
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๓.๔ โครงการไทย - เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจยัพัฒนาตามพระราชดำริฯ  
(ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

๑.  ความเป็นมา 
 สถาบ ัน เดซ ี (DESY : Deutsches Elektronen-Synchrotron หร ือ “German Electron Synchrotron”) ก ่อตั้ 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
แบบเลซอร์ย่านรังสีเอก็ซ์ด้วยเครือ่งเร่งอิเล็กตรอนทางตรงราว ๓.๔ กิโลเมตร ในอุโมงค์ใต้ดินลึก ๖ - ๓๘ เมตร มีสถานีบนพ้ืนดิน 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 ความร่วมมือไบโอเทค-ศูนย์วจิัยโครงสร้างระบบชีววิทยา (CSSB : Center for Structural Systems Biology) ปี ๒๕๖๔   

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) 

การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔   

โครงการใหม่ Molecular mechanisms of capsid stabilization of novel podoviruses 
ระยะเวลา: ๓ ปี 
นักวิจัย : ดร.อุดม แซ่อึ่ง ไบโอเทค สวทช. (ร่วมมือกับ Prof. Michael Kolbe, CSSB)  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาโครงสร้างของโพโดไวรัสสายพันธุ์ใหม่  
งบประมาณ : ๕,๙๙๗,๗๐๐ บาท (ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. (หน่วยบรหิารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทนุ
ด้านการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
รายละเอียด :  
(๑) ศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการรักษาความคงทนของ capsid (ส่วนที่อยูน่อกสุดของตัวไวรัส เป็นชั้นของโปรตีนที่คอยคุ้ม
กันนิวเคลียส)  
(๒) ศึกษาการจับตัวของโพโดไวรัสเฟจ( podovirus phages) ชนิด C22 และ C19 กับแบคทีเรียเจ้าบ้าน (ราลสโตเนยี โซลานาซี
เอรัม Ralstonia solanacearum) ซึ่งเป็นแบคทเีรียที่กอ่โรคเหี่ยวเขยีวในพืชเศรษฐกจิ  
(๓) ศึกษาความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการประยกุต์ใช้เฟจเป็นหนว่ยควบคุมทางชีววิทยา (biocontrol agent) เช่น การเพ่ิม
ความสามารถของเฟจในการทำลายแบคทเีรียศัตรพืูช โดยใช้ ๓ เทคนิคหลัก คือ mass spectrometry, cryogenic electron 
microscopy และ atomic force microscopy 

กรอบการวิจัย 
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๓.๒ ความก้าวหน้าของโครงการ CTA (Cherenkov Telescope Array)  
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนินเยอืนสถาบันเดซ ีครั้งที่ ๓ ได้ทรงเป็นประธานในการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันเดซแีละ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านฟิสิกสด์าราศาสตรอ์นุภาค 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้รับการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CTA Observatory ภายใต้ European Research 
Infrastructure Consortium (ERIC)  โดยประเทศไทยได้เสนอการออกแบบและสร้างเครือ่งเคลอืบและล้างกระจกให้กับโครงการ เพ่ือ
นำไปติดต้ังที่ประเทศชิลี ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ๙ ครั้ง ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๐๑๘ และล่าสุด
มกราคม ๒๐๒๐  

โครงการ CTA (Cherenkov Telescope Array) 

มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถานีศึกษารังสีแกมมาพลังงานสูงขนาดมากกว่า 10 GeV (หรือรังสี Cherenkov) จากนอกโลกเพ่ือให้
เข้าใจถึงการกำเนิดรังสีคอสมิกและธรรมชาติของอนภุาคที่ถูกเร่งรอบ ๆ  หลุมดำ บทบาทสำคัญของประเทศไทยในโครงการนี้คือ การ
ออกแบบ และสร้างเครื่องเคลือบกระจก เครื่องล้างกระจก สำหรับโครงการ ๒ เครื่อง โครงการของไทยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น  
๒,๗๖๐,๗๐๐ ยูโร หรือราว ๗๐,๔๒๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยนักวิจัยและนักศึกษาของไทยสามารถเข้ารว่มงานวิจัยระดับโลกที่มีโอกาส
ค้นพบหลักฐานหรอืทฤษฎวีิทยาศาสตรใ์หม่ ๆ  

