โครงการอน ุรักษ์พนั ธ ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี

สร ุปผลการดาเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์และโทรสาร 035 - 709096

คานา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานและพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503
ทรงเห้นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดาริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
และด าเนิน การเป็ นธนาคารพื ชพรรณ ได้ด าเนิน การ อพ.สธ. และจัด สร้ างธนาคารพื ชพรรณขึ้ นในพื้ น ที่
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน อพ.สธ. มีการดาเนินงานใน 8 กิจกรรม โดยแบ่งตามกรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช), กรอบการใช้ประโยชน์ (กิจกรรมที่
4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช,กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรม
ที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช), กรอบการสร้างจิตสานึก (กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ได้ดาเนินงานเข้าสู่
แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ไ ด้รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ ดาเนิ น การจั ด ท า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดาริ สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้เข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของพันธุกรรมพืช เกิดแนวคิดร่วมปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัมนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพร่ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯของมหาวิทยาลัย การดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นผลให้งานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ
หน้า
บทนา
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
 โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 โครงการการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
 โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
 โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชอาหารในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
 โครงการจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติถูก
คุกคามในหลายๆ ลักษณะ การสร้างความตระหนักและให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงปัญหาและระดับความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ ที่กาลังสูญสิ้นไป และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
นาไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทาให้
ส่งผลการดารงชีวิตและการบริโภค ที่เน้นความสะดวกสบาย
รวดเร็ว เป็นปัจเจก และมีการแข่งขันสูงขึ้น ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา ถูกละเลย ไม่มีการ
พัฒนาต่อยอดความรู้ จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญสิ้น ทั้งชนิดพันธุ์พืชและภูมิปัญ ญาในการดาเนินชีวิต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได้ถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร จึงมีความเสี่ยงที่ชุมชนต่างๆ จะละเลย ทอดทิ้ง ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาในชุมชน และเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาตนเอง สู่การพึ่งพาผู้อื่น เกิดสังคมใหม่ที่ไม่มีการพึ่งพิงอิง
สัมพันธ์กันในชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว มีความตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทาโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายและเปูาหมายตามแนวพระราชดาริที่ได้กาหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ดาเนินการโครงการใน 3 กรอบการเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง ชุมชนในพื้นที่ดาเนินงาน โครงการ อพ.สธ.
จึง เปรีย บเสมือ นแก่นกลางการทางานที่ใ ห้หน่ วยงานต่า งๆ ร่ว มบูร ณาการงานในหน้า ที่ สนองพระราชดาริ
โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสารวจและรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและจั ด นิ ท รรศการ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจา
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติ
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ
4. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ และภาคเอกชน ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของ
ทรัพยากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยมุ่งเปูาหมายโดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง
หน่วยงานและ/หรือองค์กรการวิจัยระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี และได้ จั ด ท าโครงการ
ตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานที่จะนาไปสู่จุดมุ่ง หมายและเปูาหมายตามแนวพระราชดาริ
ที่ไ ด้กาหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินการโครงการต่างๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย ฯ
มีศักยภาพ 4 กิจกรรม ครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู้ ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
- โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารใน
ท้องถิ่น
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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- โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชอาหารในท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบน
- โครงการจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย)
ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้

3

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
การ
ดาเนินงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผน
แม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณภูมิ

1.โครงการสารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายตาม
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์
เสนอขอ
100,000

