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วาระที ่๓.๕
ความสมัพนัธไ์ทย - เซริน์

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจ าปี ๒๕๖๔)

รายงานเมือ่
๑ มนีาคม ๒๕๖๕

หนว่ยงานความรว่มมอื
• มลูนธิเิททคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
• สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)
• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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21. เซริน์ : หอ้งปฏบิตักิารของโลก(1/2)
• กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 1954 ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอืบรเิวณ

ชานเมอืงเจนวีาบนพรมแดนฝร ัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด์
• สมาชกิกอ่ต ัง้เป็นประเทศยโุรป 21 ประเทศ อสิราเอล

เป็นสมาชกิเต็มรปูแบบแรกทีม่ใิชย่โุรป
• ใน ค.ศ. 2020 มพีนักงาน 3,430 คนและมผีูม้ารว่มท างาน

และใชง้านจ านวน 14,232 คน จาก 926 ประเทศ/สถาบันวจัิย
และ 113 เชือ้ชาติ

• หนา้ทีห่ลักของเซริน์คอือ านวยความสะดวกแกผู่ม้าใชเ้ครือ่ง
เรง่อนุภาคและโครงสรา้งพืน้ฐานอืน่ส าหรับงานวจัิยฟิสกิส์

พลังงานสงู
• ค.ศ. 2019 ไดรั้บงบประมาณจากการบรจิาคราว 1,200 ลา้นฟ

รังกส์วสิ (ราว 40,000 ลา้นบาท) จากประเทศซึง่มปีระชากร
รวมกัน 517 ลา้นคนเฉลีย่ราว2.2 ฟรังกส์วสิ (ราว 73 บาท)/
คน/ปี

• สิน้สดุการท างานระยะที ่1 ของ LHC 3 ปี (ค.ศ. 2009 - 13)
และระยะ 2 (ม.ีค.2015-ต.ค.2018) ระยะที3่เริม่ฤดใูบไมผ้ลิ
2021

• ประเทศไทยไดย้กระดับจาก non-member states with 
scientific contacts เป็น non-member states with 
co-operation agreementsตัง้แตป่ลายปี61

เซริน์อยูห่า่งจากเจนวีา่ 9.68  กโิลเมตร
(6.02 ไมล)์

แผนทีแ่สดงเครือ่งชนอนุภาค LHC
และเครือ่งป้อนล าโปรตอน Super 
Proton Synchrotron ใหแ้ก่ LHC
ทีเ่ซริน์

เครือ่งเรง่อนภุาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider)
• เสน้รอบวง 27 กโิลเมตรอยูใ่นอโุมงคล์กึใตผ้วิดนิ 100 เมตรใน
พรมแดนทัง้สวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรั่งเศส

• เรง่โปรตอนใหม้คีวามเร็ว 99.9999991% ของความเร็วแสงใน
สญุญากาศ แตล่ะล าโปรตอนสามารถมพีลงังานไดส้งูสดุถงึ 7 TeV

• สถานตีรวจวัดทีส่ าคญั 4 สถาน ีไดแ้ก ่ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, 
• คา่กอ่สรา้งราว4พนัลา้นสวสิฟรังก์ คา่ใชจ้า่ยราว 1 พันลา้นสวสิฟรังก/์ปี
(https://home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc) 2

4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 
แถลงการณ์คน้พบอนุภาค
คลา้ยฮกิสแ์ละยนืยัน
เมือ่ 14 มนีาคม ค.ศ. 
2013 

2013 Nobel 
Prize in 
Physics:
Francios Englert
and Peter Higgs 

Dr.  Fabiola Gianotti
เลขาธกิารปัจจบุนั(1 มกรา
คม ค.ศ.2016-20) ไดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นวาระที ่2 ตัง้ 
แต1่มกราคม ค.ศ.2021-25

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=cern+geneva+airport&source=images&cd=&cad=rja&docid=txRuCKKmdtsMYM&tbnid=6UxdXcfW2MuqDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ph-dep-usersoffice.web.cern.ch/ph-dep-usersoffice/ForVisitors.html&ei=-TQrUti8IIeNrQfcgoHYDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHhTSzDk4LlpAoKgDwAAJcMY1Jm1w&ust=1378649714792709
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Next-generation LHC: CERN lays 
out plans for €21-billion super
collider (Nature, 15 Jan 2019).The 

proposed facility would be the most 
powerful collider ever built.

สสารทีเ่รารูจ้ัก(normal matter)ในเอกภพนีม้เีพยีง4%และทีไ่มรู่จ้ักไดแ้ก่
สสารมดื(dark matter) 21%และพลงังานมดื(dark energy) 74%

1. เซริน์ : หอ้งปฏบิตักิารของโลก(2/2) 

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารเีสด็จเยอืนเซริน์ 6 ครัง้และโปรด
เกลา้ฯใหผู้บ้รหิารระดับสงูของเซริน์ได ้
เขา้เฝ้าทีว่งัสระปทมุ5ครัง้น ามาซึง่การ
ยกระดับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง
ไทยสูแ่นวหนา้ของสากล

เสด็จเซริน์ครัง้แรก18 พค ค.ศ.2000 เสด็จเซริน์ครัง้ที6่:4 กย ค.ศ.2019
เลขาธกิารเซริน์Mr. Rolf-Dieter Heuerเขา้
เฝ้าณวงัสระประทมุเมือ่10ตลุาคม 2013

• ตัง้แตพ่.ศ.2543หนว่ยงานไทยกบัหนว่ยงานของเซริน์มMีoUรว่ม6ุฉบบั
ตอ่มาครม.มมีตเิมือ่ 20 ก.พ. 61 อนมุตัใิหล้งนามในรา่งขอ้ตกลงความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศระหวา่งราชอาณาจักรไทยกับเซริน์(ICA : Interna 
tional Cooperation Agreement)

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารทีรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหจ้ดัพธิลีงนามICAในวนัที ่13 ก.ย. 
61 เวลา 17.00 น. ณ วงัสระปทมุ สง่ผลใหป้ระเทศไทยยกระดบัจาก non-
member states with scientific contactsเป็นnon-member states with 
co-operation agreements

• เนือ่งจากปี2563จะครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์คร ัง้แรกและมคีวามกา้วหนา้ของความรว่มมอืกันหลายประการจนปัจจุบนั
คณะ กรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบังคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลองความสมัพันธ2์0ปีในการประชมุประจ าปีของสวทช2021
(NAC: NSTDA Annual Conference 2021) วนัที2่5มนีาคม 2564(เลือ่นมาจากปี2563เนื่องจากCOVID-19)

✓ การบรรยายพเิศษโดยสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
✓ การจัดท าหนังสอื20ปีลงในNational Geographicฉบับภาษาไทย
✓ การจัดกจิกรรมและนทิรรศการ
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2.CMS Virtual Visit:Large Hadron Collider Interactive Tunnel
แสดงณจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

1.พธิเีปิดและปาฐกถาพเิศษ
• สมเด็จพระกนษิฐาธแิละาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเปิดการ
ประชมุวชิาการ ประจ าปี 2564 ของส านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

• ทรงปาฐกถาพเิศษเนือ่งในโอกาสครบ 20 ปี แหง่
ความสมัพันธไ์ทย – เซริน์ ตามพระราชด าร ิฯ  40 
นาท ีณ วังสระปทมุ เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 64 เวลา 
09.00 น. ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(ออนไลน)์ 

• ตามดว้ยวดิทิัศนแ์สดงความยนิดจีากผูบ้รหิารระดับสงู
ของเซริน์ไดแ้ก่
✓ Dr. Fabiola Gianotti CERN Director General
✓ Dr. Luca Malgeri CMS Collaboration 

Spokesperson
✓ Dr. Luciano Musa ALICE Collaboration 

Spokesperson

2. การฉลอง 20 ปีความสมัพันธไ์ทย-เซริน์ตามพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

