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ความร�วมมือระหว�าง ALICE กับ ประเทศไทย
ใน

โครงการพัฒนาระบบติดตามทางเดินของอนุภาค
ภายใน (Inner Tracking System, ITS) 

หัววัดไอออนหนัก ALICE
โดย

ผศ. ดร. ชิโนรัตน: กอบเดช
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The ALICE Detector

The Current ALICE Detector
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Introduction to the Inner Tracking System 
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ITS (Inner Tracking System) เป�นระบบที่อยู(ช้ันในสุดใกล2กับท(อลําเลียง
อนุภาค (Beam pipe)  มีลักษณะเป�นท(อทรงกระบอก ล2อมรอบบรเิวณที่
เกิดการชนกันของอนุภาค (Interaction point) ทําหน2าที่วัดอนุภาคแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่เกิดข้ึนภายหลังการชนกัน เพ่ือที่จะนําข2อมูลไป
ประกอบการสร2างและอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนหลังการชน 
 

ITS ที่ใช2อยู(ปKจจุบันมีทั้งหมด 6 ช้ัน 
• 2 ช้ันในสุดเป�นหัววัดซิลิกอนแบบจุด 

(Silicon Pixel Detector, SPD)
• 2 ช้ันกลางเป�นหัววัดซิลิกอนแบบก2อน 

(Silicon Drift Detector, SDD)
• 2 ช้ันนอกเป�นหัววัดซิลิกอนแบบแถบ 

(Silicon Strip Detector, SSD)

ท�อลําเลยีงอนุภาค (Beam pipe)

New ITS Upgrade
ปรับปรุงความสามารถในการวัดใหJดีข้ึนโดย

• ลดรัศมีของทรงกระบอกดJานในสุดจาก 39mm ����22mm เพ่ือใหJเขJา
ใกลJท�อลําเลียงอนุภาคและ จุดเกิดอันตรกิริยามากข้ึน

• ลดปริมาณวัสดุท่ีใชJเพ่ือลดการสูญเสียพลังงานเวลาท่ีอนุภาคเคลื่อนท่ี
ผ�าน ~1.14% ���� ~ 0.3% 

• ลดขนาดของเซ็นเซอร:และใชJเทคโนโลยีแบบจุด (Pixel) เพ่ือความ
แม�นยําในการบอกตําแหน�งอนุภาค

• เพ่ิมจํานวนช้ันของ ITS จาก 6 ช้ัน ����7 ช้ัน เพ่ือใหJครอบคลุมจํานวน
อนุภาคท่ีว่ิงผ�านไดJมากข้ึน
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2556 คัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

2557 ออกแบบ

2558-2559
สรJาง / ทดสอบการทํางานในแต�ละส�วน

แผนการดําเนินงาน
ALICE ITS Upgrade 

2560-2561 
ประกอบ / ตดิตั้ง

2562-2563 
ทดสอบการทํางานท้ังระบบ

2564
เสร็จสมบูรณ:
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ทรงกระบอก 3 ช้ันดJานใน (Inner Barrel)
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   ทรงกระบอก 4 ช้ันดJานนอก (Outer Barrel)
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องค:ประกอบของแผ�นที่มาประกอบเปgน
ทรงกระบอกดJานนอก และดJานในสุด

ดJานนอก 

ดJานในสดุ

8

ประเทศต�าง ๆ และหน�วยงาน ที่เขJาร�วมโครงการ
• CERN
• สาธารณรัฐประชาชนจนี
  (CCNU, Wuhan)
• สาธารณรัฐเช็ก (Prague U)
• สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

(IN2P3-CNRS, Strasbourg )
• สาธารณรัฐอิตาลี INFN (Bari, Bologna, 

Cagliari, Catania, Frascati, Legnaro, 
Padova, Roma, Torino, Trieste)

• สาธารณรัฐเกาหลี (Inha, Pusan, 
Yonsei)

• เนเธอร:แลนด: (Nikhef and Utrecht)

• สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
(COMSATS)

• สหพันธรัฐรัสเซีย (St. Petersburg)
• สาธารณรัฐสโลวัก (Kosice IEP)
• ประเทศไทย ( SUT, TMEC, SLRI, 

NECTEC)
• สหราชอาณาจักร ( STFC 

(Daresbury, RAL, Univ. of 
Birmingham)

• ยูเครน (Kharkov, Kiev) 
• สหรัฐอเมริกา (Berkeley)

หน�วยงานต�าง ๆ และ ผูJประสานงาน ในประเทศไทยที่เขJามามีส�วนร�วม

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี:ผศ. ดร. ชิโนรัตน: กอบเดช

 หัวขJอ:การออกแบบระบบ ITS  ฟUสิกสVที่เกี่ยวข2อง และเทคโนโลยีกริด

• ศูนย:เทคโนโลยไีมโครอิเล็กทรอนกิส::ดร. วุฒนินัท: เจียมศกัดิศ์ิริ

     หัวขJอ:การศึกษาสภาพต2านทานไฟฟYาของแผ(นเวเฟอรV, การ

     ผลิตเซ็นเซอรVจําลอง, การสร2างระบบระบายความร2อนแบบ

     ซิลิกอน

• สถาบนัวิจยัแสงซนิโครตรอน(องค:การมหาชน):ดร. ณรงค: จันทร:เล็ก

    หัวขJอ:การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกสVของเซ็นเซอรV,  การใช2ลํา 

