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• เป็นสมาชกิของสมาคมเฮ็ลม์โฮลท์ (Helmholtz Association)ของ
เยอรมัน และเป็นศนูยว์ิจัยหลากสาขา ไดแ้ก ่สารสนเทศ พลงังาน และ
เศรษฐกจิชีวภาพที่มขีนาดใหญท่ี่สุดแหง่หนึง่ในยุโรป

• ในปี พ.ศ. 2564 มีบคุลากรมากกว่า 6,700 คน มีความร่วมมอืงานวิจยักับ
ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิกับหน่วยงานตา่งๆ ไดแ้ก ่มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม มากถงึ 6,000 หน่วยงาน 

• ศนูยว์ิจัยจลูชิประกอบดว้ยสถาบันส าคญั 10 แหง่ และทีม่ีความร่วมมอืกับ 
สวทช.และ มจธ.คอื สถาบันวิทยาการชวีวิทยาและธรณศีาสตร ์ที ่2 –
ดา้นพชืศาสตร์ (Institute of Bio- and Geosciences: IBG-2 Plant 
Sciences)

1.ศูนยว์จิยัจลูชิ (Forschugszentrum Jülich, FZJ)

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารเีสด็จทอด พระเนตรกจิกรรมของจูลชิ (Jülich: IBG-2 Plant 

Science) และประทับเป็นประธานการลงนามความรว่มมอืระหวา่ง 
สวทช.กบัจูลชิ และ มจธ.กบัจูลชิ เมือ่ วนัที่28 มถุินายน 2561

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

• สวทช.และ IBG-2 จูลชิ ไดล้งนามความร่วมมอืกรอบงานวจิัย 
หอ้งปฏบิัตกิารวจิัยร่วมดา้นเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (NSTDA – JÜLICH 
Joint Laboratory on Bioeconomy) ระยะเวลาการด าเนินงาน 5 ปี เร ิม่ 
18 กรกฏาคม 2562 โดยมกีรอบการด าเนนิงาน 4 ธีม ไดแ้ก่ 
1) เทคโนโลยทีางดา้นการเกษตรอัฉรยิะ ดจิติัล และแม่นย า
2) การพัฒนาเทคโนโลยพี ืน้ฐานดา้นฟีโนไทป์ของพชืและระบบ

ควบคุมแบบอัตโนมัต ิ
3) การพัฒนาประยุกตเ์ทคโนโลยี (Enabling technology)
4) การเพิม่มูลค่าผลติภณัฑแ์ละเศรษฐกจิฐานชวีภาพทีย่ั่งยนื

• มุ่งเนน้การเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นงานวจิยัและพัฒนา โครงการสาธติ

เทคโนโลย ีรวมทัง้การฝึกอบรมต่างๆ ระหว่าง สวทช.และจูลชิ
• ไดจ้ัดตัง้ส านกังานฝ่ายประสานงานการวจิยัรว่มระหวา่ง สวทช.
และจูลชิ (Joint lab office) ณ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย หอ้ง 
301A ชัน้ 3 อาคารนวัตกรรม 1 เพือ่อ านวยความสะดวกและบรหิาร
ความร่วมมอืดา้นการวจิัยระหว่างสองหน่วยงานรวมทัง้หน่วยงานวจิัย
อืน่ๆ ของไทย
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2. โครงการ CASAVASTORE (Utilization of genetic and phenotypic variation of storage 
root development of Cassava to improve  an important bio-economy crop) (1/3)

ระยะเวลา 3.5 ปี 

งบประมาณ
• สวทช. 810,000 ยูโร (ราว 
30.78 ลา้นบาท)

• กระทรวงการศกึษาและวจัิย
เยอรมัน 804,000 ยูโร( 30.55
ลา้นบาท)

• ( 1 ยูโร = 38 บาท)

วตัถประสงค ์เพือ่ศกึษาขอ้มูลฟีโนไทป์ จโีนไทป์ และสรรีวิทยา

เกีย่วกบัการพฒันาของรากสะสมอาหารของมันส าปะหลังเพือ่
น าไปสูก่ารพัฒนาเทคโนโลยเีกษตรกรแม่นย า (ร่วมกับ ไบโอเทค,

ธนาคารทรัพยากรชวีภาพแหง่ชาติ หรือ National Biobank of 
Thailand; NBT, เนคเทค, มจธ., ศนูยว์ิจัยพชืไร่ระยอง)