บทบาทของไทย     
(๑) ออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบและเครื่องล้างกระจกกล้องโทรทรรศน ์CTA    
(๒) ส่งเครื่องเคลือบและเครื่องล้างกระจกไปติดตัง้ ณ ประเทศชิล ีได้ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
(๓) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยฟิสิกสด์าราศาสตรอ์นภุาค 

แผนเวลา 
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ผลการดำเนินการโครงการ CTA โดย สดร. สซ. มทส. และจุฬาฯ ปี ๒๕๖๔ 

เครื่องล้างและเครื่องเคลือบกระจกสามารถทำได้เสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซนต ์และกำลังอยูใ่นชว่งทดสอบและปรบัแต่ง ระบบ 

คาดว่าจะนำไปติดตัง้ที่ประเทศชิลี (หรือประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจก) ในปี ๒๕๖๖ 

๑) การพัฒนาเครื่องเคลือบกระจก 

งบประมาณ :  วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๕ ล้านบาท แม้ว่าจะมีการขยายขนาดของเครื่องเคลือบกระจกขึ้นมาจากสามารถ
เคลือบกระจกได้ที่ขนาด ๑.๒ เมตร เป็น ๑.๕ เมตร  

ระยะเวลา : ตามสัญญา ๒ ปี ๖ เดือน เริ่มกันยายน ๒๕๖๑ จนถึงวันส่งมอบ ๒ ปี ๙ เดือน  

คุณภาพการเคลือบ (๑) สามารถควบคุมความหนาของฟิล์ม Al อยู่ในช่วง ๙๐-๑๐๐ นาโนเมตร SiO2 อยู่ในช่วง ๑๑๐-๑๒๐ 
นาโนเมตร ตามข้อกำหนดและ (๒) การยึดติดของฟิล์ม ระดับดีเยี่ยม ผ่านการทดสอบ tape test ๑๐๐ % อันเป็นคุณสมบตัิ
สำคัญต่อการใช้งานของกระจกในทีโ่ล่งแจง้ 

๒) การพัฒนาเครื่องล้างกระจก 
งบประมาณ : วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๗.๘ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา : ออกแบบและพัฒนา ๑ ปี ๖ เดือน ทำการติดตั้งพร้อมดำเนนิการทดสอบกระบวนการล้างกระจกเม่ือธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓) สรุปการดำเนนิงาน  
- การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบและล้างกระจกให้กับโครงการ CTA ได้ดำเนินการมาถึง ๘๐ เปอร์เซนต์ของ

โครงการแล้ว เหลือเพียงนำระบบทัง้หมดไปติดตั้งที่ประเทศชิลีหรืออิตาล ีเพ่ือทำการเริม่เคลอืบกระจกให้กับโครงการ  
- โครงการสามารถบริหารงบประมาณและเวลาได้ตามแผนทีว่างไว้ โดยใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ ๔๓ ล้านบาท 

และใช้เวลาทั้งสิ้น ๒ ปี ๙ เดือน ในการออกแบบและสร้าง แต่มูลค่าของระบบทั้งหมดทีโ่ครงการ CTA ได้คิดมูลค่าไว้
คือ ๑.๗ ล้านยูโร 

- คาดว่าในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จะสามารถนำระบบไปตดิต้ัง ณ ประเทศชลิีหรืออิตาลี ได้ตามแผน  

