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1.CAS: Chinese Academy of Sciences

1.1เครือ
่ งอิสริยาภรณ์ “ร ัฐมิตราภรณ์”

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงได ้รับการถวายเครือ
่ ง
อิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส
70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ิ
• ประธานาธิบบดีส ี จิน
้ ผิง ได ้เชญ
เครือ
่ งอิสริยาภรณ์ไปทูลเกล ้าฯด ้วย
ตัวเอง ทีม
่ หาศาลาประชาชน เมือ
่ วัน
อาทิตย์ท ี่ 29 ก ันยายน 2562

สานักงานใหญ่ในปั กกิง่
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1.2 CAS Innovation Expo (Bangkok)
2018 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ น
ประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation
Expo (Bangkok) 2018 เมือ
่ 10 ตุลาคม
2561 ณ ห ้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิรก
ิ ต
ิ ิ์

1.3 สถาบ ันของ CAS ประกอบด้วย
ึ ษา 12 สาขา, (3) มหาวิทยาลัย 3 แห่ง(UCAS
(1) สถาบันวิจัย 104 แห่ง (2) สถาบันการศก
ี่ งไฮ)้ และ (4) หน่วย
ปั กกิง่ , USTC เหอเฝ่ ย มณฑลอันฮุยและ ShanghaiTech University เซย
สนับสนุน 11 แห่ง ใน 23 เมืองทั่วประเทศ, (5) บริษัทลักษณะ holding companies 22 แห่ง
(6) สานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation
ี ราว 56,000 คน
Center(Bangkok) ด ้วย) (7)บุคลากรหลัก 67,900 คน ซงึ่ เป็ นนั กวิจัยอาชพ
12 สาขา ในจานวนนักวิจัยเหล่านี้ มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์จานวน 22,800 คน

(ข ้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2021http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ http://english.cas.cn/institutes/)
1.4การเสด็จเยือนUCASและความร่วมมือก ับกพ.
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
ั พันธ์ระหว่างไทยและจีนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระราชดาริทจ
ี่ ะสร ้างความสม
• ต่อมาได ้เสด็จพระราชดาเนินเยือน UCAS ถึง 5 ครัง้ มีการลงนามMoUระหว่างUCASกับกพ.
แล ้ว 4 ครัง้ และต่ออายุทก
ุ 5 ปี (ครงสุ
ั้ ดท้ายเมือ
่ 7 เมษายน 2560 )เพือ
่ พัฒนากาลังคน
การเสด็จครัง้ ที่ 1 เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
ด ้านปริญญาโทและเอก

1.5 การเสด็จเยือนCASและความร่วมมือด้านวิจ ัยไทย-แคส
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสถาบันวิจัยของแคสหลายแห่งและ
โปรดเกล ้าฯให ้มีการลงนามMoUเกิดความการวิจัยพัฒนาในห ้วข ้อที่
สนใจร่วมไทย-จีนกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้าฯ เสด็จเป็ นองค์ประธาน ในพิธล
ี งนามความร่วมมือ
• ปั จจบันสถาบันวิจัยของแคส 14 แห่งลงนามความร่วมมือ(MoU) กับ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริระหว่าง สถาบันฟิ สกิ ส์พลังงานสู2ง (IHEP) ของแคส กับ มทส.,จุฬาและ สดร.เมือ่
สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่ง
ิ ส์พลังงานสูง กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
7 เมษายน 2560 ณ สถาบันฟิ สก
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

2.น ักเรียนทุน ก.พ. - UCAS

ิ้ 39 คน (2)สาเร็จการศก
ึ ษาโท/
2.1 สถิตต
ิ งั ้ แต่ปี 2552-2564: (1)รับทุนทัง้ สน
ึ ษา20คน
เอกกล ับมาร ับราชการ 19 คนและ(3) กาล ังศก
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ึ ษา 19 คน (ทุนปี 2552 – 2558) ณ เดือนก ันยายน 2564
2.2 ผูส
้ าเร็จการศก

สถาบันเทคโนโลยี

ดร. นิลเนตร อ ัศวะศิรจ
ิ น
ิ ดา ร ับทุนปี พ.ศ. 2554
ั ัด คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้า
สงก
คุณทหารลาดกระบัง
ภารกิจหล ักทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย ภาระงานสอน/วิจัยรายวิชา
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พันธุศาสตร์จล
ุ น
ิ ทรีย ์
กระบวนการหมัก เศรษฐศาสตร์ชวี ภาพและเทคโนโลยี
โครงการสาค ัญ 2563-2564 หัวหน ้าโครงการวิจัย การ
้ของเหลือทิง้
ผลิตกรดดีแลคติกลในสภาวะอุ
ณหภูมส
ิ งส
ู โดยใช
การประชุมคณะกรรมการมู
นิธเิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
จากอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

์ าวรกมล รับทุนปี 2555 สงก
ั ัด NECTEC
ดร. ทิว ัตถ์ พงศถ
ภารกิจทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย การวิจัยและพัฒนา ระบบเรดาร์, ระบบ
ระบุตาแหน่งภายในอาคาร และระบบยานยนต์ไร ้คนขับ
3
โครงการสาค ัญ 2563-2564 งานวิจัย ต ้นแบบระดับภาคสนาม
เครือ
่ งตรวจจับความเร็วรถยนต์ด ้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ (ทุน
สกสว. ร่วมวิจัย ร.ร.นายร ้อยตารวจสามพราน) ต ้นแบบระดับ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารระบบเรดาร์ความถี่ X-Band สาหรับการค ้นหาสิง่ กีด3
ขวางข ้างหน ้าขบวนรถไฟ (ทุน สวทช.-รฟท.) ต ้นแบบระดับ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและภาคสนามระบบละลายปลาทูน่าแช่แข็งด ้วย
คลืน
่ วิทยุ (ทุน บริษัทเอกชน. – ITAP สวทช.)

ึ ษา 19 คน (ทุนปี 2552 – 2558) ณ เดือนก ันยายน 2564(ต่อ)
2.2 ผูส
้ าเร็จการศก
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นาย ธนะพงษ์ พิมพ์
เสน

2554 SHANGHAI INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS

Ph.D, ACCELERATOR PHYSICS
AND SYNCHROTON TECHNOLOGY

12

นาย ประสาร คิดดี

2555 UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCE

Ph.D, ROBOT AUTOMATION

กรมพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน

13

นาย ธวัชชัย นาอุดม

2556 SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND
RESEARCH

MSc. Hydrological Model for
Climate Change

มหาวิทยาลัยบูรพา

14

นาย สอนกิจจา อยู่
โปร่ง

2556 INSTITUTE OF REMOTE SENSING AND DIGITAL
EARTH (RADI)

Ph.D, REMOTE SENSING

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15

นาย ฐาปนา บุญชู

2556 INSTITUTE OF COMPUTER TECHNOLOGY

Ph.D, Computer Science

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16

นาย ลลิตภ
์ ัทร มานะ
มั่นชัยพร

2557 SHENZHEN INSTITUTE ADVANCE TECHNOLOGY

Ph.D, ROBOT AUTOMATION

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17

น.ส. ผกาสุคนธ์ เมฆ
รัตนชัย

2557 INSTITUTE OF CHEMISTRY, CHINESE ACADEMY
OF SCIENCE (ICCAS)

Ph.D, Chemistry

18

น.ส. นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 2558 UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCE

