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สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสด็จฯ เป็นประธำนในพิธีลงนำมควำมรว่มมือทำงวชิำกำรระหวำ่ง มหำวทิยำลยั

เทคโนโลยีสุรนำรี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และสถำบนัวจิยัดำรำศำสตรแ์ห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) กบัสถำบนัฟิสกิสพ์ลงังำนสูง สำธำรณรฐัประชำชนจีน จดัขึ้นเมื่อ

วนัที่ 7 เมษำยน 2560 ณ สถำบนัฟิสกิสพ์ลงังำนสูง กรุงปกักิ่ง สำธำรณรฐัประชำชนจีน

ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์เป็นประธำนพธิีลงนำมโครงกำรควำมรว่มมือทำงวชิำกำรไทย-จโูน ระหวำ่ง มทส. จุฬำฯ และ 

สดร. เม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั กรุงเทพมหำนคร

ไทย-JUNO

ร่วมกนัออกแบบและรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ย

ในกำรสรำ้งระบบ Earth 

Magnetic Field (EMF) 
Shielding coil เพื่อลดทอน
สนำมแม่เหลก็โลกใหเ้หลอืนอ้ยกว่ำ 10% 

(0.05 G) ซึ่งจะช่วยใหห้ลอด 

PMT (photomultiplier 
tube) ท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ
และช่วยบรรลุเป้ำหมำยกำรทดลองไดต้ำม

แผน

78 member institutes (18 countries)
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 ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Jiangmen มณฑล 
Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจนี

 การทดลอง (Experimental Hall) 
ตัง้อยู่ใตด้นิลกึประมาณ 700 เมตร 
(แนวดิง่) เพือ่ลดสัญญาณรบกวน 

 อุโมงค ์(slope tunnel) ยาว 1,265 
เมตร เชือ่มระหว่าง Experimental 
Hall กับ หอ้งปฏิบัตกิารเหนอืพืน้ดนิ

 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาด
ว่าจะเริม่ตรวจวัดไดใ้นปี พ.ศ. 2565
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ภาพของการขุดเจาะบรเิวณที่จะเป็น Experimental Hall4



ภาพบรเิวณอาคารเหนือพื้นดิน5



Start end Condition

1 Underground lab construction 2015.1.1 2020.9.30

2 Water pool cleaning and CD construction
preparation

2020.10.1 2020.10.5 1

3 CD & water poll equipment installation 2020.10.6 2021.10.5 2

4 PMT HV & electronics production and aging
test

2020.1.1 2021.6.30

5 PMT mass production 2017.3.1 2020.6.30

6 PMT testing 2017.3.1 2020.12.30

7 PMT potting and testing 2019.7.1 2021.3.30

8 CD & VETO PMT installation 2021.4.1 2021.10.30 3

9 CD & water pool cleaning 2021.10.6 2021.11.30 3

10 TTS supporting structure installation 2021.10.6 2021.11.6 3

11 Chimney& pole PMT installation 2021.11.7 2021.11.30 10

12 Final cleaning/door installation 2021.12.1 2021.12.30 11

13 AD & VETO water filling 2022.1.1 2022.2.28 12

14 LS filling/commissioning 2022.3.1 2022.8.31 13

15 Test run 2022.9.1 2022.9.30 14

Schedule

ติดตัง้ EMF coil
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Pool: 43.5m

4
3
.5

 m

AS: 35.4 m

 JUNO เป็นการทดลองทีใ่ช ้liquid 
scintillator (LS) ประมาณ 20 กโิลตัน
ในการตรวจวัดนวิตรโิน

 LS บรรจุในถงัอะครลีคิทรงกลมขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 35.4 เมตร ทีตั่ง้อยู่
ในบอ่บรรจุน ้าเพือ่ท าหนา้ทีป้่องกนั 
กัมมันตภาพรังสตีามธรรมชาตโิดยรอบ

 รอบถงัอะครลีคิมหีลอดโฟโตมัลตพิลาย
เออร์ (PMT) จ านวนมากตดิตัง้อยู่ เพือ่
ตรวจวัดสัญญาณเมือ่นวิตรโินท าอนัตร
กริยิากับอะตอมของธาตุใน LS 

รูป PMT: photomultiplier tube

CD-PMT @ 19.5 m
VETO PMT @ 20.5 m

~20,000 20-inch PMT
~25,000 3-inch PMT
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การมสี่วนร่วมของ3 หน่วยงานจากประเทศไทย:

การออกแบบและสรา้ง Earth Magnetic Field (EMF) Shielding ส าหรบัสรา้ง
สนามแมเ่หล็กจาก Compensation coils เพือ่หกัลา้งกบัสนามแมเ่หล็กโลกใน
บรเิวณทีต่ดิต ัง้ detector 