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

[๑] CTA กับงานวิทยาศาสตร์CTA เน้นงานวิจัยตาม Key Science Project ที่ศึกษารังสีแกมมาในบริเวณต่างๆ เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสกิส์ของเอกภพ Galactic Centre (ใจกลางกาแล็กซทีางชา้งเผอืก) PeVatrons (รังสีแกมมา
พลังงานสูงถึง 1015 eV), LMC Survey (การสำรวจกาแล็กซี Large Magellanic Cloud ซึ่งเป็นกาแลก็ซีบรวิารของ
ทางช้างเผือก) Star Forming Systems (บริเวณที่มีการก่อตัวของดาว) AGN (Active Galactic Nucleus หรือ 
กาแล็กซีใหม่ที่มีการประทุที่ใจกลาง) ExGal Survey (ย่อมาจาก Extragalactic Survey คือ การศึกษาวัตถุหรือ
กาแล็กซีที่อยู่นอกกาแล็กซีทางช้างเผือก) Galaxy Clusters (การศึกษากระจุกของกาแล็กซี) Transients (แหล่งกำเนดิ
ที่มีการประทุของรังสีแกมมา) Dark Matter Programme (การศึกษาสสารมืด) นักวิจัยไทยได้เข้าร่วมงานวิจัยใน ๒ 
ด้านคือ Dark Matter Programme และ AGN นักวิจยัในโครงการ (๘ คน) ประกอบด้วย 
- ดร. อุเทน แสวงวิทย์   สดร. 
- ดร. มณีเนตร เวชกามา   ม.เกษตรศาสตร์ 
- ผศ.ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ผศ.ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล  ม.ขอนแก่น 
- ผศ.ดร. ดริส สามารถ   ม.ขอนแก่น 
- ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์  ม.แม่ฟ้าหลวง 
- ดร. วาสุเทพ  หลวงทิพย์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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- Dr. Armelle Jardin-Blicq  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและสดร. 

นักศึกษา ๑๑ คน  
ปริญญาเอก (๓ คน) ปริญญาโท (๘ คน)  

[๒] ประโยชน์จากสมรรถนะของกล้อง CTA (ที่เหนอืกว่ากล้องในอดีต) 
- CTA มีความไว (sensitivity) ในการวัดสูงกว่ากล้องโทรทรรศน์รังสีแกมมาอื่นๆ (เช่น MAGIC, H.E.S.S และ 

VERITAS)  
- แกน x แสดงย่านพลังงานของรังสีแกมมาในหน่วย TeV แกน y แสดงถึงความไวในช่วงฟลักซ์ต่างๆ (ค่าต่ำ

หมายถึงมีความไวสูง) 
- เม่ือใช้เวลาในการวัดเท่ากันคือ ๕๐ ชั่วโมง (50h) กล้อง CTA มีความไวสูงสุด (เส้นกราฟอยู่ต่ำ) และยังวัดรังสี

แกมมาในย่านทีสู่งกว่ากล้องอื่นๆอีกด้วย (วัดได้ถึง 100TeV)  
- CTA ติดตั้งกล้องโทรทรรศนไ์ว้สองที่คือ ที่ซีกโลกเหนือ (ที่ La Palma ประเทศสเปน) และ ซีกโลกใต้ (ประเทศ

ชิลี) 
[๓] สมมติฐานของงานวิจยัเพ่ือค้นหาสสารมืด 

แนวคิดที่ ๑ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่วา่ 
- เม่ือ สสารมืดชนกับปฏยิานภุาคของสสารมืดจะเกิดการประลัยคู่สร้างอนุภาคทีอ่ยู่ใน standard model (SM) ที่

เรารู้จักและวัดได้ อาท ิเช่น รังสีแกมมา  
- หากเราวัดอนุภาคเกิดจากการประลัยคู่นี้ได้ เราก็สามารถย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสสารมืด (เช่น มีมวล

เท่าใดเป็นต้น) เรียกวิธีการนีว้่า (Indirect Detection ตามลูกศรสีเขยีวซึง่ชี้ไปทางขวา) 
ในงานวิจัยนี้เราสนใจผลผลิตการประลัยของสสารมืดที่เป็นรังสีแกมมา (เราจะวัดด้วยกล้อง CTA ได)้ กระบวนการสรา้ง

