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๓.๔ โครงการไทย - เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจยัพัฒนาตามพระราชดำริฯ  
(ผู้ถวายรายงาน:  นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 

๑.  ความเป็นมา 
 สถาบ ัน เดซ ี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หร ือ “German Electron Synchrotron”) ก ่อต ังเ ม่ือ  
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ มีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สถาบันเดซีเป็นหนึ่งในบรรดาห้องปฏิบัตกิารชัน้นำของโลกด้านฟิสิกสข์องอนภุาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน มีบุคลากร
ราว  ๒,๗๐๐ คน เป็นนักวิทยาศาสตรร์าว ๑,๑๘๐ คน งบประมาณปีละ ๓๔๙ ล้านยูโร (ราว ๑๒,๖๙๔ ล้านบาท) ซึ่งเป็นงบประมาณ 
๓๒๐ ล้านยูโร (ราว ๑๑,๖๓๘ ล้านบาท) สำหรับฮัมบูร์ก และ ๒๙ ล้านยูโร (ราว ๑,๐๕๕ ล้านบาท) สำหรับซอยเธน โดยงบประมาณ
ได้ร ับจากกระทรวงศึกษาและวิจ ัยของร ัฐบาลกลางเป็น ส ่วนใหญ่ โดยมี ๑๐% จากร ัฐฮ ัมบ ูร ์กและแบรนเด ็นเบิร์ก 
(https://www.desy.de/about_desy/desy/index_eng.ht) 
 กิจกรรมและอุปกรณ์ทีส่ำคัญ 

๑) โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี  
๒) อุปกรณ์ที่สำคัญทีสุ่ดของเดซีในปัจจบุันได้แก่ 

๒.๑)  PETRA III ผลิตแสงซนิโครตรอน รุ่นที ่๓ พลังงาน 6 GeV เส้นรอบวง ๒.๓ กิโลเมตร นับว่าทันสมัยและใหญ่ทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโลก 

๒.๒)  FLASH ผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระความยาวคลืน่ยา่น ๑ นาโนเมตร  
๒.๓)  โครงการ European XFEL ผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระความยาวคลืน่ยา่น ๐.๑ นาโนเมตร 
๒.๔)  IceCube กล้องโทรทัศน์ตรวจหานิวตริโนจากอวกาศติดตั้งทีข่ั้วโลกใต้ 
๒.๕)  Cherenkov Array Telescope (CTA) หมู่กล้องโทรทศันเ์ชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกมมาจากอวกาศ 

๒. The European X-Ray Laser Project : XFEL  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนนิเยือน European 

XFEL, Schenefeld, Schleswig-Holstein สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ XFEL ผลิตแสงซินโครตรอน
แบบเลซอร์ย่านรังสีเอก็ซ์ด้วยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนทางตรงราว ๓.๔ กิโลเมตร ในอุโมงค์ใต้ดินลึก ๖ - ๓๘ เมตร และมีสถานีบนพ้ืนดนิ 
๓ แห่ง เริ่มต้นจาก Hamburg-Bahrenfeld ไปยัง Schenefeld, Pinneberg district, Schleswig-Holstein และมีพิธีเปิดเป็นทางการ
เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๗ (http://xfel.desy.de) 

กระบวนการผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ (FEL : Free Electron Laser) แบบยกระดับความเข้มขน้ดว้ยตนเอง (SASE: Self 
Amplified Spontaneous Emission) เริ่มจากกระบวนกลุ่มอิเล็กตรอน (electron  bunch train) ความเร็วสงูเกือบเทา่ความเร็วแสง
ถูกป้อนเข้าไปยังชุดแม่เหล็กเรียกว่าอันดูเลเตอร์แรกให้อิเล็กตรอนซิกแซกไปมาปลดปล่อยรังสีเอกซ์ (spontaneous emission 
undulator) จากนั้นเข้าสู่อันดูเลเตอร์เพ่ือให้เกิดยกระดับ (amplifier undulator) ความเข้มโดยกลุ่มอิเล็กตรอนกับรังสีเอกซ์จะมี
อันตรกิริยาซึ่งกันและกัน ทำใหก้ลุ่มอิเล็กตรอนแบง่เป็นกลุ่มทีเ่ลก็ลงไปอกีและอยูห่่างกันเท่ากับความยาวคลืน่รงัสีเอกซ์ ส่งผลให้ใหร้งัสี
เอกซ์ที่ปลดปลอ่ยออกมาอยู่ในเฟสเดียวกันจงึได้รังสีเอกซเ์ข้มขน้หรือก็คือเลเซอร์ของรังสีเอกซ์นัน่เอง 