Ph.D, POLYMER CHEMISTRY AND
PHYSICS

19

น.ส. เบญจมาศ โตวรา 2558 UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCE
นนท์

MSc. NANOTECHNOLOGY

รูปถูาย

ั UCAS รับทุนปี 2557
ดร. ผกาสุคนธ์ เมฆร ัตนชย
ั ัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงก
พะเยา
ภารกิจทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย ปฏิบต
ั งิ านสอน/งานวิจัย
โครงการสาค ัญ 2563-2564 ห ัวหน้าโครงการวิจ ัย
เรือ
่ งสารโครงข่ายโลหะอินทรียไ์ ฮโดรเจลเพือ
่ ใช ้เป็ นสาร
นาส่งนาโน คอมโพสิททางชีวภาพสาหรับระบบนาส่งยา
แบบมุง่ เป้ า ( Metal-organic frameworks with hydrogel
as a bio-nanocomposite
งานวิจ ัย The Highly Effective Cobalt Based Metal–
Organic frameworks Catalyst for One Pot Oxidative
Esterification Under Mild Conditions

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน

มหาวิทยาลัยพะเยา

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
อยูร่ ะหว่างจัดสรรสังกัด

ดร. น ันทนิตย์ สุรพ ันธ์ UCAS รับทุนปี 2558
ั ัด สาน ักงานคณะกรรมการสง
่ เสริมการลงทุน
สงก
ภารกิจทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย รับผิดชอบหลักในการ
วิเคราะห์โครงการทีข
่ อรับการส่งเสริมการลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในกลุม
่ อุตสาหกรรม
การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และการแพทย์ ทีม
่ ี
วงเงินตัง้ แต่ห ้าแสน บาทถึง ๒,๐๐๐ ล ้านบาท
โครงการสาค ัญ 2563-2564
โครงการทีข
่ อรับการส่งเสริมการลงทุนตาม มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพือ
่ การ ประหยัดพลังงาน หรือ
่
ลดผลกระทบต่อ สิงแวดล ้อม/การใช ้พลังงานทดแทน/
การ นาระบบอัตโนมัตม
ิ าใช ้ในโครงการ
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ึ ษาจานวน 20 คน
2.3 กาล ังศก

2.3.3) รอเดินทางเนือ
่ งจากสถานการณ์COVID-19

ึ ษาอยูท
2.3.1) นทร. ศก
่ ส
ี่ าธารณรัฐประชาชน
ิ ธิ ประสงค์ ปี 2557
จีน 1 ราย :นายภูสท
2.3.2 ) นทร. เดินทางกลับประเทศไทย
เนือ
่ งจากสถานการณ์โควิด และยังไม่
ึ ษาได ้ 11 ราย
สามารถเดินทางกลับไปศก
ลาด ับ
1

ื่ -สกุล
คา
ชอ
นาหน้า
นาย พีรเชษฐ ปอแก ้ว

ปี
2556

2

นาย

นวมินทร์ สงวนหมู่

2558

3

นาย

ปิ ยะวัฒน์ ปิ ตก
ิ ล
ุ ธรรม

2559

4

น.ส.

ี
รพิศา จารปั ญญาชพ

2559

5

นาย

วชริ ยงยศ ทิมาบุตร

2559

6

น.ส.

ณั ฎฐฐา สกานุพงษ์

2560

7

น.ส.

พิรณ
ุ รัตน์ เดชบารุง

2560

8

นาย

ชยุตม์ บรรเทิงจิตร

2561

9

นาย

ตาวัน เจริญพิทยา

2561

10

นาย

สรรค์วท
ิ ย์ เอียบฉุ ้น

2561

11

น.ส.

สุขม
ุ าล แสนแก ้วทอง

2561
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2.3.3.1) น ักเรียนทุน ก.พ. – UCAS ปี 2562 ได้ร ับการตอบร ับให้เข้า
ึ ษาระด ับปริญญาเอกจาก UCAS แล้ว และอยูร่ ะหว่างศก
ึ ษาแบบ
ศก
ออนไลน์ในประเทศไทย (ผลกระทบจาก COVID -19) 4 ราย
ึ ษา
1. นายภัทรพล หลักแหลม ได ้รับการตอบรับให ้ศก
สาขาวิชา Nanoscience and Nanotechnology ณ
National Center for Nanoscience and Technology,
UCAS

2. น.ส.กนกพร เลิศเดชาภัทร ได ้รับการตอบรับให ้
ึ ษาสาขาวิชา Physical Geography ณ
ศก
Institute of Geograpic Sciences and Natural
Resources Research, UCAS
3. น.ส.ปั ณณ์จันทร์ ด่านสวัสดิไ์ ด ้รับการตอบรับ
ึ ษาสาขาวิชา Chemical Engineering ณ
ให ้ศก
Institute of Process Engineering, UCAS
4. นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ ได ้รับการตอบ
ึ ษาสาขาวิชา Environmental
รับให ้ศก
Engineering ณ Institute of Urban
Environmental, UCAS

ึ ษาออนไลน์ในประเทศไทยก ับทางBeijing Cultural University,
2.3.3.2) น ักเรียนทุน ก.พ. – UCAS ปี 2562 รอเดินทางไป เริม
่ ศก
Beijing(ผลกระทบจากCOVID-19) 4 ราย

1.น.ส.กรณ์อัฐชญา
2. น.ส.พรรณเลขา
วีณุตรานนท์
หมั่นเพ็ชร
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

3. น.ส.ภวันตรี
พรมสุวรรณี

4. น.ส.ลักษิกา
จิรโมไนย

2.Timeline การทางาน

3.สทน.ก ับการพ ัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร์ฟิว
ั 2564
ชนปึ
1.อาคารปฏิบ ัติการโทคาแมคของสทน.องคร ักษ์

•
•
•

เสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์ 27 พฤศจิกายน 2563
งบประมาณก่อสร ้าง: 40.3 ล ้านบาท
ระยะเวลา 360 วัน, 30 กย. 63 - 25 ตค. 64(เลือ
่ นไปเป็น
มีนาคม65))

4.การประชุมออนไลน์ไทยและสงิ คโปร์(20กย.64)

3.ความก้าวหน้าเมือ
่ 1 ตุลาคม 64ของการพ ัฒนาเครือ
่ ง
โทคาแมคHT-6M(ทีไ่ ด้ร ับบริจาคจากจีน)

plasma chamber

plasma chamberล ้อมรอบด ้วย
ขดแม่เหล็ก(toroidal coil)

เป้าหมาย
ผลงาน
•
สามารถสร ้างพลาสมาในประ
เทศจีนได ้ภายในกุมภาพ ันธ์
2565
•
ย ้ายเครือ
่ งโทคาแมคกลับ
ประเทศไทยภายในนตุลาคม
5.การอบรมออนไลน์ ASEAN School on Plasma
2565
and Nuclear Fusion ครงที
ั้ 7
่ ณ สทน.ประเทศไทย
•
สร ้างพลาสมาในประเทศไทย
เมือ
่ 7สงิ หาคม2564
ได ้ภายในเดือนเมษายน
• วิทยากรและผู
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด
าริ้เข ้าอบรมนานาชาติรวมทัง้ ไทย
2566

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1จานวนราว100คน
มีนาคม 2565
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4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน(Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)ปี 64(1/2)

