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ผลสมัฤทธิดานการวิจยั

ผลของลาํไอออนพลงังานตําตอเซลลสิงมชีวีติ

รองศาสตราจารย์
ดร.สมศร สิงขรัตน์
Associate Professor
Dr. Somsorn Singkarat

เลนสหนวงพลังงานลําไอออน (รูป ที 1) ไดถูกสรางและติดตังเสรจ็แลวเพือใชผลิตลาํไอออนพลังงานตาํมากและ

สมาํเสมอสําหรับทดลองยงิใสดีเอ็นเอ ผลเบืองตนชีวาไอออนทมีีพลังงานตาํเพียง 30 eV สามารถเหนยีวนาํใหสายดีเอ็น
เอแตกหกัสายเดยีวหรอืแตกหกัทงัสองสายได

ความเปนพษิของอนภุาคนาโนตอดเีอน็เอ

จากการผสมกันทังในแบบแหงและแบบเปยกระหวางทอนาโนคารบอนและแผนนาโนของทังสเตนออกไซดกับดี
เอ็นเอของพลาสมิด ไดสังเกตพบการถูกทําลายของดีเอ็นเอเชนการแตกหักของสายดีเอ็นเอทังสายเดียวและสองสาย
และพบ การกลายพัน ธุของแ บคทีเรี ยดวย ความรุนแรงทีดีเอ็ นเอถูก ทําลาย เพิมขึ นตามเวลาทีไดสัมผั สกับวัสดุนาโ น
ดงักลาวในแบบเอกซโพเนนเชยีล โดยจะเพมิขึนอยางรวดเรว็ในชวงตนในกรณขีองการสมัผสัแบบเปยก

เทคนคิใหมสําหรับปรบัปรงุคณ
ุ ภาพพลอยดวยลาํไอออน

นบัถึงปจจบุัน คณะผูวิจัยไดทําการทดลองอาบพลอยดวยลําไอออนกับพลอยหลายชนิดมาแลวไมตาํกวา 6,000
เมด็ เปนทีประจกัษแนชดัแลววาเทคนคิทไีดคดิคนพฒ
ั นาขึนสามารถชวยพฒ
ั นาคุณภาพของพลอยไดจรงิ ซึงชวยสงเสริม


ให พ ลอ ย มีมูลคา เพิม ขึ นโ ดย ไม ก อ ให เกิดอันตรา ย ใด ๆ ร ปู ท ี 2 เปน เพียงห นึงในหลา ย ตัว อ ย างทีนาสน ใจข อ งผลก า ร
ปรบัปรงุคณ
ุ ภาพพลอยดวยลาํไอออน นันคอืทาํใหพลอยแซฟไฟรสชีมพเูปลยีนเปนสมีวง

การพัฒนาเครืองเรงอนุภาคขนาดกะทดัรดั

Fig.1. The home-made ion beam
deceleration lens. The lens of only
22 cm long is capable of reducing
ion energy from 30 keV down to 20
eV with a beam current up to µA.

เครืองเรงอนภุาคขนาดกะทดัรดัเพอืการปรบัปรงุคณ
ุ ภาพพลอย รนุที 1 (รปูที 3) ไดผานชวงทดสอบการทาํงานไป
ไดดวยดี ปจจบุนัมกีารใชงานอยูเปนประจาํในการอาบพลอย (รูปที 4) นักธรุกจิคาพลอยมาขอใชบรกิารอาบพลอยแลว
หลายทาน (รูปที 5) จึงมีแนวโนมวากระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยทีคณะผูวิจัยไดใชเวลาเปนสิบปในการคิดคน
พฒ
ั นาขึนนันจะมปีระโยชนตอการพฒ
ั นาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศได
4
การพฒ
ั นาระบบ MCE-C D
การพัฒนาระบบไมโครชิป แคปลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส MCE-C4D ขนาดกะทัดรัดรุนที 2 เพือใชแยกสารปริมาณ
นอยมากในเรือนไมโครลิตรทีมีประสิทธิภาพสูงและรวดเรว็ไดประสบความสาํเร็จแลวตามเปาหมายทีตังไว โดยทกุสวน
ของระบบเชนอุปกรณ MCE ทีมีตนทุนตํา (รูป ที 6) และ หนวยอิเล็กทรอนิกสทีใชงานคูกัน ทีมีขนาดกะทัดรัด พกพา
ออกนอกสถานทีได (รูปที 7) ลวนไดรบัการคิดคนและสรางขึนเองโดยคณะผวูจิยัทังสนิ ระบบมปีระสทิธิภาพการทาํงาน
เทยีบเทากบัระบบของคณะผวูจิยักลมุอนืๆ ดงัจะเหน็ไดจากรปูที 8 แตมรีาคาตาํกวามาก

Fig. 2. Ion beam can effectively transform pink sapphire (left) to become violet
sapphire (right) that has higher market value.

Fig. 4. Luminescence of gemstones while being irradiated with nitrogen ion
beam generated from the implanter shown in Fig. 3.
Fig. 3. The self-developed
vertical compact ion implanter. Its total length, from ion
source to target chamber, is
only 1.36 meters.

การใหบริการทางวชิาการ

ใหบรกิารวเิคราะหธาตุ (ดวยเทคนิค PIXE และ IL) รวม 400 ครัง และ
ปรบัปรงุคณ
ุ ภาพพลอยดวยลาํไอออนใหกบัผปูระกอบการรวม 554 เมด็
ศูนยวิจัยฟสิกสของพลาสมาและลำอนุภาค อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท : +66 5394 3379 โทรสาร : +66 5322 2776
Email : somsorn.s@gmail.com
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Ion Beam Physics and Applications Research Laboratory
Research Achievements
Low energy ion beam effects on biological materials
An ion beam deceleration lens (Fig. 1) was constructed and
installed for uniform ultra-low-energy ion beams to bombard DNA.
Preliminary test showed that ions with energy as low as 30 eV could
induce DNA single and double strand breaks.

Toxicity of nanoparticles on DNA
Carbon nanotubes and tungsten oxide nanoplates were simply
mixed with naked DNA plasmid in either dry mode or wet mode.
Certain types and degrees of DNA damage were observed, such as
single strand break and double strand break, and bacteria mutation
was conﬁrmed. The DNA damage increased with the contact time in
an exponential manner and increased more rapidly in the initial
stage for the wet contact.

Fig.5. The implanter has already been given service to several groups of local
gem traders.

Novel gemstone improvement by ion beam technique
Up until now, we have worked with more than 6,000 pieces of
several types of gemstones. It is certain that our technique can
really improve the quality, and in turn the market value, of
gemstones. Fig. 2 shows one amazing effect, among many, of a
nitrogen ion beam on sapphire.

Development of compact ion implanter
The ﬁrst generation of a self-developed compact ion implanter
(Fig.3) has passed its run test period succesfully and is now routinely being used for gem irradiation (Fig. 4). A wide variety of corundum
from local gem traders had been treated by this implanter (Fig.5).

Development of MCE-C4D system
The development of the second generation compact system
of microchip capillary electrophoresis (MCE) with capacitively
coupled contactless conductivity detection (C4D) has been
completed. The single use MCE device (Fig. 6) and the associated
electronic units (Fig. 7) were all designed, developed and constructed by ourselves. The system performs well up to standard level, as
can be seen in Fig. 8.

Fig.6. Low cost single use PDMS based MCE device designed and fabricated
by our group.

Academic Services
Providing services 400 times on ion beam analysis (PIXE & IL)
and 554 gems using ion beam modiﬁcation for local gem traders.
Fig.8. Electropherogram received for a sample containing three non-organic ions.
Experimental parameters:
sample 20 mM KCl/NaCl/LiCl;
running buffer 20 mM
MES/His, pH 6.1; separation
channel length 3.5 cm;
separation voltage 600 V.

Fig.7. The self-developed MCE-C4D system with plug-in MCE device at the top.

Contact

Plasma and Beam Physics Research Facility, Neutron Building
Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel : +66 5394 3379 Fax : +66 5322 2776
Email : somsorn.s@gmail.com
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Three-dimensional and cut-view of the
side-coupling thermionic PBP-CMU RF-gun.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิตรลดา ทองใบ
Assistant Professor
Dr. Chitrlada Thongbai

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

1. ระบบผลิตอิเล็กตรอนความยาวหวงเฟมโตวินาที
พลังงาน 6 -10 MeV
2. ระบบผลิตรังสีเทราเฮิรตซ (THz) และ ชุด THz
สเปกโทรมิเตอร
3. ผลการศึกษาทางอารเอฟ และการจำลองแบบสาม
มิติของปนอารเอฟอิเล็กตรอน
4. ผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเรงอนุภาค
ปจจุบัน ใหสามารถใชเปนระบบผลิตอิเล็กตรอนสำหรับ
เลเซอรอิเล็กตรอนอิสระ
5. ตนแบบแมเหล็กไฟฟาอันดูเลเตอรที่มีความยาว p
= 55 มิลลิเมตร

การใหบริการทางวิชาการ

1. ใหคำแนะนำเกีย่ วกับระบบเครือ่ งเรงอนุภาคและการ
ออกแบบและสรางสวนประกอบตาง ๆ ของระบบเครื่องเรง
อนุภาค
2. ใหบริการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยฯ และแสดง
นิทรรศการ

Electric ﬁeld vectors (left), electric ﬁeld distribution (right) and magnetic ﬁeld distribution (bottom)
inside the RF-gun.

Schematic diagram of the PBP-CMU linear accelerator system.

หองปฏิบัติการวิจัยลำอิเล็กตรอนและโฟตอนหวงเฟมโตวินาที
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 โทรศัพท : +66 5394 3379 โทรสาร : +66 5322 2776
Email : chitrlada.t@cmu.ac.th
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Femtosecond Electron and Photon Pulses Research Laboratory
Research Achievements
1. The PBP-CMU linear accelerator system to generate femtosecond electron bunches at 6 - 10 MeV.
2. THz radiation source and THz spectrometer.
3. RF study and 3D simulations of a side-coupling RF electron
gun.
4. Investigation and optimization of the current accelerator
system for a THz-IR free electron laser.
5. Prototype of a 55 mm undulator electromagnet.

Academic Services
Schematic layout and components of the possible FEL injector system at
Chiang Mai University.

1. Provide academics and technology advices on accelerator
systems and components.
2. Laboratory visits and research exhibitions.

Prototype of a undulator electromagnet with λp =55 mm.

Quadrupole magnet and its magnetic ﬁeld lines.

Klystron inspection and maintenance.

จัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหง
ชาติสวนภูมิภาค

Contact

Femtosecond Electron and Photon Pulses Research Laboratory
Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel : +66 5394 3379 Fax : +66 5322 2776
Email : chitrlada.t@cmu.ac.th
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1. การสรางฟลม ซิลกิ อน
ออกไซด (SiOx) และฟลม
SiOx ที่มีสมบัติชอบน้ำบน
รองศาสตราจารย์
ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ผิ ว ฟ ล  ม PLA เพื ่ อ เปรี ย บ
Associate Professor
Dr. Dheerawan Boonyawan
เทียบสมบัติของฟลม SiOx
และผลต อ การดู ด ซั บ ของ
โปรตีน bovine serum albumin (BSA) เพื่อประโยชนตอ
การลงเกาะของเซลลชนิดตาง ๆ
2. ระบบเจ็ทพลาสมาเย็นเพื่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ชนิด E. faecalis ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียภายในชองปากชนิด
หนึ่งบนอาหารแข็งในจานเลื้ยง รวมกับภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และใชสำหรับการเรงการงอกของเมล็ดกาแฟ
3. การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ดวย
พลาสมาจากกาซผสมแอมโมเนียและอารกอน เพื่อทำให
เกิดหมูฟงกชัน หรือ ความขรุขระหรือองคประกอบทางเคมี
ใหตอบสนองตอโปรตีนและเซลลเฉพาะอยาง โดยศึกษาถึง
ความเชื่อมโยงระหวางโปรตีน Human Serum Albumin
(HSA) และ Human Fibrinogen (HFb) ที่ถูกเลือกดูดซับ
กับพฤติกรรมของเซลลเฉพาะอยางที่เหมาะสมกับการนำไป
ใชในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ พบวาพื้นผิวที่ดัดแปรเกิดความ
ชอบน้ำมากขึ้นจากการเพิ่มหมูฟงกชั่นที่มีขั้ว เชน หมูเอมีน
เอไมด

การใชพลาสมายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ในการทดลองนี้ไดใชกาซฮีเลียมและกาซผสมฮีเลียมกับ
ออกซิเจน 1-2 % พบวาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได
การใหบริการทางวิชาการ
การใชระบบเจ็ทพลาสมาเย็นเพื่อการฆาเชื้อแบคทีเรีย อยางมีประสิทธิภาพ
ชนิด E. faecalis ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียภายในชองปากชนิด
หนึ่ง บนอาหารแข็งในจานเลี้ยง รวมกับภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอและพลังงานสะอาด
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท : +66 5394 3379 โทรสาร : +66 5322 2776
Email : dherawan@chiangmai.ac.th
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Plasma-Bio and Clean Energy Research Laboratory
Research Achievements
1. Surface wettability enhancement of silicon
oxide (SiOx) ﬁlms deposit onto poly (lactic acid)
(PLA) substrate for protein adsorption and cell
attachment and proliferation study.
2. Cold Plasma Jet for E. faecalis bacteria
decontamination / sterilization and early germination of bean seeds.
3. Plasma surface modiﬁcation of poly
(lactic-acid) for preferential protein and cell
response. The research utilize argon/ammonia
plasma and protein adsorption verify with Human
Serum Albumin (HSA) and Human Fibrinogen (HFb).

Plasma equipment co-research and
development with PBC Co.,Ltd. under
ThEP-TCELS ‘s MoU.
Contact
Plasma-Bio and Clean Energy Research Laboratory
Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tell : +66 5394 3379 Fax : +66 5322 2776
Email : dherawan@chiangmai.ac.th
ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¢Í§ÅÓÍ¹ØÀÒ¤áÅÐ¾ÅÒÊÁÒ
(Research Center in Particle Beam and Plasma Physics)

PPP

26

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
ÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¿ÊÔ¡Ê Thailand Center of Excellence in Physics

ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾ÅÒÊÁÒáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø¢Ñ้¹ÊÙ§
ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
Assistant Professor

Dr. Boonchoat Paosawatyanyong

หองปฏิบตั กิ ารวิจยั พลาสมา
และเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Plasma and Advanced Materials Technology Research
Laboratory) คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่ม
ตนจากการจัดตั้งเปนกลุมวิจัย

พลาสมา เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2543 โดยไดขยายขึน้ เปนหองปฏิบตั กิ าร
วิจัยพลาสมาและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง นับแตป 2550 และไดมีความ
กาวหนาดานการวิจัยอยางตอเนื่องมาโดยตลอดในป 2555/56 นี้
กลุม ผูว จิ ยั ประสบผลสำเร็จอยางตอเนือ่ งจากงานวิจยั ในปทผ่ี า นมาโดย
มีผลงานที่หลากหลายไดแก
1. งานวิจัยดานเทคโนโลยีพลาสมาและการประยุกตใช ไดแก
การสังเคราะห วัสดุ diamond-liked carbon thin ﬁlm, conducting polymer และวัสดุชั้นสูงตาง ๆ การปรับปรุงสมบัติของผาและ
เสนใยโดยใชพลาสมาใหเปลี่ยนแปลงสภาพความชอบ/ไมชอบน้ำ
(hydrophilic/hydrophobic) ความทนไฟ (ﬁre retard)
2. งานวิจัยดานฟสิกสวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ไดแก การปรับปรุง
สมบัติเชิงกลของผิวโลหะ โดยวิธีการ Plasma Nitridation, Plasma
Carborization และPlasma-surface Treatment แบบอื่น ๆ การ
เคลือบแข็งผิว ชิน้ สวน เครือ่ งจักรและแมพมิ พ การวิจยั ฟลม บางเคลือบ
ผิวความลื่นสูง การปรับปรุง ดัดแปลงสมบัติของวัสดุโดยการอาบรังสี
และลำอนุภาค รวมถึงการใชวัสดุกำบังรังสี
3. งานวิจยั ดานฟสกิ สวสั ดุอเิ ล็กทรอนิกสและพลังงาน ไดแก การ
ศึกษาสมบัติเชิงแสงของฟลมบางอัลลอยสารกึ่งตัวนำเชิงแสงในกลุม
สาม-หา-ไนไตรด (III-V-Nitride) เชน GaAsN, InGaAsN, การวิเคราะห
สมบัติเชิงแสง และการศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของฟลมบางสำหรับ
ประยุกตใชเปนตัวเก็บประจุขนาดจิ๋ว และอุปกรณตรวจจับแกส
4. งานวิจัยดานฟสิกสวัสดุเพื่อการแพทย ไดแก การพัฒนาฟลม
บางโครงสรางระดับนาโนความแข็งสูงสำหรับอุปกรณทางการแพทย
การสังเคราะหและการหาลักษณะเฉพาะในโครงสรางของฟลมบาง
เพื่อการประยุกตใชเปนวัสดุเชื่อมตอเสริมกระดูก

PAMT students and staffs.