๓. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนนิงาน  

๓.๑ ศูนย์วิจัยโครงสร้างระบบชีววทิยา (CSSB : Center for Structural Systems Biology)  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนนิเยือน CSSB วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย CSSB ตั้งอยู่ที่เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ๖ แห่ง และ
มหาวิทยาลัย ๓ แห่งได้แก่  

๑) Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM)  

http://xfel.desy.de/
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๒) Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
๓) European Molecular Biology Laboratory (EMBL)  
๔) Forschungszentrum Jülich (FZJ)  
๕) The Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for Experimental Virology (HPI) 
๖) Helmholtz Centre for Infection Research (HZI)  
๗) Hannover Medical School (MHH)  
๘) Universität Hamburg (UHH)  
๙) University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) 

งานวิจัยแบ่งเปน็ ๑๐ กลุ่ม เทคโนโลยีสำคัญ ๕ ประเภทและมีนกัวิจยั ๒๒ เชื้อชาต ิ(nationalities) ทำงานด้วยกัน 

• วัตถุประสงค์เพ่ือรวมพลังและความเชี่ยวชาญของภาคีทั้งหลายให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบกลไกที่ไม่เคยเหน็มาก่อน
ของกระบวนการติดเชื้อโรคและค้นหาการรกัษาด้วยเทคโนโลยแีนวหนา้ 

• เริ่มก่อสร้างอาคารเม่ือ ค.ศ. ๒๐๑๔ และเริ่มมีกิจกรรมเม่ือ ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ปจัจบุันชื่อ  
Prof. Dr. Chris Meier จาก มหาวิทยาลัยฮัมบรู์ก  

• มีเครื่องมือทางชีวฟิสิกส์ และการภาพถ่าย (imaging techniques) ที่ช่วยให้ได้ข้อมูลด้านโครงสร้างทางชีววิทยาที่สมบรูณ์ 
เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (Cryo-electron microscopy) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสมัพัทธ์ 
(Correlative light electron microscopy) เครื่องเอ็กซ์เรย์ระบบเยน็จดั (Cryo-tomography) เป็นต้น  

การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓  

ดร.อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยจากกลุม่วิจัยเทคโนโลยีการตรวจวนิิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ศูนย์ไบโอเทค สวทช.   กับ Prof. 
Michael Kolbe, Group Leader, Structural Infection Biology, CSSB ไดป้ระชุมปรึกษาผ่าน VDO conference สรุปผลการ
ดำเนินงานไดด้ังนี ้

๑. ดร.อุดมฯ มีแผนการเดนิทางไปปฏิบตัิงานวิจยัระยะสั้นที ่CSSB เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีกลอ้งจุลทรรศนอ์ิเลก็ตรอนขัน้สงู
เพ่ือการศึกษาความคงทนของไวรัสของแบคทีเรยีและปฏสิัมพันธ์กับเชื้อแบกทเีรียราลสโตเนยี โซลานาซเีอรมั (Ralstonia 
solanacearum) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในพืช (แต่เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ตอ้งเลื่อน
การเดินทางไปอย่างไม่มีกำหนด) 

๒. Prof. Kolbe รับเป็น host ให้ ดร.อุดมฯ ในโครงการ Molecular mechanisms of capsid stabilization and host 
binding of novel C22 podovirus ในการใช้เครื่องมือ ได้แก่ Cryo EM, AFM  และ Cross-linking mass spectrometer และ
ความเชี่ยวชาญของ CSSB เพ่ือศึกษากลไกระดับโมเลกุลในการจบัตวัของไวรสัของแบคทีเรีย (phage C22)  กับแบคทเีรีย Ralstonia 
solanacearum  

๓. ปัจจุบัน ดร.อุดมฯ กำลงัจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ Novel viral capsids with tunable stability วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
โครงสร้างของไวรัสสายพันธ์ใหม่ของแบคทีเรีย เพ่ือขอรบัการสนับสนนุงบประมาณจากหนว่ยบริหารและจัดการทนุด้านการพัฒนา
กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา การวิจยัและการสร้างนวตักรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
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๓.๒ ความก้าวหน้าของโครงการ CTA (Cherenkov Telescope Array) ดำเนินงานโดย สดร. สซ. มทส. และจุฬาฯ  
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็