•

➢
➢
➢
➢
➢

7

ระบบEMF shieldingโดยทีมไทยจะช่วยลดทอนสนาม แม่เหล็กโลกบริเวณPMTให้
เหลือ ไม่เกิน5% (.025G)หากไม่ลดทอนประสิทธิภาพของPMTจะลดเหลือ40%

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็ นประธานในพิธล
ี งนามความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกJUNO-ไทยกับIHEP/CAS เมือ
่ 7 เมษายน 2560 ณ IHEPกรุงปั กกิง่ ประเทศจีน
JUNO ตงอยู
ั้
ท
่ เี่ มือง Jiangmen มณฑล Guangdong สาธารณร ัฐประชาชนจีน
โถงการทดลอง (Experimental Hall) ตัง้ อยูใ่ ต ้ดินลึกประมาณ 700 เมตร (แนวดิง่ ) เพือ
่ ลดสัญญาณรบกวน
่ มระหว่าง Experimental Hall กับ ห ้องปฏิบต
อุโมงค์ (slope tunnel) ยาว 1,265 เมตร เชือ
ั ก
ิ ารเหนือพืน
้ ดิน
ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและคาดว่าจะเริม
่ ทดลองตรวจว ัดได้ในปี พ.ศ. 2566

➢ JUNO เป็ นการทดลองทีใ่ ช ้ liquid scintillator (LS)
ประมาณ 20 กิโลตัน ในการตรวจวัดนิวตริโน
้ านศูนย์กลาง 35.4
➢ LS บรรจุในถังอะครีลค
ิ ทรงกลมเสนผ่
เมตร ทีต
่ งั ้ อยูใ่ นบ่อบรรจุน้ าเพือ
่ ทาหน ้าทีป
่ ้ องกัน
ี ามธรรมชาติโดยรอบ
กัมมันตภาพรังสต
➢ รอบถังอะครีลค
ิ มีหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT)
การประชุมดคณะกรรมการมู
ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
ั ธเิ ญาณเมื
จานวนมากติ
ตัง้ อยู่ เพือ
่ ตรวจวัล
ดนิ
สญ
อ
่ นิวสตริ
โน
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
ฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารี
ว
ันที
่
1
มี
น
าคม
2565
ทาอันตรกิรย
ิ ากับอะตอมของธาตุใน LS

ว ัตถุประสงค์เพือ
่ ตรวจวัด
ลาดับมวลของนิวตริโน
ิ ทว่ ั โลก78สถาบัน
สมาชก
จาก18ประเทศซงึ่ ไทย-JUNO
ิ ด ้วย
เป็ นสมาชก
ไทย-JUNO
ิ ประกอบด ้วยมทส.
-สมาชก
จุฬาและสดร.
-ร่วมกันออกแบบและรับผิด
ชอบค่าใชจ่้ ายในการสร ้าง
ระบบ Earth Magnetic Field
(EMF) Shielding coil เพือ
่
ลดทอนสนาม แม่เหล็กโลก
ให ้เหลือน ้อย กว่า 5 %
(0.025 G)
-งบประมาณ 10 ล้านบาท
(หน่วยงานละประมาณ
3.5 ล้านบาท)
-ซงึ่ จะชว่ ยให ้หลอด PMT
(photomultiplier tube)
ิ ธิภาพ
ทางานได ้เต็มประสท
และชว่ ยบรรลุเป้ าหมายการ
ทดลองได ้ตามแผน
-ตามแผนจะเริม
่ ติดตั
7 ง้ EMF
shielding coils ปลายปี 2021

4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน(Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)ปี 64(2/2)

แผนทีต
่ งั ้ ของโครงการJUNO

อาคารสานั กงานทีพ
่ ัก และ facilityอืน
่ ๆ สถานีพน
ื้ ผิว
(Surface Campus)

❖ ความก้าวหน้าด้านระบบ EMF Shielding
ของภาคี Thai-JUNO (ร่วมก ับทีมน ักวิจ ัย
IHEP)
❖ 2017-2019: การออกแบบและ optimised
้
เสร็จสิน
❖ พ.ค. 2019: ผ่าน Technical & Science
Requirement Review
❖ พ.ย. 2019: The 3rd workshop on EMF
Shielding for JUNO หรือ 1st Thai-JUNO
Collaboration Workshop จ.กาญจนบุรี
❖ เม.ย. 2020: Production Readiness Review
(PRR) สาหรับอุปกรณ์และแผนการติดตัง้ ระบบ
EMF Shielding
❖ ส.ค. 2021: ร่าง MoU Addendum เพือ
่ ขยาย
ระยะเวลา MoU เดิมทีจ
่ ะหมดลง เม.ย. 2022
ออกไปอีก 5 ปี และเพิม
่ เติมข ้อตกลงในส่วนที่
ภาคี Thai-JUNO จะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใน
การสร ้างระบบ EMF Shielding รวมถึงสิทธิ์
ต่างๆทีส
่ มาชิกภาคีไทย-จูโน จะได ้รับจากการ
เข ้าร่วม JUNO Collaboration หลัก
❖ ต.ค. 2021: ดาเนินการโอนค่าใช ้จ่ายสาหรับ
้ อุปกรณ์ระบบ EMF Shielding ให ้ทาง
จัดซือ
IHEP
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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โถงการทดลอง (Experimental Hall) และ facility
การทดลองใต ้ดิน

ตัวอย่างการพัฒนากาลังคน
การตรวจจับสัญญาณนิวตริโนจากสสาร
มืด(WIMPs:Weakly Interacting
Massive Particles)ในดวงอาทิตย์และ
จากแหล่งอนุภาคนิวตริโนในดาราศาสตร์(astroneutrino)อืน
่
(ฟิ วชันในดวงอาทิตย์และคอสมิกทั่วไป)ด ้วยการทดลอง
JUNO: การประยุกต์ใช ้ Machine Learning เพือ
่ แยกแยะ
ั้
สัญญาณนิวตริโนจากสสารมืดและจากชนบรรยากาศ
ทีม
่ าจากแหล่งอืน
่ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการตรวจจับที่
แม่นยา ได ้ผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจมาก (น.ส.จารุจต
ิ ์ ศิรภ
ิ ักดิ์ น.ศ.
ป.เอก มทส อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วมระหว่าง Prof. Yupeng
Yan มทส. และ ดร.อุเทน แสวงวิทย์ สดร.)

ประสิทธิภาพและความ
แม่นยาของ Machine
Learning Algorithm ใน
การแยกแยะแหล่ง
ั
สญญาณนิ
วตริโน
สาหรับการทดลอง JUNO
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5.ความร่วมมือระหว่างมทส-IHEPปี 64
•BESIII ย่อมาจาก Beijing Spectrometer Experiment III เป็ น Detector รุน
่ 3 ในการทดลอง
ชนกันของ electron กับ positron ทีพ
่ ลังงาน 2 – 4.2 GeVด ้วยเครือ
่ งเร่งอนุภาค BEPC
(Beijing Electron-Positron Collider) ตัง้ อยูท
่ ี่ Institute of High Energy Physics, CAS ปั กกิง่
ิ กว่า 72 สถาบันจาก 15 ประเทศในทวีปเอเชย
ี ยุโรปและอเมริกา
•BESIII มีสมาชก
ึ ษาอนุภาคาเฮดรอน
ิ ของ BESIII Collaboration เมือ
•มทส. เข ้าเป็ นสมาชก
่ 2 ก.ค.62 เพือ
่ ศก
แปลกใหม่(exotic hadron)ทีม
่ ค
ี วอร์ก 4 ต ัว(tetraquarks)และ 5 ต ัว(pentaquarks)
(หมายเหตุ อนุภาคเฮดรอนปกติมค
ี วอร์ก เพียง2ตัว(เมซอน)หรือ3ตัว(แบริออน)เท่านัน
้ )
Standard hadrons

meson

baryon

เสด็จเยือน BEPC, IHEP, 6 เมษายน 2011

Exotic hadrons

tetraquark

pentaquark

งานวิจ ัยของนายณัฐประภ ัทร(นศ.ป.เอก)มีผศ.ดร.Heroldเป็นที่
ปรึกษา

•

ื่ Zc(3900) โดยห ้องปฏิบัตก
การตรวจพบอนุภาคชอ
ิ าร BESIII
ซงึ่ แบบจาลองทีม
่ ค
ี วาร์กภายในนัน
้ ไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของ
มวลจากการทดลองดังแสดงในรูปว่าเป็ นเมซอนหรือแบริออนได ้

