ีมี Higgs triplet  

- เพ่ือศึกษาการเลือกสัญญาณนิวตรโินท่ีมีแหลงกําเนิดจากการระเบิดซุปเปอรโนวา และการลด background สําหรับ

การทดลอง JUNO 

เปาหมายท่ีคาดวาจะไดรับ 

- นักศึกษาปรญิญาเอกจํานวน ๒ คนคือ Mr. Bayu Dirgantara และนายวทานต ประทุมวัลย จบการศกึษาระดับปริญญา

เอก โดยมีงานวิจัยจากความรวมมอื 

- ผลงานวิจัยภายใตความรวมมือไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

- ฝายไทย: อ.ดร. วรินทร ศรีทะวงศ  

- ฝาย IHEP: Prof. Shun Zhou และ Prof. Liangjian Wen  

กิจกรรมในป พ.ศ. ๒๕๖๐: นักศึกษาปริญญาเอก มทส. จํานวน ๒ คน เดินทางไปทํางานวิจัยท่ี IHEP ระหวางวันท่ี ๑ 

กันยายน ๒๕๕๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดแก 

- Mr. Bayu Dirgantara นักศึกษาปริญญาเอก ป ๔ (แบบโทควบเอก) คาดวาจะจบ: มิถุนายน ๒๕๖๒ Co-advisor: 

Prof. Shun Zhou (IHEP) 

- นายวทานต ประทุมวัลย นักศึกษาปริญญาเอกป ๕ (แบบโทควบเอก) คาดวาจะจบ: มิถุนายน ๒๕๖๒ Co-advisor: 

Prof. Liangjian Wen (IHEP) 

งบประมาณสําหรับนักศึกษาจํานวน ๒ คน รวมท้ังหมด ๕๔๐,๐๐๐ บาท  

- ทุน Chinese Government Scholarship ๑๖๕,๐๐๐ บาท/คน 

- สนับสนุนจาก IHEP ๕๕,๐๐๐ บาท/คน 

- คาเดินทางไปกลับและเขารวมงานประชุมวิชาการโดยม.เทคโนโลยสีรุนารี ๕๐,๐๐๐ บาท/คน 

 

 ๕.๑๐.๒  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหอดูดาวซิงหลง (Xinglong Observatory) และ 

National Astronomical Observatories, CAS (NAOC) 

- เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา พรอมดวยคณะผูบริหารและคณาจารย มทส. เดินทาง

เยี่ยมชม Xinglong Observatory โดยมี Prof. Xiao Jun Jiang ผูอํานวยการและคณะนักวิจัยของ Xinglong 

Observatory ตอนรับ   

- เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ Prof. Xiaojun Jiang ผูอํานวยการ Xinglong Observatory และคณะ เดินทางมา

หารือความรวมมือและการลงนามบันทึกความเขาใจ ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

- นักศึกษาเขารับการอบรมเก่ียวกับการตรวจวัดและทํา data reduction โดยใชขอมูลจาก High resolution 

spectrograph ของกลองโทรทรรศนขนาด ๒.๑๖ เมตร  ณ Xinglong Observatory จํานวน ๒ ครั้ง 

• เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ นักศกึษาระดับปริญญาโทดานดาราศาสตร มทส. จํานวน ๒ คน  นายแรงบุญ 

อินทรีย ป.โท ป ๒ และนายนิวัฒน เหมหา (ปจจุบันเปนนักศึกษา ป.เอก ป 1 มทส.)  

• เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักศึกษาระดับปริญญาตรีดานดาราศาสตร มทส. ช้ันปท่ี ๔ นายเอกบุรุษ บุญ

สรอยและนายชาญวิชญ พาอาจ  

 

 ๕.๑๑  ความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) กับ Institute of Plasma Physics, 

Chinese Academy of Sciences (ASIPP) 

 สถาบันเทคโนลียีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) มีการลงนามบันทึกความเขาใจกับ Institute of Plasma 

Physics, Chinese Academy of Sciences（ASIPP) เมื่อวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดย Institute of Plasma Physics, CAS จะ

มอบเครื่องโทคาแมครุน HT-6M ใหแก สทน.  สําหรับใชในการศึกษา และการวิจัยพัฒนา โดยเครื่องโทคาแมครุน HT-6M เปนรุนท่ี ๒ 

ท่ีพัฒนาข้ึนท่ีสถาบัน ASIPP และสรางข้ึนโดยนักวิจัยจีน ใชทดลองดานพลาสมาและฟวชันระหวาง ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๒๐๐๐ มีผลงาน

วิชาการ และผลิตนักวิจัยดานพลาสมาและฟวชันจํานวนมาก เครื่องโทคาแมครุน HT-6M เปนเครื่องโทคาแมคขนาดกลางท่ีสราง

สนามแมเหล็กจากโลหะทองแดงท่ัวไป วัตถุประสงคหลักคือการเรียนรูเชิงวิศวกรรม และการสรางองคความรูพลาสมาอุณหภูมิสูง 

