ความร&วมมือวิจัยระหว&างจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย กับ CMS/CERN
จากแนวพระราชดำริสู& frontier research
จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัยเป5นมหาวิทยาลัยแห8งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีความ
ร8วมมือดFานวิชาการและวิจัยกับ CERN ผ8านการทดลอง CMS มาตั้งแต8ปR พ.ศ. 2545 อันเป5นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เยือน CERN เป5นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 พระองค+ทรงมีพระราชดําริและทรงเล็งเห็นว8า
หากนักวิทยาศาสตร+ไทยไดFมีโอกาสทํางานวิจัยร8วมกับ CERN ซึ่งเป5นองค+กรวิจัยดFานฟfสิกส+อนุภาคพลังงานสูง
ชั้นนําของโลกก็จะเป5นประโยชน+อย8างยิ่งต8อการพัฒนาดFานวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีของประเทศไทย ในปR
พ.ศ. 2545 ดร.บุรินทร+ อัศวพิภพ อาจารย+ประจำภาควิชาฟfสิกส+ คณะวิทยาศาสตร+ ไดFเดินทางไป CERN และ
ปรึกษาหารือแนวทางความร8วมมือกับการทดลอง CMS โดยการแนะนำของ Prof. John Ellis, Prof. Diether
Bleschschmidt จาก CERN และ Dr. Richard Breedon นั ก วิ จ ั ยจาก CMS โดยไดF ร ั บ การสนับ สนุนจาก
NECTEC และไดFส8งนิสิต ป.โท จากจุฬาฯ เขFาร8วม CERN Summer Student Program เป5นครั้งแรกโดยการ
สนับสนุนจาก CERN นับเป5นจุดเริ่มตFนของความร8วมมือกับ CMS ตั้งแต8นั้นเป5นตFนมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก8 Prof.
Diether Bleschschmidt และ Prof. Albert De Roeck จาก CMS/CERN ในโอกาสที่ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ+ รับสนอง
พระราชดำริหารือแนวทางความร8วมมือวิจัยกับ CERN เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ในปR พ.ศ. 2551 ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ+ รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดFเชิญชวนหน8วยงานที่น8าจะไดFประโยชน+จากความร8วมมือกับ
CERN อาทิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยดาราศาสตร+แห8งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีแห8งชาติ ศูนย+ความเป5นเลิศดFานฟfสิกส+ และสถาบันส8งเสริมการสอนวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มา
ปรึ ก ษาร8 ว มกั น เพื ่ อ หาแนวทางความร8 ว มมื อ จนนำไปสู 8 ก ารลงนามใน Expression of Interest in the
Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS
Experiment at the CERN LHC Accelerator ระหว8างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ CERN ในวโรกาสที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน CERN เป5น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค+เพื่อแสวงหาความร8วมมือใหFนักฟfสิกส+จากประเทศ
ไทยเขFาร8วมการทดลอง CMS และเพื่อเปfดโอกาสใหFนักศึกษาและครูจากประเทศไทยเขFาร8วมโครงการ CERN
Summer Student Program และ CERN High School Physics Teacher Program ซึ่งต8อมาไดFมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการความร8วมมือดFานวิชาการและวิจัยกับเซิร+น เพื่อสนับสนุนความร8วมมือระหว8างหน8วยงานของ
ประเทศไทยกับ CERN ตั้งแต8วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป5นตFนมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมเครื่องตรวจวัดอนุภาค
CMS เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

ในระหว8างวันที่ 4-13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ร8วมกับคณะอนุกรรมการความ
ร8 ว มมื อ ดF า นวิ ช าการและวิ จ ั ย กั บ เซิ ร + น และ CMS Collaboration ร8 ว มกั น จั ด โครงการ CERN School
Thailand 2010 ขึ้น ณ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากเป5นการเผยแพร8ความรูFและงานวิจัย ดF าน
ฟfสิกส+อนุภาคแก8นิสิต นักศึกษาแลFว ยังเป5นการรวบรวมผูFที่มีความสนใจในงานวิจัยดังกล8าวในประเทศไทยเขFา
มาดFวยกัน นับเป5นการเริ่มตFนที่สำคัญทั้งงานวิจัย และการมีส8วนร8วมในการทดลอง CMS ที่นำไปสู8การเป5น
สมาชิกของ CMS Collaboration ในเวลาต8อมา

