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วาระที" ๓.๔
โครงการไทย-เดซ ี
เพือ
" พ ัฒนากําล ังคนและการวิจ ัยพ ัฒนา
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจําปี ๒๕๖๓)
รายงานเมือ
*
๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานร่วมโครงการ
1. Princess Sirindhorn IT Foundation
2. SLRI: Synchrotron Light Research Institute
3. NSTDA: National Science and Technology Agency
4. DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรือ "German Electron Synchrotron“
5. THeP: Thailand Center of Excellence in Physics
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
6. NARIT:
National Astronomical
Research
Institute of Thailand
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

1. สถาบันเดซ:ี ข ้อมูลพืน
] ฐาน(1/2)
• สถาบันเดซี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรือ
"German Electron Synchrotron") ก่อตัง] เมือ
* 18 ธันวาคม 2502
• สถามีทต
ี* งั ] 2 แห่ง คือเมืองฮัมบูรก
์ (Hamburg) และเมืองซอยเธน
(Zeuthen) ใกล ้เบอร์ลน
ิ
] นํ าของโลกด ้านฟิ สก
ิ ส์ของ
• สถาบันเดซีเป็ นหนึง* ในบรรดาห ้องปฏิบัตก
ิ ารชัน
อนุภาคมูลฐานและงานวิจัยทีใ* ช ้แสงซินโครตรอน
• บุคลากรราว 2,700 คนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ราว 1,180 คน
• งบประมาณปี ละ 349 ล ้านยูโร (ราว 12,694 ล ้านบาท) 320 ล ้านยูโร
ั บูรก
(ราว 11,638 ล ้านบาท) ทีฮ
* ม
์ และ 29 ล ้านยูโร (ราว 1,055 ล ้าน
บาท) สําหรับซอยเธน จากกระทรวงศึกษาและวิจัยของรัฐบาลกลางเป็ น
สําคัญโดยมี 10% จากรัฐฮัมบูรก
์ และแบรนเด็นเบิรก
์ (1ยูโร=37.97บาท)
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(https://www.desy.de/about_desy/desy/index_eng.ht)

กิจกรรมและอุปกรณ์สําค ัญ
1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร ้อน
2. อุปกรณ์ทส
ี* ําคัญทีส
* ด
ุ ของสถาบันเดซีในปั จจุบัน ได ้แก่
2.1 PETRA III ผลิตแสงซินโครตรอนรุน
่ ที* 3 พลังงาน 6 GeV เส ้นรอบวง 2.3 กิโลเมตร
นับว่าทันสมัยและใหญ่ทส
ี* ด
ุ แห่งหนึง* ของโลก
2.2 อุปกรณ์ FLASH ผลิตเลเซอร์อเิ ล็กตรอนอิสระความยาวคลืน
* ย่าน 1 นาโนเมตร
2.3 โครงการ European XFEL ผลิตเลเซอร์อเิ ล็กตรอนอิสระความยาวคลืน
* ย่าน 0.1 นาโนเมตร
2.4 IceCube กล ้องโทรทัศน์ตรวจหานิวตริโนจากอวกาศติดตัง] ทีข
* วั ] โลกใต ้
2.5 Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก
่ ล ้องโทรทัศน์เชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกมมา
จากอวกาศ
*เครือ
* งผลิตแสงซินโครตรอน
แบบเลเซอร์ยา่ นรังสีเอ็กซ์
ความยาวคลืน
* 1 นาโนเมตร

*เครือ
* งผลิตแสงซินโครตรอน
แบบเลเซอร์ยา่ นรังสีเอ็กซ์
ความยาวคลืน
* 0.1 นาโนเมตร

IceCube: กล ้อง
โทรทัศน์นวิ ตริโน

*นักศึกษา
ภาคฤดูร ้อน

*กล ้องโทรทัศน์แสงเชอเรนค็อฟ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุ
๒๕๖๔
http://www.desy.de/research/research_areas/photon_science/light_sources_at_desy/index_eng.html
*หมายถึ
งโครงการที
ไ* ทยเขด้าร่าวมฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม

1.สถาบันเดซ(ี 2/2)

•

The European X-Ray Laser Project : XFEL
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ผลิตแสงซินโครตรอนแบบเลซอร์ยา่ นรังสีเอ็กซ์ด ้วยเครือ
* งเร่งอิเล็กตรอนทางตรงราว 3.4 กิโลเมตรในอุโมงค์ใต ้ดินลึก 6-38 เมตร และมี
สถานีบนพืน
] ดิน 3 แห่ง (ตามทีม
* เี ส ้นสีแดง) เริม
* ต ้นจากHamburg-Bahrenfeld ไปยัง Schenefeld, Pinneberg district, SchleswigHolstein มีพธิ เี ปิ ดเป็ นทางการเมือ
* กันยายน ค.ศ. 2017 (http://xfel.desy.de)
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ Euro
pean XFEL, Sche
nefeld, SchleswigHolstein, Germany
วันที* 25 มิ.ย. 2562