พระราชดำเนินเยือนสถาบันเดซี ครั้งที่ ๓ ได้ทรงเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันเดซีและ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านฟิสิกสด์าราศาสตรอ์นุภาค 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้รบัการตอบรบัเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CTA Observatory ภายใต้ European Research 
Infrastructure Consortium (ERIC)  โดยประเทศไทยได้เสนอการออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบและล้างกระจกให้กับโครงการ เพ่ือ
นำไปติดตั้งที่ประเทศชิล ีประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงโรม ประเทศอติาลี ๙ ครั้ง ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๐๑๘ และล่าสุด
มกราคม ๒๐๒๐  

โครงการ CTA (Cherenkov Telescope Array) 

มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถานีศึกษารงัสีแกมมาพลงังานสงูขนาดมากกว่า ๑๐ GeV (หรือรังสี Cherenkov) จากนอกโลก
เพ่ือให้เข้าใจถึงการกำเนดิรังสคีอสมิกและธรรมชาติของอนภุาคทีถู่กเรง่รอบ ๆ  หลุมดำ บทบาทสำคัญของประเทศไทยในโครงการนี้ก็
คือ การออกแบบ และสร้างเครื่องเคลือบกระจก เครือ่งล้างกระจก สำหรับโครงการ ๒ เครื่อง โครงการของไทยคิดเปน็มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
๒,๗๖๐,๗๐๐ ยูโร หรือราว ๗๐,๔๒๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยนักวิจยัและนกัศึกษาของไทยสามารถเขา้ร่วมงานวจิัยระดับโลกที่มีโอกาส
ค้นพบหลักฐานหรอืทฤษฏวีิทยาศาสตรใ์หม่ ๆ  

บทบาทของไทย     

(๑) ออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบและเครื่องล้างกระจกกล้องโทรทรรศน ์CTA    

(๒) ส่งเครื่องเคลือบและล้างกระจกไปติดตัง้ ณ ประเทศชิล ีได้ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

(๓) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยฟิสิกสด์าราศาสตรอ์นภุาค 

แผนเวลา 
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ผลการดำเนินการโครงการ CTA ปี ๒๕๖๓ 

๑. ดำเนินการออกแบบเครื่องล้างกระจก รวมถึงจดัซื้อครภุัณฑ์และวัสดุทั้งหมด สำเรจ็ตามแผน ๑๐๐ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ดำเนินการสรา้งและประกอบเครื่องเคลือบกระจก สำเร็จแลว้กว่า ๘๐% (ล่าช้ากว่าแผนประมาณ ๓ - ๔ เดือน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทีน่ักวิจยัตอ้งปฏบิัติตามมาตรการ Work From Home) 

โดยรางลำเลียงกระจกของเครือ่งเคลอืบทีส่ร้างเสร็จแล้ว พร้อมทีจ่ะนำไปติดตั้งในหอ้งสุญญากาศของเครือ่งเคลอืบกระจก
และรางลำเลียงสามารถเคลื่อนที่ได้อยา่งราบรื่นและปรับความเร็วได้ตามความต้องการ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จทอดพระเนตรเครื่องเคลือบกระจกทีส่ถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน  (องค์กรมหาชน)
เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

แผนการดำเนินงานปี  ๒๕๖๔ 

• ต้นปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถทำการทดสอบเคลอืบกระจกครั้งแรกได้ จากนั้นจงึทำการเคลื่อนยา้ยระบบเคลอืบกระจก
ทั้งหมดไปติดตั้งที่ สดร. เชียงใหม่ เพ่ือดำเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 

• ต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จะดำเนนิการออกแบบเครือ่งล้างกระจกและจดัซื้อครภุัณฑ์และวัสดุทั้งหมด สำเร็จตามแผน ๑๐๐ 
% โดยอุปกรณ์จะถูกทยอย นำไปตดิต้ังและประกอบที่ สดร.  

