โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปผลการดํ
ผลการ าเนินงานโครงการ ป%งบประมาณ พ.ศ.2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
www.rdi.rmutsb.ac.th

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู! 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท( และโทรสาร 035-709097
อีเมล : rdi_rmutsb@hotmail.com

คํานํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได@ รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ อดําเนินการจัดทํา โครงการ
อนุ รักษ(พั นธุ ก รรมพื ช สนองพระราชดํา ริสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ซึ่ง ประกอบด@ วย
5 กิจกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค(เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และผู@ที่สนใจ ให@เข@าใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรพืช เกิดแนวคิ ดร!วมปฏิบั ติในการอนุรั กษ(และพัฒ นาทรั พ ยากรพั นธุกรรมพื ชเพื่อ เก็บรวบรวมข@ อ มู ล
การดําเนินกิจกรรมดังกล!าว ได@รับความร!วมมือจากทุกส!วนที่เกี่ยวข@องเปPนผลให@งานสําเร็จลุล!วงตามวัตถุประสงค(
ของโครงการ

ตุลาคม 2557

สารบัญ
หน@า
1

บทนํา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปRญญาท@องถิ่นจากไผ!
• ด@านเครื่องมือประมงพื้นบ@าน
• ด@านของใช@ ของเล!น
• ด@านตํารับอาหาร บรรจุภัณฑ(อาหาร

4
4
9
10

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
• โครงการรวบรวมพันธุ(ไผ!
• โครงการรวบรวมพันธุ(มันเทศ

14
16

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ(และใช@ประโยชน(พันธุกรรมพืช
• โครงการจําแนกสารประกอบฟWนอลิกในมะกอกน้ํา
• โครงการพัฒนาผลิตภัณธ(มะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปXดสนิท
• โครงการวิเคราะห(หาสารอัลิลไทรซัลไฟด(และความสามารถในการ
ต@านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากหอมแดง
• โครงการรวบรวมและส!งเสริมการใช@ประโยชน(จากพืชท@องถิ่น
• โครงการรวบรวมและส!งเสริมการใช@ประโยชน(จากหอมแดง
• โครงการรวบรวมและส!งเสริมการใช@ประโยชน(จากแค

20
23
26
27
30
33

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร@างจิตสํานึกในการอนุรักษ(พันธุกรรมพืช
• โครงการสวนพฤกษศาสตร(โรงเรียน

37

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ(พันธุกรรมพืช
• โครงการปลูกต@นมเหสักข(-สักสยามินทร(
• โครงการจัดนิทรรศการ ทัพยากรไทย นําสิ่งดีงามสู!ตาโลก

40
41

รายนามคณะทํางาน

46

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ การสร0างความตระหนักและให0ทุกภาคส1วนได0รับรู0ถึงป3ญหาและระดับความ
รุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทรั พ ยากรต1 า งๆ ที่ กํา ลั งสู ญ สิ้ น ไป และมี ส1 ว นร1 ว มในการอนุ รั ก ษ8 และใช0 ป ระโยชน8 จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู1การจัดการการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติอย1างยั่งยืน
ด0วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็ว พร0อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทําให0
ส1งผลการดํารงชีวิตและการบริโภค ที่เน0นความสะดวกสบาย รวดเร็ว เปนป3จเจก และมีการแข1งขันสูงขึ้น ทําให0
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป3ญญา ถูกละเลย ไม1มีการพัฒนาต1อยอดความรู0 จึงมีความเสี่ยงสูงต1อการสูญสิ้น
ทั้ ง ชนิ ด พั น ธุ8 พื ช และภู มิ ป3 ญ ญาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นนทบุ รี และสุ พ รรณบุ รี
เปนจังหวัดที่มีการพัฒนาสู1ภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได0ถูกปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่อุตสาหกรรม และ
บ0านจัดสรร จึงมีความเสี่ยงที่ชุมชนต1างๆ จะละเลย ทอดทิ้ง ทรัพยากรและภูมิป3ญญาในชุมชน และเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากการพึ่งพาตนเอง สู1การพึ่งพาผู0อื่น เกิดสังคมใหม1ที่ไม1มีการพึ่งพิงอิงสัมพันธ8กันในชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู1ใน 3 จังหวัดดังกล1าว มีความตระหนัก
และให0 ความสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั กษ8 และใช0 ป ระโยชน8 จ ากทรั พยากรธรรมชาติ อย1 า งยั่ งยื น และการอนุ รั กษ8
ภูมิป3ญญาท0องถิ่น จึงได0ร1วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย1างต1อเนื่อง และได0จัดทําโครงการตามแผนงานที่
สอดคล0องกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู1จุดมุ1งหมายและเปBาหมายตามแนวพระราชดําริที่ได0กําหนดไว0
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได0ดําเนินการโครงการใน 5 กิจกรรมหลัก โดยได0รับความร1วมมือจากทุกภาคส1วน
ที่ เ กี่ ย วข0 อ ง ทั้ งหน1 ว ยงานภายในและหน1 ว ยงานภายนอกมหาวิ ทยาลั ย รวมถึ งชุ ม ชนในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งาน
โครงการ อพ.สธ. จึงเปรียบเสมือนแก1นกลางการทํางานที่ให0หน1วยงานต1างๆ ร1วมบูรณาการงานในหน0าที่
สนองพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงค8ร1วมกัน
วัตถุประสงค8ของโครงการ
1. เพื่อรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป3ญญา
2. เพื่ออนุรักษ8และใช0ประโยชน8พันธุ8พืชในท0องถิ่น
3. เพื่อจัดระบบข0อมูลทรัพยากรและภูมิป3ญญาในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
4. เพื่อสร0างจิตสํานึกในการอนุรักษ8ทรัพยากรและภูมิป3ญญา
1
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได0ร1วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได0จัดทําโครงการตาม
แผนงานที่สอดคล0องกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู1จุดมุ1งหมายและเปBาหมายตามแนวพระราชดําริ
ที่ได0กําหนดไว0 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได0ดําเนินการโครงการต1างๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
มีศักยภาพ 5 กิจกรรม ครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู0 ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู*ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิป3ญญาท0องถิ่นจากไผ1
- ด0านเครื่องมือประมงพื้นบ0าน
- ด0านของใช0 ของเล1น
- ด0านตํารับอาหาร บรรจุภัณฑ8อาหาร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- โครงการรวบรวมพันธุ8ไผ1
- โครงการรวบรวมพันธุ8มันเทศ
2. กรอบการใช*ประโยชน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ8และใช0ประโยชน8พันธุกรรมพืช
- โครงการจําแนกสารประกอบฟนอลิกในมะกอกน้ํา
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปGดสนิท
- โครงการวิเคราะห8หาสารอัลิลไทรซัลไฟด8และความสามารถในการ
ต0านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากหอมแดง
- โครงการรวบรวมและส1งเสริมการใช0ประโยชน8จากพืชท0องถิ่น
- โครงการรวบรวมและส1งเสริมการใช0ประโยชน8จากหอมแดง
- โครงการรวบรวมและส1งเสริมการใช0ประโยชน8จากแค
3. กรอบการสร*างจิตสํานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร0างจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช
- โครงการสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช
- โครงการปลูกต0นมเหสักข8-สักสยามินทร8
- โครงการจัดนิทรรศการ ทัพยากรไทย นําสิ่งดีงามสู1ตาโลก
ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังต1อไปนี้
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
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โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป1ญญาท*องถิ่นจากไผ6
ด*านเครื่องมือประมงพื้นบ*าน
มีวัตถุประสงค8เพื่อจัดประชุม จัดนิทรรศการและสาธิตทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป3ญญาท0องถิ่น เรื่อง
“ไผ1 กับเครื่องมือประมงพื้นบ0านชุมชนหันตรา-บ0านเกาะ” โดยครั้งที่ 1 จัด ณ วัดไผ1โสมนรินทร8 และครั้งที่ 2
จัด ณ เรือนไทย ทุ1งหันตรา อนุสรณ8สถานแห1งความจงรักภักดี จ.พระนครศรีอยุธยา
จากการดํ า เนิ น โครงการพบว1 า ผู0 เ ข0 า ร1 ว มส1 ว นใหญ1 เ ปนนั ก ศึ กษา ประชาชนในพื้ น ที่ และอาจารย8
ผู0เข0า ร1วมโครงการมีความพึ งพอใจต1อการจัดโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภู มิ
ป3ญญาท0องถิ่น อยู1ในระดับมาก ประเด็นที่มีพึงพอใจมากที่สุดคือ การติดต1อประสานงานและประชาสัมพันธ8
รองลงมาคือระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ลําดับที่ 3 คือ สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ลําดับที่ 4 คือ รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม และลําดับสุดท0ายคือ ควรจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต1อไป ตามลําดับ
ข*อคิดเห็นและเสนอแนะ
ควรมี การฟLM นฟู อนุ รั กษ8 การทํ า เครื่ องมื อประมงพื้ น บ0า น ให0ความสํ า คั ญกั บ ผู0 ที่ทํา เครื่องมื อประมง
พื้นบ0าน และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจนกว1าชุมชนจะสามารถจัดการได0อย1างเปนระบบ โดยมีมหาวิทยาลัยเปน
พี่เลี้ยง สร0างองค8ความรู0อันจะเปนประโยชน8ในอนาคต
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ภาพโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติฯ : ด0านเครื่องมือประมงพื้นบ0าน
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ด*านของใช* ของเล6น
มีวัตถุประสงค8เพื่อเปนแหล1งรวบรวมสิ่งประดิษฐ8จากไม0ไผ1 อนุรักษ8วิถีชีวิตชาวบ0านไม1ให0สูญหายและ
ให0เยาวชนรุ1นหลังได0ศึกษาหาความรู0 เปนแหล1งให0ความรู0เกี่ยวกับการประดิษฐ8ของเล1นของใช0จากไม0ไผ1 เปน
แหล1 งศึกษา ค0นคว0าวิ จัย และพัฒนาเพิ่ มมูล ค1าไม0ไผ1 และเพื่อให0 ความรู0และเผยแพร1 เกี่ย วกับ การประดิษฐ8
ของเล1น ของใช0จากไม0ไผ1 ดําเนินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย8สุพรรณบุรี

ภาพโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติฯ : ด0านของใช0 ของเล1น
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ด*านตํารับอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร
ครูภูมิป1ญญา: อาหารจากหน1อไม0
นางลัดดา สุเพียร อายุ 76 ป=
อาชีพ: แม1บ0าน
ความเชีย่ วชาญ; มีความชํานาญในการประกอบอาหารไทย เช1น แกงเผ็ด
แกงส0ม แกงมัสหมั่นน้ําพริก ต0มยํา
สืบทอดสูตรและวิธกี ารทํามาจากคุณแม1
รับเปนแม1ครัวในงานต1างๆ ในชุมชน

นางสุภาวดี รอดศิริ อายุ 56 ป=
อาชีพ รับราชการ ตําแหน1งผู0ช1วยศาสตราจารย8
ความเชีย่ วชาญ; มีความชํานาญในการประกอบอาหารไทย เบเกอรี่
สืบทอดสูตรและวิธกี ารทํามาจากการเรียนในวิทยาเขตโชติเวช
(มทร.กรุงเทพ)
ป1จจุบัน : เปนอาจารย8สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางวรรณา ขันธชัย อายุ 54 ป=
อาชีพ รับราชการ ตําแหน1งอาจารย8 ระดับ 7
ความเชีย่ วชาญ; การทําอาหารจีน การทําขนมไทย
สืบทอดสูตรและวิธกี ารทํามาจากครอบครัว คนไทยเชื้อสายจีน
ป1จจุบัน : เปนอาจารย8สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสุรีพร ไชยสิงห อายุ 49 ป=
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ความเชีย่ วชาญ; การทําอาหารไทย ของว1าง
สืบทอดสูตรและวิธกี ารทํามาจากครอบครัว
ป1จจุบัน : ประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพอิสระ
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ครูภูมิป1ญญา: บรรจุภัณฑ8จากไผ1
นายสไว พึ่งเกิด อายุ 76 ป=
เจ*าของภูมิปญ
1 ญา ชะลอม
อาชีพ เกษตรกร จักสาน
การสืบทอด: สืบทอดมา 70-80 ป จากรุ1นยาย เรียนรู0จากมารดา
นางลําไย พึ่งเกิด เดิมสานเปนชะลอมใหญ1 ใสอินสอพอง มังคุด
กระท0อน น0อยหน1า ป3จจุบันสานเปนชะลอมเล็ก ใส1ไข1เค็ม ดินสอพลอง
สานชะลอมเปนอาชีพเสริม อาชีพหลักปลูกผัก ทํานา
นางติ๋ว เกตุจาํ ป= อายุ 62 ป=
เจ*าของภูมิปญ
1 ญา ข0าวหลาม
อาชีพ ค0าขาย ทํานา
การสืบทอด: สืบทอดมา 25 ป ได0สูตรมาจากคุณยายแถบ หอมจันทร8
เดิมทําข0าวหลามแจกกันในหมู1ญาติตามเทศกาลต1างๆ เช1น ปใหม1 ต1อมา
เริ่มทําขาย โดยหาบขายใส1กระจาด ขายตามหมู1บา0 นต1างๆ รวมกับกลุ1ม
พี่น0อง ป3จจุบันทําขายริมถนน เปนอาชีพหลัก

ผู0 ดํ า เนิ น โครงการได0 ร วบรวมสู ต ร วั ต ถุ ดิ บ ส1 ว นผสม ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารทํ า อาหารที่ เ กี่ ย วกั บ ไผ1 ไ ว0
หลากหลายชนิด อาทิเช1น แกงเนื้อหน1อไม0สด แกงคั่วหน1อไม0ดอง ต0มปลาร0าหน1อไม0สด แกงส0มหน1อไม0สด
ต0มจืดหน1อไม0สด ผัดพริกสดหน1อไม0แกงหอง โกยซี่หมี่ ผัดหน1อไม0 ข0าวหลาม บUะจ1าง ฯลฯ รวมไปถึง
วิธีการทําบรรจุภัณฑ8จากไผ1อย1างชะลอม อีกด0วย
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ภาพโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติฯ : ด0านตํารับอาหารและบรรจุภัณฑ8อาหาร
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กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
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โครงการรวบรวมพันธุไผ6
มีวัตถุประสงค8เพื่อเปนแหล1งรวบรวมพันธุ8ไผ1 อนุรักษ8พันธุ8ไผ1ไว0ให0เยาวชนรุ1นหลังได0ศึกษาหาความรู0
เปนแหล1งให0ความรู0เกี่ยวกับไผ1 เปนแหล1งศึกษา ค0นคว0าวิจัยพันธุ8ไผ1และพัฒนาเพิ่มมูลค1าไผ1 ดําเนินโครงการ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย8สุพรรณบุรี รวบรวมพันธุ8ไผ1ได0ทั้งหมด 12 สายพัน ธุ8
จํานวน 47 ต0น ดังนี้
ลําดับ

รายการ

จํานวนต*น

1

ไผ1รวกดํา

5

2

ไผ1กํายาน

5

3

ไผ1ตงหนู

3

4

ไผ1ลายเสือ

4

5

ไผ1หมาจู

4

6

ไผ1ตง (อินโดนีเซีย)

5

7

ไผ1หก

3

8

ไผ1ตงดํา

4

9

ต0นไผ1หลีจูV

4

10

ต0นไผ1มัน

3

11

ไผ1ตกหม0อ

4

12

ไผ1เอี๊ยะ

3

รวม

47
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ภาพโครงการรวบรวมพันธุ8ไผ1
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โครงการรวบรวมพันธุมันเทศ
มีวัตถุประสงค8เพื่อรวบรวมพันธุ8มันเทศและพันธุ8มันปXาพื้นบ0าน ศึกษาการแปรรูปมันเทศและมันปXา
พื้นบ0าน ในรูปแบบต1างๆ ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ดําเนินโครงการ ณ แปลง 4 สาขาพืชศาสตร8 และ
ห0องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย8หันตรา โครงการนี้ได0ดําเนินการรวบรวมพันธุ8มันเทศ มันปXาพื้นบ0าน และอธิบายถึง
ลักษณะพฤกษศาสตร8ของมันชนิดต1างๆ ที่มีในท0องตลาด ในท0องถิ่น โดยเริ่มต0นดําเนินโครงการตั้งแต1 ธันวาคม
2556 มาจนถึงป3จจุบัน รวบรวมได0ทั้งหมด 18 สายพันธุ8 ดังนี้

มันปDาพื้นบ*าน
กลอย
มันจาวพร0าว
มันพร0าว (มันเสา)
มันเลือด
มันตีนเสือ
มันเพิ่ม (มันอีเพิ่ม)
มันมือเสือ
มันอ0อน
มันเทียน
มันสาก