นักวิจัยจาก CMS ที่เขFาร8วมบรรยายใน 1st CERN School Thailand

ต8อมาในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัยไดFเขFาเป5นสมาชิกของ CMS อย8าง
เป5นทางการ โดยไดFรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเป5นองค+ประธานในพิธีลงนามบันทึกขFอตกลงความร8วมมือ ณ วังสระปทุม
นักวิจัยไทยไดFมีส8วนร8วมและเป5นส8วนหนึ่งของความสำเร็จอันยิ่งใหญ8ในการคFนพบอนุภาคฮิกส+โบซอน อนุภาคที่
คFนหากันมานานกว8าครึ่งศตวรรษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป5นองค+ประธานพิธีลงนามบันทึก
ขFอตกลงความร8วมมือระหว8างจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย และ The Compact Muon Solenoid Collaboration ณ พระ
ตำหนักเขียว วังสระปทุม วันเสาร+ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12:15 น.

การลงนามบันทึกขFอตกลงความร8วมมือระหว8างจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัยโดย ศ. นพ.ภิรมย+ กมลรัตนกุล อธิการบดี และ The
Compact Muon Solenoid Collaboration โดย Prof. Dr. Joe Incandela, CMS Spokesperson

CMS คืออะไร
การทดลอง CMS หรือ The Compact Muon Solenoid Experiment เป5นหนึ่งในสี่การทดลองหลัก
ประจำเครื่องเร8งอนุภาค LHC หรือ The Large Hadron Collider ซึ่งเป5นเครื่องเร8งอนุภาคโปรตอนที่ทรงพลัง
ที่สุดในป”จจุบัน มีเสFนรอบวง 27 กิโลเมตร อยู8ลึกลงไปใตFดิน 100 เมตร ในเมืองเจนีวาบริเวณพรมแดนระหว8าง
ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

CMS

ALICE

LHCb

ATLAS

ภาพถ8ายทางอากาศแสดงอาณาบริเวณของเครื่องเร8งอนุภาค LHC และตำแหน8งที่ตั้งของเครื่องตรวจวัดอนุภาคประจำ LHC
ทั้งสี่ [ภาพจาก CERN]

CMS เป5นเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบอเนกประสงค+ หมายความว8า สามารถใชFศึกษาฟfสิกส+อ นุภาคไดF
หลากหลายหัวขFอ ตั้งแต8การคFนหาอนุภาคฮิกส+ การคFนหาอนุภาคสมมาตรยิ่งยวด การไขความลับของสสารมืด
และพลังงานมืด ตลอดจนมิติพิเศษของอวกาศ
CMS มีล ัก ษณะคลFายทรงกระบอกเป5นชั้น ๆ มีห นFาตัดคลFายยันต+แปดเหลี่ยมของจีน มีเ สFนผ8าน
ศูนย+กลาง 15 เมตร ยาว 21 เมตร มีน้ำหนักกว8า 12,000 ตัน ป”จจุบันมีนักวิทยาศาสตร+ วิศวกร และนักศึกษา
ร8วมงานกว8า 4,000 คนจาก 231 สถาบันใน 53 ประเทศ

สมาชิกบางส8วนของการทดลอง CMS

ส8วนประกอบต8าง ๆ ของเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS [ภาพจาก CMS/CERN]

เครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ประกอบดFวยส8วนต8าง ๆ ที่มีหนFาที่ดังนี้
• ระบบตรวจวัดรอยทางเดินของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ;า หรือ Tracker ทำหนFาที่ในการวัด
โมเมนตัมของอนุภาคที่มีประจุไฟฟšา ซึ่งเป5นปริมาณทางฟfสิกส+ที่สำคัญมากที่จะช8วยในการ
ระบุว8าอนุภาคตัวนั้นเป5นอนุภาคอะไร
• แคลอรีมิเตอร>แม?เหล็กไฟฟ;า หรือ Electromagnetic Calorimeter (ECAL) ทำหนFาที่
วัดพลังงานของอิเล็กตรอน โพซิตรอน และโฟตอน
• แคลอรีมิเตอร>ฮาดรอน หรือ Hadron Calorimeter (HCAL) ทำหนFาที่วัดพลังงานของ
อนุภาคประเภทฮาดรอน ในกรณีของ CMS จะวัดพลังงานของโปรตอน นิวตรอน และไพออน
เป5นตFน
• แม?เ หล็กโซลินอยด>ตัวนำยิ่งยวด หรือ Superconducting Solenoid ทำหนFาที่ส รFาง
สนามแม8เหล็กใน CMS เพื่อทำใหFอนุภาคที่มีประจุไฟฟšาวิ่งเป5นเสFนโคFง และแยกไดFว8าอนุภาค
นั้นมีประจุบวกหรือประจุลบ จากรูปขFางบน บริเวณดFานในของแม8เหล็กโซลินอยด+จะมีทศิ ของ
สนามแม8เหล็กพุ8งตั้งฉากเขFาหาหนFากระดาษ มีความเขFมสนามแม8เหล็กประมาณ 4 เทสลา
(แรงกว8าสนามแม8เหล็กโลก ณ บริเวณผิวโลกประมาณ 100,000 เท8า) ส8วนบริเวณที่อยู8ดFาน
นอกของแม8เหล็กโซลินอยด+จะมีทิศของสนามแม8เหล็กพุ8งตั้งฉากออกจากหนFากระดาษนี้ และ
มีความเขFมประมาณ 2 เทสลา
• ระบบตรวจวัดมิวออน หรือ Muon Chambers ทำหนFาที่ตรวจวัดอนุภาคมิวออน เนื่องจาก
CMS ไดFออกแบบไวFใหFอนุภาคชนิดอื่น ๆ สูญเสียพลังงานทั้งหมดในแคลอรีมิเตอร+ ยกเวFน มิ
วออน (และนิวทริโน) ดังนั้นหากนักฟfสิกส+พบสัญญาณในเครื่องตรวจวัดมิวออน ก็ค8อนขFาง
แน8ใจไดFเลยว8าเป5นอนุภาคมิวออน
การชนกันของโปรตอน 2 ลำบริเวณใจกลางเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ทำใหFเกิดอนุภาคขึ้นมากมาย
การตรวจวิเคราะห+อนุภาคต8าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้แลFวนำไปเปรียบเทียบกับแบบจำลองหรือแนวคิดทางทฤษฎีต8าง ๆ
ก็อาจนำไปสู8การคFนพบอนุภาคชนิดใหม8หรือแนวคิดทางฟfสิกส+ใหม8 ๆ ที่ไม8คาดคิดมาก8อนก็เป5นไดF

การแสดงผลการตรวจวัดอนุภาคที่เกิดขึ้นในเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ที่แสดงถึงเหตุการณ+ที่อาจเกิดขึ้นจากการสลายของ
อนุภาคฮิกส+โบซอน