สวนประกอบหลักของ HT-6M ท่ี ASIPP จะมอบใหไทยคือ chamber, toroidal field coils, poloidal field coils และ central 

solenoid มูลคารวมราว ๑๔๐ ลานบาท ซึ่ง สทน.จะนํามาประกอบเพ่ิมเติมสวนอ่ืน เพ่ือใหเปนโทคาแมคเครื่องแรกของไทย โดยจะตั้ง

ท่ีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  

 ในการพัฒนาเครื่องโทคาแมคดังกลาว สทน.จะพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัย ๑๓ แหงท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายใน ๕ ปแรก 

คือ (๑) พัฒนาบุคลากร (นักวิจัยและเทคโนโลยี ๑๐๐ คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๕๐๐ คน และบุคคลท่ัวไป นักเรียน และ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕,๐๐๐ คน) (๒) พัฒนานวัตกรรมดานการแพทยและการเกษตรจํานวน ๕ เรื่อง (๓) ผลงานตีพิมพระดับ

นานาชาติ ๕๐ เรื่อง 

 

 ๕.๑๒  ความรวมมือระหวางเนคเทค/สวทช-ICT (Institute of Computing Technology), CAS  

 (๑) ความคืบหนาของงานวิจัย 

 ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ จีน-ไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กับ Institute of Computing Technology (ICT), CAS มีความกาวหนาของการดําเนินงาน

ดังน้ี 

 ๑.(๑) จํานวนคูประโยคและความแมนยํา 

 ปจจุบันคลังประโยค คูภาษาไทย-จีนมี จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ คูประโยค (ป ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึน ๒๘๐,๐๐๐ ซึ่งเกินเปาหมายไป 

๒๐๐,๐๐๐ ประโยค) จากการเปลี่ยนมาใช Neural Machine Translation (NMT) ทําใหคา BLEU Score ณ ปจจุบันสูงข้ึนไปมาก 

TH-CH ท่ี ๓๘.๕๗ และ CH-TH ท่ี ๓๓.๓๒ (เปาหมาย BLEU Score ท่ี ๒๐) 

 ๑.(๒) ประโยคท่ีแปลมีความยาวใกลเคียงกับประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

 ๑.(๓) หนาจอการใชงาน สามารถใชงานไดงาย และทันสมัย โดยรองรับการใชงานผาน PC / Tablet และ Smart Phone 

 (๒)  การพัฒนาบุคลากร 

 นักเรียนทุน UCAS-กพ.-ยูแคส  นายพีรเชษฐ ปอแกว ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทท่ียูแคส ช้ันปท่ี ๓ คาดวาจะจบ

การศึกษาระดับปริญญาโทในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หัวขอวิจัย: การปรับปรุงระบบแปล ภาษาอัตโนมัติ จีนไทย แบบนิวรอลเน็ตเวิรก 

(Improvement on Chinese-Thai Neural Machine Translation) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 (๓) แผนการพัฒนาในป พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๓.(๑) จะขยายความรวมมือกับ CAS ตอไป  

 ๓.(๒) ในปจจุบันอยูระหวาง การเสนอโครงการตอเน่ืองกับ กพร. ภายใตความรวมมือ จีน-ไทย ในหัวขอ Neural Machine 

translation 

 ๓.(๓) นําเสนอระบบแปลภาษาไทย-จีน สูสาธารณชน 

 ตัวอยางผลการแปลในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพัฒนาไปกวาเดิมมาก เปรียบเทียบกับผลการแปลในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ผลการ

แปลของ Google Translate  

 
 

๖.  ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 ขอเสนอเพ่ือทราบ 

 

รายชื่อคณะทํางานความรวมมือทางวิชาการกับ UCAS 

 

๑. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ       ท่ีปรึกษา 

กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๒. เลขาธิการ ก.พ.       ประธานคณะทํางาน 

๓. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูแทน    คณะทํางาน    

๔. รองเลขาธิการ ก.พ.       คณะทํางาน  

๕. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ  คณะทํางาน  

๖. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  คณะทํางาน 

๗. ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ หรือผูแทน คณะทํางาน  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๘. ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงานก.พ.    คณะทํางานและเลขานุการ  

๙. ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงานก.พ.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  

รายชื่อคณะทํางานรวมในการกํากับดูแลแนวทางการศึกษาของนกัเรียนทุนรัฐบาล UCAS 

 

๑. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ       ประธานคณะทํางาน 

๒. รองเลขาธิการ ก.พ.       คณะทํางาน   

๓. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูแทน   คณะทํางาน  

๔. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ    คณะทํางาน 

๕. ผูอํานวยการสํานักงานเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ   คณะทํางาน 

๖. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน     คณะทํางาน 

๗. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  คณะทํางาน 

๘. ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ้าและการเกษตร   คณะทํางาน 

๙. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ     คณะทํางาน 

๑๐. ผูอํานวยการศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะทํางาน 

๑๑. ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี สพร.     คณะทํางาน 

๑๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี     คณะทํางาน 

๑๓. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.    คณะทํางาน 

๑๔. ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.    คณะทํางานและเลขานุการ 

๑๕. ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงาน ก.พ. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 