แผนวิจยัที่ 1 สรรีวิทยาที่

เกีย่วขอ้งกับการสรา้งราก ศกึษา
การถา่ยเทคาร์บอนจากสว่นตน้

ไปยังสว่นราก และจากสว่นราก
ดดูซมึไปยังรากสะสมอาหาร

หน่วยงาน: มจธ. IBG-2

แผนวิจยัที่ 2 ขอ้มูลฟีโนไทป์

ประเมินและตดิตามพัฒนาการของราก
มันส าปะหลังจ านวน 600 สายพันธุ์

หน่วยงาน : ศวร.ระยอง เนคเทค    

ไบโอเทค IBG-2

แผนวิจยัที่ 3 ขอ้มูลจีโนไทป์ และค้นหายีนที่

เกีย่วขอ้งกับการควบคมุการสรา้งรากสะสมอาหาร
ของมันส าปะหลัง 

หน่วยงาน ไบโอเทค IBG-2

แผนวิจยัที่ 4 ศกึษาหนา้ที่ของยีนที่ควบคุมการสรา้ง

รากมันส าปะหลัง เพือ่พัฒนาเครื่องหมายโมเลกลุทีม่ี
ความสัมพันธ์กับผลผลติสงู มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ ่

ส าหรับปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังตอ่ไป

หน่วยงาน: ไบโอเทค ศวร.ระยอง IBG-2

การจัดการฐานขอ้มูล ขอ้มูลฟีโนไทป์ 
จโีนไทป์ และสรีรวิทยา ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การเจริญพัฒนาของรากสะสมอาหาร
ของมันส าปะหลังจะมีการจัดเก็บและ

ระบบฐานขอ้มูล ‘piaf’ และมีการตพีมิพ์
เผยแพร่ผลการวิจัย 

หน่วยงาน : IBG-2, NBT
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2. สรปุผลการด าเนนิงานโครงการ CASAVASTORE (2/3)

1. ทราบขอ้มูลสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งรากและการถ่ายเทคารบ์อนจากส่วนตน้ไปยังส่วนรากสะสมอาหาร ของมันส าปะหลังพันธุ์ท ีม่ผีลผลติสูง แป้งสูง 
(เกษตรศาสตร ์50) และพันธุ์ท ีม่ผีลผลติต ่าแป้งต ่า (หา้นาท)ี จากการศกึษาดว้ยเคร ือ่ง MRI เพือ่ตดิตามการเจรญิพัฒนาของรากสะสมอาหารของมันส าปะหลังที่
อายุต่างๆ สามารถน าไปต่อยอดวจิัยเพือ่การสรา้งแบบจ าลองการเคล ือ่นยา้ยคารบ์อนจากล าตน้ไปสู่รากสะสมอาหารของมันส าปะหลัง (ยังไม่ไดร้ับทุนวจิัย)

แผนวจิยัที ่1 ขอ้มูลสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งรากสะสมอาหาร (หนว่ยงาน: มจธ. IBG-2)

จดัประชุมปิดโครงการระหวา่งวนัที ่ 24-25 มถุินายน 2564 มกีารน าเสนอสรุปผล
งานวจัิยของโครงการย่อยโดยนักวจัิยทัง้ฝ่ังไทยและเยอรมันต่อคณะกรรมการ นักวชิาการ
ทีส่นใจจากทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (โรงงานแป้งมันส าปะหลัง) และหน่วยงานให ้
ทุน ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 74 ท่าน

2. นอกจากนีจ้ากผลการด าเนนิงานยังไดน้ า
องคค์วามรูท้ ี่ไดบ้างส่วนไปต่อยอดว ิจัยใน
โครงการพัฒนาโมเดลทีช่ว่ยตดัสนิใจใหน้ ้าตาม
ความตอ้งการของมันส าปะหลัง หรอื โครงการ
DIRECTION ซึง่ไดร้ับทุนสนับสนุน SEA - EU
Joint Funding Scheme 2019 รายละเอียด
ของโครงการในขอ้ที ่5