กระบวนการผลิตเลเซอร์อเิ ล็กตรอนอิสระ(FEL : Free Electron Laser)
แบบยกระด ับความเข้มข้นด้วยตนเอง(SASE: Self Amplified
Spontaneous Emission)
1. กระบวนกลุม
่ อิเล็กตรอน(electron bunch train)ความเร็วสูงเกือบเท่า
ความเร็วแสงถูกป้ อนเข ้าไปยังชุดแม่เหล็กเรียกว่าอันดูเลเตอร์แรกให ้
อิเล็กตรอนซิกแซกไปมาปลดปล่อยรังสีเอกซ์ (spontaneous emission
undulator)
่ ันดูเลเตอร์ถัดเพือ
2. เข ้าสูอ
* ให ้เกิดยกระดับ(amplifier undulator)ความเข ้มโดย
กลุม
่ อิเล็กตรอนกับรังสีเอกซ์จะมีอน
ั ตรกิรย
ิ าซึง* กันและกันทําให ้กลุม
่ อิเล็ก
ตรอนแบ่งเป็ นกลุม
่ ทีเ* ล็กลงไปอีกและอยูห
่ า่ งกันเท่ากับความยาวคลืน
* รังสี
การประชุ
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
เอกซ์สมง่ คณะกรรมการมู
ผลให ้ให ้รังสีเอกซ์ลทนิป
ี* ธลดปล่
อยออกมาอยู
ใ่ นเฟสเดียวกันจึงได ้รัางริสี
สมเด็
จพระเทพร
ดา ฯขสยามบรมราชกุ
มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เอกซ์
เข ้มข ้นหรืัตนราชสุ
อก็คอ
ื เลเซอร์
องรังสีเอกซ์นั*นเอง

เนื*องจากรังสีเอกซ์ทไี* ด ้เป็ นพัลส์ทแ
ี* คบ
ระดับเฟมโต(10ยกกําลัง-15)วินาทีจงึ
สามารถ(1)แสดงโครงสร ้างทางชีววิทยา
เช่นไรโบโซมเป็ นต ้นโดยไม่ต ้องทําเป็ น
ผลึกก่อน

(2) Filming chemical reactions:ฉายลําเลเซอร์(flash)เพือ
*
กระตุ ้นให ้เกิดปฏิกริ ย
ิ าทางเคมี จากนัน
] ลําทีส
* องจะส่งเข ้าไปเป็ น
ช่วงๆเพือ
* บันทึกการเปลีย
* นแปลงทุกระยะทีเ* กิดขึน
] ในโมเลกุล
http://www.xfel.eu/

2.ความร่วมมือไบโอเทค-ศูนย์วจ
ิ ัยโครงสร้างระบบชวี วิทยา (CSSB : Center for Structural
Systems Biology) ปี 2563
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือน
CSSB ตัง] อยูท
่ เี* มืองฮัมบูรก
์
เยอรมัน เมือ
* 25 มิถน
ุ ายน 2562
ในปี 2563 ดร.อุดม แซ่องึ* กับ Prof. Michael Kolbe, CSSB ได ้ปรึกษาผ่าน VDO conference สรุปผลการดําเนินงานดังนี]
1. การใช ้เทคโนโลยีกล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนขัน
] สูงที* CSSB เพือ
* การศึกษาความคงทนของไวร ัสของแบคทีเรียและ
P แบคทีเรียราลสโตเนีย โซลานาซีเอร ัม (Ralstonia solanacearum) สาเหตุของโรคเหีย
ั ันธ์ก ับเชือ
ปฏิสมพ
" วเขียวใน
พืช (COVID-19 ทําให ้ต ้องเลือ
* นการเดินทาง)
2. Prof. Kolbe รับเป็ น Host ให ้ ดร. อุดม แซ่องึ* ในโครงการ Molecular mechanisms of capsid stabilization and host
binding of novel C22 podovirus ในการใช ้เครือ
* งมือได ้แก่ Cryo-EM, AFM และ Cross-linking mass spectrometer และ
* วชาญของ CSSB เพือ
ความเชีย
* ศึกษากลไกระดับโมเลกุลในการจับตัวของไวรัส (C22 phage) กับแบคทีเรีย Ralstonia
3.

solanacearum

ปั จจุบน
ั กําลังเตรียมข ้อเสนอโครงการใหม่ Molecular mechanisms of capsid stabilization of novel podoviruses เพือ
* ศึกษา
โครงสร ้างของโพโดไวรัสสายพันธุใ์ หม่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบพค. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด ้านการพัฒนา
กําลังคน และทุนด ้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร ้างนวัตกรรม) กระทรวงอว. ในเดือนมีนาคม 64

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ดร.อุดมและProf. Kolbe

5

3.ความก้าวหน้าโครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จุฬา) ในปี 2563 (1/4)
ความเดิม ในการประชุมประจําปี ของคณะกรรมการมูลนิธ ิ

การประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2558

เทคโนโลยีสารสนเทศตามราชดําริฯ เมือ
* ว11 กุมภาพันธ์
2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสว่า
ครัง] ทีเ* สด็จเยือนสถาบันเดซีครัง] ที* 2 เมือ
* 30 มิถน
ุ ายน
2554 นัน
] ได ้ทรงทราบว่าสถาบันเดซีนัน
] นอกเหนือจากงาน
ด ้านซินโครตรอนแล ้วยังมีงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ด ้วย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได ้รับการตอบรับเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ CTA Observatory ภายใต ้
European Research Infrastructure Consortium (ERIC) โดยประเทศไทยได ้เสนอการออกแบบและ
สร ้างเครือ
* งเคลือบและล ้างกระจกให ้กับโครงการ เพือ
* นํ าไปติดตัง] ทีป
* ระเทศชิล ี ประเทศไทยได ้เข ้าร่วม
การประชุม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 9 ครัง] ครัง] แรกพฤษภาคม 2018 และล่าสุดมกราคม 2020

เสด็จเดซีครงที
ัP " 3 และการลงนามMoU
วันที* 18 พฤศจิกายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรง
เป็ นประธาน ณ สถาบันเดซีในการลงนาม
ิ ส์
MoUระหว่างสถาบันเดซีและสดร. ด ้านฟิ สก
ดาราศาสตร์อนุภาค

วันที2
* 5 ก.8. 61 การลงนามภาคี
ความร่วมมือสดร. สซ. มทส. และ
จุฬาเพือ
* พัฒนาเครือ
* งเคลือบกระจก

กล ้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ
ตรวจวัดรังสีแกมมาจากนอกโลก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรวังสี
ันที
" ๕ มีนาคม
แกมมาทํ
าให้๒๕๖๔
เกิดแสงเชอเรนคอฟ

Dark Matter 27%
Dark Energy 69%
Ordinary Matter 5%

3.ความก้าวหน้าโครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จุฬา) ในปี 2563 (2/4)
บทบาทของไทย (1) ออกแบบและสร ้างเครือ
* งเคลือบและ
เครือ
* งล ้างกระจกกล ้องโทรทรรศน์CTA (2)ส่งเครือ
* งเคลือบและ
ล ้างกระจกไปติดตัง] ณ ประเทศชิล ี ได ้ในปี 64-65
ิ ส์ดาราศาสตร์อนุภาค
(3)สร ้างความร่วมมือด ้านการวิจัยฟิ สก
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] 2,760,700 ยูโร
โครงการของไทยคิดเป็นมูลค่ารวมทัง] สิน
หรือราว 70,428,000 ล ้านบาทนักวิจัยและนักศึกษาของไทย
สามารถเข ้าร่วมงานวิจัยระดับโลกทีม
* โี อกาสค ้นพบหลักฐาน
หรือทฤษฏีวท
ิ ยาศาสตร์ใหม่ๆ

แผนเวลา

ผลการดําเนินการโครงการ CTA ปี 2563

] ครุภัณฑ์
1.เครือ
" งล้างกระจกได ้ถูกออกแบบและทําการจัดซือ
และวัสดุทัง] หมด สําเร็จตามแผน 100 %

ภาพรวม

้าน A :แขนกลจับากระจกทุ
กขัน
] ตอน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสมองจากด
ารสนเทศตามพระราชดํ
ริ
การทํ
างาน
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ระบบ safety(มองจากด ้าน)ให ้เครือ
* งหบุด
ทํางานเมือ
* มีผู ้ปฏิบัตงิ านเข ้าไปในพืน
] ที*
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3.ความก้าวหน้าโครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จุฬา) ในปี 2563 (3/4)
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ผลการดําเนินการโครงการ CTA ปี 2563
2.เครือ
" งเคลือบกระจกทีส
* ร ้างและประกอบสําเร็จแล ้วกว่า 80%

หัว sputtering
เคลือบกระ จกใน
ห ้องสุญญากาศ

เสด็จทอดพระเนตรเครือ
* งเคลือบกระจกทีส
* ถาบันวิจย
ั
แสงซินโครตรอน(องค์กรมหาชน)เมือ
* 10พ.ย.63
• รางลําเลียงกระจกของเครือ
* งเคลือบทีส
* ร ้างเสร็จแล ้ว พร ้อมที* แผนปี ปลายปี 2563-2564
จะนํ าไปติดตัง] ในห ้องสุญญากาศของเครือ
* งเคลือบกระจก
1. ก ันยายน 2563 สดร. และ สซ. ร่วมกันสร ้างเครือ
* งเคลือบ
• รางลําเลียงสามารถเคลือ
* นทีไ* ด ้อย่างราบรืน
* และปรับความเร็ว
กระจกได ้สําเร็จไปกว่า 80 % โดยมีความล่าช ้ากว่ากําหนด
ได ้ตามความต ้องการ
ประมาณ 3-4 เดือน เนือ
" งจากวิกฤตการณ์ COVID-19
ทีต
* ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ work from home
2. ต้นปี 2564 คาดว่าจะสามารถทําการทดสอบเคลือบ
กระจกครัง] แรกได ้ จากนัน
] จึงทําการเคลือ
* นย ้ายระบบเคลือบ
กระจกทัง] หมดไปติดตัง] ที* สดร. เชียงใหม่ เพือ
* ดําเนินการ
ในขัน
] ตอนต่อไป
* งล ้างกระจกจะได ้รับการ
3. ต้นเดือน มีนาคม 2564เครือ
] ครุภัณฑ์และวัสดุทงั ] หมด สําเร็จ
ออกแบบและทําการจัดซือ
ตามแผน 100 % โดยอุปกรณ์จะถูกทยอย นํ ามาติดตัง] และ
ประกอบที* สดร.
4. ปลายปี 2564 โครงการCTAจะจัดส่งกระจก 50 บานแรก
มาให ้กับประเทศไทยทําการเคลือบกระจกจริง และจะถูก
ส่งกลับไปยังโครงการเพือ
* นํ าไปติดตัง] และทดสอบใน
ระบบลําเลีมยคณะกรรมการมู
งกระจก (conveyor)
จ
* ะถูกนํ าไปติ
ดตัง] ในห ้อง
การประชุ
ลนิธที
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
ขัน
] ตอนต่อไป
เคลือบกระจก ในขัน
] ตอนถัดไป