• ปลายปี ๒๕๖๔ โครงการ CTA จะจัดส่งกระจก ๕๐ บานแรก มาให้กับประเทศไทยทำการเคลือบกระจกจริง และจะถูก
ส่งกลับไปยังโครงการเพ่ือนำไปติดตั้งและทดสอบในขัน้ตอนต่อไป 

ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไทยได้จากความร่วมมือในโครงการ CTA  (สดร. มก. มศว. มข. เดซี U.Autonoma de 
Madrid) 

• คณะนักวิจัยไทย (ดร.มณีเนตร เวชกามา ม.เกษตรศาสตร ์ผู้ประสานงาน) ได้รับการอนมัุติงานวิจยัสสารมืดจาก CTA 
Consortium เรื่อง “CTA sensitivity on portal dark matter models with limits from collider and direct 
detection” การตรวจหาสสารมืดด้วย CTA : สสารมืดและปฏสิสารมืดสามารถรวมตัวใหร้ังสีแกมมาทีมี่พลังงานสงูซึ่ง
กระจายตัวสม่ำเสมอในกาแลกซี รังสีแกมมานีส้ามารถตรวจวัดได้ด้วยกลอ้ง CTA 

• จัดการประชุมเชิงปฏบิตัิการในประเทศ “CTA sensitivity on portal dark matter models with limits from collider 
and direct detection” โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล Ctools ของ CTA ที่ สดร.และมศว. 

๓.๓ ความก้าวหน้าโครงการ PITZ Collaboration: สถาบนัวิจยัเดซี ม.เชียงใหม่ ศูนย์ความเปน็เลิศด้านฟิสิกส ์ 
ความร่วมมือโครงการ PITZ  
๑. การเข้าร่วมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting ผ่านออนไลน ์(๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)  

มองจากด้าน A :แขนกลจับกระจกทุกขั้นตอนการทำงาน ระบบ safety(มองจากด้าน)ให้เครื่องหบุด
ทำงานเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในพื้นท่ี 

ภาพรวม 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม เข้าร่วมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting ผ่านการประชุมออนไลน ์วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และนำเสนอความก้าวหนา้โครงการ MIR-THz Free Electron Laser ม.เชียงใหม่ 
๒.  นายณัฐวุฒิ ใจสืบ นักศกึษา ป.เอก ฟิสิกส ์ม.เชียงใหม่ ร่วมทำวิจัยกับกลุ่ม PITZ ที่สถาบนัเดซี (๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ – 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลักคือ ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยทั้งหมดจากสถาบนัเดซี 
หัวข้อวิจัยที่สถาบนัเดซี: Coherent THz radiation from permanent undulator magnet 
ที่ปรึกษาที่สถาบนัเดซี: Dr. Mikhail Krasilnikov 

๓.๔ ความก้าวหน้าของนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการนกัศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี 

๓.๔.๑. นางสาวขจีวรรณ บัวกอ นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี  ปี ๒๕๖๐ จาก ม.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
(Ph.D. Position) กับกลุ่ม HED Group ที่สถาบัน European XFEL  

ปริญญาตรี: สาขาฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
หัวข้อวิจัย: Beam Dynamics Simulation of Photocathode RF electron gun    (ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม) 
ปริญญาโท: สาขา General Physics  Lund University, Sweden (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
หัวข้อวิจัย: X-ray Imaging at High Brilliance Sources (MAX IV  Laboratory, Sweden) 
ปัจจุบัน: ผู้ช่วยวจิัยกับโครงการ MIR-THz Free Electron Laser ม.เชียงใหม่ (กันยายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔) 
มีแผนเดินทางไปศึกษาที่ European XFEL: มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๒. นายอนุสรณ ์เหลืองอร่ามวงค์ นักศึกษาภาคฤดรู้อนเดซ ี ปี ๒๕๕๕  

ปริญญาตรี: สาขาฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) (ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ) 
ปริญญาโท: Master of Science (M.Sc.), Physics, Tohoku University, Japan (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 
ปริญญาเอก: Ph.D. in Physics, Northern Illinois University, USA (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 
หัวข้อวิจัย: Study of Electron Beam Emitted from Nano Structured Cathode (Fermilab) 
ปัจจุบัน: ทำงานตำแหน่งนกัวิจยัหลังปรญิญาเอกกับกลุ่มวจิัย PITZ ณ สถาบัน DESY ประเทศสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 
ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

๓.๕. โครงการ MIR-THz Free Electron Laser : ม. เชียงใหม่ 

โครงการ MIR-THz Free Electron Laser คือ โครงการพัฒนาหอ้งปฏิบตัิการวิจยัเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเสน้สำหรับผลิตรงัสี
อาพันธ์ (coherent) และ free-electron laser (FEL) ย่านอินฟราเรดช่วงกลาง (MIR) และย่านเทราเฮริ์ตซ (THz) เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  

