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สารบัญ
หน้า
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 โครงการรวบรวมพันธุ์และใช้ประโยชน์จากมะกอกน้า
 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชหัว : มันเทศ
 โครงการการสกัดน้ามันหอมระเหยจากหอมแดงเพื่อใช้ทายาหม่องสมุนไพร
 โครงการรวบรวม ปลูกรักษาและขยายพันธุ์พืช
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(อพ.สธ. – มทรส.)
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ การสร้างความตระหนักและให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงปัญหาและระดับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ ที่กําลังสูญสิ้นไป และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทําให้
ส่งผลการดํารงชีวิตและการบริโภค ที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว เป็นปัจเจก และมีการแข่งขันสูงขึ้น ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา ถูกละเลย ไม่มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญสิ้น
ทั้งชนิดพันธุ์พืชและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี
เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสู่ ภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และ
บ้านจัดสรร จึงมีความเสี่ยงที่ชุมชนต่างๆ จะละเลย ทอดทิ้ง ทรัพยากรและภูมิปัญญาในชุมชน และเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากการพึ่งพาตนเอง สู่การพึ่งพาผู้อื่น เกิดสังคมใหม่ที่ไม่มีการพึ่งพิงอิงสัมพันธ์กันในชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว มีความตระหนัก
และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทําโครงการตามแผนงานที่
สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายและเปูาหมายตามแนวพระราชดําริที่ได้กําหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดําเนินการโครงการใน 5 กิจกรรมหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. จึงเปรียบเสมือนแก่นกลางการทํางานที่ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงานในหน้าที่
สนองพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
2. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชในท้องถิ่น
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3. เพื่อจัดระบบข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
4. เพือ่ สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้จัดทําโครงการตาม
แผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายและเปูาหมายตามแนวพระราชดําริ
ที่ได้กําหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
มีศักยภาพ 5 กิจกรรม ครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู้ ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- โครงการ สํารวจ เก็บรวมรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
- โครงการรวบรวมพันธุ์และใช้ประโยชน์จากมะกอกน้ํา
- โครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชหัว : มันเทศ
- โครงการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากหอมแดงเพื่อใช้ทํายาหม่องสมุนไพร
- โครงการรวบรวม ปลูกรักษาและขยายพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
- โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
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โครงการ สารวจ และเก็บรวมรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจ และเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ดําเนินการในพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ได้แก่ ตําบลหันตรา
ตําบลบ้านเกาะ และตําบลข้าวเม่า อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดําเนินงานดังนี้

ตาบลหันตรา
ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
ตําบลหันตรา เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลหันตรา มีลักษณะสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองหันตราเป็น
คลองสายหลัก ได้รับน้ําโดยตรงจากแม่น้ําปุาสัก และยังมีคลองสาคู และคลองตามี เป็นคลองย่อยการคมนาคม
ทางบกมีถนนสายเอเชีย เป็นสายหลักผ่านพื้นที่ของตําบล และมีถนนช่างแสง (อย 3061) เป็นถนนสายรอง
ที่สําคัญในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตําบลหันตรา

แผนที่ตําบลหันตรา
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ลักษณะการใช้ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ทหาร รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
ศาสนสถาน และที่ดินบางส่วนยังเป็นพื้นที่ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สภาพพื้นที่บางส่วน
ยังคงมีการทําเกษตรกรรมอยู่บ้าง
สภาพสังคมมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง มีประชากรจํานวน 4,216 คน จํานวน 2,258 ครัวเรือน
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป
แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน และมีผู้ใหญ่บ้านสามารถให้ข้อมูลในพื้นที่ได้ ดังนี้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6

ชื่อบ้าน
บ้านชุมชนการเคหะ
บ้านหันตรา
บ้านคลองสาคู
บ้านม้าใต้
บ้านดุสิดาราม
บ้านม้าเหนือ

ชื่อ - สกุล
นางแจ่มจันทร์ รักษาพล
นายวิชญ์ศรุต พุ่มศิริ
นายวิรัตน์ สุขสถาน
นายสมวงษ์ โชติมูล
นายอนุสรณ์ บุญรอด
นางประสาน มงคลแสง

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
กํานันตําบลหันตรา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

โทรศัพท์
08-5358-7828
08-1297-6511
08-3495-3915
08-0976-2398
08-9003-6934
08-9083-9500

ประวัติความเป็นมาของตาบล
"หันตรา" เดิมเป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ใช้ปลูกข้าวเพื่อส่งขึ้นฉางหลวง
และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของราชการสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญและพิธีนวดข้าวของหลวง เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีธานยเทาะห์
ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ทุ่งหันตราเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ซึ่งเป็นพระราชโอรสสมเด็จเจ้าสามพระยาเมื่อคราวไปทําศึกเขมร โดยพระมเหสีออกส่งเส ด็จไปทัพ
ทรงเกิดประชวรพระครรภ์ประสูติกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ พลับพลาที่ทุ่งนาแห่งนี้
ทุ่งหันตรายังเป็นที่ซ้อมรบของทหารมาโดยตลอดจนเรียกขานว่า “ทุ่งหาญกล้า ” และยังเป็น ที่
ประชุมทัพของกรุงศรีอยุธยาที่จะยกไปตีกัมพูชาเกือบทุกครั้ง เป็นสนามรบระหว่างเจ้าพระยามหาเสนา (อดีต
หลวงศรียศ) กับพระเจ้าบุเรงนอง และเป็นที่ตั้งปูอมค่าย
2 ปูอมคือ ค่ายโคกปูอม และค่ายโคกหลวง
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการสํารวจที่ตั้งปูอมค่ายที่ชัดเจน
ตําบลหันตรามีคําขวัญประจําตําบล คือ “ถิ่นประสูติราชา นาหลวงอยุธยา ทุ่งทหารกล้ากรุงศรี ขนมดี
หันตรา อุโบสถมหาอุด จุดท่องเที่ยวคลองโบราณ ปูชณียสถานวัดมเหยงคณ์”
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ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของตาบล
สถาบัน การศึกษา มีสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หันตรา
องค์กรทางศาสนา
วัดมเหยงคณ์

มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหันตรา 2 แห่ง คือ วัดหันตรา

และ

ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหันตรา
สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพี รเวช โรงพยาบาล
เอกชน ขนาด 50 เตียง
สถานที่ราชการอื่นในพื้นที่
- ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มอยุธยา
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงงานผลิตวัตถุระเบิด (กรมสรรพาวุธทหารบก)
- ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
- โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
มีพื้นที่ทํานา 308.75 ไร่ พื้นที่ทําสวน 2 ไร่ ปศุสัตว์ โค 26 ตัว กระบือ 9 ตัว สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําเอกชน 6 แห่ง พื้นที่ 45 ไร่
ข้อมูลพรรณพืช
พืชส่วนใหญ่เป็นพืชที่นํามาปลูก เช่น มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ พิกุล กระทุ่ม แอปเปิ้ลสตาร์
แคแดง เชอรี่ไทย สะเดา หว้า สารภี ต้นเกศ อโศกระย้า สะแก มะค่าโมง ต้นนุ่น ตะโก ตะแบก
เป็นต้น
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ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ตําบลหันตรา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ โดยจําแนกดังนี้
สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ การถักแห
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การทําน้ํามะกรูดเปฺะเลย ขนมไทย ขนมหันตรา ธูปหอม
และธูปหอมกันยุงสมุนไพรศรีอยุธยา
สาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การดูแลหลังคลอด การเข้าตะเกียบ การประคบด้วยหม้อเกลือกับใบ
พลับพลึง และการนวดแผนไทย
สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ กองทุนบ้านสาคู
สาขาภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ตํานานทุ่งหันตรา
สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่ การจัดขันหมาก การเซ่นผีงานมงคลสมรส และการปั้นพระพุทธรูป
(ปูนสด)