รายชื่อมันพื้นบ*านที่รวบรวม
ชื่อวิทยาศาสตร
Dioscorea hispida
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata
(Dioscorea pentaphylla)
Dioscorea alata
(Dioscorea pentaphylla)
Dioscorea esculenta
Dioscorea esculenta
(D. spinosa )
Dioscorea daunaea
Dioscorea myriantha
Dioscorea sp.
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รายชื่อมันเทศที่รวบรวม
มันเทศ
อีกา มันไข1 หรือ มันจําปา ( เปลือกเหลือง เนื้อสีเหลือง )
กระต1าย หรือ ปากช1อง ( เปลือกม1วง เนื้อสีขาว )
กะปGแท0 ( เปลือกม1วง เนื้อสีม1วงเข0ม )
กะปGเทียม ( เปลือกม1วง เนื้อสีม1วงอ1อน )
O4
( เนื้อสีส0ม )
O5
( เนื้อสีส0ม )
W5
( เนื้อสีขาว )
Y1
( เนื้อสีเหลือง )

ชื่อวิทยาศาสตร
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas

ภาพมันเทศพันธุ8ต1างๆ
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นอกจากนี้ ผู0ดําเนินโครงการได0รวบรวมอาหารจากมั
วบรวม
นเทศ มันพื้นบ0าน และบอกถึ
บอกถึงส1วนผสม วิธีทํา/
ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ8จากมัมันเทศหลากหลายชนิ
เทศ
ดดังนี้

ซุปมันเทศ

สลัดผลไม0กุ0งทอด

แกงเลียงผักรวมมันเทศ

ข0าวเหนียวกลอย

ขนมลูกชุบมันเทศ

ขนมไข1นกกระทาทอด

ขนมมันทิพย8
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กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุรักษและใช*ประโยชนพันธุกรรมพืช
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โครงการการจําแนกสารประกอบฟ=นอลิกในมะกอกน้ํา
มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟนอลิกในมะกอกน้ํา และจําแนก
สารประกอบฟนอลิ กในมะกอกน้ํ า โดยมี เปB าหมายหลั กคื อ ส1งเสริ มให0มีการอนุ รักษ8มะกอกน้ํ าซึ่ งเปนพื ช
ท0องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สารประกอบฟ=นอลิก ซึ่งประกอบด0วยกลุ1มไฮดรอกซิลและกลุ1มอะโรมาติกริง เช1น เบนซีนริง ซึ่งเปน
สารต0านอนุมูลอิสระที่พบมากในพืช สารประกอบฟนอลิกมีความหลากหลายขึ้นอยู1กับโครงสร0างทางเคมีของ
สารประกอบฟนอลิก เช1น สารฟนอล, กรดฟนอล และโพลีฟนอล สารประกอบฟนอลิกทําหน0าที่หลากหลาย
เช1น เปนสารรงควัตถุ หรือสารที่มีผลทางประสาทสัมผัส หรือเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน8ต1อ
ร1างกาย เช1น สารต0านอนุมูลอิสระ (Ignat et al., 2011; Parr and Bolwell, 2000; Jaiswal et al., 2011;
Nagasaka et al., 2007; Maestri et al., 2006) สารประกอบฟนอลิกสามารถวิเคราะห8ได0โดยใช0เทคนิค
High-performance liquid chromatography (HPLC) อย1างไรก็ตามรายละเอียดของวิธีการวิเคราะห8 เช1น
ชนิดและอัตราส1วนของสารทําละลาย หรือ mobile phase จะแตกต1างกันออกไปขึ้นกับตัวอย1างพืชที่นํามา
ทดสอบ นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิกสามารถวิเคราะห8ได0โดยใช0เทคนิค Spectrophotometry เช1นกัน
สารต*านอนุมูลอิสระ มีบทบาทสําคัญในการปBองกันการเกิดออกซิเดชัน (oxidation) ในเยื่อหุ0มเซลล8
โดยการกําจัดออกซิเจน เพื่อปBองกันการเปนโรคต1างๆ (Tesoriere et al., 2009) โดยทั่วไป สารต0านอนุมูล
อิสระในผักผลไม0โดยทั่วไปจะลดลงในระหว1างกระบวนการให0ความร0อนและการเก็บรักษา เนื่องจากความไม1คง
ตัวของสารต0านอนุมูลอิสระ (Murcia et al., 2009; Quitao-Teixeira et al., 2009; Zanoni et al., 2003)
อย1างไรก็ตาม กิจกรรมการต0านอนุมูลอิสระในผักผลไม0อาจเพิ่มขึ้น เมื่อได0รับความร0อน เนื่องจากสารฟนอลิก
บางชนิดในผักผลไม0ถูกสกัดออกมาได0ในระหว1างกระบวนการให0ความร0อน (Choi et al., 2006; Nicoli et al.,
1997a; Nicoli et al., 1997b; Athiwat et al., 2013) นอกจากนี้ความร0อนอาจทําให0เกิดสารประกอบจาก
ปฏิกิริยา Maillard ซึ่งสามารถทําหน0าที่เปนสารต0านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพได0 (Kusznierewicz et al.,
2008)

การเก็บตัวอย1างมะกอกน้ําพันธุ8พื้นเมือง ซึ่งปลูกที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
20

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

การวิเคราะห8สารประกอบฟนอลิกและสารต0านอนุมูลอิสระ
ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟ=นอลิก
จากการวิเคราะห8ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของมะกอกน้ําสดพันธุ8พื้นเมือง พบว1า มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงมากถึง 532.31 + 9.66 GAE mg/100 g ของตัวอย1าง ซึ่งใกล0เคียงกับแก0ว
มังกรและมะม1วง (505-523 GAE mg/100 g ของตัวอย1าง) และสูงกว1าที่พบในมะละกอและลองกอง (205481 GAE mg/100 g ของตัวอย1าง) กลุ1มฟนอลิกที่พบในแก0วมังกร คือ ellagic acid, flavone (quercetin)
glycosides, gallic acid conjugates (Mahattanatawee et al., 2006)
สารประกอบฟนอลเปนสารต0านอนุมูลอิสระที่มีโครงสร0างหลักเปนวงอะโรมาติกและมีหมู1แทนที่เปน
หมู1ไฮดรอกซิล โดยมีความสามารถในการให0ไฮโดรเจนอะตอมทาให0มีฤทธิ์ในการต0านอนุมูล สารประกอบ
ฟนอลที่พบในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด และมีลักษณะสูตรโครงสร0างทางเคมีที่แตกต1างกัน ตั้งแต1กลุ1มที่มี
โครงสร0างอย1างง1าย เช1น กรดฟนอลิก (phenolic acids) ไปจนถึงกลุ1มที่มีโครงสร0างเปนพอลิเมอร8 เช1น ลิกนิน
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(lignin) กลุ1มใหญ1ที่สุดที่พบคือ สารประกอบพวกฟลาโวนอยด8 (flavonoid) สารประกอบฟนอลที่พบในพืช
มักจะรวมอยู1ในโมเลกุลของน้ําตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด8 (glycoside) น้ําตาลชนิดที่พบมากที่สุดใน
โมเลกุ ล ของสารประกอบฟนอล คื อ น้ํ า ตาลกลูโ คส (glucose) และพบว1 าอาจมี การรวมตั ว กัน ระหว1 า ง
สารประกอบฟนอลด0วยกันเอง หรือสารประกอบฟนอลกับสารประกอบอื่นๆ เช1น กรดอินทรีย8 (organic acid)
รวมอยู1ในโมเลกุลของโปรตีน แอลคาลอยด8 (alkaloid) และเทอร8พีนอยด8 (terpenoid) เปนต0น ประโยชน8ต1อ
สุ ขภาพ สารประกอบฟนอลหลายชนิ ด มี ฤทธิ์ เ ปนสารต0 า นออกซิ เ ดชั น (antioxidant) ยั บ ยั้ งปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันและเปนสารต0านการกลายพันธุ8 (antimutagrns) มีสรรพคุณที่ดีต1อสุขภาพ สามารถการปBองกัน
โรคต1างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง โดยสารประกอบฟนอล จะทําหน0าที่กําจัดอนุมูลอิสระ
(free radical) และไอออนของโลหะที่สามารถเร1งการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและโมเลกุลอื่นๆ โดย
ใช0ตัวเองเปนตัวรับอนุมูลอิสระ (free radical) ทําให0ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ1 ที่มีอนุมูลอิสระเปนสาเหตุ แต1สาร
ต0านอนุมูลอิสระจะถูกทําลายไปด0วย
ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการต*านอนุมูลอิสระ
DPPH radical scavenging activity จากสารสกัดหยาบตัวอย1างมะกอกน้ําและถั่วหมัก 39.78 +
0.21 GAE mg/100 g ตัวอย1าง ซึ่งใกล0เคียงกับแก0วมังกร (34.7 GAE mg/100 g ของตัวอย1าง) และสูงกว1าที่
พบในมะละกอดิบ (10.4-29.7 GAE mg/100 g ของตัวอย1าง) (Mahattanatawee et al., 2006) มะกอกน้ํามี
ความสามารถในการเปนสารต0านอนุมูลอิสระที่ดี นับเปนพืชพื้นเมืองที่มีความน1าสนใจ ในการศึกษาปริมาณ
สารฟนอลิกและฤทธิ์ต0านอนุมูลอิสระในมะกอกน้ํานี้ จึงสามารถใช0เปนข0อมูลเพื่อหาแนวทางในการใช0ประโยชน8
การพัฒนา และการอนุรักษ8มะกอกน้ําในประเทศไทยต1อไป
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โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑมะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปGดสนิท
มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมมะกอกน้ําและความเข0มข0นของน้ําเกลือที่เหมาะสมในการดอง
เค็มและผลของแคลเซียมคลอไรด8ต1อเนื้อสัมผัสของมะกอกน้ําดองเค็ม โดยมีเปBาหมายเพื่อส1งเสริมให0มีการ
อนุรักษ8มะกอกน้ําซึ่งเปนพืชท0องถิ่นของภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มะกอกน้ําสายพันธที่เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑมะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปGดสนิท
ทําการหามะกอกน้ําสายพันธุ8ที่เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปGด
สนิท โดยหาสายพันธุที่มีขนาดผลใกล0เคียงกับมะกอกโอลีฟ โดยได0มะกอกสายพันธุ8พื้นเมืองมาใช0ในการศึกษา
ครั้งนี้ มะกอกพันธุ8พื้นเมืองมีขนาดเส0นผ1านศูนย8กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะกับการ
บริโภค

