วาระที่ ๓.๖
โครงการความร่วมมือไทย-สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจน
ี
(Chinese Academy of Sciences: CAS)
เพือ
่ พ ัฒนากาล ังคนและการวิจ ัยพ ัฒนา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจาปี ๒๕๖๒)
รายงานเมือ
่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
SLRI: Synchrotron Light Research Institute
NARIT: National Astronomical Research Institute of Thailand
NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center
NANOTEC: National Nanotechnology Center
HAII: Hydro and Agro Informatics Institute
SUT: Suranaree University of Technology
GISTDA: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
NIDA: National Institute of Development Administration
KU: Kasetsart University
TINT: Thailand Institute of Nuclear Technology

1.CAS: Chinese Academy of Sciences

1.1จีนเครือ
่ งอิสริยาภรณ์ “ร ัฐมิตราภรณ์”

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงได ้รับการถวายเครือ
่ ง
อิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส
70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ิ เครือ
• ประธานาธิบบดีส ี จิน
้ ผิง ได ้เชญ
่ ง
อิสริยาภรณ์ไปทูลเกล ้าทูลกระหม่อม
ถวายด ้วยตัวเอง ทีม
่ หาศาลาประชาชน
เมือ
่ วันอาทิตย์ท ี่ 29 กันยายน 2562

สานักงานใหญ่ในปั กกิง่

1.2 CAS Innovation Expo
(Bangkok) 2018 สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงเป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการ
CAS Inno vation Expo (Bangkok) 2018
เมือ
่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห ้องบอลรูม ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์

1.3 สถาบ ันของ CAS ประกอบด้วย
ึ ษา 12 สาขา, (3) มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และ (4)
(1) สถาบันวิจัย 104 แห่ง (2) สถาบันการศก
หน่วยสนับสนุน 11 แห่ง ใน 23 เมืองทั่วประเทศ, (5) บริษัทลักษณะ holding companies 22
แห่ง (6) สานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation
ี ราว 56,000 คน
Center(Bangkok) ด ้วย) (7)บุคลากรหลัก 67,900 คน ซงึ่ เป็ นนั กวิจัยอาชพ
12 สาขา ในจานวนนักวิจัยเหล่านี้ มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์จานวน 22,800 คน

(ข ้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2016http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ http://english.cas.cn/institutes/)

1.4 การเสด็จเยือน UCAS และความร่วมมือก ับกพ.
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
ั พันธ์ระหว่างไทยและจีนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระราชดาริทจ
ี่ ะสร ้างความสม
• ต่อมาได ้เสด็จพระราชดาเนินเยือน UCAS ถึง 5 ครัง้ มีการลงนามMoUระหว่างUCASกับกพ.
แล ้ว 4 ครัง้ และต่ออายุทก
ุ 5 ปี (ครัง้ สุดท ้ายเมือ
่ 7 เมษายน 2560 )เพือ
่ พัฒนากาลังคนด ้าน
ปริญญาโทและเอก

การเสด็จครัง้ ที่ 1 เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

1.5 การเสด็จเยือนCASและความร่วมมือด้านวิจ ัยไทย-แคส
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสถาบันวิจัยของแคสหลายแห่งและ
โปรดเกล ้าฯให ้มีการลงนามMoUระหว่างเสด็จเยือนทาให ้เกิดความ
การวิจัยพัฒนาในห ้วข ้อทีส
่ นใจร่วมไทย-จีนกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้าฯ เสด็จเป็ นองค์ประธาน ในพิธล
ี งนามความร่วมมือ
มคณะกรรมการมู
ลนิธแห่
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ าง สถาบันฟิ สกิ ส์พลังงานสูง (IHEP)
• ปัการประชุ
จจบันสถาบั
นวิจัยของแคส 13
งลงนามความร่
วมมือ(MoU) กับ ระหว่
2 ของแคส กับ มทส.,จุฬาและ สดร.เมื
2 อ่
สมเด็นจวิพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯ11
สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม7๒๕๖๓
ิ ส์พลังงานสูง กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบั
จัย/มหาวิท
ยาลัยไทย
แห่ง
เมษายน 2560 ณ สถาบันฟิ สก

ทุนปี 2561 น.ส. สุขม
ุ าล แสน
แก ้วทอง นายตาวัน เจริญ
พิทยา และนายชยุตม์ บันเทิง
เข ้าเฝ้ ากราบบังคมทูลลาไป
ึ ษาเมือ
ศก
่ วันที่ 15 กรกฎาคม
ั พัฒนา
2561 ณ อาคารชย
2.นักเรียนทุน ก.พ. – UCAS ปี 2562 รอเดินทางกันยายน 2563 จานวน 4 คน

2.นักเรียนทุนก.พ. - UCAS
1.สถิตต
ิ งแต่
ั้
2552-2562
ิ้ 35 คน (1.2) จบป.
(1.1) รับทุนทัง้ สน
เอกและ ป.โทกลับมารับราชการแล ้ว
ึ ษา 17 คน รอ
14 คน (1.3) กาลังศก
ึ ษาในเดือนกันยายน
เดินทางไปศก
2563 อีก 4 คน
4.การประชุม 1st OCSC – UCAS Standing
Committee Meeting 9 มีนาคม 61 ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

1. นายภัทรพล
หลักแหลม

2. น.ส.กนกพร
เลิศเดชาภัทร

3. น.ส. ปั ณณ์จันทร์
ด่านสวัสดิ์

4. นายปุณณวิทย์
หาญไพบูลย์

ึ ษา14 คน
3. ข ้อมูลผู ้สาเร็จการศก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการประชุม และผลการพิจารณาหลังการประชุม
▪
สานั กงาน ก.พ. สนั บสนุนการเรียนภาษาจีน ที่
Beijing Language and Culture University
(BLCU) เป็ นเวลา 1 ปี
▪
UCAS จะช่วยจัดหาอาจารย์ ทีป
่ รึกษาทีต
่ รงกับการ
ทาวิจัย
▪
เพิม
่ สาขาวิชาสาหรับนักเรียนทุน เช่น (1)
Agricultural Technology (2) Data Information
(Big Data) (3) Internet of Things 4) Machine
Learning (5) Science Policy และ (6) Logistics
เป็ นต ้น
▪
ส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมกัน การเยือนของนั กวิจย
ั
นั กวิชาการ อาจารย์ นั กเรียนทุน และนั กศึกษา
ระหว่างสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทย กับ
สถาบันวิจัย CAS
▪
ขณะนี้มส
ี านั กงานผู ้ดูแลนักเรีรยนไทยในปั กกิง่ 3ซึง่ จะ
3
ร่วมมืออย่างใกล ้ชิดกับ UCAS

3.สทน.ก ับการพ ัฒนาเทคโนโลยี
ั
นิวเคลียร์ฟิวชน(1/4)

นายเบอร์นาร์ด บิโกต์
ผู ้อานวยการอีเทอร์
21/11/2561

ความร่วมมือก ัยITER:International Fusion Energy Organization
• สมเด็จพระกนษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร ้างของอีเทอร์เมือ
่ วันที2
่ 1
พฤศจิกายนพ.ศ.2561และประทับเป็ นประธานการลงนามข ้อตกลงความ
ั นานาชาติอเี ทอร์และสถาบัน
ร่วมมือระหว่างองค์กรพลังงานฟิ วชน
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งประเทศไทย(องค์กรมหาชน)เพือ
่ พัฒนา
กาลังคน
• คาดว่าจะเห็นพลาสมาครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2025การหลอมเข ้าด ้วยกันให ้
พลังงานในค.ศ.2035 มิได ้สร ้างโรงงานผลิตไฟฟ้ าแต่ความรู ้จะสามารถ
นาไปสร ้างได ้
ี่ วชาญและผู ้รับเหมาราว
• เจ ้าหน ้าทีป
่ ระจา 850 คน จาก 35 ประเทศ ผู ้เชย
ี่ วชาญเฉพาะด ้านอีกกว่า 3,000 คน จากทั่วโลก
800 คน และมีผู ้เชย

ั ด ้วยแม่เหล็ก(Institute for
นอกจากนีพ
้ ระองค์ทา่ นยังเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมของสถาบันวิจัยฟิ วชน
Magnetic Fusion Research: IRFM)สงั ก ้ดกรรมาธิการพลังงานจากอะตอมและทางเลือกอืน
่ แห่ง
ฝรั่งเศส(French Alternatives Energies and Atomic Energy Commission : CEA)เมือ
่ 21พ.ย.2561อีกด ้วย