5.เสวนาประเทศไทยไดอ้ะไรจากความรว่มมอื
ไทย-เซริน์ ณ โรงแรมปรนิพาเลซ กรงุเทพมหานคร

3.ชุดวดีโีอ
นทิรรศการ
20 ปี ความ
สมัพนัธ์
ไทย-เซริน์

4. หนงัสอื
ครบรอบ 20 ปี 
ความสมัพนัธ์
ไทย-เซริน์
โดย National 
Geographic:
• ภาษาไทย 

500 เลม่
• ภาษาองักฤษ 

500 เลม่

6.เสวนาผูแ้ทนรว่มโครงการภาคฤดรูอ้นเซริน์ ณ โรง
แรมปริ๊นพาเลซ กรงุเทพมหานคร

Dr. Fabiola 
Gianotti

Dr. Luca 
Malgeri

Dr. Luciano 
Musa
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4กนัยายน2562 เสด็จทอดพระเนตรเครือ่งวัดอนุภาค
ALICE ทีช่ัน้ใตด้นิซึง่ตดิตัง้ITS2ในค.ศ. 2020

1.โครงการวจิยั ITS2 และ O2 

ระยะเวลา: 2556 – 2563
งบประมาณ:28 ลา้นบาท 
(สวทช. 50 % ตน้สงักดั 50%)
ก าลงัคน: นักวจัิยไทยและ
นักศกึษาปรญิญาเอก

3.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. เนคเทค/
สวทช. สซ. มจธ)2564(1/3)

• ท าการเปลีย่นเฉพาะหวัวดัช ัน้ใน (Inner barrel)
• ธนัวาคม2020มกีารประชมุITS3ครัง้แรกเพือ่หารอืเนือ้หางานทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผูด้แูลโครงการนีไ้ดแ้ก ่Magnus  (แทนต าแหน่งของ Luciano Musa) หลังจาก
ท าการ R&D และสรา้งเซนเซอรเ์รยีบรอ้ย 

• การประกอบ, ทดสอบหัววดันีท้ าที ่CERN เทา่น ัน้ (ผูร้ว่มโครงการนีจ้ะตอ้งสง่
นักวจัิย/นักศกึษาไปท าที ่CERN)

• ในปี2563มทสเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่โครงการR&Dไดรั้บงบประมาณสนบัสนนุ
10.9ลา้นบาท(สวทช.50%,มทส50%)

ความกา้วหนา้โครงการวจิยั
ITS3 และ O2 

• การประชมุออนไลน ์ALICE Thailand Meeting  1 April 2021
• ผูเ้ขา้รว่มจาก มจธ. TMEC/เนคเทค/สวทช สซ.และ มทส.





2.โครงการอพัเกรดหวัวดัช ัน้ใน ITS3 
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3.กจิกรรมความรว่มมอื ALICE-SUT(มทส. เนคเทค/สวทช. สซ. 
มจธ) 2564(2/3)

นายตะวนัฉตัร สมีนัตธรรมกลุ นกัศกึษาป.เอก มทสวจัิยเพือ่
วเิคราะห์ หาอนุภาคชารม์โมเนยีมทีเ่กดิขึน้หลังการชนของ 
โปรตอน-โปรตอน โปรตอน-ตะกั่ว และตะกั่ว-ตะกั่ว ใชข้อ้มลูของ
ALICE รว่มกับ Dr. Benjamin Dönigus นักวจัิยจาก Goethe 
University Frankfurt เยอรมัน

ผลการวเิคราะหห์ามวลของ
อนุภาคอตีา(Eta) และ เจ/ไซ
(J/ψ) เบือ้งตน้ไดจ้ดุสงูสดุที่
2.96 และ 3.12 GeV/c2

ตามล าดับ

นายอนนัตชยั ลา่กระโทก  นกัศกึษาป.เอก มทสวจัิยดา้นการ
ออกแบบเซนเซอรโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร์ TCAD และ Garfield++ รว่มกับ 
TMEC/NECTEC, ALICE และ Jan Hasenbichler นักศกึษาป.เอกของ 
Vienna University of Technology ออสเตรยี

การดดัเซนเซอร ์ALPIDE ใหโ้คง้งอแลว้ทดสอบดว้ยล าอนภุาคชนดิตา่ง ๆ 
คร ัง้ที ่1 ทดสอบดว้ยล าอนภุาคโปรตอน ที ่Proton Synchrotron (PS) ระหวา่ง18 ต.ค.– 6 
พ.ย.64  ผูเ้ขา้รว่มทดสอบจากประเทศไทย (1) นาย ณัฐวฒุ ิเหลา่จ านงวงษ์ นักวจัิย มทส. (2)นาย 
เจตนพิฐิ แกว้ใจ นักศกึษาป.เอก มทส.(3)ดร. ณรงคฤ์ทธิ ์ฤทธิจ์อหอ อาจารยว์ชิาฟิสกิส ์มทส.(4)ดร. 
กฤษฎา กติตมิานะพันธ ์นักวทิยาศาสตร์ สซ.
คร ัง้ที ่2 ทดสอบดว้ยล าอนภุาคโปรตอน ที ่Super Proton Synchrotron (SPS) ระหวา่ง10 –
15 พ.ย. 64  ผูเ้ขา้รว่มทดสอบจากประเทศไทย (1) นาย ณัฐวฒุ ิเหลา่จ านงวงษ์ นักวจัิย 
มทส.(2)นาย เจตนพิฐิ แกว้ใจ นักศกึษาป.เอก มทส.
คร ัง้ที ่3 ทดสอบกบั ล าอนภุาคอเิล็กตรอน ที ่DESY ระหวา่ง 29 พ.ย.– 6 ธ.ค. 64 ผูเ้ขา้รว่มทด
สอบจากประเทศไทย (1)นาย ณัฐวฒุ ิเหลา่จ านงวงษ์ นักวจัิย มทส.(2)นาย เจตนพิฐิ แกว้ใจ นัก
ศกึษาป.เอก มทส.

วตัถปุระสงค:์ พัฒนาระบบเทคปัญญาประดษิฐเ์พือ่ท านาย เฝ้าระวงั และ ตรวจสอบการท างานของ
เครือ่งประมวลผลและอปุกรณ์ตา่งๆในศนูยข์อ้มลูงานวจัิยที่ ALICE ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ:
สวทช 9.89 ลา้นบาท และ มจธ 6.6 ลา้นบาท และจะมกีารขอเพิม่เตมิอกี 4.52 ลา้นบาทในปี 2564

ก าลงัคน: (1) วศิวกรระบบซอฟตแ์วร ์2 คนเต็มเวลารว่มกับทมี O2 ในปี 63 (2) นักศกึษาระดับ
บัณฑติศกึษาอยา่งนอ้ย 6 คนเริม่งานกับทมี O2 แลว้ 7 คน (3) นักวทิยาศาสตรป์.เอกอยา่งนอ้ย 3 คน

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั: (1) ระบบ AI-based Logging System ทีม่ศีักยภาพพอทีจ่ะไปสูเ่ชงิพาณชิย์
ในอนาคตได ้ (2) บทความวชิาการนานาชาตอิยา่งนอ้ย 8 บทความ (3) บัณฑติระดับบัณฑติศกึษา
อยา่งนอ้ย 6 คน (4) ถา่ยทอดความรูจ้ากหอ้งปฏบิัตกิารระดับโลกสูร่ะดบั อดุมศกึษาของไทย

3.ความรว่มมอื AI-based Logging System O2 : ALICE/CERN และ มจธ (ปี 63-65)
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การด าเนนิงานในปี 2564