มะกอกพันธุ8พื้นเมือง
ผลการศึกษาวิธีการบ6มดองมะกอกน้ําด*วยน้ําและน้ําเกลือที่ระดับความเข*มข*นต6างๆ
ศึกษาการเตรียมมะกอกน้ําเพื่อเปรี้ยวลดความและความฝาด โดยการแช1ในน้ําสะอาดเปรียบเทียบกับ
การต0มมะกอกน้ําที่เตรียมไว0ในน้ําเกลือที่มีความเข0มข0นแตกต1าง 4 ระดับ คือ ร0อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดย
น้ําหนักแล0วแช1ทิ้งไว0ในน้ําเกลือหนึ่งคืน พบว1า วิธีการลดความเปรี้ยวและความฝาดที่เหมาะสมสําหรับการ
เตรียมมะกอกน้ําเพื่อนําไปผลิตผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองเค็มบรรจุขวด คือ การต0มมะกอกน้ําในน้ําเกลือเข0มข0น
ร0อยละ 10 โดยต0มในน้ําเกลือที่เดือดเปนระยะเวลา 10 นาที ซึ่งจะให0มะกอกน้ําที่มีความเปรี้ยวและความฝาด
ที่ลดลงอย1างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแช1มะกอกน้ําในน้ําสะอาด เปนระยะเวลา 7 วัน และต0ม
มะกอกน้ําในน้ําเกลือเข0มข0นร0อยละ 5 ซึ่งจะให0มะกอกน้ําที่มีความเปรี้ยวและความฝาดที่เหลืออยู1มากกว1า ส1วน
การต0มมะกอกน้ําในน้ําเกลือเข0มข0นร0อยละ 15 และ 20 เมื่อนํามาผ1านขั้นตอนการลดความเค็มแล0ว จะให0
มะกอกน้ําที่มีรสเค็มมากเกินไป และไม1มีความเปรี้ยวเหลืออยู1เลย
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มะกอกน้ําที่ผ1านการต0มน้ําเกลือ

การแช1มะกอกน้ําที่ผ1านการต0มไว0ในน้ําเกลือ
ผลการศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรดต6อเนื้อสัมผัสของมะกอกน้ํา
นํามะกอกน้ําที่ผ1านการต0มในน้ําเกลือเข0มข0นร0อยละ 10 เปนระยะเวลา 10 นาที แล0วแช1ทิ้งไว0ใน
น้ําเกลือหนึ่งคืนแล0วมาทําการคว0านเมล็ด และทําการลดความเค็ม โดยการแช1ในน้ําสะอาดเปนระยะเวลา 1
ชั่วโมงแล0วเปลี่ยนน้ําใหม1 ทําซ้ํา 3 รอบ มาศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด8ต1อเนื้อสัมผัสของมะกอกน้ําดอง โดย
การแช1ในสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด8เข0มข0นต1างกัน 6 ระดับ คือ ร0อยละ 0, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0 และ 1.25
โดยน้ําหนัก ผลการศึกษาพบว1า การแช1มะกอกน้ําที่ผ1านการต0มในสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด8เข0มข0นร0อยละ
0.5, 0.75 และ 1.0 โดยน้ําหนัก นาน 15 นาที ช1วยให0เนื้อสัมผัสของมะกอกน้ําที่ผ1านการต0มมีความแน1นแข็ง
มากขึ้น ในขณะที่มะกอกน้ําที่ผ1านการต0มที่แช1ในสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด8เข0มข0นร0อยละ 1.25 โดยน้ําหนัก
พบว1า เนื้อสัมผัสบริเวณผิวของผลมะกอกน้ําค1อนข0างแข็งเกินไป ซึ่งแตกต1างจากผลิตภัณฑ8มะกอกโอลีฟดองที่
ใช0เปนผลิตภัณฑ8ต0นแบบ
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(ก)
(ข)
(ค)
(ก) ผลิตภัณฑ8มะกอกโอลีฟดองในน้ําเกลือ (ข) ผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองในน้ําเกลือ
(ค) ผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองในน้ําเกลือปรุงรส
จากผลการดํ า เนิ น โครงการ พบว1 า มะกอกน้ํ า พั น ธุ8 พื้น เมื องมี ขนาดผลเหมาะสํ า หรั บ นํ า มาผลิ ต
มะกอกน้ําดองเค็มบรรจุขวด โดยการต0มมะกอกน้ําในน้ําเกลือเข0มข0นร0อยละ 10 โดยต0มในน้ําเกลือที่เดือดเปน
ระยะเวลา 10 นาที แล0วแช1ค0างคืนไว0ในน้ําเกลือเปนวิธีการลดความเปรี้ยวและความฝาดที่เหมาะสมสําหรับ
การเตรียมมะกอกน้ําเพื่อนําไปผลิตผลิตภัณฑ8มะกอกน้ําดองเค็มบรรจุขวด ซึ่งจะให0มะกอกน้ําที่มีความเปรี้ยว
และความฝาดที่ลดลงอย1างเหมาะสม และการแช1มะกอกน้ําที่ผ1านการต0มในสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด8
เข0มข0นร0อยละ 0.5, 0.75 และ 1.0 โดยน้ําหนัก นาน 15 นาที ช1วยให0เนื้อสัมผัสของมะกอกน้ําที่ผ1านการต0มมี
ความแน1นแข็งมากขึ้น เหมาะสําหรับการนําไปผลิตเปนมะกอกน้ําดองเค็มบรรจุในขวดปGดสนิทต1อไป
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โครงการวิเคราะหหาสารอัลลิลไทรซัลไฟดและหาความสามารถในการต*านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดจากหอมแดง
หอมแดงสดจะประกอบไปด0 ว ยน้ํ า มั น หอมระเหย ซึ่ ง ประกอบด0 ว ย ไดอั ล ลิ ล ไดรซั ล ไฟด8
(Diallytrisulfide) ฟลาโวนอยด8 (Flavonoid) กลัยโคไซด8 (Glycosides) เพคติน (Pectin) และกลูโคคินิน
(Glucokinin) สารไดอัลลิลไดรซัลไฟด8นั้นเปนสารที่มีประโยชน8 ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่บอกถึงความสามารถใน
การลดปริมาณ LDL ซึ่งก1อให0เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของ Yen-Ping Lei และคณะ (2008) และสารนี้ได0
แสงฤทธิ์ทางชีวภาพ เช1น ยาปฏิชีวนะ และต1อต0านการเกิดมะเร็ง ของ Xiulan Juและคณะ (2010) ซึ่งจาก
งานวิจัยดังกล1าวนั้นหาจากในกระเทียม ส1วนในหอมก็กล1าวถึงหอมหัวใหญ1ซึ่งมีการอ0างอิง แต1ว1าในหอมแดงนั้น
มีสารชนิดนี้อยู1แต1ยังไม1กล1าวถึงปริมาณสารนี้ในหอมแดง
วัตถุประสงค8ของโครงการ
1. เพื่อสกัดและวิเคราะห8หาสารไดอัลลิลไดซัลไฟด8จากหอมแดง
2. เพื่อวิเคราะห8หาความสามารถในการต0านอนุมลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง
3. เพื่อส1งเสริมและมุ1งให0เห็นคุณค1าของหอมแดง เพื่อมีการใช0ประโยชน8จากหอมแดงมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาหาปริมาณสารไดอัลลิลไดซัลไฟด8และหาความสามารถในการต0านอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดจากหอมแดง โดยใช0เมทานอลเปนสารสกัด ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ในการสกัด
สารไดอัลลิลไดซัลไฟด8 ผลการทดลองพบว1า มีปริมาณไดอัลลิลไดซัลไฟด8จากหอมแดง เท1ากับ 18.278 mg/g
ของหอมแดง โดยเครื่อง HPLC และจากการศึกษาความสามารถในการต0านอนุมูลอิสระด0วยวิธี DPPH พบว1า
สารสกัดจากหอมแดง โดยใช0เมทานอลเปนสารสกัด ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีความสามารถในการต0าน
อนุมูลอิสระสูงถึง ร0อยละ 88.72 ทําให0สามารถนําหอมแดงไปใช0ประโยชน8ต1างๆ ได0