ห้องสุญญากาศเครื่องเคลือบกระจก

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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3.โครงการ CTA ปี 2563:วิทยาศาสตร์ของCTA(สดร.มก.มศว. มข. เดซี U.Autonoma de Madrid) (4/4)

CTA:ประตูบานใหม่สก
ู่ ารศึกษาสสารมืดในพล ังงานย่าน 10GeV-100 TeV
• การศึกษาหาแนวทางตรวจวัดสสารมืดโดยใช ้หมูก
่ ล ้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (CTA)
• คณะน ักวิจ ัยไทย(ดร.มณีเนตร เวชกามา ม.เกษตรศาสตร์ ผูป
้ ระสานงาน)ได ้รับการอนุมต
ั งิ านวิจัยสสารมืดจาก CTA
Consortium เรือ
* ง “CTA sensitivity on portal dark matter models with limits from collider and direct detection”

การประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารในประเทศ “CTA sensitivity on portal dark matter
models with limits from collider and direct detection” โดยโปรแกรมการ
วิเคราะห์ข ้อมูลCtoolsของ CTA ทีส
* ดร.และมศว.

การตรวจหาสสารมืดด้วยCTA:สสารมืดและปฏิสสาร
มืดสามารถรวมตัวให ้รังสีแกมมาทีม
* พ
ี ลังงานสูงซึง* กระ
จายตัวสมําเสมอในกาแลกซี รังสีแกมมานีส
] ามารถ
ตรวจวัดได ้ด ้วยกล ้องCTA

ตัวอย่างผลงานวิจย
ั ตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติปี2020

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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1. ความร่วมมือโครงการ PITZ(The Photo Injector Test Facility)
1.1 การเข้าร่วมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting ผ่านออนไลน์ (9 มิถน
ุ ายน 2563)
• ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม เข ้าร่วมประชุม PITZ Collaboration Board Meeting ผ่านการประชุมออนไลน์ วันที* 9 มิถน
ุ ายน 2563
และนํ าเสนอความก ้าวหน ้าโครงการ MIR-THz Free Electron Laser ม.เชียงใหม่
1.2 นายณัฐวุฒ ิ ใจสืบ น ักศึกษา ป.เอก ฟิ สิกส ์ ม.เชียงใหม่ ร่วมทําวิจ ัยก ับกลุม
่ PITZ ที"
สถาบ ันวิจ ัย DESY (11 มกราคม 2563 – 10 มกราคม 2564)
• ทีป
* รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม
• ได ้รับการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายทัง] หมดจาก DESY
• หัวข ้อวิจัยที* DESY: Coherent THz radiation from permanent undulator magnet
• ทีป
* รึกษาที* DESY: Dr. Mikhail Krasilnikov

2. ความก้าวหน้าของน ักศึกษาทีเ" คยไปน ักศึกษาภาคฤดูรอ
้ น DESY
2.1 นางสาวขจีวรรณ บ ัวกอ น ักศึกษาภาคฤดูรอ
้ น DESY ปี 2560 จาก ม.เชียงใหม่ ได้ร ับ
ค ัดเลือกไปศึกษาต่อระด ับปริญญาเอก (Ph.D. Position) ก ับกลุม
่ HED Group ทีส
" ถาบ ัน
European XFEL
ิ ส์ ม.เชียงใหม่ (ปี 2556 - 2560)
• ปริญญาตรี: สาขาฟิ สก
หัวข ้อวิจัย: Beam Dynamics Simulation of Photocathode RF electron gun
(ทีป
* รึกษา: ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม)
• ปริญญาโท: สาขา General Physics Lund University (ปี 2561 - 2563)
หัวข ้อวิจัย: X-ray Imaging at High Brilliance Sources (MAX IV Laboratory, Sweden)
• ปั จจุบน
ั : ผู ้ช่วยวิจัยกับโครงการ MIR-THz Free Electron Laser ม.เชียงใหม่ (ก.ย. 2563 – มค. 2564)
• แผนเดินทางไปศึกษาที* European XFEL: มีนาคม 2564
2.1 นายอนุสรณ์ เหลืองอร่ามวงค์ น ักศึกษาภาคฤดูรอ
้ น DESY ปี 2555 ทํางานตําแหน่ง
น ักวิจ ัยหล ังปริญญาเอกก ับกลุม
่ วิจ ัย PITZ
ิ ส์ ม.เชียงใหม่ (ปี 2551 - 2554) (ทีป
• ปริญญาตรี: สาขาฟิ สก
* รึกษา: รศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ)
• ปริญญาโท: Master of Science (M.Sc.), Physics, Tohoku University,
Japan (ปี 2555 - 2557)
• ปริญญาเอก: Ph.D. in Physics, Northern Illinois University, USA (ปี 2558 - 2562)
หัวข ้อวิจัย: Study of Electron Beam Emitted from Nano Structured Cathode (Fermilab)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
• ปั จจุบน
ั : ทํางานตําแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกกับกลุม
่ วิจัย PITZ (ตัง] แต่ 1 สิงหาคม 2563)
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ี งใหม่-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิ สก
ิ ส ์ ปี
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3. โครงการ MIR-THz Free Electron Laser ม. เชียงใหม่
นิยาม โครงการพัฒนาห ้องปฏิบัตก
ิ าร
วิจัยเครือ
* งเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส ้นสํา
หรับผลิตรังสีอาพ ันธ์(coherent)
และ free-electron laser (FEL)
ย่านอินฟราเรดช่วงกลาง (MIR) และ
ย่านเทราเฮิรต
์ ซ (THz) เป็ นแห่งแรก
ในประเทศไทยและภูมภ
ิ าคอาเซียน