ความร่วมมือก ับโครงการเครือ
่ งโทคาแมคของประเทศจีนรุน
่
EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)]
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตร โครงการ EASTเมือ
่ 15ก.ค.61ซงึ่ ร ้ฐบาลจีนได ้
จัดพิธม
ี อบเครืองเครือ
่ งโทคาแมครุน
่ HT-6M ให ้ไทยอย่างเป็ นทางการ
• สว่ นประกอบหลักของ HT-6M ที่ ASIPP จะมอบให ้ไทยคือ chamber,
toroidal field coils, poloidal field coils และ central solenoid มูลค่าราว
โทคาแมคแรกของไทย
140 ล ้านบาท
• HT-6M เป็ นรุน
่ ที่ 2 ทีพ
่ ัฒนาขึน
้ ทีส
่ ถาบัน ASIPP มีขนาด
กลางสร ้างสนามแม่เหล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวิจัย
้
ั ระหว่าง
จีนเอง ใชทดลองด
้านพลาสมาและฟิ วชน
ค.ศ.1980 – 2000 มีผลงานวิชาการ ผลิตนักวิจัยด ้าน
ั จานวนมาก
พลาสมาและฟิ วชน
• ประโยชน์หลักคือการเรียนรู ้เชงิ วิศวกรรม และการสร ้าง
ความร่วมมือก ับสงิ คโปร์เมือ
่ วันที1
่ 0ตุลาคม2562รัฐมนตรีอาวุโสเตียว ช ี
ิ งู
ี นได
ั ระหว่าง2ประเทศ
เฮย
้เข ้าเฝ้ าและสนทนาเรื
อ
่ งความร่
อนิวเคลียฟิ
วชน
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิวธมมื
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริองค์ความรู ้พลาสมาอุณหภูมส
4
เดิมนัดประชุมกันมีนาคมนีท
้ ส
ี่ งิ คโปร์แต่ต ้องเลือ
่ นเพราะCOVID-19

+

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

4

3.สทน.ก ับการพ ัฒนา
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์
ั
ฟิ วชน(2/4)

แผนการพัฒนา
เทคโนโลยี
พลาสมาและ
ั 20 ปี
ฟิ วชน
ของไทย

การลงทุนครัง้ ที่ 1:การพัฒนาเครือ
่ งโทคาแมคของประเทศไทย
อาคารปฏิ
ปี บ ัติการ

แผนงบประมาณ 5 ปี 619 ล ้านบาท
• กฟผ ในปี 62
248 ล ้าน
• งบประมาณแผ่นดินปี 63 171 ล ้าน
• งบประมาณแผ่
นดิ
ปี 64 100 ล ้าน
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยี
สน
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
• งบประมาณแผ่
นดินปีมารี
65ว ันที
100
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
่ ๑๓ลมี้าน
นาคม ๒๕๖๓

5

5

3.สทน.ก ับการพ ัฒนา
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์
ั
ฟิ วชน(3/4)
สทน.จะดาเนินการให ้
บรรลุเป้ าหมายด ้วยการ
ทางานเป็ นภาคีรว่ มกับ
• มหาวิทยาลัย 19
แห่ง
• การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
• สถาบันวิจัยแสง
ิ โครตรอน
ซน
มีการผลิตปริญญาโท
และเอกราว 15 คน/ปี

ิ มีทัง้ หมด 19 สถาบันดังนี้
ภาคีสมาชก
9) มหาวิทยาลัยนครพนม
1) สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
10) มหาวิทยาลัยบูรพา
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11) มหาวิทยาลัยมหิดล
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ี งใหม่
4) มหาวิทยาลัยเชย
13) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระจอม
14) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เกล ้าธนบุรี
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
6) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล ้าพระนคร
15) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหนือ
16) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7) มหาวิทยาลัยทักษิณ
17) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
19) สมหาวิ
ทยาลัยแม่โจ ้
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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ั
3.สทน.ก ับการพ ัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร์ฟิวชน(4/4)
การพ ัฒนากาล ังคนร่วมก ับต่างประเทศ:ITER,CEAของฝรงเศสและNIFSของญี
่ั
ป
่ ่น
ุ
1.ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion เป็ นความร่วมมือระหว่าง
สทน และ CEA ประเทศฝรั่งเศส และ NIFS ประเทศญีป
่ น
ุ่
ั
ว ัตถุประสงค์ :ให ้ความรู ้และสร ้างความตระ หนักในก ้าวหน ้าในเทคโนโลยีฟิวชน
ึ ษาต่างประเทศ 50 คน
ผลผลิต : นักวิจัย 30 คน นักเรียนไทย 50 คน นักศก
ั ดาห์
ระยะเวลา : ทุกปี ระยะเวลา1สป
เริม
่ : ค.ศ.2015 และในปี 2020เป็ นครัง้ ที6
่ จัดทีม
่ .วลัยลักษณ์โดยมี ITERจะเข ้าร่วมด ้วย
ผ่านMoUทีล
่ งนามไว ้

2. ITER International School (IIS)
ว ัตถุประสงค์:เพือ
่ บ่มเพาะสร ้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุน
่ ใหม่สาหรับการวิจัย
ั และสาขาอืน
ั ยภาพใน
และพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและการพัฒนาศก
การบูรนาการองค์ความรู ้ด ้านต่างๆ สาหรับการพัฒนาในโครงการ ITER
จานวนผูเ้ ข้าอบรม: ราว40คน
ั ดาห์
เวลา: ทุก2ปี ระยะเวลา1สป
ิ 7ประเทศของITER
สถานที:่ หมุนเวียนประเทศสมาชก
้ า่ ย: ประเทศทีเ่ ข ้าอบรมสนับสนุนค่าใชจ่้ ายของตนเอง
ค่าใชจ
ในปี 2562: จัดทีป
่ ระเทศเกาหลีใต ้เรือ
่ ง“The Physics and Technology of
Power Flux Handing in Tokamak”
3. โครงการน ักวิจ ัยไทยไป ITER
ว ัตถุประสงค์:เพือ
่ สร ้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุน
่ ใหม่ของประเทศไทยสาหรับ
ั และเตรียมการไปสูค
่ วามร่วมมือในการวิจัยกับ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชน
ITER ในอนาคตแผนการดาเนินงาน
เวลา: ทุกปี ระยะเวลา 1 เดือน เริม
่ ตุลาคม2563
ิ สแ
์ ละวิศวกรรมศาสตร์จานวน 2 คนและ
คุณสมบ ัติ: นักป.โทและเอกด ้านฟิ สก
นักวิจัยจานวน 2 คน
การประชุ
คณะกรรมการมู
ธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
เทคโนโลยี
เป้มาหมาย:
(ระบบวัลดนิสมบั
ตพ
ิ ลาสมา
ระบบแม่เหล็กด ้วยตัาริ
วนายิง่ ยวด
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
ฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารี
ว
ันที
่
๑๓
มี
น
าคม
๒๕๖๓
ระบบควบคุม)
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4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน (Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(1/3)
โครงสร้างและองค์ประกอบของสถานีตรวจว ัดนิวตริโน

หลอดทวีคณ
ู แสง (PMT Photomultipliers)

ทอดพระเนตรหน่วยเพิม
่ แสง ณ PMT labของ
IHEP เมือ
่ 7 เมษายน 2560

ผลการทดลองของจูโนจะแม่นยากว่าอดีต

ผังแสดงทีต
่ งั ้ ของสถานีจโู น

การทดลองทีจ
่ โู นจะประกอบด ้วย
• แหล่งกาเนิดนิวตริโนซงึ่ จะมาโรงงาน
ผลิตไฟฟ้ าปรมาณู2แห่งคือหยางเจียง
(Yangjiang) และไท ้ชาน(Taishan)ราว
53กม.จากสถานีตรวจวัด
• สถานีตรวจวัดตัง้ อยูท
่ เี่ มืองไข่ผงิ
(Kaiping) เขตเจียงเหมิน (Jiangmen)
มณฑลกวางตุ ้ง

ั
หล ักการทางาน:(1 )สญญาณที
ป
่ รารถนา นิวตริโนจะทาอันตรกิรย
ิ ากับของเหลวแสงวับ (liquid
scintillator)เกิดโปสิตรอนและนิวตรอน โปสิตรอนจะรวมตัวกับอิเล็กตรอน (ซึง่ มีอยูท
่ ั่วไป)ทาให ้เกิดโฟ
ตอน2ต ้ว นิวตรอนจะไปกระตุ ้นอะตอมของเหลวแสงวับให ้ปลดปล่อยโฟตอนอีก1ต ้วราว200ไมโครวินาที
ต่อมา หลอดทวีคณ
ู แสงของเครือ
่ งวัดส่วนกลาง(central detectors) จะตรวจวัดโฟตอนทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ 3 ต ้ว
ซึง่ เป็ นสัญญาณว่ามีนวิ ตริโนเกิดขึน
้ หากนิวตริโนดังกล่าวทาอันตรกิรย
ิ ากับของเหลววับต่อไปก็จะเกิด
อิเล็กตรอนหรือมิวอ็อนซึง่ เมือ
่ เคลือ
่ นทีใ่ นของเหลววับก็จะเกิดแสงเชอเรนคอฟซึง่ ตรวจวัดได ้ด ้วยหลอด
ั
ทวีคณ
ู ของเครือ
่ งวัดส่วนกลางเช่นกัน (2) สญญาณรบกวน
นอกจากนีย
้ งั มีหลอดทวีคณ
ู แสงวีโต ้ทา
่
หน ้าทีค
่ การประชุ
ัดแยกมิวออนหรื
อ
อิ
เ
ล็
ก
ตรอนที
ไ
่
ม่
ไ
ด
้เกิ
ด
จากนิ
ว
ตริ
โ
นซึ
ง
เข
้าไปในของเหลววั
บ
ดั
ง
มคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดกล่
าริาวข ้างต ้นทา
ให ้เราสามารถก
าจัดนิวตริโนที
ไ่ ม่ปรารถนาได
้
สมเด็จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบการลาดับของมวลนิวตริโนว่าจะเป็ น
ปกติ(normal)หรือกลับกัน (inverted)
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4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน(Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory) (2/3)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็ นประธานการ
ลงนามMoUระหว่างสดร. มทส.จุฬากับIHEP,จีนเมือ
่ 7 เม.ย.2560