Equipments e.g. Automated Langmuir Probe; TEM; ATR-IR, Raman
and UV-Vis Spectrographs; Device Parameter Analyzer; Laser
Flash Thermal Analysis; Pyroscope and Network Analyzer are
available in-house for the characterization of plasma and
obtained samples.

การใหบริการทางวิชาการ

หองปฏิบัติการวิจัยฯ ยังคงมุงเนนการใหความรูกับหนวยงานใน
ทุกสาขา โดยเฉพาะในภาคเอกชน เชน การจัดสรางเครื่องตนแบบ
Electrospinning เพือ่ การใชงานดานการศึกษา แกบริษทั เทคโนทรานส
และการตรวจสอบสภาพการไมชอบน้ำของพลาสติกภายหลังการปรับ
เปลีย่ นดวยพลาสมาแก บริษทั อทิตยา เบอรลา (ประเทศไทย) เปนตน
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หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาและเทคโนโลยีวสดุขั้นสูง
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : +66 2218 5137, +66 2218-5138, +66 2218-5289
โทรสาร : +66 2253 1150
Email : paosawat@sc.chula.ac.th, boonchoat@asia.com
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Plasma and Advanced Materials Technology Research Laboratory

Our locally made Microwave Resonance Cavity Plasma Reactor
(system with green color), Compact Magnetron Sputtering System
(system with red color) and Inductively coupled RF Plasma
Reactor (system with orange color) are utilized in many research
topics e.g. plasma induced ﬂame-retard fabrics, novel semiconductors, ceramics and conducting polymers syntheses.

Research Achievements
The Plasma and Advanced Materials Technology Research
Laboratory (PAMT), Faculty of Science, Chulalongkorn University
was established in May 2000 initially as the Plasma Research Group.
The group has been expanded in both number of afﬁliated
researchers and equipments and ﬁnally promoted to PAMT in 2007.
In 2012/2013, PAMT researchers continue the previous years
research success in several research direction including:
1. Research on plasma deposition technique and application:
PAMT researchers have illustrated success in the synthesis of
diamond-liked carbon thin ﬁlm, conducting polymer and other
advanced material as well as the modiﬁcation of fabric and ﬁber
utilizing plasma process to enhance their hydrophilic, hydrophobic
and ﬁre retarding properties.
2. Research on industrial materials: PAMT researchers have
developed a novel hybrid plasma source and process which can be
utilized in several plasma nitridation, plasma carborization and
other plasma-surface treatments of industrial materials. The
process can be used to improve the surface hardness of molds and
other machinery parts.
3. Research on electronic materials: Part of our research
involved the studying of semiconducting alloys synthesized by
plasma process. The materials synthesized were III-V-Nitride i.e.
GaAsN and InGaAsN. The obtain samples were optically character-

ized to be best utilized as nano-capacitors or gas sensor.
4. Research on the materials for medical purpose. PAMT
researcher has also developed plasma process for medical materials fabrications and modiﬁcations such as the deposition of super
hard nano-ﬁlm to be coated on medical tools.

Academic Services
PAMT main aim is to collaborate with all unit in all sector
especially with private sector. In 2012/2013 our researchers have
worked with Tecnotrans Co. Ltd in developing prototype of Electrospinning system for pedagogical usage. A success collaboration
effort is also establised between PAMT and Aditya Berla (Thailand)
Public Co. Ltd in on going project, which is the determining of
hydrophobic recovery effect for the plasma exposed cast epoxy
specimens.

Contact

Plasma and Advanced Materials Technology Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, THAILAND
Tel : +66 2218 5137-8, +66 2218 5289 Fax : +66 2253 1150
Email : paosawat@sc.chula.ac.th
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(Research Center in Particle Beam and Plasma Physics)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
Assistant Professor
Dr. Nirun Witit-anun

Invited speaker at The Federation
of THAI Industries (FTI).

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

1. พัฒนาชั้นเคลือบแข็งของสารประกอบไนไตรดสามชนิดของฟลมบาง
ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด (TiAlN) สำหรับใชเคลือบอุปกรณและเครื่องมือ
ทางชางประเภทตาง ๆ เพื่อยืดอายุการใชงาน
2. พัฒนาชั้นเคลือบใสนำไฟฟาของฟลมบางซิงคออกไซดเจืออะลูมิเนียม
(AZO) ดวยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปตเตอริงแบบรวม สำหรับการประยุกตทำ
เซลลแสงอาทิตย
3. พัฒนาฟลมบางเซอรโคเนียมไนไตรด (ZrN) สำหรับประยุกตในการ
เคลือบสวยงาม
4. พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสำหรับอุตสาหกรรม (กลองตลับเมตรเคลือบ
โลหะ) ในโครงการคูปองนวัตกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การใหบริการทางวิชาการ
1. ใหคำปรึกษา/แนะนำ/แกปญ
 หา ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
แกภาคอุตสาหกรรม
2. แสดงผลงานวิจยั ดานอุตสาหกรรมในงาน “SUBCON Thailand 2012”
3. ใหคำปรึกษาในการสรางเครื่องเคลือบของภาคอุตสาหกรรม
4. ตีพมิ พบทความวิชาการทัว่ ไปในนิตยสารเพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั แกภาค
อุตสาหกรรม
5. ไดรับเชิญใหบรรยายพิเศษแกผูสนใจซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

ZrN thin ﬁlm for decorative coating.
Prototype of tape rule case coated by metal.

หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตรพื้นผิว ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท : +66 3810 3084, +66 3810 3082 โทรสาร : +66 3810 3084
Email : nirun@buu.ac.th
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Plasma for Surface Sciences Research Laboratory
Research Achievements
1. Development of ternary nitride hard coating of titanium
aluminum nitride thin ﬁlm (TiAlN) for applied on surface of equipment and instrument to extended life of usage.
2. Development of transparent conductive oxide coating of
zinc oxide doped aluminum thin ﬁlm (AZO) by reactive magnetron
co-sputtering method for solar cell application.
3. Development of zirconium nitride thin ﬁlm (ZrN) for decorative coating application.
4. Development of production prototype for industry (tape rule
case coated by metal) in Innovation Coupon Project by The Federation of THAI Industries (FTI).
The group visited PSS Research Laboratory.

Academic Services
1. Consultation / advice / solving the problem in production
line and development of new product for industry sector.
2. Exhibition show in “SUBCON Thailand 2012”.
3. Industrial consultation for development of vacuum coater
for industry sector.
4. Published general articles in magazine for research industry
sector.
5. Invited speaker for research presentation, hosted by The
Federation of THAI Industries (FTI).

Industrial consultation for development of vacuum coater.

Exhibition show in “SUBCON Thailand 2012”.

Invited speaker at “SUBCON Thailand 2012”.

Contact

Plasma for Surface Sciences Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Sciences, Burapha University, Chonburi 20131, THAILAND
Tel : +66 3810 3084, +66 3810 3082 FAX : +66 3810 3084
Email : nirun@buu.ac.th
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ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

ทีมวิจยั

1. การสรางองคความรูใ หม ๆ ในการใชพลาสมาเย็นเพือ่ ยับยัง้ การเติบโตของ
เชื้อรา สามารถตีพมิ พผลงานวิจยั เกีย่ วกับการยับยัง้ เชือ้ ราโดยพลาสมาเย็นในวารสาร
ระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูล ISI เปนกลุมแรก ๆ ของโลก มีศักยภาพใน
การพัฒนางานวิจัยทางดานพลาสมาในระดับตน ๆ ของประเทศ สามารถสราง
พลาสมาไดทกุ ชนิด ทัง้ พลาสมาทีค่ วามดันต่ำและพลาสมาทีค่ วามดันบรรยากาศ
มีเทคโนโลยีการควบคุมความตางศักยสูง การควบคุมคลื่นวิทยุ และการควบคุม
คลื่นไมโครเวฟกำลังสูง
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อการประยุกตทางกสิกรรม
อยางตอเนื่องเปนเวลา 10 ป ทำใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับฟสิกสและ
วิศวกรรมของคลื่นไมโครเวฟ สามารถออกแบบและสรางระบบการควบคุมคลื่น
ไมโครเวฟในระดับอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช
พลังงานสูงเปนกลุม แรก ๆ ของประเทศ มีศกั ยภาพในการนำเทคโนโลยีไมโครเวฟ
ไปใชในการอบแหงปลา อบแหงผักสมุนไพรและชา อบแหงรังนกแอน อบแหงไม
ยาง อบแหงยาง อบแหงขาวเปลือก อบแหงเซรามิกส Sintering of Ceramics
ละลายปลาแชแข็งและนึ่งใหสุก อบแหงขาวพอง ทำลายไขและตัวมอดในไมยาง
ทำลายมอดในขาวเปลือก เปนตน สามารถถายเทคทอดโนโลยีไปสูภ าคเอกชนเพือ่
การผลิตเทคโนโลยีไมโครเวฟในเชิงพานิชย เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจ
SME เชน ขาวพอง ลูกเดือย และสมุนไพร และอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
ยางโอริง อุตสาหกรรมของเด็กเลนจากไมยาง เปนตน
การใหบริการทางวิชาการ
1. การถายทอดเทคโนโลยีการควบคุมกำลังไมโครเวฟใหกับภาคเอกชน
บริษัท ประดูเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. การพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกึ่งสุกใหกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จ.สงขลา
ซึ่งจะสามารถลดการใชไฟฟาไดประมาณ 0.33 หนวยตอกิโลกรัม
3. การสรางเครือ่ งทำลายมอดขนาดกำลัง 72 kW ใหกบั บริษทั แปลนครีเอชัน
ซึ่งทำใหบริษัทสามารถสงออกของเลนเด็กจากไมยางพาราไปจำหนายในตลาด
ยุโรป ญี่ปุน อเมริกา และอีก 70 กวาประเทศ โดยไมถูกกีดกันทางการคา เนื่อง
จากบริษัทไมจำเปนตองใชสารเคมีในการกำจัดมอด
4. การปรับปรุงระบบควบคุมกำลังของเครือ่ ง Polymer Curing ของบริษทั
เอ็น ดี อินเตอรพารท จ.ชลบุรี
5. การพัฒนาชุมชนตนแบบโดยใชเทคโนโลยีไมโครเวฟในการผลิตขาวพอง
แมบุญจิตร ที่อยู 319/2 ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6. การพัฒนาเครื่องอบแหงผลิตภัณฑขบเคี้ยวดวยคลื่นไมโครเวฟเพื่อการ
สงออก บริษัทยงสวัสดิ์พืชผลวังสะพุง จำกัด อ.วังสะพุง จ.เลย
7. การศึกษาความเปนไปไดในการอบแหงดินเหนียวดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
บริษัท IMD กรุงเทพฯ
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ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีไมโครเวฟเพือ่ การแปรรูปอาหาร

8. การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งตนแบบเครือ่ งระเหยสารภายใตระบบสุญญากาศ
และเครือ่ งอบแหงดวยพลังงานไมโครเวฟสำหรับการอบแหงและสกัดสารจากพืช
สมุนไพรบนพืน้ ทีส่ งู สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9. การศึกษาความเปนไปไดในการทำขาวแตนปราศจากน้ำมัน บริษทั D.D.
Allwood Co.,Ltd กรุงเทพฯ
10. การพัฒนาเทคโนโลยีตน แบบสำหรับการฆาเชือ้ บนวัสดุทางการแพทย
บริษัทโฟโตไบโอแคร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11. การศึกษาความเปนไปไดในการอบแหงไมยางดวยคลืน่ ไมโครเวฟ บริษทั
ซันพาราเทค จำกัด จ.สุราษฎรธานี
12. การพัฒนาเครือ่ งฆาเชือ้ ในอุจจาระดวยพลงงานไมโครเวฟ School of
Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13. การทดลองศึกษาความเปนไปไดในการอบแหงไมยางดวยคลืน่ ไมโครเวฟ
เชิงพาณิชย บริษัทซันพาราวูด จ.สุราษฎรธานี

ลูกเดือยอบแหงดวยไมโครเวฟ

เครื่องทำลายมอดและไขมอดในไมยางขนาดกำลัง 72 kW สำหรับอุตสาหกรรม

หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกตทางกสิกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท : +66 7567 2931, โทรสาร : +66 7567 2004
Email : nmudtorl@wu.ac.th
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Plasma Technology for Agricultural Applications Research Laboratory
Research Achievements
1. Developments of cold atmospheric plasmas for inhibition of
microbial growth on food, fruit and packaging.
2. Developments of microwave physics and engineering for
heating applications, such as drying, tempering and sintering and
weevil control.

Academic Services

Development of food products for local communities.

1. Transfer microwave technology to private companies for
commercialization.
2. Production of industrial microwave system for weevil control
in rubber wood for child’s wood toy industry.
3. Productions of microwave drying systems for communities
and SME developments.

Atmospheric cold plasma system.
Conveyor microwave heating system for food industry.

Low pressure microwave evaporator.

Atmospheric plasma brush for inhibition of microbial growth.