ว ัตถุประสงค์ (1)สร ้างเครือ* งเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส ้นพลังงาน 10 – 25 MeV(2)ผลิต

รังสี THz และ MIR Free-electron laser(3)สร ้างสถานีทดลองสําหรับ Infrared
spectroscopy และ Pump-probe experiment(4)ให ้บริการการทดลองสําหรับการวิจัย
และการประยุกต์ด ้านชีวโมเลกุล การแพทย์ การเกษตร และวัสดุศาสตร์
ส่วนเร่งอิเล็กตรอน

CMU-FELความยาวราว 15 เมตร
ผลิตเลเซอร์ยา
่ นไมโครเมตร(อินฟ
รา เรดย่านกลาง)-มิลลิเมตร(เทรา
เฮิรต
์ ซ)

ส่วนผลิตร ังสีเทราเฮิรต
์ ซ

ส่วนผลิตร ังสีอน
ิ ฟราเรดย่านกลาง

European XFEL

อยูใ่ นอุโมงค์ใต ้ดินระยะทาง 3.4 กม. (2.1 ไมล์)เริม
* จากสถาบันเดซีในฮัมบูรก
์ ไปยังเมืองเชเนเฟลด์(Schenefeld)ในแควันเชลสวิก-โฮลสไตน์(Schleswig-

Holstein)มซึคณะกรรมการมู
ง* มีสถานีทดลอง หล้องปฏิ
บต
ั ก
ิ ารและอาคารบริ
หาร เปิ ดเมือ
* ปลายปี ค.ศ.2017
ค่าลงทุนการก่อสร ้างและอุปกรณ์ราว €1.22 พันล ้าน (ราคาเมือ
*
การประชุ
นิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
2005)
ให ้รังสีเอกซ์
ทค
ี* วามยาวคลื
* สยามบรมราชกุ
0.05-4.7 นานโนเมตร
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯน
มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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3.3ตัวอย่างการดําเนินงานปี 2563
เริม
* ติดตัง] MIR beamline:
ต.ค. 2563

ออกแบบแม่เหล็กสองขัว] , แม่เหล็กสี*
ขัว] และแม่เหล็ก THz undulator
(ความร่วมมือกับ DESYและสดร.)
2. ออกแบบ Optical cavity (ร่วมมือกับ Kyoto University)
3.4 งบประมาณ
• ทุน Global Partnership (สกสว.) ปี งบประมาณ 2563 (18.7 ล ้านบาท)
ดําเนินงานปี 2563
• ทุนพัฒนานั กวิจัยรุน
่ กลาง (วช.) ปี งบประมาณ 2563 (1.5 ล ้านบาท)
• โครงการความร่วมมือกับ สดร. จากงบ สดร. ปี งบประมาณ 2563 (1.3 ล ้านบาท)

น ักศึกษาปัจจุบ ัน (รวมทงหมด
ัP
12 คน)
ปริญญาเอก: 4 คน
ปริญญาโท : 7 คน
1. นายณั ฐวุฒ ิ ใจสืบ
1. นายกิตติพงษ์ เตชะแก ้ว
ํ เร็จการศึกษา
Posdoc และน ักศึกษาทีส
" า
2. นายปาณั สม์ นั นทนาสิทธิ
2. น.ส. กัลยาพร กองมะลิ
(ปี 2548 – 2563)
3. น.ส. สิรวิ รรณ ปาเคลือ
3. น.ส. พรรณทิพย์ ใจแก ้ว
หล ังปริญญาเอก: 1 คน
4. นายเอกชัย กองมนต์
4. นายสุพศิน สุกระ
ปริญญาเอก: 4 คน
5. น.ส. พิชญาภัค กิตศ
ิ รี
ปริญญาโท : 12 คน
6. นายพิทยา อภิวฒ
ั นกุล
การประชุ
ม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศตามพระราชดํ
า
ริ
ปริญญาตรี: 18 คน
7. นายพิชญ์ วงศ์คํามูล
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
3.5 การสร้างกําล ังคนและน ักศึกษาใน
โครงการ