 สนามแม่เหล็กโลก ณ บรเิวณที่
ตดิตัง้ detector ขนาด 0.45 G 
ซึง่ประสทิธิภาพของ PMT เหลอื
แค่ 40%

 เป้าหมาย ตอ้งการลด
สนามแม่เหล็กโลก ณ บรเิวณ
ดังกล่าว ใหเ้หลอืไม่เกนิ 10%
หรอื 0.05 G

• กราฟแสดงผลของสนามแม่เหล็ก ทีม่ต่ีอประสทิธิภาพของ PMT
• สนามแม่เหล็กยิง่สูง ประสทิธิภาพยิง่ต ่า
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การออกแบบ EMF Shielding:

แบบเริม่ตน้ ออกแบบโดยทมีผูเ้ช ีย่วชาญของ IHEP

 Coils แบบวงกลมเรยีงเป็นทรงกระบอก (B1) + Coils แบบวงกลมเรยีงเป็นทรงกลม (B2)
 สามารถหกัลา้งสนามแม่เหล็กโลกณ บรเิวณทีต่ดิตัง้ CD PMT ใหเ้หลอืต ่ากว่า 10% ได ้
 แต่ยังมปัีญหาตรงบรเิวณทีจ่ะตดิตัง้ veto PMT ทีผ่นังและดา้นล่าง ทีส่นามแม่เหล็กยังสงู

เกนิ 10% และมค่ีาใชจ้่ายในการก่อสรา้งสูง
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แบบ EMF Shielding ทีฝ่่ายไทยออกแบบและท าการค านวณ 
(โดยทมีคณาจารย ์นักวจิัยและนักศกึษา จากทัง้ 3 หน่วยงาน)

Cylindrical coils + octagon coils

 Coils แบบวงกลมเรยีงเป็นทรงกระบอก (B1) + 
Coils แบบแปดเหลีย่ม (B2)

 ผลการค านวณ บง่ชีว่้า การออกแบบนีส้ามารถ
หกัลา้งสนามแม่เหล็กโลกไดด้เีชน่เดยีวกัน และ
สามารถตดิตัง้ไดง่้ายขึน้ ซึง่เป็นทางเลอืกหนึง่

Circular coils แบบทรงกลม

 Coils แบบวงกลม (21 คู่ โดยฝ่ายไทย) เรยีงเป็นทรงกลม
 Coils แบบวงกลม (15 คู่ โดย IHEP) เรยีงเป็นทรงกลม
 Coils แบบวงกลม (16 คู่ โดยฝ่ายไทย) เรยีงเป็นทรงกลม
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นายจุลนันทน ์ ทรงวัฒนา
นักศกึษาฟิสกิส ์มทส.

นายธรีะภัทร์ พายุพล
นสิติภาควชิาฟิสกิส ์ จุฬาฯ

นายอนุตร สังฆะ
นักวจัิยผูช่้วย สดร.

ระบบขดลวดจ  ำนวน 16 คู่ มตี  ำแหน่ง ระยะห่ำง และขนำดของกระแสไฟฟ้ำดงัแสดงในตำรำงดำ้นล่ำง

แบบของ EMF Shielding Coil ที่ไดร้บัการรบัรอง
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Publications

• EMF Shielding of One Set of Circular Coils with Slight 

Distortion, Journal of Physics: Conf. Series 1144, 012022 

(2018)

• The study of active geomagnetic shielding coils system 

for JUNO, (re-submitted to publication committee)to 
be submitted to Journal of Instrumentation 
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ภำพแสดงขนำดของ EMF ที่เหลอือยู่ (เปอรเ์ซ็นต)์ ในบริเวณ CD และ 
Veto PMTs เมื่อค  ำนึงถงึผลกระทบจำกเหลก็กลำ้ที่พื้น และในกรณีที่ทิศ
ทำงกำรเรียงตวัแตกต่ำงไปถงึ 45 องศำ

(ซำ้ย) แนวกำรวำงตวัของเหลก็กลำ้ที่พื้น และในกรณีที่ทศิทำงกำรวำงตวัแตกต่ำงไป 45 องศำ
(ขวำ) บริเวณพื้นที่ผิวทรงกลมที่พจิำรณำ

ผลกระทบจากเหล็กกลา้ในผนงัและพื้น 

เมือ่ค ำนึงถงึผลกระทบจำกเหลก็กลำ้ในผนงัและพื้น เมือ่แนวเหลก็กลำ้ที่พื้นวำงตำมแนวสนำมแม่เหลก็โลก  และในกรณี