Contact

Plasma technology for agricultural applications research laboratory
School of Science, Walailak University, 222 Taiburi, Tasala, Nakhon si thammarat 80160, THAILAND
Tel : +66 5667 2931 Fax : +66 7567 2004
Email : nmudtorl@wu.ac.th

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¢Í§ÅÓÍ¹ØÀÒ¤áÅÐ¾ÅÒÊÁÒ
(Research Center in Particle Beam and Plasma Physics)
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รองศาสตราจารย์
ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ
Associate Professor
Dr. Pikul Vanichapichat

Fungal tolerant test
on chitosan membranes, before and
after being irradiated
with nitrogen and
argon beams.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

1. พบวาเมมเบรนไคโตซานเทานั้นที่สามารถทนเชื้อราไดภายหลังการอาบ
ดวยลำไอออนไนโตรเจนและอารกอน และพบวาเมมเบรนเซลลูโลสทนทานตอ
เชื้อราและจุลชีพได ภายหลังการอาบดวยลำอิเล็กตรอน
2. ไดระบบเคลือบเมมเบรนเซรามิกดวยพอลิเมอรเหลว โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพือ่ ควบคุมการหมุนของทอเซรามิกและระบบควบคุมความเร็วของ
อุปกรณฉีดพนพอลิเมอรในแนวนอนตามความยาวของทอเซรามิก
3. ไดเมมเบรนคอมโพสิตระหวางไคโตซานและเซรามิก Al203/TiO2 ที่
สามารถกรองสารละลายฟลูออไรด 100 ppm ไดในอัตรา 5-7 Lh-1m-2 กรอง
สารละลายแคดเมียม 10 ppm ไดในอัตรา 4.5-6.5 Lh-1m-2 สามารถกักกัน
ฟลูออไรดและแคดเมียมได 59-67% และ 64-78% ตามลำดับ
4. ไดเมมเบรนคอมโพสิตทีใ่ ชพอลิเมอรทผ่ี ลิตไดเองในประเทศ กระบวนการ
เคลือบพอลิเมอรสามารถผันแปรขนาดรูของเมมเบรนจึงสามารถกรองสารแขวน
ลอยในระดับตาง ๆ ที่ตองการได และหากสามารถใชกับเครื่องอาบลำอนุภาคได
เชื่อวาจะมีสมบัติตานจุลชีพได และลดการอุดตันของโปรตีนได
5. ผลิตเมมเบรนดวยวิธีการกัดรอยนิวเคลียร โดยใชแผนฟลมพอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลต ซึง่ ผานการระดมยิงดวยอนุภาค Ni-58 พลังงาน 10.7 MeV/u จาก
เครือ่ งเรงอนุภาค ความสัมพันธ n = 19.49e-0.17x โดยที่ n คือ ความหนาแนน
ของรูพรุนในเมมเบรน
6. เมมเบรนที่ผลิตไดมีขนาดรูพรุนแปรผันตั้งแต 100-300 นาโนเมตร ใน
แผนเดียวกัน โดยมีความสัมพันธระหวางขนาดรูพรุนและระยะบนแผนเมมเบรน
ดังสมการ d = 8.71x + 87.72 โดยที่ d คือ เสนผานศูนยกลาง (nm), x คือ ระยะ
ทางบนแผนเมมเบรน (cm) โดยสามารถควบคุมให nπr4 มีคาคงที่ตลอดทั้งแผน
เมมเบรน เพือ่ ใหไดอตั ราการไหลผานของน้ำผานเมมเบรนมีคา คงทีต่ ลอดทัง้ แผน

การใหบริการทางวิชาการ

มีแผนจะจัดอบรมการใชอปุ กรณกอ น 30 กันยายน 2556 ใหแกนกั วิจยั ของ
หองปฏิบตั กิ าร

หองปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : +66 7428 8754, โทรสาร : +66 7455 8849
Email : pikul.v@psu.ac.th
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Fungal tolerant tests on cellulose membranes, before and after electron beam
irradiation.

Dried prawn wrap using cellulose membranes irradiated by electron beam (left),
compared with polyethylene membranes (right).

Flow-cell was produced to test water ﬂow rate.

Polycarbonate ﬁlm was bombarded
by ion beam (58 Ni, 10.7 MeV/u
GANIL) and represent the function
distance x associated with a number
of tracks n(x).

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
ÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¿ÊÔ¡Ê Thailand Center of Excellence in Physics

33

Membrane Science and Technology Research Laboratory
Schematic representation
of a track-etched membrane
with a gradient of pore
radius r(x).

Diagram showing a control system for polymer spray-coating on ceramic
membranes. (a) Electronic control system (b) Ceramic membrane holders
attached with a rotation control system using a step motor.

A picture of tubular ceramic membrane holder unit.

A picture of polymer
spray-coating system
for tubular ceramic
membranes.

Surface pore diameter as a function
of etching time in NaOH 2N at 50°C.

(Graph) Plots to illustrate the
function distance x associated with a linear gradient of
pore size r(x) to get permeability constant.

Research Achievements
1. Chitosan membrane could tolerate fungal growth after being
irradiated with nitrogen and argon ion beams. Meanwhile, cellulose
membrane possessed the same property after being irradiated with
electron beam.
2. A machine for polymer spray-coating on ceramic support has
been constructed. It was computerized using two step motors for
ceramic rotation and the horizontal polymer coating speed, which
is parallel to the ceramic tube.
3. The obtained composite membranes exhibited 5-7 Lh-1m-2
permeation ﬂux of 100 ppm NaF solution and 4.5-6.5 Lh-1m-2 ﬂux of
10 ppm cadmium solution. The achieved rejection was 59-67% and
64-78%, respectively.
4. Composite membranes between polymers and ceramics are
possibly made using waste from agricultural product as polymer
coating materials. If being irradiated with particle beams, it is
possible to obtain composite membrane with anti fungal property
and reducing protein fouling.
5. Polycarbonate ﬁlm was bombarded by ion beam (Ni-58, 10.7
MeV/u GANIL) from an accelerator. The latent track were etched by
chemical track-etched process. Morphological property of the ﬁlm
was characterized by scanning electron microscope (SEM). The
relationship between pore density in membrane (n) and distance
on membrane (x) can be written as n = 19.49e-0.17x.
6. The pore size are 100-300 nm along the membrane length.
The relationship between pore diameter (d) and distance on
membrane (x) can be written as linear regression d = 8.71x + 87.72.

Academic Services
In plan before 30 Sept.; Demonstration of polymer spray-coating on ceramic membranes to membrane staff at PSU.

Contact

Membrane Science and Technology Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkla 90112, THAILAND
Tel : +66 7428 8754 Fax : +66 7455 8849
Email : pikul.v@psu.ac.th

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¢Í§ÅÓÍ¹ØÀÒ¤áÅÐ¾ÅÒÊÁÒ
(Research Center in Particle Beam and Plasma Physics)
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ศาสตราจารย์
ดร.จิติ หนูแก้ว
Professor
Dr. Jiti Nukeaw

Flexible bistable memory device and its
structure.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

1. ความรูดานการปลูกฟลมบางสารกึ่งตัวนำอินทรียซิงคพทาโลไซยาไนนที่เจือดวยโลหะอินเดียมดวยอัตรา
การระเหยสารที่แตกตางกัน โดยระบบระเหยสารดวยความรอนจากแหลงกำเนิดหลายแหลง
2. ความรูดานการปลูกฟลมบางสารกึ่งตัวนำอินทรียคอปเปอรพทาโลไซยาไนนที่เจือดวยโลหะดีบุกดวยอัตรา
การระเหยสารที่แตกตางกัน โดยระบบระเหยสารดวยความรอนจากแหลงกำเนิดหลายแหลง
3. อุปกรณหนวยความจำแบบสองสถานะในโครงสรางแบบสามชัน้ Alq3/Al/ZnSe ทีส่ รางบนฐานรองรับพลาสติก
ที่สามารถโคงงอได

การใหบริการทางวิชาการ

Surface of 100 mm thick In doped
ZnPc thin ﬁlms with evaporation
rate of (a) 1:4 Hz/Sec (b) 2:4 Hz/Sec
(c) 4:4 Hz/Sec.

NSP

1. รวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2012: Past, Present and Future of Physics
2. การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี หัวขอ “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกตใชวัสดุนาโน” ณ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง (สจล.)
3. การอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการใชวสั ดุนาโนเพือ่ การเกษตร ณ ศูนยวจิ ยั นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตร
4. การอบรมการใชวสั ดุนาโน ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลลือคำหาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
5. การอบรมการใชวัสดุนาโน ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
6. การอบรมการใชวสั ดุนาโน ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
7. การอบรมการใชวัสดุนาโน ณ โรงเรียนรมเกลา ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
8. การอบรมการใชวัสดุนาโน ณ โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9. การอบรมการใชวัสดุนาโน ณ โรงเรียนนาบอคำวิทยาคม ตำบลนาบอคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¹Òâ¹Êà¡Å¿ÊÔ¡Ê

(Research Center in Nanoscale Physics)

หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโนและนาโนอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท : +66 2329 8000 ตอ 3074
โทรสาร : +66 2329 8265
Email : nanokmiti@gmail.com
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Nanomaterials and Nanoelectronics Research Laboratory

Research Achievements
1. Knowledge in thin ﬁlm growth of indium doped zinc phthalocyanine
organic semiconductor grown by multiple sources organic evaporation
system with different evaporation rates.
2. Knowledge in thin ﬁlm growth of tin doped copper phthalocyanine
organic semiconductor grown by multiple sources organic evaporation
system with different evaporation rates.
3. Bistable memory device with three layers structure of Alq3/AI/ZnSe
on ﬂexible plastic substrate.

Siam Physics Congress 2012.

Academic Services
1. Co-organizer on Siam Physics Congress 2012: Past, Present and
Future of Physics.
2. Nanotechnology Innovation Training in topic: “Nanotechnology
Innovation and Applications of Nanomaterials” at the College of
Nanotechnology, KMITL.
3. Training and technology transfer on applications of nanomaterials
for agriculture at DaanChang Nanotechnology for Agriculture
Research Center, KMITL.
4. Training on nanomaterials and their applications at LeuekamharnWarinchamrab School, Tumbol Leuekamharn, Umper Warinchamrab,
Ubonratchathanee.
5. Training on nanomaterials and their applications at Kanchanadid
School, Tumbol Kadae, Umper Kanchanadid, Suratthanee.
6. Training on nanomaterials and their applications at Nhongwang
Wittayakhom School, Tumbol Nhongsoongtai, Umper Nhongsoong,
Mookdaharn.
7. Training on nanomaterials and their applications at Romklao
School, Tumbol Tongkhob, Umper Koksrisupan, Sakolnakorn.
8. Training on nanomaterials and their applications at Tartnaraiwittaya
School, Tumbol Tartchengchum, Umper Mueng, Sakolnakorn.
9. Training on nanomaterials and their applications at Naborkham
wittayakom School, Tombol Naborkham, Umper Mueng, Khampangpech.

Training on Applications of Nanomaterials for Agriculture.

Training on Nanomaterials and
Their Applications.

Contact

Nanomaterials and Nanoelectronics Research Laboratory
College of Nanotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok 10520, THAILAND
Tel : +66 2329 8000 Ext. 3074
Fax : +66 2329 8265
Email : nanokmitl@gmail.com

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¹Òâ¹Êà¡Å¿ÊÔ¡Ê

(Research Center in Nanoscale Physics)
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รองศาสตราจารย์
ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
Associate Professor
Dr. Prayoon Songsiriritthigul
X-ray absorption spectroscopy experimental station at the Synchrotron Light Research Institute.
The experimental station was employed for XANES measurement for determination of the
local structure of matters.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

The staffs of the Nanospectorscopy Lab led a team to upgrade
the photoemission system of BL3.2a of the synchrotron Light
Research Institute (Public Organization) with an new Scienta
R4000 electron energy analyzer.

1. ไดพัฒนาตัวเก็บประจุที่มีคาความจุไฟฟาแปรตามแสงที่สอง โดยการสราง
ตัวเก็บประจุทม่ี ขี ว้ั ไฟฟาดานหนึง่ โปรงแสงทีท่ ำจากวัสดุ ITO และใชสาร CaCu3Ti4O12
เปนสารไดอิเล็กตริก จากการฉายแสงเลเซอรที่ความยาวคลื่น 405 nm พบวา
คาไดอิเล็กทริกเปลีย่ นไดสงู ถึง 22% ผลงานลงตีพมิ พใน Appl. Phys. Lett. 102,
202903 (2013)
2. คณะวิจัยไดประสบความสำเร็จในการใชเทคนิคสเปกโตรสโกปการดูดกลืน
รังสีเอกซเพื่อหาโครงสรางการจัดเรียงตัวอะตอมในระบบสาร Ba(Zr,Ti)O3
ซึ่งเปนวัสดุที่มีความคาดหวังจะนำมาใชแทนสารที่มีสวนผสมของตะกั่วสำหรับ
การผลิตหนวยความจำและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและระบบสาร Bi(Fe,Ti)O3
ซึ่งเปนวัสดุที่คาดวาจะถูกพัฒนาไปใชทำหัวอานฮารดดิสกที่มีความจุสูง
3. ไดมีความรวมมือกับทีมวิจัยของประเทศสหราชอาณาจักรในการพัฒนา
เครื่องโฟโตอิมิชชันสเปกโทรสโกปแบบแยกแยะเชิงมุมใหดีมากขึ้นจนสามารถ
วั ด หาค า อั น ตรกิ ร ิ ย าระหว า งสป น และการโคจรของอิ เ ล็ ก ตรอนบนผิ ว ของ
ทองแดงระนาบ (111) ซึ่งยังไมเคยมีใครเห็นมากอนไดโดยตรงเปนครั้งแรก
ผลงานลงตีพิมพใน Phys. Rev. B 87, 075113 (2013)
4. ไดมีความรวมมือกับทีมวิจัยของประเทศเยอรมนีในการศึกษาสมบัติแมเหล็ก
ในระบบสารแบบหลายชั้นอะตอม [Co/CoO/Au]N=16 และ [CoCoO]N=20Au
โดยทีมงานของไทยสามารถที่จะตรวจวิเคราะห์หาสัดส่วนของออกไซต์ของ
โคบอลต่างในระบบสารดังกล่าวได้เพื่อใช้ประกอบการอธิบายสมบัติแม่เหล็ก
ของระบบสารดังกล่าว

รางวัล

Conventional and laser-ARPES data from the Cu(111) surface state.
The insets show momentum distribution curves at the Fermi
level (EF) and expand the most crucial region of the dispersion
near EF, revealing the momentum-independent splitting of the
dispersion, which is characteristic of Rashba systems with small
wave vectors.
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ผศ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา สมาชิกของหองปฏิบตั กิ ารวิจยั นาโนสเปกโตรสโกป
ไดรบั รางวัล 2013 TWAS Prize for Young Scientisis in Thailand ซึง่ เปนรางวัล
จากความรวมมือกับตางประเทศของ สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
กับ TWAS (Academy of Sciences for the Developing World) หรือ
สภาวิทยาศาสตรสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดย ผศ. ดร.วรวัฒน มีผลงานวิจยั คนพบ
“สมบัติที่โดดเดนของโลหะออกไซดกับยุคใหมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส”
ซึ่งเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาวงการอิเล็กทรอนิกสที่จะกาวไปสูยุคใหม
หองปฏิบัติการวิจัยนาโนสเปกโตรสโกป
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท : +66 4422 4614
โทรสาร : +66 4422 4932
Email : py.song@sut.ac.th, prayoon.song@gmail.com
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Nanospectroscopy Research Laboratory

Research Achievements
1. A novel light-sensitive capacitance device, using CaCu3Ti4O12
(CCTO), has been demonstrated. The inﬂuence of light illumination
on the dielectric constant of CCTO polycrystals is studied in this
work. When exposed to 405-nm laser, a reversible enhancement in
the room temperature capacitance as high as 22% was observed.
2. XRD and XAS techniques were employed to successfully determine
the global and local structure of Ba(Zr,Ti)O3 materials, an attractive
candidate to replace lead-base materials for dynamic RAM and
electronic devices, and of Bi(Fe,Ti)O3, a candidate for materials for a
read-write head based on the magnetoelectric effects.
3. In a collaboration with a research team in UK, a high-resolution
angle resolved photoemission data from Cu(111) has been
obtained. Using a focused 6 eV continuous-wave laser for photoexcitation, we achieve a high effective momentum resolution,
enabling detection of the Rashba spinsplitting in the Shockley
surface state on Cu(111). The magnitude of the spin splitting of δk
~0.006 Å-1 is observed.
4. In a collaboration with a research team in Germany, it was
possible to explain the effects of nonmagnetic spacer layers on the
interface magnetism and the exchange bias in the archetypical
[Co/CoO]16.

Award

Asst. Prof. Dr. Warawat Meewasana a member of the
Nanospectroscopy Laboratory received the 2013 TWAS Prize.

Asst. Prof. Dr. Worawat Meewasana a member of the Nanospectroscopy Research Laboratory received in 2013 TWAS Prize of Young
Scientists in Thailand based on his work on the Salient Properties of
Metal Oxides for Novel Electronic Devices.

2013 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand.
(Left) Measured capacitance of CCTO as a function of illuminating time.
(Right) The schematic diagram of the capacitor.