ิ โครตรอนจากสถาบันเดซ ี
5.ความร่วมมือกับสซ.:การติดตัง] กระจกโฟกัสแสงซน

ปริญญาตรี: 1 คน
1. นายชนสรณ์ พึง* เงิน
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ความเป็ นมา ว น
ั ที" 9 สิง หาคม 2555 ส มเด็ จ พร ะ

กนิษฐาธิร าชเจ ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จทรงเป็ นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ความเข ้าใจทางวิช าการ ระหว่าง สถาบั นเดซี ประเทศสหพั นธ์
สาธารณรั ฐเยอรมัน กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน)
•
•
•
•

•

พ.ศ. 2556 ได ้รับการบริจาคระบบกระจกโฟกัสแสงซินโครตรอนจํานวน 5 ระบบจากเดซี
พ.ศ. 2557 – 2559 ศึกษาคุณลักษณะของชุดกระจก ได ้แก่ การควบคุมการโค ้งตัวของ
กระจก ระบบหล่อเย็น การสะท ้อนและโฟกัสแสง รวมทัง] การขับเคลือ
* นระบบ 3 ทิศทาง
พ.ศ. 2560 เลือกชุดกระจก A2มาปรับปรุงระบบทัศนศาสตร์เพือ
* ติดตัง] ทีร* ะบบลําเลียงที* 6
เพือ
* ผลิตโครงสร ้างจุลภาคด ้วยรังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนของสถานีทดลองที* 6
พ.ศ. 2561 ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมใหม่เพือ
* ให ้ใช ้งานทีร* ะบบลําเลียง
แสงที* 6 พร ้อมทัง] ทดสอบการโค ้งตัวของกระจกกับแสงเลเซอร์เพือ
* ให ้สามารถโฟกัสแสง
ซินโครตรอนให ้มีขนาดเล็กลงในแนวดิง* ได ้ตามทฤษฎีและการคํานวณ
พ.ศ. 2562 ติดตัง] ชุดกระจกโฟกัสแสง A2 ที* Front-end ของระบบลําเลียงแสงที* 6 และ
* มต่อระบบสุญญากาศเข ้ากับวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนเป็ นผลสําเร็จ
ทดสอบเชือ
สร้างตราส ัญล ักษณ์ฯ ฉลอง 60 พรรษาสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
ร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตําแหน่งติดตงัP ชุดกระจก A2 อยูภ
่ ายใน Front End ของระบบลําเลียงแสงที* 6 ระหว่าง
Photon beam position monitoring (PBPM) และ Absorber shutter 2 (ABS2)
ลวดลายจุลภาคทีม
* ค
ี วาม
ผลิตต ้นแบบของจุด
ละเอียดขนาด 2 ไมโคร เมตร
แสดงผลแบบสัมผัส
และหนา 100 ไมโคร เมตรถูก
สําหรับผู ้พิการทาง
พัฒนาขึน
] ทีส
* ถานีทดลอง 6
สายตา (ดร.รุ่งเรือง
้แสงซิ
ด
้วยการใช
น
โครตรอนจาก
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ พัฒนากุล สถาบัน
วิจัยแสงซินโครตรอน)
* A2 มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
การโฟกั
สของกระจกเดซี
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ
ดา
ฯ สยามบรมราชกุ

จําลองรอยแตกร ้าวของท่อส่ง
นํ] ามันเพือ
* นํ าไปทํามาตรฐาน
ให ้กับเครือ
* งตรวจวัดด ้วย
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (น.ส.
จิราวรรณ หม่อนกระโทก และ
ผศ. ดร.อิศรทัต พึง* อ ้น)

ึ ษาภาคฤดูรอ
6.ผูแ
้ ทนประเทศไทยโครงการน ักศก
้ นเดซ ี ประจําปี 2563 รุน
่ ที" 18
•

•

หากไม่มC
ี OVID-19
ผู ้แทนไทยประจําปี
2563 รุน
่ ที* 18 เข ้า
ร่วมกิจกรรม ระหว่าง
วันที* 21 กรกฎาคม –
10 กันยายน 2563
แต่ต ้องยกเลิกและ
คาดว่าจะเดินทางในปี
2564
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1. นายว ันเฉลิม เย็ นใจ
นั กศึกษาปริญญาโท ปี 1
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นางสาวพรรณทิพย์ ใจแก้ว
นั กศึกษาปริญญาโท ปี 3
คณะวิทยาศาสตร์
ิ ส์
สาขาวิชาฟิ สก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นางสาวณัฐพร ตระกูลพรหม
นั กศึกษาปริญญาโท ปี 1
คณะวิทยาศาสตร์
ิ ส์
สาขาวิชาฟิ สก
มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นาย กฤษณล เกิน
P โนนกอก
นั กศึกษาปริญญาโท ปี 1
คณะวิทยาศาสตร์
ิ ส์
สาขาวิชาฟิ สก
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาภาคฤดูร ้อนเดซี ประจําปี
2563 รุน
่ ที* 18 เมือ
* 12 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
คุณสมบ ัติทวไปของผู
"ั
ส
้ ม ัคร โครงการน ักศึกษาภาคฤดูรอ
้ นเดซี ประจําปี 2563
ิ นักศึกษา ทีก
] ปริญญาตรีปีท ี* 3 - 4 หรือนักศึกษาปริญญาโท ปี ท ี* 1 - 2
1. เป็ นนิสต
* ําลังศึกษาชัน
ิ ส์ สาขาชีววิทยา ชีวเคมี จุล
2. ศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สก
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ นาโนเทคโนโลยี วัสด
ุ ศาสตร์ หรือสาขาทีเ* กีย
* วข ้อง
3. มีผลการเรียนเกรดเฉลีย
* ไม่ตํา* กว่า 3.25 4. อายุไม่เกิน 25 ปี
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิง
ธกฤษดี
เิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชดํ
าริด ฟั ง อ่าน เขียน ได ้ดี)
* สารภาษาอั
* สารในการพู
5.
มีทักษะการสื
อ
มากส(สามารถสื
อ