      อิเล็กตรอนศึกษาการกระเจิงของอนุภาคเมื่อเคล่ือนที่ผ(านเซ็นเซอรV

• ศูนย:เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส:และคอมพิวเตอร:แห�งชาต:ิดร. ศรเทพ วรรณรัตน:

     หัวขJอ: เทคโนโลยีกริดและการติดต้ัง

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลJาธนบุรี:รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

     หัวขJอ: การจัดเก็บข2อมูลเสมือนจริง,  การออกแบบข้ันตอนวิธีแบบขนาน

      สําหรับระบบไฮบริดที่มีหลายแกน และ หน(วยประมวลผลกราฟฟUก, 

      การออกแบบข้ันตอนการประมวลผลทางวิทยาศาสตรV และแตกการคํานวณ

      ออกเป�นข้ันตอนย(อย

เอกชนในประเทศไทยท่ีมีส(วนร(วม

• บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากดั 
     หัวขJอ:การใช2 GPFS กับระบบการจัดเก็บข2อมูลของฟUสิกสVพลังงานสูง
      ในโครงการที่เกี่ยวกบัเซิรVน

• บริษัท สตาร:ส ไมโครอิเล็กทรอนกิส: (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
     หัวขJอ:การขัดบางแผ(นเวเฟอรVและการตัดเวเฟอรVด2วยเลเซอรV

นักศึกษาในโครงการ

จากโครงการนักศึกษาภาคฤดูร2อน CERN
• นายนวเดโช ชาญขุนทด 
• นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ
จาก โครงการ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• นาย วันเฉลิม พูนสวัสด์ิ



08/01/57

3

งบประมาณท่ีใช2
ทุกหน(วยงานที่เข2าร(วมโครงการใช2งบประมาณจากต2นสังกัด 
โดยดําเนินการเป�นลักษณะของโครงการนําร(อง  และขณะนี้กําลังจัดทํา
ข2อเสนอโครงการในรูปแบบ Consortium เพ่ือของบประมาณสนับ
สนุนจาก แหล(งทุนต(าง ๆ  ในระยะยาวต(อไป

รูปภาพกิจกรรมต(าง ๆ 
นักวิจัยจาก ALICE เยี่ยมชม TMEC , 6-9 เมษายน 2556

รูปภาพกิจกรรมต(าง ๆ
นักวิจัยจาก ALICE เยี่ยมชม บริษัท สตารVส ไมโครอิเล็กทรอนิกสV 

    (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน),  6-9 เมษายน และ 7-9 ตุลาคม 2556

รูปภาพกิจกรรมต(าง ๆ 

นักวิจัยจาก ALICE เยี่ยมชม NECTEC , 7-9 ตุลาคม 2556

รูปภาพกิจกรรมต(าง ๆ 

นักวิจัยจาก ALICE เยี่ยมชม และให2สัมมนา ที่ NANOTEC , 7-9 ตุลาคม 2556

นักวิจัยแลกเปลีย่น

ดร. ณรงค: จันทร:เล็ก 
นักวิทยาศาสตรVระบบลําเลียงแสงจาก 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคVการมหาชน)
ขณะนี้ปฏิบัติงานวิจัย อยู(ที่ CERN เป�นระยะ
เวลา 1 ปn ระหว(างวันที่ 1  มิถุนายน 2556  
ถึง 30 พฤษภาคม 2557 
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ประโยชนVที่ได2รับ
ด2านการสร2างองคVความรู2และถ(ายทอดเทคโนโลยี 
• สร2างองคVความรู2ใหม(ทางด2านฟUสิกสVอนุภาค ด2าน ไอออนหนัก
       และ เฮดรอน 
•  ได2รับการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด2านการออกแบบเซ็นเซอรV  
•  ได2รับการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด2านการออกแบบทดสอบ
       เซ็นเซอรVโดยใช2ลําอิเล็กตรอน
•  ได2รับการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด2านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรVกริด
• ได2รับการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด2านเทคโนโลยีการจําลองระบบ
       คอมพิวเตอรV

ด2านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยV
• สามารถสร2างหลักสูตรทางด2านฟUสิกสVอนุภาคเน2นทางด2าน
      การสร2างและออกแบบหัววัด 
• สามารถสร2างระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอกได2
      ไม(น2อยกว(า 10 คน
 ด2านเศรษฐกิจ
• บริษัทของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงสามารถรับงานการผลิต
      อุปกรณVทางไมโครอิเล็กทรอนิกสVบางช้ินส(วนได2 โดยคาดว(า
      จะมีมูลค(าไม(ตํ่ากว(า  5 ล2านบาท