Contact

Nanospectroscopy Research Laboratory
School of Physics, Suranaree University of Technology
Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
Tel : +66 4422 4614
Fax : +66 4422 4932
Email : pylsong@sut.ac.th, prayoon.song@gmail.com
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ศาสตราจารย ์
ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
Professor
Dr. Pichet Limsuwan

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. V. Piriyawong, V. Thongpool, P. Asanithi, and P. Limsuwan, 2012, Preparation and characterization of alumina nanoparticles in deionized water using laser ablation technique, Journal of
Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 819403. Impact factor 1.376
2. C. Srisang, P. Asanithi, K. Siangchaew, S. Limsuwan, A. Pokaipisit, and P. Limsuwan, 2012,
Raman spectroscopy of DLC/a-Si bilayer ﬁlm prepared by pulsed ﬁltered cathodic arc, Journal of
Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 745126. Impact factor 1.376
3. P. Asanithi, S. Chaiyakun, and P. Limsuwan, 2012, Growth of silver nanoparticles by DC magnetron sputtering, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 963609. Impact factor 1.376
4. C. Srisang, P. Asanithi, K. Siangchaew, A. Pokaipisit, and Limsuwan, 2012, Characterization of
SiC in DLC/a-Si ﬁlms prepared by pulsed ﬁltered cathodic arc using Raman spectroscopy and
XPS, Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 5605-5609. Impact factor 2.112

FE-SEM image of aluminum powder and Al2O3 nanoparticles at different laser energies.
SEM image of TiO2.
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หองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตรประยุกตและเลเซอร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท : +66 2872 5253
โทรสาร : +66 2872 5254
Email : opticslaser@yahoo.com
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Applied Optics and Laser Research Laboratory
Research Achievements
1. V. Piriyawong, V. Thongpool, P. Asanithi, and P. Limsuwan, 2012, Preparation and characterization of alumina nanoparticles in deionized water using laser ablation technique, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 819403. Impact factor 1.376
2. C. Srisang, P. Asanithi, K. Siangchaew, S. Limsuwan, A. Pokaipisit, and P. Limsuwan, 2012, Raman spectroscopy of DLC/a-Si bilayer ﬁlm
prepared by pulsed ﬁltered cathodic arc, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 745126. Impact factor 1.376
3. P. Asanithi, S. Chaiyakun, and P. Limsuwan, 2012, Growth of silver nanoparticles by DC magnetron sputtering, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, pp. 963609. Impact factor 1.376
4. C. Srisang, P. Asanithi, K. Siangchaew, A. Pokaipisit, and Limsuwan, 2012, Characterization of SiC in DLC/a-Si ﬁlms prepared by pulsed
ﬁltered cathodic arc using Raman spectroscopy and XPS, Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 5605-5609. Impact factor 2.112

AFM of TiVN ﬁlms deposited at different sputtering currents.

Water contact angle of TiO2 thin ﬁlms.

Contact

Cross-sectional FE-SEM morphology of the TiVN ﬁlms.

Applied Optics and Laser Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science,
King Mongkut University of Technology Thonburi,
1 Thongkru, Bangkok 10140, THAILAND
Tel: +66 2872 5253 Fax: +66 2872 5254
Email : opticslaser@yahoo.com
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ศาสตราจารย์
ดร.เดวิด รูฟโฟโล
Professor
Dr. David Ruffolo

Based on direct observations by the Hubble
Space Telescope, our study was awarded
“National Best Independent Study” by the Siam
Physics Congress, 2013.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. ผลงานใหมจากการวิเคราะหขอมูลจากกลองโทรทรรศนในอวกาศ “ฮับเบิล” เกี่ยวกับความแปรปรวนเชิง
เวลาและตำแหนงลองติจูดของพลาสมาในบริเวณใกลเคียงของดวงจันทรของดาวพฤหัสบดีที่มีชื่อวา อิโอ ที่มี
ภูเขาไฟประทุอยางสม่ำเสมอ
2. พบสมบัติของดาวฤกษชนิด cataclysmic variables ที่คนพบใน Hamburg Quasar Survey, ROSAT/
2MASS และ Catalina Real-Time Transient Survey รวมถึงศึกษาการแปรคาของคลื่นการสั่นของดาว
แคระขาวที่มีการดึงดูดมวลสารจากคูของมันใน EQ Lyn
3. เราพัฒนา “เครื่องวัด” ทางซอฟทแวรเพื่อจำลองเสนสนามแมเหล็กปนปวนและการขนสงของอนุภาค
พลังงานสูงจากดวงอาทิตยในสนามแมเหล็กปนปวนนี้ เพื่อบอกการกระจายตัวของอนุภาคและเสนสนามแม
เหล็กตอเวลาและพบวาระยะทางอิสระเฉลี่ยของการขนสงของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตยขึ้นกับตำ
แหนงภายในโครงสรางปนปวนแบบ 2D
4. สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร (PSNM) ณ ดอยอินทนนท วัดขอมูลการเปลี่ยนแปลงของฟลักซรังสีคอสมิก
อยางตอเนื่อง ณ ตำแหนงที่สนามแมเหล็กโลกมีพลังงานคัทออฟสูงสุด โดยนักวิจัยรวบรวม ปรับแก และ
วิเคราะหขอมูล
5. สรางนวัตกรรมการวัดรังสีคอสมิก เชน การเชื่อมระหวางการเปลี่ยนแปลงฟลักซในรอบวันขณะโลก
หมุ น รอบตั ว เองกั บ โครงสร า งที ่ ด วงอาทิ ต ย แ ละการใช ก ารกระจายตั ว ของช ว งเวลาระหว า งการวั ด
นิวตรอนแตละครั้งเพื่อบงบอกการเปลี่ยนแปลงในสเปกตรัมหลังเกิดพายุสุริยะ
การใหบริการทางวิชาการ
เผยแพรความรูดานสภาพอวกาศ โดยใหสัมภาษณทางโทรทัศน 10 ครั้ง และทางวิทยุและทางหนังสือ
พิมพดวย โดยการเปนวิทยากรรับเชิญในสัมมนาทางวิชาการและการบรรยายสาธารณะ และโดยเว็บไซตซึ่ง
ติดอันดับสูงสำหรับฟสิกสและดาราศาสตรในประเทศไทย

Example of the time delay distribution at one neutron
counter tube in PSNM as recorded during one hour. Long
time delays (a) show the exponential distribution typical of
unrelated events, while short time delays (b) deviate
substantially from exponential function (solid line).
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Jupiter’s moon Io is volcanically active and spews oxygen and sulfur ions to form a torus
inside Jupiter’s magnetosphere. Millions of Amperes of current ﬂow along the magnetic
ﬁeld line connecting Io and Jupiter, and electrons are energized to impact Jupiter’s polar
regions and produce auroral spots.

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสดาราศาสตรและอวกาศ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 2201 5762
โทรสาร : +66 2201 5762
Email : ruffolo.physics@gmail.com
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Astrophysics and Space Physics Research Laboratory
Research Achievements
1. Reported new data analysis of direct observations by the Hubble
Space Telescope of the temporal and azimuthal variation of plasma
density in the vicinity of Jupiter’s volcanically active satellite, Io.
2. Found the properties of cataclysmic variable stars discovered in
the Hamburg Quasar Survey, ROSAT/2MASS, and Catalina Real-Time
Transient Survey. In addition we have investigated pulsational
variability of the accreting white dwarf EQ Lyn.
3. We developed a software detector for simulated turbulent
magnetic ﬁeld lines and solar energetic particle transport in these
turbulent magnetic ﬁelds, to provide magnetic ﬁeld line and intensity
vs. time distributions at different regions of the turbulence topology,
and discovered that the mean free path of solar energetic particle The original (top panel) and prewhitened (bottom panel) discrete Fourier
transport depends strongly on the location within the 2D turbulence transforms (DFTs), obtained after subtracting out the superhump period of
85.77 min and its harmonics.
structure.
4. The Princess Sirindhorn Neutron Monitor (PSNM) is operated at Doi
Inthanon, where data on galactic cosmic ray (GCR) variations at the
world’s highest geomagnetic-cutoff energy are continuously collected, corrected, and analyzed.
5. Novel cosmic ray investigations include associating variations in the
diurnal anisotropy with structures at the Sun and using neutron
time-delay histograms to track spectral changes after solar storms.
Academic Services
Successful dissemination of space weather knowledge: 10
television interviews; radio & newspaper interviews; invited & public
lectures; website highly ranked in Thailand for physics/astronomy.

The CRTS (Drake et al. 2009) light curve of EQ Lyn reveals the outburst of
October 2006 as well as the absence of any subsequent outburst. Note
that the magnitude determined during the HST observations from November 2007 is nearly the same as the value obtained during the March 2011
observations in spite of the substantial difference of 1600+/-1400 K in
temperature.

Reversed time plots for Carrington rotation (CR) 2070, from May 15 to June
12, 2008. From top: (a) Synoptic map of structure in the solar corona in
extreme ultraviolet light. (b) Phase (time of maximum) of diurnal variation of
cosmic rays, in local time. (c) Diurnal anisotropy (DA) of cosmic rays. (d)
Hourly neutron count rate of cosmic rays in the Princess Sirindhorn Neutron
Monitor at Doi Inthanon (thick line) and its running 1-day average (thin line).
(e) Solar wind speed. (f) Magnitude of interplanetary magnetic ﬁeld. (g)
Sunward magnetic ﬁeld component. Shaded areas represent high speed solar
wind streams (HSSs). Note the train of enhanced DA starting on day of year
(DOY) 177, which we attribute to the slanted geometry of the HSS due to the
combined effects of coronal holes B and C.

Contact

Astrophysics and Space Physics Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University,
Rachatawee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: +66 2201 5762
Fax: +66 2201 5762
Email : ruffolo.physics@gmail.com
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รองศาสตราจารย์
ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
Associate Professor
Dr. Wannapong Triampo

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. ผลงานวิจัยตีพิมพทางวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ
2. ผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการจำนวน 4 ครั้ง
3. ซอฟแวรการพยากรณโรคไขหวัดใหญ

การใหบริการทางวิชาการ
เป ด โลกทั ศ น ด  า นวิ ท ยาศาสตร แ ละการวิ จ ั ย
โดยเป ด ห อ งปฎิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย ให ท ั ้ ง ต อ คณาจารย
นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเขามาใชอุปกรณทางวิทยา
ศาสตร การจัดใหมีการสัมมนากลุมวิจัยทุกสัปดาห
โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกรวมกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูได การเปดใหบุคคลภายนอกไดเขามา
เยี ่ ย มชมงานวิ จ ั ย ทั ้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ต ิ แ ละ
น ั ก เร ี ย น ร ะ ด ั บ ม ั ธ ย ม ต  น แ ล ะ ม ั ธ ย ม ป ล า ย
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

Biophysics @ Mahidol members.

Dr. Thanat Chookajorn, An expert in malaria presented his
talk at biophysics seminar .
Image sequences of MinD within E. coli are visualized in
green at temperatures; 250°C (A) and 420°C (B). The number
at the top-left corner of each image represents the time
lapse of the oscillations in seconds. Bars represent 2 µm.
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หนวยปฏิบัติการวิจัยชีวฟสิกส
หอง R3/1 ตึกวิทย 3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท : +662-441-9816 ตอ 1131
Email : wtraimpo@gmail.com
Website : http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~bionanotech/main.html
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Biophysics Research Laboratory
Research Achievements
1. Three international publications
2. Four international conferences
3. Software for inﬂuenza predication

Diagram of microscopy and period determination based on STT
technique. The outputs are x and y position of Min protein clusters.

Academic Services
There are special events that high school students
from some schools are lectured and seen about
instrument/ method using in the current Biophysics research.

InﬂuThai Software for inﬂuenza epidemics.

Diagram representing overall cell cultures of E. coli cells for observing and measuring Min protein dynamics under microscope.

Contact

R3/1 Biophysics group, Science Building 3 (SC3)
Faculty of Science, Mahidol University - Salaya campus,
Nakhonpathom 73170, THAILAND
Tel: +662-441-9816 ext 1131
Email : wtraimpo@gmail.com
Website : http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~bionanotech/main.html
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ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¸Ã³Õ¿ÊÔ¡Ê

รองศาสตราจารย์
ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
Associate Professor

Dr. Weerachai Siripunvaraporn

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี IF สูง มากกวา 5 papers โดย paper ที่มี IF สูงที่สุดมีคาเทากับ 7.396
และผลิตบัณฑิตดานธรณีฟสิกสของประเทศไทยที่มีผลงานเทียบเทาสากล รวมทั้งการสรางโครงการวิจัยใหม ๆ ดาน
ธรณีฟสิกสขึ้นมาเปนครั้งแรกของประเทศ
2. เปนครั้งแรกของประเทศไทยและของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการศึกษาโครงสรางสภาพตานทาน
ไฟฟาใตพื้นดินระดับลึกครอบคลุมถึงชั้นเปลือกโลกในรูปสามมิติ (Boonchaisuk et al., 2013) โดยแบบจำลอง
ที่ไดสอดคลองกับธรณีวิทยาของพื้นที่และยังเปนหลักฐานระดับลึกที่สามารถใชสนับสนุนวาในยุคกลางไทรแอสซิกถึง
ไมโอซีน ใตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเคยมีการมุดตัวของแผนเปลือกโลก
3. เปนกลุมวิจัยกลุมเดียวในประเทศที่สามารถผลิตโปรแกรมแปลความหมายขอมูลสภาพตานทานไฟฟากระแสตรง
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวาในระดับสากล (Vachiratienchai and Siripunvaraporn, 2013)

การใหบริการทางวิชาการ
1. เผยแพรความรูดานธรณีฟสิกสและแผนดินไหวแกสาธารณะทั้งในรูปของการบรรยาย สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ
2. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางดานธรณีฟสิกสประยุกตครั้งที่ 6 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผูเขารวมกวา 250 คน
โดยที่รอยละ 25 เปนชาวตางชาติ

Magnetotelluric survey in Kanchanaburi province to study the resistivity structure beneath.
Organizing the 6th international conference on applied geophysics at
Kanchanaburi province during 15 – 17 Novemeber 2012. There are
about 250 participants in which 25% of them are foreigners.
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ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 2201 5764, +668 7903 4146
โทรสาร : +66 2354 7159
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Geophysics Research Laboratory
Research Achievements
1. Publishing more than 5 papers in international journals with high IF.
The published highest IF journal is 7.396. Producing graduate
students in geophysics in the level of international standard. Creating
new geophysical projects, many of them are ﬁrst time in Thailand.
2. First 3-D deep resistivity structure in Thailand and Southeast Asia
revealed that Kanchanaburi province was once subducted during the
mid-Triassic to Miocene (Boonchaisuk et al., 2013). The resistivity
structure also corresponds very well with the geology of the
province.
3. The only research group in Thailand that can produce inversion
program for the direct current resistivity data that is comparable or
better in international standard (Vachiratienchai and Siripunvaraporn,
2013).
Academic Services
1. Educate general geophysics knowledge and earthquakes to public
in the form of lectures, TVs and newspapers interview.
2. Organize the 6th international conference on applied geophysics in
Kanchanaburi province during 15 – 17 November 2012 in which there
are around 250 participants and more than 25% are foreigners.

Educate geophysics knowledge and earthquakes to public in the form
of lectures, TVs and newspapers interview.

3-D resistivity structures revealing the cavity networks beneath the limestone in
western part of Thailand from the dc resistivity survey (Satitpittakul et al., 2013).

Seismometer maintenance in western part of
Thailand to study the earthquakes from around the
world.

Cross-section of the 3-D resistivity structure beneath Kanchanaburi province
from magnetotelluric data and its interpretation. The evidence that the
lower crust still contains liquid can be used to support the subduction
hypothesis beneath the area during mid-Triassic to Miocene (Boonchaisuk et
al., 2013).