อนุภาคใน SM นั้นอาศัยแบบจำลองเรียกว่า สสารมืดสื่อกลาง (portal dark matter) ซึ่งขึ้นกับตัวแปร ๔ ตัวคือ g 

(การเชื่อมโยง(coupling) ระหว่างสสารมืดกับอนุภาคสื่อกลาง(Portal)), g’ (การเชื่อมโยง ของอนุภาคสื่อกลางกับ 

SM), mDM (มวลของสสารมืด) , mPortal (มวลของอนุภาคสื่อกลาง) ไดอะแกรมนี้ยังอธิบายได้ด้วยว่า เราสามารถ

สร้างสสารมืด และปฏิยานุภาคสสารมืด ได้จากการนำเอาอนภุาค SM มาชนกัน ปฏกิิริยาก็เกิดขึ้นผ่านอนภุาคสื่อกลาง 

(Portal) โดยการสร้างสสารมิดนี้ทำได้ในเครือ่งเร่งอนุภาค (Collider ลูกศรสีเขยีวชีไ้ปทางซ้ายตามรูป)  

แนวคิดที่ ๒ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเราสามารถวัดสสารมืดได้โดยตรง (Direct Detection) ดังนี้ ตั้งเครื่องวัดที่มีธาตุเชน่ 

Xenon ไว้ในเหมืองใต้ดินลึก (เพ่ือกรองอนุภาคต่างๆออกไปให้หมด) แล้วรอให้สสารมืดมาชน เม่ือสสารมืดชนนิวเคลยีส

ของธาตุจะกระตุ้นให้เกิดแสงขึ้น การตรวจจับแสงก็จะทำให้ทราบพลังงานของอนุภาคที่เข้ามาชนได้ว่าเป็นสสารมืด  

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอสสารมืดด้วยวิธีนี้ 
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[๔] การประชุมเชิงปฏบิัติการ CTA ไทยครั้งที่ ๒ เรื่องฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนภุาค (๑๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)  

 

[๕] กราฟรังสีแกมมา ที่คาดว่าจะวัดได้จากกลุ่มดาวเครโก (draco) ในท้องฟ้าเหนอื และกลุ่มดาวสกัลเตอร์ 
(sculptor) ในท้องฟ้าใต ้

 

[๖] ผลงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และการประชุมนานาชาติ จำนวน ๗ เรื่อง 
- Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array for probing cosmology and fundamental 

physics with gamma-ray propagation (Abdalla, H, Utane Sawangwit, (2021), JCAP, 2021, 02, 
048 ) 

- Collider constraints on a dark matter interpretation of the XENON1T excess (Rienard 
Primulando, Julio Julio, Patipan Uttayarat, The European Physical Journal C, 2020, volume 
80) 

- Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to a dark matter signal from the Galactic 
centre (Abdalla, H, Utane Sawangwit, JCAP, 2021, Issue 01, article id. 057) 

- A Kaluza-Klein inspired Brans-Dicke gravity with dark matter and dark energy model 
(Chakrit Pongkitivanichkul, et al., Physics of the Dark Universe, 2020, Volume 30, 100731) 
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- Conference Proceeding: 
- Fitting Electron spectrum from AMS-02 by pulsar electrons (Kritaporn Butsaracom, 

Brandon Khan Cantlay and Maneenate Wechakama, Siam Physics Congress, May 2021) 
- Constraining the annihilation of dark matter via cosmic-ray positrons and electrons 

(Suwitchaya Setthahirun and Maneenate Wechakama, Siam Physics Congress, May 2021) 
 

๓.๓ ความก้าวหน้าโครงการ PITZ Collaboration: สถาบันวิจัยเดซี ม.เชียงใหม ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟสิิกส์  
๓.๓.๑) ความร่วมมือโครงการ PITZ : พัฒนากำลังคน 

[๑] นายณัฐวุฒิ ใจสืบ นักศกึษา ป.เอก ฟิสิกส ์ม. เชียงใหม่ ร่วมทำวิจยักับกลุ่ม PITZ ที่สถาบันวิจยั DESY (๑๑ มกราคม 

๒๕๖๓ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) 