ตาบลบ้านเกาะ
ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
ตําบลบ้านเกาะ เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถ
เดินทางติดต่อได้โดยถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3061 สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา แยกถนนเอเซีย
และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3053 แยกโรจนะ คลังแสงโรงงานสรรพาวุธกองทัพบก
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบ้านเกาะ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม เป็นเกาะมีแม่น้ํารอบล้อม
บางส่วนเป็นที่ดอน มีแหล่งน้ําธรรมชาติ คือ แม่น้ําปุาสัก และแม่น้ําลพบุรี ไหลผ่านแบ่งพื้นที่ตําบลออกเป็น
สองส่วน ซึ่งประชาชนใช้สัญจร ส่วนที่ราบลุ่มมีการทําเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ที่มีแม่น้ําสองสายล้อมรอบอยู่จึงมี
ลักษณะเหมือนเกาะ จึงเป็นที่มาของชื่อตําบล “บ้านเกาะ”
มีจํานวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเกวียน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านวัดเกาะ
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านตองปู หมู่ที่ 6 บ้านสวนพริก และ หมู่ที่ 7 บ้านน้ําวน มีพื้นที่ 13,760 ไร่
ประชากรจํานวน 4,169 คน 1,583 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 50 ของผู้มีงานทําประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นอาชีพทําเกษตรกรรม
ประวัติความเป็นมาของตาบล
ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการกล่าวขานถึงความสําคัญของตําบลบ้านเกาะ ว่าเป็นแหล่งผลิต
เสบียงกรังเพื่อส่งเสริมกองทัพในยามศึกสงคราม เนื่องจากตําบลบ้านเกาะเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะ
สําหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ชื่อหมู่บ้าน เช่น บ้านศาลาเกวียน มีประวัติว่าเป็นชุมทางที่พักของ
คาราวานเกวียนค้าขาย ก่อนเข้ากรุงศรีอยุธยา และบ้านไผ่ เดิมมีปุาไผ่สําหรับการสร้างปูอมค่าย
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ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของตาบล
สถาบัน การศึกษา มีสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านเกาะ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และยังมีที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง และศูนย์ข้อมูล
ประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง
องค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหันตรา 1 แห่ง คือ วัดไผ่โสมนรินทร์
สาธารณสุข สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง
ด้านการเกษตรกรรม มีพื้นที่นา 2,626 ไร่ พื้นที่สวน 2 ,000 ไร่ พืชที่สําคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเทียน
พืชผัก และไม้ผล การปศุสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว
และนํา
บางส่วนมาจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น ไก่ และเป็ด
ด้านอุตสาหกรรมและบริการ ภายในตําบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานทําน้ําแข็ง , โรงงาน
พลาสติก, ห้องเย็น หอพักและอพาร์ตเมนท์ จํานวน 5 แห่ง โรงแรม จํานวน 1 แห่ง
ข้อมูลพรรณพืช
ในตําบลมีพืชเศรษฐกิจสําคัญที่คนในชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์เพื่อปลูกต่อเนื่อง คือ ข้าวโพดเทียนบ้าน
เกาะ และพบพืชยืนต้นที่สําคัญ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ มะเกลือ เป็นต้น
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ตําบลบ้านเกาะ พบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ โดยจําแนกดังนี้
สาขาเกษตรกรรม

ได้แก่ ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร การทําดอกไม้จันทน์
การทําตะกร้าเอนกประสงค์สานจากเส้นพลาสติก การทําดอกไม้เพลิง
สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่ การไหว้ครูดอกไม้เพลิง
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ตาบลข้าวเม่า
ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
ตําบลบ้านข้าวเม่า เป็นตําบลหนึ่งใน 11 ตําบลของอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบล
ข้าวเม่าที่มีพื้นที่ติดอยู่บริเวณถนนสายเอเซีย ห่างจากตัวอําเภออุทัยประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่ม ลักษณะบ้านเรือนตั้งอยู่ตามแนวถนนและแนวคลองข้าวเม่าเป็นส่วนใหญ่
ตําบลข้าวเม่ามีพื้นที่ 10,080 ไร่ มีประชากรจํานวน 4 ,486 คน จํานวนครัวเรือน 1 ,517 ครัวเรือน
นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แบ่งการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1
บ้านหัวลาน หมู่ที่ 2 บ้านธนู หมู่ที่ 3-5 บ้านสามเขา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6-7 บ้านข้าวเม่า หมู่ที่ 8-9 บ้านใหม่ หมู่ที่
10 บ้านโตนด หมู่ที่ 11 บ้านคลองคต หมู่ที่ 12 บ้านมาบพระจันทร์ หมู่ที่ 13 บ้านเป็ด หมู่ที่ 14 บ้านคัดเค้า
ประวัติความเป็นมา
ในอดีตกาล กองทัพพม่ายกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินได้สั่งให้ยกกองทัพตี
ฝุาวงล้อมกองทัพพม่าออกมาทางทิศตะวันออก และได้เดินทัพผ่านมายังบริเวณชุมชนแห่งหนึ่ง กองทหารไทย
ขาดเสบียงอาหาร ชาวบ้านในชุมชนนั้นได้จัดหาเสบียงอาหารมาช่วยกองทัพทหาร ซึ่งในช่วงฤดูนั้นเป็นช่วงที่
ข้าวกําลังจะเริ่มแก่ชาวบ้านจึงทําข้าวเม่าสมทบเป็นอาหารหลักจึงได้ขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “ข้าวเม่า”

แผนที่ตําบลข้าวเม่า
9
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ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของตาบล
สถานศึกษา มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านเป็ด และ โรงเรียนวัดสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
องค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตตําบล 2 วัด คือ วัดโกโรโกโส และวัดโตนด
ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล คือ สถานีอนามัยตําบลข้าวเม่า
การพาณิชย์ ร้านค้าต่าง ๆ
สถานบริการ โรงแรม

18 แห่ง

สถานีบริการน้ํามัน 5 แห่ง

1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง

การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เกษตรกรรม ทํานา พื้นที่ทํานาปี 10,682 ไร่ 204 ครัวเรือน พื้นที่ทํา
นาปรัง 5,284 ไร่ 114 ครัวเรือน พื้นที่ทําสวน 134 ไร่ ปศุสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อ
บริโภคภายในครอบครัว และนําบางส่วนมาจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
เช่น เป็ด และไก่ มีแหล่งน้ํา
สาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 1 แห่ง พื้นที่ 33 ไร่
ลักษณะดิน ชุดดินอยุธยามหาโภชน์ และชุดดินท่าเรือ
แหล่งน้าธรรมชาติ
คลองข้างเม่า ขนาด 20 เมตร ความยาว 3
,050 เมตร มีน้ําตลอดปี
คลองคต ขนาด 20 เมตร ความยาว 7
,700 เมตร มีน้ําตลอดปี
คลองศาลา ขนาด 8 เมตร ความยาว 6
,420เมตร มีน้ําตลอดปี
แหล่งน้าชลประทาน
คลองชลประทาน 3 วา ขนาด 10 เมตร ความยาว 12