Contact

Geophysics Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University,
Rachatawee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: +66 2201 5764, +668 7903 4146
Fax: +66 2354 7159
Email : weerachai.sir@mahidol.ac.th, wsiripun@gmail.com
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ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÇÑÊ´ØÂØ¤ãËÁ‹

ศาสตราจารย ์ (พิเศษ)
ดร.อิ มิง ถัง
Professor
Dr. I-Ming Tang

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. การศึกษา ออกแบบ และสรางแบบจำลองการทำงานของอุปกรณสปนทรอนิกสที่มีแกรฟนชั้นเดียว และวัสดุชนิด
ใหมอื่น ๆ เชน แกรฟายน แกรฟนบนโครงสรางโบรอนไนไตรด สารตัวนำยวดยิ่งบนแกรฟน เพื่อทำนายประสิทธิภาพ
การทำงานของอุปกรณดังกลาวกอนที่จะถูกนำมาสรางเปนตัวตนแบบในการใชงานจริงตอไป
2. การสังเคราะห สราง และพัฒนาอุปกรณเซนเซอรตัววัดสารเคมีจากวัสดุคารบอน เชน มัลติเลเยอรแกรฟนและ
คอมโพสิทของแกรฟน คารบอนนาโนทิวบ รีดิวซแกรฟนออกไซด เปนตน
3. การวิจยั สังเคราะหตวั นำสงยาอนุภาคนาโน และการปลดปลอยยาปฏิชวี นะแวนโคมัยซิน เพือ่ นำไปใชในทางการแพทย
ในการนำสงยาไปบริเวณเฉพาะที่และตรงตำแหนงเปาหมาย (ในเบื้องตนยังคงเปนการทดสอบประสิทธิภาพในหนูทดลอง)
4. การวิจัยการเขากันไดของวัสดุผสมแคลเซียมฟอสเฟต-คอลลาเจน กับเซลลกระดูก ทั้งนี้เพื่อชวยลดอาการเจ็บปวดของ
การผาตัดซ้ำซอน และการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีทางการแพทยโดยทำการสังเคราะหวัสดุผสมระหวางไฮดรอกซีอะพาไทกับคอลลาเจนรวมกับยาปฎิชีวนะแวนโคมัยซิน โดยที่ยาถูกผสมกับวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทกับคอลลาเจนขึ้นรูปเปน
แผนดิสก กอนที่จะนำไปศึกษาการปลดปลอยยาและการเขากันไดกับเซลลกระดูกซึ่งไมมีความเปนพิษกับเซลลกระดูกและ
สามารถควบคุมการปลดปลอยสารหรือยาไดตามความตองการ
ภาพจำลองรอยต อ โจเซฟสั น บนแกรฟ น ชั ้ น เดี ย วโดยที ่ ม ี แ ท ง
แมเหล็กแบบเดลตาฟงกชันวางหางกันระยะ L ทำหนาที่เหนี่ยวนำ
กำแพงศักยเวกเตอรเชิงแมเหล็ก (Magnetic-vector-potential
barrier) ในบริเวณตรงกลางที่ถูกประกบดวยตัวนำยวดยิ่ง อีกทั้ง
บริเวณดังกลาวยังมีขั้วไฟฟา (Electrostatic gate) เพื่อผลิต
สนามไฟฟาสำหรับการโดปอนุภาคบนแกรฟน

ภาพ FE-SEM (ซาย) แสดงลักษณะการซอนทับกัน ของมัลติเลเยอรแกรฟน
และนาโนแกรไฟต กำลังขยาย 40.0 k ภาพ AFM (ขวา) แสดงลักษณะ
นาโนแกรไฟต (สเกล 3 µm X 3 µm) และความหนา < 10 nm หรือประมาณ
20 ชั้นแกรฟน

หัวโพรบ 4 ขั้ว ที่เคลือบวัสดุมัลติเลเยอรแกรฟนและนาโนแกรไฟต และระบบวัดแกสเซนเซอร
และการเก็บขอมูล

กราฟปริมาณเซลลที่มีชีวิตของเซลลกระดูกที่เลี้ยงบนแกว (ตัวเปรียบเทียบ) และเซลลกระดูก
ที่เลี้ยงบนวัสดุผสมแคลเซียมฟอสเฟส-คอลลาเจนรวมกับยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซินที่เวลา 3
วัน, 5 วัน และ 7 วัน ตามลำดับ

IGP

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡ÊºÙÃ³Ò¡ÒÃ

(Research Center in Integrated Physics)

หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุยุคใหม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 2201 5758
โทรสาร : +66 2354 7159
Email : scimt@mahidol.ac.th

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
ÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¿ÊÔ¡Ê Thailand Center of Excellence in Physics

51

Modern Materials Research Laboratory
Research Achievements
1. Simulate the performances of graphene based spintronic devices made with single-layer graphene and novel materials, for instance
graphyne, graphene placed on the top of h-BN substrate and superconducting graphene.
2. Synthesis and fabrication of chemical sensor based on (multilayer) graphene and its composites.
3. Fabrication of nano drug delivery systems and vancomycin release at a particular site.
4. Develop nano drug delivery vehicle made with spherical calcium phosphate-collagen particles covered by ﬂower-like (SFCaPCol) which
has the potential to enhance cell attachment and to provide prolong controlled drug delivery for bone implantations.

บริเวณตอบสนองของเซนเซอรจากคารบอนนาโนทิวบ
แอมโมเนียที่ความเขมขนตาง ๆ

และการตอบสนองตอไอระเหย

บริ เ วณตอบสนองของเซนเซอร จ ากมั ล ติ เ ลเยอร แ กรฟ น และนาโนแกรไฟต
และการตอบสนองตอไอระเหยแอมโมเนียที่ความเขมขนตาง ๆ

ภาพแสดงวัสดุโครงราง PBHT:ChiCol ที่สังเคราะหขึ้นในงานวิจัยนี้ กราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางความเครียด (strain) กับ ความเคน (stress) (a) ภาพแสดงการยึดเกาะของเซลลบนผิว
ของไบโอกลาสตอพอลิเมอร (b) และ กราฟแสดงความสันพันธระหวางปริมาณโปรตีนที่ถูกปลด
ปลอยกับเวลา (c)

ผลของความสัมพันธระหวางกระแสโจเซฟสัน I กับ ความตางเฟส δ (Current-phase
relation) สำหรับ (a) กรณีเปลี่ยนแปลงคาพลังงาน δ แตไมมีผลของกำแพงศักย
ทางไฟฟา VG และ (b) กรณีเปลี่ยนแปลงคากำแพงศักย VG แตคาพลังงาน δ เปนคาคงที่
=7 meV (c) การระงับการไหลของกระแสโจเซฟสัน โดยใชพลังงานที่ถูกเหนี่ยวนำโดย
แมเหล็ก δ

Contact

Modern Materials Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University,
Rachatawee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: +66 2201 5758
Fax: +66 2354 7159
Email : scimt@mahidol.ac.th
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รองศาสตราจารย ์
ดร.ณสรรค์ ผลโภค
Associate Professor
Dr. Nason Phonphok

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. หลักสูตรสำหรับพัฒนาครูแกนนำในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสกิ สเปนภาษาอังกฤษอยางตอเนือ่ ง เปนหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการของผูสอน โรงเรียน และนโยบายการศึกษาของชาติ
2. หลักสูตรฯ สามารถพัฒนาทั้งความสามารถในการสื่อสาร การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
และกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรฯ ชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองของผูสอนในการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหการสอนมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรสามารถพัฒนาครูตนแบบที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใหบริการทางวิชาการ
โครงการส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการสื บ เสาะทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นในท อ งถิ ่ น ห า งไกล
ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

Scientiﬁc inquiry workshop for teachers.

Welcome speech and opening session for the Development of Master
Teachers in Teaching Physics in English Workshop by the leader of
Srinakharinwirot Physics Education Research Laboratory.
The development of master teachers in teaching physics in English
Workshop.
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Srinakharinwirot Physics Education Research Laboratory
Research Achievements
Academic Services
1. The In-Service Teachers Professional Development Curriculum
The Enhancement of Scientiﬁc Inquiry Program for Teachers and
for Master in Teaching Physics in English is consistency with the Students in Distance Area. 15 – 16 December 2012 at Pa Mai Utid
need of teachers, schools, and national policy.
4 School, Phop Phra District, Tak Province.
2. The curriculum develops teachers’ communication skills, ability
to select and use learning materials, potentiality to design and
construct lesson plans and learning activities in English.
3. The curriculum enhances teachers’ self efﬁcacy belief in teaching
in English which is one of the most essential features being effective
teaching.
4. The curriculum constructs the Master teachers who profession in
teaching physics in English.

The development of master teachers in teaching
physics in English workshop.

The participants actively engage in the workshop activity.

Learning stations for developing students’ scientiﬁc inquiry.

Contact

Learning stations for developing students’ scientiﬁc
inquiry.

Srinakharinwirot Physics Education Research Laboratory
Science Education Center, Srinakharinwirot University,
114 Sukhumvit 23, Wattana District, Bangkok 10110, THAILAND
Tel: +66 2204 2528
Fax: +66 2204 2528
Email : nason@swu.ac.th
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ศาสตราจารย ์
ดร.ยูเป็ง แยน
Professor
Dr. Yupeng Yan

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1 ไดใชแบบจำลองควารกแบบไมสมั พัทธภาพชนิด 3P0 ในการคำนวณการกำทอนของมวลและชวงความกวางการสลาย
ตัวของเฮดรอนชนิด X(1835) โดยใชสมมติฐานวาอนุภาค X(1835) เกิดจากสถานะกักกันของนิวคลีออนกับแอนติ
นิวคลีออน โดยจากการคำนวณอัตราสวนการสลายตัว ทำใหสามารถชีน้ ำไดวา X(1835) ควรไดรบั การตรวจสอบทางการ
ทดลองโดยพิจารณาในกระบวนการสลายตัวเปน πa0 (1450)
2 ไดศกึ ษาสัญญาณของจุดวิกฤตในแผนภาพเฟสคิวซีดี โดยใชแบบจำลอง PACIAE ในการคำนวณโมเมนตของโปรตอน
สุทธิ ไดแก คาเฉลีย่ (M) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ) ความเบ (S) และภาวะยอดมน (K) ซึง่ ในการชนของโปรตอนกับ
โปรตอน พบวา โมเมนตของโปรตอนสุทธิแปรผันกับพลังงานการชน ยกเวนแต κσ2 ทีเ่ ปนอิสระจากพลังงานการชน และ
ยังพบภาวะเอกฐานของ S และ Sσ ในการชนของทองกับทองทีพ่ ลังงานศูนยกลางมวลประมาณ 60 GeV
3 ไดวเิ คราะหมวลตามขวางและการแจกแจงราพิดติ ้ี ของ K+ ทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าการชนกันของนิกเกิลกับนิกเกิล
ทีพ่ ลังงาน 1.93 GeV โดยใชแบบจำลอง QMD ซึง่ ผลการคำนวณเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ KaoS สามารถ
ใชระบุศกั ยในตัวกลางของ K+N ชนิดผลักและสามารถใชศกึ ษาสมการสถานะนิวเคลียรในสสารนิวเคลียรทม่ี คี วามหนาแนนสูงได

การใหบริการทางวิชาการ
หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส รวมกับ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการดานการชนของไอออนหนักและฟสิกสพลังงานสูง (HIHEP 2012) ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
นอกจากนั้นทางหองปฏิบัติการ ไดจัดการบรรยายเพื่อเผยแพรความรูดานฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคขึ้น โดยมีผูเชี่ยวชาญจากทั้งในและตางประเทศเปนวิทยากร
บรรยาย

A series of seminars were organized at SUT, lectured by local
experts and invited guests.

Moment product of net proton in pp collisions.

Members of Nuclear and Particle Physics Laboratory.

Workshop on Heavy Ion and High Energy Physics (co-organized by ThEP’s
research laboratory).
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หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท : +66 4422 4319
โทรสาร : +66 4422 4651
Email : yupeng@sut.ac.th
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Nuclear and Particle Physics Research Laboratory
Research Achievements
1. Partial decay widths of various decay channels of the X(1835) are
evaluated in the 3P0 quark model, assuming that the X(1835) is an
antinucleon-nucleon bound state. We suggest that the X(1835)
may be searched in the πa0 (1450) channel.
2. Signature of critical point in the QCD phase diagram is studied via
the various moment of conserved quantities, such as the mean (M),
standard deviation (σ), skewness (S), and kurtosis (κ) of net proton
distributions. By studying the pp collisions in PACIAE model, it is
found that net proton moments are sensitive to the collision
energy except the moment product κσ2 which is almost independent of the collision energy. Moreover, by calculating the nonstatistical moments of net proton in Au+Au collisions, an evidence of
singularity at √s~60 GeV is ﬁrst seen in the energy-dependent
nonstatistical S and Sσ.
3. The in-medium effects and nuclear equation of state (EOS) are
studied by analyzing the transverse mass spectra and rapidity
distributions of the produced K+ in 58Ni+58Ni collisions at 1.93 A
GeV using the QMD model. The work reveals that the KaoS data
favor a repulsive in-medium K+N. It is also found that the transverse
mass spectra and rapidity distributions of K+ are sensitive to the
nuclear EOS.

Academic Services
The Workshop on Heavy Ion and High Energy Physics (HIHEP 2012)
was held on November 9-10, 2012 at Naresuan University (NU). It
was jointly organized by Department of Physics (NU) and Nuclear
and Particle Physics Research Laboratory (ThEP). A series of
seminars were organized at SUT, lectured by local experts and
invited guests.

Rapidity distribution of K+ from 58Ni+58Ni collisions.

Workshop on Heavy Ion and High Energy Physics.

Transverse mass spectra of K+ from 58Ni+58Ni collisions.

Contact

Nonstatistical higher moments of the net-proton event distribution in Au+Au collisions.

Nuclear and Particle Physics Research Laboratory
School of Physics, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Muang, Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
Tel: +66 4422 4319
Fax: +66 4422 4651
Email : yupeng@sut.ac.th
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(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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ศาสตราจารย ์
ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Professor
Dr. Sukit Limpijumnong

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. การศึกษาสมบัตขิ องสารเจือ การเปลีย่ นเฟส และโครงสรางจุลภาคโดยเทคนิคการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนรังสี
เอกซควบคูก บั การศึกษาเชิงทฤษฎี
2. โครงสรางและสมบัตกิ ารแยกกาซของเยือ่ แกรฟนพรุน
3. โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของแกรฟน
4. การสงผานประจุและสปนทีร่ อยตอระหวางวัสดุ
5. ความเร็วเสียงและสมบัตคิ วามยืดหยุน ของผลึกภายใตความดัน
6. ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติทม่ี คี า Journal Impact Factor จำนวนทัง้ สิน้ 11 เรือ่ ง
การใหบริการทางวิชาการ
การจัดอบรม 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research and 4th SLRI Annual User
Meeting ระหวางวันที่ 8-12 สิงหาคม 2555 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Total conductance spectra of a metal/ferromagnet junction as a function
of applied biased voltage when the coupling strength of the ferromagnet
is set to be zero.

Diffusion barrier of H2 (solid line), O2 (dot-dashed line), and CO2 (dashed line)
with uniaxial strain in x (orange) and y (blue) directions, and symmetrical
strain (pink). (b) Relative diffusion rate referenced to the diffusion rate of CO2
in unstrained porous graphene.

Projected partial density of states (PDOS) of Al substitute for Zn (AlZn) in
ZnO (b) PDOS of Al in Al2O3. The electron density associated with the ﬁrst
and second peaks for AlZn and the ﬁrst peak for Al in Al2O3 are shown on
the right.
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หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสของสารควบแนน
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท : +66 4422 4319
โทรสาร : +66 4422 4651
Email : sukit@sut.ac.th

(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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Condensed Matter Physics Research Laboratory
Research Achievements
1. Study of impurities and defects in materials, phase transformation, identiﬁcation of local structure by ﬁrst-principles calculations
and x-ray absorption spectroscopy measurements.
2. Strained porous graphene structures and their gas separation
properties.
3. Electronic structures of graphene.
4. Charge and spin transport across two-dimensional interface.
5. Sound velocities and elastic properties of materials under pressure.
6. Knowledge from our researches was published in 11 articles in
the highly regard international journals with journal impact factors.
Academic Services
Technical session in 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron
Radiation Research and 4th SLRI Annual User Meeting, 8-12 August
2012, Synchrotron Light Research Institute.

