
2020 ปีปี ธ์นพัมสัมาวค
 นร์ซิเ - ยทไ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563
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เซิร์นและการค้นพบอนุภาคฮิกส์:
(ภาพบนซา้ย) เครือ่งเรง่แอลเอชซเีสน้รอบวง 27 กิโลเมตร  อยู่ใตผิ้วดนิราว 100 เมตร  และสถานีวจัิยซเีอ็มเอสแอล 
เอชซีบี  แอตลาสและอลิซ (ภาพบนขวา)  เครื่องเร่งแอลเอชซีในอุโมงค์  (ภาพล่างซ้ายล่างสุด) ภาพเหตุการณ์ 
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ภาคหน่ึง
ความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น 
ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ 

ความเป็นชาวยุโรปของเซิร์น  (CERN) อยู่ในชื่อของ 

องค์การมาตั้งแต่แรก  องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป  

(European Organizat ion  fo r  Nuc lear  

Research)  มีสมาชิกก่อต้ัง 12 ประเทศซ่ึงล้วนเป็น 

ประเทศในทวีปยุโรป  แต่งานฟิสิกส์อนุภาคของเซิร์น 

เป็นงานบุกเบิกพรมแดนแห่งความรู้ให้แก่คนทั้งโลก 

ฉะนั้นโครงการวิจัยที่นี่จึงได้รับความร่วมมือจากทั้ง 

ประเทศสมาชิก  ซ่ึงขณะนี้มีอยู่ท้ังหมด 22 ประเทศ 

และจากประเทศอื่นในโลก  รวมถึงประเทศไทย

  ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างเซิร์นกับประเทศ 

ไทยไม่ใ ช่ เพิ่ ง เกิดขึ้น  หากเป็นสิ่ ง ท่ี ต้องสร้างสม  

ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ- 

พระกนษิฐาธิราชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงนำาประเทศไทยเข้าสู่วงการ

ฟิสิกส์อนุภาคเมื่อสองทศวรรษมาแล้ว  และยังทรง

สนบัสนนุและทรงติดตามความกา้วหนา้ในความสมัพันธ์

มาโดยตลอดจนปัจจุบัน

  ตั้งแต่  ค.ศ.  2000 ถึง  2020  เซิร์นได้มีโอกาส 

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถึง 

6 คร้ัง  นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ 

ผู้บริหารของเซิร์นได้เข้าเฝ้าฯ  ท่ีประเทศไทยหลาย 

คร้ัง  เพื่อติดตามผลงานของเซิร์นอย่างสมำ่าเสมอ  

ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเสด็จพระราช- 

ดำาเนินเยือนทุกคร้ัง  ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมในสิ่ง 

อันเป็นผลต่อเนื่อง  และมีความสำาคัญต่อวงการ

วิทยาศาสตร์ไทย

ความสนพระราชหฤทัยในฟิสิกส์อนุภาค
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราช- 

ดำาเนินเยือนเซิร์นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2000  ด้วยความ 

สนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่าง  ๆ  เซิร์นในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์  ซ่ึงได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์วิจัยฟิสิกส์ 

อนภุาคชัน้นำาของโลกในขณะนัน้  จึงไดก้ราบบังคมทลูเชญิ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำาเนิน 

เยอืนสำานกังานใหญ่ของเซิร์น  และทอดพระเนตรกจิการ

ขององค์การเป็นครั้งแรก

 วนัที ่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2000  สมเดจ็พระกนษิฐา- 

ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำาเนินเยือนเซิร์นและ 

ทอดพระเนตรการดำาเนนิงานการทดลองเดลไฟ (DELPHI) 

หนึ่งในระบบตัวตรวจหาขนาดใหญ่ท้ังสี่ของเคร่ืองชน 

อนุภาคแอลอีพี  (LEP: Large Electron –  Positron  

Collider) เป็นการเปดิความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทย 

กับเซิร์นเป็นคร้ังแรก  ซ่ึงจะส่งผลดีอย่างกว้างขวางแก่

วงการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยในเวลาต่อมา

ทรงงานวิชาการ
อกีสามปตีอ่มา  คอืระหวา่ง 8 – 9 ธันวาคม ค.ศ. 2003 

เซิร์นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การยูเนสโก  สภาสากล 

เพื่อวิทยาศาสตร์  ( International  Council  for  

Science)  และสถาบันวิทยาศาสตร์โลกที่สาม (Third  

World Academy of Sciences)  ในการจัดการ 

ประชุมร่วมว่าด้วยบทบาทของวิทยาศาสตร์ในสังคม 

สารสนเทศ  (RSIS:  Role  of  Science  in  the 

In fo rmat ion  Soc ie ty )  ในค ร้ังนั้ น   เ ซิ ร์นได้  

กราบบั งคมทูล เชิญสมเด็ จพระกนิษฐา ธิ ร าช เ จ้ า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราช- 

กุมารี  ทรงเป็นองค์ปาฐกด้วย

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำารัส 

ปราศรัยหลัก (Keynote Presentation)  เมื่อวันที่ 9  

ธันวาคม  ค.ศ.  2003  ในหัวข้อ  “ความจำาเป็นของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มประเทศ 

กำาลังพัฒนา” (The Needs for ICT in Developing  

Countries)  ทรงเลา่ถงึการไดต้ามเสดจ็พระบาทสมเดจ็- 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  ไปแทบท่ัวประเทศ  ได้ทรงรับวิธีการ 

เ รื ่อ ง  วิ ษ ณุ  เ อื้ อ ชู เ ก ีย ร ติ
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การเสด็จเยือนเซิร์นคร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2000  โดย ดร.ทิเซียโน  คัมโปเรซิ  (Dr.Tiziano 
Camporesi)  นำาเสด็จสู่การทดลองเดลไฟ  (DELPHI:  Detector  with  Lepton,  Photon  and  Hadron  
Identification)  ซึ่งเป็นหน่ึงในการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาคแอลอีพี  (LEP:  Large  Electron  Positron  
Collider)  โดยขณะน้ันเป็นช่วงเวลาท่ีเซิร์นกำาลังปรับเปลี่ยนจากเครื่องเร่งอนุภาคแอลอีพีมาเป็นเครื่องเร่ง 
อนุภาคแอลเอชซี  (LHC:  Large  Hardon  Collider)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทอดพระเนตร
เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซีท่ีสถานีวิจัยซีเอ็มเอส  เม่ือวันท่ี  16 มีนาคม  ค.ศ.  2009  ซึ่งมีโฆษกสถานี  
เซอร์จิม  เวอร์ดี  (ที ่ 4 จากซ้าย)  ถวายคำาบรรยาย
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ทรงงานท่ีมีพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานของ 

พระองค์  มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาทิ  ทรง 

บรรยายถึงพระราชกิจท่ีทรงเอาพระทัยใส่กลุ่มคน 

ผู้ด้อยโอกาสสี่กลุ่มให้สามารถเข้ าถึง เทคโนโลยี  

สารสนเทศ  ได้แก่  นักเรียนในชนบท  คนพิการ 

เยาวชนผู้ป่วยในโรงพยาบาล  และนักโทษ  ได้ทรง 

ทดลองกับกลุ่มเล็ก  ทรงแก้ไขจุดบกพร่อง  และ 

ขยายผลไปในกลุ่มท่ีใหญ่ขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ทรง 

สนับสนุนนักเรียนผู้มีพรสวรรค์  และตรัสว่างาน

พัฒนาไม่มีสูตรสำาเร็จท่ีใช้ได้สำาหรับทุกคน  และการ 

พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง

เ ร่ิมจากพื้นฐาน  ได้แก่ความพร้อมทางปัจจัย ส่ี   

โดยมีวิ ธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และความตั้งใจมั่น 

เป็นตัวกำากับ

เปิดเส้นทางคนไทยสู่ฟิสิกส์อนุภาคระดับโลก
จดหมายข่าวเซิร์นลำาดับท่ี  15/2009 & 16/2009 &  

17 /2009   วั น จันท ร์ ท่ี  6  เมษายน  ค.ศ .  2 009  

ลงบทความเรื่อง A Princess at CERN  มีความว่า

 “เมือ่วนัที ่ 16 มนีาคม  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  แห่งประเทศไทย  ได้เสด็จ 

พระราชดำาเนินเยือนเซิร์นเป็นคร้ังที่สาม  หลังจากมี 

พระราชปฏิสันถารกับผู้อำานวยการใหญ่องค์การวิจัย 

นิวเคลียร์ยุโรป  หรือ เซิร์น (ศาสตราจารย์ ดร.รอล์ฟ  

ดีเทอร์  ฮอยเออร์) แล้ว  ได้เสด็จพระราชดำาเนินลงไป 

ทอดพระเนตรพื้นท่ีของสถานีทดลองซีเอ็มเอส (CMS:  

Compact Muon Solenoid)  และอุโมงค์ท่ีติดตั้ง 

เคร่ืองชนอนุภาคแอลเอชซี (LHC: Large Hadron  

Collider)  ในช่วงแห่งการเสด็จพระราชดำาเนินเยือน 

คร้ังนี้  โครงการเกี่ยวกับการศึกษาของเซิร์นเป็นสิ่งท่ี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ทรงสนพระราชหฤทัยมาก”

