
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพือ่พิจารณา : ผลการดำเนินงานป ี๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ 
 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
           กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
๓.๑   โครงการความร่วมมอืไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริฯ 
  (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

๑. ความเป็นมา 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชดำริว่าควรหาทาง

ที่จะร่วมมือกับไอซ์คิวบ์ที่ขั้วโลกใต้ ต่อมาในปี ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับหอสังเกตการณ์นิวตริโนในทวีปแอนตาร์กติกา (Thai -
AntarcticNeutrino Observatory : TANO) ขึ้นเม่ือวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ไอซ์คิวบ์ (IceCube)  

ไอซ์คิวบ์ (IceCube) เป็นชื่อเรียกอย่างง่ายของสถานีตรวจวัดนิวทริโนไอซ์คิวบ ์(IceCube Neutrino Observatory) 
สถานีดังกล่าวต้ังอยู่ที่สถานีขัว้โลกใต้อมันด์เซน-สก็อตต์ในทวีปแอนตาร์ติก (Amundsen–Scott South Pole Station) และ
ได้รับการยอมรับ (recognition) จากเซิรน์ สร้างเสร็จเม่ือ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๐ โดยมีมูลนิธิวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (NSF : 
National Science Foundation) สหรัฐอเมริกา ทำหนา้ที่บริหารสภานไีอซ์คิวบ ์

อุปกรณ์ประกอบด้วยหน่วยตรวจวัดแสงนับพันตัวกระจายอยู่ภายในหนึง่ลูกบาศก์กิโลเมตรของน้ำแข็งใต้พ้ืนผวิหนา้
ของแอนตาร์ติก หน่วยตรวจวัดแสงแต่ละหน่วยนี้มีลักษณะทรงกลมเรียกว่า ดอม (DOMs : Digital Optical Modules) ซึ่ง
ประกอบด้วยหลอดคูณแสง (photomultiplier tube :PMT) และคอมพิวเตอร์อยู่บนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผ่น เดียว 
คอมพิวเตอร์นี้ทำหน้าที่รับข้อมูลจากดอมแล้วส่งเป็นดิจิทัลไปยังคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่บนพ้ืนผิวหน้าของแอนตาร์กติก  ดอม
ทั้งหลายจะแบ่งอออกเปน็ชดุ ชุดละ ๖๐ ตัวแขวนบนเส้นเชือกแต่ละเส้นลงไปในชอ่งน้ำแขง็ที่ทำให้ละลายด้วยสว่านนำ้ร้อนลกึ
จากผิวหน้าระหว่าง ๑,๔๕๐ ถึง ๒,๔๕๐ เมตร ไอซ์คิวบ์ได้รับการออกแบบเพ่ือทำหน้าที่ตรวจหาจดุกำเนิดนวิทรโินนอกระบบ
สุริยะ (ซูปเปอร์โนวา,หลุมดำ,พัลซาร,์ฯลฯ) ในย่านพลงังานเทระอิเล็กตรอนโวลตเ์พ่ือศึกษากระบวนพลงังานสงูทางฟิสิกสด์ารา
ศาสตร์ที่ผลิตนิวทริโน เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๓ ได้มีการแถลงว่าไอซ์คิวบ์ตรวจพบนวิทริโนจำนวน ๒๘ ตัวที่มาจาก
แหล่งนอกระบบสรุิยะ 

IceCube neutrinos point to long-sought cosmic ray accelerator 

บทความวิชาการ ๒ บทความในวารสารวิชาการ Science (13 July 2018) บ่งหลักฐานเป็นครั้งแรกของเบลซาร*์
(blazar) TXS 0505 + 056 ว่าเป็นแหล่งกำเนิดนิวทริโนพลังงานสูง ไอซ์คิวบ์ตรวจสอบการเกิดนิวทริโนนี้ได้ก่อนเม่ือ ๒๒
กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๗ แล้วแจ้งด่วนทันทีไปยังบรรดาหอสังเกตการณ์ดาราศาสตรท์ั่วโลก หอเหล่านีซ้ึ่งสามารถตรวจว้ดด้วย
กล้องโทรทัศน์ที่คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าความถีต่่างกนั ๒๐ แห่ง บนผิวโลกจงึเข้าไปติดตาม และพบว่าเปน็เบลซาร์  