,000 เมตร

ข้อมูลพรรณพืช
พบไม้ประจําถิ่น เช่น สะตือ ชํามะเรียง พยูง
หว้า สาละลังกา ข่อย ปีป งิ้ว หมัน มะกอกน้ํา
มะค่าโมง สะแก ตะเคียน ไทร กุ่มบก ทองกวาว สะเดา พุทรา ประดู่ ตะขบฝรั่ง
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การบูรฟักทอง
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ตัวอย่างพรรณพืชที่พบใน 3 ตาบล

ต้นกุ่มบก
แหล่งที่พบ ต.หันตรา

ต้นสาระลังกา
แหล่งที่พบ ต.ข้าวเม่า

ต้นหมัน
แหล่งที่พบ ต.ข้าวเม่า

ต้นมะค่า
แหล่งที่พบ ต. บ้านเกาะ

ต้นตะเคียนทอง
แหล่งที่พบ ต. บ้านเกาะ

ต้นข่อย
แหล่งที่พบ ต.หันตรา

ต้นสะตือ
แหล่งที่พบ ต. ข้าวเม่า

ต้นเกศ
แหล่งที่พบ ต. หันตรา

ต้นตะโก
แหล่งที่พบ ต. หันตรา
11
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กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
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โครงการรวบรวมพันธุ์และใช้ประโยชน์จากมะกอกน้า
มะกอกน้ํา Elaeocarpus hygrophilus Kurz เป็นพืชในวงศ์ Elaeocarpaceae มีชื่อเรียกอื่นๆ
ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ระยอง เรียกสมอพิพ่าย ภาคกลางบางแห่ง เรียกสารภีน้ํา มาเลเซีย เรียก
ปีนังเปอร์แกมหรอ ปีนังปูไน อินโดนีเซีย เรียกกะตูลัมปะ เขมร เรียกจําปักปัง เวียดนาม เรียกกัมกาน้า
มะกอกน้ํา เป็นพืชชอบน้ํา ทนฝนชุก ทนน้ําท่วม จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการปลูกในสภาพพื้นที่ราบ
ลุ่มภาคกลางของประเทศ ที่มักถูกน้ําท่วมขังเป็นประจํา มะกอกน้ําสามารถปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยกร่อง ปลูก
ตามริมสระน้ํา ตามหัวคันนา หรือลําประโดง เป็นพืชให้ร่มเงา และจากการที่มีระบบรากแน่นทําให้ช่วยปูองกัน
การพังทลายของดิน และเป็นแนวกันลมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชมะกอกน้ํา
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยได้ทําการรวบรวมพันธุ์มะกอกน้ํา นํามาปลูกในแปลง 4 คณะวิชาพืชศาสตร์ และ
ได้ทําการศึกษาลักษณะต่างๆของมะกอกน้ํา รวมทั้งศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหาร พบว่า เป็นพืช ที่มีศักยภาพหลายประการ ผลมะกอกน้ําสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด
เช่น การดอง – แช่อิ่ม ผลแช่อิ่มใช้แทนลูกเกดในเค้ก ผลยังสมารถแปรรูปเป็นน้ําพร้อมดื่ม และไวน์มะกอก
มะกอกน้ํายังมีลักษณะทรงพุ่มที่สวยงาม ในรูปรี สีเขียวเข้ม เป็นมัน ก้านใบสีแดง เส้นกลางใบเห็นชัด เมื่อถึง
ฤดูออกดอก ดอกออกเป็นช่อสีขาว พราวเต็มต้น สวยงามมาก เมื่อมีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่ม จะสามารถใช้
เป็นไม้ประดับได้ จึงควรทําการศึกษาทั้งด้านพันธุ์ ประโยชน์ในแง่อาหารและการต้านจุลินทรีย์ตลอดจนการใช้
ประโยชน์ในแง่เป็นไม้ประดับจัดสวนเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
1 เพื่อรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์มะกอกน้ํา
2 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในมะกอกน้ําแช่อิ่มอบแห้ง
3. วิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
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ผลการดาเนินงาน
การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์มะกอกน้า
รวบรวมพันธุ์มะกอกน้ําเพิ่มเติม จํานวน 6 สายพันธุ์ ปลูกในพื้นที่แปลง 4 สาขาพืชสาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ ดังนี้
1. มะกอกน้าพันธุ์ ปราจีน
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปร่างใบยาวรี ใบ
มีรอยหยักเล็กๆ ของขอบใบ ปลายใบเหลี่ยมแหลม สีของใบสีเขียวออกเข้ม ก้านใบสีแดง เส้นกลางใบมีขนาด
ใหญ่สีเขียวเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 5-6 คู่ ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของลําต้นน้ําตาลอมสีดํา

ภาพที่ 1 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์ปราจี น
2. มะกอกน้าพันธุ์ พันธุ์ไทย
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อน
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันห่างจากใบ
เล็กน้อย รูปร่างใบเรียวสั้น ใบมีรอยหยักเล็กๆ ของขอบใบ ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบสีแดง เส้นกลางใบมี
ขนาดเล็กเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 5-6 คู่ ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของลําต้นสีน้ําตาลอ่อน

ภาพที่ 2 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์ไทย

17

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3. มะกอกน้าพันธุ์ เกษตรลูกใหญ่
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปร่างใบรูปไข่
สั้นรี ใบมีรอยหยักเล็กน้อยของขอบใบ สีของใบสีเขียวออกเข้ม ก้านใบสีแดง เส้นกลางใบมีขนาดใหญ่สีเขียว
อ่อนตัดกับสีของใบเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 6-7 คู่ ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของลําต้นดําอ่อนๆ

ภาพที่ 3 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์เกษตรลูกใหญ่
4. มะกอกน้าพันธุ์ บางบาล
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อนเรียวยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปร่าง
ใบรูปเรียวยาวออกแหลม บางใบออกเป็นรูปไข่ ใบมีรอยหยักเล็กน้อยของขอบใบ สีของใบสีเขียวออกเข้ม
ก้านใบสีแดง เส้นกลางใบมีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนตัดกับสีของใบเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 7-8
คู่
ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของลําต้นเขียวอ่อนๆ

ภาพที่ 4 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์บางบาล
5. มะกอกน้าพันธุ์ จันทบุรี
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปร่างใบรูป
เรียวยาว ใบมีรอยหยักลึกกว่าปกติบริเวณขอบใบ สีของใบสีเขียวอ่อนอมเข้ม ก้านใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบ
มีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนตัดกับสีของใบเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 6-7 คู่ ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของลําต้น
น้ําตาลอ่อนๆ
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ภาพที่ 5 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์จันทบุรี
6. มะกอกน้าพันธุ์ อยุธยา
ลักษณะยอด ใบเรียวเล็ก สีของยอดใบมีสีเขียวอ่อนปนสีน้ําตาลเรียวสั้น
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียง
สลับกัน รูปร่างใบรูปเรียวยาว ใบมีรอยหยักเล็กน้อยของขอบใบ สีของใบสีเขียวออกเข้ม ก้านใบสีแดง เส้น
กลางใบมีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนตัดกับสีของใบเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบ 4-5 คู่ ลาต้น มีลักษณะผิวเรียบ สีของ
ลําต้นสีน้ําตาล