ตัง] แต่ พ.ศ. 2546 2563 รวม 18 รุน
่ มี
นักศึกษา เข ้าร่วม
] 49 คน
โครงการทัง] สิน

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ึ ษาภาคฤดูรอ
6. ผูแ
้ ทนประเทศไทยโครงการน ักศก
้ นเดซ ี ประจําปี 2563 รุน
่ ที" 18
ก่อนการเดินทาง นักศึกษาโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร ้อนเดซี ประจําปี 2563 ได ้
เข ้ารับการอบรมและเตรียมความพร ้อมเรือ
* ง
“ต ้อนรับอบอุน
่ จากรุน
่ พีส
* รู่ น
ุ่ น ้อง” เดซีรน
ุ่ ที*
18 วันพฤหัสบดีท ี* 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์
ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
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ด ้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทําให ้กิจกรรมสถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยกเลิก
emailจากสถาบันเดซี ส่งไปยังผู ้แทนประเทศไทย แจ ้งยกเลิก
กิจกรรมในปี 2020(เมือ
* 3 เมษายน 2563)
DESY Summer Student Program 2020 - Cancellation
Today 18:57
Dear applicant for the DESY summer student program,
Due to the ongoing Coronavirus Covid-19 pandemic
and worldwide travel restrictions DESY has decided to cancel this
year's summer student program. However, acknowledging the
excellent quality of your application, we invite you to apply again
for the 2021 program, in case you fulfill the eligibility criteria also
next year. We are very sorry about this development and we wish
you all the best for your future career. Please follow the
precaution instructions and stay healthy.
Kind regards,
The DESY summer student program coordinating team

emailหว่าง สวทช.และสถาบันเดซี (Mr. Olaf Behnke)
แจ ้งยกเลิกกิจกรรม2020และให ้ผู ้แทน2020ไปเป็ น
2021ต่อไป
>> On Mon, 1 Jun 2020, Sukasem Awnpoon wrote:
Dear Olaf,
Regarding the cancellation of this year DESY summer
student program, I would like to kindly ask whether the
same batch of Thai students could rejoin next year (as the
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhornprincess has chosen this batch of students
herself). If possible, we will be very glad to hear the news.
Best,
Mr.Sukasem Awnpoon
 On 2/6/2563 14:47, Olaf Behnke wrote:
Dear Sukasem,
If the students will still be enrolled summer
2021 as bachelor or master students at their local
universities in Thailand it will be possible.
All the best,
Olaf

DESY Summer Student Programme 2021
News Oct 1: At the moment it is not clear if a regular
programme will take place in 2021, as soon as we know more we
will add here further information.
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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ึ ษาภาคฤดู
7. ผูแ
้ ทนประเทศไทยโครงการน ักศก
ร้อนเดซ ี ประจําปี 2564 จะเสนอ รุน
่ ที" 18ของปี
2463ไปแทน
DESY Summer Student Programme 2021 (WebsiteของDESY)
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emailจากDr.Olafถึงคุณฤทัย
จงสฤษดิ เมือ
* 9 ธ.ค. 63

News Dec 01 2020: due to the covid-19 pandemic situation
there has not yet been yet a decision taken if a regular DESY
summer student programme will take place in 2021. We are
currently working towards setting up a programme with
online and hybrid formats. Final decisions and
announcements on the programme are expected for early
february 2021.