  แม้ว่าเคร่ืองชนอนุภาคแอลเอชซีได้เร่ิมเดินเคร่ือง 

ไปแลว้เมือ่เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008  แตเ่กดิอบุตัเิหต ุ

ทางเทคนิคในอุโมงค์จนเกิดความเสียหาย  ขณะท่ี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสดุา  ฯ  สยามบรมราชกมุารี  เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

เยือนยังอยู่ในช่วงซ่อมแซมอุปกรณ์  จึงเป็นโอกาสให้ 

เสด็จพระราชดำาเนินลงไปทอดพระเนตรการทดลอง 

ได้พอดี

  การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนเซิร์นครั้งที่สามเมื่อ  

ค.ศ.  2009  ของสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นคร้ัง 

ทีม่คีวามสำาคญัยิง่ตอ่วงการวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย  

เพราะโอกาสนั้นเป็นคร้ังแรกท่ีเกิดความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานในประเทศไทยกับเซิร์นอย่างเป็นทางการ 

ในฐานะประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-Member  

State)  หน่วยงานจากประเทศไทย  ได้แก่  สถาบัน 

วจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)  สว่นหนว่ยงาน 

การทดลองของเซิร์น  ได้แก่  สถานีทดลองซีเอ็มเอส  

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารแสดงเจตจำานงที่จะมี 

ความร่วมมอืกนั  โดยผูล้งนามฝา่ยไทยคอื  ผูอ้ำานวยการ 

สถาบันวิ จัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน) 

(รองศาสตรจารย ์ ดร.วีระพงษ์  แพสวุรรณ)  และโฆษก 

ของซีเอ็มเอส  (ศาสตราจารย์ ดร.เซอร์จิม  เวอร์ดี)  

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประทับเป็น

ประธานในพิธีลงนาม 

  ข้อตกลงจากการลงนามในเอกสารดังกล่าวทำาให้

ประเทศไทยไดรั้บโอกาสในการคดัเลอืกนกัศกึษาท่ีศกึษา 

อยู่ในประเทศไทยในสาขาวิชาฟิสิกส์  เข้าร่วมโครงการ

นกัศกึษาภาคฤดรู้อนเซิร์น (CERN Summer Student  

Programme) และคัดเลือกครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลายจากประเทศไทย  เข้าร่วมโครงการ

ครูภาคฤดู ร้อนเซิ ร์น  (High  School  Teacher 

Programme)  นับตั้งแต่ ค.ศ. 2010  เป็นต้นมา

  กจิกรรมดงักลา่วเปน็จุดเร่ิมตน้ความสมัพนัธ์ในการ

ดำาเนินงานระหว่างเซิร์นกับประเทศไทย  ซ่ึงภายหลัง 

ไดเ้กดิความร่วมมอืกบัหนว่ยงานต่าง ๆ  ตอ่มาอกีหลาย

โครงการ

สู่โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ

(National e-Science Infrastructure)
เคร่ืองชนอนุภาคแอลเอชซีกลับมาปฏิบัติการอีกคร้ัง 

เมื่อ เดือนมีนาคม  ค.ศ.  2010  ฉะนั้นการเสด็จ 

พระราชดำาเนินเยือนเซิร์นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553  

ซ่ึงนับเป็นคร้ังที่สี่ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราช- 

กุมารี   จึง เ ป็นการเสด็จพระราชดำา เนินเยี่ยมชม 

10   2 0  ป ี ค ว า ม ส ัม พั น ธ ์ไ ท ย - เ ซ ิร์ น
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ศูนย์ทดสอบระบบแม่เหล็ก (SM18)  ซ่ึงใช้ทดลอง 

แม่เหล็กเย็นยวดยิ่ง  (Cryomagnet)  ชนิดที่ใช้ใน 

เครื่องเร่งอนุภาค

  ในการเสดจ็พระราชดำาเนนิเยอืนคร้ังนี ้ ภาระผูกพนั 

ต่อประเทศไทยอย่างหนึ่งท่ีสืบเนื่องมาจากข้อตกลงใน

เอกสารแสดงเจตจำานงท่ีจะมีความร่วมมือกัน  ก็ได้รับ 

การริเร่ิมดำาเนนิการ  ไดแ้ก ่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ดา้นการคำานวณ  หมายถงึการจัดสร้างระบบคอมพวิเตอร์ 

ประมวลผลสมรรถนะสูง  ระบบจัดเก็บข้อมูล  และ 

เครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้น  เพื่อ

รองรับความต้องการทางการคำานวณด้านฟิสิกส์อนุภาค

พลังงานสูง  และเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของเซิร์น

  ภาคีโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 

แห่งชาติ  (National e-Science  Infrastructure  

Consortium)  เกดิขึน้เพือ่การพฒันาดงักลา่ว  และยงั 

ขยายการให้บริการไปให้แก่หน่วยงานวิชาการใน 

ประเทศไทยด้วย  สมาชิกก่อต้ัง  ได้แก่  สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี  

(มทส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.)  และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน)  (สสนก.)

บันทึกความเข้าใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ
เมือ่ ค.ศ. 2012  หนว่ยงานในประเทศไทยกบัหนว่ยงาน 

ของเซิร์นได้จัดการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 

สองคร้ัง  การลงนามเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งสองครั้ง

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ขา้เปน็สมาชกิของสถาน ี

ทดลองซีเอ็มเอสอย่างเป็นทางการ  โดยได้รับพระมหา- 

กรุณาธิคณุจากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็- 

พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ 

ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ  (MoU)  ณ  วังสระปทุม  ระหว่าง 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ  นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล)  กับโฆษกของ 
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กิจกรรมความร่วมมือจุฬาฯ  – ซีเอ็มเอส  (ภาพบน
ซ้าย)  นักวิจัยและนักศึกษาร่วมให้บริการการใช้ 
คอมพิวเตอร์ของสถานีวิจัยซีเอ็มเอสทางไกลจาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ภาพบนขวา) นักวิจัย 
จฬุาฯ  กับนักวจัิยของเซริน์รว่มปรกึษาหารอืเรือ่งการ
ทำาเซนเซอร์เพื่อยกระดับหน่วยตรวจวัดของสถานี 
ซีเอ็มเอสท่ีเซิร์น  (ภาพล่าง) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผย-
แพร่ในวารสารวิชาการสากลร่วมกับนักวิจัยชาติอื่น
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สถานีวิจัยอลิซและระบบตรวจวัดทางเดินของอนุภาคด้านใน (ITS: Inner Tracking System): 
(ภาพซ้าย)  สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสดจ็เยอืน 
อลิซ  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน ค.ศ. 2019  ศาสตราจารย์เฟรดเดอริโก  แอนติโนริ  โฆษกของอลิซเป็นผู้ถวาย 
คำาอธิบาย  (ภาพบนขวา) เจ้าหน้าท่ีของอลิซกำาลังประกอบแถบรองรับเซนเซอร์เข้ากับชั้นทรงกระบอกท่ี 5 
จากท้ังหมด 7 ชัน้ของ ITS  (ภาพลา่งขวา) ดร.ชโินรตัน์  กอบเดช  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี ผูป้ระสานงาน 
ฝ่ายไทย  และ ดร.ลูเซียโน  มูซา  หัวหน้าโครงการของสถานีวิจัยอลิซ

12   2 0  ป ี ค ว า ม ส ัม พั น ธ ์ไ ท ย - เ ซ ิร์ น

ซีเอ็มเอส  (ศาสตราจารย์  ดร.โจเซฟ  อินแคนเดลา)  

ในวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2012  นักวิจัยไทยจาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีส่ วนร่วมและเ ป็น 

ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ในการค้นพบ 

อนุภาคฮิกส์โบซอน  (Higgs boson)  อนุภาคท่ี  

นักฟิสิกส์พยายามค้นหากันมานานกว่าครึ่งศตวรรษ

  ในอีกวาระหนึ่ง 13 ธันวาคม ค.ศ. 2012  สมเด็จ- 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธาน 

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กับสถานีทดลองอลิซ 

(ALICE:  A Large Ion Collider Experiment)  

ณ  วังสระปทุม  ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)  

กับโฆษกของอลิซ  (ดร.เปาโล  จิวเบลลิโน)  เป็น 

การเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในงาน

ปรับปรุงระบบตรวจวัดทางเดินของอนุภาคด้านใน 

(ITS: Inner Tracking System) ของสถานทีดลองอลซิ

  ต่อมาเมื่อวันที่  10 ตุลาคม  ค.ศ.  2013  ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราช- 

กุมารี  เสด็จประทับเป็นองค์ประธานในการลงนาม 

ข้อตกลงเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอ- 

นิกส์แห่งชาติ (National  e-Science Infrastructure)  