• ที่ปรึกษาที่ ม. เชียงใหม่ : ผศ.ดร.สาคร ริมแจม่  ที่ปรึกษาที ่DESY: Dr. Mikhail Krasilnikov 

• ค่าใช้จ่าย : DESY สนับสนุน  หัวข้อวิจัยที่ DESY: Superradiant THz FEL source at PITZ (การหาคุณลักษณะที่
เหมาะสมของลำอิเลก็ตรอนสำหรับการผลิตแสงเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านเทราเฮริตซ์ ณ สถาบันวิจยั DESY) 

• เสนอผลงานวิจยั (Virtual Oral Presentation) ในการประชุม DPG Spring Meeting, Dortmund, Germany เดือน
๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

• กลับมาทำงานปริญญาเอกที่เชียงใหม่โดยยังรว่มกับนกัวิจยั DESY เรื่อง การศึกษาผลกระทบของท่อสญุญากาศที่มีขนาด
เล็กต่อการผลิตเลเซอร์อเิล็กตรอนอิสระย่านเทราเฮิรตซ์ในแม่เหล็กอันดูเลเตอร์ 

[๒] นางสาวขจีวรรณ บัวกอ ศิษย์เก่าปรญิญาตร ีสาขาฟิสิกส ์และผู้ช่วยวจิัยกลุ่มเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น ม.เชียงใหม่ ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (Ph.D. Position) ที่สถาบนั European XFEL (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 
(รับทุนจาก XFEL) 
กลุ่มวิจัย: High Energy Density (HED) Scientific Instrument 
หัวข้อวิจัย: Dynamic shock-compression experiments of rock materials at Free Electron Lasers  
ที่ปรึกษา: Dr. Karen Appel and Prof. Dr. Ronald Redmer University of Rostock) 

๓.๓.๒)  ความร่วมมือโครงการ PITZ: การเข้ารว่มประชุม PITZ Collaboration 
- ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม เข้าร่วมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting ผ่านระบบออนไลน ์ ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ และ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๔  
- นำเสนอความก้าวหนา้โครงการ MIR-THz Free Electron Laser ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๓.๓.๓)   โครงการอิเล็กตรอนเลเซอร์อิสระย่านความถี่อนิฟราเรดกลางและเทระเฮริตซ ์(MIR-THz Free Electron Laser) 

[๑] วัตถุประสงค์  
- สร้างเครื่องเร่งอิเลก็ตรอนเชิงเสน้พลังงาน 10 – 25 MeV 
- ผลิตรังสี THz และ MIR Free-electron laser 
- สร้างสถานีทดลองให้บริการการทดลองสำหรับการวิจัยและการประยุกต์ด้านชีวโมเลกุล การแพทย ์การเกษตร  

และวัสดุศาสตร์  
[๒] คณะวิจัย 
นักวิจัยหลัก ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม, รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ,  

ผศ.ดร.จตุพร สายสุด (ภาควิชาฟิสิกสฯ์ มช.) 
รศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ ์(ภาควิชาเคมี มช.) 
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อ.ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ (ม. เทคโนโลยีสรุนาร)ี 

เจ้าหน้าที่ นพดล แข็งแรง 

วิศวกร Michael Rhodes   (ศูนย์ความเปน็เลิศด้านฟิสิกส)์ 

ผู้ช่วยวิจัย ๒ คน (วัชระ ใจกล้า, ธีรดนย์ กิติศรี) 

นักศึกษา ป. เอก  ๗ คน, ป. โท  ๔ คน, ป. ตรี   ๑ คน  

[๓] พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ คาดว่าจะผลิตทดสอบการทำงานและวิเคราะห์สมบัติของลำรงัสี MIR FEL และ THz FEL 
[๔] แสดงคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าทีค่วามถี่ต่างๆ 

 