ที่ทิศทำงกำรวำงตวัเปลีย่นไป 45 องศำ พบว่ำเหลก็ส่งผลใหส้นำมแม่เหลก็สูงขึ้นแต่ยงัคงเหลอืไม่ถงึ 7% และ 

10% ส  ำหรบั CD และ Veto PMT ตำมล  ำดบั

นำยเทเลอร ์แยน 

(นศ. ป.ตรี มทส.)
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สนำมแม่เหลก็ยงัคงเหลอืไม่ถงึ 

6% และ 12% ส  ำหรบั 

CD และ Veto PMT 
ตำมล  ำดบั
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ผลกระทบจากโครงสรา้ง TT bridge
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Hittime

Thai-JUNO Collaboration                     

• Study the PMT time-response

parameters, especially the transit

time spread (TTS) which represents

the photon detection efficiency for a

given PMT, for both NNVT (CHN-

15,000) and Hamamatsu (JPN-5,000)

PMTs

• Reconstruct the interaction vertex

from time-response parameters

— 1 —Narongkiat R. Thai HEP Consortium | 8-10 Jan. 2021

Chula Activities

PMT’s performance is the key for JUNO to reach 

3% at 1 MeV of energy resolution. 
นิสติในโครงกำร:
นำยณรงคเ์กียรติ

รอดภยั

งานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
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PMT testing Lab

งานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ

กวำ้ง 2.5 m x ยำว 4.0 m x สูง 2.5 m
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Indirect Dark Matter Detection for JUNO experiment

โดย น.ส.จำรจุติต ์ศิรภิกัดิ์ นศ. ป.เอก มทส.

อำจำรยท์ี่ปรกึษำ ศ.ดร.ยูเป็ง  แยน ดร.อเุทน  แสวงวทิย ์และ ดร.นวลวรรณ สงวนศกัดิ์

งานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
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การด าเนินงานในขัน้ต่อไป

• กำรสนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยส  ำหรบัจดัสรำ้ง EMF coil

• ติดตำมกำรติดตัง้ EMF coil ว่ำเป็นไปตำมแบบหรอืไม่

• กำรสรำ้งหอ้งปฏบิตัิกำรเพือ่ท ำกำรทดสอบประสทิธภิำพ PMT 
• กำรวจิยัและพฒันำระบบตรวจวดัสนำมแม่เหลก็และโปรแกรมกำรจ  ำลองสนำมแม่เหลก็

• กำรสรำ้งหอ้งปฏบิตัิกำรคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูงเพือ่กำรวเิครำะหผ์ลกำรทดลอง

• กำรส่งนกัศึกษำ/นกัวจิยั ไปร่วมท ำ shift ส  ำหรบักำรทดลอง JUNO 

• กำรเตรยีมก ำลงัคน ดำ้นกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดลองของ JUNO 
• กำรจดักิจกรรมวชิำกำรเพือ่สรำ้งก ำลงัคนและผูส้นใจเขำ้ร่วมโครงกำร

• กำรด ำเนินโครงกำรวจิยัเชิงทฤษฎดีำ้นนิวทรโิน

• กำรวจิยัเพือ่สรำ้งหอ้งปฏบิตัิกำรดำ้นกำรตรวจวดันิวทรโินในประเทศไทย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ระยะ 3 ปี

1) ผลงำนตีพิมพ ์เรื่องผลกระทบของโครงสรำ้งเหลก็ของอำคำร ต่อสนำมแม่เหลก็บริเวณผิวทรงกลมที่ติดตัง้ CD-PMT และ VETO-PMT  และผลงำนตีพิมพ์

ผลงำนวจิยัเชิงทฤษฎี 

2) ระบบ EMF Shielding Coils ส  ำหรบั JUNO และหอ้งปฏิบตัิกำรเพือ่ท  ำกำรวดัสนำมแม่เหลก็และทดสอบประสทิธภิำพ PMT

3) พฒันำศกัยภำพและเพิม่จ  ำนวนนกัศกึษำ/นกัวจิยัในโครงกำร ใหม้ีควำมเชีย่วชำญ

ระยะ 6 ปี

1) ใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยดีำ้นสนำมแมเ่หลก็ส  ำหรบักำรพฒันำระบบควบคุมสนำมแมเ่หลก็ในกำรทดลอง KATRIN

2) ใชป้ระโยชนจ์ำกกำรรว่มวเิครำะหผ์ลกำรทดลอง JUNO ในกำรพฒันำดำ้น Big Data และ Machine Learning 