ิ 77สถาบันจาก17ประเทศ
• จูโนมีสมาชก
• ประเทศไทยมี 3 หน่วยงาน (สดร. จุฬา และมทส.) เข ้าร่วมการทดลองจูโนเมือ
่ 2560
• ร่วมกันออกแบบและค่าใชจ่้ ายในการสร ้างระบบ Earth Magnetic Field (EMF)
Shielding coil เพือ
่ ลดทอนสนามแม่เหล็กโลกให ้เหลือน ้อยกว่า 10% (0.044 G) ซงึ่
ิ ธิภาพบรรลุเป้ าหมาย
จะชว่ ยให ้หลอดทวีคณ
ู แสง (PMT) ทางานได ้เต็มประสท
• การออกแบบระบบได ้รับการรับรองจากคณะกรรมการเทคนิคและวิทยาศาสตร์ของจูโน
ทีI่ HEPเมือ
่ มิถน
ุ ายน 61(ดร. อุเทน แสวงวิทย์, สดร.เป็ นผู ้แทนไทยในการนาเสนอ)
• รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม และ ดร. อุเทน แสวงวิทย์ (สดร.)เข ้าร่วมประชุมคณะกรรม
การ Funding Agency ของจูโนทีC
่ ERNรับฟั งความคืบหน ้าเมือ
่ 26 ตุลาคม 2561
• การประชุมคณะกรรมการไทย-จูโน (12 ก.ย. 2562) ลงมติให ้สนับสนุนค่าใชจ่้ าย
สาหรับอุปกรณ์ระบบ EMF coil จานวน 10 ล ้านบาท (หน่วยงานละประมาณ 3.5 ล ้าน
บาท) ภายในปี 2563 ซงึ่ ตามแผนจะมีการติดตัง้ ทีก
่ ารทดลองในชว่ งต ้นปี 2564
นั กศึกษาและนั กวิจัยไทยเข ้า
ร่วมทดสอบ PMT แล ้วเป็ น
เวลารวม 15 สัปดาห์-คน
(man weeks) จากภาระงาน
ทัง้ หมดของฝ่ ายไทยทีต
่ ้องทา
29 สัปดาห์

ความคืบหน้าและแผนการก่อสร้างจูโน
• อุโมงค์ใต ้ดินทาการขุดเสร็จเมือ
่ ปี 2561(ความยาวราว 2
กม.)
• กาลังขุดและก่อสร ้างExperimental Hallคาดว่าจะเสร็จ
กลางปี 2563 แล ้วจึงเริม
่ การก่อสร ้างตัว Central Detector
• ระบบลดทอนสนามแม่เหล็กโลกจะติดตัง้ ครึง่ แรกของปี 64
• ทาความสะอาดระบบการทดลองครัง้ สุดท ้าย ก.ย. 2564
การประชุ
มคณะกรรมการมูพ.ศ.
ลนิธ2565
เิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
• คาดว่
าจะเริม
่ ทาการทดลองกลางปี

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

นายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา และนาย
วิรย
ิ ะ เรืองอยู่ นศ.ป.โท 9
มทส.ขณะ
9
ร่วมทดสอบ PMT

4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน (Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(3/3)
นางสาวจารุจต
ิ ต์ ศิรภ
ิ ก
ั ดิ์ นศ. ระดับ ป.โท(อาจารย์ทป
ี่ รึกษา ดร.
นวลวรรณ สงวนศักดิ์ และ ดร.อุเทน แสวงวิทย์, สดร.) นาเสนอ
งานวิจัยแบบจาลองสัญญาณนิวตริโนจากสสารมืดในดวงอาทิตย์ทจ
ี่ ะ
ถูกตรวจวัดได ้โดยการทดลอง JUNO กรกฎาคม 2561 ที่ สถาบัน IHEP
ปั กกิง่ และสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์สาเร็จ เดือนเมษายน 2562 ขณะนี้
กาลังศึกษาต่อ ป.เอก ที่ มทส.
การคานวณและสร ้างแบบจาลองเพิม
่ เติมโดย นายเทเลอร์ แยน
(นศ. ป.ตรี มทส. ภายใต ้การให ้คาปรึกษา ศ.ยูเป็ ง แยน) เมือ
่
คานึงถึงผลกระทบจากเหล็ กกล้าทีพ
่ น
ื้ เมือ
่ แนวเหล็กกล ้าทีพ
่ น
ื้
วางตามแนวสนามแม่เหล็กโลก และในกรณีทท
ี่ ศ
ิ ทางการวางตัว
เปลีย
่ นไป 45 องศา พบว่าเหล็กส่งผลให ้สนามแม่เหล็กสูงขึน
้ แต่
ยังคงเหลือไม่ถงึ 7% และ 10% สาหรับ CD และ Veto PMT
ตามลาดับ

น.ส.จารุจต
ิ ์ ศิรภ
ิ ก
ั ดิ์

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุม
”The XXVIII International Conference
on Neutrino Physics and Astrophysics”
ณ Max Planck Institute for Nuclear
Physics, Heidelberg, Germany, 3-6
มิถน
ุ ายน 2561
เรือ
่ ง “Earth Magnetic Field
Compensation Coils for JUNO”
ผศ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ด ี และ ผศ.ดร.
บุรน
ิ ทร์ อัศวพิภพจากจุฬา

นายเทเลอร์ แยน
ิ จุฬา 3 คน take PMT
ส่งนิสต
shifts ทีเ่ มือง Zhongshan
13-28 กรกฎาคม 2561
• นายณรงค์เกียรติ รอดภัย
ิ ฏ์พงศ์อารีย ์
• นายนันทนนท์ วิศษ
6-20 กรกฎาคม 2562
• นายณรงค์เกียรติ รอดภัย
• นายจิตพันธ์ อินทร์เอียด

Thai-JUNO-IHEP
Neutrino
Physics
การประชุม
คณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
and Astro-Particle School ที่ ระหว่าง
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
วันที่ 2-7 พ.ย. 2560 ที่ จ. เชียงใหม่

การเสนอผลงานที่ Siam Physics Congress 2018 21-23
พฤษภาคม 2561 โดยจุฬา
• นายธีระภัทร์ พายุพล เรือ
่ ง Shielding the Earth Magnetic
Field using Spherical Coils
• นางสาววริศรา จารุจน
ิ ดาเสนอแบบโปสเตอร เรือ
่ ง The
Residue Resulting from the Earth’s Magnetic Field
Cancellation using Spherical Coils

มทส. จุฬาฯ และ สดร. ร่วมเป็ นเจ ้าภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร Workshop
on Earth Magnetic Field Shielding for
JUNO 2017 ณ โรงแรมเบย์ววิ พัทยา
ระหว่างวันที่ 18-23 มิ.ย. 60 จานวน
ผู ้เข ้าร่วม ฝ่ ายไทย 28 คน ฝ่ ายจีน 7 คน
จานวนผลงานทีน
่ าเสนอ 14 เรือ
่ ง 10 10

5.ความคืบหน้าการดาเนินการความร่วมมือของสถาบ ันวิจ ัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ก ับ Yunnan Observatories, CAS
การแลกเปลีย
่ นน ักวิจ ัย
ั ผู ้ชว่ ยนักวิจัย สดร. จบปริญญาเอก ดาราศาสตร์ จากหอ
1. ดร. ทวิจร ัส สาโรชสกุลชย
ดูดาวยูนนานประเทศจีนกลับมาปฏิบัตงิ านมิถน
ุ ายน 2562
2. Dr. Xiao Zhou นักวิจัยด ้านดาราศาสตร์ของหอดูดาวยูนนาน มาปฏิบัตงิ าน ณ สดร.
้ ้องโทรทรรศน์ 2.4
ตัง้ แต่พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2562 เรือ
่ งวิวฒ
ั นาการของดาวคู่ ใชกล
เมตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหอดูดาวควบคุมระยะไกลทีห
่ อดูดาวเกา
เหมยกู่ เมืองลีเ่ จียง