๓.๓.๔) ออกแบบและเตรียมสร้างระบบกำบังและความปลอดภยัทางรงัสี ใช้ซอฟต์แวร ์GEANT4 Simulation for 25 MeV beam 
๓.๓.๕) โครงการที่จะใช้ประโยชนจ์ากเครื่องเร่ง MIR-THz Free Electron Laser ม. เชียงใหม่ ซึ่งกำลังออกแบบแต่ละโครงการความ

ร่วมมือ   

- การศึกษาผลกระทบการฉายรังสียา่นเทระเฮริตซต์่อดีเอ็นเอ (มช,เนคเทค) 
- การศึกษาการตอบสนองในย่านเทระเฮิรตซ์ของเพอรร์อฟสไกต์ (Perovskite) สำหรับการประยกุต์ใช้ในเซลล์แสงอาทติย์ 

(Solar cell) (มช, เนคเทค) 
- การศึกษาโครงสร้าง การเกิด และอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลของต้นกำเนดิของโมเลกุลอนิทรียใ์นสภาวะคล้ายกับในอวกาศ 

เพ่ือต่อยอดไปสู่การอธิบายการกำเนิดของสิ่งมีชวีิตในอวกาศ (สดร, มช, มทส, สซ) 
- การฉายอิเล็กตรอนและรังสีเอ็กซ์หว้งสั้นบนสารตัวอย่างเพ่ือศึกษาการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้เม่ือฉายรังสีโดสสงูในช่วงเวลา

สั้นๆ (มช, มทส, เนคเทค) 

๓.๓.๖) งบประมาณดำเนินงานปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ รวม ๓๐.๗๘ ล้านบาท (สกสว,วช, สดร. และ มช.)  

- ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙.๒๘ ล้านบาท  

๓.๓.๗) การพัฒนากำลงัคน Posdoc และนกัศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษา (ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๔) 

- นักวิจัยหลังปรญิญาเอก: ๑ คน         
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก: ๔ คน         
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ๑๔ คน         
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี: ๑๙ คน 

รวมทั้งหมด: ๓๘ คน 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๓.๔ ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซ ีประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๘ 

เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด ๑๙ จึงเลื่อนกิจกรรมการปฏบิัติงานวจิัยภาคฤดูรอ้นประจำป ี๒๕๖๓ ไปเป็นวันที ่๑๙ 
ก.ค.- ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

[๑] นายวันเฉลมิ เย็นใจ นักศึกษาปรญิญาโท ปี ๒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 
[๒] นางสาวพรรณทพิย์ ใจแกว้ นักศึกษาปริญญาโท ปี ๔ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[๓] นางสาวณัฐพร ตระกูลพรหม นักศึกษาปริญญาโท ปี ๒ คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
[๔] นาย กฤษณล เกิ้นโนนกอก นักศึกษาปริญญาโท ปี ๒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๕. ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซ ีประจำปี ๒๕๖๔ เสนอรุ่นที่ ๑๘ ของปี ๒๕๖๓ แทน เป็นรุ่นที่ ๑๙ 

ผู้แทนประเทศไทยป ี๒๕๖๓ ซึ่งมี ๔ คนนั้นเพียง ๒ คนที่อายุไม่เกิน ๒๕ ปีในป ี๖๔ คือ นายกฤษณล เกิ้นโนนกอก และนางสาว
ณัฐพร ตระกูลพรหม จึงได้รับเลือกให้เข้ารว่มโครงการ ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลนแ์ค่ จำนวน ๒ คนระหว่างวันที ่๑๙ ก.ค. - ๑๐ ก.ย. 
๒๕๖๔  

๑. นายกฤษณล เกิ้นโนนกอก  
นักศึกษาปริญญาโท ปี ๒ สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
หัวข้อวิจัย: Evolution of e p fragmentation and multiplicity distributions in the Breit frame 

๒. นางสาวณัฐพร ตระกูลพรหม   
นักศึกษาปริญญาโท ปี ๒ สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
หัวข้อวิจัย: Low Q2 jet production at HERA and virtual photon structure 

๓.๖. กิจกรรมรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ DESY Summer Student Programme  2021 ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๑๐ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 
หลังเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้นเดซ ีประจำปี ๒๕๖๔ ได้มารายงานผลการเข้าร่วมปฏิบตัิงานวจิยัภาค