กราฟของ HPLC

สารมาตรฐาน
26

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการรวบรวมและส6งเสริมการใช*ประโยชนจากพืชท*องถิ่น
มีวัตถุประสงค8เพื่ออนุรักษ8และขยายพันธุ8พืชอาหารในท0องถิ่น นําความรู0จากการวิจัยเผยแพร1สู1สังคม
และปลูกฝ3งจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชท0องถิ่น
ส6วนที่ 1 การจัดฝKกอบรมการส6งเสริมและใช*ประโยชนจากพืชอาหารในท*องถิ่น

ดํ า เนิ น การจั ด ฝ’ ก อบรม เมื่ อวั น ที่ 16 สิ งหาคม 2557 ณ ห0 อ งประชุ ม 237 อาคาร 2 สาขาวิ ช า
พืชศาสตร8 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวน 3 เรื่อง คือ
o เรื่อง “การใช0ประโยชน8จากพืชอาหารในท0องถิ่น: ผักพื้นบ0าน”
โดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร8
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
o เรื่อง “การปลูกและขยายพันธุ8ผักพื้นบ0าน”
โดย ผศ. ละอองศรี ศิริเกษร
คณะเทคโนโลยีการ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
o เรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนในแปลงผักพื้นบ0าน”
โดย ผศ. สายหยุด อุไรสกุล
คณะศิลปศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยมีครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลพระนครศรีอยุธยา เข0ารับการฝ’กอบรม จํานวน 50 คน จาก 27 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดมเหยงค8
13. โรงเรียนวัดบ0านช0าง
2. โรงเรียนวัดปราสาททอง
14. โรงเรียนวัดบางเพลิง
3. โรงเรียนวัดศาลาลอย“ราษฎร8รังสรรค8”
15. โรงเรียนบ0านบ1อตาโล1
4. โรงเรียนวัดตองปุโบราณ
16. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ8
5. โรงเรียนวัดบัวงาม
17. โรงเรียนจิรศาสตร8วิทยา
6. โรงเรียนป3ณณวิชญ8
18. โรงเรียนชุมชนวัดกําแพง
7. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร8
19. โรงเรียนจําปา (ท1าเรือ)
8. โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห8)
20. โรงเรียนวัดโคกช0าง (ราษฎร8บํารุง)
9. โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
21. โรงเรียนเทศบาลวัดแม1นางปลื้ม
10. โรงเรียนวัดสีกุก (สุ1นสามัคคี)
22. โรงเรียนวัดผดุงธรรม
11. โรงเรียนวัดบ0านดาบ
23. โรงเรียนบ0านคลองตะเคียน ม.2
12. โรงเรียนวัดหนองเปBา
24. โรงเรียนวัดประดู1ทรงธรรม
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27. โรงเรียนศิริเสนาวิทยา

การจัดฝ’กอบรมการส1งเสริมและใช0ประโยชน8จากพืชอาหารในท0องถิ่น
ส6วนที่ 2 การจัดทําแปลงรวบรวมพันธุผักพื้นบ*าน
ดําเนินการ รวบรวมและปลูกพืชอาหารในท0องถิ่น เพื่อการอนุรักษ8 และใช0เปนแหล1งเรียนรู0แก1นักเรียน
นักศึกษา ผู0เข0ารับการฝ’กอบรม และผู0สนใจทั่วไป สามารถรวบรวมและปลูกผักพื้นบ0านได0 จํานวน 70 ชนิด ใน
พื้นที่ประมาณ 3 งาน
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และได0ดําเนินการขยายพันธุ8ผักพื้นบ0านจํานวน 5 ชนิด ได0แก1 เมล็ดผักปรัง ถั่วพู ผักกาดเขียวน0อย
ขี้หูด และผักโขม ซึ่งได0เมล็ดพันธุ8 ผักปรัง 30 กิโลกรัม, ถั่วพู 40 กิโลกรัม, ผักกาดเขียวน0อย 4 กิโลกรัม, ขี้หูด
6 กิโลกรัม และผักโขม 1 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ8ผักชนิดอื่นๆ จํานวนเล็กน0อย เช1น ชมจันทร8 มะเขือพวง
กระเพรา โหระพา พร0อมทั้งได0จัดใส1ซองเพื่อแจกแก1ผู0สนใจ จํานวน 500 ชุด

แปลงรวบรวมพันธุ8ผักพื้นบ0านและพืชสมุนไพรบนพื้นที่ 2 งาน
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โครงการรวบรวมและส6งเสริมการใช*ประโยชนจากหอมแดง
ในหอมแดงสดจะประกอบไปด0 ว ยน้ํ า มั น หอมระเหย ซึ่ ง ประกอบด0 ว ย ไดอั ล ลิ ล ไดรซั ล ไฟด8
(Diallytrisulfide) ฟลาโวนอยด8 (Flavonoid) กลัยโคไซด8 (Glycosides) เพคติน (Pectin) และกลูโคคินิน
(Glucokinin) เปนต0น ซึ่งได0มีการนําหอมแดงมาใช0ประโยชน8ต1างๆ มากมาย ดังนี้
1. ช1วยทําให0ร1างกายอบอุ1น
2. ช1วยทําให0เจริญอาหาร (ผล,ใบ)
3. ร1างกายซูบผอม ด0วยการใช0เมล็ดแห0ง 5-10 กรัมนํามาต0มน้ําดื่ม
4. มีส1วนช1วยเสริมสร0างความจํา ทําให0ความจําดีขึ้น
5. หอมแดง ช1วยบํารุงโลหิต
6. ช1วยบํารุงหัวใจ
7. ช1วยเจริญธาตุไฟ
8. ช1วยต1อต0านอนุมูลอิสระ
9. ช1วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให0ดีขึ้น
10. ช1วยแก0อาการวิงเวียนศีรษะ หน0ามืด ตาลาย เปนลม
11. ช1วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
12. ช1วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
13. ช1วยลดระดับคอเลสเตอรอล
14. ช1วยกําจัดไขมันเลว (LDL) ซึ่งเปนต0นเหตุของการเกิดโรคหัวใจวายและอัมพฤกษ8
อัมพาต และยังรักษาระดับ ไขมันชนิดดี (HDL) ได0อีกด0วย
15. ช1วยลดไขมันในเส0นเลือดซึ่งเปนสาเหตุมาจากโรคหัวใจและโรคความดันโลหิต
16. ประโยชน8หอมแดง ช1วยลดระดับน้ําตาลในเลือด
17. ช1วยยับยั้งการเกิดโรคเส0นเลือดอุดตุน
18. หอมแดงแก0หวัด คัดจมูกได0 (ผล,ใบ)
19. ช1วยแก0ไข0สันนิบาต
20. แก0ไข0อันบังเกิดแก1จักษุและทรวง
21. แก0โรคตาขับเสมหะ
22. ช1วยขับเสมหะ
23. แก0โรคในช1องปาก
24. น้ําหัวหอมใช0หยอดหูแก0อาการปวดหูได0
25. ช1วยแก0กําเดา (ผล,ใบ)
26. ช1วยทําให0อาเจียน
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ช1วยแก0อาการอาเจียนเปนเลือด ด0วยการใช0เมล็ดแห0ง 5-10 กรัมนํามาต0มน้ําดื่ม (เมล็ด)
ช1วยแก0อาการบวมน้ํา
ช1วยแก0อาการท0องเสีย
ช1วยแก0อาการท0องอืดท0องเฟBอ
หอมแดงประโยชน8 ใช0เปนยาถ1าย
ช1วยในการย1อยอาหาร
ช1วยขับลมในลําไส0
ช1วยขับป3สสาวะ
ช1วยแก0ลมพรรดึก
ช1วยขับพยาธิ
ช1วยปBองกันการติดเชื้อ
ช1วยแก0อาการอักเสบต1างๆ
ช1วยรักษาแผล ด0วยการนําหอมแดงมาหั่นเปนแว1นๆ แล0วผสมกับน้ํามันมะพร0าวและเกลือ
นํามาต0มให0เดือดแล0วนํามาพอกบริเวณแผล
40. ช1วยแก0อาการฟกช้ํา (ผล,ใบ)
41. ช1วยบรรเทาอาการคัน ด0วยการใช0หัวหอมนํามาบดผสมเหล0าเล็กน0อยนําไปพอกบริเวณที่คัน
42. ช1วยแก0พิษแมงมุมกัด แมลงสัตว8กัดต1อย ด0วยการใช0หอมแดงทุบให0บุบผสมกับยาหม1องแล0ว
นํามาทาบริเวณที่โดนกัดและกินด0วย โดยทําทุกๆ 5 นาทีประมาณ 3-4 ครั้งอาการจะดีขึ้น
43. กินแก0เนื้อสัตว8เปนพิษ ด0วยการใช0เมล็ดแห0ง 5-10 กรัมนํามาต0มน้ําดื่ม (เมล็ด)
44. ช1วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต1างๆ
45. ช1วยแก0อาการเมาค0างจากเหล0า
46. แก0อาการสะอึก
47. หอมแดงรักษาสิว ฝBา กระ จุดด1างดํา ด0วยการนําหอมแดงมาฝานเปนแว1นบางๆ แล0ว
จํามาทาบริเวณที่เปน
48. หอมแดงแก0ผมร1วง ช1วยบํารุงเส0นผม
49. ในบ0านเรานิยมนําหอมแดงมาใช0เปนส1วนประกอบของเครื่องแกงเผ็ด น้ําพริกต1างๆ ซุปหาง
วัว ผสมใส1ไข1เจียว เปนส1วนประกอบของหลน หรือฝานเปนแว1นๆรับประทานร1วมกับ
แหนมสด เมี่ยง ปลาเค็ม และยังใช0เปนส1วนประกอบของขนมหวาน อย1างเช1น ไข1ลูกเขย
ขนมหม0อแกงถั่ว ข0าวเหนียวหน0าปลาแห0ง เปนต0น
50. มีส1วนช1วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
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ซึ่งจากประโยชน8ของหอมแดงที่กล1าวไปแล0วนั้น จะพบว1าในหอมแดงมีสรรพคุณและประโยชน8ต1างๆ
มากมาย และเพื่อให0ประชาชนทั่วไปได0เห็นถึงสรรพคุณของหอมแดงว1ามีประโยชน8และสามารถนํามาใช0ได0จริง
อย1างไร จึงได0มีโครงการรวบรวมการนําหอมแดงมาใช0ประโยชน8ในด0านต1างๆ ได0แก1
อาหารจากหอมแดง เปนการรวบรวมชนิดของอาหารอย1างน0อย 10 ชนิด เช1น ยํา ต0มยํา แกงเผ็ด
แกงส0ม อาหารประเภทหลน เปนต0น โดยเปนลักษณะการรวบรวมชนิดของอาหาร ส1วนประกอบของอาหาร
รูปภาพของอาหาร
ผลิตภัณฑ8จากหอมแดง เช1น ยาสระผมจากหอมแดง ยาหม1องจากหอมแดง นําหอมแดงไปผลิตเปน
ยาหม1อง ซึ่งมีการอบรมเผยแพร1การทําผลิตภัณฑ8จากหอมแดงให0แก1ชุมชน