•

ิ สท
์ ฤษฎฐีจงึ ตัง้ สมมติฐานทีว่ า่ Zc เป็ นเททระควาร์ก (𝐪ഥ
นักฟิ สก
𝐪𝐜𝐜ҧ )

•

ปั จจุบันยังไม่มแ
ี บบจาลองเชงิ ทฤษฎฐีทส
ี่ ามารถอธิบายสถานะของ
เททระควาร์กได ้อย่างถูกต ้องทัง้ หมด

•

งานวิจัยนีจ
้ งึ มีว ัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะทาการคานวณคุณสมบ ัติของ
สเปกตร ัมของมวลแบบจาลองควาร์กของ Zc

สเปกตรัมของผลการทดลอง
เครือ
่ งเร่งอนุภาคBEPC

BESIII detector
แผน ปี 2565
กิจกรรมปี 2564
่ วกับการทดลอง BESIII 1 ครัง้ ณ มทส. หรือออนไลน์
1.ผศ.ดร. Christoph Herold และนายณั ฐภัทร เข ้าร่วมการประชุมเพือ
่ รับ ✓ การบรรยายเกีย
่
ึ
✓
การส
ง
นั
ก
ศ
ก
ษาไปร่
วมการทดลอง BESIII 1 คน ระยะเวลา 1 เดือน (ถ ้า
ฟั งการรายงานความก ้าวหน ้าและเข ้าร่วมอบรมทีจ
่ ัดโดย BESIII ได ้แก่
สามารถเดินทางได ้)
เมือ
่ 16-19 มี.ค. 64 , 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64และ 14-17 ก.ย. 64
✓
การวิเคราะห์ผลการทดลอง BESIII ด ้านเฮดรอนแบบ tetra-quarks
2.การวิจัยเชงิ ทฤษฎฐีเกีย
่ วกับการสลายตัวของเฮดรอนแบบ Tetraลนิธเิ ก่
ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชด
✓ เป้ าาริ
หมาย มหาบัณฑิต 1 คน ในระยะเวลา 1 ปี งบประมาณปี 65
quarksการประชุ
(Zc decayมคณะกรรมการมู
in the quark model)
อนทีจ
่ ะเริม
่ สท
า data
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
ฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารี
ว
ันที
่
1
มี
น
าคม
2565
analysis
150,000 บาท

6.1 ความร่วมมือระหว่าง สดร. และ Yunnan observatories (YNOs),CAS ปี 64
โครงการวิจ ัย: Observations and investigations
of special binary stars observed by TESS (2564
ั
ึ ษาวิจ ัย ติดตามสงเกตการณ์
– 2566) การศก
ดาวคูอ
่ ป
ุ
ราคาจากฐานข้อมูลTESS(Transiting Exoplanet
Survey Satellite)
• ตามคาแนะนาของ Prof. Sheng-Bang Qian (YNOs)
่ ระบบดาวคูใ่ กล ้ชด
ิ แบบแตะสม
ั ผัส (contact bina
เชน
่
ries)เป็ นต ้น สดร.ยังได ้ขยายขอบเขตงานวิจัยเชน
ึ ษาโนวา (novae) ซงึ่ เป็ นดาวแปรแสงอีกด ้วย
การศก

ผลการดาเนินงาน

1) สดร. สนับสนุนให ้ YNOs
้ ้อง เชน
่ กล ้องโทรทรรศน์
ได ้ใชกล
1 เมตร กล ้อง 2.4 เมตร ณ หอดูดาวแห่งชาติ และเครือข่าย
่
กล ้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล (TRT) 0.7 เมตร เชน
กล ้อง SBO ประเทศออสเตรเลีย ในการนี้ สดร.
ได ้ร่วมเก็บข ้อมูลวิจัยกับ YNOs และมีผลงานตีพม
ิ พ์รว่ มกัน
่ ใน AJ, PASJ, RAA และ New Astronomy
หลายฉบับ เชน
ั (สดร.) ได ้ร่วมกับอาจารย์ท ี่
ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชย
ึ ษา
ปรึกษา Prof. Sheng-Bang Qian (YNOs) ในการศก
ั ผัส เชน
่ ดาวคูม
ระบบดาวคูแ
่ บบแตะสม
่ วลตา่ และดาวคูม
่ วลสูง
เป็ นต ้น
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้ ้อง GMG 0.7 เมตร ณ หอดูดาวกาว
2) YNOsอนุญาติให ้ใชกล
่
เหมยกู่ และมีการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลสงั เกตการณ์รว่ มกัน เชน
ข ้อมูลสเปกตรัม จากกล ้อง LAMOST (Xinglong ปั กกิง่ )เป็ น
ต ้น

3) Dr Zhong-Tao Han จากYNOsมาปฏิบต
ั งิ าน ณ สดร.
ตัง้ แต่ พ.ย. 62 ถึง ก.ย. 64 ในการวิจัย โนวา และ CVs
ร่วมกับ สดร. ได ้ตีพม
ิ พ์ผลงาน 3 เรือ
่ ง และผลงานร่วมอีก
หลายฉบับ
Dr. Zhong-Tao ยังได ้อภิปรายและบรรยายเรือ
่ ง
“Eclipse timing variations in the eclipsing cataclysmic
variable HT Cas” เมือ
่ 12 มีนาคม 2564 ณ สดร. (มีนักวิจัย
ึ ษา เข ้าฟั ง จานวน 20 คน).
และนักศก
ตัวอย่างผลงานตีพม
ิ พ์

• Han, Z-T., Soonthornthum, B., Qian, S.-B., et al. (2021), “LAMOST
spectra and photometric behaviour of four AM CVn binaries”,
New Astronomy, 87, id 101604 (August 2021)
• Liu, W., Qian, S.-B., Zhi, Q.-J., Han, Z.-T., et al. (2021), “Quasiperiodic oscillations and long-term orbital period variation of
the eclipsing dwarf nova EM Cyg”, MNRAS, 505, 677 (July 2021)

กิจกรรม ทีย
่ ังไม่ได ้ดาเนินการเนือ
่ งจากสถานกาณ์ COVID-19
• การประชุม NARIT - YNOs workshop 2021 ซงึ่ จัดทุก 2
ปี (ล่าสุดจัด เมือ
่ ก.ค. 62) ปี นี้ ได ้เลือ
่ นจัดงานออกไป
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