ภาพที่ 6 ลักษณะยอด ใบ และลําต้น ของมะกอกน้ําสายพันธุ์อยุธยา
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลในมะกอกน้าแช่อิ่มอบแห้ง
ในการดองผลมะกอกน้ําแช่อิ่ม มักประสบปัญหาการเปลี่ยนสีผลเป็นสีน้ําตาลทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่า
รับประทาน การเกิดสีน้ําตาลในขั้นตอนการดองมะกอกน้ํา มีสาเหตุจากกิจกรรมของเอนไซม์ PPO การศึกษา
พบว่าสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ PPO ได้โดยการลดค่า pH ในน้ําดองให้ต่ํากว่า 4.2 ด้วยการเติมกรด
oxalic 0.1 % หรือ phosphoric 0.1 % นอกจากนี้ยังสามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO ในผลมะกอกน้ํา
ดองได้ด้วยการเติมสารจับโลหะ ( chelating agent) Na2EDTA 0.1% ส่วนขั้นตอนการแช่อิ่มและอบแห้ง
มะกอกน้ํา เกิดสีน้ําตาลได้จากปฏิกิริยา Millard ขณะที่ให้ความร้อนสูงเป็นเวลานานจากวิธีการแช่อิ่มแบบเร็ว
ซึ่งใช้ความร้อนสูงและตากแดดเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงและเวลานานทั้งใน
ขั้นตอนของการแช่อิ่มและอบแห้ง จะช่วยลดปัญหาการเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการใช้วิธีการแช่อิ่ม
แบบช้า ได้แก่ การแช่ผลมะกอกในน้ําเชื่อม 20 Brix 1 คืน และเติมน้ําตาลทรายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
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น้ําเชื่อมวันละ 5 Brix จนถึง 30 Brix ก่อนนํามาอบแห้งที่ 60 C ประมาณ 6 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสี
น้ําตาลอ่อน เนื้อแน่น จุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ําและมีค่า Aw ต่ํากว่า 0.85 ซึ่งผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการ
บริโภคมากกว่าการนําไปตากแดดโดยตรง

ภาพที่ 7 ผลมะกอกน้ําและมะกอกน้ําดองเค็ม

(ก)
(ข)
ภาพที่ 8 (ก) เนื้อมะกอกน้ําแช่อิ่มแบบเร็วและตากแดดนาน 12 ชั่วโมง และ
(ข) เนื้อมะกอกน้ําแช่อิ่มแบบเร็วและอบแห้งนาน 6 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในใบและผลมะกอกน้า
จากการศึกษาปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ใน
มะกอกน้ํา พบว่า ผลมะกอกน้ํา และใบมะกอกน้ํามีปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด เท่ากับ
4.87 และ 11.10
g/100g DW ตามลําดับ และมีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 33.61 และ 72.13
mMtrolox/100g DW ตามลําดับ ผลและใบมะกอกน้ํามีปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด และความสามารถในการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชพื้นบ้านชนิดอื่นที่เคยศึกษาไว้แล้ว เช่น
บัวบก มีสารประกอบโพลีฟีนอล เท่ากับ 12.3 – 22 g/100g DW ผักบุ้ง คะน้า หอมแดง ใบมะกรูด และตั้งโอ๋
มีปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดเท่ากับ 70.61, 73.10, 73.75, 69.50 และ 70.81 g/100g DW ตามลําดับ และ
สารสกัดจากชะคราม มีสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 401.30 mg/L Trolox equivalent/ g DW
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การที่พืชมะกอกน้ํามีปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ใน
ระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากขั้นตอนการสกัดสารที่สกัดโดยใช้น้ําเป็นตัวทําละลาย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดลองอื่นที่ใช้เอทานอลเป็นตัวทําละลาย เนื่องจากเอทานอลมีความเป็นขั้วสูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ําจึงทําให้
สารสําคัญบางชนิดไม่ถูกสกัดออกมาได้ด้วยน้ําได้ และเมื่อพิจารณาจากผลม
ะกอกน้ําและใบอ่อนของ
มะกอกน้ําที่มีรสเปรี้ยว อาจมีสาระสําคัญบางอย่างที่เป็นประโยชน์ อาจวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินและสาร
อื่นๆ ต่อไป เช่น วิตามินซี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพืชท้องถิ่นของไทย นําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น
ด้านเภสัชวิทยา ต่อไป
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โครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชหัว : มันเทศ
มันเทศ ( Sweet potato) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea batatas L. เป็นพืชอาหารที่มี
ความสําคัญอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวบาร์เลย์ และมันสําปะหลัง มีถิ่น
กําเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มันเทศมีประโยชน์ในด้านการบริโภค ใช้เป็นอาหารของ
มนุษย์และอาหารสัตว์ได้ทั้งหัว เถา ใบ และยอดอ่อน ในประเทศไทยมันเทศใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด
ทั้งคาวหวาน เช่น แกงเลียง แกงคั่ว มันทอด มันเทศสามารถทําเป็นแปูงมันเทศ ส่วนผสมอาหารเด็ก อาหาร
ว่างชนิดต่าง ๆ เส้นก๋วยเตี๋ยวมันเทศ แอลกอฮอล์ สุรามันเทศ และทําเป็นกาว เป็นต้น มันเทศเป็นพืชหัวที่มี
คุณค่าอาหารสูง ทั้งหัวและใบ โดยเฉพาะในมันเทศเนื้อสีเหลืองหรือสีส้มจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยบํารุง
สายตา และมันเทศเนื้อสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินสูง ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
แปูงมันเทศมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแปูงมันฝรั่ง สามารถใช้แปูงมันเทศแทนมันฝรั่งได้ อีกทั้งในประเทศไทยนั้น
มีโรงงานผลิตแปูงมันสําปะหลัง หรืออุตสาหกรรมการแปรรูปมันสําปะหลังหลายแห่งมาก หากมีการดัดแปลง
เครื่องมือจากโรงงานดังกล่าวแล้ว ก็สามารถผลิตแปูงมันเทศได้เช่นกัน นอกจากนี้มันเทศเป็นพืช
พลังงาน
ทดแทนได้เช่นเดียวกับมันสําปะหลัง ดังนั้นถ้ามองในภาพรวมแล้ว มันเทศที่ผลิตแปูงเพื่ออุตสาหกรรม นับว่า
ยังมีศักยภาพสูงอีกพืชหนึ่ง ในประเทศไทยเรานั้นสามารถปลูกมันเทศได้ทั่วทุกภาค ปลูกได้ตลอดปี และ
สามารถ ปลูกมันเทศหลังฤดูการทํานา ได้ ในเขตภาคกลางผลิตมากที่ อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและศึกษาลักษณะประจําพันธุ์มันเทศพื้นบ้าน
2. เพือ่ ศึกษาวิธีการผลิตแปูงมันเทศ
3. เพือ่ ศึกษาหาวิธีการแปรรูปมันเทศในรูปแบบต่างๆ
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ผลการดาเนินงาน
การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจาพันธุ์มันเทศพื้นบ้าน
รวบรวมพันธุ์มันเทศได้ 21 สายพันธุ์ ปลูกขยายพันธุ์ และศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ สามารถจําแนก
พันธุ์มันเทศตามลักษณะสีของหัวมันเทศ ได้ 4 กลุ่ม คือ
ตารางที่ 1 สายพันธุ์มันเทศจําแนกกลุ่มตามลักษณะสีของหัวมันเทศ
กลุ่มที่
1
2

สีของหัวมัน
เหลือง
ม่วง

3
4

ส้ม
ขาว

จํานวนสายพันธุ์
ชื่อสายพันธุ์
3
พจ.265-1, พจ.226-31, อีกา
7
พจ.189-257, พจ.66-21, พจ.94-1, พจ.0171, พจ.0180,
กะปิ, ต่อเผือก
5
T101, พจ.226-24, พจ.00177, พจ.283-31, พจ.227-6
6
PROCK NO 65-16, พจ.166-6, พจ.227-25, FM37
LINNDOK-3, พจ.166-5, กระต่าย
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P1 (พจ.189-257)