ดร.ทวิจรัส

Dr. Xiao Zhou

Dr. Zhongtao Han

3. Dr. Zhongtao Han นักวิจัยด ้านดาราศาสตร์ของหอดูดาวยูนนาน มาปฏิบัตงิ าน ณ สดร. ตัง้ แต่ พฤศจิกายน 2562 ถึง 2564 เพือ
่ ดาเนินการ
วิจัยด ้านการวิวฒ
ั นาการของดาวแปรแสง แทน Dr. Xiao Zhou

ผลงานวิจ ัยร่วมในปี พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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6.ความร่วมมือมทส.กับIHEP
ด้านนิวตริโน

อ.ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์และ
Mr. Bayu Dirgantara

ึ ษาป.เอกไปทางานวิจัยที่ IHEP ระหว่าง 1 เม.ย.62 - 31
• Mr.Bayu นักศก
ส.ค.62 วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง Theoretical Aspect on Massive Majorana
neutrino (Majorana neutrino คือนิวตริโนทีป
่ ฏิอนุภาคของมันคือตัวมันเอง)
ึ ษาภายใน ก.ค.63
• คาดว่าจะสาเร็จการศก
• Advisor: อ.ดร. วรินทร ศรีทะวงศ ์ Co-advisor และ Prof. Shun Zhou
(IHEP)
• งบประมาณสนับสนุนจาก IHEP 50,000 บาท
• งบประมาณค่าเดินทางและค่าใชจ่้ ายรายเดือนจากมทส. 200,000 บาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรม
สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีBeijing Electron Positron
Collider (BEPC II),IHEPของCAS
เมือ
่ 6เม.ย.คศ2011

ด้านฮาดรอน:การทดลอง BESIII (Beijing Spectrometer Experiment) เป็ น Detector รุน
่ 3 ในการทดลอง
การชนกันของ electron กับ positron ทีพ
่ ลังงาน 2 – 4.2 GeV หรือ BEPC (Beijing Electron-Positron
ึ ษาฟิ สก
ิ สข
์ องฮาดรอน อนุภาคทีม
Collider) ตัง้ อยูท
่ ี่ Institute of High Energy Physics, CAS เพือ
่ ศก
่ ค
ี วาร์ก
ชาร์มเป็ นองค์ประกอบ และเลปตอนชนิดทาว
• เมือ
่ 2 ก.ค.62 BESIII Collaboration ได ้อนุมัตใิ ห ้
ิ ของ BESIII
มทส. เข ้าเป็ นสมาชก
ิ กว่า 72 สถาบันจาก 15 ประเทศ
• BESIII มีสถาบันสมาชก
ี ยุโรปและอเมริกา
ในทวีปเอเชย

อ.ดร. Christoph Herold และ
ผศ.ดร.อายุทธ ลิม
้ พิรัตน์

ด้านดาราศาสตร์

แผนปี 2563
• การบรรยายเกีย
่ วกับการทดลอง BESIII 2 ครัง้
• การอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารด ้านการวิเคราะห์ผลการทดลอง BESIII 2 ครัง้
ึ ษาไปร่วมการทดลอง BESIII 2 คน ระยะเวลา 1 เดือน
• การสง่ นักศก
• การวิเคราะห์ผลการทดลอง BESIII ด ้านเฮดรอนแบบ tetra/penta quarks
• เป้ าหมาย มหาบัณฑิต 2 คน ในเวลา 2 ปี งบประมาณปี 63 200,000 บาท

ทีต
่ งั ้ ของ BEPC (Beijing ElectronPositron Collider) เส ้นรอบวง
240.4 ม.

BESIII detector

ึ ษา 2 คนคือนายกิตติพงษ์
• อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ นานักศก
ึ ษา ป.เอก ปี 3 และ น.ส.พัชรวีร ์ หมั่งสระเกษ
หวังนอก นั กศก
ึ ษาป.ตรีแล ้ว เมือ
ึ ษา
(สาเร็จการศก
่ ก.ค. 62 ปั จจุบันเป็ นนั กศก
th
ป.โท ปี 1) เข ้าร่วมการอบรม 12 Xinglong Observational
Astrophysics Training Workshop ระหว่างวันที่ 23-29
กรกฎาคม 2562 ณ Xinglong Observatory
ิ ให ้เป็ น
•
ได ้รับเชญ
การประชุ
คณะกรรมการมู
ลนิธเิ าทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ ในการอบรมดังกล่าว อ.ดร.นวลวรรณ
อบรมเกีย
่ มวก
ับการตรวจว ัดและท
data reduction/analysis
12
ึ ษาดาวเคราะห์นอกระบบสุรย
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง การศก
ิ 12
ะ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ
สยามบรมราชกุ
้ ดอ
โดยใชข
้ ามูฯลจาก
LAMOST มารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เสด็จเยือนSINAPเมือ
่ 23 กรกฎาคม 2553

ิ โครตรอนก ับหน่วยงานของ CAS (SINAP :
7.สถาบ ันวิจ ัยแสงซน
Shanghai Institute of Applied Physics, SSRF : Shanghai
synchrotron radiation facility, SIAT : Shenzhen Institutes of
Advanced Technology )

1. ความร่วมมือวิจ ัยทางด้านแบตเตอรี ก ับ SIAT, CAS
้
การร่วมมือวิจัยทางด ้านแบตเตอรีโดยใชเทคนิ
คการดูดกลืนรังสเี อกซ ์ ณ
BL3.2 และ BL5.2 และสง่ ผลงานตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติ (1) Nature
Communications (FI:11.880) และ (2) Angewandte Chemie International
Edition (FI:12.257)
2.ฝึ กอบรมบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ ณ SSRF
ว ันที่ 11-21 มิถน
ุ ายน 2562 ดร.ธนะพงษ์ พิมพ์เสน (บ ัณฑิตทุน กพ.ิ ไธสง
UCAS) นายสุพรรณ บุญสุยา น.ส. ศุภวรรณ ศรีจ ันทร์ และนายสราวุธ ชต
เดินทางไป SSRF เพือ
่ ฝึ กอบรมด ้านเทคโนโลยีสญ
ุ ญากาศขัน
้ สูง เพือ
่ เตรียมความ
ิ โครตรอนเครือ
พร ้อมในการออกแบบระบบสุญญากาศสาหรับเครือ
่ งกาเนิดแสงซน
่ งใหม่
3.การประชุมวิชาการระหว่าง สซ. และ SIAT
ว ันที่ 28-30 สงิ หาคม 2562 นักวิจัยของสถาบัน SIAT: Prof. Yongbing
Tang, Dr. Xiaolong Zhou, และ Dr. Wenjiao Yao เข ้าร่วมบรรยายและเสนอผลงานใน
งานประชุมวิชาการ ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2019
ี งใหม่ โดย สซ. เป็ นเจ ้าภาพ มีผู ้เข ้าร่วมงานมากกว่า 150 คน
(ACXAS2019) จ. เชย
ิ โครตรอนระด ับ 3 GeV(เครือ
4.แผนความร่วมมือเครือ
่ งกาเนิดแสงซน
่ งใหม่) ก้บ
SSRF
ปี งบประมาณ 2564-66: วิจัยและพัฒนาต ้นแบบ (i) ท่อสุญญากาศในวงกักเก็บ
อิเล็กตรอนและ (ii) Spherical pulse compressor (ครัง้ แรกของโลกทีใ่ ชอุ้ ปกรณ์นี้กับ
ิ โครตรอน)
เครือ
่ งกาเนิดแสงซน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุแบบท่
ดา ฯ อสยามบรมราชกุ
วอ
่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สุญญากาศ สาหรัมบารี
เครื
่ ันที
งใหม่

Spherical pulse
compressor
ออกแบบโดย
SSRF

13

13

เสด็จเยือน IAP เมือ
่ 5 เมษายน 2555

1.การพ ัฒนากาล ังคน
▪

•
•

8. ความร่วมมือ สสน.-IAP (The Institute of
Atmospheric Physics ), CAS

ึ ษาปริญญาเอกทุน CAS-TWAS President's
นายกฤตนัย ต่อศรี นักศก
Fellowship 2014 สาขาอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา (2557-ปั จบ
ุ ัน) ห ัวข้อวิจ ัย:
การแปรผันของน้ าแล ้ง/น้ าท่วมในประเทศไทยและการคาดการณ์
รายฤดูกาล (Characteristics of drought/flood variabilities in
Thailand and its seasonal prediction)

ึ ษาราว กรกฎาคม 2563 รอตีพม
คาดว่าจะสาเร็จการศก
ิ พ์ผลงานวิจัย
ึ ษาการใชแบบจ
้
กาลังศก
าลองพลวัต IAP-AGCM สาหรับการคาดการณ์อากาศราย
ฤดูกาลร่วมกับ Prof. Zhaohui Lin, IAP