ณ  วงัสระปทมุ  ระหวา่ง 4 หนว่ยงาน  คอื  ผูอ้ำานวยการ- 

ใหญ่เซิรน์ (ศาสตราจารย ์ ดร.รอลฟ์  ดเีทอ  ฮอยเออร)์  
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กิจกรรม National e-Science Infrastructure
(ภาพบนซ้าย)  การแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือกับ World LHC Computing Grid (WLG)  ระหว่าง 
ผู้อำานวยการใหญ่เซิร์น  ศาสตราจารย ์ ดร.รอล์ฟ  ดีเทอร์  ฮอยเออร ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  กับผู้แทนสมาชิกสามัญ 
ผู้ก่อตั้ง National e-Science Infrastructure  เม่ือ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2013  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ภาพ 
บนขวา)  จำานวนโครงการท่ีใช้ทรัพยากร 3 ปีย้อนหลัง  (ภาพล่างขวา) จำานวนสิ่งตีพิมพ ์ 3 ปีย้อนหลัง  (ภาพ
ล่างซ้าย) ทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากสมาชิกสามัญของภาคี  ณ  ปัจจุบัน
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อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ  นพ.ภิรมย์   กมลรัตนกุล)   อธิการบดี  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนา รี  (ศาสตราจารย์   

ดร.ประสาท  สบืคา้)  และผูอ้ำานวยการสำานกังานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (ดร.ทวีศักดิ์    

กออนันตกูล)

กรอบความตกลง 
นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนเซิ ร์นคร้ัง ท่ีห้าของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  จดหมายข่าวเซิร์น  

ลำ าดับที่  49/2015  &  50/2015 วัน จันทร์ ท่ี  30  

พฤศจิกายน ค.ศ. 2015  บันทึกไว้ว่า “เมื่อวันอังคาร 

ที่  17 พฤศจิกายน  ค.ศ.  2015  สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  แห่งประเทศไทย 

ได้เสด็จพระราชดำาเนินเยือนเซิร์น  เป็นการเสด็จ

พระราชดำาเนินเยือนคร้ังท่ีห้า  หลังจากล่าสุดเมื่อ ค.ศ.  

2010  มีการบรรยายถวายถึงความก้าวหน้าในกิจการ 

ของเซิร์นนับจากการเสด็จพระราชดำาเนินคร้ังที่แล้ว”  

และกล่าวถึงการลงนามในกรอบความตกลงร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

กบัเซิร์น  โดยสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประทับ 

เป็นองค์ประธานหลังจากการลงนาม  ทรงพบกับ 

นักวิทยาศาสตร์ไทยซ่ึงทำางานอยู่ ท่ี เ ซิ ร์น  แล้วจึง 
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เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรเคร่ืองแยกมวล 

ไอโซโทปอิโซลเดอ (ISOLDE) และเคร่ืองเร่งอนุภาค 

เลียร์ (LEIR: Low Energy Ion Ring)  หัวใจของ 

ความตกลงคร้ังนี้เป็นเร่ืองการใช้งานเคร่ืองเร่งอนุภาค 

ในทางการแพทย์  อันเป็นสิ่งที่คนไทยจะได้เรียนรู้ 

และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

  ในระยะเร่ิมต้น  การประยุกต์ใช้เคร่ืองเร่งอนุภาค 

ในทางการแพทย์ ไม่อาจ เกิดขึ้ นในประเทศไทย 

เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดแม่นยำาและความชำานาญ 

มาก  จึงเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ในโครงการ 

พัฒนาเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะ 

สุญญากาศ (Vacuum Brazing Furnace)  และ 

โครงการประยุกต์ใช้เคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนแนวตรง 

ทางการเกษตรของสถาบันวิ จัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)  และโครงการเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอน

แนวตรงสำาหรับการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติท่ีมหา- 

วิทยาลัยเชียงใหม่

  ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ใน 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  จะเป็น 

โครงการแรกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองเร่งอนุภาค

โปรตอนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย

ลงนามความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ในคราวที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ 

พระราชดำาเนินเยือนเซิร์นคร้ังท่ีห้า  เมื่อ ค.ศ. 2015 

ผู้บริหารเซิร์นกราบบังคมทูลว่า  ประเทศไทยควร 

พิจารณาลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ  ( ICA:  International Coopevation  

Agreement)  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกี่ยวกับฟิสิกส์พลังงานสูงกับเซิร์น  เพ่ือยกระดับ 

ความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยกับเซิร์นมีมาต้ังแต่ ค.ศ.  

2000  จากระดับหน่วยงานไทยกับหน่วยงานของเซิร์น 

ซ่ึงมีบันทึกความเข้าใจ (MoU) อยู่แล้วหกฉบับ  ขึ้นมา 

เป็นระดับเซิร์นกับรัฐบาลไทย  ด้วยเหตุนี้   คณะ

รัฐมนตรีจึงมมีตเิมือ่ 20 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2018  อนมุติั

การลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเซิร์น

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ  เมื่อ 13 กันยายน ค.ศ. 2018  ณ  

วงัสระปทมุ  โดยผูอ้ำานวยการฝา่ยความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ประเทศของเซิร์น (มสิชาร์ลอตต ์ ลนิเบริก์  วาราเคาลล์)ี  

กับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (รอง

ศาสตราจารย์ นพ.สรนิต  ศิลธรรม)  ฝ่ายไทย  เป็น

ผู้ลงนาม

ทอดพระเนตรผลงานของไทยที่เซิร์น
ใน  ค.ศ.  2019  งานท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซ่ึงเป็นผู้ประสานงาน 

หลัก  ร่วมด้วยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าธนบุรี  กับสถานีทดลองอลิซสำาเร็จลุล่วง 

เ ซิ ร์นได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2019  นับเป็นการเสด็จ

พระราชดำาเนนิเยอืนเซิร์นคร้ังทีห่ก  สมเดจ็พระกนษิฐา- 

ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี  ได้ทอดพระเนตรงานทดสอบระบบ 

ตรวจวัดทางเดินของอนุภาคด้านในภาคพื้นดิน  และ 

เสด็จพระราชดำาเนินลงไปทอดพระเนตรอุโมงค์ของ 

การทดลองที่กำาลังเตรียมพื้นที่สำาหรับระบบใหม่ซ่ึงมี 

ผลงานของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

ภาคสอง
เซิร์นคืออะไร 

เซิร์น (CERN)  เป็นชื่อสั้นขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ 

ยุโรป  ย่อมาจากชื่อขององค์กรเดิม  ได้แก่  Conseil  

Européen pour la Recherche Nucléaire 

(European Council for Nuclear Research  

หรือสภาวจิยันวิเคลยีร์ยโุรป)  ซึง่กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 1952 

แมว้า่ชือ่ขององคก์รจะเปลีย่นไป  เมือ่ ค.ศ. 1954  แต่

ชื่อย่อเดิมเรียกง่ายกว่า  คำาว่า  เซิร์น  จึงเป็นชื่อสั้นที่

คนทั้งโลกรู้จักดียิ่งกว่าชื่อเต็มขององค์กร

  พอกล่าวถึงเซิร์น  คนท่ัวไปที่สนใจวิทยาศาสตร์ 
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มักจะนึกถึงการค้นพบฮิกส์โบซอน  หรือต้นกำาเนิด 

เวิลด์ไวด์เว็บที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน  งานของเซิร์นยังเคย 

ปรากฏเป็นข่าวระทึกขวัญ  เมื่อมีผู้อ้างว่าเคร่ืองเร่ง 

อนุภาคของเซิร์นจะสร้างหลุมดำาล้างโลกขึ้นมา  แต่ 

ปัจจุบันโลกก็ยังไม่ล่มสลาย  และงานของเซิร์นก็  

ดำาเนนิตอ่ไป  ณ  พรมแดนแห่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์  

โดยเฉพาะในวชิาฟสิกิสอ์นภุาค  บนพืน้ทีน่ครกรุงเจนวีา 

ใกล้ชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อกับฝรั่งเศส

  การศึกษาวัตถุอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของ 

สรรพสิ่ง  เร่ิมขึ้นจากการที่ทฤษฎีของจอห์น  ดาลตัน  

เมื่อศตวรรษที่ 19  ว่าธาตุทุกชนิดประกอบด้วยหน่วย 

ท่ีเลก็ทีส่ดุคอือะตอม  และอะตอมของธาตุชนดิเดยีวกนั 

มีสมบัติและลักษณะเหมือนกันทุกประการ  นับจากนั้น 

มา  การค้นพบสเปกตรัมของแสงและกัมมันตภาพรังสี  

ประกอบกับเคร่ืองมือตรวจหาท่ีละเอียดขึ้น  และความ 

เฟื่องฟูของกลศาสตร์ควอนตัม  ก็ช่วยให้นักวิทยา- 

ศาสตร์สามารถวิจัยลึกลงไปได้ถึงองค์ประกอบระดับ

อนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม

  นกัวทิยาศาสตร์เรียนรู้โครงสร้างอนภุาคไดโ้ดยทำาให ้

อะตอมหรืออนุภาคชนกัน  แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจาก 

การชนนั้น  เหมือนเวลาที่เราอยากรู้ว่ากลไกภายใน 

นาฬิกาข้อมือเป็นอย่างไร  แต่เปิดดูไม่ได้  จะต้อง 

ขว้างนาฬิกาให้กระแทกพื้นอย่างแรงจนแตกกระจาย  

เห็นเศษหน้าปัด  ฟันเฟืองท่ีกระเด็นออกมา  ถ้าขว้าง 

ไม่แรงพอ  นาฬิกาก็ไม่แตก

  ในทำานองเดียวกัน  การยิงอนุภาคไปชนเป้าหมาย 

ที่อยู่นิ่งก็แรงไม่เท่ากับการยิงอนุภาคสองอนุภาคให้มา 

ชนกันซึ่งจะให้อนุภาคที่แตกกระจายออกมามากกว่า

  การทดลองฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค 

มีวัฏจักรท่ีผลการทดลองนำาไปสู่การหาทฤษฎีมาอธิบาย

ปรากฏการณ์  แล้วทฤษฎีจะสร้างแนวทางสำาหรับ

การออกแบบการทดลองใหม่  ๆ  วัฏจักรนี้ดำาเนินไป 

ตลอดช่วงบุกเบิกต้ังแต่ต้นศตวรรษที่ 20  ท้ังในทวีป 

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา  เมื่อสิ้นสงครามโลกคร้ังที่สอง  

วงการฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคของยุโรป 

เร่ิมชะลอตัว  จึงเกิดความริเร่ิมในหมู่นักวิทยาศาสตร์ 

ชั้นนำาของยุโรป  ให้จัดต้ังสถาบันระดับภาคพื้นทวีป

สำาหรับการพัฒนาโครงสร้างเ พ่ือการวิ จัยอนุภาค 

เนื่องจากการสร้างเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีมีพลังมากพอ

สำาหรับการทดลอง  เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีล่าสุดเป็นงาน 

หมุดหมายสําคัญ
และลําดับเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น 
ค.ศ. 1952	 จัดตั้งสภาวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป	 ท่ีมาของ 

คำาย่อ เซิร์น	 เมื่อวันที ่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1952

ค.ศ. 1954	 สถาปนาองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป	

ค.ศ. 1957	 เครือ่งเรง่อนุภาคเครือ่งแรก	 ซนิโครไซโคล- 

ตรอน (Synchrocyclotron)	 เร่ิมปฏิบัติการ	 ผลติลำาอนุภาค 

ให้แก่การทดลองทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ค.ศ. 1959	 เครื่องโปรตอนซินโครตรอน	 หรือพีเอส	

(PS: Proton Synchrotron) ค้นพบปฏินิวเคลียส

ค.ศ. 1965	 การชนกันของโปรตอนเกิดข้ึนครั้งแรกใน

วงแหวนไอเอสอาร ์ (ISR: Intersecting Storage Rings)

ค.ศ. 1981	 การชนโปรตอนกับปฏิโปรตอนในเครื่อง 

ซูเปอร์โปรตอนซินโครตรอน	 หรือเอสพีเอส (SPS: Super 

Proton Synchrotron)

ค.ศ. 1983	 ค้นพบดับเบิลยูโบซอน (W boson)	 และ 

แซดโบซอน (Z boson) อนุภาคในทฤษฎี

ค.ศ. 1986	 เริ่มการยิงไอออนธาตุหนักให้ชนเป้าหมาย

ที่เหมาะสมเพื่อค้นหาควาร์ก (Quark)

ค.ศ. 1989	 เครื่องเร่งอนุภาคแอลอีพี  (LEP: Large 

Electron – Positron Collider)	 วงแหวนของระบบมีเส้น 

รอบวง 27 กิโลเมตร	 เป็นเครื่องเร่งอนุภาคสร้างการชน 

ระหว่างอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสร้างขึ้น 

ในโลก	

ค.ศ. 1995	 สร้างปฏิอะตอมด้วยอุปกรณ์เลียร ์ (LEAR:  

Low Energy Antiproton Ring)	 ต่อมาเปลี่ยนเป็นเครื่อง 

เรง่ไอออนพลงังานตำา่	 หรอื LEIR: Low Energy Ion Ring  

เพ่ือป้อนไอออนของตะก่ัวให้แก่เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี	 

และใช้วิจัยเครื่องเร่งเพื่อการแพทย์

ค.ศ. 2008	 เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี (LHC: Large 

Hadron Collider) ในอุโมงค์เส้นรอบวง  27 กิโลเมตร 

ประกอบด้วยแม่เหล็กแรงสูงจำานวนกว่า 1,000 ชุดรอบวง 

สำาหรับบังคับทิศทางอนุภาคสองลำาท่ีพุ่งสวนกันด้วย 

ความเร็วใกล้ความเร็วแสง	 ก่อนจะถูกเบี่ยงเบนให้ชนกัน 

ในอุปกรณ์ตรวจหาอนุภาคของการทดลอง 4 ชุด	 ได้แก่	 

แอตลาส  (ATLAS: A Toroidal LHC ApparatuS)  

ซีเอ็มเอส  (CMS: Compact Muon Solenoid)	 อลิซ  

(ALICE: A Large Ion Collider Experiment)	 และ 

แอลเอชซีบี (LHCb: Large Hadron Collider beauty)  

ค.ศ. 2012	 ค้นพบฮิกส์โบซอน (Higgs boson) เป็น 

ครั้งแรก	 ฮิกส์โบซอนเป็นอนุภาคทางทฤษฎีที่ได้รับการ 

เสนอตัง้แตท่ศวรรษ 1960	 ให้เปน็สว่นหน่ึงในแบบจำาลอง

มาตรฐานของวิชาฟิสกิสอ์นุภาค	 จงึเปน็การยืนยันความน่า

เชื่อถือของแบบจำาลองมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง
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ที่เกินกำาลังทรัพยากรของประเทศใดประเทศหนึ่งใน

ยุโรปไปเสียแล้ว

  ข้อเสนอของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อเดือน 

ธันวาคม ค.ศ. 1949  ในการประชุมร่วมวัฒนธรรม 

ยุโรป  ท่ีเมืองโลซาน  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  การ 

สนบัสนนุจากองคก์ารยเูนสโกสง่ผลให้เกดิการจดัตัง้สภา

ชั่วคราว  คือสภาวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป  ท่ีมาของคำาย่อ 

เซิร์น  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1952

  นักวิทยาศาสตร์แบ่งหน้าที่เป็นสองส่วน  คือฝ่าย 

วิจัยทางทฤษฎี  นำาโดย นีลส์  โบร์  นักฟิสิกส์อะตอม 

ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลจากทฤษฎอีะตอม  กบัฝ่ายจดัสร้าง 

เคร่ืองเร่งอนุภาค  ซ่ึงต้องวางแผนอุปกรณ์ท่ีจะสร้าง  

รวมถึงหาสถานที่สำาหรับการก่อสร้าง  ในที่สุดฝ่าย 

จัดสร้างก็ เลือกพื้นท่ีชานนครเจนีวา  ในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์  ด้วยเหตุผลว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของ 

ยุโรป  เป็นประเทศท่ีเป็นกลางในสงครามโลกคร้ังที่

สอง  และเป็นเจ้าภาพให้แก่องค์กรนานาชาติหลาย

องค์กรอยู่แล้ว

  การก่อสร้างสถาบันเร่ิมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954  และ 

ในปีเดียวกันนั้น  องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปก็ถือ 

กำาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ  แทนท่ีสภาชั่วคราวซ่ึงใช้ 

ในการจัดตั้งสิ่งท่ียังคงอยู่จากสภาดังกล่าวคือชื่อย่อ 

ซึ่งกลายมาเป็นชื่อสั้นขององค์การมาจนปัจจุบัน

นวัตกรรมจากเซิร์น
จอสมัผสั:  เมือ่ ค.ศ. 1972  เบนต ์ สตมัป์  เจ้าหนา้ที ่

องค์การเซิร์น  ประดิษฐ์จอสัมผัสแบบความจุไฟฟ้า  

(Capacitive) ข้ึนใช้สำาหรับระบบควบคุมเคร่ืองเร่ง 

อนุภาคเอสพีเอส  หลังจากนั้นจึงมีการเผยแพร่ไปใช้

ในเชิงพาณิชย์  เป็นต้นแบบของจอสัมผัสชนิดที่ใช้บน 

โทรศัพท์สมาร์ตโฟนเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน

เวลิด์ไวดเ์วบ็:  เมือ่ ค.ศ. 1990  เซอร์ทมิ  เบอร์เนอส ์ – ล ี 

กำาหนดแนวคดิพืน้ฐานของเวลิดไ์วดเ์วบ็  ไดแ้ก ่ html,  

http  และ URL ข้ึน  เพื่อแสดงข้อมูลจากหลายแหล่ง 

ด้วย  Hypertext  ตามความต้องการของนักวิทยา- 

ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ

เทคโนโลยีเซิร์นเพื่อสาธารณชน
เซิร์น-เมดิซิส  (CERN-MEDICIS):  โครงการผลิต 

ไอโซโทปกัมมันตรังสีซึ่งผลิตได้ท่ีเซิร์นเท่านั้น  เพ่ือการ 

วิจัยทางการแพทย์

เคร่ืองเร่งอนุภาคเพื่อการแพทย์:   เป็นแผนสร้าง

อุปกรณ์สำาหรับใช้กับคนไข้ในประเทศรายได้ปานกลาง

ถึงรายได้ตำ่าภายในปี ค.ศ. 2027

เมดพิกิซ ์ (Medipix):  เทคโนโลยขีองเซิร์นท่ีใชว้ดัคลืน่ 

แมเ่หลก็ไฟฟา้  โดยเฉพาะยา่นความถีรั่งสเีอกซ์ท่ีมคีวาม

ละเอียดสูงและสามารถแสดงเป็นภาพสีได้ 

เซิร์นกับการศึกษา
การสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเซิร์นเน้นไปที่ 