ภาพกิจกรรมการใช0ประโยชน8จากหอมแดง
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โครงการรวบรวมและส6งเสริมการใช*ประโยชนจากแค
ดอกแค ภาษาอังกฤษ Agasta, Sesban, Vegetable Humming bird, Humming bird tree,
Butterfly tree, Agati ดอกแค ชื่อวิทยาศาสตร8 Sesbania grandiflora (L.) Poiret จัดอยู1ในวงศ8
Leguminosae – Papilionoideae เปนพืชตระกูลถั่ว มีชื่อท0องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ แคขาว แคแดง แคดอกขาว
ดอกแคแดง แคดอกแดง (กรุงเทพ-เชียงใหม1), แค แคบ0าน ต0นแค แคบ0านดอกแดง ดอกแคบ0าน (ภาคกลาง),
แคแกง เปนต0น เชื่อกันว1ามีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 และสําหรับในบ0าน
เราจังหวัดที่มีการปลูกต0นแคเพื่อการค0านั้นก็ได0แก1 จังหวัดนครสวรรค8 สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ
ประโยชนของแค
1. ประโยชน8ของต0นแค นิยมปลูกไว0เปนรั้วบ0าน ปลูกตามคันนา ริมถนนข0างทาง และปลูกไว0ใน
บริเวณบ0าน
2. แคเปนพืชที่มีจุลินทรีย8ที่ปมรากเมื่อจับกับกUาซไนโตรเจนในอากาศจะผลิตเปนปุ–ยที่พืชสามารถ
นําไปใช0ประโยชน8ได0 ต0นแคจึงเปนพืชที่ช1วยปรับปรุงดินไปได0ในตัวอีกด0วย
3. ใบใช0เปนอาหารสัตว8 เลี้ยงโคกระบือได0ดี และเปนที่ชื่นชอบของโคกระบือ
4. ไม0ใช0ทําเปนฟLนหรือเชื้อเพลิงได0
5. ลําต0น นิยมนํามาใช0ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูได0ดี
6. ประโยชน8ของดอกแค ฝ3กอ1อน ยอดอ1อนและใบอ1อน สามารถนํามาปรุงเปนอาหารได0หลากหลาย
เมนูดอกแค เช1น แกงแค, แกงส0มดอกแค, ดอกแคสอดไส0, ดอกแคห1อกุ0งทอด, แกงเหลือง
ปลากะพง, แกงจืดดอกแค, ดอกแคชุบแปBงทอด, ดอกแคผัดหมู, ดอกแคผัดกุ0ง, ดอกแคผัดเต0าเจี้ยว
ดอกแคผัดกระเพรา, ยําดอกแค, ส1วนใบอ1อน ยอดอ1อน และฝ3กอ1อนนํามาลวกจิ้มกินกับน้ําพริก
ก็ได0 เปนต0น
7. สําหรับชาวอีสานนิยมนําดอกแคและยอดอ1อนมานึ่งหรือย1าง รับประทานร1วมกับลาบ ก0อย แจ1ว
และดอกยังนํามาปรุงเปนอาหารประเภทอ1อมอีกด0วย
8. บ0านเรานิยมกินดอกและยอดอ1อน แต1สําหรับประเทศอื่นๆ บางประเทศจะนิยม กินดอกแคสดหรือ
นํามานึ่งเปนสลัดผัก ส1วนฝ3กจะใช0รับประทานเหมือนกับถั่วฝ3กยาว
สารสําคัญ มีสารเทนนินและมี Triterpenoid saponin และ amino acid ชื่อ Canavanine สาร
ยับยั้ง alpha-glucosidase ซึ่งสกัดมาจากดอกแค มีชื่อว1า SGF60 และ SGF90 โดยใช0การสกัดด0วยฟอตเฟต
บัฟเฟอร8 และเร1งปฏิกิริยาโดย แอมโมเนียซัลเฟต โดยไอออนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ใช0วิธี chromatography
บน DEAE-cellulose และใช0กระบวนการ gel filtration บน Superdex-200 โดยจําแนกโปรตีนโดยการ
เรียงลําดับตามมวลของสาร ผลจะแสดงให0เห็นถึงลําดับของกรดอะมิโน พบว1ายับยั้งการแสดงออกของยีน
HIV-1 โดย SGF90 จะเข0าคู1กับ beta-glucosidase ซึ่งสกัดมาจาก Arabidopsis thaliana (อภิชาต, 2537;
Boonmee et al., 2007)
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ซึ่งจากประโยชน8ของแคที่กล1าวไปแล0วนั้น จะพบว1าในสรรพคุณและประโยชน8ต1างๆ มากมาย และ
เพื่อให0ประชาชนทั่วไปได0เห็นถึงสรรพคุณของแคว1ามีประโยชน8และสามารถนํามาใช0ได0จริงอย1างไร จึงได0มี
โครงการรวบรวมการนําแคมาใช0ประโยชน8ในด0านต1างๆ ได0แก1
1. อาหารจากแค เปนการรวบรวมชนิดของอาหารอย1างน0อย 10 ชนิด เช1น ยํา แกงเปรี้ยว ผัด ต0ม
ลวก เปนต0น โดยเปนลักษณะการรวบรวมชนิดของอาหาร ส1วนประกอบของอาหาร รูปภาพ
ของอาหาร
2. การทําน้ําสมุนไพรจากแคแดง
3. รวบรวมและขยายพันธุ8แค