เทคนคิ MRI ในการศกึษา
พัฒนาการของรากมนั

ส าปะหลัง

1. ไดข้อ้มูลการเจรญิพัฒนาของรากสะสมอาหารของเชื้อพันธุกรรมมัน
ส าปะหลัง จ านวน 600 สายพันธุ ์ และขอ้มูลถ่ายวีดีโอรากมัน
ส าปะหลังแต่ละสายพันธุท์ ีร่ะยะพัฒนาการต่างๆ ดว้ย VDO box

2. พัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลผลจ านวนรากแต่ละประ เภทของการ
พัฒนาการ (รากฝอย รากทีเ่ริม่โป่งพอง รากสะสมอาหารระยะเริ่มตน้ 
และ รากสะสมอาหาร) รวมถึงความกวา้ง ความลึก และองศาจาก
ภาพถ่ายวดีโีอ

3. ประเมนิความถูกตอ้งของซอฟแวรท์ ีพั่ฒนาขึน้เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์
มันส าปะหลังทีม่กีารพัฒนาการรากสะสมอาหารทีน่่าสนใจ อาทิ สาย
พันธุท์ ีส่รา้งรากสะสมอาหารเร็ว เป็นตน้

แผนวจิยัท ี ่2 ขอ้มูลฟีโนไทป์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งรากสะสมอาหาร (หนว่ยงาน : ศวร.ระยอง เนคเทค ไบโอเทค-NBT IBG-2)

การถ่ายภาพสามมติริากสะสมอาหารของเชือ้พนัธุกรรมมนัส าปะหลงัดว้ย VDO BOX
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1. ผลงานตพีมิพ:์
Greory J. P. and Wojciechowski T. (2020) Chapter One – Root systems of major tropical root 
and tuber crops: Root architecture, size, and growth and initiation of storage organs, Advances 

in agronomy, vol. 161 (1-25).

Porntip Chiewchankaset, Jittrawan Thaiprasit, Saowalak Kalapanulak, Tobias Wojciechowski, 

Patwira Boonjing, and Treenut Saithong (2022) Effective Metabolic Carbon Utilization and Shoot-
to-Root Partitioning Modulate Distinctive Yield in High Yielding Cassava Variety, Front. Plant Sci., 

16 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.832304

2. การผลตินกัศกึษา:
ปรญิญาเอก : นางสาวพรทพิย ์เช ีย่วชาญเกษตร วทิยานิพนธ์เร ือ่ง การสรา้งแบบจ าลองระดบัจโีนมของ
กระบวนการ carbon metabolism ในรากมันส าปะหลัง
ปรญิญาโท : นางสาวนัฐรัตน์ ปัญญาสุ วทิยานิพนธ์เร ือ่ง การสรา้งแบบจ าลองแบบตัง้เง ือ่นไขของ  
กระบวนการใชค้ารบ์อนในใบมันส าปะหลัง

3.  การน าเสนอผลงาน:
Chiewchankaset P, Dusschoten D, Saithong T, Kalapanulak S, Wojchiechowski T (2017) 
Development of fine roots of cassava in soil as observed by 3D MRI, International 
Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO2017), 22 February - 2 
March 2017, Bangkok, Thailand. [Poster]
Thaiprasit J, Kalapanulak S, Saithong T (2019) The variation of shoot-root carbon allocation 
during storage root initiation in 6 cassava varieties in Thailand, The 21st National Genetics 
Conference (NGC2019), 6-22 June 2019, Pattaya, Chonburi, Thailand. [Poster]

2. สรปุผลการด าเนนิงานโครงการ CASAVASTORE (3/3)

แผนวจิยัที ่3 และ 4 ขอ้มูลจโีนไทป์ และศกึษาหน้าทีข่องยนีทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัรากสะสมอาหาร (หน่วยงาน : ศวร.ระยอง ไบโอเทค-NBT IBG-2)

1. ไดส้รา้งคลังฐานขอ้มูลพันธุกรรมของจโีนมมันส าปะหลังประมาณ 600 
สายพันธุ ์พัฒนากระบวนการหาล าดับดเีอ็นเอของจโีนมมันส าปะหลัง
10 สายพันธุ ์ดว้ยเทคนคิ Oxford Nanopore sequencing ซึง่ท าให ้
ไดข้อ้มูลของจโีนมทีล่ะเอยีดและสมบูรณ์มากขึน้

2. ไดส้รา้งคลังฐานขอ้มูลของยีนทีแ่สดงออกในช่วงตน้ของการชักน า
และพัฒนาการของรากสะสมอาหารในมันส าปะหลัง 12 สายพันธุ์