วัตถุประสงค์  
(๑) สร้างเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นพลงังาน 10 – 25 MeV 
(๒) ผลิตรังสี THz และ MIR Free-electron laser 
(๓) สร้างสถานีทดลองสำหรับ Infrared spectroscopy และ Pump-probe experiment 
(๔) ให้บริการการทดลองสำหรบัการวจิัยและการประยุกตด์้านชีวโมเลกุล การแพทย์ การเกษตร และวัสดศุาสตร์  

งบประมาณดำเนนิงานป ี๒๕๖๓ 

• ได้รับงบประมาณจากโครงการ Global Partnership ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) กลุ่มที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘.๗ ล้านบาท (งบประมาณ ๓ ปี ๓๑.๗ ล้านบาท) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

• ได้รับทุนพัฒนานกัวิจัยรุ่นกลาง ของสำนกังานคณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาต ิ(วช.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑.๕ ล้าน
บาท (๓ ปี) 

• โครงการร่วมกับ สดร. ในการศึกษาของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกลุอินทรยี์ในอวกาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) จำนวน ๑.๓ ล้านบาท 

ความก้าวหน้าป ี๒๕๖๓  
• ออกแบบแม่เหล็กสองขั้ว แม่เหล็กสีข่ั้วและแม่เหล็ก THz undulator (ความร่วมมือกบัสถาบนัเดซีและสดร.)  

• ออกแบบ Optical cavity (ความร่วมมือกับ Kyoto University) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างกำลังคนและนักศึกษาในโครงการ (ม.เชียงใหม่) 
นักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Postdoc) และนักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษา (ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓) รวมจำนวน ๓๕ คน จำแนกเป็น 
• นักวิจัยหลังปรญิญาเอก: ๑ คน         
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก: ๔ คน         
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ๑๒ คน         
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี: ๑๘ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMU-FELความยาวราว 15 เมตรผลิตเลเซอรย์่าน
ไมโครเมตร (อินฟรา เรดย่านกลาง)-มลิลิเมตร(เทราเฮิร์ตซ) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

นักศึกษาปัจจุบัน (รวมทั้งหมด ๑๒ คน)  
ปริญญาเอก: ๔ คน        

• นายณัฐวุฒิ ใจสืบ 

• นายปาณัสม์ นันทนาสทิธิ์      

• นายเอกชัย กองมนต ์
 

ปริญญาโท : ๗ คน           

• นายกิตติพงษ์ เตชะแก้ว      

• น.ส. สิริวรรณ ปาเคลอื 

• น.ส. กัลยาพร กองมะลิ 

• น.ส. พรรณทิพย์ ใจแก้ว 

• นายสุพศิน สุกระ 

• น.ส. พิชญาภัค กิติศรี 

• นายพิทยา อภิวัฒนกุล 

• นายพิชญ์ วงศ์คำมูล 
 

ปริญญาตรี: ๑ คน 

• นายชนสรณ ์พ่ึงเงิน 
 

๓.๖. ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันเดซี 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำเนนิทรงเปน็ประธานใน

การลงนามบันทึกความร่วมมือความเขา้ใจทางวิชาการระหวา่งสถาบนัเดซี สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีกับ สถาบนัวิจัยแสงซนิโครต
รอน (องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการบริจาคระบบกระจกโฟกัสแสงซินโครตรอนจำนวน ๕ ระบบจากเดซี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ศึกษาคุณลักษณะของชุดกระจก ได้แก่ การควบคุมการโค้งตัวของกระจก ระบบหล่อเยน็ การสะท้อน

และโฟกัสแสง รวมทั้งการขับเคลือ่นระบบ ๓ ทิศทาง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เลือกชุดกระจก A2 มาปรับปรุงระบบทศันศาสตร์เพ่ือติดตั้งทีร่ะบบลำเลียงที่ ๖ เพ่ือผลิตโครงสร้างจุลภาคด้วย

รังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนของสถานทีดลองที่ ๖  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกแบบระบบอิเล็กทรอนกิส์และควบคุมใหม่เพ่ือให้ใช้งานที่ระบบลำเลียงแสงที่ ๖ พร้อมทั้งทดสอบการโค้งตัว