การสํารวจแค

ต0นแค และเมล็ดพันธุ8
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มอบพันธุ8แคและอาหารจากแคให0ชุมชน
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กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร*างจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ดําเนินงานในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย8 ประกอบไปด0วย
ศูนย8หันตรา ศูนย8วาสุกรี ศูนย8นนทบุรี และศูนย8สุพรรณบุรี โดยดําเนินการตามองค8ประกอบที่ 1 ทั้ง 13 ลําดับ
การเรียนรู0 เพื่อสร0างจิตสํานึกในการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช ให0ผู0เรียนได0ใกล0ชิดและสัมผัสธรรมชาติมากที่สุด
จนก1อเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรของตนเองมีอยู1
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได0สนับสนุนให0บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน เข0าร1วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน
เปนประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ สร0 า งความเข0 า ใจถึ ง การปฏิ บั ติ ง านสวนพฤกษศาสตร8 โ รงเรี ย น และกลั บ มา
ดําเนินงานเพื่อให0บรรลุตามเปBาหมายของโครงการ
ผลการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ศูนย8
หันตรา

วาสุกรี

กิจกรรมสร0างจิตสํานึก
จัดทําปBายพรรณไม0 ซึ่งเปนปBายพรรณไม0สมบูรณ8 54 ต0น จัดทําตัวอย1างพรรณไม0แห0ง 10
ต0น จัดทําทะเบียนพรรณไม0ตามแบบฟอร8ม ก.7-003 จัดทําเปนเล1มตามระบบ 20 เล1ม เพื่อให0
นักศึกษาและบุคลกรได0เข0าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช
บุคลากรและนักศึกษา ร1วมปลูกต0นไม0 อาคาร 7 เพื่อใช0เปนที่นั่งพักผ1อน

สุพรรณบุรี

สํ า รวจพรรณไม0 25 ชนิ ด จํ า นวน 58 ต0 น จั ด กิ จ กรรมให0 ค วามรู0 กั บ นั ก ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤกษศาสตร8 โ รงเรี ย นและแบ1 ง กลุ1 ม นั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ สํ า รวจและศึ ก ษาพรรณไม0 ใ นสวน
พฤกษศาสตร8โรงเรียนบริเวณโรงจอดรถยนต8

นนทบุรี

จัดทําปBายชื่อต0นไม0จํานวน 48 ปBาย เพื่อให0กับอาจารย8 เจ0าหน0าที่และนักศึกษา ให0รู0
คุณค1าของพันธุ8ไม0ชนิดต1างๆ ตลอดจนการหวงแหนพันธุ8ไม0ที่มีอยู1 และให0ความสําคัญกับการ
อนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ
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ศูนย8หันตรา

ศูนย8วาสุกรี

ศูนย8สุพรรณบุรี

ศูนย8นนทบุรี

ภาพกิจกรรมการปลูกพืชและศึกษาการใช0ประโยชน8เพื่อสร0างจิตสํานึกการอนุรักษ8พันธุ8พืช
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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โครงการปลูกต*นมเหสักข – สักสยามินทร
อธิการบดี ผู0บริหาร คณาจารย8 เจ0าหน0าที่ และนักศึกษา ร1วมกันปลูกต0นมเหสักข8 – สักสยามินทร8
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู1หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 จํานวน
50 ต0น บริเวณข0างประตูหน0ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย8หันตรา

ภาพกิจกรรมการปลูกต0นมเหสักข8 – สักสยามินทร8
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โครงการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําส6งดีงามสู6ตาโลก
ด0 ว ยโครงการอนุ รั ก ษ8 พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีกําหนดจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสู1ตาโลก
ระหว1 า งวั น ที่ 20-26 ธั น วาคม 2556 ณ เขื่ อ นศรี น คริ น ทร8 จ.กาญจนบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค8 เ พื่ อ
เทิด พระเกี ยรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ที่ทรงสื บสานพระราชปณิ ธานในงาน
อนุรักษ8ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู1หัว
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได0 ร1 ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ8
พันธุกรรมพืชฯ มาอย1างต1อเนื่อง และเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ8ทรัพยากรของประเทศ จึงได0เข0าร1วม
จัดนิทรรศการดังกล1าว ภายใต0ชื่อ “ราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมใจนําทรัพยากรไทยสู1ตาโลก” โดยมีวัตถุประสงค8
ดังนี้
1. เพื่อร1วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อเผยแพร1ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ร1วมสนองพระราชดําริในกิจกรรมต1างๆ
ในการเข0าร1วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ คณะทํางานโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช มทร.สุวรรณภูมิ ได0มี
การประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน โดยเลือกใช0สีม1วงและต0นไผ1เปนองค8ประกอบหลักในการจัดบูท
และ คัดเลือกกิจกรรมที่น1าสนใจ จํานวน 5 กลุ1ม เข0าร1วมแสดงในงานดังนี้
กลุ6มที่ 1 การสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป3ญญา
นําเสนอมรดกภูมิป3ญญาของชุมชนท0องถิ่นบริเวณรอบศูนย8หันตรา(ตําบลบ0านเกาะ ตําบล
ข0าวเม1า และตําบลหันตรา) เช1น พิธีกรรมเซ1นหอมงคลสมรส รําผีโรง การไหว0ครูดอกไม0เพลิง โดยนําเสนอใน
รูปแบบวีดีทัศน8 พร0อมกับเชิญปราชญ8ชาวบ0านไปให0คําแนะนําและสาธิตพิธีกรรมต1างๆ
กลุ6มที่ 2 การอนุรักษ8และการใช0ประโยชน8พืชหัว : มันเทศ
มีการนําต0นมันเทศหลากหลายสายพันธุ8 ไปแสดงในงาน พร0อมมีผลิตภัณฑ8แปรรูปอย1างไส0อั่ว
ที่ทําจากมันเทศไปให0ทดลองชิม พร0อมแจกเอกสารให0ความรู0เกี่ยวกับมันเทศ
กลุ6มที่ 3 การใช0ประโยชน8จากมะกอกน้ํา
มีการนําผลิตภัณฑ8แปรรูปจากมะกอกมาให0ทดลองชิมและชม อาทิเช1น ไวท8มะกอก ชา
มะกอก กุUกกี้มะกอก เค0กมะกอก มะกอกหยี มะกอกแช1อิ่ม มะกอกแช1น้ําผึ้ง มะกอกทรงเครื่อง และสบู1มะกอก
กลุ6มที่ 4 โครงการการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากหอมแดงเพื่อใช0ทํายาหม1องสมุนไพร
นําเสนอยาหม1องที่สกัดมาจากหอมแดง และสบู1ที่สกัดมาจากไผ1
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กลุ6มที่ 5 การรวบรวมพันธุ8ไผ1
มีการนําต0นไผ1ที่รวบรวมไว0ไปแสดงในงาน และมีการดัดแปลงเปนเฟอร8นิเจอร8เพื่อใช0ในงาน
เช1น โตUะ เก0าอี้ เปนต0น
ภาพบรรยากาศวันจัดสถานที่
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ภาพบรรยากาศวันงาน
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ภาพบรรยากาศบูทต1างๆ
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งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสู1ตาโลก ในครั้งนี้ มีคณาจารย8ของ
มหาวิทยาลัยเข0าร1วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร8 ชื่อเรื่อง การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสี
น้ํ า ตาลในกระบวนการอบแห0 ง มะกอกน้ํ า แช1 อิ่ ม โดย อาจารย8 พ าขวั ญ ทองรั ก ษ8 อาจารย8 นิ ษ ฐกานต8
ประดิษศรีกุล อาจารย8สุภาวดี รอดศิริ และอาจารย8ปพนพัทธ8 อธิษฐ8ดิษฐ8

โปสเตอร8ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในกระบวนการอบแห0งมะกอกน้ําแช1อิ่ม
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รายนามคณะทํางานโครงการ
โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและ ภูมิป1ญญาท*องถิ่นจากไผ6
ด*านเครื่องมือประมงพื้นบ*าน
1. ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
2. นายฃารวีร8
คล1องแคล1ว
6. นายศิริศักดิ์
บัวชุม
3. นางสาววรรษา พรหมศิลป˜
7. นายจักรกฤช แนมสมบัติ
4. นางสาวธารนี นวัสนธี
8. นายจิระวุฒิ สาระธรรม
5. นางสาวสุพรรณ อาศัยราช
9. นางสาวน้ําทิพย8 กําลังรูป
ด*านของใช* ของเล6น
1. ผศ.อภิชาติ
2. นายปGติชน
3. นางอัจฉรา
4. ผศ.ดร ภัควัฒน8
5. นายสัณฐิติ
6. นายสุรศักดิ์
7. นางสุกัญญา