ตา่

2. การประชุมวิชาการ 18th CAS-TWAS-WMO Forum (CTWF) International
Symposium & Training Workshop on Aerosol and Climate Change ปักกิง่
ระหว่างว ันที่ 15-20 ก.ค. 2562
•
นายกฤตนัย ต่อศรีรว่ มบรรยาย “Characteristic of aerosol optical depth and Its
association with rainfall and temperature over two biggest cities in Thailand”
้ วมประชุม คือ น.ส.ศศป
ิ ระภา ตาลยงค์ น.ส.สุภลักษณ์
•
เจ ้าหน ้าที่ สสน. อีก 3 คนทีเ่ ชาร่
วิมาลา และ น.ส.ทิพวรรณ ทอดเสน
•
การประชุมนีม
้ ก
ี ารสร ้างเครือข่ายเพือ
่ ขยายความร่วมมืองานวิจัยด ้านภูมอ
ิ ากาศและ
สงิ่ แวดล ้อม (International Network on Climate and Environment Sciences;
ี
INCES) ในระดับภูมภ
ิ าคเอเชย

สูง

ั
3. ความร่วมมือ สสน และ IAP, CAS ในการจ ัดสมมนาวิ
ชาการและการอบรมเชงิ ปฏิบ ัติ
•
5-9 สงิ หาคม 2562 โดย สสน. เป็ นเจ ้าภาพ ในหัวข ้อ “การเพิม
่ ความสามารถด ้านวิทยาการ
้ ตวิ เิ คราะห์ผลแบบจาลอง (MOS) และ วิธป
ข ้อมูลสาหรับการใชสถิ
ี รับความคลาดเคลือ
่ นเพือ
่
ั ้ และรายฤดูกาล (Increasing Capability (INCAP-2019) in
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสน
Data Science for Model Output Statistics (MOS) and Bias Correction Approach to
Short-term and Seasonal Weather Forecast)
ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีผู ้เข ้าร่วม 80 คน
•
ทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศก

4. แผนงานความร่วมมือ ปี 2563
ั ดาห์
•
โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศในระยะไม่เกิน 2 สป
•
โครงการพั
นาระบบคาดการณ์
ภาพอากาศรายฤดู
กาลย่อย (sub-seasonal
to
การประชุมฒ
คณะกรรมการมู
ลนิธสเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ
seasonal
prediction;
S2S)
อ
่ คาดการณ์ลว่ งหน
น 3มีเดื
อน ๒๕๖๓
สมเด็จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา เพื
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี้าวไม่
ันทีเกิ
่ ๑๓
นาคม
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9.ความร่วมมือ GISTDA ก ับประเทศจีน (Wuhan Uni., RADI-CAS, RADI - CSU)
้ อ
1. โครงการวิจ ัยและพ ัฒนา เรือ
่ ง “การประยุกต์ใชข
้ มูลดาวเทียมในการบริหารจ ัดการทร ัพยากร
นา้ ในภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ” ร่วมก ับ CAS - Institute of Remote Sensing and Digital
Earth: RADI (ยุตโิ ครงการแล้ว)
•

ตีพม
ิ พ์ผลงานวิจัย “Evaluation and Hydrological Application of TRMM and GPM Precipitation
Products in a Tropical Monsoon Basin of Thailand“ ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Water
ี ร ปลืม
ิ ธิศักดิ์ หมูคาหล ้า
Journal เมือ
่ เดือนเมษายน 2562 โดย ผศ. วิเชย
้ กมล ม.ขอนแก่น นายสท
ิ ป์ สทอภ. ร่วมกับ Prof. Jiancheng Shi ของ RADI
และนางสาวจิรัตวิ ล
ั ย์ เครือศล

้ าวเทียมและภูมส
2. โครงการวิจ ัยและพ ัฒนาการใชด
ิ ารสนเทศเพือ
่ การบริหารจ ัดการการเกษตร
ร่วมก ับ CAS – RADI (โครงการใหม่)
• กาลังหารือเพือ
่ ร่วมขอทุน (ภายใต ้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีวา่ ด ้วยความร่วมมือด ้านวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย - จีน) ทาการวิจัยและพัฒนา เรือ
่ ง “การประยุกต์ใชข้ ้อมูลดาวเทียมเพือ
่ ประเมินความ
ต ้องการน้ าและความสมบูรณ์ของทุเรียนในจังหวัดจันทบุร”ี โดย รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ม.
เกษตรศาสตร์ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร สทอภ. ร่วมกับ Prof. Li Jia ของ RADI
• จะเริม
่ โครงการในเดือนเมษายนปี 2563 - 2564

่ วกาศ ร่วมก ับ
้ สูอ
3. การเตรียมสง่ น ักวิทยาศาสตร์/ การวิจ ัยและทดลองของไทยขึน
CAS – Engineering and Technology Center for Space Utilization (CSU):
่ “ผลของสภาวะไร ้แรงโน ้มถ่วงต่อการผลิตกรด
มีหัวข ้อวิจัยทีม
่ ศ
ี ักยภาพจานวน 6 หัวข ้อ ตัวอย่างเชน
แกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis” โดย ดร. สุวม
ิ ล เจตะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ เป็ นต ้น และจะมีการลงนามใน MOU ระหว่าง สทอภ. – CSU ในเดือนมกราคม 2563
่ วกาศต่อไป
เพือ
่ ดาเนินความร่วมมือในการสง่ งานวิจัยและทดลองของไทยขึน
้ สูอ
4. หล ักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบ ัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภูมส
ิ ารสนเทศศาสตร์
(SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics) Master Program) ความร่วมมือระหว่าง
่ ั – ม.บูรพา –สทอภ.
ม.อูฮ
่ น
ึ ษารุน
• นักศก
่ แรก (ปี 61) จานวน 12 คน (เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ 8 คน/ เอกชน 1 คน/ ชาวต่างชาติ 3 คน) อยู่
ระหว่างทาวิทยานิพนธ์ ณ ม.อูฮ
่ ั่น ประเทศจีน
ึ ษารุน
• นักศก
่ ที่ 2 (ปี 62) มีจานวน 8 คน (เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ 4 คน/ เอกชน 1 คน/ ชาวต่างชาติ 3 คน) ซงึ่ ได ้รับ
ึ ษาทุกคนจาก ก.การอุดมศก
ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ ม.บูรพา/ สทอภ./ ทุน
ทุนการศก
ASEAN (จากกัมพูชาทัง้ 3 คน)
• กาลังหารือถึงความเป็ นไปได ้ในการเปิ ดสอนหลักสูตรร่วมระดับปริญญาเอก
หมายเหตุ: ตอนนีน
้ ักเรียนไทยในโครงการกลับจากอูฮ
่ ั่นหมดแล ้ว แต่COVID-19อาจสง่ ผลต่อแผนการทางาน
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10. เนคเทค/สวทช-ICT (Institute of
Computing Technology), CAS

ระบบแปลภาษาอัตโนมัต ิ จีน-ไทย พ.ศ. 2562

1.สถานภาพปั จจุบัน
1.1 จานวนคูป
่ ระโยคและความแม่นยา
•
ปั จจุบันคลังประโยค คูภ
่ าษาไทย-จีนมี จานวน 400,000
คูป
่ ระโยค จากการเปลีย
่ นมาใช ้ NMT (Neural Machine
ื่ Transformer มาใช ้
Translation) และนาเทคนิคใหม่ชอ
จึงสามารถปรับปรุงค่า BLEU Score ณ ปั จจุบันได ้lสูงขึน
้
ไปมาก TH-CH ที่ 52.31 และ CH-TH ที่ 57.84

1.2 ระบบแปลภาษาผ่านทางสมาร์ตโฟน (Xiaofan)
้
•
หน ้าจอใชงานง่
าย ทันสมัย
•
มีการเก็บประวัตก
ิ ารแปลเอาไว ้
•
รองรับ ระบบปฎิบัตก
ิ ารAndroid
้
อย่างไรก็ตาม จานวนผู ้ใชในปั
จจุบันยัง
ไม่มากนักและเมือ
่ ได ้ทาการสอบถาม
้
การใชงาน
พบว่ายังมีข ้อจากัด คือ
้
จานวนคาเฉพาะทีใ่ ชในการท่
องเทีย
่ ว
ยังมีน ้อบเกินไป จึงต ้องรวบรวม
่ ชอ
ื่
พจนานุกรมคาศัพท์เฉพาะทาง เชน
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว อาหาร ร ้านค ้า
้
เพือ
่ ให ้รองรับการใชงานจริ
ง

