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เร ือ่งที ่๑๐.
โครงการความรว่มมอืกบัจลูชิ (JÜLICH)

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจ าปี ๒๕๖๑)

รายงานเมือ่
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒
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• เป็นสมาชกิของสมาคมเฮ็ลม์โฮลท์(Helmholtz Association)ของ
เยอรมันและเป็นศนูยว์จิัยหลากสาขาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน
ยโุรป

• กอ่ตัง้เมือ่11 ธนัวาคม ค.ศ.1956โดยมลรัฐไรน-์เวสตฟ์าเลยีเหนอื
(North Rhine-Westphalia)กอ่นทีจ่ะกลายไปเป็น ศนูย ์วจิัยนวิเคลยีร์
ในปีค.ศ. 1967. 

• งานวจิัยม4ีสาขาไดแ้ก ่สขุภาพ สารสนเทศ สิง่แวดลอ้มและพลังงาน
• งบประมาณประจ าปีราว€ 530 ลา้น (ค.ศ. 2009) งบประมาณจากรัฐ
แบง่ออกเป็น90%จากรัฐบาลกลางและ10%จากมลรัฐไรน์-เวสตฟ์าเลยี
เหนอื10%

• มบีคุลากรมากกวา่5,700 คน(ค.ศ.2015)

1.ศนูยว์จิยัจลูชิ(Juelich Research Center)

ศนูยว์จัิยจลูชิประกอบดว้ยสถาบนัส าคญั7แหง่และทีม่ี
ความรว่มมอืกบัสวทช.และมจธ.คอื สถาบนัวทิยาการ
ชวีวทิยาและธรณีศาสตร(์Institute of Bio- and 
Geosciences :IBG)

https://en.wikipedia.org/wiki/Forschungszentrum_J%C3%BClich

สถาบนัวจิยัชวีวทิยาและธรณีศาสตร(์IBG)เนน้งานวจิัยเพือ่
 ความยั่งยนืในการผลติอาหาร พชืพลังงานชวีภาพ เคม ียา

และวสัดทุีม่าจากพชืและกระบวนการ/หลักการของจลุนิทรยี์
 การใชท้รัพยากรธรรมชาต ิดนิและน ้าอยา่งยั่งยนืและ
 การวเิคราะหแ์ละการท าใหเ้หมาะสมทีส่ดุ(optimization) 

ของวฏัจักรการใชส้สารและพลังงาน
• จดุเริม่ตนัของอนาคตการพัฒนาดงักลา่วจะอยูท่ีก่ารวจิัยผสมผสาน

ของระบบชวีภาพและระบบชวีธรณีบนพืน้ฐานของวทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร ์

• สถาบนัวจิัยนีน้ ากจิกรรมศนูยว์จิัยจลูชิดา้นวทิยาการเศรษฐกจิ
ชวีภาพไปท างานรว่มกับมหาวทิยาลัยอาเคน มหาวทิยาลัยบอนน์
และมหาวทิยาลัยดอืเซล็ดอรฟ์

Prof. Dr. Ulrich Schurr
Director of the 
Institute of Bio- and 
Geosciences
IBG-2: Plant Sciences

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอด พระ
เนตรกจิกรรมของจลูชิ(JÜLICH (IBG-2 Plant Science))และ
ประทับเป็นประธานการลงนามความรว่มมอืระหวา่งสวทชกบัจลูชิ 
และ มจธกบัจลูชิเมือ่วันที2่8มถินุายน2561



3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(1/3)

แผนงานวจิัยที่ 1 การศกึษา
การแบ่งส่วนการใชค้าร์บอน
ระหว่างการสรา้งรากสะสม
แป้งในมันส าปะหลังต่างสาย
พันธุ ์
หน่วยงาน : มจธ. IBG2

แผนงานวจิัยที่ 2 การประเมนิฟีโนไทป์
รากสะสมอาหารจากเชือ้พันธุกรรมมัน
ส าปะหลังและการเตรียมตัวอย่างสาร
พันธุกรรมของเชื้อ พันธุกร รม   มั น
ส าปะหลังเพือ่ศกึษาขอ้มลูจโีนไทป์
หน่วยงาน : ศวร.ระยอง เนคเทค ไบโอ
เทค IBG2

