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1.สสารประกอบดว้ยอะไร?

• เมือ่ราว 400 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชนักปราชญก์รกีชือ่ ลซูพิปสุ 
(Leucippus) และศษิยข์องเขาชือ่ เดโมครติสุ(Democritus)
เสนอวา่สสารทัง้หลายประกอบขึน้มาจากหน่วยทีเ่ล็กมากจนไมอ่าจจะ
ท าลายหรอืแบง่แยกใหเ้ล็กลงไปไดอ้กีแลว้

• เขาเรยีกมันเป็นภาษากรกีวา่ “atomos” ซึง่ตอ่มาเป็นภาษาอังกฤษ 
“atom” 

• ดาลตนัชาวองักฤษสรา้งทฤษฎอีะตอมเป็นครัง้แรกราวตน้
ครสิตศ์ักราช 1800 ค าวา่อะตอมจงึเป็นวทิยาศาสตร ์

• ระหวา่งค.ศ.1897-1932 ทอมสนันรทัเทอรฟ์อรด์และแชดวคิพบ
อเิล็กตรอน โปรตอน และนวิตรอนตามล าดับ
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เครือ่งเรง่อนุภาควงกลม(cyclotron)เครือ่งแรกขนาด
เทา่ฝ่ามอืประดษิฐโ์ดยลอเรนซ(์ Ernest Lawrence)ที่
UC Berkleyในปีค.ศ.1930

• ระหวา่งค.ศ.1911-13เฮส(Victor Hess)
ชาวออสเตรยีพบรังสคีอสมกิ

• นวิเคลยีสปฐมภมู(ินวิเคลยีสของไฮโดน
เจนกบัฮเีลยีมเป็นส าคญั)ชนเขา้กบันวิ 
เคลยีสของอากาศเกดิอนุภาคทตุยิภมูแิละ
ตตยิภมูติามล าดบัเป็นสายฝักบวัลงมายัง
ผวิโลก

• พบโปสติรอน มวิออน ไพเมซอน นวิตรโิน
ฯลฯ

(https://www.vox.com/thehighlight/2019/7/16/176907
40/cosmic-rays-universe-theory-science)

2.อนภุาคมลูฐานมาจากไหน?
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อะตอม โปรตอน(นวิตรอน) 
ควอรก์(ค.ศ.1964)และอเิล็กตรอน 

https://sites.google.com/site/csetstudyguidechemi
stry/home/1-2c---atomic-structure 4

3.แบบจ าลองมาตรฐานของอนุภาคฟิสกิส์



4. การคน้พบอนุภาคฮกิส์

รางวลัโนเบลสาขาฟิสกิสค์.ศ.2013

Bangkok Post, 4 July 2012 

ไทยรัฐออนไลน ์5 กรกฎาคม 2555
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❑ เสด็จเยอืนเซริน์ 6 ครัง้(2543, 
46,52,53,58 และ 62)

❑ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหจ้ัดพธิี
ลงนามICAในวนัที ่13 ก.ย. 61 
เวลา 17.00 น. ณ วงัสระปทมุ 

❑ สง่ผลใหป้ระเทศไทยยกระดบัจาก 
non-member states with 
scientific contacts เป็น
non-member states with co-
operation agreements

5.พระมหากรณุาธคิณุสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

พธิลีงนามICAวนัที ่13 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น. ณ วงัสระปทมุ 6



6.การพฒันาบคุลากร(นกัเรยีน นกัศกึษา ครฟิูสกิส ์และนกัวจิยั)

โครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไปศกึษาดงูานทีเ่ซริน์
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ดร.ชโินรัตน ์กอบเดช

7.โครงการว่มวจิยัไทย-เซริน์

3

1

2

มจธ.
มทส. เนคเทค/สวทช. สซ. มจธ
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9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่....มนีาคม ๒๕๖๔

วตัถปุระสงค:์ (1)สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการค านวณ(Grid 
Computing) ไดแ้ก ่ทรัพยากรคอมพวิเตอรป์ระมวลผล ระบบจัดเก็บ
ขอ้มลู และโปรแกรมดา้นการค านวณเฉพาะทางเพือ่รองรับการวจิัย
ดา้นวทิยาศาสตร ์การประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ ่(2) สรา้ง
ประชาคมเพือ่รว่มพฒันา ใหบ้รกิาร และใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการค านวณ และ(3)ความรว่มมอืกบัเซริน์ 