3. ไดฐ้านขอ้มูล full-length transcript ของยีนทีแ่สดงออกในเนือ้เยื่อ
ส่วนต่างๆ ท ีร่ะยะการเจรญิเตบิโตต่างๆ ของมันส าปะหลัง 3 สายพันธุ ์
(ระยอง 9, ระยอง 11 และ ระยอง 15)

4. ไดศ้กึษาบทบาทของยีนทีค่วบคุมขนาดของอวัยวะพืช พบว่าสามารถ
กระตุน้ขนาดและผลผลติของอวัยวะสะสมอาหารได ้ (ระบบการถ่ายยีน
ในมันฝร่ัง)

การหาล าดับดีเอ็นเอของจีโนมมันส าปะหลังดว้ยเทคนคิ Oxford Nanopore sequencing 

มันฝร่ังที่ไดรั้บการถ่ายยีนควบคุม
ขนาดอวัยวะ (ซา้ย)มีลักษณะ
ของตน้ที่ใหญ่กว่ามันฝร่ังที่ไม่ได ้

รับการถ่ายยีน (ขวา)

หัวมันฝร่ังที่ไม่ไดรั้บการถ่ายยีนควบคุม
ขนาดอวัยวะ (WT) มีขนาดที่เล็กกว่ามันฝร่ัง
ที่ไดรั้บการถ่ายยีน (AO)

Website:อังกฤษ 
เยอรมัน และไทย

ผลงานของโครงการ
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วตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาผลของถุงปลูกนอนวูฟเวนต่อระบบรากของพืช
(2) เพื่อศกึษาผลของถุงปลูกนอนวูฟเวนสต่ีางๆต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของพืช
ผลการด าเนนิการ
• การระบาดของไวรัสโควคิ 19  ท าใหนั้กวจัิยเอ็มเทคไม่สามารถเดนิทางไปวจัิยเก็บขอ้มูลการใชเ้ครือ่ง MRI วัดการเจรญิเตบิโตของรากพืช ไดแ้ก่ 
เมล่อน มะเขอืเทศ และพรกิ ท ีป่ลูกดว้ยถุงนอนวูฟเวนสต่ีางๆ ทีส่ถาบัน IBG-2, Jülich ได ้

• นักวจัิยของ IBG-2 จงึช่วยวจัิยเก็บขอ้มูลแทน โดยมกีารประชุมตดิตามผลร่วมกันเป็นระยะ 

• ผลการวจัิยสรุปไดว่้า 
➢ พืชทีป่ลูกดว้ยถุงปลูกนอนวูฟเวนมกีารเจรญิเตบิโตของตน้พืชและราก รวมทัง้ใหผ้ลผลติทีม่ากกว่าถุงปลูกปกต ิ เนือ่งจากถุงนอนวูฟเวนมกีาร

ถา่ยเทความชืน้และความรอ้นไดด้กีวา่ถุงปลูกปกติ
➢ ถุงปลูกนอนวูฟเวนสแีตกต่างกันก็ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของพืชดว้ย
➢ ถุงสีแดง มแีนวโนม้ใหผ้ลดตีอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลิต ของเมล่อน พรกิ และมะเขอืเทศ มากกว่าถุงปลูกชนดิอืน่ๆ เนือ่งจากสีแดง

ชว่ยกระตุน้ปลายรากพชืใหส้รา้งฮอรโ์มนกระตุน้การเจรญิเตบิโตและชว่ยกระตุน้การสรา้งไฟโตโครม (สารสี) เพือ่ชว่ยดูดซบัชว่ง
แสงทีก่ระตุน้การเจรญิเตบิโตของพชืไดด้ี

➢ จัดสัมมนาออนไลนใ์หก้ับเกษตรกรและผูป้ระกอบการทีส่นใจ วันที ่24 กันยายน 2564 เวลา 17:00-18:00 น. มผูีเ้ขา้ฟังราว 100 คน

3. ผลการด าเนนิงานโครงการศกึษาเปรยีบเทยีบผลของถงุปลูกนอนวูฟเวน (non woven pot bag) ตอ่โครงสรา้ง
ของรากและการเจรญิเตบิโตของพชื(เอ็มเทค – Jülich)