แผนงานวจิัยที่ 3 การคน้หายนีและ
เครือ่งหมายโมเลกุลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การควบคุมการสร า้งรากสะสม
อาหารของมันส าปะหลัง
หน่วยงาน : ไบโอเทค IBG 2

แผนงานวจิัยที่ 4 การศกึษาเพือ่ยนืยัน
หนา้ที่ของยีนที่ควบคุมการสรา้งราก
สะสมอาหารของมันส าปะหลังเพื่อใช ้

ประโยชน์ในงานดา้นการปรับปรุงพันธุ์
มันส าปะหลังตอ่ไปในอนาคต
หน่วยงาน : ไบโอเทค ศวร.ระยอง 
IBG2

การจัดการฐานขอ้มูล ขอ้มูลฟีโน
ไทป์ จโีนไทป์ และสรีรวทิยา ที่
เกีย่วขอ้งกับการเจรญิพัฒนาของ
ร า ก ส ะ ส ม อ า ห า ร ข อ ง มั น
ส าปะหลังจะมีการจัดเก็บและ
ระบบฐานขอ้มลู ‘piaf’ และมกีาร
ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานการวจิัย
หน่วยงาน : IBG2

วตัถประสงค ์เพือ่ศกึษาขอ้มลูฟีโนไทป์ จโีนไทป์ และสรรีวทิยาเกีย่วกบัการพฒันาของรากสะสมอาหารของมนัส าปะหลงั
เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลยเีกษตรกรแมน่ย า 

หมายเหต ุศวร:ศนูยว์จิัยพชืไรร่ะยอง 
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• ปัจจบุนัเพิง่เสร็จสิน้การปลกู Crop 4 ไป 
(เมือ่วนัที ่4 ต.ค. 2018) จากจ านวน
ทัง้หมด 6 crops จ านวนพันธุท์ีป่ลกู 600 
สายพันธุ์

• จากการสงัเกตเุบือ้งตน้ พบวา่รากสะสม
อาหารจะเริม่เกดิในสปัดาหท์ี ่5 – 7

ความกา้วหนา้  

2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(2/3)
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• ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการสกดั DNA ของมัน
ส าปะหลังพันธุท์ีป่ลกูใน crop 1 ถงึ crop 
5 และสกดั RNA จาก 4 pre-selected 
cultivars + 2 wild types; CMR-77, 
Hanatee, WT1, WT2, KU50 & 
Rayong9 (6 x 12 x 3 = 216 ตัวอยา่ง)

• ภาพดา้นขวาเป็นซอฟตแ์วรว์ดัรากมัน
ส าปะหลังโดยนักวจัิยของ IBG-2 เพือ่
ใชว้ดัขนาด ความยาวราก มมุองศา 
เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหห์าความสมัพันธ์
กบัยนี

2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(3/3)
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Workshop on "Phenotyping in 
Controlled Environments” 21-22 May 
2018, ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย เพือ่ใหนั้กชวีวทิยาและนักคอม พวิ
เตอรข์องไทยเรยีนรูก้ระบวนการประเมนิ
การท าลายโรคพชืดว้ยการประมวลผล
ภาพดว้ยสมารต์โฟน

3. โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital Agriculture (SAPPHIRE) 
Project รว่มกบั NECTEC (พฤษภาคม2560-พฤษภาคม2561)

วตัถปุระสงค:์แลกเปลีย่นนักวจิัยเพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืตรวจวดัฟีโนไทป์ของพชืดว้ยสมารต์โฟนเพือ่ใชง้าน
ภาคสนามและทดแทนเครือ่งมอืตรวจวัดทีม่รีาคาแพง

รว่มน าเสนอผลงานทีง่าน 
International Plant 
Phenotyping Network: 
Affordable Phenotyping 
Workshop 15-17 May 2017
Jülich, Germany และเยีย่มชม
หอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ ของ IBG-2