พรหมโชติ
เป™ยมบริบูรณ8
ลักษณสมบูรณ8
จันทร8ตรี
สาลิกา
จันทร8น0อย
เมฆเกลื่อน

ด*านตํารับอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร
1. ผศ.พาขวัญ
ทองรักษ8
2. ผศ.สุภาวดี
รอดศิริ
3. ผศ.นิษฐกานต8 ประดิษฐศรีกุล
โครงการรวบรวมพันธุไผ6
1. ผศ.อภิชาติ
พรหมโชติ
2. นายปGติชน
เป™ยมบริบูรณ8
3. นางอัจฉรา
ลักษณสมบูรณ8
4. นายสุรศักดิ์
จันทร8น0อย
5. นางสุกัญญา เมฆเกลื่อน
6. นางสาวสุจิต อินสว1าง

8. นางสาวสุจิต
9. นายเฉลิมพล
10. นายไพรัตน8
11. นายชูศักดิ์
12. นายอํานวย
13. นายสามารถ

อินสว1าง
เริ่มรัตน8
ประมูลวงษ8
ปานเพ็ชร
สางเสือโพธิ์
ทองอําไพ

4. นางสาววรรภา วงศ8แสงธรรม
5. ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

7. นายเฉลิมพล
8. นายไพรัตน8
9. นายชูศักดิ์
10. นายอํานวย
11. นายสามารถ

เริ่มรัตน8
ประมูลวงษ8
ปานเพ็ชร
สางเสือโพธิ์
ทองอําไพ
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โครงการรวบรวมพันธุมันเทศ
1. รศ.อุดมลักษณ8
2. รศ.ดร.สุรชัย
3. ผศ.ว1าที่ รต. เชน
4. ผศ.พาขวัญ
5. ผศ.สุภาวดี

มัจฉาชีพ
มัจฉาชีพ
รอดศิริ
ทองรักษ8
รอดศิริ

6.
7.
8.
9.
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อ.วรรณา
อ. วรรภา
นายรังสรรค8
นายรวีศักดิ์

ขันธชัย
วงศ8แสงธรรม
ตินวร
สมตัว

โครงการจําแนกสารประกอบฟ=นอลิกในมะกอกน้ํา
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑมะกอกน้ําดองเค็มในภาชนะบรรจุปGดสนิท
นางสาววรรภา วงศ8แสงธรรม
โครงการวิเคราะหหาสารอัลลิลไทรซัลไฟดและหาความสามารถในการต*านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดจากหอมแดง
1. นางชื่นสุมณ
ยิ้มถิน
11. นางสาวกานดา
2. นางวลัยพร
สินสวัสดิ์
12. นายอํานวยพศ
3. นางประนอม
สุขเกื้อ
13. นายปรีชา
4. นายอําพล
โพธิ์ศรี
14. นายวิษณุ
5. นางวรรณดี
แสงดี
15. นายภาณุวัฒน8
6. นาวสาววิชนี
มีโต
16. นายสาโรจน8
7. นางสาวลาวัลย8
ประสงค8ดํารงกุล
17. นายสุวินัย
8. นายเกรียงศักดิ์
ศรีวิจิตรกมล
18. นายนิรันดร8
9. นางอรุณี
ชัยศรี
19. นางสาวดารานัย
10. นางสาวกัญญา
กอแก0ว
โครงการส6งเสริมและใช*ประโยชนจากพืชอาหารในท*องถิ่น
1. นายสาโรจน8
ยิ้มถิน
4. ผศ.ละอองศรี
2. รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร8
5. นายวรงค8
3. รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร8

โนชัย
ทองคํา
รังผึ้ง
แฟงเมือง
จันมาก
ยิ้มถิน
โสดาเจริญ
พรมเกศา
รบเมือง

ศิริเกษร
บุญนิมิตร
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โครงการรวบรวมและส6งเสริมการใช*ประโยชนจากหอมแดง
1. นางชื่นสุมณ
ยิ้มถิน
2. นางวลัยพร
สินสวัสดิ์
3. นางประนอม
สุขเกื้อ
4. นายอําพล
โพธิ์ศรี
5. นางวรรณดี
แสงดี
6. นาวสาววิชนี
มีโต
7. นางสาวลาวัลย8
ประสงค8ดํารงกุล
8. นายเกรียงศักดิ์
ศรีวิจิตรกมล
9. นางอรุณี
ชัยศรี
10. นางสาวกัญญา
กอแก0ว

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางสาวกานดา
นายอํานวยพศ
นายปรีชา
นายวิษณุ
นายภาณุวัฒน8
นายสาโรจน8
นายสุวินัย
นายนิรันดร8
นางสาวดารานัย

โนชัย
ทองคํา
รังผึ้ง
แฟงเมือง
จันมาก
ยิ้มถิน
โสดาเจริญ
พรมเกศา
รบเมือง

โครงการรวบรวมและส6งเสริมการใช*ประโยชนจากแค
1. นางชื่นสุมณ
ยิ้มถิน
2. นางวลัยพร
สินสวัสดิ์
3. นางประนอม
สุขเกื้อ
4. นายอําพล
โพธิ์ศรี
5. นางวรรณดี
แสงดี
6. นาวสาววิชนี
มีโต
7. นางสาวลาวัลย8
ประสงค8ดํารงกุล
8. นายเกรียงศักดิ์
ศรีวิจิตรกมล
9. นางอรุณี
ชัยศรี
10. นางสาวกัญญา
กอแก0ว
11. นางสาวกานดา
โนชัย

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางสาวกาญจนา
นางสาวน้ําอ0อย
นายอํานวยพศ
นายปรีชา
นายวิษณุ
นายภาณุวัฒน8
นายสาโรจน8
นายสุวินัย
นายนิรันดร8
นางสาวดารานัย

พิศาภาค
ป3ญญา
ทองคํา
รังผึ้ง
แฟงเมือง
จันมาก
ยิ้มถิน
โสดาเจริญ
พรมเกศา
รบเมือง
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โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ศูนยหันตรา
1. นางชื่นสุมณ
2. นางวลัยพร
3. นางประนอม
4. นายอําพล
5. นางวรรณดี
6. นาวสาววิชนี
7. นางสาวลาวัลย8
8. นายเกรียงศักดิ์
9. นางอรุณี
10. นางสาวกัญญา

ยิ้มถิน
สินสวัสดิ์
สุขเกื้อ
โพธิ์ศรี
แสงดี
มีโต
ประสงค8ดํารงกุล
ศรีวิจิตรกมล
ชัยศรี
กอแก0ว

ศูนยวาสุกรี
1. ผศ.สุรพล
2. นายธนโชติ
3. นางสมพิศ

สังฆโสภณ
ทองนพคุณ
สุนทรปฏิคม

ศูนยนนทบุรี
1. ผศ. จําเนียร
2. นายจิระวัฒน8
3. นายภิเชฐ
4. นายสุเทพ
5. นายอนันต8
6. นายบุญส1ง
7. นายสายัณต8
8. นายสนั่น
9. นายสํารวย

ฝXายดี
ใจอ1อนน0อม
จันทะสีลา
บุญส1ง
บุญเอือ
เหล1าพรม
พุทธชาติ
วงละคร
สัตย8โตนนท8

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางสาวกานดา
นายอํานวยพศ
นายปรีชา
นายวิษณุ
นายภาณุวัฒน8
นายสาโรจน8
นายสุวินัย
นายนิรันดร8
นางสาวดารานัย

โนชัย
ทองคํา
รังผึ้ง
แฟงเมือง
จันมาก
ยิ้มถิน
โสดาเจริญ
พรมเกศา
รบเมือง

4. นางพรรณี
สัมมาวรณ8
5. นายประเสริฐ ปุระชาติ

10. นายประสาน
11. นายจันดี
12. นายบุญชู
13. นายคํารณต8
14. นางกนกวรรณ
15. นางมาลี
16. นางสําเริง
17. นางสาวกิ่งดาว

นิลสลับ
ศาลาแดง
สมสุข
ปBอมบุปผา
เนกขัม
สมสุข
ปBอมบุปผา
เทียมเมือง
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ศูนยสุพรรณบุรี
1. ผศ.อภิชาติ
2. นายปGติชน
3. นายเรืองสิน
4. ผศ.ดร.ภัควัฒน8
5. นางอัจฉรา
6. นายสุรศักดิ์
7. นางสุกัญญา
8. นายวิชัย

พรหมโชติ
เป™ยมบริบูรณ8
ปลื้มป3™น
จันทร8ตรี
ลักษณสมบูรณ8
จันทร8น0อย
เมฆเกลื่อน
นระมาตร8

9. นางสาวสุจิต
10. นายเฉลิมพล
11. นายไพรัตน8
12. นายชูศักดิ์
13. นายอํานวย
14. นายสามารถ
15. นางสาวภูริชา
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อินสว1าง
เริ่มรัตน8
ประมูลวงษ8
ปานเพ็ชร
สางเสือโพธิ์
ทองอําไพ
สุริวงษ8
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