P3 (พจ.94-1)

P8 (พจ.0171)

O1 (T101)

O2 (พจ.226-24)

O3 (พจ.00177)

O5 (พจ.227-6)

O4 (พจ.283-31)

W2 (พจ.166-6)

W1 (PROCK NO 65-16)

ภาพที่ 1 ลักษณะหัวและสีเนื้อของมันเทศสายพันธุ์ต่างๆ
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การศึกษาวิธีการผลิตแป้งมันเทศ
ทดลองผลิตแปูงมันเทศด้วยกรรมวิธีการต่างๆ ได้แก่
1. กรรมวิธีโม่แห้ง
2. กรรวิธีโม่เปียก
3. กรรมวิธีโม่เปียกประยุกต์ (นึ่งก่อนโม่)
ทั้ง 3 กรรมวิธีสามารถผลิตแปูงมันเทศได้ ซึ่งจะได้ทดสอบคุณสมบัติของแปูงในขั้นต่อไป
การผลิตแป้งมันเทศแบบโม่แห้ง

การผลิตแป้งมันเทศแบบโม่เปียก

มันเทศ

มันเทศ

การผลิตแป้งมันเทศโดยวิธี
ประยุกต์ (นึ่งก่อนโม่)
หัวมันเทศ

แยกสิ่งสกปรก

แยกสิ่งสกปรก

ปอกเปลือก

เครื่องโม่แปูง

ล้าง

นึ่ง

แปูงมันโม่แห้ง

ถังแช่มันเทศ

อบด้วยลมร้อน

เครื่องโม่แปูง

บด

เครื่องอบแปูง

ร่อน

เครื่องร่อนแปูง

แปูงมันเทศ

แปูงมันโม่เปียก

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแปูงมันเทศที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการต่างๆ
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การศึกษาการแปรรูปมันเทศในรูปแบบต่างๆ
ศึกษาการมันเทศและแปูงมันเทศ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม โดย
ทดลองแปรรูปมันเทศเป็นอาหารและหาตําหรับอาหารที่เหมาะสม จํานวน 4 ชนิด
ได้แก่ ขนมอบมันเทศ
ขนมถ้วยฟูมันเทศ ไส้อั่วมันเทศ และ น้ํานมมันเทศ สําหรับแปูงมันเทศ ทดสอบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
ทําตําหรับอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ขนมไข่นกกระทา ลอดช่องสิงคโปร์ ทองม้วนสด ซึ่งจะได้ทําเอกสารเผยแพร่
ต่อไป
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ขนมอบมันเทศ

ขนมถ้วยฟูมันเทศ

ไส้อั่วมันเทศ

น้ํานมมันเทศ

เค๊กจากแปูงมันเทศ

ขนมไข่นกกระทาจากแปูงมันเทศ

ลอดช่องจากแปูงมันเทศ

ทองม้วนสดจากแปูงมันเทศ

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศและแปูงมันเทศ
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การทาขนมอบมันเทศ

ส่วนผสม
1.
2.
3.
4.

มันเทศ
เนย
น้ําตาล
ไข่แดง

500 กรัม
30 กรัม
60 กรัม
2 ฟอง

5.
6.
7.
8.

นมข้นจืด ¼ ถ้วย
กลิ่นวานิลา
ไข่แดง (สําหรับทา)
งาดํา (โรยหน้า)

วิธีทา
1. นึ่งมันเทศให้สุกแล้วบดให้ละเอียด
2. ใส่เนยลงกระทะ น้ําตาล มันบด นม กลิ่นวานิลา ไข่แดง กวนให้เข้ากัน ตักใส่พิมพ์
3. ทาไข่แดง โรยงา อบ 180 °C จนเหลือง
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ขนมถ้วยฟูมันเทศ

ส่วนผสม
1.
2.
3.
4.

แปูงเอนกประสงค์ 400 กรัม
ผงฟู 1 ช้อนชา
น้ําตาล 400 กรัม
เกลือ 1 ช้อนชา

5.
6.
7.
8.

มันนึ่งบด 300 กรัม
กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
ไข่ไก่ 2 ฟอง
น้ํากะทิ 1 2/3 ถ้วย

วิธีทา
1. นํามันเทศ ล้างแล้วปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นําไปนึ่งให้สุก
2. นํามันเทศที่นึ่งสุกแล้ว ไปปั่นกับน้ํากะทิ ให้ละเอียด แล้วพักไว้
3. ร่อนแปูง + ผงฟู + เกลือปุน เตรียมไว้
4. ตอกไข่ใส่ชามอ่าง แล้ว ตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อย
5. ค่อยๆ ทยอยใส่น้ําตาลทรายลงไปตีจนเป็นครีม
6. แล้วทยอยใส่ แปูง และ มันบด สลับกัน โดยเริ่มที่แปูงก่อน
7. เติมกลิ่นวานิลลาลงไป คนให้เข้ากัน
8. หมักทิ้งไว้ 20 นาที
9. ตักหยอดลงพิมพ์ให้เต็มพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกเกดหรืองาดํา แล้วนําไปนึ่ง นาน 20 นาที
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ไส้อั่วมันเทศ

ส่วนผสม เครื่องแกงไส้อั่ว
1. พริกแห้ง 100 กรัม
2. ข่าหั่น 25 กรัม
3. ขมิ้นหั่น 25 กรัม
4. ตะไคร้ซอย 50 กรัม
5. หอมแดง 50 กรัม
6. กระเทียม 25 กรัม
7. รากผักชี 25 กรัม
8. กะปิ 5 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสม ไส้อั่ว
1. เนื้อหมูบด 1 กิโลกรัม
2. มันเทศนึ่งบด 250 กรัม
3. ไส้หมู 300 กรัม
4. ใบมะกรูดซอย 50 กรัม
5. ผักชี ต้นหอม ซอย 200 กรัม
6. เชือกมัดไส้อั่ว
7. ผงปรุงรส
8. ซอสปรุงรส
9. น้ํามันหอย

วิธีการทา เครื่องแกงไส้อั่ว
1. โขลกรากผักชี และกระเทียมให้ละเอียด
2. ใส่พริก และเกลือ โขลกจนละเอียด (กรณีต้องการให้โขลกง่ายให้แช่พริกในน้ําเปล่าให้เปลือกนิ่มแล้ว
จึงนํามาโขลก และกรณีที่ไม่ต้องการให้ไส้อั่วมีรสเผ็ดให้เอาเมล็ดพริกออกใช้แต่เปลือก จะช่วยให้
รสเผ็ดน้อยลง)
3. ตามด้วยหอมแดง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ โขลกจนละเอียด
4. จะได้เครื่องแกงไส้อั่วให้ใส่กะปิ ผสมจนเครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกัน
วิธีการทา ไส้อั่ว
1. คลุกเคล้าเนื้อหมูบดและมันเทศนึ่งบดให้เข้ากันกับเครื่องแกงไส้อั่ว
2. ใส่เครื่องปรุงรส ตามชอบ
3. ใส่ใบมะกรูดซอย ต้นหอมซอย
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4. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน
5. ล้างไส้หมูให้สะอาด โดยใส่น้ําลงในไส้ แล้วกลับด้านในออกมาด้านนอก นําไปแช่น้ําใส่เกลือ
ประมาณ 10 นาที แล้วกลับด้านนอกออกเหมือนเดิม นําเชือกมัดด้านหนึ่งด้านใดของไส้ให้แน่น
6. นําส่วนผสมไส้อั่วที่คลุกเคล้าแล้วใส่ลงไปในไส้หมู ต้องไม่แน่นและหลวมจนเกินไป
เมื่อใส่ส่วนผสมเต็มไส้ให้มัดปากไส้
7. นําไส้อั่วที่ได้ไปนึ่งหรือย่าง ก่อนทอด
8. นําไส้อั่วลงไปทอด จนกระทั่งไส้สุกโดยทั่วกัน
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น้านมมันเทศ

ส่วนผสมน้านมมันเทศ
1.
2.
3.
4.
5.

