
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๑๐ โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
        (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์ และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)  
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์วิจัยจูลิชเป็นสมาชิกของสมาคมเฮ็ล์มโฮล์ท (Helmholtz Association) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเป็น
ศูนย์วิจัยหลากสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป ก่อต้ังเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๖ โดยมลรัฐไรน์-เวสต์ฟาเลียเหนือ 
(North Rhine-Westphalia) ก่อนที่จะกลายไปเป็น ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ในปี ค .ศ. ๑๙๖๗  มีงานวิจัย ๔ สาขาได้แก่ สุขภาพ 
สารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน งบประมาณประจ าปีราว ๕๓๐ ล้าน (ค.ศ. ๒๐๐๙) งบประมาณจากรัฐแบ่งออกเป็น ร้อยละ 
๙๐ จากรัฐบาลกลาง และ ร้อยละ ๑๐ จากมลรัฐไรน์-เวสต์ฟาเลียเหนือมีบุคลากรมากกว่า ๕,๗๐๐ คน (ค.ศ. ๒๐๑๕) 

ศูนย์วิจัยจูลิชประกอบด้วยสถาบันส าคัญ ๗ แห่ง และที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของไทย (สวทช.และ มจธ.) คือ สถาบัน
วิทยาการชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Institute of Bio- and Geosciences :IBG) 

 
สถาบันวิจัยชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (IBG)  
เน้นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ความย่ังยืนในการผลิตอาหาร พืชพลังงานชีวภาพ  เคมี ยา และวัสดุที่มาจากพืชและ

กระบวนการ/หลักการของจุลินทรีย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดินและน้ าอย่างย่ังยืน และการวิเคราะห์และการท าให้เหมาะสมที่สุด 
(optimization) ของวัฏจักรการใช้สสารและพลังงาน จุดเร่ิมตันของอนาคตการพัฒนาดังกล่าวจะอยู่ที่การวิจัยผสมผสานของระบบ
ชีวภาพและระบบชีวธรณีบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันวิจัยน้ีน ากิจกรรมศูนย์วิจัยจูลิชด้านวิทยาการเศรษฐกิจชีวภาพไปท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเคน มหาวิทยาลัย
บอนน์และมหาวิทยาลัยดือเซ็ลดอร์ฟ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมของจูลิช ((JÜLICH) (IBG-2 Plant Science)) 
และประทับเป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ จูลิช และ มจธ. กับจูลิช เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๒. การด าเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช.-มจธ.-จูลิช 
๒.๑  โครงการ CASAVASTORE ร่วมกับศูนย์ไบโอเทคสวทช., เนคเทค สวทช., มจธ. , ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.)  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และ สรีรวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมันส าปะหลัง
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรกรแม่นย า  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาการแบ่งส่วนการใช้คาร์บอนระหว่างการสร้างรากสะสมแป้งในมันส าปะหลังต่างสายพันธ์ุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ มจธ. จูลิช-IBG2 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การประเมินฟีโนไทป์รากสะสมอาหารจากเช้ือพันธุกรรมมันส าปะหลังและการเตรียมตัวอย่างสาร
พันธุกรรมของเช้ือพันธุกรรม  มันส าปะหลังเพ่ือศึกษาข้อมูลจีโนไทป์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศวร.ระยอง เนคเทค ไบโอเทค IBG2 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การค้นหายีนและเคร่ืองหมายโมเลกุลที่เกี่ ยวข้องกับการควบคุมการสร้างรากสะสมอาหารของ 
มันส าปะหลัง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ไบโอเทค IBG 2 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาเพ่ือยืนยันหน้าท่ีของยีนที่ควบคุมการสร้างรากสะสมอาหารของมันส าปะหลังเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานด้านการปรับปรุงพันธ์ุมันส าปะหลังต่อไปในอนาคต หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ไบโอเทค ศวร.ระยอง IBG2 

การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพัฒนาของรากสะสมอาหารของมัน
ส าปะหลังจะมีการจัดเก็บและระบบฐานข้อมูล ‘piaf’ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการวิจัย หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ IBG2 สวทช. 