สมาชกิสามญั (9แหง่) สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. 
สดร. สพร. สซ. และ สทน. สมาชกิสมทบ (3 แหง่): เกษตร แม่
ฟ้าหลวง วลยัลกัษณ์

8. ภาคโีครงสรา้งพืน้ฐานชาตดิา้น e-Science(National e-Science Infrastructure Consortium) 

1. ทรพัยากร การใหบ้รกิารทรพัยากรและผลงานตพีมิพ์

MEMBERS HII NSTDA NARIT SUT SLRI CU KMUTT DGA TINT

CPU (cores) 896 960 708 592 616 380 224 80 64

Storage (TB) 107 400 260 150 64.5 106 30 13 3.8

2. ความรว่มมอืกบัเซริน์(tier-2)

T2-TH-CUNSTDA

• เปิดบรกิารเมือ่ 2557 ส าหรับ CMS ม ี260 CPU cores,ความจ า300 TB  อยูร่ะหวา่งจัดซือ้
ระบบแมข่า่ยความเร็วสงูเพิม่เตมิเพือ่เนน้การใชง้าน GPU ในการประมวลผล คาดวา่จะ
ใหบ้รกิารอกีครัง้ ไตรมาส 2/2564

• ไดรั้บการสนับสนุนทรัพยากรจากภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จ านวน CPU รวม 72 Cores 
ความจ ารวม 1.152 TB เพือ่ใชร้ว่มกับ e-Science

T2-TH-SUT

• ใหบ้รกิาร ปี 2557 ส าหรับ ALICE มทีรัพยากร 256 CPU cores,หน่วยความจ า 100 TB 
• มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารมคีา่ service availability 25-94%
• ปัญหาระบบไฟฟ้าของมหาวทิยาลัยไมเ่สถยีร ท าให ้Hard disk ของระบบเครือ่งแม่
ขา่ยช ารดุ ก าลังตดิตัง้ระบบใหมท่ัง้หมด

การลงนามMoUของภาค5ีแหง่ 27 กนัยายน 2554 



อนาคต:ความลกึลบั
ของเอกภพทีย่ัง
ตอ้งการค าตอบ
• สสารมดื
• พลงังานมดื
• มวลของนวิตรโิน
• ปฏสิสารหายไป

ไหน
• การรวมแรงทัง้4

แรงและทฤษฎี
สรรพสิง่(Theory 

of Everything)
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9.Beyond 
Standard 

Model



The future circular collider considered under the FCC study compared to previous circular 
colliders.It is estimated to cost €20 bn20. 

10.เครือ่งเรง่อนภุาคในอนาคต

https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Circular_Collider#/media/File:FCC_timescales.png
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓ 12

11.Beyond CERN(1/3):ภาคคีวามรว่มมอืไทย – จโูน(JUNO:Jiangmen Underground Neutrino Observatory) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จเป็นประธานการ
ลงนามMoUระหวา่งสดร. มทส.จุฬากับIHEP,จนีเมือ่ 7 เม.ย.2560

• จโูนมสีมาชกิ77สถาบันจาก17ประเทศ
• ประเทศไทยม ี3 หนว่ยงาน (สดร. จฬุา และมทส.) เขา้รว่มเมือ่ 2560
• รว่มกันออกแบบและคา่ใชจ้า่ยในการสรา้งระบบ Earth Magnetic Field (EMF) 

Shielding coil เพือ่ลดทอนสนามแมเ่หล็กโลกใหเ้หลอืนอ้ยกวา่ 10% (0.044 G) ซึง่
จะชว่ยใหห้ลอดทวคีณูแสง (PMT) ท างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพบรรลเุป้าหมาย

• การออกแบบระบบไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการเทคนคิและวทิยาศาสตรข์องจโูน
ทีI่HEPเมือ่มถินุายน 61(ดร. อเุทน แสวงวทิย,์ สดร.เป็นผูแ้ทนไทยในการน าเสนอ)