ปัจจุบันการตรวจสอบวัตถุในท้องฟ้านอกเหนอืจากนิวทริโนแล้วยังมีรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ ความถี่ที่เห็นด้วยสายตา
และคลื่นวิทยุอีกด้วย หอสังเกตการณ์เหล่านีบ้รหิารโดยคณะนกัวิทยาศาสตร์นานาชาตริวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ คนสนับสนนุ
โดยแหล่งทุนในประเทศและรอบโลก 

 
 

หมายเหตุ *เควซาร์ คือ หลุมดำมวลย่ิงยวด (supper massive black hole) ที่ทั้งกาแลกซีหมุนไปรอบตัวมัน สสารทั้งหลายที่กลางกาแลกซีที่อยู่ใกล้จะถูกกลืน
เข้าไปแล้วปลดปล่อยแสง (คล่ืนแม่เหล็ก ไฟฟ้า) และนิวทริโนออกมาจากเจ็ท ๒ ลำที่พุ่งออกมาคล้ายแกน  
*เบลซาร์ คือ เควซาร์ที่เจ็ทมีทิศทางช้ีตรงมาที่โลกเรา 
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๒. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนนิงาน  
๒.๑ นักวิจัยผู้ประสานงาน IceCube’s Associate Membership จากไทย 

• ผศ.ดร.วราภรณ ์นันทยิกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ :  Institutional lead 

• ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (สดร.) (องค์การมหาชน) : Postdoctoral 
Fellowship 

• น.ส.ญานี ต่างใจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ : นักศึกษาปรญิญาเอก 

๒.๒ กิจกรรมความร่วมมอืที่เคยดำเนนิการ (IceCube Collaboration) 

๒.๒.๑ การพัฒนากำลังคน : ค่ายฤดูร้อน 

ค่ายฤดูร้อน (Summer Workshop) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นักศึกษา : นายหาญณรงค์ จันทรเลิศ ป.ตร ีปี ๔ ม.มหิดล 
ระยะเวลา : ๔ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ : University of Wisconsin-River Falls 
ค่าใช้จ่าย : University of Wisconsin-River Falls สนบัสนนุ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าทีพั่ก และ ค่าใชจ้่ายรายเดอืน 

ค่ายฤดูร้อน (Summer Workshop) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นักศึกษา : น.ส.อัจฉราภรณ์ ผักหวาน ป.ตรี ปี ๔ ม.เชียงใหม่ และน.ส.ญานี ต่างใจ ป.ตร ีปี ๔ ม.เชียงใหม่ 
ระยะวลา : ๘ มิถุนายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สถานที่ : University of Wisconsin-River Falls และ University of Wisconsin-Madison 
ค่าใช้จ่าย : (๑) สดร. สนับสนุนค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ (๒) University of Wisconsin-River Falls สนบัสนนุ  

  ค่าที่พักและค่าใช้จา่ยรายเดือน 

๒.๒.๒ การวิจัยและพัฒนา คณะวิจัย ได้แก่  
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วราภรณ ์นันทยิกุล  
นักวิจัย : ดร.อัจฉรา เสรเีพียรเลิศ (นักศึกษาหลัง ป.เอก) และน.ส.ญานี ต่างใจ (นักศึกษา ป.เอก) 

โครงการ : ว ิเคราะห ์ข ้อมูล IceTop Tank ท ี ่ต ิดต ั ้งในคอนเทนเนอฉนวน  (insulated shipping 
container) (ประกอบด้วยดอม ๔ ตัวที่อยู่ในน้ำแข็งภายใน) ซึ่งล่องจาก Helsingborg ประเทศสวีเดน ไปยังทวีป
แอนตาร์กติการะหว่างพฤศจกิายน ๒๕๕๒ – เมษายน ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือหาฟังก์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับอนุภาค(เช่นมิวออน อิเล็กตรอน 
ฯลฯ)ในตัวกลางที่เป็นน้ำแข็งในคอนเทนเนอร์บนผิวโลกกับ ฟลักซ์อนุภาคในบรรยากาศชั้นบน ฟังก์ชันนี้เรียกว่า 
Yield Functionซึ่งทำให้เราทราบสเปกตรัมของรังสีคอสมิกปฐมภมิู ฟังก์ชันนีข้ึ้นอยู่กบัชนดิของเครื่องตรวจวัด และ
ระดับความสูงที่ติดตั้งอุปกรณ์ การหาฟังก์ชันนี้นั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการสำรวจการตัดข้ามละติจูด (Latitude 
Survey) หรือการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte-Carlo) ผลที่ได้จากฟังก์ชันนี้ใน IceTop Tank สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับ IceTop Tank ของ IceCube ที่ติดตั้งอยู ่ณ ขั้วโลกใต้ 
๒.๓ แผนการดำเนินการโครงการ 
การเข้าร่วม IceCube Collaboration จะแบ่งเปน็ ๓ ส่วน  