ใช้จริง
99,998.92

งบประมาณแผ่นดิน

1. เพื่อสารวจและ
รวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสืบสาน และ
ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการร่วมกับชุมชนจานวน 2 ชน คือชุมชน
บางปะหันและตลิ่งชัน และนักศึกษา ร่วมกันสารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยา และวิชาเห็ดราวิทยา เพื่อจัดทาบัญชี
รายชื่อ เช่น ชื่อภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์ ชื่อสามัญ
(Common Name) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific
Name) ได้แก่ ชนิด (Species) สกุล (Genus) และวงศ์
(Family) และนาตัวอย่างที่ได้มาทาการเก็บรักษา
ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ โดยมหาลัยทาหน้าที่เป็นที่
เลี้ยง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและรวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มา นิทรรศการประกอบด้วย
- นิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการทาพืชท้องถิ่นมา
ทาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง เจล เป็นต้น และการ
เก็บรักษาพันธุ์พืช โดยการอัดแห้งและดอง
- นิทรรศการของชุมชนบางปะหัน ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น งอบ อิฐ เป็นต้น และพันธุ์ไม้
อัดแห้งและดองที่เก็บได้ในชุมชน

อาจารย์ดารานัย รบเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- นิทรรศการของชุมชนตลิง่ ชัน ประกอบด้วยผลผลิตจาก
ชุมชน เช่น เห็ดตับเต่า มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผักบุ้ง ผัก
กระเชด เป็นต้น และพันธุ์ไม้อัดแห้งและดองที่เก็บได้ใน
ชุมชน

รวม
100,000

รวม
99,998.92

รวม 1 โครงการ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
การดาเนินงาน
ลาดั
บ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผนแม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณภูมิ

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และการใช้ประโยชน์จากพืช
อาหารในท้องถิ่น



โครงการย่อยที่ 1 โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในตาบล
ตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(การแปรรูปมันนกและการ
วิเคราะห์คุณภาพ)



โครงการย่อยที่ 2 โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในตาบล
ดอนหญ้านาง อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

730,000

715,112.60

60,000

56,000

แหล่งที่มา
ของงบ

เป้าหมายตาม

ประมาณ*

วัตถุประสงค์

แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
1.เพื่อศึกษา
องค์ประกอบด้าน
โภชนาการ สารที่มี
ฤทธิ์ตา่ งๆ เบื้องต้น

วิเคราะห์องค์ประกอบด้านโภชนาการของมันนก การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท

1.ลงพื้นที่สารวจต้นนมแมว ที่ ม.4 ต.ดอนหญ้านาง
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากต้นนมแมงเป็นพืช
ท้องถิ่นที่ขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2.เพื่อการใช้
ประโยชน์แปรรูป
อาหารจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น
และเพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารใน
เชิงวิชาการ
50,000

49,760

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อรณรงค์
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พืช
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแมวให้
ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายเพื่ออนุรักษ์พันธุ์และขยาย
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จากต้นนมแมวและการ
วิเคราะห์คุณภาพ)

รักษาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
2 เพื่อขยายพื้นที่
ปลูกและอนุรักษ์ต้น
นมแมว

พื้นที่ปลูกให้มากขึ้น
3.ได้ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากนมแมวโดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ เพิ่ม
มูลค่านมแมวและสร้างรายได้ให้ชุมชน

.3 เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ทางวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหารแก่นักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร
และบุคคลที่สนใจ
ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากพืชนมแมว
4 เพื่อสร้างรายได้
จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากพืชนมแมว
โครงการย่อยที่ 3 โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน อาเภอ
บางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (การใช้
ประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมันเทศและการวิเคราะห์
คุณภาพ)



50,000

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร
2. เพื่อศึกษา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
มันเทศ

1. ได้นามันเทศจากอาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ เครื่องดื่มน้ามันเทศ ซาลาเปาไส้มันเทศ
และทาร์ตมันเทศ
2. ได้กระบวนการผลิตน้ามันเทศ 2 รูปแบบ คือ
เครื่องดื่มน้ามันเทศ รสน้าผึ้งผสมมะนาว และเครื่องดื่ม
น้านมมันเทศ

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอนใน
รายวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องดื่มและ
ปัญหาพิเศษ

3. ศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญในเครื่องดื่ม
(สารประกอบฟีนอลิก)

3. เพื่อศึกษา
องค์ประกอบทาง
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เคมี