ฤดูร้อนฯ ในรูปแบบออนไลน ์เม่ือวันองัคารที ่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมรับฟังและ

ให้ข้อเสนอแนะจำนวน ๙ คน 

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 
➢ IceCube กล้องโทรทรรศน์ตรวจหานวิตรโินจากอวกาศติดตั้งที่ขัว้โลกใต้ 
➢ Cherenkov Array Telescope (CTA) หมู่กล้องโทรทรรศน์เชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกมมาจากอวกาศ 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร European 
XFEL, Schenefeld, Schleswig-Holstein, Germany และ CSSB เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ศูนย์ไบโอเทค/สวทช. 
จะทำงานร่วมกับ CSSB ทำการศึกษาโครงสร้างทางชวีวิทยาของฟลาวีไวรสั (Flavivirus) เพ่ือความเข้าใจกลไกการแบง่ตัวใน
เซลล์เป้าหมายที่ติดเชื้อ) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
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- สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือด้านหมู่กล้องเชอเร็นคอฟเพ่ือตรวจวัดรังสีแกมมา โดยเพ่ือหา
แหล่งกำเนิดของรังสีนี้ สดร.ได้สร้างเครื่องเคลือบกระจกที่สร้างและประกอบสำเร็จแล้วกว่า ๘๐% และถวายให้ทรง
ทอดพระเนตร ณ สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- โครงการ CTA ช่วยให้คณะนักวิทยาศาสตร์ไทยจาก ๗ - ๘ มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยได้มีโอกาสเข้าไปวิจัยตาม Key 
Science Project ระดับสากลที่ศึกษารังสีแกมมาในบริเวณต่างๆ ของเอกภพเพ่ืออธิบายปรากฏารณ์ทางฟิสิกส์ของเอกภพ
รวมทั้งการศึกษา Dark Matter ด้วย 

- โครงการของไทยที่ ม.เชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือในโครงการ PITZ กลุ่มวิจัยพัฒนาแหล่งกำเนิดอเิล็กตรอนสำหรับ FLASH 
และ EU-XFEL ของเดซี ปี ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าหลายด้าน เช่น ผู้บริหารระหว่าง ๒ หน่วยงานได้ประชุมร่วมกัน มี น.ศ. 
ปริญญาตรี มช. เดินทางไปฝึกทำวิจัยที่กลุ่มวิจัย PITZ และมีความร่วมมือในโครงการพัฒนา MIR/THz(Mid-Infrared/ 
Terahertz) Free Electron Lasers ที่ ม.เชียงใหม่ เป็นต้นปัจจุบัน (๒๕๖๔) มีนักวิจัยร่วมโครงการ ๓๘ คน และนักศึกษา
๑๔ คน 

- ประเทศไทยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคฤดูรอ้นนบัตั้งแต่ป ี๒๕๔๖ จนถึงป ี๒๕๖๓ รวม ๑๘ รุ่น จำนวน ๔๗ คน 

- นักศึกษารุ่นที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๔ ไม่ต้องมีการคัดเลือกเพราะจะกราบบังคมทูลขอพระราชานญุาตให้รุ่นที่ ๑๘ ที่คัดเลือกไว้ในปี 
๒๕๖๓ ไปแทน อย่างไรก็ดีจากสถานการณ ์COVID -19 ที่ยังระบาดต่อไปทางเดซจีึงแจ้งว่าจะไม่มีการเดินทาง และให้ทำวจิยั
ในรูปแบบออนไลนร์ะหว่างวันที ่๑๙ ก.ค. - ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ โดยมีนักศึกษา รุ่นที ่๑๘ ที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วจำนวน ๒ คน 

- ปี ๒๕๖๕ มีการคัดเลือกและรอว่าเดซจีะจดัแบบปกติหรือออนไลนต์่อไป 

๕.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๔ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานป ี๒๕๖๕ 

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

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

 