๑) งานวิจัย 
• Latitude survey with Ice Cherenkov Detector 
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• IceTop Tank Simulation & Analysis 
• Develop IceTop Tank (Gen 2) Database 

๒) งาน Education & Outreach  
• คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน (Summer Workshop) ภาคฤดูร้อน ณ University 

of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา   
๓) คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม IceCube Bootcamp คือ ค่ายอบรมเชิงปฏบิตัิการของหอสังเกตการณไ์อซ์คิวบท์ีใ่ห้ 

นศ. ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ารว่มในชว่งฤดูรอ้นเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ที่ University of 
Wisconsin-UW-Madisonงานวิศวกรรม 
• ผลิตและตรวจสอบแผงวงจรของ IceCube’s DOM 
• ฝึกฝนทักษะการขดุเจาะนำ้แข็งที่ขัว้โลกใต้ วิศวกรจำเปน็ต้องฝึกทกัษะที่ University of Wisconsin-

Madison  และเดินทางไปขัว้โลกใต้ได้ 
• อื่น ๆ  

โครงการสำรวจข้ามละติจูด 
 

 
[๑] Changvan ทำงานกับ PRIC ของจีน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ 

[๒] Thimon ทำงานกับสหรฐัอเมริกา (U. of Hawii และ U. Of New Hampshire) เป็นความรว่มมือใหม่จะ

ดำเนินการในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ 

[๓] วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจวัดนวิตรอนในชั้นบรรยากาศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรมัของ

พลังงานช่วง GeV 
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๓. งบประมาณ 

รายการที่ รายละเอียดของกิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ประมาณ
การงบประมาณ 

หมายเหตุ 

เสนอโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามพระราชดำริฯประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท* สำหรับนักศึกษา ๒ คน เป็นค่าต๋ัว
เครื่องบินไป-กลับ 

๑ ศึกษาวิจัยภาคฤดูร้อน ณ UW-
Madison สหรัฐอเมริกา 

• ค่าที่พัก UW-Madison 
residential hall 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไทย-
สหรัฐฯ 

• ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรบัผู้
เดินทาง 

๒ คน 1,000 USD/
คน/เดือน 
70,000 – 
75,000* 
บาท/round-
trip 
1,500 USD/
คน/เดือน 

กำลังเจรจาการ
สนับสนุนระหว่าง
IceCube และไทย (ไทย 
: ค่าตั๋วเครื่องบิน  
IceCube : ท่ีพักและ
เบ้ียเลี้ยง)  

๒ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้
โครงการฯ เช่น การจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติการ การจดังานประชุมต่างๆ 
ฯลฯ  

   วางแผนจัดงานร่วมใน
ไทยกับโครงการอื่น 
(เซิร์น เดซี ลินเดา ฯลฯ) 

หาจากแหล่งทุนอื่น 

๓ การดำเนินการด้านงานวิจยั และการ
พัฒนาด้านวิชาการ  เช่น ควรมี 
author ไทยที่เป็นอาจารย/์นกัวิจยั/
นักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Postdoc) ที่
เข้าร่วมโครงการวิจัย IceCube ๑ 
author และสามารถมี นศ. ที่ทำ
โครงการวิจัย IceCube 

๒ คน 13,650 USD /
คน/ปี   
หมายเหตุ ประกาศ
เป็นทางการของกลุ่ม 
IceCube ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
๑ เมษายน ๒๐๑๐ 

วางแผนให้เป็นความ
รับผิดชอบ ของนักวิจัยท่ี
ขอทุนวิจัยจากภายนอก
หรืองบของมหาวิทยาลัย
ต้นสังกัดท่ีจะสนับสนุน
นักวิจัยของตนเองในการ
เข้าร่วมวิจัย ร่วมกับ 
IceCube สังกัดอยู่ 