6.2 ความร่วมมือไทย(สดร.)- SHAO (Shanghai Astronomical Observatory), CAS ปี 64
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1.การสร้างกล้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุ:ปี 2560: สดร.ลงนามความร่วมมือกับ
SHAOด ้านดาราศาสตร์วท
ิ ยุ
• เป้าหมาย:ร่วมมือก ันสร้างกล้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุระบบ VGOS
้
(VLBI Geodetic Observing System) เสนผ่านศูนย์กลาง 13
ึ ษาการพัฒนาห้วยฮอ
่ งไคร้อันเนื่องมาจาก
เมตร ณ ศูนย์ศก
ี งใหม่ เพือ
ึ ษา Geodesy หรือทีเ่ รียกกันว่า
พระราชดาริ จังหวัดเชย
่ ศก
ึ ษารูปร่าง สณ
ั ฐาน และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ
ภูมม
ิ าตรศาสตร์ (การศก
ของโลก ผ่านศาสตร์การรังวัด)
• ฝ่ ายไทย:การจัดหาสถานทีแ
่ ละก่อสร ้างหอดูดาว โดยในปี 2564 ได ้
เริม
่ ออกแบบและจัดสร ้าง tower
ั ญาณ โดยมี
• ฝ่ ายจีน:การสร ้างกล ้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์รับสญ
เป้ าหมายในการก่อสร ้างและติดตัง้ ให ้สาเร็จในปี 2565
ึ ษาการ
2.ด้าน Geodesy:ในปี 2561 สดร.ได ้สง่ นักวิจัยและวิศวกร ไปศก
ทางานของกล้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุ VGOS ของหอดูดาว Shanghai
และได ้จัดการประชุมเชงิ วิชาการ “Space Geodesy As the National
Infrastructure” ร่วมกัน

6.3 ความร่วมมือไทย(สดร.)-CIOMP (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics),CAS ปี 64
ิ สแ
์ ห่งฉางชุน
1. 14 ธ ันวาคม 2561 : สดร.สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขน
ั ้ สูงและฟิ สก
ลงนามในบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ(1)พ ัฒนาความรูแ
้ ละเทคโนโลยีสร้าง
ดาวเทียม (2)การพ ัฒนาอุปกรณ์วท
ิ ยาศาสตร์สาหร ับการสร้างดาวเทียมวิจ ัย
ขนาดเล็กนา้ หน ักราว 20-30 กิโลกร ัม (3) ความร่วมมือในด้านอืน
่ ในอนาคต
อาทิ การพ ัฒนาอุปกรณ์ทางท ัศนศาสตร์ ระบบปร ับสภาพตามแสงสาหร ับกล้อง
โทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติของไทย
Vibration/thermal
2. ในปี 2564-65 : หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขน
ึ้ ไทยจะสง่ วิศวกรทีร่ ว่ มโครงการ
testing at PTEC
TSC (Thai Space Consortium) ชุดแรกอย่างน ้อย 3 คน มี ดร.พีรพงศ ์ ต่อฑีฆะ
ึ ษาและร่วมออกแบบ
จบป.เอก จาก UCAS เป็นห ัวหน้าโครงการ เพือ
่ ไปศก
่ ดาวเทียมดวงนีใ้ ห้สาเร็จ
ดาวเทียมกับ CIOMP โดยจะมีแผนร่วมกันในการทีจ
่ ะสง
ภายในปี 66-67
3. ในปี 2564 ทาง TSC ทากิจกรรมสง่ เสริมการออกแบบและเรียนรู ้เกีย
่ วกับดาวเทียม
Vacuum Testing
่ กิจกรรมการออกแบบ
ให ้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยไทย ทีร่ ว่ มในโครงการ เชน
Radiation Testing at TINT
at SLRI
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิธญ
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ
ั่
และทดสอบดาวเที
ยมในสภาวะสุ
ญากาศ การทดสอบการทนทานจากการส
น
สมเด็จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ใ่ ฯนจรวดขณะน
สยามบรมราชกุ
ารี ว ันที่ 1 มีนเป็
าคม
(vibration)
ขณะดาวเที
ยมอยู
าสง่ ม(launching)
นต 2565
้น

7.ความร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA- NCNST/CAS (National Center for
Nanoscience and Technology/ Chinese Academy of Sciences) ประจาปี 2564

1

Prof. Dr. Xing-Jie Liang อาจารย์
NCNST/ CAS และ ดร. คทาวุธ นาม
ดี นักวิจัยนาโนเทค/สวทช. เป็ นทีป
่ รึกษา
ร่วมให ้นายนวมินทร์ สงวนหมู่
นักศึกษาปริญญาเอก UCAS ประจาปี
2558 ศึกษาที่ NCNST
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An investigation of nanocarrier-mediated
delivery of CRISPR-Cas9 to breast cancer cells
• ออกแบบและสังเคราะห์สารชีวภัณฑ์ทส
ี่ ามารถยับยัง้ การ
ทางานของโปรตีนในเซลล์มะเร็งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกลไก
การดือ
้ ยาต ้านมะเร็ง
• ออกแบบพาหะระดับนาโนเพือ
่ ใช ้เป็ นระบบนาส่งสารชีว
ภัณฑ์ไปยังเซลล์มะเร็งทีแ
่ ม่นยาเพือ
่ ร่วมกับยาฆ่ามะเร็ง
เต ้านม

Prof. Xing-Jie Liang
NCNST/CAS

2

3

Prof. Dr. Ding Baoquan(เบา
ั อาจารย์ NCNST/CAS และ
ฮน)
ดร. เดือนเพ็ ญ จาปรุง นักวิจัยนาโน
เทค/สวทช. เป็ นทีป
่ รึกษาร่วมให ้นาย
ปิ ยว ัฒน์ ปิ ติกล
ุ ธรรม นักศึกษา
ปริญญาเอก UCAS ประจาปี 2559
ศึกษาที่ NCNST

นายนวมินทร์
สงวนหมู่
UCAS 2558

ดร.คทาวุธ นามดี
นาโนเทค/
สวทช.

Noninvasive and high specific of miRNA21 detection in
saliva by molecular beacon and padlock probe based
exponential rolling circle amplification ออกแบบชุด
ตรวจวัดเอ็มไออาร์เอ็นเอ (miRNA) ในน้ าลายโดยมีคณ
ุ สมบัต(ิ 1)ตรวจ
ได ้รวดเร็วในไม่กช
ี่ วั่ โมง(2)เหมาะกับการใช ้แบบ Point-of-care
(3)ตรวจวัด miRNAเข ้มข ้นต่า(4)ราคาถูกใช ้งานง่าย และ(4)ไม่รก
ุ ราน
ผู ้ป่ วย (noninvasive)

Prof. Dr. Xing-Jie Liang อาจารย์
NCNST/ CAS และ ดร. คทาวุธ นามดี
นักวิจัยนาโนเทค/สวทช. เป็ นทีป
่ รึกษาร่วม
ให ้นางสาวพิรณ
ุ ร ัตน์ เดชบารุง
นักศึกษาปริญญาเอก UCAS ประจาปี
2562 ศึกษาที่ NCNST

The novel nanoscale delivery mRNA
system for SARS-CoV-2 vaccine
prevention and treatment การพัฒนาระบบ
การนาส่งยาแบบใหม่สาหรับวัคซีนโรคโควิด-19
โดยจะมุง่ เน ้นการพัฒนาด ้วยวิธก
ี ารบริหารยาแบบ
พ่นจมูก