ระยะ 10 ปี

1) กำรท ำงำนเป็นทีมรว่มกบันกัวทิยำศำสตรจ์ำกประเทศต่ำง ๆ  ท ัว่โลกในกำรบรหิำรและจดักำรโครงกำรวจิยัที่มีขนำดใหญ่

2) เกิดกำรถ่ำยโอนและดูดซบัควำมรู ้วทิยำกำรและเทคโนโลยทีี่ส  ำคญัจำก JUNO

3) น ำเทคโนโลยีดำ้นสนำมแม่เหลก็ ไปใชป้ระโยชนเ์ชิงอุตสำหกรรม

4) เป็นศูนยก์ลำงควำมเชีย่วชำญดำ้น High-Energy Frontiers, Dark Matter, Neutrino ของภูมิภำคอำเซียน
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จุฬำฯ และ มทส. ร่วมเป็นเจำ้ภำพจดั The 3rd workshop 

on EMF Shielding for JUNO 2019 หรือ 1st

Thai-JUNO Collaboration Workshop วนัที ่

14-17 พฤศจิกำยน 2562 ณ รร Felix River Kwai

Resort กำญจนบุรี

จุฬำฯ เป็นเจำ้ภำพจดั The 2nd workshop on EMF 

Shielding for JUNO 2018 วนัที ่6-9 เมษำยน 

2561 ณ ภำควชิำฟิสิกส ์จุฬำฯ 

เพื่อน าเสนอความคบืหนา้การด าเนนิงานและหารอืการติดตัง้ EMF Coil

ไดต้กลงเสนอแบบ EMF Shielding เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดา้นเทคนคิของ JUNO

การติดตามความกา้วหนา้ดา้นการวิจยั
มทส. จุฬาฯ และ สดร. ร่วมเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 
Workshop on Earth Magnetic Field Shielding for JUNO 
2017 ณ โรงแรมเบย์ววิ พัทยา ระหว่างวันที ่18-23 ม.ิย. 60

เพ่ือน าเสนอความคบืหนา้การออกแบบ EMF Shielding ส าหรับ JUNO
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SUT-IHEP School of Neutrino Physics 2016 ระหว่ำงวนัที่ 22-27 ก.พ. 2559
ณ มทส. โดยมีนกัศึกษำ คณำจำรย ์และนกัวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ท ัง้จำกมหำวิทยำลยัในประเทศและกลุม่ประเทศอำเซียนเขำ้

ร่วมกำรอบรม จ  ำนวนประมำณ 60 คน

ดา้นการจดัอบรม

สดร. ร่วมกบั มทส. เป็นเจำ้ภำพจดังำนฝึกอบรม Thai-JUNO-IHEP Neutrino Physics and 

Astroparticle School ระหวำ่งวนัที่ 2-7 พฤศจิกำยน 2560 โดยมีนกัฟิสกิสจ์ำก IHEP และ Joint 

Institute for Nuclear Research (JINR) ประเทศรสัเซีย เขำ้ร่วมใหก้ำรฝึกอบรมทัง้ภำคทฤษฎีและ

ภำคปฏิบตัิในกำรวเิครำะหข์อ้มูลจำกกำรทดลองอนุภำคนวิตริโน
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• วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ผูแ้ทนจากฝ่ายไทย จาก สดร.ไดแ้ก่ ดร.อุเทน  แสวง
วิทย ์ จาก มทส. ไดแ้ก่ Prof. Dr. Yupeng Yan และ ผศ.ดร.อายทุธ  ลิม้พิรัตน์ ได ้
เขา้ร่วมประชมุ Earth Magnetic Field (EMF) coil design review ณ IHEP โดย
คณะกรรมการดา้นเทคนิคของ JUNO ไดรั้บรองแบบ EMF Shielding ตามที่ที่
ประชมุร่วม (IHEP+จุฬาฯ+มทส.+สดร.) เสนอ

9 นกัฟิสิกสจ์ำกไทย เขำ้ร่วม 8th JUNO Collaboration meeting 

in Beijing, China, July 25-29, 2016.    26



• น.ส.จำรุจติต ์ศิริภกัดิ์ นศ. ป.โท มทส. เขำ้ร่วม JUNO Physics and Software Workshop 2018 จดัโดยมหำวิทยำลยั Wuhan ระหว่ำงวนัที่ 9-15 พ.ค. 