4. โครงการเทคโนโลยเีกษตร 4.0 ระหว่างไทย-เยอรมนั-พมา่ เพือ่พฒันาแพลตฟอรม์การใหน้ า้ตามความตอ้งการ
ของพชื [ชือ่ยอ่ IRRIGATION 4.0] (เนคเทค ม. ขอนแกน่ ศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบรุ ี U. of Computer Studies, 
Yangon; USCY และ Jülich ในปี 2564 )

วตัถุประสงค:์ (1) พฒันาระบบรดน า้อตัโนมตัติามความตอ้งการของพชืตลอดช่วงฤดกูาล

โดยการตรวจวัดอุณหภมูิทรงพุม่หรือใบดว้ยกลอ้งวัดความรอ้น (thermal camera) ซึง่สัมพันธ์กับ
ความตอ้งการน ้าของพชื (2) พชืเศรษฐกจิทีศ่กึษา คอื ทเุรียน (ไทย) และขา้วโพด (เยอรมัน, 

พม่า)
ข ัน้ตอนด าเนนิการ

• ไดรั้บ SEA-EU Joint Funding Scheme 2018  จ านวน 8 ลา้นบาท (สวทช. 4 ลา้นบาท 
กระทรวงการศกึษาและวิจัยเยอรมัน 4 ลา้นบาท) ระยะ 3 ปี (1 สค 62-31กค.65)

• จัดประชมุ kick-off โครงการที ่สวทช. และศนูยว์ิจัยพชืสวน จังหวัดจันทบรุี เมื่อ 5-7 ก.พ. 63

ประชุมตดิตามงาน 1 ปี, 9– 10 มคี 64

นกัศกึษา ป.เอก ทนุ 
TGIST ด าเนนิการวจิยัท ี่
IBG-2, Jülich [15 ม.ิย.
– 15 ธ.ค. 64]
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วตัถุประสงค:์ (1) พัฒนาระบบตัดสนิใจเป็นแอปพลเิคชันบนมือถอืเพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรได ้
ตัดสนิใจเลอืกสภาวะการใหน้ ้าทีเ่หมาะสมนีไ้ดง้า่ยขึน้ (2) แบบจ าลองพชื (crop model)ทีส่ามารถ
ท านายผลผลติจากการบรูณาการขอ้มลูสภาพอากาศ ดนิ การตอบสนองของพชื และการใหน้ ้ากับ
พชื โดยใชมั้นส าปะหลังเป็นพชืตน้แบบส าหรับศกึษาวิจัย

ข ัน้ตอนด าเนนิการ (ตอ่)
• วดัศกัย์ของน า้ดว้ยไซโครมเิตอรใ์นขา้วโพดทีส่ภาวะใหน้ า้ปกตกิบัขาดน า้ ถา่ยภาพดว้ยกลอ้งวัด
ความรอ้นทีโ่รงเรือนของสถาบันวจิัย IBG-2, Jülich และนักศกึษา ป.เอก ทนุ TIGIST วิจัยที ่IBG-2(15
มิย-15 ธค 64)

• ตดิตัง้เครื่องตรวจวัดสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการน า้ของตน้ทุเรยีนดว้ยกลอ้งถายภาพความรอ้น 
เซนเซอร์วัดความชืน้ในดนิและอณุหภมูิดนิ เครื่องไซโครมิเตอร์วัดระดบัน ้าทีใ่บและล าตน้ ทีศ่นูยว์ิจัยพชื
สวนจันทบรุี เก็บเกีย่วผลผลติทเุรียนแลว้เมื่อสค 64 และตอ่เนื่องในฤดปูลกูหนา้ (2564/65) เริ่มปลกู
ทเุรียนปลายพย. 64

• เว็บไซต์ https://www.international-bioeconomy.org/irrigation_eng อังกฤษ/เยอรมัน/ไทย/พมา่
• ประชมุตดิตามผลการด าเนินงาน 1 ปี ร่วมระหว่างนักวิจัยไทย เยอรมัน และพม่า ระหว่าง 9-10 มีนาคม 64 
และมีการประชมุร่วมระหว่างนักวิจยัเพือ่ตดิตามผลความกา้วหนา้งานวิจยัของโครงการทกุเดอืน