กลุ่มครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

โครงการอบรมครูช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ฟิสิกส์อนุภาคให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  มีการแบ่งปัน 

ประสบการณ์ในหมูผู้่เขา้อบรม  และสง่เสริมความรักวชิา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

  เซิร์นยังจัดหลักสูตรสำาหรับนักเรียนมัธยมด้วย 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่เสริมสร้างความเขา้ใจวทิยาศาสตร์ 

พัฒนาทักษะของนักเรียนในเทคโนโลยีขั้นสูง  เป็น

แนวทางสำาหรับนักเรียนผู้สนใจจะมีอาชีพทางวิทยา- 

ศาสตร์หรือวิศวกรรม

ความร่วมมือของเซิร์นกับประเทศต่าง ๆ ในโลก
เซิร์นมีความร่วมมือกับประเทศต่าง  ๆ  ในโลกแบ่งเป็น 

5  ระดับ  จำานวนเมื่อสิ้น ค.ศ. 2018  คือ  ประเทศ 

สมาชิก  22 ประเทศ  ประเทศภาคีสมาชิกที่อยู่ใน 

ขัน้ตอนเขา้เปน็สมาชกิ 3 ประเทศ  ประเทศภาคสีมาชกิ  

5 ประเทศประเทศผู้สงัเกตการณ์ 3 ประเทศ  และอืน่ ๆ  

(รวมทั้งประเทศไทย) 43 ประเทศ

ภาคสาม
ต่อยอดความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น 

ประเทศไทยตดิต่อกบัเซิร์นมา 20 ปแีลว้  การตดิตอ่นัน้ 

หมายถงึการเดนิทางไปมาระหวา่งไทยกบัสวติเซอร์แลนด ์ 

การปฏิบัติภารกิจ  การร่วมศึกษา  ปฏิสัมพันธ์กับนัก 

วิจัย  ครู  และนักศึกษาที่เซิร์น  การลงนามในสัญญา 

ฉบับต่าง  ๆ  และการจ่ายเงินสมทบให้แก่เซิร์นตาม 

ภาระผูกพันของสัญญา  รวมไปถึงการสนับสนุนจาก 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา  ฯ  สยามบรมราชกมุารี 

16   2 0  ป ี ค ว า ม ส ัม พั น ธ ์ไ ท ย - เ ซ ิร์ น
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2 0  ป ี ค ว า ม ส ัม พั น ธ ์ไ ท ย - เ ซ ิร์ น    17

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระรูปร่วมกับ 
ผู้แทนฝ่ายไทยและเซร์ินในพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือสากล (ICA : International Cooperation Agreement) 
ระหวา่งประเทศไทยกับเซริน์  เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน ค.ศ. 2018  ณ  วังสระปทุม  สง่ผลให้ประเทศไทยยกระดบั 
จาก non-member states with scientific contacts  เป็น non-member states with cooperation agreements

ภาพประวตัศิาสตรก์ารก่อตัง้เซริน์  (ภาพซา้ย) ผูร้ว่มก่อตัง้เซริน์ประชมุสภาเซริน์ครัง้ท่ี 3  ณ  กรงุอัมสเตอรด์มั  
ประเทศเนเธอร์แลนด์  เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1952  ท่ีประชุมได้เลือกกรุงเจนีวาเป็นท่ีตั้งของเซิร์น  และ
ตัดสินใจท่ีจะสร้างเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนซินโครตรอนพลังงาน 25 - 30 GeV  (ภาพขวา) เฟลิกซ์  บล็อช 
(Felix Bloch)  นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลชาวสวิสอเมริกัน  วางศิลาฤกษ์  เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 1955 
ประธานาธิบดีแมกซ์  เพทิพิแอร ์ (Max Petitpierre) แห่งสมาพันธรัฐสวิส (สูทสีดำา) ร่วมพิธีด้วย
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  การติดต่อกับเซิร์นเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย

มากมาย  มีผลเป็นรูปธรรมและสามารถทำาให้ยั่งยืน

งอกงามไม่สิ้นสุด

สร้างเทคโนโลยี
ผลจากการติดต่อกับเซิร์นของประเทศไทยในแง่หนึ่งคือ 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการถ่ายทอดความรู้  

และไม่ใช่รับมาเท่านั้น  การวิจัยภายในประเทศก็ได้รับ 

แรงกระตุน้  เป็นการสร้างความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์

และวศิวกรรมของไทยท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Science Infrastructure)
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ของเซิร์น (WLCG: Worldwide  

LHC Computing Grid)  เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 

ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน  เกิดจากความร่วมมือของ 

นานาชาติ  ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจากการ 

ทดลองในเคร่ืองเร่งอนุภาคแอลเอชซี  แบ่งโครงสร้าง 

เป็น  4 ระดับ  ตามหน้าท่ีและขนาดของทรัพยากร  

ระดบั 0  ไดแ้ก ่ ศนูยค์อมพวิเตอร์ของเซิร์น  รบัขอ้มลู 

ตรงจากการทดลองสง่ขอ้มลูต่อให้แกศ่นูยร์ะดบั 1  ซ่ึงม ี 

12 แห่ง  ใน 11 ประเทศ  สง่ขอ้มลูตอ่ไปยงัศนูยร์ะดบั 2 

ซ่ึงมีมากกว่า 140 แห่งใน 39 ประเทศ  ใช้ข้อมูลที่ได้

มาเพือ่ใหน้กัวทิยาศาสตร์ในภมูภิาคใชท้ำาการวจัิย  และ

ระดับ 3  เป็นศูนย์ระดับท้องถิ่นภายในประเทศ

  สำาหรับประเทศไทย 5 หน่วยงาน  ได้แก่  จุฬา- 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(มทส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

(มจธ.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร  

(องค์การมหาชน)  (สสนก.)  และสำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ไดร่้วมกนั 

จัดตั้งภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science  

ขึ้น  ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายหน่วยงานเพิ่มขึ้น  มี 

สมาชกิอกี 4 หนว่ยงาน  ไดแ้ก ่สถาบันวจัิยดาราศาสตร ์

แห่งชาต ิ (องคก์ารมหาชน)  (สดร.)  สำานกัพฒันาระบบ 

บริหารงานบุคคลและนิติการ  (สพร.)  สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  (สซ.)  และ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

(สทน.)  และสมาชิกสมทบอีก 3 หน่วยงาน  ได้แก่  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประเทศไทยจึงสามารถ 

จัดตั้งศูนย์ระดับ 2  สำาหรับการทดลองซีเอ็มเอสและ 

อลิซ  ซ่ึงนักวิจัยไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ใช้ร่วมกับนักวิจัยจาก 

ประเทศอืน่ ๆ  มท้ัีงหมด 2 ศนูย ์ ไดแ้ก ่ T2-TH-SUT  

และ T2-TH-CUNSTDA

เตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บ
ในภาวะสุญญากาศ
เตาเชือ่มโลหะต่างชนดิแบบไร้ตะเขบ็ในภาวะสญุญากาศ 

หรือเตาเบรซิง (Brazing)  เป็นผลงานของทีมวิศวกร 

แห่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

วิธีนี้ทำาให้โลหะที่เชื่อมจะบิดตัวน้อย  จึงควบคุมความ

แม่นยำาในการเชื่อมได้ดี  ใช้เชื่อมโลหะชนิดเดียวกัน

หรือต่างชนิดได้

  เตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะ

สญุญากาศแบบใหมน่ี ้ ภายในเป็นสภาวะสญุญากาศสงู 

มีช่องเปิดจากด้านหน้าสำาหรับวางชิ้นงานเชื่อมเป็นทรง

สี่เหลี่ยมลูกบาศก์  ขนาด 0.3×0.3×0.5 ลูกบาศก์เมตร 

ให้ความร้อนสูงสุดที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

 กระบวนการเชื่อมแล่นประสานโลหะในสภาวะ 

สุญญากาศ  หรือ  เบรซิง (Brazing)  เป็นวิธีเชื่อมต่อ 

โลหะตั้งแต่สองชิ้นหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน  โลหะ 

อาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด  มีโลหะเติมหรือ

ลวดแล่นประสาน  (Filler Metal)  เป็นโลหะ  เช่น  

ลวดเงิน  หรืออาจเป็นโลหะผสม  เช่น  ลวดทอง

เหลือง  หรือลวดทองแดงผสมฟอสฟอรัส  ก็ได้  โลหะ

เติมนี้มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า  450 องศาเซลเซียส 

แต่ต้องตำ่ากว่าอุณหภูมิหลอมเหลวของโลหะที่นำามาเข้า 

กระบวนการเบรซิง  เรานำาโลหะดังกล่าวนี้เติมลงไปที่ 

รอยต่อของชิ้นงานแล้วนำาไปอบด้วยความร้อน  โลหะ 

เติมก็จะหลอมละลายและแทรกตัวซึมเข้าไปในช่องว่าง 

ระหว่างรอยต่อด้วยปฏิกิ ริยาคาปิลารี  (Capillary  

Action)  หรือการซึมผ่านรูเล็ก

  ชิน้งานจะถกูนำาเขา้ไปในเตา  ทำาความดนัสญุญากาศ 

ให้อยู่ในระดับสูง  แล้วเพิ่มอุณหภูมิในเตาให้สูงกว่า 

อุณหภูมิหลอมละลายของลวดประสานเพ่ือทำาการเชื่อม 

แล่นประสาน  เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น  ให้รอจน 

อุณหภูมิภายในเตาลดลงตำ่ากว่าอุณหภูมิหลอมละลาย

ของลวดประสาน  แล้วหล่อเย็นภายในเตาด้วยแก๊ส 
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ไนโตรเจน  ระบบนำ้าหล่อเย็น  และเปิดพัดลมระบาย