1.3 กิจกรรม
- เดินทางไป ICT, CAS เพือ
่ หารือกิจกรรมภายใต ้โครงการ "Chinese-Thai
Neural Machine Translation" รหัส 22-BC-04 ภายใต ้ คกร. ครัง้ ที่ 22
- มีผลงานร่วมกัน 1 ฉบับ คือ Thai-English Translation Performance of
Transformer Neural Machine Translation ในงานประชุมวิชาการ iSAIี งใหม่
SNLP ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ทีจ
่ ังหวัดเชย
ประเทศไทย
ึ ษาใน
1.4 น ักเรียนทุน UCAS-กพ.นายพีรเชษฐ ์ ปอแก้ว เริม
่ การศก
ระดับปริญญาเอกในปี 2561 ห ัวข้อวิจ ัย: การปรับปรุงระบบแปล ภาษา
อัตโนมัต ิ จีนไทย แบบนิวรอลเน็ ตเวิรก
์ (Toward Interpretable Neural
MachineTranslation) โดยมี Prof.Yang Feng (รูปบนขวา ลาดับทีส
่ องนับ
จากขวามือ) เป็ นทีป
่ รึกษา แนวทางวิจัยคือการปรับปรุงระบบแปลภาษา
ด ้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพือ
่ ให ้มนุษย์สามารถตรวจสอบคุณภาพการ
แปล ลดความผิดพลาดและลดการตกหล่นของคาแปล

2.แนวทางการพ ัฒนาในปี 2563
2.1 ดาเนินโครงการต่อเนือ
่ งกับ กพร. ภายใต ้ความร่วมมือ จีนไทย ในหัวข ้อ Neural Machine translation ได ้รับการอนุมัต ิ
และจะเริม
่ ดาเนินการตัง้ แต่ปี 2562
5 อ ันด ับแรกของการค้น
่
警察局在哪里？
สถานีตารวจอยูท
่ ไหน?
ี
2.2 แนวคิดจะเป็ นการผสมผสาน NMT และ SMTโดยจะพัฒนา
คุณชอบอาหารไทยหรือเปล่า
你喜欢泰国菜吗？
้
พจนานุกรมเฉพาะทางเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการใชงาน
และฉันคิดว่าคุณจะต้องทาการยืนยันด้วยปากเปล่า
我觉得你得做口头申报。
้
2.3 ขยายผลการใชงานกั
บเครือข่ายและ นาระบบแปลภาษา
你有哪种礼物?
ของขวัญชนิดอะไร?
การประชุมคณะกรรมการมูลนิคุธณเมีิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ
ผ่านทางสมาร์ตโฟน เข ้าในแพลตฟอร์ม จีน
16
你带水果了?
คุณนาผลไม้
บางอย่าจ
งมาหรอ?
สมเด็
พระเทพร ัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ี าน สาธารณร ัฐ
11.โครงงานวิจ ัยร่วมก ันระหว่าง นิดา้ ก ับ IEECAS ทีซ
่ อ
ประชาชนจีน ผูร้ ับผิดชอบ: ศาสตราจารย์ ดร. ศวิ ัช พงษ์เพียจ ันทร์ และ Prof .Dr. Junji Cao
•
•
•

นักศึกษาปริญญาเอก 2 คน กาลังเตรียมสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์เมษายน 2563
นักศึกษาปริญญาโท 1 คน สาเร็จการศึกษาแล ้วปั จจุบน
ั ทาหน ้าทีเ่ ป็ นนักวิจัยทีม
่ .เกษตรศาสตร์
ทัง้ 3 คนศึกษาอยูท
่ ี่ คณะการจัดการสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอยูภ
่ ายใต ้การดูแล
ของ ศาสตราจารย์ ดร. ศวิ ัช พงษ์เพียจ ันทร์ และ Prof .Dr. Junji Cao

Distribution and characteristics of
black carbon from biomass burning in
the middle- and low-latitude Asian
and its impact on regional climate and
monsoon precipitation
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ผลงานตีพม
ิ พ์ปี 2562
•
ในรูปแบบ Proceeding Papers
ิ้
ทัง้ หมด 3 ชน
•
ในรูปแบบบทความใน
วารสารวิชาการในฐานข ้อมูล
ิ้
SCOPUS ทัง้ หมด 4 ชน
•
ในรูปแบบของ Book Chapter
ิ้
ของสานั กพิมพ์ Elsevier 1 ชน
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12.ความร่วมมือ มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ – Institute of Metal Research ( IMR ), CAS- University of
Science and Technology Beijing ( USTB )
ึ ษาสภาวะการก ัดกร่อนของดินและบรรยากาศ
1.โครงงานวิจ ัยร่วม ： การศก
นายธีร ์ เชาวนนทปั ญญา อาจารย์คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ความก้าวหน้าโครงการในปี 2562
ิ้ งานเพิม
• ทาการเก็บชน
่ เติมจาก ศรีราชา ตราด
ี า
ม.เกษตรศาสตร์ และนครราชสม
่ ลักษณะของพืน
• ได ้ผลการทดลองทีเ่ ชน
้ ผิวโลหะ
้
หลังใชงานในบรรยากาศประเทศไทย
1 ปี
3. การแลกเปลีย
่ นบุคลากรของโครงการ ปี 2562
•
วันที่ 28 สค. – 1 กย. 2562 นาย ธีร ์ เชาวนนทปั ญญา
เข ้าร่วมแลกเปลีย
่ นความรู ้ ณ USTB หัวข ้อ
“ การกัดกร่อนของโลหะอลูมเิ นียมผสม”
4. งานวิจ ัยทีไ่ ด้ร ับการตีพม
ิ พ์ 2562 : Journal of
Materials Science and Technology Q1 ( Indexed
by ISI )

5. แผนความร่วมมือก ับ IＭR และ USTB ในปี 2563 :
การจ ัดตงศู
ั้ นย์คล ังข้อมูลของการก ัดกร่อน

“Corrosion Big Data”
1. Corrosion data accumulation
2. Standardization and
classification
3. Data mining and modeling
4. Simulation and applications
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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13. สรุป
1.

2.

3.

4.
5.

6.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได ้รับการ
ถวายเครือ
่ งอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ิ เครือ
ประธานาธิบบดีส ี จิน
้ ผิง ได ้เชญ
่ งอิสริยาภรณ์ไปทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายด ้วยตัวเอง ที่
มหาศาลาประชาชน เมือ
่ วันอาทิตย์ท ี่ 29 กันยายน 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ น
ประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 เมือ
่ 10 ต.ค. 61 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ นับเป็ นครัง้ แรกที่ CAS ได ้นาเอาผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมา
แสดงต่างประเทศ
UCAS และ กพ. ได ้ลงนาม MOU 4 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 : 2551-53 ครัง้ ที่ 2 : 2555-57 ครัง้ ที่ 3 :
ิ้
2558-60 ครัง้ ที่ 4 : 2560-2563) กาหนดจานวนทุน 10 ทุน/ปี ตัง้ แต่ 2552-2562 รับทุนทัง้ สน
ึ ษา 17 คน รอเดินทางไปศก
ึ ษา
36 คน จบป.เอกและ ป.โทกลับมารับราชการแล ้ว 14 คน กาลังศก
ในเดือนกันยายน 2563 อีก 4 คน
มีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันวิจัยของ CAS 12 แห่งและไทย 10 แห่ง รวม 12 คูเ่ พือ
่ ทางาน
วิจัยร่วมกัน
ั่ กับสถาบันฟิ สก
ิ สพ
์ ลาสมาของแคส และ ITERที่
สทน. มีความร่วมมือเกีย
่ วกับนิวเคลียร์ฟิวชน
ั 20 ปี ของไทยรวมทัง้ แผน
ฝรั่งเศสได ้กาหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิ วชน
งบประมาณ 5 ปี (2562-65) 619 ล ้านบาทมีภาคีเป็ นมหาวิทายาลัย 19 แห่ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
ิ โครตรอน การผลิตปริญญาโทและเอกราว 15 คน/ปี การพัฒนากาลังคน
และสถาบันวิจัยแสงซน
ร่วมกับITER, CEAของฝรั่งเศส และ NIFS ของญีป
่ น
ุ่
สถาบันวิจัยต่างๆ ของไทยทีม
่ ค
ี วามร่วมมือกับสถาบันวิจัยของ CAS ได ้มีการแลกเปลีย
่ นนักวิจัย
พัฒนาบุคลากรของไทย และทางานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยของ CAS อย่างต่อเนือ
่ ง
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ 3

3.7

ื เนือ
เรือ
่ งสบ
่ งเพือ
่ พิจารณา : ผลการดาเนินงานปี 2562 และ
แผนดาเนินงานปี 2563
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดาริฯ

โครงการการคัดเลือกผู ้แทนเข ้าร่วมการประชุม
3.7.1 การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