มันเทศ
ถั่วเหลือง
น้ํา
น้ําตาล
เกลือ 1/4

1
1
8
1

ส่วน
ส่วน
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ช้อนชา

วิธีการทาและขั้นตอน น้านมมันเทศ
1. ปั่นเทศมันกับถั่วเหลืองให้เข้ากันกรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ชั้น
2. เมื่อได้น้ําออกมาแล้วนําไปเคี้ยวนาน 20-30 นาที (ไฟอ่อนปานกลาง)
3. ใส่น้ําตาล 1 ถ้วยตวง เกลือ 1/4 ช้อนชา
4. บรรจุใส่ภาชนะที่ต้องการ
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันเทศ
เค้กมันเทศ

ส่วนผสม
ส่วนยีสต์โด
1.
2.
3.
ส่วนแปูง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แปูงสาลี
น้ํา
ยีสต์

25 กรัม
75
กรัม
2 ช้อนชา

แปูงสาลี
แปูงมันนึ่ง
แปูงข้าวโพด
Baking soda
กะทิ
น้ําตาลทราย
ไข่ไก่
กลิ่นวนิลา

150 กรัม
50 กรัม
10
กรัม
2 ช้อนชา
½
ถ้วยตวง
150 กรัม
1 ฟอง
1 ช้อนชา

ผสมส่วนของยีสต์โดจนเข้ากัน พักไว้ 30 นาที
แบ่งน้ําตาลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 นํามาละลายกับกะทิ
ตีไข่กับน้ําตาลที่เหลือ แล้วผสมลงในข้อที่ 2
ร่อนแปูง และ baking soda แล้วผสมลงในข้อที่ 3
นํายีสต์โดที่หมักไว้มาผสมให้เข้ากัน แล้วใส่กลิ่นวนิลาลงไป พักไว้จนโดขึ้น
ตักใส่ถ้วยที่ต้องการ แล้วนําไปนึ่ง 15-20 นาที
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ขนมไข่นกกระทา

ส่วนผสม
1. แปูงมัน
100 กรัม
2. แปูงมันเทศ
100 กรัม
3. แปูงสาลี
½
ช้อนโต๊ะ
4. มันเทศต้มสุก
200 กรัม
5. น้ําตาลทราย
1 ช้อนโต๊ะ
6. เกลือปุน
¼
ช้อนชา
7. งาตามความชอบ
8. น้ําปูนใส
9. น้ํามันพืชสําหรับทอด
10. ผงฟู ช้อนชา
1
11. กะทิ
2 ช้อนโต๊ะ
วิธีการ
1. นําแปูงมัน, แปูงสาลี, น้ําตาลทราย และเกลือ ผสมเข้ากัน
2. นําส่วนผสมในขั้นตอนที่ 1 ไปผสมกับมันเทศนึ่ง จากนั้นใส่น้ําปูนใสลงไปนิดหน่อย ขยําส่วนผสม
จนเข้ากันดี จึงปั้นเป็นลูกกลมๆ
3. ตั้งน้ํามันในกระทะบนไฟร้อนปานกลาง รอจนน้ํามันร้อนจึงใส่แปูงที่ปั้นไว้แล้วลงไปทอด คอยกลับ
สม่ําเสมอ อย่าให้ไหม้
4. เมื่อสุกเหลืองดี ตักออกมาสะเด็ดน้ํามัน ทิ้งไว้ให้เย็น (โรยหน้าด้วยงา)
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ลอดช่องสิงคโปร์

ภาพที่ 8 ลอดช่องสิงคโปร์
ส่วนผสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

แปูงถั่วเขียว
แปูงมัน
น้ําร้อนเดือด
น้ําใบเตย
สีผสมอาหาร
แปูงมันเทศ

½
½
2
2
1-3
½

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
หยด
ถ้วย

นําแปูงมันและแปูงถั่วเขียวผสมให้เข้ากัน เติมน้ําร้อน น้ําใบเตย
นวดให้เข้ากันเหนียวนุ่ม
คลึงแปูงให้เป็นแผ่นแบนบาง
ตัดแปูงเป็นเส้นๆ
นําแปูงที่ตัดไว้ไปต้มในน้ําเดือด 2 นาที แปูงจะสุกพอดี พักในน้ําเย็น
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ทองม้วนสด

ส่วนผสม
1. แปูงมัน
2. แปูงตราบัว
3. แปูงมันต่อเผือก
4. น้ําตาลปี๊บ
5. น้ําตาลทราย
6. มะพร้าว
7. เกลือ
8. งา
9. น้ํา
10. กะทิ
11. ไข่ไก่

120 กรัม
660 กรัม
100 กรัม
200 กรัม
240 กรัม
560 กรัม
4 ช้อนชา
4 ช้อนชา
120 กรัม
1,000 กรัม
4 ฟอง

วิธีการ
1. นํามะพร้าวขูดคั้นเอาหัวกะทิ โดยไม่ต้องเติมน้ํา ให้บีบคั้นแบบดิบ ๆ โดยไม่ต้องใช้น้ํา
2. นําแปูงมันมาใส่ในน้ํากะทิ คนด้วยมือพร้อมกั บน้ําให้บีบและยีให้ละลายกับน้ํากะทิ
3. ผสมส่วนที่เหลือประกอบด้วย น้ําตาล ไข่ไก่ งาเกลือ คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หากทําเป็น
ทองม้วนสดให้พักไว้ ก่อนนําไปย่างในแม่พิมพ์
4. ใช้ช้อนขนมหวานตักราดลงในแม่พิมพ์ ย่างจนแปูงสุก ราดแปูงบาง ๆ ทับอีกเที่ยวหนึ่งใช้เวลาเพียง
1-2 นาที แปูงก็สุกดีแล้วจึงม้วนเป็นแท่งกลมแบบม้วน
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โครงการสกัดน้ามันหอมระเหยจากหอมแดงเพื่อใช้ทายาหม่องสมุนไพร
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากหอมแดง ทําได้โดยการนําหอมแดงมาปอกเปลือก ล้างให้สะอาด ผึ่งให้
แห้ง นําไปปั่นให้ละเอียด แล้วนํามาบีบให้สารละลายออกจากกากของหอมแดง นําสารละลายที่ได้ไปแยกด้วย
กรองแยก จะได้สาร 2 ส่วน คือ สารส่วนที่ไม่มีไขมัน และสารส่วนที่มีไขมัน สารส่วนที่ไม่มีไขมันนําไปกรอง
ด้วยกระดาษกรอง ส่วนสารที่เป็นไขมันแยกได้โดยการเติมเฮกเซน เพื่อละลายส่วนที่เป็นไขมันแล้วไปกรอง
ด้วยกระดาษกรอง นําไประเหยเฮกเซนออก การสกัดแยกน้ํามันหอมระเหยจากหอมแดง หอมแดง จํานวน
52.93 กรัม สกัดสารละลายได้ 30.43 กรัม สารสกัดมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิก โดยมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่อยู่ในส่วนสารละลายเท่ากับ 35.17 0.56 mg/L ส่วนที่อยู่ในไขมัน เท่ากับ
206.96 0.58 mg/L
น้ํามันหอมระเหยจากหอมแดงสามารถใช้ประโยชน์ในการทํายาหม่องสมุนไพร ซึ่งได้จัดฝึกอบรมแก่
กลุ่มผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับ
บริการ 51 คน ผลการฝึกอบรมประเมินจากแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 50 คน ส่วน
ใหญ่อายุมากกว่า 41 ปี มีการศึกษาระดับ ต่ํากว่า ม.6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.61 มีความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.69 มีความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.55 มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดโครงการ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.77 มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 4.59
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ภาพที่ 1 การสกัดแยกสารจากหอมแดง