ของกระจกกับแสงเลเซอรเ์พ่ือใหส้ามารถโฟกัสแสงซินโครตรอนให้มีขนาดเล็กลงในแนวด่ิงได้ตามทฤษฎแีละการคำนวณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งชุดกระจกโฟกัสแสง A2 ที่ Front-end ของระบบลำเลียงแสงที่ ๖ และทดสอบเชื่อมต่อระบบสญุญากาศ

เข้ากับวงแหวนกกัเก็บอิเล็กตรอนเปน็ผลสำเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งติดต้ัง ชุดกระจก A2 อยู่ภายใน Front End ของระบบลำเลียงแสงที่ 6  ระหว่าง Photon beam position 
monitoring (PBPM) และ Absorber shutter 2 (ABS2) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ตัวอย่างผลงานที่นำไปประยุกต์ใช้ 
• สร้างตราสัญลักษณฯ์ ฉลอง ๖๐ พรรษาสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

• ผลิตต้นแบบของจุดแสดงผลแบบสัมผสัสำหรบัผูพิ้การทางสายตา (ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน) 
• จำลองรอยแตกร้าวของท่อส่งน้ำมันเพ่ือนำไปทำมาตรฐานให้กับเครื่องตรวจวัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (น.ส.จิราวรรณ 

หม่อนกระโทก และ ผศ. ดร.อิศรทัต พ่ึงอ้น) 

๓.๗ ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซ ีประจำปี ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๓ มีผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีรวมแล้ว ๑๘ รุ่น และมีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ ฯ ทั้งสิ้น ๔๙ คน  
รายชื่อผู้แทนประเทศไทยโครงการนกัศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำป ี๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๘  

(๑) นายวันเฉลิม เย็นใจ นักศึกษาปริญญาตรี ปี ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัมหดิล 

(๒) นางสาวณ ัฐพร ตระก ูลพรหม น ักศึกษาปริญญาตรี ป ี ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคว ิชาฟิสิกส์ สาขาว ิชาฟสิกิส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๓) นางสาวพรรณทพิย์ ใจแก้ว นักศึกษาปรญิญาโท ปี ๒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(๔) นายกฤษณล เกิ้นโนนกอกน นักศึกษาปริญญาโท ปี ๑ คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาฟิสิกส ์มหาวิทยาลยัมหดิล  

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โครงการนักศกึษาภาคฤดูรอ้นเดซี ประจำป ี๒๕๖๓ 

▪ เป็นนิสิต/นกัศึกษาทีก่ำลงัศึกษาชั้นปรญิญาตรีปทีี่ ๓ - ๔  หรือนักศึกษาปริญญาโท ปีที่ ๑ - ๒ ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย 
▪ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ ๓.๒๕   
▪ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี 
▪ ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาชวีวิทยา  ชีวเคมี จุลชวีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี 

วัสุดศาสตร์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง  
▪ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี) 

ก่อนการเดินทาง  
นักศึกษาโครงการนกัศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำป ี๒๕๖๓ ได้เข้ารับการอบรมและเตรยีมความพร้อมเรื่อง “ต้อนรบัอบอุน่ จาก

รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง” เดซีรุ่นที่ ๑๘ วันพฤหสับดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี
แต่ด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ ทำให้กิจกรรมสถาบนัเดซี สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนียกเลิก ทั้งนี้หากไม่มี

สถานการณ์โควดิ-๑๙ ผู้แทนไทยประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที ่๑๘ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที ่๒๑ กรกฎาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
โดยหากได้รับแจ้งว่าสถาบันเดซีสามารถจดัโครงการนกัศึกษาภาคฤดูรอ้นเดซี ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ คณะกรรมการสัมภาษณ์ฯจะ

กราบบังคมทูลเสนอ รุ่นที ่๑๘ ของปี ๒๕๖๓ ไปร่วมโครงการต่อไป อย่างไรก็ด ีE-MAIL จาก Mr.Olaf และจากเว็บไซต์ของเดซียงัไม่ได้
ขอสรุปการดำเนนิงานแต่อาจจดัแบบออนไลนห์รือแบบผสม (hybrid) ซึ่งจะแจ้งราวปลายมกราคมหรือตน้กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔.  สรุป 

- สถาบันเดซี (DESY: Deutsches  Elektronen-Synchrotron หรือ "German Electron Synchrotron") ก่อตั้งเม่ือ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๐๒  มีที่ตั้ง ๒ แห่ง คือ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) ใกล้เบอรล์ิน 