3.7.2 การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสงิ คโปร์
3.8

ึ ษาทุนพระราชทาน
โครงการคัดเลือกนักศก
3.8.1 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ี านเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.8.2 มหาวิทยาลัยซอ
3.8.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)
สาธารณรัฐสงิ คโปร์
3.8.4 มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแห่งเกาหลี (Sungkyunkwan University)
3.8.5 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science
ี
and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซย
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สดร. มทส.และจุฬาร่วมมือกับจูโน(JUNO: Jiangmen
Underground Neutrino Observatory)(1/3)
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน
•
•
•
•
•

•

นิวตริโนเป็ นอนุภาคมูลฐานแบ่งตาม “รส(flavors)”ได ้ 3 รสคือ
อิเล็กตรอนนิวตริโน มิวออนนิวตริโนและทาวนิวตริโน
นักวิทยาศาสตร์คด
ิ ว่านิวตริโนไร ้มวลจนกระทัง่ ในปี ค.ศ.2015ทีม
่ ก
ี าร
ยอมรับอย่างเป็ นทางการของ”การค้นพบว่านิวตริโนกว ัดแกว่ง
(oscillate)ซงึ่ แสดงว่านิวตริโนมีมวล”
การกว ้ดแกว่งหมายถึงนิวตริโนสามารถเปลีย
่ นจากรสหนึง่ เป็นอีกรสหนึง่
ได ้ระหว่างเดินทางจากนอกโลกมายังโลกเรา
เพือ
่ อธิบายการกวัดแกว่งนักวิทยาศาสตรบอกเราว่านิวตริโนยังสามารถ
แบ่งตาม”มวล(mass)” ได ้อีก 3 ชนิดคือ นิวตริโน1(m1) นิวตริโน2 (m2)
และนิวตริโน3( m3) (รูปที1
่ )
มวลของนิวตริโนรสใดรสหนึง่ เกิดจาการผสมกันของมวลทัง้ 3ชนิด
่ อิเล็กตรอนนิวตริโนจะเป็ นการผสมกันของนิวตริโน1 นิวตริโน2
ตัวอย่างเชน
และนิวตริโน3 เราเรียกว่าเป็ นการผสมของนิวตริโน(neutrino mixing)(รูป
ที2
่ )
การผสมกันนัน
้ จะเป็ นไปตามกลไกของควอนตัมทีว่ า่ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
มุมระหว่างมวลทัง้ 3 คือ𝜃12 , 𝜃23 และ 𝜃13 และการกวัดแกว่งก็จะ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั มุมดังกล่าวนีก
้ บ
ั ผลต่างของมวลยกกาลังสองกล่าวคือ 𝑚12 - 𝑚22 ,

รูปที1
่ นวิตริโนแบ่งตามรส 3 ชนิดและตามมวล
อีก 3 ชนิด

รูปที่ 2 มวลของนิวตริโนแต่ละรสเกิดจากการ
ผสมกันของมวลทัง้ 3ชนิด

𝑚22 -𝑚32

•
•
•

(รวมทัง้ ระยะทางและพลังงานของนิวตริโนด ้วย)
แต่ทน
ี่ ักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบคือลาดับของมวล(รูปที3
่ )ว่าเป็ นแบบ
ปกติ(normal)หรือกล ับก ัน(inverted)
ว ัตถุประสงค์สาค ัญของการทดลองทีจ
่ โู นก็เพือ
่ : (1) ค ้นหาลาดับมวล
ของนิวตริโนและ(2)วัดค่ามวลและมุมระหว่างมวลให ้แม่นยามากขึน
้ ไปอีก
่ ารไขปั ญหาทีย
ผลการค ้นพบทีจ
่ โู นจะนาไปสูก
่ งั ลึกลับของจักรวาลว่าทาไม
ปั จจุบน
ั จึงมีแต่สสารทัง้ ๆทีต
่ อนเกิด”บิกแบง”เมือ
่ 13.7พันล ้านปี มาแล ้วมีทงั ้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สสารและปฏิสสาร
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

รูปที3
่ นักวิทยาศาสตร์ยงั ไม่ทราบการลาดับของ
มวลนิวตริโนว่าจะเป็ นปกติ(normal)หรือกลับ23
กัน
(inverted)
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10 เนคเทค/สวทช-CASIA (Institute of
Automation), CAS (2/2)

เนคเทค/สวทช-RADI (The Institute of Remote
Sensing and Digital Earth) - CAS

1.สถานภาพปัจจุบ ัน
1.1 อยูร่ ะหว่างการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง
NECTEC-CASIA

1.สถานภาพปัจจุบ ัน
1.1 ลงนามความร่วมมือ ระหว่างNECTEC-RADI เมือ
่ ว ันที่ 3
เมษายน 2561 โดยเน้นงานวิจ ัยทางด้าน Crop Monitoring และ
Precision Agriculture

1.2 กิจกรรม
-เดินทางไป CASIA, CAS เพือ
่ เยีย
่ มชมงานวิจัย โดย Prof.
้ ลาดับที่ สามจากขวามือ) เป็ น
Zong Chengqing (รูปซาย
ผู ้ให ้การต ้อนรับและนาเยีย
่ มชมความก ้าวหน ้างานวิจัย
ทางด ้านการรู ้จาต่างๆ (Pattern Recognition)

1.2 กิจกรรม
-เดินทางไป RADI, CAS เพือ
่ งานวิจัยหารืองานวิจัยทางด ้าน Crop
Monitoring System (API Set up)

ั ทรัพย์นธ
- Prof. Zong Chengqing และ ดร. เทพชย
ิ ิ
ี แป
ร่วมกันดูแล สมาคมการประมวลผลภาษาในเอเชย
ิ ิค
ซฟ
ั ทรัพย์นธ
- ดร เทพชย
ิ ิ เป็ นตัวแทนประเทศไทยในการ
นาเสนอและได ้รับการคัดเลือกให ้ประเทศไทยเป้ นเจ ้าภาพ
การประชุมวิชาการนานาชาติ The Annual Conference on
Computational Linguistics (ACL2021) ซงึ่ จะมีกาหนด
จัดเป็ นครัง้ ที่ 59 โดยคาดว่าจะมีผู ้เข ้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

เนคเทค/สวทช-SARI (Shanghai Advanced
Research Institute) - CAS
1.สถานภาพปัจจุบ ัน
1.1 ลงนามความร่วมมือ ระหว่างNECTEC-SARI เมือ
่ ว ันที่ 10
มีนาคม 2561 โดยเน้นงานวิจ ัยทางด้านระบุตาแหน่งและบ่งช ี้
อ ัตโนม ัติ

1.2 กิจกรรม
- ร่วมเสนอโครงการและได ้รับการอนุมัตภ
ิ ายใต ้โครงการ “Individual
Behavior recognition based Multi Sensor Network for Intelligence
Elderly Care System" รหัส 22-BC-05 ภายใต ้ คกร. ครัง้ ที่ 22
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน่ (Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็ นประธานการลง
นามMoUระหว่างสดร. มทส.จุฬากับIHEP,จีนเมือ
่ 7 เม.ย.2560

3 หน่วยงาน (สดร. จุฬาฯ และมทส.) เข ้าร่วมการ
ทดลองจูโน่เมือ
่ ปี 2560
- โดยได ้ร่วมกันออกแบบและรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายใน
การสร ้างระบบ Earth Magnetic Field (EMF)
Shielding coil เพือ
่ ลดทอนสนามแม่เหล็กโลกให ้
เหลือน ้อยกว่า 10% (0.044 G) ซงึ่ จะชว่ ยให ้หลอด
ิ ธิภาพและ
ทวีคณ
ู แสง (PMT) ทางานได ้เต็มประสท
ชว่ ยบรรลุเป้ าหมายการทดลองได ้ตามแผน
- Design ระบบ EMF Shielding Coil ได ้รับการ
รับรองโดยคณะกรรมการเทคนิคและวิทยาศาสตร์
ของการทดลองฯเมือ
่ เดือนมิถน
ุ ายน 2561 ณ ที่
ประชุม IHEP (ฝ่ ายภาคีไทย-จูโน่ นาเสนอระบบที่
ออกแบบโดย ดร. อุเทน แสวงวิทย์, สดร.)
- ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการไทย-จูโน่ (12 ก.ย. 2562)
ลงมติให ้สนับสนุนค่าใชจ่้ ายสาหรับอุปกรณ์ระบบ
EMF coil จานวน 10 ล ้านบาท (หน่วยงานละ
ประมาณ
3.5 ม
ลคณะกรรมการมู
้านบาท) ภายในปี ล2563
ซงึ่ ตามแผน
การประชุ
นิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ
จะมีสมเด็
การติจดพระเทพร
ตัง้ ทีก
่ ารทดลองในช
งตฯ้นปี
2564
ัตนราชสุดว่ า
สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน่ (Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)
ความคืบหน้าและแผนการก่อสร้างการทดลองฯ
- อุโมงค์ใต ้ดินสาหรับการก่อสร ้างการทดลอง ทาการขุด
เสร็จเมือ
่ ปี 2561 (ความยาวรวมประมาณ 2 กม.)
- กาลังขุดและก่อสร ้างห ้องโถการทดลอง (Experimental
Hall) คาดว่าจะแล ้วเสร็จกลางปี 2563 และจะเริม
่ การ
ก่อสร ้างตัว Central Detector หลังจากนัน
้
- ระบบลดทอนสนามแม่เหล็กโลก (EMF Coil) จะติดตัง้
ในชว่ งกลางปี แรกของปี 2564
- ทาความสะอาดระบบการทดลองครัง้ สุดท ้าย ก.ย. 2564
- คาดว่าการก่อสร ้างจะแล ้วเสร็จและเริม
่ ทาการทดลอง
กลางปี พ.ศ. 2565
Start
2015.1.1