ความก้าวหน้า   
ปัจจุบันเพ่ิงเสร็จสิ้นการปลูก Crop ๔ ไป (เมื่อวันที่ ๔ ตค ๒๕๖๑) จากจ านวนทั้งหมด ๖ crops จ านวนพันธ์ุที่ปลูก ๖๐๐ 

สายพันธ์ุ จากการสังเกตเบื้องต้น พบว่ารากสะสมอาหารจะเร่ิมเกิดในสัปดาห์ที่ ๕ – ๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสกัด DNA ของมัน 
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ส าปะหลังพันธ์ุที่ปลูกใน crop ๑ ถึง crop ๕ และสกัด RNA จาก 4 pre-selected cultivars + 2 wild types; CMR-77, Hanatee, 
WT1, WT2, KU50 & Rayong9 (๖ x ๑๒ x ๓ = ๒๑๖ ตัวอย่าง) 

๒.๒ โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital Agriculture (SAPPHIRE) 
Project ร่วมกับ เนคเทค สวทช.  

      วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยสมาร์ตโฟนเพ่ือใช้งาน
ภาคสนามและทดแทนเคร่ืองมือตรวจวัดที่มีราคาแพง 

- ร่วมน าเสนอผลงานที่งาน International Plant Phenotyping Network: Affordable Phenotyping Workshop ๑๕ 

– ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ Jülich, Germany และเย่ียมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ IBG-2 

- Workshop on "Phenotyping in Controlled Environments” ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย เพ่ือให้นักชีววิทยาและนักคอมพิวเตอร์ของไทยเรียนรู้กระบวนการประเมินการท าลายโรคพืชด้วยการ

ประมวลผลภาพด้วยสมาร์ตโฟน 

- ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒ .๓  โ ค ร ง ก า ร  Strengthening agriculture 4.0 technology in a Thailand-Myanmar-Germany collaboration: 

development of a plant-based irrigation platform ร่วมกับเนคเทค สวทช. และ The University of Computer 

Studies, Yangon (UCSY) (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

วัตถุประสงค์เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ SAPPHIRE เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ าอัตโนมัติซึ่งอาศัยความรู้ด้าน

การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืช 

๒.๔ การจัดต้ังห้องปฏิบัติการวิ จัยร่วม สวทช.-จูลิช เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (NSTDA – Jülich Joint Laboratory on 

Bioeconomy) (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

สาขาความร่วมมือที่ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมสวทช. – จูลิช จะด าเนินการก าลังอยู่ระหว่างการหารือ  ในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะ
มีความร่วมมือในสาขาต่อไปน้ี :  

๑. Theme 1- Precision, smart and digital agriculture 

๒. Theme 2- Phenotyping platform and automation development 

๓. Theme 3- Enabling technology development 

๔. Theme 4- Value added products and a sustainable bioeconomy 

๒.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.ตาก 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๔๘๔ ไร่ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดอยผาแดง บริเวณดอยผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก มีพ้ืนที่ป่าประกอบด้วย ป่าผสมผลัดใบ พันธ์ุไม้ที่พบ เช่น สัก แดง และป่าดิบแล้งริมห้วย เช่น ยางนา ยางแดง เมื่อปี ๒๕๔๖ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัส “...ให้พิจารณาด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบริเวณเหมือง 
เมื่อสิ้นสุดการท าเหมือง ให้กลับสู่สภาพป่าตามธรรมชาติและเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่
เหมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่อไป ...” และได้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด า ริ เมื่อวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยกรมป่าไม้จัดต้ังเป็นโครงการเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยมีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ท าหน้าท่ีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กรมป่าไม ้ได้ขอประชุมหารือกับ สวทช. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่เหมืองผาแดงตามแนวทาง
ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ผาแดง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีความย่ังยืน โดยการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่ือมโยง
ด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยในพ้ืนที่ ตลอดจน การพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้สู่
ชุมชนบริเวณรอบเหมือง หรือพ้ืนที ่EEC (เช่ือมโยงสู่พม่า จีน การค้าชายแดน) ที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินงานดังน้ี  