• มกราคม - มถินุายน: (1) อัพเกรตค าสัง่ส าหรับการตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิาร CentOS
Stream 8 แทน CentOS 7 (2) ปรับปรงุสว่นแสดงผลขอ้มลูเวอรช์ัน่ที2่ (3) แกไ้ขปัญหา
เทคนคิการน าขอ้มลูเครือ่งเขา้สูร่ะบบ AI-based Logging System (4)ปรับเสถยีรภาพของ
ระบบการรับขอ้มลู (5)ประเมนิความตอ้งการทรัพยากรทีใ่ชใ้นการประมวลผลบนระบบจรงิ
และ(6)ออกแบบโมเดลวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองระบบ

• สงิหาคม - ตลุาคม: (1) ตดิตัง้และทดสอบประสทิธภิาพในสว่นของ Log Parser ในการ
ประมวลผลขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่ขา้สูร่ะบบ AI-based Logging System เพือ่(2)น าไปใชก้ับ
โมเดลวเิคราะหค์วามผดิปกต(ิanomaly)ของระบบ

แผนการด าเนนิงานชว่ง 2564-2565

• พฤศจกิายน 64 – ธนัวาคม 64: (1)ตดิตัง้และทดสอบประสทิธภิาพของ Log Parser 
เพือ่รองรับในการประมวลผลขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่ขา้สูร่ะบบ AI-based Logging System บน
ระบบจรงิ (production) จนสมบรูณ์ และ(2)น าเสนอผลลัพธข์องการทดลองโมเดลวเิคราะห์
ความผดิปกตขิองระบบ

• มกราคม 65 - กนัยายน 65: (1) ตดิตัง้และทดสอบประสทิธภิาพในสว่นของโมเดล
วเิคราะหค์วามผดิปกตขิองระบบเบือ้งตน้ รวมถงึ(2)ออกแบบสว่นแจง้เตอืนและสว่นแสดงผล
ส าหรับโมเดลวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองระบบ

นกัวจิยัและนกัศกึษารว่มโครงการในปี 63

อาจารยแ์ละนักวจัิย

1. ผศ. ดร. พร พนัธุจ์งหาญ(หวัหนา้โครงการ)

2. ผศ. ดร. ขจรพงษ์ อคัรจติสกลุ

3. รศ. ดร. ธรีณี อจลากลุ

4. รศ.ดร. พรีพล ศริพิงศว์ฒุกิร

5. ผศ.ดร.สนัตธิรรม พรหมออ่น

6. ดร. อญัชลสิา แตต้ระกลู

7. นาย ราชวชิช์ สโรชวกิสติ

นักศกึษา

1. นาย นรายทุธ พุฒใจกา (ป.เอก) 

2. นาย ทนิกร มา้ลายทอ (ป.โท)

3. นางสาว นภัสสร พทิกัษ์กชกร (ป.โท)

4. นางสาว จฑุาภรณ์ วภิัชภาคไพบลูย ์(ป.โท)

5. นาย ธนฤทธิ ์เลศิวฒุกิารย ์(ป.โท)

6. นาย ธานนิทร ์ศรไีทย (ป. โท)

7. นาย อาณัตชยั วเิศษชยั (ป.โท)

นกัศกึษารว่มโครงการเพิม่เตมิในปี 64

1. นาย ศทุธวรี ์วรีะพงษ์ (ป.โท) 

2. นางสาว ภัทรพร ธนัชศริธิรีเดช (ป.โท)

3. นาย ธนาธปิ สเุนตร (ป.โท)

3.กจิกรรมความรว่มมอื ALICE-SUT(มทส. เนคเทค/สวทช. สซ. มจธ) 
2564 (3/3)

นกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษาระดบัป.โท
(1) นาย ทนิกร มา้ลายทอง(2) น.ส. นภสัสร พทิกัษ์กชก(3) น.ส.จฑุาภรณ์ วภิชัภาคไพบลูย์
ผลงานตพีมิพก์ารประชุมวชิาการ 3 เรือ่งตวัอยา่งเชน่
• Vipatpakpaiboon J., N., Barroso, V.C and Akkarajitsakul K.. 2021, “Computing Resource 

Estimation by using Machine Learning Techniques for ALICE O2 Logging System”, In 
The 12th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2021). 
Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 2, pp. 1–7.

รางวลัทีไ่ดร้บัจากผลงานวจิยั
• รางวลัอนัดบั 2 WDS Data Stewardship Award 2020 ผลงานดเีดน่ในดา้นการรวบรวม

และจัดการขอ้มลูทางวทิยาศาสตรผ์า่นการมสีว่นรว่มกับประชาคมโลกในโครงการวจิยัของ
หอ้งปฏบิตักิาร ALICE (CERN) จาก World Data System (WDS) ซึง่เป็นหนว่ยงาน
ภายใตส้ภาวทิยาศาสตรร์ะหวา่งประเทศ ไดร้บัเมือ่ 8 ธนัวาคม 2563

3.ความรว่มมอื AI-based Logging System O2 : ALICE/CERN และ มจธ (ปี 
63-65) (ตอ่)
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4.1โครงการสรา้งเตาสญุญากาศการแลน่ประสาน (Vacuum Furnace for Brazing )เพือ่การ
สรา้งชิน้สว่นเครือ่งเรง่อนภุาค  สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)ปี2564 

วตัถปุระสงค์
(1)สรา้งเตาสญุญากาศเชือ่มแลน่
ประสานในสภาวะสญุญากาศ
(2)สามารถพัฒนาสรา้งชิน้สว่น
ของเครือ่งเรง่อนุภาคและระบบ
ล าเลยีงแสง

เฟสที ่1 การออกแบบ สรา้งและทดสอบการท างาน
ของเตาสญุญากาศเพือ่การแลน่ประสาน ตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2560-2561

เตาสญุญากาศการแลน่ประสาน 
• ขนาดพืน้ทีท่ างาน 200x200x400 มม.
• อณุหภมูสิงูสดุ 1,200 °C
• ความดันนอ้ยกวา่5x10-5 torr

เฟสที ่2 การใชเ้ตาเชือ่มแลน่ประสานเพือ่เชือ่ม
ประสานทอ่เรง่ผา่นโครงการพัฒนาเทคโนโลยกีาร
เชือ่มแลน่ประสานทอ่เรง่เชงิเสน้ทีม่โีครงสรา้งแบบ 
Side coupling ในปีงบประมาณ 2564-65

รูปแบบของทอ่เรง่เชงิเสน้ทีป่ระกบ
บนฐานรองยดึพรอ้มสารเชือ่มประสาน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การเชือ่มแลน่ประสานทอ่เรง่
เชงิเสน้งบประมาณ 2564-65

• งบประมาณปี 64  785,400  บาท
• งบประมาณปี 65 1,000,000 บาท

ผลการด าเนนิงานปี64ทอ่เรง่อนภุาค
• การสอบเทยีบคณุสมบัตขิองเตาสญุญา

กาศเชือ่มแลน่ประสาน (แลว้เสร็จ)
• ออกแบบเชงิวศิวกรรมและการผลติโพรง

หลัก โพรงคูค่วบและหนา้แปลน WR284 
ส าหรบัทอ่เรง่ทีม่โีครงสรา้งแบบ side 
coupling (แลว้เสร็จ)  

• สอบเทยีบรปูแบบการกระจายความรอ้น
ของชิน้งานกอ่นด าเนนิการเชือ่มแลน่
ประสาน (แลว้เสร็จ)

• ท ารปูแบบและด าเนนิการเชือ่มแลน่
ประสานระหวา่งโพรงหลักกับโพรงหลกั 
โพรงคูค่วบกับโพรงคูค่วบ (แลว้เสร็จ) 
และโพรงหลักทัง้หมดจ านวน 5½ เซลล์
และโพรงคูค่วบจ านวน 5 เซลล ์(อยู่
ระหวา่งด าเนนิการ)
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94.2โครงการสรา้งเครือ่งเรง่อนภุาคเชงิเสน้เพือ่อาบผลไมส้ซ.ปี64 