โครงการย่อยที่ 4 โครงการ
การศึกษากิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระของกระจับและเห็ด
ตับเต่าในพื้นที่ชุมชนสามเรือน
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี



40,000

40,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อศึกษาผลของ
ระยะการ
เจริญเติบโตต่อ
กิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระของเห็ด
ตับเต่า

องค์ความรู้เรื่องอายุของเห็ดตับเต่าต่อกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระและส่วนต่างๆ รวมทั้งน้าที่เพาะปลูกกระจับ
ต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระโดยการศึกษาวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2.เพื่อศึกษาผลของ
สภาวะของน้าที่ใช้
ในการปลูกต่อ
กิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระของ
กระจับ
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โครงการย่อยที่ 5 โครงการการ
วิเคราะห์ทางกายภาพตัวอย่าง
ดินและคุณสมบัติของน้า
ทางด้านกายภาพภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และการใช้ประโยชน์จากพืช
อาหารในท้องถิ่น



80,000

79,997.60

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง
กายภาพของน้า ณ
ตาบลสามเรือน
อาเภอบางปะอิน
3.เพื่อวิเคราะห์หา
ปริมาณโลหะหนัก
ในตัวอย่างดิน ณ
ตาบลสามเรือน
อาเภอบางปะอิน
3.เพื่อวิเคราะห์หา
ปริมาณโลหะหนัก
ในตัวอย่างกระจับ
ณ ตาบลสามเรือน
อาเภอบางปะอิน
4.เพื่อศึกษาวิธีใน
การสกัดและใช้
ประโยชน์น้ามัน
หอมระเหยจากดอก
นมแมว

ครั้งที่ 1 ก.พ. – มี.ค. 2560

อาจารย์กาญจนา พิศาภาค

1.1 เก็บเก็บตัวอย่างน้า วิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพของน้า ได้แก่ สี อุณหภูมิ ค่าการนาไฟฟูา
ความเค็ม TDS ฟอสฟอรัส และ DO

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1.2 เก็บตัวอย่างดินเลนวิเคราะห์หาปริมาณ โลหะ
หนัก ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และทองแดง (Cu)
ครั้งที่ 2 มี.ค. – เม.ย. 2560
2.1 เก็บตัวอย่างน้า วิเคราะห์คุณสมบัตทิ างกายภาพ
ของน้า ได้แก่ สี อุณหภูมิ ค่าการนาไฟฟูา ความเค็ม
TDS ฟอสฟอรัส และ DO

ในการออก
เก็บตัวอย่างที่
ชุมชนสาม
เรือนไม่พบ
กระจับในพื้นที่
เปูาหมายของ
โครงการได้ทา
การสอบถาม
ชาวบ้านพบว่า
ได้เคยมีการนา
กระจับมาปลูก
แต่ตายหมด

2.2 เก็บตัวอย่างดินเลนวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และทองแดง (Cu)
* 2.3 เก็บตัวอย่างกระจับ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
โลหะหนัก ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และทองแดง
(Cu) ใน ใบและต้นกระจับ เปลือกกระจับ และเนื้อ
ด้านในกระจับ
ครั้งที่ 3 เม.ย. – พ.ค. 2560
3.1 ศึกษาวิธีในการสกัดน้ามันหอมระเหยจากดอก
นมแมว เช่น การสกัดด้วยตัวทาละลาย การกลั่นด้วย
ไอน้า การใช้ไขมัน
3.2 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ามันหอมระเหยที่สกัด
ได้จากดอกนมแมว

โครงการย่อยที่ 6 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ภายใต้กิจกรรมที่ 7 ศูนย์การ



50,000

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

7.1 เพือ่ พัฒนา
บรรจุภัณฑ์สาหรับ
พืชท้องถิ่นที่แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด

บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป 5แบบ

ผศ.บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์

.จัดกิจกรรม

ตราฉลาก/ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์5แบบ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวด
ออกแบบบรรจุ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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เรียนรู้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของพันธุ์พืชท้องถิ่น)