ความร้อน  เมื่ออุณหภูมิภายในเตาลดลงตำ่ากว่า 100  

องศาเซลเซียสค่อยนำาชิ้นงานออก

  เตาเบรซิงของสถาบันวิ จัยแสงซินโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน)  ชว่ยประหยดัคา่ใชจ่้ายจากการนำาเขา้ 

ถงึ 18 ลา้นบาท สามารถพัฒนาต่อยอดไดก้บัหลากหลาย 

อุตสาหกรรม

เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงเพื่ออาบรังสีผลไม้
การใช้เคร่ืองเร่งอนุภาคในการเกษตร  คือการใช้ 

เคร่ืองเร่งอนุภาคแนวตรง  (Linear Accelerator)  

เ ร่งลำาอิ เล็กตรอนเข้าชนเป้าโลหะหนักจนเกิดรังสี  

เอกซ์สำาหรับการปลอดเชื้อผักผลไม้สด  ช่วยยืดอายุ 

ผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวไว้ได้นาน  ซ่ึงในการนำาไป 

ประยุกต์ใ ช้ เพื่อการปลอดเชื้อในผักผลไม้สดนั้น  

ค่าพลังงานจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานสากลท่ีกำาหนดไว ้

โดยองค์การอนามัยโลก  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการ 

ชักนำาให้เกิดสารกัมมันตรังสีในผลไม้หลังการฉายด้วย

รังสีเอกซ์

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

ได้ริเร่ิมพัฒนาออกแบบและสร้างเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอน 

พลังงาน 6 MeV ขึ้น  เพ่ือผลิตรังสีเอกซ์สำาหรับการ 

ปลอดเชื้อผลไม้สดในเบื้องต้น  เป็นปริมาณรังสีที่

ไม่ทำาให้เกิดอันตรายจากสารพิษท่ีเกิดขึ้นในผลไม้ 

และปริมาณรังสีท่ีใช้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้และ

วัตถุประสงค์ของการฉายรังสี  โดยไม่ทำาให้สี  เนื้อ

สัมผัส  รสชาติ  และคุณสมบัติทางโภชนาการของ

ผลผลิตเปลี่ยนแปลง

เครื่องเร่งอิเล็กตรอนแนวตรงสําหรับปรับปรุง
วัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ในนำ้ายางพารามีเนื้อยางจริงประมาณร้อยละ 30 –  40 

ที่เหลือคือนำ้า วิธีแยกเนื้อยางอย่างหนึ่งคือการเติมกรด 

ฟอร์มิกเจือจาง แต่เนื้อยางหรือยางดิบเมื่อได้รับ 

ความร้อนจะเหนียวและอ่อนตัว และเมื่ออุณหภูมิตำ่า 

จะแข็งและเปราะ  เอาไปทำาอะไรไม่ค่อยได้  การแปร 

สภาพนำ้ายางดิบให้ใช้งานได้ต้องผ่านกระบวนการหลาย 

ขั้นตอน  ท่ีสำาคัญคือกระบวนการการคงรูปหรือการ 

วัลคาไนซ์ (Vulcanization)  เพือ่กำาจัดความเหนยีวตดิ 

และปรับปรุงสมบัติต่าง  ๆ ซ่ึงจะทำาให้ยางมีความ 

ยืดหยุ่นและมีสภาพคงตัวในอุณหภูมิต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

  วิธีการวัลคาไนซ์ท่ีใช้กันมากในอุตสาหกรรมยาง 

ปัจจุบัน คือการให้ความร้อนกับยางดิบที่ผสมด้วย 

กำามะถนั เพือ่ชว่ยทำาใหเ้กดิการเชือ่มขวาง (Crosslink)  

ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ของไอโซพรีน (Polyisoprene)  

ในยางธรรมชาติยางที่ ผ่านกระบวนการนี้ เ รียกว่า  

“ยางสุก” แต่การวัลคาไนซ์ด้วยกำามะถันต้องเติมสาร 

เคมีชนิดอื่น ๆ อีก เพื่อเร่งอัตราการเกิดกระบวนการ 

วัลคาไนซ์ สารตัวเร่งปฏิกิริยาบางชนิดเป็นแหล่งที่มา 

ของไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

  ยังมีปัญหาอื่นอีก การเกิดกำามะถันอิสระ มี 

กำามะถันซึมออกมาที่ผิวผลิตภัณฑ์  และการกระจายตัว 

ที่ไม่สมำ่าเสมอของสารเคมีที่ละลายไม่ดีอาจทำาให้นำ้ายาง

จับตัวเป็นก้อน ทำาให้ผลิตภัณฑ์ไม่ใส ไม่น่าใช้ และ

ยงัมกีารแพโ้ปรตนีตกคา้งในผลติภณัฑ์จากยางธรรมชาติ

ที่สัมผัสผิวหนัง โดยเฉพาะในจุกนมยางสำาหรับทารก 

และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ถุงมือผ่าตัด ชุดเจาะ

เลือด ทำาให้นำ้ายางสังเคราะห์ได้รับความนิยมมากขึ้น

  อีกวิธีหนึ่งของการวัลคาไนซ์ซ่ึงไม่ต้องใช้กำามะถัน 

และสารเคมีคือการใช้รังสีแกมมาหรือรังสีบีตา แต่ 

รังสีแกมมามีแหล่งกำาเนิดเป็นสารกัมมันตรังสีความ 

เข้มสูงซ่ึงมีอันตราย  ท่ีใช้ได้คือรังสีบีตา  ซ่ึงเป็น 

ลำาอนภุาคอเิลก็ตรอนทีม่พีลงังานจลน์ และผลติไดจ้าก 

เครื่องเร่งอนุภาคโดยไม่จำาเป็นต้องใช้สารกัมมันตรังสี

  การวัลคาไนซ์ด้วยรังสีบีตามีข้อดีคือทำางานได้ที่

อุณหภูมิห้อง ทั้งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยางเสื่อมสภาพ

ได้ยากกว่าการวัลคาไนซ์ด้วยกำามะถันท่ีอุณหภูมิสูง  

ยางที่ได้มีพันธะการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลท่ีแข็งแรง 

ไม่เสื่อมเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันผลิตภัณฑ์มีอายุ 

การใช้งานยาวนาน และดียิ่งขึ้นไปอีก เทคนิคนี้จะ 

ตัดสายโซ่โปรตีนท่ีอาจก่ออาการแพ้นำ้ายางให้สั้นลง  

ทำาให้ล้างโปรตีนออกได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์จากนำ้ายาง 

ธรรมชาติท่ีผ่านการวัลคาไนซ์ด้วยลำาอิเล็กตรอนจะไม่มี

โปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ปนอยู่ หรือมีอยู่น้อยมาก

  ทีมนักวิ จัยของห้องปฏิ บัติการวิ จัยเคร่ืองเ ร่ง 

อิเล็กตรอนเชิงเส้น  (PBP-CMU  Electron Linac  

Laboratory)  ของศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและ 

ลำาอนุภาค (Plasma and Beam Physics Research  

Facility) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาโครงการ 

วิ จัยเคร่ืองเร่งอิ เล็กตรอนเชิงเส้นแนวตรงสำาหรับ 
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เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการเกษตร  (ภาพซ้าย) เจ้าหน้าท่ีเทคนิคของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน)  กำาลังติดตั้งระบบเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงเพ่ือการอาบผลไม้ให้ปลอดเชื้อ  (ภาพขวา) ไดอะแกรม
ของระบบเครื่องเร่งแนวตรงดังกล่าว (ภาพเมื่อ มกราคม ค.ศ. 2020)
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การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติขึ้น เพื่อรีเอ็นจิเนียริง 

และสร้างประกอบเคร่ืองเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนแนวตรง 

โดยใช้ส่วนประกอบบางส่วนจากเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอน 