•

•

หากได ้รับแจ ้งว่าสถาบันเดซีสามารถจัดโครงการนักศึก
ษาภาคฤดูร ้อนเดซี ประจําปี 2564ได ้ คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ฯตัง] ใจจะกราบบังคมทูลเสนอ รุน
่ ที* 18 ของปี
2563 ไปร่วมโครงการต่อไป
อย่างไรก็ด ี emai lจาก Mr.Olaf และจากwebsiteของเด
ซียังไม่ได ้ขอสรุปการดําเนินงานแต่อาจจ ัดแบบ
ออนไลน์หรือแบบผสม (hybrid) ซึงจะแจ้งราว
ปลายมกราคมหรือต้นกุมภาพ ันธ์ 2564

8.รายการค่าใชจ่้ ายในการสนับสนุนผู ้แทนประเทศไทย ประจําปี 2564
ึ ษาภาคฤดูร ้อนเดซ ี
โครงการนักศก
(ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ ายเพราะไม่มก
ี ารเดินทาง)
15

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

8. สรุป
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1. สถาบันเดซี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรือ "German Electron Synchrotron") ก่อตัง] เมือ
* 18
ธันวาคม 2502 มีทต
ี* งั ] 2 แห่ง คือ เมืองฮัมบูรก
์ (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) ใกล ้เบอร์ลน
ิ
2. อุปกรณ์ทส
ี* ําคัญทีส
* ด
ุ ของเดซีในปั จจุบน
ั ได ้แก่
• PETRA III ผลิตแสงซินโครตรอนรุน
่ ที* 3 พลังงาน 6 GeV เส ้นรอบวง 2.3 กิโลเมตร
• อุปกรณ์ FLASH ผลิตเลเซอร์อเิ ล็กตรอนอิสระความยาวคลืน
* ย่าน 1 นาโนเมตร
• โครงการ European XFEL เพือ
* ผลิตเลเซอร์อเิ ล็กตรอนอิสระความยาวคลืน
* ย่าน 0.1 นาโนเมตร
• IceCube กล ้องโทรทรรศน์ตรวจหานิวตริโนจากอวกาศติดตัง] ทีข
* วั ] โลกใต ้
• Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก
่ ล ้องโทรทรรศน์เชอเรนค็อฟตรวจหารังสีแกมมาจากอวกาศ
3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตร European
XFEL, Schenefeld, Schleswig-Holstein, Germany และCSSBเมือ
* 25 มิถน
ุ ายน 2562 (ศูนย์ไบโอเทค/สวทชสนใจ
ั พันธ์กบ
] แบคทีเรียราลสโตเนีย โซลานาซี
จะร่วมกับ CSSB ศึกษาความคงทนของไวรัสของแบคทีเรียและปฏิสม
ั เชือ
เอรัม (Ralstonia solanacearum) สาเหตุของโรคเหีย
* วเขียวในพืช)
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได ้ร่วมมือด ้านหมูก
่ ล ้องเชอเร็นคอฟเพือ
* ตรวจวัดรังสีแกมมา
เพือ
* หาแหล่งกําเนิดของรังสีนี] สดร.ได ้สร ้างเครือ
* งเคลือบกระจกทีส
* ร ้างและประกอบสําเร็จแล ้วกว่า 80%และถวายให ้
ทรงทอดพระนเตรณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เมือ
* 10พฤศจิกายน2563
5. โครงการของไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได ้มีความร่วมมือในโครงการ PITZ กลุม
่ วิจัยพัฒนาแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน
สําหรับ FLASH และ EU-XFEL ของเดซี ปี 2563 มีความก ้าวหน ้าหลายด ้าน เช่น ผู ้บริหารระหว่าง 2 หน่วยงานได ้
ประชุมร่วมกัน มี น.ศ. ปริญญาตรี มช. เดินทางไปฝึ กทําวิจัยทีก
* ลุม
่ วิจย
ั PITZ และมีความร่วมมือกับ DESY ใน
โครงการพัฒนา MIR/THz(Mid-Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersทีม
* .เชียงใหม่ เป็ นต ้นปั จจุบน
ั (2563)มี
นักศึกษาร่วมโครงการ 12 คน
6. เครือ
* งวัดความโค ้งกระจก (Long Trace Profilometer, LTP) สร ้างเองในประเทศไทย เป็ นความร่วมมือระหว่าง
] เครือ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันเดซี งบประมาณราว 6 ล ้านบาท แต่หากซือ
* งจาก
ต่าง ประเทศอยูท
่ รี* าว 18 ล ้านบาทปั จจุบน
ั กระจกได ้ติดตัง] ใช ้งานแล ้วตัง] แต่ 2562 จนปั จจุบน
ั
7. ประเทศไทยได ้ส่งนักศึกษาโครงการภาคฤดูร ้อนนับตัง] แต่ปี2546จนถึงปี 2562 รวม 17 รุน
่ รวม 45 คน ในปี 2563มี4
คนนับเป็ นรุน
่ ที1
* 8 แต่เนือ
* งจากการระบาดของ COVID-19 จึงไม่สามารถเดินทางได ้
8. นักศึกษรุน
่ ที1
* 9 ปี 2564 นัน
] จะไม่ต ้องมีการคัดเลือกเพราะจะกราบบังคมทูลขอพระราชาณุญาติให ้รุน
่ ที1
* 8ของปี 2563
ไปแทน อย่างไรก็ดจ
ี ากสถานการณ์ COVID-19ทีย
* งั ระบาดต่อไปทางเดซีแจ ้งว่าจะไม่มก
ี ารเดินทางแต่จะมีออนไลน์
อไม่นัน
] จะแจ ้งให
2564 หรือาตริ้นกุมภาพันธ์ 2564
การประชุหรื
มคณะกรรมการมู
ลนิ้ทราบตอนปลายมกราคม
ธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