2561

• น.ส.จำรุจติต ์ศิริภกัดิ์ นศ. ป.โท มทส. (ที่ปรึกษำร่วม สดร. และ มทส.)ด ำเนินงำนวิจยัดำ้นการจ าลองสญัญาณนิวตริโนที่มาจากการประลยัคู่ของ

สสารมืดในดวงอาทิตยส์ าหรบัการทดลองจูโน และน ำเสนอผลกำรศึกษำในกำรประชุมควำมร่วมมือจูโน่ที่กรุงปกัก่ิง เมื่อเดือนกรกฎำคม 2561

• นำยจุลนนัทน ์ ทรงวฒันำ (มทส.) และ นำยธีระภทัร ์พำยุพล (จุฬำฯ) ไปปฏิบตัิงำนวิจยักบัผูเ้ช่ียวชำญของ IHEP 
เป็นเวลำ 2 เดือน ก.ย. – ต.ค. 2560

• นำยเทเลอร ์แยน นศ. ป.ตรี มทส. น  ำเสนอผลกำรศึกษำในกำรประชุมควำมร่วมมือจูโนที่กรุงปกัก่ิง เมื่อเดือนกรกฎำคม 2562
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ทัง้จุฬาฯ สดร. และ มทส. ไดส่้งบุคลากร/นักศกึษา ไปทดสอบ PMT ทีจ่นี
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จบการน าเสนอ
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ส ำรอง
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แบบ EMF Shielding ทีฝ่่ายไทยออกแบบและท าการค านวณ 
(โดยทมีคณาจารย ์นักวจิัยและนักศกึษา จากทัง้ 3 หน่วยงาน)

Cylindrical coils + octagon coils

 Coils แบบวงกลมเรยีงเป็นทรงกระบอก (B1) + 
Coils แบบแปดเหลีย่ม (B2)

 ผลการค านวณ บง่ชีว่้า การออกแบบนีส้ามารถ
หกัลา้งสนามแม่เหล็กโลกไดด้เีชน่เดยีวกัน และ
สามารถตดิตัง้ไดง่้ายขึน้ ซึง่เป็นทางเลอืกหนึง่
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ผลการค านวณ แบบ Cylindrical 
coils + octagon coils
ในการหักลา้งสนามแม่เหล็กโลก  ที่
บรเิวณทีต่ดิตัง้ CD PMT (ทีบ่รเิวณ
ต าแหน่งในช่วงรัศม ี19.5-20.5 
เมตร)

• ต าแหน่งทีร่ัศม ี19.5 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กนอ้ยกว่า 0.025 G

• ต าแหน่งทีร่ัศม ี20.55 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กบางต าแหน่งเกนิ 0.05
G แต่ส่วนใหญ่ต ่ากว่า 0.05 G
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แบบ EMF Shielding ทีฝ่่ายไทยออกแบบและท าการค านวณ 
(โดยทมีคณาจารย ์นักวจิัยและนักศกึษา จากทัง้ 3 หน่วยงาน)

Circular coils แบบทรงกลม

 Coils แบบวงกลม (42 วง) เรยีงเป็นทรงกลม 
 วงทีใ่หญ่สุดมรีัศมขีนาด 21.64 เมตร
 วงทีเ่ล็กสุดมรีัศมขีนาด 2.59 เมตร

 ผลการค านวณ บง่ชีว่้า ต าแหน่งในชว่งรัศม ี19.5-20.5 เมตร (บรเิวณทีจ่ะตดิตัง้ CD 
PMT) สนามแม่เหล็กทีบ่รเิวณดังกล่าว นอ้ยกว่า 0.045 G

 การออกแบบนี ้เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีฝ่่ายไทยไดน้ าเสนอต่อ JUNO

 แสดงผลการค านวณในหนา้ถดัไป
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ผลการค านวณ แบบ Spherical coils 
(42 วง) ในการหักลา้งสนามแม่เหล็ก
โลก  ทีบ่รเิวณทีต่ดิตัง้ CD PMT (ที่
บรเิวณต าแหน่งในช่วงรัศม ี19.5-20.5 
เมตร)

• ต าแหน่งทีร่ัศม ี19.5 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กนอ้ยกว่า 0.018 G

• ต าแหน่งทีร่ัศม ี19.75 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กนอ้ยกว่า 0.02 G
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• ต าแหน่งทีร่ัศม ี20 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กนอ้ยกว่า 0.025 G

• ต าแหน่งทีร่ัศม ี20.5 เมตร ขนาด
สนามแม่เหล็กนอ้ยกว่า 0.045 G

ผลการค านวณ แบบ Spherical coils 
(42 วง) ในการหักลา้งสนามแม่เหล็ก
โลก  ทีบ่รเิวณทีต่ดิตัง้ CD PMT (ที่
บรเิวณต าแหน่งในช่วงรัศม ี19.5-20.5 
เมตร)
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