4. โครงการ Strengthening agriculture 4.0 technology in a Thailand-Myanmar-Germany collaboration: 
development of a plant-based irrigation platform รว่มกบัเนคเทค และ USCY (อยูร่ะหวา่งการพจิารณา)

วตัถปุระสงค:์โครงการตอ่เนือ่งจากโครงการ SAPPHIRE เพือ่พัฒนาระบบควบคมุการรดน ้าอตัโนมตัซิ ึง่อาศยัความรูด้า้น
การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพชื

5. การจดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารรว่มสวทช-จลูชิเศรษฐกจิฐานชวีภาพ
(NSTDA – Jülich Joint Laboratory on Bioeconomy)

(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

AREAS OF JOINT INTEREST
Joint Laboratory shall cover, but may not be limited to, the following areas of interest:
(1)  Theme 1- Precision, smart and digital agriculture
(2)  Theme 2- Phenotyping platform and automation development
(3)  Theme 3- Enabling technology development
(4)  Theme 4- Value added products and a sustainable bioeconomy
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6.1ตดิตัง้ระบบควบคมุการใหน้ ้าในโรงเรอืนพรรณไม ้
ป่าดบิชืน้
• ตดิตัง้เซนเซอร ์(แสง ความชืน้ดนิ ความชืน้อากาศ) 

วดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรอืน
• ควบคมุระบบการใหน้ ้าผา่น application
• มกีารเก็บขอ้มลู ตรวจสอบยอ้นกลับได ้

6.2อบรมการส ารวจและเก็บรักษาตวัอยา่งเห็ดป่าและราแมลง ใหก้บัเจา้หนา้ทีป่่าไมใ้นเหมอืงผาแดง 
• เจา้หนา้ทีป่่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานดา้นเห็ดป่าและราแมลงการเก็บตวัอยา่ง การจ าแนกชนดิ
• ส ารวจเห็ดป่าและราแมลง 3 เสน้ทาง คอื เสน้ทางน ้าตกถ ้า เสอืเสน้ทางศกึษาธรรมชาตป่ิาเบญจพรรณ 

และเสน้ทางน ้าตกผาแดง
• พบเห็ดชนดิตา่งๆ เห็ดกนิได ้เชน่ เห็ดระโงกเหลอืง เห็ดลม เห็ดแดงน ้าหมาก เห็ดเผาะ เห็ดหหูนูด าเป็น

ตน้ เห็ดทีม่สีรรพคณุทางยา เชน่ เห็ดหลนิจอื (Ganoderma) เห็ดหิง้ (Phellinus) เป็นตน้
• พบราท าลายแมลงทีม่ฤีทธิก์ าจัดแมลงศัตรพูชื เชน่ ราบวิเวอเรยี เมตาไรเซยีมเป็นตน้

6.3อบรมความรูเ้ห็ดป่า และการปั้นเห็ดเสมอืนจรงิใหก้บัเด็กระดบัชัน้ประถมในโรงเรยีน ตชด.
• 13-14 พฤศจกิายน 2561 อบรมความรูเ้บือ้งตน้เห็ดป่า ส ารวจเห็ดในพืน้ที ่และปั้นโมเดลเห็ดเสมอืนจรงิ
• นักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีน ตชด.บา้นถ ้าเสอื70 คน และโรงเรยีนบา้นพะเดะ๊ 74 คน  
• ส ารวจเห็ดในพืน้ทีร่อบโรงเรยีน 30 นาท ีพบเห็ดป่าโรงเรยีนละ 11 ชนดิ เป็นเห็ดกนิได ้3 ชนดิ ไดแ้ก ่เห็ดหหูนูด า 
เห็ดแครง เห็ดลม และเห็ดเป็นยา 3 ชนดิ คอื เห็ดหิง้ เห็ดหลนิจอื เห็ดหชูา้ง

6.โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพือ่การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิจ.ตาก