ภาพที่ 2 การฝึกอบรมการทํายาหม่องสมุนไพร
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โครงการรวบรวม ปลูกรักษาและขยายพันธุ์พืช
ดําเนินงานรวบรวมพันธุ์ไผ่ เพื่อ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไผ่ ดําเนินงานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.
2556 สามารถรวบรวมพันธุ์ไผ่จํานวน 10 สายพันธุ์ ปลูกสายพันธุ์ละ 3 ต้น พร้อมทั้งทําปูายบอกชื่อพันธุ์ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ต้นไผ่เปุง
ต้นไผ่ดําติเมอร์
ต้นไผ่ด่าง (หมาจูด่าง)
ต้นไผ่ลายเสือ
ต้นไผ่กํายาน
ต้นไผ่ตง (อินโดนีเซีย)
ต้นไผ่พม่า
ต้นไผ่บงเลื้อย
ต้นไผ่หยก
ต้นไผ่เอี๊ยะ

จานวน (ต้น)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ดําเนิน การ ซ่อมแซมโรงเรือนอนุบาลและขยายพันธุ์พืชที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดําเนินการจัดหาต้นกล้า มเหสักข์-สักสยามินทร์ จํานวน 100 ต้น อนุบาลในโรงเรือนอนุบาล สําหรับ
ปลูกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ภาพที่ 1 แปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่
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ภาพที่ 2 การซ่อมแซมโรงเรือนอนุบาลและขยายพันธุ์พืช

ต้นกล้ามเหสักข์

ต้นกล้าสักสยามินทร์

ภาพที่ 3 ต้นกล้าสัก มเหสักข์ และสักสยามินทร์
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กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
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โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ดําเนินการจัดซื้อหนังสือจาก อพ.สธ. จํานวน 29 เรื่อง ทั้งหมด 4 ชุด เพื่อนําไปจัดวางไว้ในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบไปด้วย ศูนย์หันตรา
ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพืช ชนิดต่าง ลักษณะ
การนําไปใช้ประโยชน์ การปลูก และการดูแลรักษา
ตารางที่ 1 รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อ
ที่

รายการหนังสือ – ซีดี

ปีที่พิมพ์

1
2
3
4

หมู่เกาะแสมสาร ปุาไม้และพรรณพฤกษชาติ
ไม้พุทธประวัติ
ประโยชน์ของสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสํานึกแห่ง
นักวิจัยไทย เล่ม 1
ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสํานึกแห่ง
นักวิจัยไทย เล่ม 2
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่ง
ชีวิต
แพลงก์ตอน

2542
2544
2545
2546

2548
2548

2549
2549

พินัย ห้องทองแดง
อพ. สธ.

12

ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์
ซีดี โปรแกรมสื่อผสมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
พฤกษอนุกรมวิธาน "เอิร์ธ กับแนท" ตอนก้าวแรก
กับนักพฤกษอนุกรมวิธาน
พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย :สรรพสิ่งล้วนพัน
เกี่ยวปี 2548 และ ซีดี
จากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่ม 1

คณะสํารวจพรรณพฤกษชาติ อพ. สธ.
ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.
ผศ.ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ ชิดชัย
จันทร์ตั้งสี
ลลิตา โรจนกร
ภัทรชัย จุฑามาศ

2546

13

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่ม 2

2550

14

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่ม 3

2552

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.

5
6
7
8
9

10
11

2546
2546
2548

ชื่อผู้แต่ง
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ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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รายการหนังสือ – ซีดี
ประโยชน์และพิษภัยของพืช
ประชุมวิชาการ..ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน
หนังสือชุดเกาะคราม เรื่อง สาหร่ายทะเล
หนังสือชุดเกาะคราม เรื่อง ปลาทะเล
หนังสือชุดเกาะคราม เรื่อง แพลงก์ตอนพืชทะเล
หนังสือชุดเกาะคราม เรื่อง หอยทะเล
หนังสือชุดเกาะคราม เรื่อง ฟองน้ําทะเล

ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง
2550
ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
2550
อพ. สธ.

ซีดี "คู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- 2543”
ซีดี "คู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- 2551"
ประชุมวิชาการ..ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐาน
ไทย
ปะการัง
พันธุ์พืชนานาพรรณในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
จากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่ม 4

2551

กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ และคณะ
สมหมาย เจนกิจการ
สุนันท์ ภัทรจินดา และคณะ
ธีระพงศ์ ด้วงดี และคณะ
สุเมตต์ ปุจฉาการ และสุชา มั่นคง
สมบูรณ์
อพ. สธ.

2551

อพ. สธ.

2552

อพ. สธ.

2552
2552
2552
2554

ประชุมวิชาการ..ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้าง
อย่างมั่นใจ

2554

อพ. สธ.
อพ. สธ.
อพ. สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.
สธ.
อพ.สธ.

2550
2550
2550
2550
2550
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กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ดําเนินงานในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบไปด้วย
ศูนย์หันตรา ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จัดทําปูายชื่อต้นไม้ และจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จํานวน 8 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ
ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ
อนุรักษ์ฯ ลําตะคอง ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกลับมาดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์
หันตรา

จํานวนชนิดพืช
ที่ปลูก (ชนิด)
50

วาสุกรี

23

สุพรรณบุรี

25

นนทบุรี

7

จํานวนปูายชื่อ
กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
ต้นไม้ (ปูาย)
60
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ หันตรา
นักศึกษา ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช
85
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้สวนอาคาร 7
เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน
NA
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ ศุนย์สุพรรณบุรี
10
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริเวณสนามฟุตบอล
ลานจอดรถ สวนหย่อมแนวรั้ว เขตเหนือและเขตใต้
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการปลูกพืชและศึกษาการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พันธุ์พืช
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย อบต. เทศบาลตาบล โรงเรียน
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นพี่เลี้ยง
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความ
เข้าใจถึงการร่วมสนองพระราชดําริ ในระดับขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศ เทศบาลตําบล และโรงเรียน
โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจง
โครงการ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2556
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ จํานวน 156 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมจํานวน 33 คน
จาก 33 หน่วยงาน ดังนี้
อบจ.พระนครศรีอยุธยา สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตําบลมหาราช เทศบาลตําบลโรงช้าง เทศบาลตําบลนครหลวง เทศบาล
ตําบลอรัญญิก เทศบาลตําบลปราสาททอง เทศบาลตําบลพระอินราชา เทศบาลตําบลบางประอิน
เทศบาลตําบลบางกระสั้น เทศบาลเมืองลําเพรา เทศบาลตําบลท่าหลวง อบต.นาคู อบต.โพธิ์สามต้น
อบต.ปากจั่น อบต.บ่อโพง อบต.ลุมพลี อบต.โคกช้าง อบต.คานหาม อบต.หนองน้ําส้ม
อบต.มหาพราหมณ์ อบต.กบเจา อบต.บ้านหว้า อบต.ตลิ่งชัน อบต.หนองน้ําใส อบต.ลําไทร
อบต.โพธิ์เอน อบต.บ้านเกาะ อบต.ภูเขาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง
เนื่องจากการฝึกอบรมครั้งนี้อยู่ในช่วงเลือกตั้งนายก อบต. จึงทําให้หลายหน่วยงานไม่สะดวกเข้าร่วม
สําหรับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ อบต.ตลิ่งชัน
อบต.ลุมพลี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้
เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานเพื่อดําเนินการในขั้นต่อไป
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ภาพที่ 1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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รายนามคณะทางานโครงการ
โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
1. รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
11. ผศ.วลัยพร
2. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
12. นางประนอม
3. รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อนขันมณี
13. นายพฤฒิพงศ์
4. รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
14. นางสาวธารนี
5. รศ.กนก
อุไรสกุล
15. ผศ.วิทยา
6. รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
16. ผศ.อัจนา
7. ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
17. รศ.ดร.กิตติ
8. ผศ.พัฒน์พงษ์ สุวรรณศร
18. นางสาววรรษา
9. ผศ.สุริยา
แก้วทอง
19. ผศ.ลัดดา
10. ผศ.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
20. ดร.บุญสมหญิง
โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชหัว : มันเทศ
1. รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
2. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
3. ผศ.ว่าที่ รต. เชน รอดศิริ