Phase fractions of samples with different Mg contents (x) as determined
by XANES (solid curve) and XRD (dashed curve). The area under (above)
the thick black curve represents the fraction of RS (WZ) determined by
XANES. For example, at x=0.50, the RS fraction is 0.72 and WZ is 0.28. The
shadings indicate the cation compositions (magenta (darker)=Mg and
green (lighter)=Zn) in each phase.

Band structure and density of states of graphene.

Sound velocities as a function of pressure for cubic perovskite PbTiO3 (top) and
PbZrO3 (bottom), obtained from LDA (left) and GGA (right).

Contact

Condensed Matters Physics Research Laboratory
School of Physics, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Muang, Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
Tel: +66 4422 4319
Fax: +66 4422 4651
Email : sukit@sut.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
Assistant Professor
Dr. Thiti Bovornratanaraks

ผลสัมฤทธฺดานการวิจัย

1. ประสบความสำเร็จในการทำนายผลกระทบของการเติม
Na ลงในกระบวนการผลิ ต CuInGaSe 2 ที ่ ม ี ต  อ การ
เปลี ่ ย นแปลงโครงสร า งภายใต ส ภาวะความดั น สู ง และ
สามารถระบุกลไกการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางได
2. ใช ab-initio calculation ในการอธิบายสมบัติเชิง
ไฟฟาที่เปลี่ยนไปของ CuInSe2 ภายใตสภาวะความดันสูง
3. เสนอแบบจำลองการเกิ ด กระจุ ก ขนาดเล็ ก ใน
ระดั บ 6 อะตอมของอนุ ภ าคนาโนในธาตุ โ ลหะ
4. ประสบ ความ ส ำ เร ็ จ ใ น กา ร ใช  ฟ  ส ิ ก ส  ท ฤ ษ ฎ ี
อธิบายเสถียรภาพและสมบัติเชิงกลของโครงสรางภาย
ใตความดันสูงใน Sr
5. เสนอแนะแนวโนมและสมบัติความเปนตัวนำยิ่งยวด
ภายใตสภาวะรุนแรงของ Sr

The ﬁve types of 6-atoms nanoparticle clusters proposed by
ab-initio calculations.

The enthalpy along the path of transformation. It showed the two
distinguish energy wells of the NaCl-like cubic and the Cmcm phases,
and also the barrier of 17 meV, equivalent to 198 K.

The example of the enthalpy difference (H-H0) as a function of
pressure of the system with 1.0% NaCu. The enthalpy of the chalcopyrite phase (H0) was used as reference. The inset showed at the
atomic positions of the Fm3m and Cmcm structures.
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หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสสภาวะรุนแรง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : +66 2218 7691 โทรสาร : +66 2253 1150
Email : thiti.b@chula.ac.th

(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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Extreme Conditions Physics Research Laboratory

Achievements

(a)

calculated diffraction data
BCC
R3c

Frequency (THz)

6
4
2

Frequency (THz)

(b)
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(c)

Frequency (THz)

1. Successfully predict the effect of Na on
high pressure structural phase transition in
CuInGaSe2 as well as identify the transition
mechanism under extremely high pressure.
2. Fully explain the electrical properties
of CuInSe 2 under high pressure using
ab-initio calculation.
3. Propose theoretical model for the 6
atoms small cluster in metal nanoparticles.
4. Provide the theoretical explanation for
the stability and mechanical properties of
Sr under high pressure.
5. Propose the transition tendency and
superconductivity in Sr under high pressure.
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Phonon dispersion relations and densities of states of the Cmcm phase
under pressure along selected high symmetry lines. The arrow in panel (c)
indicates an instability.
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The simulated X-ray diffraction of the R3c structure (full line)
compared with the bcc structure at 27 GPa (dashed line). The
inset shows typical atomic positions in the R3c unit cell.
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Comparison of the enthalpies of Sr phases up to 50 GPa. The zero of enthalpy
is chosen as the enthalpy of the bcc phase. The Cmcm structure is energetically more favorable than the bcc structure above 25 GPa, and the enthalpies
of the hcp and Cmcm phases are nearly degenerate. The inset shows the
enthalpy of Cmcm with the aero of enthalpy chosen as that of the hcp phase.

Contact

Extreme Conditions Physics Research Laboratory, Department of
Physics, Faculty of Science, Chulalongkon University, Patumwan,
Bangkok 10330 THAILAND
Tel: +66 2218 7691 Fax: +66 2253 1150
Email : thiti.b@chula.ac.th
The path of distortion and the atomic positions of and Cmcm.
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รองศาสตราจารย ์
ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
Associate Professor
Dr. Yongyut Laosiritaworn

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั การจำลองสถานการณมอนติคารโลและพลศาสตรของโมเลกุลในทางฟสกิ ส ทำการศึกษาวิจยั เพือ่
สรางแบบจำลองสำหรับทำนายสมบัตทิ างฟสกิ สของวัสดุตา ง ๆ เพือ่ การเปรียบเทียบและอธิบาย ผลการทดลองในหัวขอ
“แบบจำลองสารเฟรโรอิก” มีผลสัมฤทธิด์ า นการวิจยั ดังตอไปนี้
1. การทำนายพฤติกรรมการตัดขามของสปนในระบบแมเหล็กเชิงโมเลกุลโดยการจำลองสถานการณมอนติคารโลและวิธี
โครงขายประสาทเทียม
2. การทำนายพฤติกรรมความเปนแมเหล็กของระบบแมเหล็กไอซิงทีอ่ นั ตรกิรยิ าแมเหล็กแปรตามระยะหางดวยการจำลอง
สถานการณมอนติคารโล
3. การศึกษาผลสมบัตทิ างไฟฟาของสารเซรามิกสแบเรียมไทเทเนตทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากการเจือดวยเหล็กดวยทฤษฎีฟง กชนั นอลความหนาแนนอิเล็กตรอน
4. การใชแบบจำลองไพรแซคทีม่ พี น้ื ผิวไพรแซคแบบเกาสเสียนเพือ่ วิเคราะหสมบัตฮิ สิ เทอรีซสิ
5. การหาโครงสรางสารในระดับจุลภาคสารไพโรคลอร โดยวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการทดลองการดูดกลืนรังสีเอ็กซ

การใหบริการทางวิชาการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอเรื่อง “การวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซสำหรับงานวิจัยโครงสรางในระดับอะตอม” โดยมีผูจัดการระบบ
ลำเลียงแสงที่ 8 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ดร.วันทนา คลายสุบรรณ) เปนวิทยากร

Preisach surface for construction of a particular hysteresis loop and (b) its top-view projection.

The change of spin state with its size in molecular magnet.
(top-row) Relocation of Preisach surface and (bottom-row) the generated
hysteresis loops.
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หองปฏิบัติการวิจัยการจำลองสถานการณมอนติคารโลและพลศาสตรของโมเล
กุลในทางฟสิกส
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท : +66 5394 3367 โทรสาร : +66 5394 3445
Email : yongyut.laosiri@cmu.ac.th
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Monte Carlo Simulation and Molecular Dynamics in Physics Research Laboratory
Research Achievements
Monte Carlo and Molecular Dynamics Simulations in Physics Research Laboratory has conducted research constructed models for
predicting physical properties of materials to compare and to explain experimental results in the topic “Ferroic modelling”, where research
outputs/outcomes can be detailed as the following:
1. Prediction of spin-crossover behavior in molecular magnetic using Monte Carlo simulation and Artiﬁcial Neural Network.
2. Perfection of magnetic behavior of Ising magnetic which the magnetic interaction varies with distance using Monte Carlo simulation.
3. Investigation of the change of electrical properties of Barium Titanate ceramics due to Fe doping using electron density functional theory.
4. The use of Preisach modelling with Gaussian Preisach surface to analyze hysteresis properties
5. The micro-structural prediction of pyrochlore by analyzing data from X-ray absorption experiments.
Academic Services
Workshop on the topic of “The analysis of X-ray absorption spectrum for the research at atomic structure scale” with the manager of
the Beamline-8 of the Synchrotron Light Research Institute (Dr. Wantana Klysubun) as the instructor.

Workshop on the topic of “The analysis of X-ray absorption spectrum for the research at atomic structure scale”.

Simulation program for ferro-ﬂuid particles developed by ThEP.

Contact

Monte Carlo Simulation and Molecular Dynamics in Physics
Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel: +66 5394 3367
Fax: +66 5394 3445
Email : yongyut.laosiri@cmu.ac.th

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¤Ó¹Ç³áÅÐ·ÄÉ®Õ

(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¨Ñ¡ÃÇÒÅÇÔ·ÂÒ

รองศาสตราจารย ์
ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
Associate Professor
Dr. Burin Gumjudpai

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย
1. เราไดใชแบบจำลองการขยายตัวแบบกฎกำลังชี้ใหเห็นวา สมการภาวะรวมนั้นขึ้นกับคาฟงกชันการขยายตัวของสเกล
แฟกเตอรเพียงอยางเดียว และใหผลไมแตกตางกันในแตละแบบจำลองพลังงานมืดแบบตาง ๆ
2. ในป 2012 เราศึกษาการสลายสมมาตรไครัลทีร่ ะดับหนึง่ และสองลูปในแบบจำลองนัมบุโจนา ลาซินโิ อแบบอันตรกิรยิ า
ระยะไกล เรายังไดศกึ ษาความสมมูลเชิงโฮโลกราฟฟคระหวางตัวดำเนินการคอนฟอมอลคอมโพซิตกับดาวในกาลอวกาศ
แบบเอดีเอสทัง้ ในสีแ่ ละหามิติ เพือ่ ศึกษาถึงความเปนไปไดของการผลิตสรางควารกกลูออนพลาสมาทีม่ คี วามรอนจำเพาะ
เปนลบ หัวขอหลังยังคงดำเนินการอยู
การใหบริการทางวิชาการ
การพูดสัมมนาพิเศษและบรรยายรับเชิญทางวิชาการตามสถาบันการศึกษาระดับสูง 22 ครั้ง และนำเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการ 19 ครั้ง

Cosmic Microwave Background Anisotropy.
Prof. Ruth Gregory (University of Durham) at the Tah Poe Seminar.

Piyabut Burikham and students during study group.

Dr. Antonio De Felice (CGL, IF) calculates equation of
motion for massive gravity model.

CTP

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¤Ó¹Ç³áÅÐ·ÄÉ®Õ

หองปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยา
วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท : +66 5596 8734
โทรสาร : +66 5596 8737
Email : buring@nu.ac.th

(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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Cosmology Research Laboratory
Research Achievements
1. We study power-law cosmology to show that the equation of state of the cosmic ﬂuid depends solely on the scale factor function and
yield not different results for dark energy models.
2. In 2012, we investigate the chiral symmetry breaking at one and two loop level in the nonlocal Nambu-Jona Lasinio (NJL) model. We
also investigate the holographic duality between composite conformal operator and AdS star in 4 and 5 dimensions, to see the implications
on the possibility of the production of quark-gluon plasma with negative speciﬁc heat. The latter is still under investigation.
Academic Services
Members of the laboratory delivered 22 seminars and talks at higher academic and research institutions and 19 oral presentations in
conferences.

Contact

Cosmology Research Laboratory
The Institute for Fundamental Study “The Tah Poe Academia Institute”
Mahadhammaraja A, Naresuan University, Phisanulok 65000 THAILAND
Tel: +66 5596 8734
Fax: +66 5596 8737
Email : buring@nu.ac.th

ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ·Ò§¿ÊÔ¡Ê¤Ó¹Ç³áÅÐ·ÄÉ®Õ

(Research Center in Computational and Theoretical Physics)
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ดร.วรานนท์ อนุกูล
Dr. Waranont Anukool

Quantum simulation of diffuse interstellar gases using cold Rydberg atoms.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

1. ไดพัฒนาอุปกรณวิจัยพื้นฐานที่จำเปนสำหรับงานวิจัยดานอะตอม-โมเลกุลทัศนศาสตร และทัศนศาสตรเชิงควอนตัม จำนวน 12 รายการ
2. ไดระบบกักขังและทำความเย็นอะตอมรูบเิ ดียมในเรือนพันลานอะตอมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 145 ไมโครเคลวิน
3. ไดพัฒนาเทคนิคใหม สำหรับการกักขังและทำความเย็น อะตอมเดี่ยวแบบ
อเนกประสงค
4. ไดสรางความรวมมือดานงานวิจัยกับสาขาวิจัยฟสิกสดาราศาสตรเพื่อจำลอง
สถานะกาซเย็นระหวางดาวเชิงควอนตัมโดยใชอะตอมริดเบิรกเย็น
Semi-automatic highly-stable diode laser system.

การใหบริการทางวิชาการ

1. นำเสนอผลการศึกษาและเตรียมการวิจยั เบือ้ งตนในงานประชุมวิชาการ อาทิเชน
AGRC2012, STT4Youth ครั้งที่ 7, SPC2012, STT38 รวมจำนวนทั้งหมด
11 เรื่อง
2. จัดบรรยายพิเศษเพือ่ ความตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจยั ดานทัศนศาสตร
เชิงควอนตัมจำนวน 17 ครั้ง
Fig. 4. Luminescence of gemstones while being irradiated with nitrogen ion
beam generated from the implanter shown in Fig. 3.

Thailand cold atom facility. The system is capable of producing
109 rubidium atoms at temperature ~145 µK in less than 2 s. Cold
gas is a starting material in various experiments.

ThEP
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(Establishment of Research Laboratory Project)

หองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตรเชิงอะตอมควอนตัม
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม 50200
โทรศัพท : +66 5394 2650-3 ตอ 118
โทรสาร : +66 5322 2774
Email : waranont@qaocmu.org, Web page : http://www.qaocmu.org
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Quantum-Atom Optics Establishment of Research Laboratory Project
Research Achievements
1. Developed 12 classes of basic equipments essential for atomic,
molecular and optical researches as well as quantum optics.
2. Built trapping and cooling system for producing a billion rubidium
atoms at 145 µK.
3. Developed novel optical technique for versatile single-atom trap.
4. Made cross-disciplinary collaboration with astrophysics to quantummechanically simulate the diffuse interstellar gases using cold
Rydberg atoms.

From left to right, the master laser and its three slaves.

Academic Services
1. Presented 11 preliminary research investigations and experimental
preparations in several reputable national conferences, i.e. AGRC2012,
the 7th STT4Youth, SPC2012 and STT38.
2. Held 17 special lecture seminars to emphasize the awareness
of contemporary impact of the quantum optics research.

Novel optical technique for versatile single-atom trap.

Prototype diode laser systems for atomic physics, (top) driver
and servo-lock, (middle) ﬁve control systems and (bottom) all
lasers at different frequencies in operation.

D1-line and D2-line hyperﬁne transitions
of rubidium-85 and rubidium-87 atoms.

Contact

Quantum-Atom Optics Laboratory (QAO)
Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel : +66 5394 2650-3 ext. 118
Fax : +66 5322 2774
Email : waranont@qaocmu.org, Web page : http://www.qaocmu.org

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´µÑ้§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

(Establishment of Research Laboratory Project)
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´µÑ้§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¿ÊÔ¡ÊÍ¹ØÀÒ¤

ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
Dr. Burin Asavaphibhop

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand presided over the MoU signing
ceremony between Chulalongkorn University and the Compact Muon Solenoid
collaboration.

ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย

Higgs boson decays to two-photon candidate event observed by
CMS.

1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2012
(Particlino), April 23-28, 2012 at Chulalongkorn University and
Suranaree University of Technology.