รายชือ่นกัวจิยั
• ดร.สพุัฒน ์กลิน่เขยีว (ที่
ปรกึษา)

• ดร.สมใจ ชืน่เจรญิ 
• ดร. นลิเพชร รัศมี
• ดร. กรีต ิมานะสถติพงศ์

• ดร. เรงิรจุ รจุนะไกรกานต์
• วศิวกรจากฝ่ายเทคนคิและ
วศิวกรรม

วตัถปุระสงค์

(1) ออกแบบและสรา้ง
เครือ่งเรง่อเิล็กตรอน
เชงิเสน้พลงังาน 6 
MeV เพือ่การฉายผลไม ้

(2) ถา่ยทอดเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้ง สูภ่าคเอกชน
ระดับอตุสาหกรรมและ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย

งบลงทนุในปีงบปรมาณ 2563-2564 ไมม่เีนือ่งจากใชอ้ปุกรณ์จากโครงการการสรา้งเครือ่งเรง่เพือ่การบ าบัดมะเร็ง

2. แผนการด าเนนิงาน

4.สรปุการด าเนนิงานปี2564

3.1 การกอ่สรา้งหอ้งปฏบิตักิารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีครือ่งเรง่อนุภาค
(เมษายน 2563 – พฤษภาคม 2564งบประมาณ 12.7 ลา้นบาท)

3.1เดมิปี64จะยกระดบัจาก1Gyไปเป็น1000Gyแตป่ระสบปัญหา
การร่ัวของสญญากาศทีR่F windowและหนา้แปลนระหวา่ง
ทางออกปืนอเิล็กตรอนและทางเขา้ของทอ่เรง่ 
3.2 ด าเนนิการแกไ้ขในขอ้1แลว้เสร็จเมือ่พ.ค.64และทดสอบ
คณุสมบัตขิองทอ่เรง่ (ใหม)่ หลังการท าระบบสญุญากาศของปืน
อเิล็กตรอน ทอ่เรง่และทอ่น าคลืน่จากไตห้วนั (แลว้เสร็จ)
3.3 ด าเนนิเตรยีมระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าและ
ระบบสายดนิทีค่า่ความตา้นทาน 0.2 โอหม์) ของระบบเครือ่งเรง่ 
ณ หอ้งปฏบิัตกิารเทคโนโลยเีครือ่งเรง่อนุภาค (แลว้เสร็จ)เพือ่
เตรยีมประกอบทดสอบระบบเครือ่งเรง่ตอ่ไปในปี65

ด าเนนิการยกระดับ

การอัตราปรมิาณรังสเีอ็กซจ์าก 1 Gy(ยอ่มาจาก
GRAY หน่วยวดัปรมิาณรังส)ีไปเป็น1kGy (1000 
Gy)ซึง่จะเพยีงพอในการทดสอบฉายผลไม้
(ชะลอมาจากแผนป่ี64)

5. การด าเนนิงานปี 2565

3. ตวัอยา่งกจิกรรมปี64

3.2 การเปลีย่นปืนอเิล็กตรอนและทอ่เรง่ใหม่ 3.3.การยา้ยเครือ่งเรง่เขา้อาคารใหม่

เสด็จทอดพระเนตร10พย63ณ 
สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน
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• ทดลองวลัคาไนเซชนัตอ่ใหไ้ด ้
อเิล็กตรอนโดสทีอ่ยา่งนอ้ย 
50 kGy ดว้ยเวลาไมเ่กนิ 
20 นาที

• การทดลองใชล้ าอเิล็กตรอน
ส าหรับปรับปรงุพันธุพ์ชื
(ด าเนนิการรว่มกับ ภาควชิา
ชวีวทิยา ม.เชยีงใหม)่

5.โครงการพฒันาระบบเครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้ส าหรบัปรบัปรงุวสัดแุละการวลัคาไนซย์างธรรมชาตมิ.เชยีงใหมปี่64

ขอ้ดขีองการวล้คาไนซด์ว้ย
ล าอเิล็กตรอน

• ลดการใชส้ารเคมใีนการวลัคา
ไนซน์ ้ายาง

• สามารถลดโปรตนีทีอ่าจท าให ้
เกดิการแพแ้กผ่วิหนังได ้

• เป็นกระบวนการทีอ่ณุหภมูหิอ้ง
ท าใหผ้ลติภัณฑม์อีายกุารใช ้

งานนาน 

รายชือ่นกัวจิยั
• รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ (ม.เชยีงใหม)่
• ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่ (ม.เชยีงใหม)่
• ผศ.ดร.จตพุร สายสดุ (ม.เชยีงใหม)่
• รศ.ดร.ปิยรัตน ์นมิมานพภิกัดิ์ (ม.เชยีงใหม)่
• ดร.ภาสร ีเลา้กจิเจรญิ (MTEC สวทช.)
• Mr. Michael Rhodes (ThEP)
• ผศ. ดร.พไิลวรรณ พรประสทิธิ ์(ม.แมโ่จ)้
• ผศ. ดรญิญา มลูชยั (ม.แมโ่จ)้

• ระบบเครือ่งเรง่ฯ ผลติอเิล็กตรอนปรับพลังงานไดใ้นชว่ง 2-3.5 
MeV

• สามารถวลัคาไนซน์ ้ายางดว้ยล าอเิล็กตรอนพลังงาน 3 MeV ที่
โดส 50 kGy ใชเ้วลา 80 นาที และหากเตมิสาร sensitizer
สามารถวลัคาไนซท์ีโ่ดสราว 5-15 kGyใชเ้วลา 10-30นาที

• ปญัหา/อปุสรรค อเิล็กตรอนทีผ่ลติไดเ้พือ่ฉายน ้ายางยังคงมี
ปรมิาณนอ้ย ตรวจสอบพบวา่ปญัหานา่จะอยูท่ ีส่ว่นของปืน
อเิล็กตรอน

2. สถานะภาพ ธ.ค. 63

พัฒนาระบบ
เครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้
พลังงาน 1-4 MeV ส าหรับ
ปรับปรงุวัสดแุละการวัลคา
ไนซน ้ายางธรรมชาตโิดยใช ้

สว่นประกอบเครือ่งเรง่ฯ ที่
ไดรั้บบรจิาคจากโรงพยาบาล
มหาราช นครเชยีงใหม่

1.วตัถปุระสงค์

• ถอดปืนอเิล็กตรอนเพือ่ตรวจสอบ พบวา่มรีอยไหมท้ีผ่วิดา้นใน หลาย
แหง่ท าการซอ่มแซมและแกไ้ข 

• ปรับปรงุใหไ้ดก้ระแสเพิม่(เพือ่เพิม่โดส)โดยลดระยะหา่งระหวา่งคาโทดกับฟิลาเมนต์ ดว้ยการ
ปรับแตง่ชดุจับคาโทดเพือ่ใหส้ญูเสยีความรอ้นนอ้ยสดุ แลว้ท าการทดสอบอณุหภมูขิองคาโทด

• ประกอบปืนอเิล็กตรอนเขา้กับระบบเครือ่งเรง่ ท า cathode processing และ RF processing
• ชว่งเดอืน ก.ย - พ.ย. ตอ้งชะลอการด าเนนิการเนือ่งจากเตรยีมการกอ่สรา้งก าบังรังสสี าหรับ

ระบบเครือ่งเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระ (FEL:Free Electron Laser) ทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกัน

3. การด าเนนิงานปี 64

4. แผนการด าเนนิงานปี 65
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หนว่ยงาน:   สสน. สวทช. 1 สดร.    มทส.     สซ.    จฬุา     มจธ.     สพร.    สทน.    สวทช.2 รวม 

ชม.
ค านวณ

1.78       7.03       2.84       0.32 0.38      1.5     0.35         - 0.05 24.44      38.65 
ลา้น ชม.