• อยูร่ะหว่างการวิเคราะหข์อ้มลูอณุหภมูทิรงพุม่เพือ่หาดชันีความเครยีดจากการขาดน ้า(Crop Water Stress 
Index) เพือ่ทราบสถานะของทเุรียนและขา้วโพดเพือ่ชว่ยตดัสนิใจในการใหน้ ้าใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้

4. โครงการเทคโนโลยเีกษตร 4.0 ระหว่างไทย-เยอรมนั-พมา่ เพือ่พฒันาแพลตฟอรม์การใหน้ า้ตามความตอ้งการ
ของพชื [ชือ่ยอ่ IRRIGATION 4.0] (เนคเทค ม. ขอนแกน่ ศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบรุ ี U.of Computer Studies,
Yangon; USCY และ Jülich ในปี 2564 )(ตอ่)

5. ความกา้วหนา้โครงการ ประสิทธภิาพการใชน้ า้และผลผลิตทีย่ ัง่ยนืจากการใหน้ า้พชืบนพืน้ฐานของแบบจ าลอง [ชือ่ยอ่โครงการ 
DIRECTION] (เนคเทค มจธ. ม.ขอนแกน่ และ Vietnam Academy of Agriculture Science, 
Ministry of Agriculture and Rural Development, เวยีดนาม และ Jülich ในปี 2564

ข ัน้ตอนด าเนนิการ
• ไดรั้บ SEA-EU Joint Funding Scheme 2019 จ านวน 8 ลา้นบาท (จากสวทช. 4 ลา้นบาทและ
กระทรวงการศกึษาและวิจัยเยอรมัน 4 ลา้นบาท) เวลา 3 ปี (1 ธ.ค. 66 - 30 พ.ย. 66) 

• ประชมุวางแผนโครงการทีแ่ปลงปลกูมันส าปะหลังวสิาหกจิชมุชน จ.บรุีรัมย ์รับผดิชอบแปลงโดย มจธ.  
15-16 มีนาคม 2564 และเริ่มปลกูมันส าปะหลัง เมษายน 2564 รวมทัง้ตดิตัง้ระบบน ้า เซนเซอรวั์ด
ความชืน้ในดนิ วัดอุณหภมูดินิ และสถานีตรวจวัดอากาศ

• เริ่มด าเนินการศกึษาวิจัยการตอบสนองตอ่ขาดน ้าของมันส าปะหลังทีส่ถาบันวจิัย IBG-2, Jülich
• เก็บเกีย่วผลผลติทีแ่ปลง จ.บรุีรัมย ์มีนาคม 2565 และจะเริ่มปลกูมันส าปะหลังในฤดกูาลที่2 ในเดอืน
เมษายน 2565 ทัง้ทีแ่ปลง จ.บรุีรัมย ์และแปลงทดลอง ม.ขอนแกน่

• มีการประชมุตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการระหว่างนักวิจัยไทย (มจธ. เนคเทค ม.ขอนแกน่) และ
นักวิจัยไทยกับเยอรมันเป็นระยะๆ

Irrigation4.0 website

https://www.international-bioeconomy.org/irrigation_eng
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6. โครงการวิจยัใหม่ Bioeconomy International Call 2020: Unlocking the potential of dual purpose crop: 

utilization of pineapple leaf fibers for bio-based textiles [ชื่อย่อโครงการ PiñaFibre] โครงการรว่มระหว่าง ไบโอ
แบงค์ นาโนเทค Jülich ITA   AGROSAVIA โคลอมเบยี ในปี 2564

วตัถุประสงค์ (1) ศกึษาขอ้มูลฟีโนไทป์ และจโีนไทป์ของสับปะรดทัง้พันธุ์ป่าและพันธุ์ปลกู (2) เพือ่คัดเลอืกพันธุ์ทีม่ีทัง้ปริมาณและ
คณุภาพเสน้ใยสงู (3) พัฒนาขบวนการผลติเสน้ใย เสน้ดา้ย และสิง่ทอ ผลติภัณฑแ์บบนอนวูฟแวน และตน้แบบคอมโพสติ จากเสน้ใยใบ
สับปะรด (4) ประเมินตลาดและหว่งโซค่ณุคา่เสน้ใยใบสับปะรดและเผยแพร่ผลแกผู่ป้ระกอบการในโคลอมเบยี ไทย และเยอรมัน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน: 
• ไดรั้บอนุมัตโิครงการจาก Bioeconomy International Call 2020
• อยูร่ะหว่างการของบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. (ฝ่ายไทย) และ
กระทรวงการศกึษาและวิจัย เยอรมัน (ฝ่ายเยอรมัน) 