ThEP

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´µÑ้§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

(Establishment of Research Laboratory Project)

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนองคประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ The Compact Muon Solenoid Collaboration (CMS) ณ CERN
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วังสระปทุม ทำใหหอ งปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟสกิ สอนุภาค
ภาควิ ช าฟ ส ิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น สมาชิ ก
อยางเปนทางการของ CMS และประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมภิ าคอาเซียน
ที่มีความรวมมือกับ CERN โดยตรง
2. หองปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟสกิ สอนุภาค จุฬาฯ รวมกับ NECTEC จัดตัง้ CMS Tier-2
Data Center แหงแรกในภูมิภาคอาเซียน
3. มีสว นรวมในการออกแบบ High Level Trigger สำหรับการทดลองของ CMS
ประจำป 2012 การศึกษาเชิงประสิทธิภาพของการ Upgrade สำหรับ Pixel Detector
ของ CMS ตลอดจนรวมศึกษาและวิเคราะหผลการทดลองของ CMS
4. การศึกษาสมบัติของทฤษฎี Gauged Supergravity ในกาลอวกาศ 3 มิติ
พรอมทั้งศึกษาความสัมพันธของทฤษฏีนี้เชื่อมโยงกับทฤษฏี Superstring
ขณะนี้เปนกลุมวิจัยเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ทำวิจัยทางดาน Supergravity
และ Superstring ซึง่ อยูใ นระหวางการพัฒนาใหเปนกลุม วิจยั ทีม่ ชี อ่ื เสียงในทวีปเอเชียี
ตอไป
5. มีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
สากล เชน Science, Journal of High Energy Physics, Physics Letters B
จำนวน 7 บทความ

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสอนุภาค
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : +66 2218 7550, +66 2218 7693
โทรสาร : +66 2253 1150
Email : burin.a@chula.ac.th, Web page : http://www.ThaiHEP.phys.sc.chula.ac.th
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Particle Physics Establishment of Research Laboratory Project
Research Achievements
1. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand
presided over the MoU Signing Ceremony between Chulalongkorn
University and The Compact Muon Solenoid Collaboration (CMS) at
CERN on July 14th 2012 at Srapathum Palace. The Particle Physics
Research Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science,
Chulalongkorn University has become the full member of the CMS
collaboration making Thailand the ﬁrst Asean country to enjoy
direct collaboration with CERN.
2. We, in collaboration with NECTEC, has established the ﬁrst CMS
Tier-2 Data Center in Asean.
3. Our researchers helped designing the High Level Trigger for the
CMS experiment to be used in 2012 run period. We also involved in
the efﬁciency study for the upgrade of the CMS pixel detector and
data analysis of the CMS data.
4. Our researchers have studied gauged supergravity in 3 dimensional
spacetime and their connection to superstring theory. We are the
only research group in Asean that has expertise in supergravity and
superstring theory.
5. We, and in collaboration with CMS, published 7 papers in high
impact factor journals such as Science, Journal of High Energy
Physics, Physics Letters B.

A special seminar on “Discovery of the Higgs Particle” by Prof. Joe
Incandela and Prof. Albert De Roeck, CMS Collaboration, July 14,
2012 at Chulalongkorn University.

Members of the Particle Physics Research Laboratory.

A candidate event of searching for dark matter particles and large
extra dimensions in events with an energetic jet and an imbalance
in transverse momentum.

Contact

“Higgs Boson” written by Dr.Auttakit Chatrabhuti and
Dr.Burin Asavapibhop.

Particle Physics Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University
Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel : +66 22187550, +66 2218 7693
Fax : +66 2253 1150
Email : burin.a@chula.ac.th, Web page : http://www.ThaiHEP.phys.sc.chula.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติวิทย์ มาแทน
Assistant Professor
Dr. Kittiwit Matan

Crystal structure and pinwheel state in Rb2Cu3SnF12.

ผลสัมฤทธิด์ า นการวิจยั

1. สามารถวัดและศึกษาการกระตุนทางแมเหล็กโดยละเอียดของสารประกอบ
Rb2Cu3SnF12 ทำใหเขาใจอันตรกิริยาของสปนที่มีสมบัติทางควอนตัมมากขึ้น
ซึ ่ ง ในระยะยาวจะนำไปสู  ก ารพั ฒ นาการใช ป ระโยชน ข องสป น มากขึ ้ น
(ผลงานวิจัยนี้ไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพในวารสาร Physical Review B)
2. สามารถวัดการกระตุน ทางแมเหล็กของสารประกอบ Cs2Cu3SnF12 ซึง่ มีสถานะ
พืน้ ฐานทีส่ ปนมีการเรียงตัวอยางเปนระเบียบ ผลของงานวิจยั นีน้ ำไปสูก ารคนพบ
Negative quantum renormalization ในระบบนี้เปนครั้งแรก (ผลงานวิจัย
กำลังอยูในระหวางการพิจารณาเพื่อตีพิมพในวารสาร Journal of Physical
Society of Japan ในรูปแบบ letter)
3. สามารถสังเคราะหสารประกอบ Cu2V2O7 ในรูปแบบผลึกเดี่ยวและผงได
สารตัวอยางที่ผลิตไดนี้ ไดถูกนำไปวัดโดยใชเทคนิคการกระเจิงของนิวตรอน ณ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกา ผลจากการวัดนี้จะทำใหเกิด
ความเขาใจในอันตรกิริยาของสปนที่เรียงตัวเปนแนวเสนตรงไดดีมากขึ้น

การใหบริการทางวิชาการ

Inelastic neutron scattering data show single-to-triplet
excitations in Rb2Cu3SnF12.

Inelastic neutron scattering data show single-to-triplet excitations
in RB2CU3SnF12 along the L direction.

ThEP
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(Establishment of Research Laboratory Project)

ทางกลุม ไดเขารวมกับกลุม วิจยั อืน่ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงาน The Third Asia Computational Materials Design Workshop 2013
นอกจากนี้หัวหนากลุมวิจัยทำหนาที่เปนรองหัวหนาทีมนำนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย ครั้งที่ 14
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุที่อิเล็กตรอนมีสหสัมพันธสูง
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 2201 5774
โทรสาร : +66 2354 7159
Email : sckittiwit@mahidol.ac.th
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Strongly Correlated Electron Group Establishment of Research Laboratory Project
Research Achievements

Crystal structure and magnetic Interactions in Cs2Cu3SnF12.

1. Able to measure and study magnetic excitations in Rb2Cu3SnF12
in details leading to a better understanding of a quantum spin state
in this material, which in a long term will provide essential knowledge to the development of spintronic devices. (This work has been
accepted for publication in Physical Review B)
2. Able to measure spin-wave excitations in Cs2Cu3SnF12, whose
spins order at low temperatures. The results show large negative
quantum renormalization in this system. (This work has been
submitted to Journal of Physical Society of Japan as a letter)
3. Able to synthesize Cu2V2O7 in a form of single crystal and powder.
These samples are sent to ANSTO in Australia and NCNR in the USA
for neutron scattering measurements. The results will shed light on
static and dynamic properties of spins in this compound.

Academic Services
The group took part in hosting the Third Asia Computational
Materials Design Workshop 2013 at Faculty of Science, Mahidol
University. In addition, the principal investigator served as an
assistant to a team leader in the 14th Asian Physics Olympiad
Competition in Indonesia.

The difference between calculated (dotted lines) and measured
(solid lines) spin-wave excitations in Cs2Cu3SnF12 show the negative
quantum renormalization.

Single crystals of α -Cu2V2O7.

Contact

Calculated scattering intensity of spin-wave excitations in Cs2Cu3SnF12.

Strongly Correlated Electron Group Research Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University
Rachatawee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel : +66 2201 5774
Fax : +66 2354 7159
Email : sckittiwit@mahidol.ac.th
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Prof. Masanori Yamauchi, Project Manager Bell-ll
พรอมดวย Assoc. Prof. Shoji Uno, Head of CDC Group จาก High Energy Accelerator Research Organization (KEK) เดินทางเยือนศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสเพื่อลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางโครงการวิจัย Bell-ll และศูนย
ความเปนเลิศดานฟสิกส โดยมีศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง ผูอำนวยการ
ศูนยฯ เปนผูลงนามความรวมมือดังกลาวเพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับนักวิทยาศาสตรไทย
อาจารย และนักศึกษา ใหสามารถไปรวมทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตรในระดับโลกได

22 ธันวาคม 2554 :

28-29 กุมภาพันธ 2555 :

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ รองผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม (Defence Technology Institute) และคณะ เดินทางเขาเยี่ยมเยือนศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โดยการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ถือเปนโอกาสที่ดีเพื่อทำใหเกิดความรวมมือใน
ดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิชาการหรือทางดานการวิจัย กับศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส และภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในอนาคต

23 เมษายน 2555 :

ศูนยวิจัยทางฟสิกสของลำอนุภาคและพลาสมา ศูนยวิจัยฯ ในเครือขายของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส รวมกับ
ภาควิชาฟสิกส และวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ บริษัท พาราไซแอนติฟก จำกัด รวมกันจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"หลักการใชงานและการ วิเคราะหดวยเทคนิค XPS" ณ หองประชุม 1 (PB2-112) ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10-12 พฤษภาคม 2555 :

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ไดรวมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยฯ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะหกลางที่นาสนใจ คือ
เครื่องวิเคราะหวัสดุ XPS และ FESEM ในงาน Siam Physics Congress (SPC 2012) ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร อยุธยา เพื่อใหนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย
ที่เขารวมงานไดทราบถึงผลการดำเนินงานของศูนยฯ
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Applied Optics and Laser Research Laboratory

6 กรกฎาคม 2555 :

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสจัดพิธีเปดหองปฏิบัติการวิจัยรวม
พลาสมา – ไบโอและพลังงานสะอาด (ThEP – CAPST Joint Laboratory for plasma – Bio & Green
Energy) ณ บริเวณอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยหองปฏิบัติการดังกลาวเปนผลสำเร็จจากบันทึกความเขาใจระหวางศูนยความ
เปนเลิศดานฟสิกสและ Eenter for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST),
Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแตพ.ศ.2553 ซึ่งสาระสำคัญของขอตกลงในครั้งนี้
CAPST จะใหยืมอุปกรณสำหรับประกอบการวิจัยในระยะแรกเปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2555 – 2558)

9-13 สิงหาคม 2555 : ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสไดจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมตาง ๆ ของศูนยฯ ณ เชียงใหม
ฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

11 สิงหาคม 2555 : คุณภารณี วัฒนา ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตพรอมคณะ และ ดร.วันทนีย จองคำ
รองผูอำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติพรอมคณะเขาเยี่ยมเยือนศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โดยการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยในครั้ง
นี้ถือเปนโอกาสที่ดีเพื่อทำใหเกิดความรวมมือในดานตางๆทั้งทางดานวิชาการหรือทางดานการวิจัยกับศูนยความเปนเลิศดานในอนาคตตอไป

ดร.ชวินท ธัมมนันทกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
และคณะ เดินทางเขาเยี่ยมเยือนศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โดยการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ถือเปนโอกาสที่ดีเพื่อทำให
เกิดความรวมมือในดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิชาการหรือทางดานการวิจัย กับศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส

12 กันยายน 2555 :

7
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จํานวนนักศึกษาและงบประมาณทุนบัณฑิตศึกษา
ศูนยว ิจัย
จํานวนนักศึกษา (คน) จบการศึกษา (คน)
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องฟลมบาง
35
7
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องลําอนุภาคและพลาสมา
34
9
ศูนยว ิจัยทางนาโนสเกลฟสิกส
23
5
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสบูรณาการ
25
11
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสคํานวณและทฤษฎี
17
3
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
2
0
รวม
136
35

จาํนวนนกัศกึษา

คน
40

งบประมาณแตละศูนย (บาท)
3,133,000
2,726,000
3,262,000
2,026,950
1,874,820
294,500
13,317,270

ง บ ป ระม า ณ แตล ะศนูย

บาท

3500000

35

3000000

30

2500000

25

2000000

20
15
10

จํานวนนกัศึกษา (คน)

1500000

จบการศึกษา (คน)

1000000
500000

5

0

0
TFP

PPP

NSP

IGP

CTP

TFP

ThEP

PPP

NSP

IGP

CTP ThEP

จํานวนนักศึกษาและงบประมาณระดับมหาบัณฑิต
ศูนยว ิจัย
จํานวนนักศึกษา (คน) จบการศึกษา (คน) งบประมาณแตละศูนย (บาท)
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องฟลมบาง
19
4
1,316,000
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องลําอนุภาคและพลาสมา
26
8
1,659,500
ศูนยว ิจัยทางนาโนสเกลฟสิกส
8
3
975,000
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสบูรณาการ
8
6
454,350
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสคํานวณและทฤษฎี
10
3
965,000
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
2
0
194,500
รวม
73
24
5,564,350

จาํนว นนกัศกึษ า

คน
30
25
20
15

จํานวนนกัศกึษา (คน)

10

จบการศกึษา (คน)

5
0
TFP

PPP

NSP

IGP

CTP ThEP

บาท
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

ง บ ป ระม า ณ แ ต ล ะศนู ย 

TFP

PPP

NSP

IGP

CTP ThEP
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จํานวนนักศึกษาและงบประมาณระดับดุษฎีบัณฑิต

ศูนยว ิจัย
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องฟลมบาง
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสข องลําอนุภาคและพลาสมา
ศูนยว ิจัยทางนาโนสเกลฟสิกส
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสบูรณาการ
ศูนยว ิจัยทางฟสิกสคํานวณและทฤษฎี
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
รวม

จํานวนนักศึกษา (คน) จบการศึกษา (คน) งบประมาณแตละศูนย (บาท)
16
3
1,817,000
8
1
1,066,500
15
2
2,287,000
17
5
1,572,600
7
0
909,820
0
0
100,000
63
11
7,752,920

จาํนว นนกัศกึษา

คน
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

บาท
2500000

ง บ ป ระม า ณ แ ต ล ะศ นู ย 

2000000
1500000
จาํนวนนักศกึษา (คน)

จบการศึกษา (คน)

1000000
500000
0

TFP

PPP

NSP

IGP

CTP

TFP

ThEP

PPP

NSP

IGP

CTP ThEP

สัดสวนและงบประมาณทุนพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

ทุนพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ (บาท)

ทุนฝกอบรมระยะสัน 3 เดือน
450,000

ทุนฝกอบรมระยะสัน 6 เดือน
0
ทุนเจรจาความรว มมือทางวิช าการ
0

ทุนเชิญ ผูเชียวชาญชาวตางประเทศ
45,000
รวม
495,000

รอยละ
90
0
0
10
100

งบประมาณ

บาท
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

ส ดั ส ว น ง บ ป ระม า ณ
0% 0%

ทนุฝกอบรมระยะสนั 3
เดอืน

9%

ทนุฝกอบรมระยะสนั 6
เดอืน

ทุนฝกอบรม
ระยะสัน 3
เดือน

ทุนฝกอบรม
ระยะสัน 6
เดอืน

ทุนเจรจา
ความรวมมอื
ทางวิชาการ

ทุนเชญ
ิ
ผเูชียวชาญ
ชาว
ตางประเทศ

ทนุเจรจาความรวมมือ
ทางวชิาการ

91%

ทนุเชญ
ิ ผูเชยีวชาญชาว
ตางประเทศ
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ศูนยวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการที่ไดรับการสนับสนุน
ศุนยวิจัยทางฟสิกสของฟลมบาง (Research Center in Thin Films Physics)
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โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาแผงโมดูลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CIGS ขนาด
100 cm2 และผลของระนาบผลึกกับการเกิดฟลมบาง CIS อิพิแทกซี

1

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสสารกึ่งตัวนำ

การวิจัยและพัฒนาฟลมบางสำหรับอุปกรณเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุขั้นสูง
Research and Development of Thin Films for Renewable Energy
Devices and Advanced Materials

Example - Research Laboratory

Research and Development of 100 cm2 CIGS Solar Modules
and Effect of Crystal Preferred-Orientation to the CIS Epitaxy
Thin Films
การศึกษาเชิงสถิติของพื้นผิวฟลมบางที่จำลองดวยวิธีการ MBE
Statistical Studies of Simulated-MBE Thin Film Surfaces
เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
Dye-Sensitized Solar Cell
การสังเคราะหและคุณสมบัติทางเล็กโตรโครมิกของ NiOxHy และ
metal-doped NiOxHy ที่เตรียมดวยวิธีโซลเจล