%Average
Utilization

12.65      82          69.7         44 71      7/27      32         - 18           69

12        71 14           6 15        19        23           - 7 102           269           

วตัถปุระสงค:์ (1)สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการค านวณ(Grid Computing) ไดแ้ก ่ทรัพยากรคอมพวิเตอรป์ระมวลผล ระบบจัดเก็บขอ้มลู และ
โปรแกรมดา้นการค านวณเฉพาะทางเพือ่รองรับการวจัิยดา้นวทิยาศาสตร ์การประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ ่(2) สรา้งประชาคมเพือ่รว่มพัฒนา
ใหบ้รกิาร และใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการค านวณ และ(3)ความรว่มมอืกับเซริน์ 
สมาชกิสามญั (9แหง่) สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสน. สดร. สพร. สซ. และ สทน. สมาชกิสมทบ (3 แหง่): มก. มฟล. มวล.

6.ภาคโีครงสรา้งพืน้ฐานชาตดิา้น e-Science (National e-Science Infrastructure Consortium)(1/2)

1. ทรพัยากร การใหบ้รกิารทรพัยากร

การใหบ้รกิารทรพัยากร (ณ ก.ย. 64)

หนว่ยงาน สสน. สวทช.1 สดร. มทส. สซ. จฬุา มจธ. สพร. สทน. สวทช.2

CPU (cores) 1376 960 496 592 616 708/10 120 
Open 

data

64 4320/2

Storage
(TB) 788 400 1100 150 214.5 5/400 25 3.8 800

2. ความรว่มมอืกบัเซริน์(tier-2)

T2-TH-CUNSTDA
• เปิดบรกิารเมือ่ 2557 ส าหรับ CMS ม ี260 CPU cores, 300 TB Disk 
• ใหบ้รกิาร GPU รุน่ Tesla T4  ตามแนวทีส่อดคลอ้งกบั CMS Collaboration ไดศ้กึษาไวเ้พือ่ใชร้ว่มกบั Online 

computing farm ส าหรับ LHC Run-3 (คาดวา่ LHC จะเริม่ Commission เครือ่งอกีครัง้ในปลายปี 2564 และรัน
เต็มรปูแบบในชว่งพฤษภาคม 2565)

• การใหบ้รกิารแก(่1) นักวจัิยในประเทศไทยทั่วไปใน ปี 64 ไดเ้ปลีย่นระบบบรหิารจัดการควิ(job scheduler)ของ
ลนุีกซจ์าก PBS Torque มาเป็น Slurm และ(2) นอกจากนี้ยังใหบ้รกิาร Container ซึง่บรหิารโดย Kubernetes 
Platform บน cloud เฉพาะภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละภาควชิาฟิสกิสข์องจฬุากอ่นในระยะแรกกอ่น

T2-TH-SUT
• ใหบ้รกิาร ปี 2557 ส าหรับ ALICE มทีรัพยากร 256 CPU cores,หน่วยความจ า 100 TB 
• มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารมคีา่ service availability โดยเฉลีย่มากกวา่ 90%
• มปัีญหาระบบไฟฟ้าของมหาวทิยาลัยไมเ่สถยีรในชว่งทีม่พีายฝุน ท าให ้Hard disk ของระบบเครือ่งแมข่า่ยพังและไมส่ามารถกูข้อ้มลูคนืได ้จงึตอ้งตดิตัง้ระบบใหม่

ทัง้หมด โดยลา่สดุใชร้ะยะเวลาตดิตัง้และปรับปรงุระบบในชว่งเดอืน กมุภาพันธ-์มนีาคม 2564
• สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่ง Global Science Experimental Data Hub Center, KISTI ของเกาหลใีต ้และ มทส. ดว้ยระบบ EOS
• มทส. ได ้update ระบบปฏบิตักิารของระบบกรดิที ่มทส. เป็น centos 7 และ เปลีย่นไปใช ้HT condor job scheduler ในเดอืนพฤษภาคม 2564

โครงการ

Pricing Model: เครือ่งประมวลผลสมรรถนะสงู
(Compute node) = 108 บาท/เครือ่ง/ชัว่โมง 
(เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิาร Cloud ตปท.=160 บาท/
เครือ่ง/ชัว่โมง)
*สวทช.จะ subsidies คา่บรกิาร 90% ของราคา 
Price list แกห่น่วยงานภาครัฐ และภาคการศกึษา
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3. งาน EU-ASEAN High-Performance 
Computing (HPC) Virtual School 2021: 
System Design and  HPC Applications 
ภาย ใตค้วามรว่มมอืระหวา่งสหภาพยโุรปและ
อาเซยีนโดยศนูยท์รัพยกรคอมพวิเตอรเ์พือ่การค านวณ
ขัน้สงู(ThaiSC)สวทช. เจา้ภาพ(วันที ่5-9 กค. 64 )

6.ภาคโีครงสรา้งพืน้ฐานชาตดิา้น e-Science (National e-Science Infrastructure Consortium)(2/2)

4.ตวัอยา่งโครงการทีใ่ช ้HPC

ผลกระทบ:การวเิคราะหล์ าดับพันธกุรรมไวรัสจากผูต้ดิเชือ้ในประเทศ ท าใหท้ราบการ
แพรร่ะบาดวา่เกดิจากเชือ้ SARS-CoV-2 สายพันธุใ์ดบา้ง มสีายพันธุใ์ดเกดิใหมห่รอืไม ่
น าไปใชใ้นการสบืสวนป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัส ทราบแหลง่ทีม่าของเชือ้ 
รวมถงึการตดิตามการกลายพนัธุข์องไวรัสเพือ่ประเมนิลักษณะการกลายพันธุ ์ความ
รว่มมอืนี้ชว่ยใหท้มีสบืสวนของ CONI สามารถเผยแพรผ่ลทีไ่ดน้ีบ้นฐานขอ้มลูกลาง
ระดับนานาชาต ิhttps://gisaid.org เป็นประเทศแรกๆ ของทวปีเอเชยี

นกัวจิยั ผศ. ธนรรถ ชขูจร Mahidol University และ CONI Team

จดุเดน่ : ใชเ้ทคโนโลยกีารถอดรหัสพันธกุรรมระดับจโีนมของเชือ้ไวรัส Covid-19 
มาสบืสวนโรคใหไ้ดท้ราบทีม่าของไวรสั ตดิตามหาจดุแพรก่ระจายเชือ้และ
วางแผนหยดุยัง้การแพรก่ระจายของเชือ้

ประโยชนข์อง HPC ตอ่โครงการ :เพิม่ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูไดเ้ร็ว
ขึน้อยา่งนอ้ย 80 เทา่ ยน่ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวเิคราะหล์ าดับพันธกุรรม 100 

ตัวอยา่ง จาก 1 สปัดาห ์เหลอืเพยีง 2 ช ัว่โมง

4.3 โครงการCOVID-19 Network Investigations 
(CONI) เพือ่หยดุย ัง้การระบาดของโควดิ-19 ดว้ยขอ้
มลูระดบัจโีนม 
(คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล)พนัธมคิร มหาวทิยาลัยมหดิล,MORU Tropical Health
Network , Welcome Sanger Instituteและศนูยท์รัพยา
กรคอมพวิเตอรเ์พือ่การค านวณขัน้สงู, สวทช

4.1 โครงการความรว่มมอืระหวา่งกรมควบคมุมลพษิ และ
ThaiSC
• ในการสรา้งแบบจ าลองมลพษิ PM 2.5 ในประเทศไทย

Supercomputer ของ ThaiSC ชว่ยประมวลผลทีม่ขีนาดใหญ่
สามารถชว่ยลดเวลาจาก 11.5 ช ัว่โมง เหลอื 45 นาท ีท า
ใหท้ราบคณุภาพอากาศของพืน้ทีป่ระเทศไทยไดร้วดเร็ว 
พรอ้มท านายลว่งหนา้ได ้3 วันอยา่งแมน่ย า