9 กย 64 ดร.คทาวุธ นามดี และ Prof. Dr. Xing-Jie Liang ได ้รับทุนวิจัยเรือ
่ ง “The novel
1 พย 64-29 เม.ย.65 นางสาวพิรุณรัตน์ เดชบารุง ปฏิบต
ั งิ านวิจัย
nanoscale
delivery
mRNA
system
for
SARS-CoV-2
vaccine
prevention
and treatment” าริ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด
ภายใต ้การดูแลของ ดร. คทาวุธ นามดี นักวิจัย ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน
จานวนสมเด็
2,720,000
บาท
(3
ปี
)
จาก
CAS-NSTDA
Joint
Research
Program
2021
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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เสด็จเยือนSINAPเมือ
่ 23 กรกฎฐาคม 2553

ิ โครตรอนก ับหน่วยงานของ CAS ในปี 2564
8.สถาบ ันวิจ ัยแสงซน
( SSRF : Shanghai synchrotron radiation facility, UCAS
SIAT : Shenzhen Institutes of Advanced Technology, UCAS
USTC: University of Science and Technology of China, CAS)

13

หมายเหตุ ปั จจุบน
ั SSRF ได ้ย ้ายสังกัดจาก Shanghai Institute of Applied Physics (SINAP)
ไปสังกัด Shanghai Advanced Research Institute (SARI)

1. น ักเรียนทุน ก.พ.-UCAS และIHEP

ั ทธ์ ปรีชา ได ้รับทุน ก.พ.- UCAS ปี 2564 คาดว่าเริม
ึ ษาเดือน กันยายน 2565 ด ้าน Magnet
• นายชยยุ
่ เข ้าศก
and Power supply Control for Accelerator ณ สถาบัน Institute of High Energy Physics (IHEP), Beijing
• เพือ
่ หวังให ้เกิดความร่วมมือระหว่างสซ. และ IHEP ในอนาคต เพราะ IHEP กาลังสร ้างเครือ
่ งกาเนิดแสง
ิ โครตรอน (High Energy Photon Source:HEPS) ระดับพลังงาน 6 GeV
ซน

Letter of Intent

2. ความร่วมมือ SLRI และ SSRF-UCAS เพือ
่ วิจ ัยและพ ัฒนาเครือ
่ งกาเนิดแสง
ิ โครตรอนระด ับพล ังงาน 3 GeV
ซน
• 15 มีนาคม 2564: จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพือ
่ หารือความร่วมมือ SLRI-SSRF
• 10 สงิ หาคม 2564: ลงนาม Letter of Intent โดย รศ.ดร.สาโรช รุจริ วรรธน์ (ผอ.
SLRI) และ Prof. Zhentang Zhao (ผอ. SSRF)
• 7-8, 14 และ 16-17 ก ันยายน 2564: อบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร SLRI-CMU-SSRF
Online Workshop on Simulations of Particle Accelerators โดยมีวท
ิ ยากร ได ้แก่
Dr. Cheng Wang (SSRF), Dr. Yeliang Zhao (SSRF), ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม
ี งใหม่) และ ดร.ธนะพงษ์ พิมพ์เสน (SLRI)
(ม.เชย

นายชัยยุทธ์ ปรีชา
การประชุม
หารือความ
ร่วมมือ SLRISSRF

SLRI-CMU-SSRF Online Workshop

3. ความร่วมมือSLRI และ SIAT-CAS เพือ
่ วิจ ัยและพ ัฒนาแบตเตอรีและว ัสดุคาร์บอน
•
น ักวิจ ัยไทย:ดร.พินจ
ิ กิจขุนทด และ ดร. ศรายุทธ ตนมี
ั้ และน ักวิจย
้ SIAT-CAS: นาโดย
Prof. Yongbing Tang
•
ตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติรว่ มกัน จานวน 6 เรือ
่ ง (Impact Factor (IF): 9.926 - 30.85)
และอยูร่ ะหว่างพิจารณา 4 เรือ
่ ง
้
ิ
•
ใชบริการเทคนิคแสงซนโครตรอนทีS
่ LRI จานวน 5 โครงการ
ื่ ให ้รับตาแหน่ง Visiting Scientists ณ SIAT
•
ดร. ศรายุทธ ตนมี
ั้
ได ้รับการเสนอชอ
ของ CAS ภายใต ้โครงการ CAS President’s International Fellowship Initiative (PIFI) 2021

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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9. ความร่วมมือระหว่าง สสน.-IAP (The Institute of Atmospheric
Physics ), CAS

เสด็จเยีย
่ ม
ICTเมือ
่ 5
เมษายน
ค.ศ.2012

14

1. การพ ัฒนากาล ังคน

ึ ษาปริญญาเอก ทุน CAS-TWAS
นายกฤตนั ย ต่อศรี นั กศก
President's Fellowship 2014 (2557) สาขาอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา หัวข ้องานวิจัย
ึ ษาล ักษณะความแปรผ ันของฝน ความแห้งแล้ง และนา้ ท่วมรายฤดูกาลสาหร ับ
”การศก
้ บบจาลองพลว ัต IAP-AGCM”
ประเทศไทย และการคาดการณ์โดยใชแ
➢ สอบวิทยานิพนธ์ผา
่ นแล ้วตามเงือ
่ นไขคณะกรรมการสอบฯ (31 สงิ หาคม 2563)
ึ ษา จานวน 2 ฉบับ คาดว่าจะสาเร็จการศก
ึ ษา
➢ อยูร
่ ะหว่างการสง่ วารสารตีพม
ิ พ์เพือ
่ สาเร็จการศก
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

2. การวิจ ัย

(http://englis
h.iap.cas.cn/n

ews/201204/t
20120406_835
67.html)

2-week weather forecast

ึ ษามาพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยร่วมกับ IAP ดังนี้
สสน. ได ้นาความรู ้จากการศก

ั
1) โครงการพ ัฒนาระบบคาดการณ์สภาพภูมอ
ิ ากาศในประเทศไทยราย 2 สปดาห์
เพือ
่ บริหารจัดการน้ าในเขือ
่ นของประเทศไทย ดาเนินการแล ้วเสร็จและเผยแพร่ข ้อมูลให ้
้
หน่วยงานทีส
่ นใจไปใชประโยชน์
ในปี งบประมาณ 2565 ขยายผลการพัฒนาระบบให ้
ครอบคลุมการคาดการณ์รายฤดูกาล (3 – 9 เดือน)
ี่ งจากภ ัยพิบ ัติและการ
2) โครงการพ ัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพือ
่ ลดความเสย
ั
่ งไม่เกินฤดูกาล (2 สปดาห์
บริหารจ ัดการนา้ ในชว
ถึง 2 เดือน) สาหร ับประเทศไทย
(Sub-seasonal to Seasonal Prediction: S2S)
เป็นแผนงาน 5 ปี สนับสนุนโดย สกสว. ตัง้ แต่ปี 2564 - 2568
ึ ษาการแปรผันของสภาพอากาศและกลไกทีเ่ กีย
• ปี 2564 ศก
่ วข ้องเพือ
่ สร ้างองค์ความรู ้และ
พัฒนาความสามารถด ้าน S2S ของนักวิจัย สสน.
• ปี 2565 – 2566 พัฒนาระบบคาดการณ์ลว่ งหน ้า 2 เดือน
้
่ เกษตรกรรม สาธารณสุข
• ปี 2567 – 2568 ประยุกต์ใชผลการวิ
จัยในภาคอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
3) นายกฤตนัย ต่อศรี ร่วมนาเสนอ “Sub-seasonal to seasonal rainfall prediction in
Thailand: Gaps and Challenge” ในการประชุม “2021 China-Thai Symposium on
Decadal Change of Climate Extreme in Southeast Asia Region” ซงึ่ จัดโดย IAP, CAS
ทางออนไลน์ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เพือ
่ ขยายเครือข่ายงานวิจัยด ้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
อากาศระหว่างไทย-จีน
โครงการ 1) และ 2) ได ้รับงบประมาณเพือ
่ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าและรับมือภัยพิบัตข
ิ อง
ประเทศ สกสว. โดยมี Prof. Zhaohui Lin, IAP, CAS เป็ นทีป
่ รึกษาและร่วมดาเนินงานโครงการ

3. ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
้
ั ดาห์ ถึง 2 เดือน โดยเฉพาะด ้านเกษตรกรรม
มคณะกรรมการมู
นิธเิ ้ าทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ ้า 2 สป
• ใชการประชุ
ประเมิ
นวางแผนการบริ
หารจัดล
การน
ในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตได ้ล่วงหน
่ ม
สมเด็จ
ัตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
ารี วาันที
มีนาคม
2565 ข
• เผยแพร่
อพระเทพร
งค์ความรู ้และต่
อยอดงานวิ
จัยด ้านอืน
่ ๆ เชน
การเฝ้
ระวั่ 1งไฟป่
า สาธารณสุ

10.ความร่วมมือ GISTDA กับประเทศจีน (Wuhan University และ AIR(Aero
space Information Research Institute)/CAS ซงึ่ รวมRADI/ CASไว ้ด ้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภูมส
ิ ารสนเทศ
ศาสตร์ (SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics) Master
ั่ – ม.บูรพา – สทอภ.
Program) ความร่วมมือระหว่าง ม.อูฮ
่ น

(https://en.whu.edu.cn/info/1050/1390.htm)

2. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจในกัมพูชา ลาว และ
เมียนมาร์ ด ้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมส
ิ ารสนเทศ ร่วมกับ AIR/CAS และ UN-ESCAP
วัตถุประสงค์
(1) พัฒนาระบบเพื่อติดตามและประเมิน
ปริ ม าณผลผลิต ของพื ช เศรษฐกิจ
(ได ้แก่ ข ้าว ข ้าวโพด มันสาปะหลัง
ออ
้ ย และยางพารา เ ป็ นต น
้ ) ใน
ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
(2) สร ้าง platform สาหรับใช ้พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์
ความรู ้ของระบบในภูมภ
ิ าค

ระยะเวลา: 2 ปี
ปี 2565: พัฒนาระบบฯ
ปี 2566: สร ้าง platform
งบประมาณ: 479,000 USD
(ได ้รับเงินสนับสนุนทัง้ หมด
จากกองทุนพิเศษแม่โขง ล ้านช ้าง ของรัฐบาลจีน)
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On April 9,2013 HRH Thai Princess
Maha Chakri Sirindhorn paid her second
visit to Wuhan University (WHU) and
attended the inauguration of the new
site for the Sirindhorn International
Center for Geoinformatics.

(นักศึกษาหลักสูตร SCGI Master Program
และตารางแสดงสถิตน
ิ ักศึกษา)

่ นักวิจัย
รายชือ
Prof. Li Jia, Aerospace Information Research Institute, CAS

ดร. ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
นายภานุ เนือ
่ งจานงค์
นายกาญจน์ กมลบริสท
ุ ธิ์

นางสาวดรุณี พรมโชติ
Mr. Keran Wang, ESCAP

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ความสามารถของระบบฯ ในการประเมินปริมาณ
2565

หน
้าแรกของระบบติ
ดตามและประเมิ
น ดา ฯความสามารถของระบบฯ
ด/นติาคม
ดตาม
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุ
สยามบรมราชกุมในการจ
ารี วาแนกชนิ
ันที่ 1 มี
ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตและสุขภาพ ของพืชเศรษฐกิจ

ผลผลิต และการบริหารจัดการพืน
้ ทีเ่ พาะปลูก

ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับ
(1) ร ะ บ บ ฯ ข อ ง ภู ม ิ ภ า ค ที่ ม ี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ม า ร ถ
สนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจได ้
และช่ว ยให ้การคาดการณ์
มีความรวดเร็ ว แม่นยา ทัน
ต่อสถานการณ์
(2) ศั ก ยภ า พใ นกา ร แข่ ง ขั น
ของประชากรในภู ม ิ ภ าค
ด า้ นการผลิต อาหารและ
สิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร ด ้ ว ย
เทคโนโลยีมเี พิม
่ มากขึน
้
(3) สถานะและบทบาทของ
ไทยในการใช ้เทคโนโลยี
เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น เ ว ที
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
นานาชาติมเี พิม
่ มากขึน
้

ี าน ประเทศจีน ผูร้ ับผิดชอบ: ศ. ดร. ศวิ ัช พงษ์เพีย
11.โครงงานวิจ ัยร่วมก ันระหว่าง นิดา้ ก ับ IEECAS ทีซ
่ อ
จ ันทร์ และ Prof .Dr. Junji Cao ปี 2564
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ผลงานตีพม
ิ พ์ลา่ สุดประจาปี 2564
•
•

•
•

ึ ษาการกระจายตัวของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและ
การศก
สารอินทรียค
์ าร์บอนและธาตุคาร์บอนในตะกอนทะเลสาบกว๊านพะเยาเพือ
่ ค ้นหา
แหล่งกาเนิดของสารมลพิษในอดีต
ตึพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสาร Environmental Pollution เมือ
่ 21 กุมภาพ ันธ์2564

ี ตะว ันออกเฉียงใต้ทม
ผลกระทบจากการเผาชวี มวลในเอเชย
ี่ ต
ี อ
่ การเปลีย
่ นแปลง
ระดับความเข ้มข ้นของ PM2.5 และการสร ้างก๊าซโอโซนทางตอนใต ้ของประเทศจีน
ในชว่ งฤดูใบไม ้ผลิ
ตึพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Geophysical Research Atmospheres เมือ
่ 1
พฤศจิกายน 2564

• การขยายผลงานวิจัยผ่านรูปแบบ “โครงการพลเมืองสร ้างสรรค์
(Active Citizen) และผู ้นาเพือ
่ สร ้างความเปลีย
่ นแปลง (Prime
Mover) ในบริบทการจัดการคุณภาพอากาศสาหรับประเทศไทย”
ณโรงแรมสุโกศล เมือ
่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
• การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนั บสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Green Scrap
Metal Thailand Project) (สนับสนุนโดยองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ :UIDO) เพือ
่ สร ้างการตระหนักรู ้
การประชุ
ม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ
ั
ทางสงคม
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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12.ความร่วมมือเนคเทค/สวทช-ICT (Institute
of Computing Technology), CAS (1/2)

เสด็จเยีย
่ มICT
เมือ
่ 5 เมษายน
ค.ศ.2012(http://
english.ict.cas.cn/ns/es/
201204/t20120406_835
74.html)

2.สถิตก
ิ ารเรียกใชง้ านผ่าน AI for Thai

• API แปลภาษาจีนไทย เปิ ดให ้ใช ้งานตัง้ แต่ กย 2562
้ 20,607 ครัง้ (จีน-ไทย)และ 21,687
• ปั จจุบน
ั มีการเรียกใช ้งานทัง้ สิน
ครัง้ (ไทย-จีน) ตามลาดับ
• ในปี 2564 มีการเรียกใช ้ 17,560 ครัง้ (จีน-ไทย) และ 21,117 ครัง้
(ไทย-จีน) ตามลาดับ