2

3

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสของแข็ง

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสประยุกต

การศึกษาวิจัยสมบัติทางฟสิกสของฟลมบางสำหรับ smart window ในการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
Research and Development in Physical Property of Thin Films for
Smart Window in High Performance and Safe Energy Use

การพัฒนาเซนเซอรกาซและเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงที่เตรียมจาก
สารประกอบซิงคออกไซด
Development of Gas Sensor and Dye- Sensitized Solar Cell Based
on Zinc Oxide Compounds

การพัฒนาและประยุกตใชฟลมบางแมเหล็กและฟลมบางสารประกอบกึ่งตัวนำ
คอมโพสิตระดับนาโน
4 หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟลมบาง
Development and Applications of Magnetic Thin Films and Thin
Film of Nanostructure Matirials Composite
ศูนยวิจัยทางฟสิกสของลำอนุภาคและพลาสมา (Research Center in Particle Beams and Plasma Physics)
ฟสิกสและการประยุกตลำไอออนเพื่อการสังเคราะหและดัดแปรวัสดุที่ระดับไมโคร
ถึงนาโน
Physics and Applications of Ion Beam Synthesis and Modiﬁcation of
Materials at the Micro/Nano Scale

1

หองปฏิบัติการวิจัยดานลำไอออนและการ
ประยุกต

2

หองปฏิบัติการวิจัยอิเล็กตรอนและโฟตอนหวง การพัฒนาระบบผลิตอิเล็กตรอนและโฟตอนหวงเฟมโตวินาที
เฟมโตวินาที
Development of Femtosecond Electron and Photon Sources

Synthesis of NiOxHy and metal-doped NiOxHy by sol-gel and
their electrochromic properties
การสรางฟลมบางคารบอนคลายเพชรโดบธาตุฟอสฟอรัสดวยวิธีอิเล็ก
โทรดิพโพซิชั่น
Fabrication of phosphorous doped - diamond like carbon (Pdoped DLC) by electro-deposition
การศึกษาและพัฒนาวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกสชนิดเอ็น
Studies and Developments of n-type thermoelectric
materials
การคำนวณเชิงควอนตัมของ Diamondoid สำหรับการประยุกตใชเปน
ตัวปลดปลอยอิเล็กตรอน
Quantum Mechanics Calculations of Diamondoid for
Electron Emitter Application
การพัฒนาฟลมบางและโครงสรางนาโนของสารประกอบซิงคออกไซด
เพื่อประยุกตใชเปนเซนเซอรกาซและเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
Development of Thin Films and Nanostructures of Zinc
Oxide Compounds for Gas Sensor and Dye – Sensitized
Solar Cell Applications
การพัฒนาฟลมบางจากคอมโพสิตของวัสดุระดับนาโนเมตร และการ
ประยุกต
Development and Applications of Thin ﬁlm of
Nanostructure Materials Composite
การลิโธกราฟฟดวยลำไอออนสำหรับการประยุกตทางไมโครฟลูอิดิกส
Ion Beam Lithography for Microﬂuidic Applications
การประยุกตลำไอออนและพลาสมาสำหรับชีววิทยาและการดัดแปรผิว
วัสดุ
Applications of Ion Beams and Plasma for Biology and
Material Surface Modiﬁcation
การปรับแตงปนอิเล็กตรอนอารเอฟแบบเทอรมิออนิคคาโทดที่ปรับคา
สัดสวนอารเอฟได
Tuning of the adjustable ﬁeld-ratio thermionic RF-gun
การพัฒนาระบบผลิตอิเล็กตรอนสำหรับเครื่องกำเนิดเลเซอร
อิเล็กตรอนอิสระยานความถี่เทราเฮิรตซ
Development of Electron Injector System for TH z Freeelectron Laser
การประยุกตใชรังสีเทราเฮิรตซดานสเปคโตรสโคป
THz application in spectroscopy
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ศูนยวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการที่ไดรับการสนับสนุน
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โครงการวิจัย

การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิดดวยพลาสมาใหตอบสนองตอโปรตีน
และเซลลเฉพาะอยาง
Plasma Surface Modiﬁcation of Poly (lactic acid) for
หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอและพลังงาน ฟสิกสพลาสมาและการประยุกตเพื่อวัสดุใหม
Preferential Protein and Cell Response
3
Plasma Physics and Applications for Novice Materials
สะอาด
การสรางชั้นตัวเรงปฏิกิริยาแพลตินัมดวยเทคนิคการอารคของคาโทดใน
สุญญากาศสำหรับเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
Synthesis of Pt Catalyst Layer by Cathodic Vacuum Arc
Technique for PEM fuel cell applications
การสังเคราะห และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะระดับนาโนและไมโครของ
การสังเคราะหและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุดวยเทคโนโลยีพลาสมา
วัสดุขั้นสูงดวยกระบวนการพลาสมา
หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาและเทคโนโลยี ลำไอออนและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
4
Nano- and Micro- Synthesis and Characteristics Modiﬁcations
วัสดุขั้นสูง
Synthesis and Modiﬁcation of Material Utilizing Plasma, Ion Beam
and Electromagnetic Wave Technologies
of Advanced Materials by Plasma Process
การวิจัยและพัฒนาชั้นเคลือบใสนำไฟฟา
หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับ
การปรับปรุงผิววัสดุโดยการเคลือบดวยกระบวนการพลาสมา
Research and development of transparent conductive thin
5
วิทยาศาสตรพื้นผิว
Surface modiﬁcations by plasma processing
ﬁlms
การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศเพื่อการทำความ
สะอาดมังคุด
ฟสิกสและเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศเพื่อทำความสะอาดมังคุด Development of atmospheric cold plasma for sterilization
และเพื่อใชรวมกับน้ำมันหอมระเหยในการพัฒนาไมยางและบรรจุภัณฑตานเชื้อรา of mangosteen
หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อ Physics and technology of cold atmospheric plasmas for
6
การพัฒนาบรรจุภัณฑตานเชื้อราจากวัสดุเซลลูโลสโดยใชพลาสมาเย็นที่
การประยุกตทางกสิกรรม
sterillization of fruits and for usig with essential oil to develop
ความดันบรรยากาศรวมกับน้ำมันหอมระเหย
antifungal rubber wood and packaging
Development of antifungal cellulose materials for packaging
applications using cold atmospheric plasmas with essential
oils
การปรับปรุงผิวเยื่อบางพอลิเมอรดวยเทคนิคลำอนุภาคและพลาสมาเพื่อ
การแยกฟลูออไรดและแคดเมี่ยมออกจากน้ำ
Modiﬁcations of Polymer Membranes by Particle Beams and
Plasmas for Cadmium and Fluoride Separation from Water
หองปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรและ
ฟสิกสของเซลลและเยื่อกรอง
7
เทคโนโลยีเมมเบรน
Physics of Cell and Filtration Membranes
การผลิตแผนเมมเบรนที่มีขนาดรูแปรผันและมีคาการซึมผานคงที่ โดย
อาศัยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร
Elaboration of track etched membrane with controlled
variation pore size and constant permeability in a direction
parallel to the surface
ศูนยวิจัยทางนาโนสเกลฟสิกส (Research Center in Nanoscale Physics)
การสรางอุปกรณพลาสติกอิเล็กทรอนิกสโดยวัสดุใหมโครงสรางนาโน
จากสารกึ่งตัวนำอินทรียตระกูลโลหะพทาโลไซยาไนทที่เจือดวยโลหะ
พลาสติกอิเล็กทรอนิกส
In, Mg และ Sn
1 หองปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส
Plastic Electronics
Fabrication of Plastic Electronic Devices using New
Nanostructure Materials prepared from Phthalocyanine
Organic Semiconductor doped with In, Mg and Sn
การประยุกตใชเทคนิคแสงซินโครตรอนเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงทดลองขั้นแนวหนา การประยุกตใชเทคนิคแสงซินโครตรอนสำหรับการวิเคราะหวัสดุที่มี
เพื่อสรางความเชื่อมั่นของสังคมตอวงการฟสิกส
ความสามารถแยกแยะในระดับนาโนเมตร
2 หองปฏิบัติการวิจัยนาโนสเปกโตรสโกป
Applications of Synchroton Light for Frontier Experimental Research Utilization of Synchroton Light Techniques for Analyses of
to Establish Social Reliability with Physics Society
Materials at Nanometer Resolution
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ศูนยวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการที่ไดรับการสนับสนุน
ศูนยวิจัยทางฟสิกสบูรณาการ (Research Center in Integrated Physics)
1

หองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตรประยุกตและ ทัศนศาสตรประยุกตและเลเซอร
เลเซอร
Applied Optics and Laser

Example - Research Laboratory

2

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสดาราศาสตรและ
อวกาศ

ฟสิกสดาราศาสตรและฟสิกสอวกาศ
Astrophysics and Space Physics
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โครงการวิจัย
การเคลือบฟลมบางแสงในสุญญากาศ
Optical thin ﬁlm coating in vacuum
การวิจัยทางดานวัสดุแกว
Research in Glass Materials
การบันทึกและวิเคราะหขอมูลรังสีคอสมิกและการขนสงภายใต
สนามแมเหล็กปนปวน
Recording and Analyzing Cosmic Ray Data and Their
Transport in Turbulent Magnetic Fields
สมบัติของ Cataclysmic variables ที่คนพบใหมใน ROSAT/2MASS
และ Hamburg Quasar Survey
Properties of Cataclymic variables discovered by
ROSAT/2MASS and Hamburg Quasar Survey
การวิเคราะหทางทฤษฎีและการคำนวณโดยคอมพิวเตอรของการ
แสงเหนือแสงใตที่รอยเทาสนามแมเหล็กบนดาวพฤหัสเปนเวลาสิบป
โดยยานอวกาศฮับเบิล
Theoretical and Numerical Study for HST’s Ten-year
Observations of
Auroral Magnetic Footprint Emission at Jupiter

หองปฏิบัติการวิจัยชีวฟสิกส

โครงการวิจัยและพัฒนาดานชีวฟสิกสเชิงบูรณาการ
Research and Development Program for integrated Biophysics

4

หองปฏิบัติการวิจัยธรณีฟสิกส

ธรณีฟสิกสบูรณาการ
Integrated Geophysics

5

หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุยุคใหม

การศึกษาแบบจำลอง การสังเคราะห และการปรับปรุงผิวของวัสดุยุคใหม
Studies on Simulation Synthesis and Surface Modiﬁcation of
Modern Materials

6

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ

ฟสิกสศึกษา
Physics Education

3

การขนสงของอนุภาคพลังงานสูงภายใตสนามแมเหล็กปนปวน
Energetic particle transport in turbulent magnetic ﬁelds
การใชวิธีวิจัยชีวฟสิกสเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอนุภาค
นาโนตอระบบเชิงชีวภาพ
Integrated Biophysical Approach for Studies the Effects of
Nanoparticles on Biological systems
íธรณีฟสิกสของชั้นเปลือกโลกและเนื้อโลกใตจังหวัดกาญจนบุรีและการ
พัฒนาโปรแกรมความหมายขอมูล
Geophysics of the crust and mantle beneath Kanchanaburi
province, Thailand and the development of the geophysical
interpretation programs
แบบจำลองการทำงานของอุปกรณสปนทรอนิกสโดยใชกราฟนริบบอน
และกราฟนไบเลเยอรและการสรางตัวนำสงยาขนาดนาโนเมตร
Development of spintronic devices of the future:
Simulation of the performance of spintronic devices made
with graphene nanoribbons and bilayer graphene and the
fabrication of nano drug delivery vehicles
การศึกษาตัวนำยวดยิ่ง YBaCuO
The study of YBaCuO superconductors
การประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุจากอันตรกิริยาของ
อนุภาคพลังงานต่ำและรังสีอัลตราไวโอเลต
Estimation of extent of materials modiﬁcation following
interactions with low energy particles and UV radiation
การนำหลักสูตรฝกอบรมครูฟสิกสอยางตอเนื่อง ตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรดวยภาษาอังกฤษไปใชเพื่อพัฒนาครูแกนนำ
An Implement of A Continuing Professional Development
(CPD) Program for Physics Teachers (An English Integrated
Science Approach) for Leader Teachers
การพัฒนาสื่อการสอนบรรยายเชิงสาธิตแบบมีปฏิสัมพันธในกลศาสตร
และเทอรโมไดนามิกส
Development of Interactive Lecture Demonstration in
Mechanics and Thermodynamics
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ศูนยวิจัยทางฟสิกสคำนวนและทฤษฏี (Research Center in Computational and Theoretical Physics)
1

2

3

4

5

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสนิวเคลียรและ
อนุภาค

การสรางและพัฒนากลุมวิจัยดานฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคสูความเปนเลิศ
Development of Nuclear and Particle Physics Group to Excellence

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสของสารควบแนน

การยกระดับการวิจัยสารควบแนนสูระดับสากล
Research Potential Development in condensed matter physics

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสสภาวะรุนแรง

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยโครงสรางและสมบัติของวัสดุภายใตสภาวะรุนแรง
Structural Phase Transitions in Metals and Energy Materials under
Extreme Conditions

หองปฏิบัติการวิจัยการจำลองสถานการณ
มอนติตารโลและพลศาสตรของโมเลกุล
ในทางฟสิกส

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยดานฟสิกสของวัสดุโดยเทคนิคมอนติคารโล
และพลศาสตรของโมเลกุล
Research Potential Development in Physics of Material by Monte
Carlo and Molecular Dyanmics Techniques

หองปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยา

องคความรูทางฟสิกสรากฐานและจักรวาลวิทยา
Knowledge of Fundamental Physics and Cosmology

สำนักงานกลางศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (Thailand Center of Excellence in Physics)
โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร โครงการพัฒนาระบบอะตอมเย็นยิ่งยวด
1
เชิงอะตอมควอนตัม
Development of Ultra-cold Atom System Project
2

3

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสอนุภาค

วัสดุที่อิเล็กตรอนมีสหสัมพันธสูง

การจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสอนุภาค

โครงการวิจัย
การศึกษาโครงสรางและคุณสมบัติของเฮดรอนในแบบจำลองควารก
Hadron structures and properties in quark models
สมบัติทางกล ไฟฟา แมเหล็ก และ แสง ของสารควบแนน จากการ
บูรณาการเทคนิคการวิเคราะหและทฤษฎีคำนวณ
Mechanical, electrical, magnetic, and optical properties of
condensed matter
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโลหะและวัสดุพลังงานภายใตสภาวะ
รุนแรง
Structural phase transitions in metals and energy materials
under extreme conditions
การสรางแบบจำลองทางทฤษฎีระบบสารเฟรโรอิก
Theoretical Modeling of Ferroics System
การจำลองพลวัตเชิงอะตอมของระบบพิริออดิกและสถานะเชิงฟสิกส
Atomistic Dynamics Simulations of Periodic System and
Physical State
ผลกระทบของพลังงานมืดในเอกภพ
Effects of Dark Energy in the Universe
พลวัตรของพลังงานมืดแบบดิเรก-บอร
- น-อิ
- นเฟลด (ดีบีไอ) ตอ
อันตรกิริยากับสสารมืด
Dynamics of Dirac-Born-Infeld (DBI) Dark Energy with
Interaction to Dark Matter
การประยุกตใชวิธีโฮโลกราฟคในการศึกษาสมบัติสสารนิวเคลียร
Applications of the holographic method to the properties of
the nuclear matter
โครงการพัฒนาระบบอะตอมเย็นยิ่งยวด
Development of Ultra-cold Atom System Project
Excess of events with top quarks in CMS in search for SUSY
Gauged supergravities and their connection to string theory

การสังเคราะหผลึกเดี่ยวของแลตทิซรังผึ้งและสารประกอบตัวนำยิ่งยวด
อุณหภูมิสูงที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลักสำหรับการวัดโดยการกระเจิง
โครงการศึกษา quantum coherence state ในระบบ frustrated spin
ของนิวตรอน
system และสารประกอบตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลัก Single crystal growth of honeycomb lattice system and Febased superconductors for neutron scattering measurements