• สามารถแจง้ประชาชนใหป้้องกนัตนเองจาก PM 2.5 ไดอ้ยา่ง
ทันทว่งทเีพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชนในประเทศ

พนัธมติร:กรมควบคมุมลพษิและศนูยท์รัพยากรคอมพวิเตอรเ์พือ่
การค านวณขัน้สงู, สวทช

4.2 แบบจ าลองทางคอมพวิเตอรเ์พือ่ทดสอบและ
พฒันาลดการกดัเซาะชายฝั่งประเทศไทย

• จ าลองวธิกีารป้องกนัการกดัเซาะชายฝั่งดว้ยอปุ
กรณ์ลดการกดัเซาะชายฝ่ัง: Derosion Lattice (วธิกีาร
ใหมท่ีพั่ฒนานักวจัิยจากประเทศจนี) 
• จ าลองดว้ยคอมพวิเตอร ์ใชค้า่เบือ้งตน้ชายหาด ณ บริ
เวณเขารปูชา้ง ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา ซึง่ประสบ
ปญัหาการกดัเซาะและการปะทะของลมมรสมุอยา่ง
รนุแรง น า้ทะเลไดร้กุเขา้ถงึแนวตน้ไมช้ายฝั่ง เกดิการ
กดัเซาะอยา่งรนุแรงบรเิวณปลาย (End effect) ของ
ก าแพงป้องกนัคลืน่แบบเขือ่นหนิ
ผลการค านวณ
• ใชเ้วลา10ชม.ดว้ย HPC เทยีบกบั

7 วนัดว้ยเครือ่งปกติ
• บง่ชีต้ าแหน่งตดิตัง้อปุกรณ์ทีด่ทีีส่ดุ 
• ลดความเร็วของคลืน่ลงไดถ้งึ 40%
• ลดความป่ันป่วนและการกดัเซาะของคลืน่ลง80%
• ไดอ้งคค์วามรูใ้นการประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์ลดการกดัเซาะชายฝ่ัง
• สามารถประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์ลดการกดัเซาะชายฝ่ัง: Derosion Lattice

นี้กบัชายหาดไทยไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ
พนัธมติร:สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน),จฬุาลงกรณ์,ม.เทค โนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภมู ิ(ศนูยห์ันตรา) ส.พระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั,บรษัิท ปนูซิ

เมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บรษัิท ไทย ไวรร์ิง่ 
ซสิเต็ม จ ากดั

4.4 ความรว่มมอืกบั
เอกชน:โครงการ Novel 
Materials รว่มกบั บรษิทั 
SCG Chemical จ ากดั

5.รายงานประจ าปี
2020(จดัท าทกุ2ปี)
ของ ภาค ีและโครง 
การวจิยัเดน่

การค าณวนพลศาสตรข์องไหลดว้ยHPC
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137.ความรว่มมอื CMS – Chula 

จฬุาฯรว่มงานวจัิยกับ CMS Collaborationตัง้แต่
พ.ศ. 2543 และเขา้เป็นสมาชกิอยา่งเป็นทางการ
เมือ่พ.ศ. 2555 มกีจิกรรมวจัิยรว่มกับ CMS ดังนี้

3. Offline and Computing

• ผศ.ดร.นรพทัธ ์ศรมีโนภาษเป็น Level-2 convener: 
Phase-2 software 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 
รับผดิชอบเกีย่วกบัการพัฒนาซอฟแวรส์ าหรับ CMS เพือ่
ใชใ้นปี 2027 รว่มกบั High-Luminosity LHC

• นายธรีทิธิ ์เพลนิสนิธุ ์ ท าวทิยานพินธใ์นหัวขอ้ “การ
เพิม่สมรรถนะของการจ าลองซเีอมเอสผา่นการแปลงของ
ลปู” โดยม ีรศ. ดร.เกรกิ ภริมยโ์สภา เป็นอาจารยท์ี่
ปรกึษาและ ผศ. ดร.นรพัทธ ์ศรมีโนภาษ เป็นอาจารยท์ี่
ปรกึษารว่ม

2. Physics Performance and Dataset

• ดร.ชญานษิฐ ์อศัวต ัง้ตระกลูดเีป็น Level-2 
convener: Physics Data-Monte Carlo Validation 
(PdmV) 1 ก.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2564และไดร้บัรางวลั 
CMS Award ประจ าปี ค.ศ. 2020 ในการดแูลการ
ผลติขอ้มลูและคณุภาพของ CMS ซอฟตแ์วร ์

• นายวชิญนนัท ์วชริภษูติานนัท ์และนายกษดิศิ ศรี
มหาจรยิะพงษ ์ศกึษาการใช ้Machine-Learning ดู
คณุภาพขอ้มลูจากเครือ่งตรวจวัดรอยทางเดนิอนุภาค
(Tracker)ดว้ยฮติโตแกรม1และ 2 มติิ

4.Thai computer engineer at CMS
• จฬุาไดค้ัดเลอืกนักวจัิย 2 คนคอืนายพรีชั 
บญุโชคชว่ย และนายธนายตุ สทีองชืน่
ใหไ้ปท างานที ่CMS, CERN ในต าแหน่ง
Cat-A (operation)

• ในการนีจ้ฬุาไดรั้บการอดุหนุนการวจัิยจาก 
CMS ราว 1.5 ลา้นบาทเพือ่วา่จา้งนาย
ชาญชนะ วชิาท างานวจัิยรว่มกับ
CMS,CERN ทีป่ระเทศไทยเรือ่ง “The 
Development and Deployment of the 
DQM software stack for the CMS 
Physics Performance and Dataset 
(PPD)”

5.โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การค านวณใหม่
• จฬุาฯ ไดป้รับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานการค านวณโดยเพิม่จ านวน CPU และตดิตัง้ GPU Nvidia 

T4 เพือ่(1) สนับสนุนงานทางดา้นการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine Learning)และ(2) เป็น
สว่นหนึง่ในโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium 

6.Outreach
• จัดสรา้ง LHC Interactive Tunnel 

(LIT) เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเรยีน
การสอนฟิสกิสอ์นุภาค โดยไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
สนองแนวพระราชด ารฯิ และความ
ชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ และ
ซอฟตแ์วรจ์าก CERN Outreach 
team

เกมส ์Proton football
เพือ่เป็นสือ่ในการเรยีนเรยีนรู ้
เกีย่วกบัเครือ่งเร่งอนุภาค และ
เครือ่งตรวจวดัอนุภาค

เกมส ์Healing
เพือ่เป็นสือ่ในการเรยีนเรยีนรู ้
เกีย่วกบัการรักษามะเร็งดว้ย
อนุภาคจากเครือ่งเร่งอนุภาค

ผศ.ดร.นรพทัธ ์
ศรมีโนภาษ

ดร.ชญานษิฐ ์
อศัวต ัง้ตระกลูดี
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ปี พ.ศ. 2556

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
(4 - 11 มถินุายน 2556)

ปี พ.ศ. 2557 จากหลายโรงเรยีน
(1 - 8 มถินุายน 2557)

ปี พ.ศ. 2558 จากหลายโรงเรยีน
(1 - 7 มถินุายน 2558)

ปี พ.ศ. 2559 จากหลายโรงเรยีน
(29 พฤษภาคม - 5 มถินุายน 2559)

ปี พ.ศ. 2560 จากหลายโรงเรยีน
(28 พฤษภาคม - 4 มถินุายน 2560)

ปี พ.ศ. 2561 จากหลายโรงเรยีน
(28 พฤษภาคม - 1 มถินุายน 2561)

2. หนว่ยงาน กลุม่โรงเรยีน และโรงเรยีนทีร่ว่มโครงการ
1. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