• การประชมุเพือ่พัฒนาแผนการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทย เยอรมัน 
และโคลอมเบยี เมื่อ 31 สงิหาคม 64

• การประชมุร่วมระหว่างนักวิจัยไทย นักวิจัยไทยและเยอรมัน และ
นักวิจัยเยอรมันและโคลอมเบยี เพือ่หารือรายละเอียดการด าเนนิงาน

• ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดว่าจะเริ่มด าเนินโครงการไดต้น้ปี 65 การประชุมร่วมกัน

ขัน้ตอนการด าเนนิการ

7. ทุนปรญิญาเอก Jülich - NSTDA Joint Lab PhD Studentship 2 ทุนมอบโดย IBG-2 จลูชิ  

ประชุมหวัขอ้
วทิยานพนธก์บั
ผูอ้ านวยการ    
ไบโอเทค          
4 ตุลาคม 2564

1. นางสาวหทยัรตัน ์จนิดามน หัวขอ้วิทยานิพนธ์ เรื่อง Hyperspectral Imaging as a Non-Destructive 

Method for Secondary Metabolites Quantification in Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.)

• ผูรั้บผดิชอบ (1) ดร. พนิตา ชตุมิานุกลู (2) ดร. เกรียงไกร โมสาลยีานนท ์และ (3) ดร.ธีรยทุธ ตูจ้นิดา จาก ศนูยไ์บโอ

เทค และ Dr. Nathalie Wuyts จากสถาบัน IBG-2, Jülich

• ประชมุออนไลน์สรุปหัวขอ้วิทยานิพนธ์ร่วมกับผูอ้ านวยการไบโอเทคแลว้เมื่อวันที ่4 ตลุาคม 2564 และมีการประชมุ

เพือ่วางแผนการท างานร่วมกันทกุเดอืนตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2564 วางแผนเดนิทางไปศกึษาตอ่ราวมนีาคม65

2. นายคฑาวุธ โลหะเวช (ร่าง) หัวขอ้วทิยานพิธ ์Solution-base multifunctional coating 

for optoelectronics and agricultural application 

• ผูรั้บผดิชอบ  ดร. พิศษิฐ ์ค าหน่อแกว้ จาก ศูนย์นาโนเทค และ Dr. Henning Lenz, Dr. 

Tobias Wojciechowski และ Dr. Fabio Fiorani จากสถาบัน IBG-2, Jülich

• ประชุมออนไลนหั์วขอ้วทิยานพินธแ์ละขอบเขตของการด าเนนิงานร่วมกันเมือ่ 15 

มกราคม 2564 และอยู่ในขัน้ตอนการหาอาจารยท์ ีป่รกึษาทีม่หาวทิยาลยัทีเ่ยอรมนั 

วางแผนเดนิทางไปศกึษาตอ่ประมาณภายในปี 65

แผ่นพลาสตกิ
ทีฉ่าบเคลอืบ
ดว้ยสารนาโน
ป้องกันรอย
ขดีข่วนส่งไป
ทดสอบที่

สถาบัน IBG-
2, Jülich
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• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสดุาฯ พระราชทานชือ่ทนุนักศกึษาสนับสนุนร่วมกันระหว่าง มจธ. และ IBG-2 

Jülich เพือ่วิจัยสาขา Plan Phenotyping and Sustainable Bio-economy ว่า “รุกขพทิยพฒัน”์ เมื่อวันที ่16 มิถนุายน 2564

• ทนุนี้จะสนับสนุนนักศกึษาระดับ ป.เอก 3 ทนุ/ปี และ ป.โท 3-5 ทนุตอ่ปี โดยปริญญานั้นจาก มจธ. แตจ่ะไปวิจัยที ่ IBG-2 Jülich

• เริ่มด าเนินการในปี 2565 ตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี 

8. ทุนนกัศกึษา มจธ. และ Jülich “รุกขพทิยพฒัน”์

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จทอด พระเนตรกจิกรรมของจูลิช (JÜLICH:   