ความสำเร็จและความท]าทาย
จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ในฐานะสมาชิกของ CMS และ WLCG (Worldwide LHC Computing
Grid) ไดFร8วมกับศูนย+เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+แห8งชาติ (NECTEC) ในการดำเนินการพัฒนา
โครงสรFางพื้นฐานเพื่อการประมวลผลแบบกริด และจัดตั้งเป5น CMS Tier-2† Data Center เพื่อสนับสนุน
การประมวลผลและการวิเคราะห+ขFอมูลผลการทดลองจาก CMS นักวิจัยไทยสามารถเขFาถึงขFอมูลการทดลอง
ของ CMS วิเคราะห+ขFอมูลผลการทดลองเพื่อเสาะหาฟfสกิ ส+ใหม8 ๆ ที่ระดับพลังงานเทระอิเล็กตรอนโวลต+ ทำใหF
นักวิจัยไทยเป5นส8วนหนึ่งของการคFนพบใหม8 ๆ ที่สำคัญในอนาคต
โครงสรFางพื้นฐานเหล8านี้ไม8เพียงแต8เป5นประโยชน+ต8อการศึกษาวิจัยดFานฟfสิกส+อนุภาคเท8านั้น หากแต8
ยังเป5นประโยชน+ต8องานวิจัยเชิงคำนวณดFานต8าง ๆ ของนักวิจัยในประเทศไทย เช8น ฟfสิกส+เชิงคำนวณ เคมีเชิง
คำนวณ พลังงาน สิ่งแวดลFอม นาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมคอมพิวเตอร+ เป5นตFน อีกดFวย จุฬาลงกรณ+
มหาวิทยาลัยเป5นหนึ่งในสมาชิกก8อตั้งของภาคีโครงสร]างพื้นฐานระดับชาติด]าน e-Science (National eScience Infrastructure Consortium) ไดFมีส8วนใหFบริการแก8สมาชิกของภาคีฯ ดFวยทรัพยากรคอมพิวเตอร+
หน8วยประมวลผล 340 cores และหน8 วยจัดเก็บ ขFอ มูล 106 TB ป”จ จุบ ันอยู8ในช8วงการดำเนินการจัดหา
Tier-2 : เป5นศูนย+คอมพิวเตอร+ในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย ทำหนFาที่ในส8วนของการจำลองเหตุการณ+ที่ตFองใชFร8วมกันและการ
ประมวลผลขFอมูลขั้นสูง แลFวส8งไปเก็บไวFที่ศูนย+ Tier-1 นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บและประมวลผลสำหรับงานวิเคราะห+เฉพาะทางไดF

†

ทรัพยากรคอมพิวเตอร+ประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อนำไปติดตั้งบนระบบ cloud เพิ่มประสิทธิภาพในการเขFาถึง
ขFอมูลและการกำกับดูแลรักษาระบบใหFสามารถตอบสนองต8อการประมวลผลและการจัดเก็บขFอมูลจำนวน
มหาศาลที่จะเพิ่มขึ้นทวีคูณเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเร8งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัด
อนุภาค CMS ที่จะเริ่มทดลองอีกครั้งในปR พ.ศ. 2564

ในฐานะสมาชิกของ CMS เราไดFเขFาร8วมกับกลุ8มงาน Physics Performance and Dataset (PPD)
ทำหนFาที่ในการกำกับดูแลการประมวลผลขFอมูลและควบคุมคุณภาพของขFอมูล ตลอดจนโปรแกรมการจำลอง
เหตุการณ+ (Monte Carlo simulation) และการวิเคราะห+ผลการทดลอง (Data Analysis) อย8างต8อเนื่องตั้งแต8
เริ่มร8วมงานกับ CMS สั่งสมความชำนาญและประสบการณ+ มีผลงานเป5นที่ยอมรับในกลุ8มสมาชิก CMS จน
ไดFรับการคัดเลือกใหFเขFาร8วมเป5นทีมงานบริหารดFาน PPD โดยตรง นับเป5นอีกหนึ่งความสำเร็จของบุคลากรจาก
ประเทศเล็ก ๆ ที่ไดFพัฒนาศักยภาพจนเป5นที่ยอมรับและเป5นส8วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทดลองระดับโลกไดF
อย8างไม8นFอยหนFาชาติใดในโลก