- โครงการ พสวท./โครงการโอลมิปิก / โครงการแขง่ขันฟิสกิสส์ัประยทุธ ์ระดับนานาชาติ

2. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาพืน้ฐาน (สพฐ.)  
- กลุม่หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย 

3. โครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์(วมว.)
4. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
5. โครงการ JSTP ของ สวทช. 6. โรงเรยีนจติรลดา 
7. สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์ 8. โรงเรยีนก าเนดิวทิย์

รายชือ่นกัเรยีนและคร ูทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
1. นายณัฐภัทร      เมอืงโคตร โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั 
(สละสทิธิเ์นือ่งจากไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ)
2. นางสาวไซม๊ะห ์ ปาทาน          โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
3. นางสาวชาตญิา  อาจชน        โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวัน
4. นายพชรภณ      อาภานันทกิลุ  โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
5. นายณัฐดนัย      องอาจวาจา    โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั
6. นายบณุยวรี ์      เกษมสงคราม  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ศกึษาศาสตร์
7. นายณภัทร        นาวานุเคราะห์ โรงเรยีนจติรลดา
8. นายภัทรพล ธนลขิติ โรงเรยีนก าเนดิวทิย์
9. นายแทนทยั      หลอ่ชชัวาลกลุ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
10.นายกรณิ         วเิศษกลุ โรงเรยีนจติรลดา
11.นายณัฏฐ ์        วารวีนชิ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
12.นายชนน         ฮาสวุรรณกจิ โรงเรยีนก าเนดิวทิย ์
(สละสทิธิเ์นือ่งจากไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ)
ครู (ผูค้วบคมุนกัเรยีน)
1.นายกลุวรรธน ์   อนิทะอดุ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั

8.1โครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ไปศกึษาดงูานทีเ่ซริน์ ปี 2563-64

1. ความเดมิ
• เริม่ในปี พ.ศ. 2556 โดยโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เทา่นัน้ เพือ่ไปศกึษางานทีเ่ซริน์
ในฤดรูอ้นราว 1 สปัดาห ์ปลายเดอืน พ.ค.–ม.ิย. จ านวน 12 คน พรอ้มครูผูด้แูล 2 คน

• ตัง้แต ่พ.ศ. 2557 จนปัจจบุนัเปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนหลากหลายมากขึน้ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ นับตัง้แต ่56-62 รวมทัง้ส ิน้ 8 รุ่น นักเรยีน 96 คน และครูผูด้แูล 16 คน

หมายเหต:ุ (1) เซริน์ยกเลกิการอบรมในปี 2563 และ 2564 เนือ่งจากการโควดิ-19 และตอ่มา(2) 
นักเรยีนทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย63รอไป64ก็ไมไ่ดไ้ปและ(3) นักเรยีนดงักลา่ว
ไดจ้บการศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายแลว้ ท าใหส้ ิน้สดุคณุสมบตัใินการเขา้รว่มกจิกรรม ขณะนี้
จงึตอ้งประกาศรับสมัครคัดเลอืกใหมเ่พือ่ไปปี2565

ปี พ.ศ. 2562 จากหลายโรงเรยีน
(3 – 7 มถินุายน 2562)
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158.2 โครงการนกัศกึษาและครสูอนวทิยาศาสตรภ์าคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 2563-64

นักศกึษา ประจ าปี 2563-64 (Summer Student Programme)
1. นายศรัณย ์นันทวริยิกลุ ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. นายสทิธา เจยีมบรุเศรษฐ ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 สาขาฟิสกิส์ มหาวทิยาลยัมหดิล
3. นายชาญชนะ วชิา ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอรม์.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. นายฐณพงศ ์ชว่งยรรยง ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

นายชาญชนะ 
วชิา

นายฐณพงศ ์
ชว่งยรรยง

นายสทิธา 
เจยีมบรุเศรษฐ

นายศรณัย ์
นนัทวริยิกลุ 

รายชือ่นกัศกึษา ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563-64

(International High School Teacher Programme 2020)
1.นางสาวสรุนนัท ์อนนัตชยัศลิป์  
โรงเรยีนก าเนดิวทิย ์จังหวัดระยอง

(International Teacher Weeks Programme 2020)
1.นางสาวกลุธดิา สวุชัระกลุธร  
โรงเรยีนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร จังหวัดระยอง
ยา้ยมาประจ า ณ โรงเรยีนระยองวทิยาคม จังหวัดระยองนางสาวสรุนนัท ์

อนนัตชยัศลิป์
นางสาวกลุธดิา 
สวุชัระกลุธร

หมายเหต:ุ 
(1) ล าดบัที1่ ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมท าโปรเจ็คกบั 

Professor ของเซริน์เมือ่ปี 63 (ออนไลน)์
(2) สว่นล าดบัที ่2-4ยกมาจาก63 เขา้รว่มกจิกรรม

ออนไลนใ์นปี 2564 ระหวา่ง 5 ก.ค. – 27 ส.ค. 64
(3) ปี 2564 ไมม่กีารคดัเลอืกนักศกึษา นักเรยีน

หมายเหตุ
(1) เซริน์ยกเลกิการ

อบรมในปี 63 และ 
64  ครปีู 63 จงึรอ
เขา้กจิกรรมปี 65 

(2) ปี 64 ไมม่กีาร
คดัเลอืกครู

รายชือ่คร ูทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563-65
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นักศกึษา ประจ าปี 2565 (Summer Student Programme)
1. นายกษิดศิ ศรมีหาจรยิะพงษ์ ป.ตร ีปี 4 ฟิสกิสจ์ฬุาลงกรณ์
2. นายออมทรัพย ์จรญูรักษ์ ป.ตร ีปี 4 ฟิสกิส ์มทส.
3. นายธรีะพงษ์ พลตือ้ ป.ตร ีปี 4 วศิวกรรมเครือ่งกล มจธ.
6. นางสาวณัฐชยา ภมูคี า ป. ปี 4 วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์สถาบัน
เทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

ประกาศรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้รว่มโครงการ
นกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 2565 ระหวา่งวนัที ่13
กนัยายน - 30 พฤศจกิายน 2564

8.3 การคดัเลอืกนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 2565

นายออม
ทรัพย์
จรญูรักษ์

นายกษิดศิ 
ศรมีหาจรยิะ

พงษ์

นายธรีะพงษ์
พลตือ้

น.ส.ณัฐชยา 
ภมูคี า

รายชือ่นกัศกึษา ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2565
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9. นักศกึษาปรญิญาโท/เอก และนักวจัิยไทย ณ เซริน์
• สถานการณ์โควดิยังคงระบาดอยา่งตอ่เนื่องในยโุรป เซริน์จงึจ ากดัใหค้นท างานทีไ่ซตไ์ดเ้ฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ งานทีส่ามารถท า

จากทางไกลไดใ้หย้า้ยไปท าทางไกลใหห้มด
• ตน้มกราคม 2565 เซริน์ประกาศใหส้ถานการณ์อยูใ่นระดับ 4(สแีดง)คนทีท่ างานทางไกลไดใ้หท้ าทางไกล อนุญาตใหเ้ขา้เซริน์ไดเ้มือ่

จ าเป็นและตอ้งขออนุญาตกอ่นเทา่นัน้ นักศกึษาหรอืนักวจัิยไทยสว่นใหญเ่ดนิทางกลับประเทศไทยหรอืประเทศทีก่ าลังศกึษาอยูเ่กอืบ
ทัง้หมด

Software Engineer at CMS 
Collaboration
นายพรีชั บุญโชคชว่ย
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• ปรญิญาโท Computer Science, 

Imperial College London (UK)

หมายเหต:ุวศิวกรคอมพวิเตอรท์ัง้สองคนไดรั้บเงนิเดอืนจาก CMS และ CMS ยงัใหเ้งนิทนุสมทบมายงัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพือ่พฒันางานวจิัยและ
ความรว่มมอืกบั CMS อกีดว้ย โดยในปี 2564-2565 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดรั้บเงนิสนับสนุนจาก CMS รวม 34,124 CHF (ประมาณ 1.2 ลา้นบาท)

Software Engineer at CMS 
Collaboration
นายธนายตุ สทีองชืน่
• ตร-ีโท วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ม.

