








สรุปสาระส าคัญ 
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง  

Institute of High Energy Physics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย 
------------------------------------------------ 

1. สรุปสาระส าคัญ:  บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง Institute 
of High Energy Physics, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย (Memorandum of Understanding on 
Academic and Research cooperation between Institute of High Energy Physics, P.R. China and 
Suranaree University of Technology, Chulalongkorn University and National Astronomical 
Research Institute of Thailand, Thailand) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
  1.2 วัตถุประสงค์:  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและ Institute of High Energy Physics   
บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  1.3 กิจกรรม:  1) ความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงการทดลองด้านฟิสิกส์ 
ที่เกี่ยวข้องการการทดลองที่ Daya Bay และ Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)   
2) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และความร่วมมือด้านการวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูง  3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา  4) การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและอบรมเชิงวิชาการ  
  1.4 การเงิน:  
   1.4.1 ในกรณีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ สถาบันเจ้าภาพจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงานที่สถาบันเจ้าภาพ รวมทั้งที่พัก และท่ีท างาน แก่อาคันตุกะ 
   1.4.2 ในกรณีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่ละสถาบันจะพยายามจัดหาทุนและจัดหา
ที่พักให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจนี้ 

1.5 ระยะเวลา: 5 ปี มีผลตั้งแต่วันลงนาม และจะขยายเวลาได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี 
ถ้าไม่มีการยุติหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อตกลงนี้จะยุติได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Institute of High Energy Physics (IHEP), ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัย
ด้าน High Energy Physics ชั้นน าแห่งหนึ่งของโลก งานวิจัยหลักที่ส าคัญคือ particle physics, accelerator 
physics and technologies และ  radiation technologies and application และขณะนี้  IHEP เ ป็ น
หน่วยงานเจ้าภาพในการประสานงานการทดลอง Daya Bay Experiment และประสานงานการจัดสร้าง 
Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการตรวจวัด
นิวตริโน ระหว่าง 66 สถาบันสมาชิกจาก 13 ประเทศท่ัวโลก  

------------------------------------------------------------------ 

















































สรุปสาระส าคัญ 
บันทึกความเข้าใจระหว่าง  

Institute of High Energy Physics และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในการเป็นสถาบันสมาชิกของ JUNO Collaboration 

------------------------------------------------ 

1. สรุปสาระส าคัญ:  บันทึกความเข้าใจระหว่าง Institute of High Energy Physics และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็นสถาบันสมาชิกของ JUNO Collaboration (Memorandum of 
Understanding between The Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences 
and All Member Institutions of JUNO Collaboration on the JUNO Experiment) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
  1.2 วัตถุประสงค์:  เพ่ือเป็นสถาบันสมาชิกของ JUNO Collaboration ในการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ  Institute of High Energy Physics  
ผู้ประสานงานของ JUNO Collaboration ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับสถาบันสมาชิกของ JUNO Collaboration 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีเพ่ิมเติมในอนาคต   
  1.3 กิจกรรม: 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีสุรนารี (และสมาชิกจากสถาบันอ่ืนในประเทศ
ไทย) จะมีส่วนร่วมใน Compensation coils ส าหรับสร้างสนามแม่เหล็กเพ่ือหักล้างกับสนามแม่เหล็กโลกใน
บริเวณที่ติดตั้งหัววัดซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.4 เมตร และติดตั้งตั้งอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 700 เมตร  
2) การแสวงหาทุนสนับสนุนการจัดสร้างและสนับสนุนการทดลอง JUNO 3) การส่งคณาจารย์และนักศึกษาไป
ควบคุมดูแลการทดลองตามตารางเวลาที่ได้รับจัดสรร 4) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง 5) การเข้าร่วมประชุม Collaboration Meeting และประชุมกลุ่มย่อย   
  1.4 การเงิน: สถาบันสมาชิกจะแสวงหาทุนสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีระบุใน Appendix C 
  1.5 ระยะเวลา: มีผลตั้งแต่วันลงนาม ถ้าไม่มีการยุติการด าเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ข้อตกลงนี้จะยุติได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Institute of High Energy Physics (IHEP) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัย
ด้าน High Energy Physics ชั้นน าแห่งหนึ่งของโลก งานวิจัยหลักที่ส าคัญคือ particle physics, accelerator 
physics and technologies และ  radiation technologies and application และขณะนี้  IHEP เ ป็ น
หน่วยงานเจ้าภาพในการประสานงานการทดลอง Daya Bay Experiment และประสานงานการจัดสร้าง 
Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)   
  



 JUNO เป็นการทดลองฟิสิกส์ด้านนิวตริโน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักของการทดลองคือเพ่ือศึกษา
ล าดับชั้นของมวลของนิวตริโน (neutrino mass hierarchy) และเพ่ือตรวจวัดพารามิเตอร์ในการแกว่งกวัด
ระหว่างนิวตริโนด้วยความแม่นย ามากขึ้น การทดลอง JUNO ตั้งอยู่ที่เมือง Jiangmen มณฑล Guangdong 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มตรวจวัดได้ในปี พ.ศ. 2563  
 JUNO เป็นการทดลองที่ใช้ liquid scintillator (LS) ปริมาณมากที่สุดในโลกในการตรวจวัด
นิวตริโน คือประมาณ 20 กิโลตัน บรรจุในถังอะครีลิคทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.4 เมตร ที่ตั้งอยู่ใน
บ่อบรรจุน้ าเพ่ือท าหน้าที่ป้องกัน กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติโดยรอบ รอบถังอะครีลิคมีหลอดโฟโตมัลติ
พลายเออร์ (PMT) จ านวนมากติดตั้งอยู่ เพ่ือตรวจวัดสัญญาณเมื่อนิวตริโนท าอันตรกิริยากับโปรตอน 
อิเล็กตรอนหรืออะตอมของธาตุใน LS นอกจากนี้ การทดลองยังตั้งอยู่ ใต้ดินลึกประมาณ 700 เมตร เพ่ือ 
ลดสัญญาณรบกวน  
 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 66 สถาบันจาก  
13 ประเทศ และยังมีสถาบันสังเกตการณ์ (Observer) อีกจ านวน 8 สถาบัน ส าหรับ JUNO Collaboration  
นอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ยังมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะได้มีความร่วมมือกันเป็นภาคีจากประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกับการทดลอง 
JUNO  

------------------------------------------------------------------ 