ี่ วชาญ(ม.ร ังสต
ิ ม.ธุรกิจ
3.การทดสอบโดยผูเ้ ชย
ี
บ ัณฑิตย์และม.ราชภ ัฏเชยงราย)และระบบBLEU*

*BLEU (bilingual evaluation understudy) is an algorithm for
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธbeen
เิ ทคโนโลยี
evaluating
the quality
of text which has
machine-สารสนเทศตามพระราชดาริ
translated
one natural
language
another.(wikipedia)
สมเด็จfrom
พระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯto สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

12.ความร่วมมือเนคเทค/สวทช-ICT (Institute of Computing Technology), CAS(2/2)
ั
5.หน้าจอแสดงการใชง้ านผ่านโมไบล์แอปพลิเคชนสามารถดาวน์
โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store และทดลองผ่านทาเว็บไซต์
https://aiforthai.in.th/service_mt.php

Android: https://play.google.com/store/apps
/details?id=th.or.nectec.lst.xiaofan2
iOS: https://apps.apple.com/us/app/xiaofan/i
d1512358489

วีดท
ิ ัศน์
แสดงการ
้
ใชงาน
Xiaofan
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6.น ักวิจ ัยความร่วมมือภายใต้โครงการภายใต้คกร. ครงที
ั้ ่ 22 โครงการ
"Chinese-Thai Neural Machine Translation" รห ัส 22-BC-04

CAS

Prof. Yang Feng

CAS & NECTEC

NECTEC

NECTEC

พีรเชษฐ ปอแก้ว ปรัชญา บุญขวัญ เทพชัย ทรัพย์นิธิ

7 กิจกรรม
• ว ันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีการนัดหารือความก ้าวหน ้าของ
โครงการผ่านทางระบบ ออนไลน์ Zoom

• Prof. Zong Chengqing (Institute of Automation(CASIA),CAS) และ ดร.
เทพชัย ทรัพย์นธ
ิ (ิ เนคเทค/สวทช) ร่วมกันบริหารสมาคมการประมวลผลภาษา
ในเอเชีย แปซิฟิค (AFNLP)
• จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint Conference of the 59th
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and
the 11th International Joint Conference on Natural Language
Processing (ACL-IJCNLP 2021)ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-8 สงิ หาคม
2564 ในรูปแบบออนไลน์ผา่ นทาง Zoom และ Gather Town มี
ิ้ 3,530 คน
ผูเ้ ข้าร่วมงานทงส
ั้ น

Prof. Zong Chengqing
8. แนวทางการพ ัฒนาในปี ๒๕๖๕
ื้ ขายสน
ิ ค ้า เป็ นต ้น
• ทดลองระบบแปลภาษาจีน-ไทย กับการแปลภาษาทีม
่ เี นื้อหาทัว่ ไปมาก ขึน
้ ได ้แก่ ข่าว บทสนทนาทัว่ ไป การซอ
ั ท์เทคนิคทีเ่ กีย
้
• เพิม
่ ศพ
่ วข ้องกับสาขาเฉพาะทาง เพือ
่ นามาใชงานมากขึ
น
้
• สการประชุ
ง่ ข ้อเสนอโครงการเพื
อ
่ นางานประชุ
มวิชาการนานาชาติ
IJCNLP-ACLาริ
2024 มาจัดในประเทศไทย อีกครัง้ (Re-bidding)
มคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
• ร่วสมเด็
มวิจัยจในหั
วข ้อ Cross-lingual
Text Summarization
ร่ว่ มกั
บนทีาคม
มวิจัย2565
CASIA
พระเทพร
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที
1 มี

14. สรุป
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได ้รับการถวายเครือ
่ ง
อิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ
่ วันอาทิตย์ท ี่ 29 กันยายน
2562 และทรงเป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) ๒๐๑๘ เมือ
่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์
UCAS และ กพ. ได ้ลงนาม MOU 4 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 : 2551-54 ครัง้ ที่ 2 : 2555-57 ครัง้ ที่ 3 : 2558-60 ครัง้ ที่ 4 :
ิ้ 39 คน
2561-2564) กาหนดจานวนทุน 10 ทุน/ปี ตัง้ แต่ 2552-2562 สถิตต
ิ งั ้ แต่ปี 2552-2564: (i)รับทุนทัง้ สน
ึ ษาโท/เอกกลับมารับราชการ 19 คนและ(iii) กาลังศก
ึ ษา20คน
(ii)สาเร็จการศก
ึ ษาไปจีนทาให ้(i) )ยังศก
ึ ษาทีจ
สถานะของการระบาดของCOVID-19สง่ ผลกระทบต่อการสง่ นักศก
่ น
ี 1คน(ii)เดินทาง
ึ ษาออนไลน์ทไี่ ทย4คนรอการเดินทางไปจีนและ(iv)เรียน
กลับไทยและรอกลับไปจีน11คน (iii)ตอบรับแล ้วต ้องศก
ภาษาจีนออนไลน์ทไี่ ทยรอการเดินทางไปจีน4คน
สถาบันวิจัยของ CAS 14 แห่งและไทย 12 แห่งได ้ลงนาม MOU เพือ
่ ทางานวิจย
ั และพัฒนากาลังคนร่วมกัน
ั กับสถาบันฟิ สก
ิ สพ
์ ลาสมาของแคสซงึ่ ได ้มอบโทคาแมค TT1 ของ
สทน. มีความร่วมมือเกีย
่ วกับนิวเคลียร์ฟิวชน
ประเทศไทย ทีไ่ ด ้รับมอบจากรัฐบาลจีน สร ้างอาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารทาโคแมค ที่ สทน. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ิ าฤกษ์ อาคาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศล
ื เนือ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทาโคแมค ที่ สทน. อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซงึ่ สบ
่ งจากกการเสด็จ
ิ้ สว่ นเครือ
ทอดพระเนตรโครงการEASTเมือ
่ 15ก.ค.61ซงึ่ ร ้ฐบาลจีนได ้จัดพิธม
ี อบชน
่ งโทคาแมครุน
่ HT-6M ให ้ไทยใน
ครัง้ นัน
้
ภาคีไทย-JUNOได ้ออกแบบขดลวดแมเหล็กซงึ่ คาดว่าจะนาไปติดตัง้ เครือ
่ งตรวจวัดมวลนิวตริโนในโครงการJUNOของ
จีนในปี ค.ศ.2021-22 โครงการจูโนคาดว่าจะเริม
่ ทดลองในปี 2023
นอกจากยังคงมีกจิ กกรรมความร่วมมือกับหอดูดาวยูนนานแล ้วสดร.ยังได ้ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอืน
่ ของแคส
ี ลอดจนการสร ้างดาวเทียมTSC-P
ด ้านดาราศาสตร์วท
ิ ยุและยีออเดซต
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยได ้แก่มทส. สซ. สสน. สทอภ. นาโนเทคและเนคเทค/สวทช. และนิด ้ายังมี
การทางานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยแคสทางออนไลน์อย่างต่อเนือ
่ งในปี 2564 สว่ นการแลกเปลีย
่ นบุคลากรต ้องชะลอไป
จนกว่าสถานะของการระบาดCOVID-19จะดีขน
ึ้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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