เกษตรศาสตร์
• ความรับผดิชอบที ่CMS: ดแูลและ

พัฒนาบรกิารแมข่า่ย CMS Remote 
Analysis Builder (CRAB) เพือ่กระจาย
งานวเิคราะหข์อ้มลูของนักฟิสกิสข์อง 
CMS ไปยังคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยกรดิ

• ระยะเวลาอยูท่ีเ่ซริน์: 1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 (สามารถ
ตอ่สญัญาปีตอ่ปีได ้1 ครัง้หากทาง CMS Offline and 
Computing group ประเมนิงานในระดับด)ี

• อดตีนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 2558
• ความรับผดิชอบที ่CMS: ดแูลและพัฒนาบรกิาร CMS Data

Quality Monitoring และ Data Certification ซึง่เป็นระบบ
ตรวจสอบ และบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกับคณุภาพขอ้มลูของ CMS

• ระยะเวลาทีอ่ยูท่ีเ่ซริน์: 1 ส.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 
(เดนิทางกลับประเทศไทยแลว้

เชาวโรจน์

CERN Fellow
ดร.เชาวโรจน์ วโนทยาโรจน์
• ปรญิญาเอก University of Oregon
• นักวจิัยหลังปรญิญาเอก ณ DESY 

(Germany) 
• ปัจจบุนัเป็น CERN Fellow ท างานใน

สงักดั EP-ESE-BE (Electronic 
Systems for Experiments, Back-
End Systems Section) เพือ่พัฒนา
Future High Speed Optical Link

สรุพชั

LHCb Collaboration, CERN
นายสรุพชั เอกอนิทร ์
• นักศกึษาป.เอกปีที่ 3 ณ École 

polytechnique fédérale de 
Lausanne (Switzerland)

• ปัจจบุนัก าลังเขยีนวทิยานพินธเ์รือ่ง
Model-independent measurement 
of charm-mixing parameters in 
multibody decaysคาดวา่จะส าเร็จ
การศกึษาในระยะเวลา 1 ป
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1. เซริน์สิน้สดุขัน้ตอนการสรา้งและทดสอบเครือ่ง LHC ในปี 2010 และเริม่ Run-1 ของ LHC 2 ปี (ค.ศ. 2011-2012) และ Run-2 4 ปี 
(ค.ศ. 2015-2018) ใน Run-3 มแีผนเดนิเครือ่งฤดรูอ้น ค.ศ. 2021(เลือ่นไปราวพ.ค.2022เพราะCOVID-19) และก าลังพจิารณา
เพือ่เดนิเครือ่งจนถงึปลายปี ค.ศ. 2024 จากนัน้จะอพัเกรดเขา้สู ่High Luminosity LHC ซึง่คาดวา่จะเดนิเครือ่งในปี ค.ศ. 2027

2. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จเยอืนเซริน์ 6 ครัง้ระหวา่งพ.ศ. 2543-2562
และทรงเป็นประธานในการลงนามกบัหน่วยงานของเซริน์และหน่วยงานของไทยทัง้หมด 7 ครัง้

3. ประเทศไทยไดย้กระดับจาก non-member states with scientific contacts เป็น non-member states with co-operation 
agreementsตัง้แตป่ลายปี61

4. ปี2563ครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์ครัง้แรกคณะกรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบงัคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลอง
ความสมัพันธ2์0ปีในการประชมุประจ าปีของสวทช2020 (NAC: NSTDA Annual Conference 2020)ทีอ่ทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทยวนัที2่5มนีาคม 2564(เลือ่นมาจากปี2563เนื่องจากCOVID-19)

5. ม.เทคโนโลยสีรุนารมีหีลักสตูรฟิสกิสพ์ลังงานสงู และรว่มมอื(มทส, เนคเทค, สซ และ มจธ) กบั ALICE ในโครงการ ITSระยะ2 และ 
O2 อยา่งมคีวามกา้วหนา้ทีว่ดัผลได ้ในปี63ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มโครงการ ALICE ITS Upgradeระยะ3 ซึง่เป็นความรว่มมอืนานาชาต ิ

6. ม.จฬุาทัง้คณะวทิยาศาสตร ์และคณะวศิวกรรมศาสตรม์คีวามรว่มมอืกบั CMS มอีาจารย ์และนสิติท าวทิยานพินธใ์นหวัขอ้รว่มกบัทาง 
CMS รว่มถงึโครงการปรญิญาเอกรว่มกับสถาบนัการศกึษาอืน่ทีเ่ป็นสมาชกิ CMS ดว้ยกนั

7. สซ. ด าเนนิโครงการสรา้งเตาสญุญากาศการเชือ่มประสานเพือ่ การสรา้งชิน้สว่นเครือ่งเรง่อนุภาค และโครงการสรา้งเครือ่งเรง่
อนุภาคเชงิเสน้เพือ่อาบผลไมแ้ละอัญมณี สว่นม.เชยีงใหมร่ว่มกบัหน่วยงานอืน่โครงการพัฒนาระบบเครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้
ส าหรับปรับปรงุวสัดแุละการวลัคาไนซย์างธรรมชาติ

8. National e-Science Infrastructure Consortium เป็นความรว่มมอืของ 5 พันธมติร: สวทช. จฬ. มทส. สสนก. และ มจธ. ตัง้แต่
พ.ศ. 2554 ปัจจบุนัเพิม่เป็น 9 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สรอ. และ สซ. ปัจจบุนัยังใหบ้รกิาร
นอกเหนอืจากฟิสกิสพ์ลังงานสงูอกีดว้ยเชน่การถอดรหสัพันธกุรรมระดับจโีนมของไวรัส Covid-19 มาสบืสวนโรคใหไ้ดท้ราบทีม่า
ของไวรัส การสรา้งแบบจ าลองมลพษิ PM 2.5 และการจ าลองเพือ่ป้องกันการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลของไทยอกีดว้ย

9. การพัฒนาก าลังคนประกอบดว้ยโครงการจัดสง่นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายไปศกึษาดงูานทีเ่ซริน์ โครงการคดัเลอืก
นักศกึษาและครวูทิยาศาสตรเ์ขา้รว่มโครงการภาคฤดรูอ้น โครงการสง่เสรมินักศกึษาปรญิญาโท-เอก และนักวจิัยไปท างานวจิัย ณ 
เซริน์ รวมทัง้การสนับสนุนการจัดอบรมฟิสกิสอ์นุภาคและสาขาทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยครอบคลมุทัง้แกบ่คุคลทัว่ไป นักเรยีน นสิติ 
นักศกึษา ซึง่ด าเนนิการตอ่เนือ่งทกุปี แตใ่นปี63จ าเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทางและการจัดอบรมเนือ่งจากสถานการณ์COVID-19และ
จัดออนไลนเ์ฉพาะกรณีนักศกึษาในปี63-64เทา่นัน้ การคดัเลอืกทกุประเภทในปี64ก็ตอ้งยกเลกิไป

10. ปี65ไดเ้ริม่ด าเนนิการเฉพาะนักเรยีนและนักศกึษาเทา่นัน้ซึง่แลว้แตเ่ซริน์วา่จะกลับมารับนัศกึษาไดแ้บบปกตหิรอืออนไลน์ตอ่ไป
11.โครงการไทย-เซริน์ในการพัฒนาก าลังคนไดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทัง้จากภาครัฐและเอกชนเพยีงพอภายใตร้ะเบยีบการเงนิและ

การตรวจสอบโดยสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนอยา่งสม ่าเสมอ

11. สรปุ



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที ่1 มนีาคม 2565

19

จบ            