สินสวัสดิ์
สุขเกื้อ
เพ็งศิริ
นวัสนธี
ประพิณ
นิตยพงศ์ชัย
บุญเลิศนิรันดร์
พรหมศิลป์
แพรภัทรพิศุทธิ์
พลเมืองดี

4. ผศ.สุภาวดี รอดศิริ
5. อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
6. รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร

โครงการการสารวจรวบรวมพันธุ์และใช้ประโยชน์จากพืชมะกอกน้า
1. รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
8. ผศ.พาขวัญ
ทองรักษ์
2. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
9. ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล
3. ผศ.ว่าที่ รต. เชน รอดศิริ
10. นางสาวจินดาพร คงเดช
4. ผศ.สุภาวดี รอดศิริ
11. ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
5. ผศ.สมควร
ตระกูลพร
12. นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
6. ผศ.สหัส
นุชนารถ
13. ดร.มนตรี สังข์ทอง
7. ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
14. นายสุรัตน์ วังพิกุล
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โครงการการสกัดน้ามันหอมระเหยจากหอมแดงเพื่อใช้ทายาหม่องสมุนไพร
1. นางชื่นสุมณ ยิ้มถิน
10. นางสาววิไลพร ใหญ่มาก
2. นายอําพล โพธิ์ศรี
11. นางสาวน้ําอ้อย ปัญญา
3. นางวลัยพร สินสวัสดิ์
12. นางสาวดารานัย รบเมือง
4. นางประนอม สุขเกื้อ
13. นางสาวสุทธิดา ใบกุหลาบ
5. นางสาวนฏาภัสส์ คุ้มกลาง
14. นางเปมิกา สุภาเลิศ
6. นางสาวกาญจนา พิศาภาค
15. นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
7. นางสาวลาวัลย์ ประสงค์ดํารงกุล
16. นายวิษณุ แฟงเมือง
8. นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล
17. นายภาณุวัฒน์ จัน ทร์มาก
9. นางอรุณี ชัยศรี
โครงการรวบรวม ปลูกรักษาและขยายพันธุ์พืช
1. ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ
2. นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
3. นายเรืองสิน ปลื้มปั่น
4. นายไพฑูรย์ มณีอินทร์
5. นางอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
6. นายสุรศักดิ์ จันทร์น้อย
7. นางสุกัญญา เมฆเกลื่อน
8. นางสาวสุจิต อินสว่าง
9. นายเฉลิมพล เริ่มรัตน์
10. นายไพรัตน์ ประมูลวงษ์
11. นายชูศักดิ์ ปานเพ็ชร
12. นายอํานวย สางเสือโพธิ์
13. นายสามารถ ทองอําไพ
14. ดร.ดิเรก
ฉิมชนะ
15. นายสาโรจน์ ยิ้มถิน

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางไสว
เทศพันธ์
ดร.มนตรี
สังข์ทอง
ผศ.สุรเชษฐ์ บํารุงคีรี
รศ.อํานวย ทองคํา
นายภาณุวัฒน์ จัน ทร์มาก
นายวิษณุ แฟงเมือง
นางชื่นสุมณ ยิ้มถิน
นายปรีชา รังผึ้ง
นายสุรัตน์ วังพิกุล
นางสาวจินดาพร คงเดช
นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน
นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
นายวรงค์ บุญนิมิตร
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์หันตรา
1. นางชื่นสุมณ ยิ้มถิน
2. นายปรีชา รังผึ้ง
3. นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
4. นางประนอม สุขเกื้อ
5. นางวลัยพร สินสวัสดิ์
6. นายอําพล โพธิ์ศรี
7. นางสาวลาวัลย์ ประสงค์ดํารงกุล
8. นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล
9. นางอรุณี ชัยศรี
10. นางสาววิไลพร ใหญ่มาก
11. นางสาวสุทธิดา ใบกุหลาบ
ศูนย์วาสุกรี
1. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
2. นายธนโชติ ทองนพคุณ
3. นางสมพิศ
สุนทรปฏิคม
ศูนย์นนทบุรี
1. ผศ. จําเนียร ฝุายดี
2. นายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
3. นายภิเชฐ จันทะสีลา
4. นายสุเทพ บุญส่ง
5. นายอนันต์ บุญเอือ
6. นายบุญส่ง เหล่าพรม
7. นายสายัณต์ พุทธชาติ
8. นายสนั่น วงละคร
9. นายสํารวย สัตย์โตนนท์

12. นางสาวกาญจนา พิศาภาค
13. นางสาวน้ําอ้อย ปัญญา
14. นางสาวนฏาภัสส์ คุ้มกลาง
15. นางวรรณดี แสงดี
16. นายวิษณุ แฟงเมือง
17. นายภาณุวัฒน์ จัน ทร์มาก
18. นาวสาววิชนี มีโต
19. นายสุวินัย โสดาเจริญ
20. นายนิรันดร์ พรมเกศา
21.นางสาวดารานัย รบเมือง

4. นางพรรณี
สัมมาวรณ์
5. นายประเสริฐ ปุระชาติ

10. นายประสาน นิลสลับ
11. นายจันดี ศาลาแดง
12. นายบุญชู สมสุข
13. นายคํารณต์ ปูอมบุปผา
14. นางกนกวรรณ เนกขัม
15. นางมาลี สมสุข
16. นางสําเริง ปูอมบุปผา
17. นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
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ศูนย์สุพรรณบุรี
1. ผศ.อภิชาติ
2. นายปิติชน
3. นายเรืองสิน
4. นายไพฑูรย์
5. นางอัจฉรา
6. นายสุรศักดิ์
7. นางสุกัญญา

พรหมโชติ
เปี่ยมบริบูรณ์
ปลื้มปั่น
มณีอินทร์
ลักษณสมบูรณ์
จันทร์น้อย
เมฆเกลื่อน

8. นางสาวสุจิต
9. นายเฉลิมพล
10. นายไพรัตน์
11. นายชูศักดิ์
12. นายอํานวย
13. นายสามารถ
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อินสว่าง
เริ่มรัตน์
ประมูลวงษ์
ปานเพ็ชร
สางเสือโพธิ์
ทองอําไพ
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