นอกจากการพัฒนาศักยภาพในดFานการบริหารและจัดการขFอมูลจำนวนมากหรือ Big Data แลFว เรา
ยังมีแผนงานที่จะเขF าร8 วมวิจั ยและพัฒ นาเครื่องตรวจวัดอนุภาคและระบบจัดการขFอมูลในโครงการ CMS
Upgrade Phase II เพื่อรองรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย8างทวีคูณของเครื่องเร8ง LHC (High Luminosity
LHC: HL-LHC) ในปR พ.ศ. 2568 ร8 ว มกั น กั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร+ จุ ฬ าฯ ในการศึ ก ษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพของ silicon sensors ภายใตFสภาวะที่ไดFรับรังสีปริมาณมาก ที่ไดFรับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
เพื่อใชFใน High Granularity Calorimeter (HGCAL) ซึ่งจะเป5นนวัตกรรมของเครื่องตรวจวัดพลังงานของ

อนุภาคที่จะเสริมสมรรถนะในการระบุเสFนทางเดินของอนุภาคในแคลอรีมิเตอร+ไดFอย8างแม8นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งจะ
เป5นครั้งแรกของโลกที่ calorimeter จะมีบทบาทในส8วนของ tracker เพิ่มขึ้นมาดFวย

ทีมคณาจารย+คณะวิทยาศาสตร+และคณะวิศวกรรมศาสตร+ที่จะช8วยกันวิจัยและพัฒนาในโครงการ CMS Upgrade Phase II

สร]างเสริมเพื่อความยั่งยืน
นอกเหนือจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อคFนหาองค+ความรูFใหม8 ๆ แลFว อีกภารกิจที่เราใหFความสำคัญ ไม8
ยิ่งหย8อนไปกว8างานวิจัยก็คือ การสรFางความตระหนักรูFและการสรFางคนรุ8นใหม8ในวงการวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีของประเทศไทย เราไดFจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร8ความรูFดFานฟfสิกส+อนุภาคใหFกับนักเรียน นักศึกษา ครู
และผูFสนใจทั่วไปผ8านกิจกรรมหลากหลายที่ดำเนินการมาอย8างต8อเนื่อง เช8น
• โครงการ 1st CERN School Thailand 2010 - การอบรมความรู F แ ละงานวิ จ ั ยดFาน
ฟfสิกส+อนุภาคสำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี โท และเอก โดยนักวิจัยจาก CMS/CERN
และจุฬาฯ
• โ คร ง ก า ร 1st/3rd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop
2012/2015 (อนุภาคนFอย 2012/2015) - การอบรมเชิงปฏิบัติการดFานฟfสิกส+อนุภาคเชิง
การทดลองสำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี
• การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ CERN ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555 มีการจัดแสดงแบบจำลอง
อธิ บ ายการทำงานของเครื ่ อ งเร8 ง อนุ ภ าค และ นิ ท รรศการ Particle Physics:
Accelerator for Future of Humankind ในงาน จุฬาฯ Expo 2017 โดยมีการจัด
แสดงชิ้นส8วนของเครื่องเร8งอนุภาค LHC จาก CERN และเครื่องตรวจวัดอนุภาค spark

•

•

•
•
•

chamber ทั้งสองครั้งไดFรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 1 : "เจาะเซิร์น เพลินฮิกส์" (From the
Fabric of the Universe to the Heart of Matter Workshop. The 1st Episode :
"Dig CERN, Learn Higgs") กรกฎาคม 2556 - การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูมัธยม
ปลายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้
การจัดเสวนาและทดลองเรื่อง “แกะรอยอนุภาค” ร8วมกับ สวทช. ในงาน NAC 2015 ณ
บFานวิทยาศาสตร+สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย - กิจกรรมสำหรับผูFสนใจทัว่ ไป
เพื่อใหFความรูFพื้นฐานดF านฟfส ิกส+อนุภาค และการทำเครื่องตรวจวัดอนุภาคชนิ ดหFอ ง
หมอก (cloud chamber) อย8างง8ายดFวยตนเอง
การจัดนิทรรศการร8วมกับ สวทช. เกี่ยวกับเครื่องเร8งอนุภาค ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยีแห8งชาติ ประจำปR พ.ศ. 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการ Thailand School on High-Energy and Astro-Physics (SHEAP 2018) การอบรมความรูFดFานฟfสิกส+อนุภาคพลังงานสูง ดาราฟfสิกส+ ตลอดจนจักรวาลวิทยา
การอบรมครู “Modern Physics in Classroom Workshop” ร8วมกับ Dr. Jose Carlos
Caballero, Nikhef (Dutch Institute for Subatomic Physics) ธันวาคม พ.ศ. 2561
- การอบรมเชิงปฏิบัติการใหFกับครูมัธยมปลายในกิจกรรมการทดลองที่เกี่ยวกับฟfสิกส+ยุค
ใหม8ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใชFในหFองเรียนไดF

ภาพหมู8ผูFเขFาร8วมโครงการ 1st CERN School Thailand 2010 ณ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย

ภาพหมู8ผูFเขFาร8วมโครงการ 1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2012 (อนุภาคนFอย 2012)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ CERN
ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

การอบรมครู "จากใยจักรวาล สู8ใจสสาร" ตอนที่ 1 : "เจาะเซิร+น เพลินฮิกส+" (From the Fabric of the Universe to the
Heart of Matter Workshop. The 1st Episode : "Dig CERN, Learn Higgs") ระหว8างวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเสวนาและทดลองเรื่อง “แกะรอยอนุภาค” วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ บFานวิทยาศาสตร+สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร+ประเทศไทย ซึ่งเป5นกิจกรรมหนึ่งในงาน NSTDA Annual Conference (NAC 2015) ซึ่งจัดโดย สวทช. โดยใน
กิจกรรมนี้เป5นกิจกรรมสำหรับผูFสนใจทั่วไปเพื่อใหFความรูFพื้นฐานดFานฟfสิกส+อนุภาค และการทำเครื่องตรวจวัดอนุภาคชนิด
หFองหมอก (cloud chamber) อย8างง8าย

โครงการ 3rd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2015) หรือ “อนุภาคนFอย 2015” เป5น
โครงการอบรมความรูFพื้นฐานดFานฟfสิกส+อนุภาคสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปRที่ 3 – 4 วันที่ 23 – 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ภาควิชาฟfสิกส+ คณะวิทยาศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ Particle Physics: Accelerator for Future of Humankind จุฬาฯ Expo 2017 วันที่ 15 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร8วมกับ สวทช. จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห8งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 17 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพหมู8ผูFเขFาร8วมอบรม Thailand School on High-Energy and Astro-Physics (SHEAP 2018) ณ ภาควิชาฟfสิกส+
คณะวิทยาศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จัดอบรมครู “Modern Physics in Classroom Workshop” ร8วมกับ Dr. Jose Carlos Caballero, Nikhef (Dutch
Institute for Subatomic Physics) ณ ภาควิชาฟfสิกส+ คณะวิทยาศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย วันที่ 8 - 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

ดFวยพระมหากรุณาธิคุณเป5นลFนเกลFาลFนกระหม8อมและดFวยพระบารมีแห8งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจFา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำใหFนักวิทยาศาสตร+และวิศวกรชาวไทยไดFเขFาร8วมเป5น
ส8วนหนึ่งของการทดลองขนาดใหญ8ระดับโลก ไดFแลกเปลี่ยนเรียนรูFจากการร8วมงานกับนักวิทยาศาสตร+และ
วิ ศวกรจากทั ่ วทุ ก มุ มโลก ไดF พ ั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในการสรF างเสริ มบุคลากรดFานวิท ยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีของประเทศรุ8นต8อไป เพื่อต8อยอดสรFางสรรค+และเป5นส8วนสำคัญในการพัฒนาวิท ยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยสืบไป

ดFวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีส่ ุดมิไดF
นายบุรินทร+ อัศวพิภพ
นางสาวนฤมล สุวรรณจันทร+ดี
นายอรรถกฤต ฉัตรภูติ
นายนรพัทธ+ ศรีมโนภาษ
นางสาวชญานิษฐ+ อัศวตั้งตระกูลดี