• รศ.บญุรักษา สนุทรธรรม และ ดร. อเุทน แสวงวทิย ์(สดร.)เขา้รว่มประชมุคณะกรรม 
การ Funding Agency ของจโูนทีC่ERNรับฟังความคบืหนา้เมือ่26 ตลุาคม 2561

• การประชมุคณะกรรมการไทย-จโูน (12 ก.ย. 2562) ลงมตใิหส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย
ส าหรับอปุกรณ์ระบบ EMF coil จ านวน 10 ลา้นบาท (หน่วยงานละประมาณ 3.5 ลา้น
บาท) ภายในปี 2563 ซึง่ตามแผนจะมกีารตดิตัง้ทีก่ารทดลองในชว่งตน้ปี 2564

ความคบืหนา้และแผนการกอ่สรา้งจโูน
• อโุมงคใ์ตด้นิท าการขดุเสร็จเมือ่ปี2561(ความยาวราว 2 

กม.)
• ก าลังขดุและกอ่สรา้งExperimental Hallคาดวา่จะเสร็จ

กลางปี 2563 แลว้จงึเริม่การกอ่สรา้งตวั Central Detector 
• ระบบลดทอนสนามแมเ่หล็กโลกจะตดิตัง้ครึง่แรกของปี 64 
• ท าความสะอาดระบบการทดลองครัง้สดุทา้ย ก.ย. 2564
• คาดวา่จะเริม่ท าการทดลองกลางปี พ.ศ. 2565

นักศกึษาและนักวจัิยไทยเขา้
รว่มทดสอบ PMT แลว้เป็น
เวลารวม 15 สปัดาห-์คน 
(man weeks) จากภาระงาน
ทัง้หมดของฝ่ายไทยทีต่อ้งท า
29 สปัดาห์

นายจุลนันทน ์ ทรงวัฒนา และนาย
วริยิะ  เรอืงอยู ่นศ.ป.โท มทส.ขณะ
รว่มทดสอบ PMT



เครือ่งเคลอืบกระจกทีส่รา้งและประกอบส าเร็จแลว้กวา่ 80%

หอ้งสญุญากาศเครือ่งเคลอืบกระจก
หัว sputtering 
เคลอืบกระ จกใน
หอ้งสญุญากาศ

11.Beyond CERN: ความกา้วหนา้โครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จฬุา) ในปี 2563

• รางล าเลยีงกระจกของเครือ่งเคลอืบทีส่รา้งเสร็จแลว้ 
พรอ้มทีจ่ะน าไปตดิตัง้ในหอ้งสญุญากาศของเครือ่ง
เคลอืบกระจก

• รางล าเลยีงสามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งราบรืน่และปรับ
ความเร็วไดต้ามความตอ้งการ

แผนปลายปี2563-2564
1. กนัยายน 2563 สดร. และ สซ. รว่มกนัสรา้งเครือ่งเคลอืบ

กระจกไดส้ าเร็จไปกวา่ 80 % โดยมคีวามลา่ชา้กวา่ก าหนด
ประมาณ 3-4 เดอืน เนือ่งจากวกิฤตการณ์ COVID-19 
ทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการ work from home 

2. ตน้ปี 2564 คาดวา่จะสามารถท าการทดสอบเคลอืบ
กระจกครัง้แรกได ้จากนัน้จงึท าการเคลือ่นยา้ยระบบเคลอืบ
กระจกทัง้หมดไปตดิตัง้ที ่สดร. เชยีงใหม ่เพือ่ด าเนนิการ
ในขัน้ตอนตอ่ไป

3. ตน้เดอืน มนีาคม 2564เครือ่งลา้งกระจกจะไดร้ับการ
ออกแบบและท าการจัดซือ้ครภุัณฑแ์ละวสัดทุัง้หมด ส าเร็จ
ตามแผน 100 % โดยอปุกรณ์จะถกูทยอย น ามาตดิตัง้และ
ประกอบที ่สดร. 