IBG-2 Plant Science) และประทับเป็นประธานการลงนามความร่วมมอืระหว่าง สวทช.กับจูลชิ และ มจธ.กับจูลชิ เมือ่วนัที ่28 มถุินายน 

2561

• สวทช.และจูลิช ลงนามความรว่มมอืกรอบงานวจิยั หอ้งปฏบัิตกิารวจัิยร่วมดา้นเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Joint lab agreement) ระยะเวลา

การด าเนนิงาน 5 ปี (2562 – 2567) โดยมกีรอบการด าเนนิงาน 4 ธมี ซึง่ไดม้กีารประชุมหารอืความร่วมมอืงานวิจัยภายใตธ้มีทัง้ 4 เพื่อพัฒนา

ขอ้เสนอโครงการวจัิยร่วมกันในอนาคต รวมทัง้ ไดจั้ดตัง้ส านักงานเพื่อประสานงานการวิจัยร่วมระหว่าง สวทช.และจูลชิ (Joint lab office) ณ 

อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

• จูลิชไดพ้จิารณาใหทุ้นนกัศกึษา ป. เอก จ านวน 2 ทุน ในปี 2564 ใหแ้ก ่สวทช. ภายใตค้วามร่วมมอื Joint lab และจะสนับสนุนต่อเนือ่ง

ครอบคลุมระยะเวลาความร่วมมอื (กรกฎาคม 2567) โดยพิจารณาใหทุ้นนักศกึษภายใตโ้ครงการความร่วมมอืทีเ่กดิขึ้น 

• จูลิชและ มจธ. ไดเ้สนอใหทุ้นนกัศกึษา ป. เอก จ านวน 3 ทุนตอ่ปี และ ป.โท จ านวน 3-5 ทุนตอ่ปี สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม

สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานชือ่ทุนดังกล่าวว่า รุกขพทิยพฒัน์ โดยจะไดเ้ริม่ด าเนนิการในปี 2565 ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 4 ปี 

• โครงการความร่วมมอืทีส่ าคัญ อาทิ

➢ โครงการ CASAVASTORE ร่วมกับ BIOTEC- NBT NECTEC KMUTT ศูนย์วจัิยพืชไร่ระยอง ไดจั้ดประชุมปิดโครงการวันที ่ 24-25 มถิุนายน 

2564 และอยู่ระหว่างการวเิคราะหผ์ลงานของโครงการเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาตทิ ีม่ ี impact factor สูง

➢ โครงการ การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของถุงปลูกนอนวูฟเวน (nonwoven pot bag) ต่อโครงสรา้งของราก และการเจรญิเตบิโตของพืช ได ้

จัดสัมมนาออนไลนเ์ผยแพร่ผลงานใหก้ับเกษตรกรและผูป้ระกอบการทีส่นใจ เมือ่วันที ่24 กันยายน 2564

➢ โครงการ SEA-EU Joint Funding Scheme การสรา้งความเขม้แข็งดา้นเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ระหว่างไทย-เยอรมัน-พม่า เพื่อพัฒนา

แพลตฟอรม์การใหน้ ้าตามความตอ้งการของพืช จัดประชุมตดิตามการด าเนินงาน 1 ปี ระหว่าง ประเทศไทย เยอรมัน และพม่า วันที่ 9-10

มนีาคม 2564

➢ โครงการใหม่ท ีไ่ดรั้บอนุมัตทิุนจาก SEA-EU Joint Funding Scheme ในปี 2563 จ านวน 1 โครงการ ประสทิธภิาพการใชน้ ้าและผลผลติที่

ย่ังยืนจากการใหน้ ้าพืชบนพื้นฐานของแบบจ าลอง ระหว่างประเทศไทย เยอรมัน และเวยีดนาม มแีผนจัดประชุมร่วมกับเกษตรกรช่วงเดอืน

กุมภาพันธ ์– มนีาคม 2565

➢ โครงการใหม่ท ีไ่ดรั้บอนุมัตทิุนจาก Bioeconomy International Call 2020 โครงการ “Unlocking the potential of pineapple: 

utilization of leaf fibres for bio-based textiles and bio-fortif ication of the fruit” ระหว่างประเทศไทย เยอรมัน และโคลัมเบยี

9. สรุป
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ประเด็นเสนอทีป่ระชุม

เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงาน ปี 2564 
และเหน็ชอบแผนการด าเนนิงาน ปี 2565