- อุปกรณ์ที่สำคัญทีสุ่ดของเดซีในปัจจบุัน ได้แก่ 
➢ PETRA III ผลิตแสงซินโครตรอนรุ่นที่ ๓ พลังงาน 6 GeV เส้นรอบวง ๒.๓ กิโลเมตร 
➢ อุปกรณ์ FLASH ผลิตเลเซอร์อิเลก็ตรอนอิสระความยาวคลื่นย่าน ๑ นาโนเมตร  

- โครงการ European XFEL จัดทำขึ้นเพ่ือผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระความยาวคลืน่ยา่น ๐.๑ นาโนเมตร 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

- IceCube กล้องโทรทรรศน์ตรวจหานวิตรโินจากอวกาศติดตั้งที่ขัว้โลกใต้ 
- Cherenkov Array Telescope (CTA) หมู่กล้องโทรทรรศน์เชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกมมาจากอวกาศ 
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทอดพระเนตร European XFEL, 

Schenefeld, Schleswig-Holstein, Germany และ CSSB เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ศูนย์ไบโอเทค/สวทช. สนใจ จะ
ร่วมกับ CSSB ทำการศึกษาโครงสร้างทางชีววิทยาของฟลาวีไวรัส (Flavivirus) เพ่ือความเข้าใจกลไกการแบ่งตัวในเซลล์
เป้าหมายที่ติดเชื้อ) 

- สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือด้านหมู่กล้องเชอเร็นคอฟเพ่ือตรวจวัดรังสีแกมมา โดยเพ่ือหา
แหล่งกำเนิดของรังสีนี้ สดร.ได้สร้างเครื่องเคลือบกระจกที่สร้างและประกอบสำเร็จแล้วกว่า ๘๐% และถวายให้ทรง
ทอดพระเนตร ณ สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน )เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

- โครงการของไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความร่วมมือในโครงการ PITZ กลุ่มวิจัยพัฒนาแหลง่กำเนดิอิเล็กตรอนสำหรบั 
FLASH และ EU-XFEL ของเดซี ปี ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้าหลายด้าน เช่น ผู้บริหารระหว่าง ๒ หน่วยงานได้ประชุมร่วมกนั มี 
น.ศ. ปริญญาตรี มช. เดินทางไปฝึกทำวิจัยที่กลุ่มวิจัย PITZ และมีความร่วมมือกับเดซี ในโครงการพัฒนา MIR/THz(Mid-
Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersที ่ม.เชียงใหม่ เป็นตน้ ปัจจุบนั (๒๕๖๓) มีนักศึกษาร่วมโครงการ ๑๒ คน 

- เครื่องวัดความโค้งกระจก (Long Trace Profilometer, LTP) สร้างเองในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบนัวจิยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันเดซ ีงบประมาณราว ๖ ล้านบาท แต่หากซื้อเครือ่งจากต่างประเทศอยูท่ีร่าว 
๑๘ ล้านบาทปัจจุบนักระจกได้ติดตั้งใช้งานแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ จนถงึปัจจุบนั 

- ประเทศไทยได้ส่งนักศึกษาโครงการภาคฤดูร้อนนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปี ๒๕๖๒ รวม ๑๗ รุ่น นักศึกษา ๔๕ คน ในปี  
๒๕๖๓ มี ๔ คนนับเป็นรุ่นที่ ๑๘ แต่เนือ่งจากการระบาดของโควดิ-๑๙ จึงไม่สามารถเดินทางได้ 

- นักศึกษารุ่นที ่๑๙ ปี ๒๕๖๔ นั้นจะไม่ต้องมีการคัดเลอืกเพราะจะกราบบงัคมทูลขอพระราชานญุาตใหรุ้่นที่ ๑๘ ของปี 
๒๕๖๓ ไปแทน อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์โควดิ-๑๙ ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ ทางเดซีแจ้งว่าจะไม่มีการเดินทางแตจ่ะมีออนไลน์
หรือไม่นั้นจะแจ้งให้ทราบตอนประมาณตน้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๕.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานป ี๒๕๖๔ 

--------------------------------------------- 
รายช่ือคณะอนุกรรมการโครงการไทย-เดซีเพื่อพฒันากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริฯ  

เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกับคณะอนกุรรมการดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN/DESY-GSI/FAIR 

 
 