6.4 การอนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์ากพรรณไมด้อกและพชืเศรษฐกจิ
• ออกแบบหอ้งปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ เพือ่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรในพืน้ที่
• ฝึกเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ใหก้ับเจา้หนา้ทีป่่าไม ้และครนัูกเรยีนในโรงเรยีน ตชด.
• เก็บรักษาและรวบรวมตวัอยา่งกระเจยีวสม้ บรเิวณน ้าตกพาเจรญิ เพือ่น าเขา้สูร่ะบบเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
• จัดเตรยีมตน้บกุเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่เพือ่สง่เสรมิการปลกูในพืน้ที ่ลดการบกุรกุป่า สรา้งรายไดใ้หช้มุชน

6.5การสรา้งความรว่มมอืดา้นการฟ้ืนฟพูืน้ทีร่ว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญจาก RWE
• RWE เป็นบรษัิทฟ้ืนฟเูหมอืงถา่นหนิลกิไนต์ เยอรมัน (Dr. Arie Heiertz) มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลู รว่มกันหารอืถงึแนว
ทางการฟ้ืนฟเูหมอืงผาแดง กับ นักวชิาการป่าไม ้ดร.วรีะชยั ณ นคร และนักวจัิย ศช. 

• จัดท า workshop (เดอืนมกราคม 2562) เพือ่พัฒนาการฟ้ืนฟนู ้า ดนิ และทรัพยากรธรรมชาตบิรเิวณเหมอืงผาแดง
• เชญิตัวแทนจาก RWE และ Prof. Schuur Director ของ IBG-2 FZJ Julich เพือ่เป็นวทิยากรในงานประชมุวชิาการ
นานาชาต ิIBD2019 วนัที ่22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรงุเทพฯ



8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7. สรปุ

• ศนูยว์จัิยจลูชิเป็นสมาชกิของสมาคมเฮ็ลม์โฮลท์ (Helmholtz Association) ของประเทศเยอรมนแีละ

เป็นศนูยว์จัิยหลากสาขาทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป กอ่ตัง้เมือ่11 ธันวาคม ค.ศ.1956 โดย

มลรัฐไรน-์เวสตฟ์าเลยีเหนอื (North Rhine-Westphalia) กอ่นทีจ่ะกลายไปเป็น ศนูยว์จัิยนวิเคลยีร์

ในปีค.ศ. 1967 

• งานวจัิยของศนูยว์จัิยจลูชิม ี4 สาขาไดแ้ก ่สขุภาพ สารสนเทศ สิง่แวดลอ้ม และพลังงาน

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ ทอดพระเนตรกจิกรรมของจลูชิ (JÜLICH 

(IBG-2 Plant Science)) และประทับเป็นประธานการลงนามความร่วมมอืระหวา่ง สวทช กบั จลูชิ 

และ มจธ กบั จลูชิ เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2561

• ศนูยว์จัิยจลูชิประกอบดว้ยสถาบันส าคัญ 7 แหง่และทีม่คีวามรว่มมอืกบั สวทช.และ มจธ.คอื สถาบัน

วทิยาการชวีวทิยาและธรณีศาสตร ์(Institute of Bio- and Geosciences :IBG)

• โครงการความรว่มมอืทีส่ าคัญ มอีาทิ

• โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไรร่ะยอง เพือ่ศกึษา

ขอ้มลูฟีโนไทป์ จโีนไทป์ และสรรีวทิยาเกีย่วกบัการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมัน

ส าปะหลังเพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาเทคโนโลยเีกษตรกรแมน่ย า 

• โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital 

Agriculture (SAPPHIRE) Project รว่มกบั NECTEC (พฤษภาคม2560-พฤษภาคม2561) 

แลกเปลีย่นนักวจัิยเพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืตรวจวดัฟีโนไทป์ของพชืดว้ยสมารต์โฟนเพือ่ใชง้าน

ภาคสนามและทดแทนเครือ่งมอืตรวจวดัทีม่รีาคาแพง

• โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพือ่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

จ.ตาก เป็นการสรา้งความร่วมมอืดา้นการฟ้ืนฟพูืน้ทีร่ว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญจาก RWE