ึ ษาและนักวิจัยไทยเข ้าร่วมทดสอบ PMT แล ้วเป็ นเวลารวม 15 สป
ั ดาห์นักศก
ั ดาห์
คน (man weeks) จากภาระงานทัง้ หมดของฝ่ ายไทยทีต
่ ้องทา29 สป
end
Condition

1

Underground lab construction

2020.6.30

2

2020.7.5

1

3

Water pool cleaning and CD construction 2020.7.1
preparation
CD & water poll equipment installation
2020.7.6

2021.7.5

2

4

PMT HV & electronics production and aging test

2020.1.1

2021.3.30

5

PMT mass production

2017.3.1

2020.6.30

6

PMT testing

2017.3.1

2020.9.30

7

PMT potting and testing

2020.12.30

8

ติดตัง้ ระบบ EMF 2019.7.1
CD & VETO PMT installation coil ของไทย
2021.1.1

2021.7.31

3

9

CD & water pool cleaning

2021.7.6

2021.8.6

3

10 TTS supporting structure installation

2021.7.6

2021.8.6

3

11 Chimney & pole PMT installation

2021.8.7

2021.9.6

10

12 Final cleaning/door installation

2021.9.7

2021.10.7

11

13 CD & VETO water filling

2021.10.8 2021.12.8

12

14 LS filling/commissioning
2021.12.9 2022.5.30 13
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
15 Test
run
2022.6.1
14
สมเด็
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ว ันที่ ๑๓ 2022.6.4
มีนาคม ๒๕๖๓

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
และ ดร. อุเทน แสวงวิทย์
(สดร.) เป็ นตัวแทนภาคี
ไทย – จูโน่ เข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ Funding
Agency ของการทดลอง
จูโน่ ณ สถาบัน CERN
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
เพือ
่ รับฟั งความคืบหน ้า
ของการก่อสร ้างและหารือ
เกีย
่ วกับงบประมาณของ
26
26
การทดลอง ฯ

โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน่ (Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)
ตัวอย่างกิจกรรมหลัก ๆ ของโครงการฯ

1. ทางภาคีฯ ร่วมกันเป็ นเจ ้าภาพจัดงานประชุม JUNO Workshop on
Science & Techniques of Neutrino experiment 14 – 17 พ.ย.
2562 จ. กาญจนบุร ี
2. นางสาวจารุจต
ิ ต์ ศริ ภ
ิ ก
ั ดิ์ นศ. ระดับ ป.โท มทส. (อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ และ ดร.อุเทน แสวงวิทย์, สดร.) นาเสนอ
ั ญาณนิวตริโนจากสสารมืดในดวงอาทิตย์ทจ
งานวิจัยแบบจาลองสญ
ี่ ะ
ถูกตรวจวัดได ้โดยการทดลอง JUNO กรกฎาคม 2561 ที่ สถาบัน
IHEP ปั กกิง่ และสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์สาเร็จ เดือนเมษายน 2562
ึ ษาต่อ ป.เอก ที่ มทส.
ขณะนีก
้ าลังศก
3. นายนายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา มทส. และทีมนักวิจัยไทย – จูโน่
ร่วมกับกลุม
่ JUNO Veto working group ของ IHEP สง่ ผลงานวิจัยที่
เกีย
่ วข ้องกับการพัฒนาระบบ EMF Shielding coil เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารงานวิจัย JINST (Journal of Instrumentation, Italy)
4. หน่วยงานในภาคี ฯ เข ้าร่วมประชุม JUNO collaboration meeting
ี่ งไฮ ้ และ เมืองปั กกิง่ เมือ
ครัง้ ที่ 13 และ 14 ณ เมืองเซย
่ เดือน
มกราคมและกรกฎาคม 2562 ตามลาดับ
5. จุฬาฯเป็ นเจ ้าภาพจัด the 2nd workshop on EMF Shielding for
JUNO 2018 วันที่ 6-9 เมษายน 2561
6. สดร. ร่วมกับ มทส. เป็ นเจ ้าภาพจัดงานอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร ThaiJUNO-IHEP Neutrino Physics and Astro-Particle School ที่ จ.
ี งใหม่ ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. 2560
เชย

น.ส.จารุจต
ิ ์ ศิรภ
ิ ก
ั ดิ์

ภาพตัวอย่างผลจากการวิจัยเพือ
่ ศึกษาสัญญาณอนุภาคนิวตริโนจากการ
ประลัยคูข
่ องสสารมืดในดวงอาทิตย์ทจ
ี่ ะตรวจจับได ้ด ้วยการทดลอง JUNO
ิ ส์และจักรวาลวิทยาร่วมระหว่าง สดร.และมทส.
ของกลุม
่ วิจัยอนุภาคฟิ สก

ผลงานตีพม
ิ พ์ของทีมนักวิจัยไทย ด ้าน science และ instrumentation ของโครงการ JUNO

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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Thai-JUNO-IHEP Neutrino Physics and Astro-Particle
27
School ที่ ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. 2560 ที่ จ. เชียงใหม่

(ภาพด ้านล่าง) เมือ
่ คานึงถึงผลกระทบจากเหล็กกล้าทีผ
่ น ัง (พิจารณาเฉพาะผลของเหล็กในแนวตัง้ ) พบว่าเหล็กสง่ ผลให ้
สนามแม่เหล็กสูงขึน
้ แต่ยังคงเหลือไม่ถงึ 6% และ 12% สาหรับ CD และ Veto PMT ตามลาดับ

ภาพแสดงขนาดเหล็กกล ้าทีผ
่ นังทีพ
่ จ
ิ ารณา

ภาพแสดงขนาดของ EMF ทีเ่ หลืออยู่ (เปอร์เซ็นต์) ในบริเวณ CD และ Veto PMTs เมือ
่ คานึงถึงผลกระทบจาก
เหล็กกล ้าทีผ
่ นัง

รายละเอียดความคืบหน้าและงบประมาณสาหร ับระบบ EMF Shielding Coil (ต่อ)
ิ อยู่ ร่วมกับทางทีม
- แผนการติดตัง้ ขัน
้ ตอน และอุปกรณ์ตา่ งๆทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยทางกลุม
่ JUNO Veto Working Group ทีท
่ างภาคีไทย-จูโน่เป็ นสมาชก
วิศวกรทีด
่ แ
ู ลการก่อสร ้างโดยรวม
- ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการไทย-จูโน่ (12 ก.ย. 2562) ลงมติให ้สนับสนุนค่าใชจ่้ ายสาหรับอุปกรณ์ระบบ EMF coil จานวน 10 ล ้านบาท (หน่วยงานละ
ประมาณ 3.5 ล ้านบาท) ภายในปี 2563
- มทส. ได ้โอนงบประมาณในสว่ นแรกมาให ้ทาง สดร. (ในฐานะหน่วยงานเลขาธิการของภาคีฯ) แล ้ว เป็ นจานวน 2.7 ล ้านบาท เมือ
่ เดือน
พ.ค. 2562 และจะโอนสว่ นทีเ่ หลือให ้ภายในครึง่ ปี แรกของปี งบประมาณ 2563
- จุฬาฯ ได ้มีการตัง้ และรับการจัดสรรงบประมาณเรียบร ้อยแล ้ว และจะทาการโอนงบอุดหนุนมาทาง สดร. ภายในครึง่ ปี แรกของปี งบประมาณ
2563
้
้
- สดร. ได ้มีการตัง้ และรับการจัดสรรงบประมาณเรียบร ้อยแล ้ว แต่เนือ
่ งจากการใชงบประมาณแบบไปพลางก่
อน จึงจะสามารถใชงบได
้
หลังจากเดือนมี.ค. 2563
ื้ อุปกรณ์ทจ
้
- งบจานวน 10 ล ้านบาทนีจ
้ ะเป็ นเงินค่าใชจ่้ าย เพือ
่ อุดหนุนการก่อสร ้างการทดลองจูโน่ โดยจะเป็ นค่าใชจ่้ ายสาหรับจัดซอ
ี่ ะต ้องใชใน
ระบบ EMF Shielding coil และระบบ monitoring ขนาดสนามแม่เหล็ก ณ จุดต่าง ๆ ของการทดลอง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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