แนวตรงทางการแพทย์ (Medical Linear Accelera- 

tor) ซ่ึงได้ รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลมหาราช 

นครเชยีงใหม ่ และอปุกรณห์ลายสว่นท่ีไดพั้ฒนาขึน้เอง 

ภายใต้โปรแกรมวิจัยชื่อ “นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการ 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” โดยมีความ 

ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยด้านการวัลคาไนซ์นำ้ายางธรรมชาติ 

ดว้ยการใชล้ำาอเิลก็ตรอน ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัด ุ

แห่งชาต ิ (MTEC) สวทช. และห้องปฏบัิติการเทคโนโลย ี

ยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย เคร่ืองกำาเนิดลำาอนุภาค 

อิเล็กตรอนท่ีได้จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นการเกิดการเชื่อม 

ขวาง (Crosslinking) ด้วยลำาอิเล็กตรอนเคร่ืองแรกท่ี 

สร้างขึ้นในประเทศไทย และอาจต่อยอดไปใช้กระตุ้น

การเกิดการเชื่อมขวางในพอลิเมอร์ต่าง ๆ อีกหลายชนิด 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ
การบำาบัดโรคมะเร็งด้วยรังสีมีพัฒนาการมาอย่าง 

ต่อเนื่องจากรังสีเอกซ์พลังงานตำ่า รังสีแกมมาจาก 

แรโ่คบอลต์ จนมาถงึรงัสเีอกซ์พลงังานสงู จุดมุง่หมาย 

คือให้รังสีปริมาณสูงท่ีก้อนมะเร็ง และลดปริมาณรังสี 

ต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด การใช้ 

อนภุาคโปรตอนถอืเป็นความกา้วหนา้ไปอกีขัน้ และเปน็ 

วิ ธีที่ ได้ รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วิธีหนึ่ง

  เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ใน ค.ศ. 

2020 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไดจ้ดั

ทำาโครงการศูนย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาค

โปรตอน ซ่ึงยงัไมม่กีารบำาบัดชนดินีใ้นประเทศไทยและ

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่ม 

วางแผนท่ีจะนำาอนุภาคโปรตอนมาใช้รักษาผู้ป่วยต้ังแต่  

ค.ศ. 2014 ดว้ยการศกึษาความเปน็ไปได้ รวมทัง้การ 

เตรียมบุคลากรให้มีผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์ 

โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  เป็นอาคาร 

ใต้ดิน ลึก  15 เมตร หรือเท่ากับสามช้ัน  รองรับ 

เคร่ืองโปรตอนที่ประกอบด้วยส่วนของเคร่ืองเร่งอนุภาค 

หรือ “ไซโคลตรอน” นำ้าหนัก 90 ตัน และส่วนของ 

หัวเคร่ืองฉาย  ซ่ึงสามารถหมุนได้รอบตัวผู้ ป่วย 

นำ้าหนัก 280 ตัน

Thai CERN_Thai_�������.indd   20 24/3/2564 BE   18:15



เคร่ืองเลเซอร์อเิลก็ตรอนอิสระย่านเทราเฮริตซแ์ละอินฟราเรดชว่งกลางพลงังานสงูสดุ 25 MeV  ของมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  เพื่อประยุกต์ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และวิจัยขั้นสูง  เช่น  การวิเคราะห์โครงสร้างระดับ
โมเลกุลของข้าว  ยางพารา  ยา  สารเสพติด  สารอิเล็กโทรไลต์ในอุปกรณ์เก็บพลังงานยุคใหม่  การเปล่ียน
สถานะภาพของกราฟีน  (ภาพบน) แสดงภาพถ่ายบางส่วน  (ภาพล่าง) แสดงไดอะแกรมของเครื่องเลเซอร์
อิเล็กตรอนอิสระดังกล่าว
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  อนภุาคโปรตอนไดจ้ากเคร่ืองเร่งอนภุาคไซโคลตรอน 

ซ่ึงเร่งอนุภาคโปรตอนพลังงานประมาณ  250 ล้าน 

อิเล็กตรอนโวลต์ จุดเด่นของอนุภาคโปรตอนคือ  

เนือ้เยือ่ทีอ่ยูห่นา้ตอ่กอ้นมะเร็งจะไดรั้บปริมาณรังสนีอ้ย 

และเนือ้เยือ่ท่ีอยูห่ลงัตอ่กอ้นมะเร็งแทบไมไ่ดรั้บรังสเีลย  

สามารถลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณรังสีท่ี 

อวัยวะสำาคัญข้างเคียง ซ่ึงเป็นข้อดีเหนือการบำาบัด 

ด้วยรังสีเอกซ์

  ดังนั้นการใช้อนุภาคโปรตอนจึงเป็นการบำาบัดด้วย 

รังสสีมบรูณ์แบบท่ีดกีวา่การรักษาดว้ยรังสเีอกซ์ เพราะ 

ปริมาณรังสีที่สมำ่าเสมอครอบคลุมเป้าบำาบัด บริเวณ 

นอกลำารังสไีดรั้บรังสนีอ้ยทีส่ดุหรือไมไ่ดรั้บเลย แพทย ์

จึงสามารถเพิ่มปริมาณรังสีสูงสุดท่ีสามารถทำาลายเซลล์ 

มะเร็งได้หมด ผลข้างเคียงจากการบำาบัดจะน้อยลง  

เหมาะกบัเดก็และผูส้งูอาย ุ รวมท้ังผูป้ว่ยท่ัวไป  ขณะนี ้

วงการบำาบัดโรคมะเร็งทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจกับ 
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อนุภาคโปรตรอนการใช้อนุภาคโปรตอนจะกลายเป็น

มาตรฐานในการบำาบัดโรคมะเร็งในอนาคต

  เมือ่เร่ิมเปดิใหบ้ริการใน ค.ศ. 2020 ศนูยโ์ปรตอน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  จะสามารถรองรับ 

ผู้ป่วยได้ประมาณปีละ  400 –  500 ราย โดยมีการ

ดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม มีการเก็บข้อมูลและศึกษา

วิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์โปรตอนสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  เป็นหนึ่งในศูนย์รังสีรักษา

ต้นแบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

สร้างคน
ในอีกแง่หนึ่ง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ 

วิศวกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ความสัมพันธ์กับเซิร์นช่วยให้ประเทศไทยสร้างบุคลากร 

รุ่นใหม่  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์และ 

นกัศกึษาไทยไดไ้ปเรียนรู้แลกเปลีย่นประสบการณก์บัครู 

และนักศึกษาจากทั่วโลกที่เซิร์นด้วย

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปศึกษางานที่เซิร์น
โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไป 

ศึกษาดูงานที่เซิร์น (High School Visit Program at  

CERN)  เป็นโครงการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาดูงานท่ีเซิร์นคร้ังละหนึ่ง 

สปัดาห์ เร่ิมโครงการตัง้แต ่ ค.ศ. 2013 เพือ่เปดิโอกาส 

ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่เซิร์น และ 

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

  ปแีรกมกีารจัดสง่นกัเรียนจากโรงเรียนมหดิลวทิยา- 

นุสรณ์ไป 10 คน การดำาเนินงานในปีต่อ ๆ มาได้ขยาย 

โอกาสให้นักเรียนจากท่ัวประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วม 

โครงการ โดยร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในโรงเรียน โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ  วมว.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน 

(JSTP:  Junior Science Talent Project)  ของ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ โรงเรียนจิตรลดา  

และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชปูถมัภ ์ ดำาเนนิการคดัเลอืกนกัเรียนและครูผู้ควบคมุ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จนถึง ค.ศ. 2019 มีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมแล้ว  7 รุ่น แบ่งเป็นนักเรียน  82 คน 

และครูฟิสิกส์ผู้ควบคุมนักเรียน 13 คน

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นเป็นหนึ่งในกิจกรรม 

ที่เซิร์นจัดให้นักศึกษาจากท่ัวโลกได้มีโอกาสเข้าร่วม

โครงการในช่วงฤดูร้อนของทุกปี เฉพาะนักศึกษาที่ 

ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาฟิสิกส์  

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

นักศึกษาจะเรียนรู้พันธกิจของเซิร์นตั้งแต่อดีตจนถึง 

ปัจจุบัน แนวทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิสิกส์ 

อนุภาคในอนาคต ตลอดจนร่วมในการทำางานวิจัย 

ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อาทิ การออกแบบ 

องคป์ระกอบสำาหรับเครือ่งตรวจวดัอนภุาคการวเิคราะห์ 

ข้อมูลที่ได้จากเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค การจำาลองการ

ชนของอนุภาคในเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค การปรับปรุง

ระบบฐานขอ้มลู การวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง

และเปรียบเทียบกับทฤษฎีของฟิสิกส์อนุภาค

  ตลอดเวลา 8 – 12 สัปดาห์ของโครงการ  นอกจาก 

กจิกรรมการบรรยายทางวชิาการ และการเยีย่มชมสถานที ่

ต่าง ๆ ภายในเซิร์นแลว้  นกัศกึษาจะมโีอกาสร่วมทำางาน 

กับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้า รวมถึงได้สัมผัส 

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาหลากหลาย 

สาขาวิชาจากต่างวัฒนธรรม แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  

เพื่อท่ีจะบรรลุพันธกิจในการร่วมการศึกษาและค้นคว้า 

ของเซิร์น จนถึง ค.ศ. 2019 มีนักศึกษาไทยเข้าร่วม 

โครงการแลว้ 10 รุ่น  จำานวน 29 คน  เมือ่กลบัมาตอ้ง 

บรรยาย  พมิพเ์อกสารหรือนำาเสนอในรูปแบบนทิรรศการ 

ถึงประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย

โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น
โครงการครูภาคฤดูร้อนเซิร์นเป็นโครงการท่ีเซิร์นจัดขึ้น 

ตัง้แต ่ ค.ศ. 1998 เพือ่พฒันาการสอนฟสิกิส ์ โดยเฉพาะ 

ฟิสิกส์อนุภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ด้วยการอบรมและการฝึกอบรมเชิ งปฏิ บัติการ  

โดยมุ่งหวังให้ครูที่ผ่านการอบรมนำาความรู้กลับไป 
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เผยแพร่ใ ห้แก่นัก เ รียน  รวมถึ ง ต้องการใ ห้ค รู  

แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอนระหวา่ง

ครูที่เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ

  ในช่วง ค.ศ. 1998 –  2018 เซิร์นได้จัดการอบรม 

และพัฒนาครูแล้ว  12,320  คน จนถึง  ค.ศ.  2019  

ประเทศไทยไดส้ง่ครูฟสิิกสเ์ข้าร่วมโครงการแลว้ 10 รุน่ 

มีครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการ 19 คน ทั้งนี้ครูฟิสิกส์ใน 

โครงการ  เมื่อกลับมาแล้วจะต้องเผยแพร่ประสบการณ์

และความรู้แก่ครูท่านอื่น ๆ และสาธารณชนในวงกว้าง

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค
คนในประเทศไทยสามารถได้รับความรู้ท่ีเกี่ยวกับเซิร์น 

เช่นกัน กิจกรรมในประเทศไทยของโครงการความ 

ร่วมมือไทย  –  เซิร์น เป็นการอบรมความรู้ด้านฟิสิกส์

อนุภาคให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูฟิสิกส์ มี 5 

โครงการ ได้แก่

  1.  โครงการ CERN School Thailand ซึ่งให้ 

ความรู้เกีย่วกบัฟสิกิสอ์นภุาค  เท่าทีผ่า่นมาจัดขึน้ 2 ครัง้  

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ค.ศ. 2010 กับที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน ค.ศ. 2012

  2.  โครงการ Thailand Experimental Particle  

Physics Novice Workshop 4 ครั้ง เป็นการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค วิเคราะห์ผล

การทดลองจริงจากเซิร์น ให้ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองเร่ง

อนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาค 

  3.  โครงการอบรมความรู้พืน้ฐานทางฟสิกิสอ์นภุาค 

เป็นโครงการประจำาปีเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ท่ี 

ได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น

  4.  โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ภูมิภาค)  

เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค

ศูนย์โปรตรอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  (ภาพบน) ผังการวางเครื่องไซโคลตรอน  (ภาพล่างซ้าย) 
แสดงห้องแกนทรี  เม่ือสร้างเสร็จแล้วราวปลายปี  ค.ศ. 2020  (ภาพล่างขวา) สถานะการก่อสร้าง  เม่ือ 
กุมภาพันธ ์ ค.ศ. 2020
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  5.  โครงการอบรม Thailand School on High- 

Energy and Astro-Physics จัดการบรรยายให้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดย

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย

ระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมเหล่านี้ ยังมี

นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัย

ไทยอีกหลายคนซ่ึงศึกษาหรือปฏิบัติภารกิจอยู่ท่ีเซิร์น 

และสถาบันวิจัยช้ันแนวหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ในฐานะส่วน

หนึง่ของการศกึษาวจัิย หรือไดเ้ขา้ไปฝกึงานในระยะหนึง่ 

จึงเป็นบุคลากรที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่ประเทศไทยในอนาคต

บทส่งท้าย
โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ตามพระราชดำาริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี ประสบความ 

สำาเร็จมาตลอด 20 ปีจนปัจจุบันนั้น เพราะประการ 

สำาคัญที่สุดเนื่องมาจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความ 

สำาคญัและประโยชนข์องความรู้พ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

และการประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของฟิสิกส์

นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งการสร้างโอกาสให้

ทัง้นกัเรียนมธัยมศกึษา ครู นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

และโทถึงปริญญาเอก และนักวิจัยมีโอกาสได้ร่วม 

ปฏบัิตงิานในองคก์รระดบัโลก ประการถดัมา สมเดจ็- 

พระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี 

การตดิตามงานอยา่งใกลช้ดิ  ทรงมอบหมายใหเ้ลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ศาสตรา- 

จารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) ทำาหน้าที่ประสานงานกับ 

ทางเซิร์นและหน่วยงานฝ่ายไทยสนองพระราชดำาริ 

อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ รวมทั้งการถวายรายงาน 

ในการประชุมประจำาปีของคณะกรรมการมูลนิ ธิ  

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทุกคร้ัง  สำานักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ 

สถาบนัวจัิยแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) กไ็ดรั้บ 

พระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ด้วยเป็นอย่างดี ประการสุดท้าย หน่วยงานทั้งใน 

และต่างประเทศมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบารมี 

และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราช- 

กมุารี  ทีท่รงงานมใิช่เพือ่พระองคเ์อง  หากเพือ่ประโยชน ์

ของท้ังคนไทยและมนุษยชาติอย่างแท้จริง จึงได้เข้า 

ร่วมถวายงานกันอย่างพร้อมเพรียงตามพระราชดำาริ

ตลอดมา 

24   2 0  ป ี ค ว า ม ส ัม พั น ธ ์ไ ท ย - เ ซ ิร์ น

(ภาพบน) การอบรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเดนิทาง  ณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี ค.ศ. 2018 
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ตวัอย่างกิจกรรมนักเรยีนมธัยมศกึษา  นักศกึษามหาวทิยาลยั  และครฟิูสกิสภ์าคฤดรูอ้นท่ีเซริน์  (ภาพบนขวา) 
นักเรียนมัธยมศึกษาไทยร่วมกับนักเรียนชาติอ่ืนทำา cloud chamber ค.ศ. 2019  (ภาพล่างซ้าย)  นักศึกษา 
มหาวทิยาลยัไทย ป ี ค.ศ. 2018  เย่ียมชมเครือ่งเรง่อนุภาค Proton Synchrotron  (ภาพลา่งขวา)  ครฟูสิกิสไ์ทย  

ปี ค.ศ. 2014  ร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์รอฟล์  ดีเทอร์  ฮอยเออร์  ผู้อำานวยการใหญ่เซิร์น
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หน่วยงานร่วมโครงการ
	 1.	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
	 2.	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
	 3.	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 4.	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)
	 5.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 6.		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 7.		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 8.		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 9.		 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
	10.	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
	11.	 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)
	12.	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	13.	 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)
	14.	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)
	15.	 กรมวิชาการเกษตร
	16.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	17.	 มูลนิธิสร้างสรรค์นวัตกรรม	 (ปตท.)
	18.	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	19.	 บริษัทไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)
	20.	 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	21.	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)
	22.	 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย	 
	 	 (โครงการ	 วมว.)
	23.	 โครงการพัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรบัเด็กและเยาวชน	 (JSTP:	 Junior 
	 	 Science	 Talent	 Project)	 ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)
	24.	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
	25.	 โรงเรียนจิตรลดา
	26.	 โรงเรียนกำาเนิดวิทย์

หน่วยงานสนับสนุนงาน 20 ปี  ของความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น
	 1.	 ธนาคารกสิกรไทย	 2.	 กลุ่มบริษัท	 บี.	 กริม

แหล่งข้อมูลบุคคล
	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	 ธัชยพงษ์	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุรินทร์	 อัศวพิภพ
	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชิโนรัตน์	 กอบเดช	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นรพัทธ์	 รีมโนภาษ
	 5.	 ดร.สุพัฒน์	 กลิ่นเขียว	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สาคร	 ริมแจ่ม
	 7.	 นางอุมารัชนี	 แก้วบุดตา

ผู้เรียบเรียง
				นายวิษณุ	 เอื้อชูเกียรติ

ผู้ประสานงาน
				นางกุลประภา	 นาวานุเคราะห์
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เลขที่ 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 81807, 81813-19  

E-mail : info@princess-it.org

หนวยงานหลักในโครงการ

สนับสนุนการจัดพิมพ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เลขที่ 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 81807, 81813-19  

E-mail : info@princess-it.org

หนวยงานหลักในโครงการ

สนับสนุนการจัดพิมพ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขท่ี 73/1 อาคารสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ถนนพระรามท่ี 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2564 7000  ต่อ 81807, 81813-19

E-mail  :  info@princess-it.org

หน่วยงานหลักในโครงการ

สนับสนุนการจัดพิมพ์
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