4. ปลายปี 2564 โครงการCTAจะจัดสง่กระจก 50 บานแรก 
มาใหก้บัประเทศไทยท าการเคลอืบกระจกจรงิ และจะถกู
สง่กลบัไปยังโครงการเพือ่น าไปตดิตัง้และทดสอบใน
ขัน้ตอนตอ่ไป

เสด็จทอดพระเนตรเครือ่งเคลอืบกระจกทีส่ถาบนัวจิยั
แสงซนิโครตรอน(องคก์รมหาชน)เมือ่10พ.ย.63



When asked by William Gladstone, then British Minister 
of Finance, about the practical value of electricity, 
Faraday replied: “One day sir, you may tax it”.

Michael Faraday
(ค.ศ.1791 – 1867)

12.ประโยชนท์ีไ่ดร้บั(1/3)
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ระยะยาว

ระยะส ัน้

PET scan(Possitron Emission 
Tomography), a CT scan, and a 

PET/CT scan from left to right. The 
orange and green areas represent high 
concen trations of tracer. (Credit: SEELA, 
UCLA)

MRI (Magnetic Resonance Imaging) อาศยัการสปินของ

นวิเคลยีสในอะตอมโดยเฉพาะของไฮโดรเจนซึง่มมีากมายในน ้าและไขมนั
รา่งกาย 

คนไขจ้ะนอนอยูใ่นสนามแมเ่หล็กแรกเพือ่ใหส้ปินของนวิเคลยีส
ทัง้หลายวางตวัอยูใ่นทศิเดยีวกนั จากนัน้จะป้อนสนามแมเ่หล็กทีส่องเขา้
ไปชัว่ขณะใหท้ศิของสปินบดิไปจากทศิเดมิ เมือ่หยดุป้อนสปินของอะตอม
ก็พยายามกลบัไปอยูใ่นทศิเดมิของสนามแมเ่หล็กแรก เกดิการปลดปลอ่ย
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าออกมายังเครือ่งเอ็มอารไ์อซึง่สามารถใชค้อมพวิเตอร์
เปลีย่นไปเป็นภาพของรา่งกายได ้

1. PET scan, 
2.MRI 
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3.Proton Therapy

15

ศนูยโ์ปรตอนสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
สภากาชาดไทยวันที ่20 มถินุายน พ. ศ. 2562 
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จพระ
ราชด าเนนิทอดพระ เนตรการตดิตัง้ และทรงกดปุ่ ม
ไฟฟ้าน าเครือ่งไซโคลตรอนเขา้ศนูยโ์ปรตอน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ก าหนดเปิดใชง้าน
กลางปี 2564

DentiiScanเป็นชือ่เครือ่งเอกซเรย์
คอมพวิเตอรว์จัิยและผลติโดยคนไทยเพือ่งาน
ดา้นทันตกรรม การแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้
และกะโหลกศรีษะ อาศัยรังสเีอกซแ์ละ
คณติศาสตร ์ตดิตัง้ไปแลว้ 60เครือ่งทั่วประเทศ
ไทยตัง้แตพ่.ศ.2561

4

12.ประโยชนท์ีไ่ดร้บั(2/3)



16

Sir Timothy John Berners-Lee และWWW  

5.World Wide Web คน้พบทีเ่ซริน์
6.จอสมัผัส(Capacitive touch screen)พบครัง้แรกทีเ่ซริน์

หอ้งควบคมุเครือ่ง
เรง่อนุภาคSPSใน
ค.ศ.1977. Ted 
Wilson และ Rae 
Stiening น่ังทีเ่กา้อี้
หนา้จอสมัผัส
Bent Stumpe และ
George Shering
ยนืดา้นหลัง

7.เครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเพือ่อาบผลไม ้
สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)

8.เครือ่งเรง่อเิล็กตรอนเพือ่การวัลคาไนซย์างพารา
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

กระบวนการทางเคมทีีเ่ปลีย่นยางธรรมชาตใิหม้คีวาม
คงทนมากขึน้โดยการเตมิก ามะถนัหรอืสารเทยีบเทา่
อืน่หรอืการใชเ้ครือ่งเรง่อนุภาค 

รางเลือ่น
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Q&A