๒.๕.๑ ติดต้ังระบบควบคุมการให้น้ าในโรงเรือนพรรณไม้ป่าดิบช้ืน 
- ติดต้ังเซนเซอร์ (แสง ความช้ืนดิน ความช้ืนอากาศ) วัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน 

- ควบคุมระบบการให้น้ าผ่าน application 

- มีการเก็บข้อมูล ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

๒.๕.๒ อบรมการส ารวจและเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดป่าและราแมลง ให้กับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในเหมืองผาแดง  
- เจ้าหน้าท่ีป่ามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเห็ดป่าและราแมลงการเก็บตัวอย่าง การจ าแนกชนิด 

- ส ารวจเห็ดป่าและราแมลง ๓ เส้นทาง คือ เส้นทางน้ าตกถ้ า เสือเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเบญจพรรณ และเส้นทาง

น้ าตกผาแดง 

- พบเห็ดชนิดต่างๆ เห็ดกินได้ เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดลม เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดเผาะ เห็ดหูหนูด าเป็นต้น เห็ดที่มี

สรรพคุณทางยา เช่น เห็ดหลินจือ (Ganoderma) เห็ดหิ้ง (Phellinus) เป็นต้น 

- พบราท าลายแมลงที่มีฤทธ์ิก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น ราบิวเวอเรีย เมตาไรเซียมเป็นต้น 

๒.๕.๓ อบรมความรู้เห็ดป่า และการปั้นเห็ดเสมือนจริงให้กับเด็กระดับช้ันประถมในโรงเรียน ตชด. 
- วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อบรมความรู้เบื้องต้นเห็ดป่า ส ารวจเห็ดในพ้ืนที่ และปั้นโมเดลเห็ดเสมือนจริง 

- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ ๗๐ คน และโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ๗๔ คน   

- ส ารวจเห็ดในพ้ืนที่รอบโรงเรียน ๓๐ นาที พบเห็ดป่าโรงเรียนละ ๑๑ ชนิด เป็นเห็ดกินได้ ๓ ชนิด ได้แก่ เห็ดหูหนูด า 

เห็ดแครง เห็ดลม และเห็ดเป็นยา ๓ ชนิด คือ เห็ดหิ้ง เห็ดหลินจือ เห็ดหูช้าง 

๒.๕..๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ดอกและพืชเศรษฐกิจ 
- ออกแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เพ่ือการเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

- ฝึกเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือให้กับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และครูนักเรียนในโรงเรียน ตชด. 

- เก็บรักษาและรวบรวมตัวอย่างกระเจียวส้ม บริเวณน้ าตกพาเจริญ เพ่ือน าเข้าสู่ระบบเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

- จัดเตรียมต้นบุกเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่ ลดการบุกรุกป่า สร้างรายได้ให้ชุมชน 

๒.๕.๕ การสร้างความร่วมมือด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก RWE 
- RWE เป็นบริษัทฟ้ืนฟูเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ประเทศเยอรมนี (Dr. Arie Heiertz) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันหารือ

ถึงแนวทางการฟ้ืนฟูเหมืองผาแดง กับ นักวิชาการป่าไม้ ดร.วีระชัย ณ นคร และนักวิจัยไบโอเทค สวทช. 

- จัดท า workshop (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) เพ่ือพัฒนาการฟ้ืนฟูน้ า ดิน และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเหมืองผาแดง 

- เชิญตัวแทนจาก RWE และ Prof. Schuur Director ของ IBG-2 FZJ Julich เพ่ือเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ IBD2019 วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

๓.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
ขอเสนอเพ่ือทราบ 
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