๔ ตั้ง Thai Space Radiation 
Consortium (SpaRC) เพ่ือเพ่ิมความ 
เข้มแข็งงานวิจัย ทางด้าน space 
radiation ของประเทศไทย และ
ยกระดับความร่วมมือทางด้าน
งานวิจัยกับนานาชาติ 

๑ ภาคึความ
ร่วมมือ 

ประมาณ ๓๐-
๕๐ ล้านบาท 
โครงการ ๕ ปี 
ระหว่าง 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

วางแผนยื่นข้อเสนอทุน  
PMU ร่วมกับ GISTDA 
และของบประมาณจาก 
PMU-B P5, PMU-B 
P16  

๕ กิจกรรมทางด้าน Instrumentation 
และ electronics  

๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท//ปี 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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๔. สรุป 

๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริว่าควร
หาทางที่จะร่วมมือกบัไอซ์คิวบ์ทีข่ั้วโลกใต้ 

๒. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นเม่ือวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน และผศ.ดร.วราภรณ ์นนทยิกุล ม.เชียงใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์เรื่องไอซ์
คิวบ์เป็นเลขานกุาร 

๓. การเข้าร่วม IceCube Collaboration จะแบ่งเป็น ๓ ส่วน งานวิจัย งาน Education & Outreach และงาน
วิศวกรรม 

๔. ประเทศไทยมีประสบการณก์ารร่วมงานกับ IceCube Collaboration ในการส่งนกัศึกษาไปเข้าค่ายฤดูร้อนใน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ University of Wisconsin-River Falls และพ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งที่ University of Wisconsin-River 
Falls และ University of Wisconsin-Madison ในการเขา้รว่มค่ายฤดูรอ้นทั้ง ๒ ป ี

๕. ในปี ๒๕๖๕ ผู้แทนประเทศไทยได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วม IceCube Collaboration อีกที่ University of 
Wisconsin-Madison โดยมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯให ้การสนับสนุนร่วมกับทาง 
IceCube Collaboration 

๖. นักวิจัยไทยมีประสบการณ์งานวิจัยที่สอดคล้องกับงานของ IceCube ดังนี้ (i) Changvan กับ PRIC ของจีน
ดำเนินการระหว่างพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ บนเรือ Xuelong (ii) Thimon กับสหรัฐอเมรกิา (U. of Hawaii และU. 
Of New Hampshire) ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และ (iii) โครงการวิเคราะห์ข้อมูล IceTop 
Tank ท ี ่ต ิดต ั้งในคอนเทนเนอร์ฉนวนซึ ่งล่องจาก Helsingborg ประเทศสวีเดนไปยงัทวีปแอนตาร์กติกา 
ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ – เมษายน ๒๕๕๓ 

๗. ประสบการณ์ทั ้งในข้อ ๔ และ ๕ ข ้างต ้น จะทำให้เราสามารถได้ประโยชน์จากการเข ้าร ่วม IceCube 
Collaboration ได ้เป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะร่วมมือทางด้านการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจยัฟิสกิส์อนภุาค
พลังงานสูงจากอวกาศ การพัฒนากำลงัคนในแง่ของการศึกษาเรียนรู้ทีบู่รณาการร่วมกับงานวิจัยขั้นแนวหนา้ใน
ระดับสากล และความก้าวหนา้ทางวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีขัน้สงูแบบไร้ขดีจำกัดในอนาคต 
 

๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๔ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานป ี๒๕๖๕ 
 

----------------------------------------------------------------- 
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รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับหอสังเกตการณ์นิวตริโนในทวีปแอนตาร์กติกา 
(Thai-AntarcticNeutrino Observatory : TANO)  

 
 

๑) ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์     ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์บญุรักษา สุนทรธรรม    รองประธานกรรมการ 
๓) ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล      กรรมการ 
๔) ดร.วิภู รุโจปการ       กรรมการ 
๕) ศาสตราจารย ์ดร.สุชนา ชวนชิย ์    กรรมการ 
๖) ศาสตราจารย ์ดร.วรณพ วิยกาญจน ์    กรรมการ 
๗) ผศ. ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา     กรรมการ 
๘) ผศ.ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร      กรรมการ 
๙) ดร.ชญานิษฐ์ อัศวต้ังตระกูลดี     กรรมการ 
๑๐) ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ      กรรมการ 
๑๑) ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทยิกลุ      กรรมการและเลขานกุาร 
๑๒) เจ้าหน้าที ่สดร.       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๓) เจ้าหน้าทีมู่ลนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
 
 