ต่างๆ จานวน 5
ชนิด ได้แก่ ต้น
นมแมว กระจับ
เห็ดตับเต่า มันเทศ
มันนก

ภัณฑ์และตรา
ยี่ห้อโดย นศ.
สาขาวิชา
การตลาด

(ทั้ง 2กิจกรรม) 280 คน
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็น
ร้อยละ 95.00

เมื่อ ภาค
การศึกษาที่
2/2559

รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ชุมชน
7.2 เพื่อสร้าง
เรื่องราวของพืชใน
ท้องถิ่นบนบรรจุ
ภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
และสร้างคุณค่าแก่
พืชในท้องถิ่นทั้ง 5
ชนิด

2.จัดแสดงผล
งานและ
ผลิตภัณฑ์ 10
มิถุนายน
2560

7.3 เพื่อส่งเสริม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงพาณิชย์ ให้แก่
พันธุ์พืชหายากใน
ท้องถิ่น ก่อให้เกิด
รายได้เสริมแก่
ชุมชน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
โครงการย่อยที่ 7 โครงการการ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ลายพิมพ์พิมพ์ดีเอ็นเอจาก
ทรัพยากรชีวภาพที่คัดเลือกจาก
ท้องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา



250,000

250,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกจากท้องถิ่น
ได้แก่ ต้นนมแมว
กระจับ มันเทศ มัน
นก และเห็ดตับเต่า

การดาเนินการ แบ่งพืชที่ใช้ในการดาเนินโครงการ 5
ชนิด ซึ่งมีผลการดาเนืนการดังนี้
1. นมแมว ได้ทาการสกัด DNAนมแมวจาก 3 แหล่งปลูก
รวบรวมไว้เพื่อดาเนินการทาลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่อไป
2. กระจับ เนื่องด้วยเป็นช่วงที่กระจับกาลังพักตัว จึงหา
แหล่งกระจับได้เพียง 2 แหล่ง และทาการสกัดดีเอ็นเอได้
ทั้ง 2 แหล่ง

ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

จากโครงการนี้
นาไปบูรณา
การงานวิจัย
เพื่อเสนอใน
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยาการ
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2.เพื่อศึกษาลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ
ทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกจากท้องถิ่น
ได้แก่ ต้นนมแมว
กระจับ มันเทศ
มันนก และเห็ด
ตับเต่า

ไทย: ศักยภาพ
ภาพมากล้นมี
ให้เห็น ใน
ระหว่างวันที่
28
พฤศจิกายน–
4 ธันวาคม
2560 จานวน
2 เรื่อง

3. มันเทศ ได้เก็บรวมรวบสายพันธุ์มันเทศจาก ต.ทับน้า
ได้จานวน 4 สายพันธุ์ จึงทาการสกัด 4 สายพันธุ์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
4. มันนก เนื่องด้วยมันนกเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นตามแหล่ง
ต่าง ๆ ของจังหวัดไม่มีการการปลูกในเชิงการค้า จึงหา
แหล่งได้เพียง 1 แหล่ง ดังนั้นจึงใช้วิธีการในการสกัดที่
แตกต่างกัน และได้สกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. เห็ดตับเต่า เนื่องจากการเริ่มดาเนินการค่อนข้างล่าช้า
ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บรวบรวมพันธุ์ ได้เพราะเห็บตัวเต่า
เป็นเห็นที่ต้องอาศัยฤดูกาล ตอนนี้มีเพียงเส้นใย ที่กาลัง
อยู่ในระหว่างการศึกษาหาวิธีสกัดที่เหมาะสมต่อไป
จากดีเอ็นเอของ นมแมว กระจับ มันเทศ และมันนก
กาลังนาส่งการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ต่อไป แต่มันมี
ปัญหาเนื่องจากการวิเคราะห์ลายพิมพดีเอ็นเอ
จาเป็นต้องอาศัย primer เป็นตัวเริ่มต้นของปฏิกิริยา
และ primer ที่ออกแบบนั้นส่วนใหญ่เป็น primer จาก
ต่างประเทศ ซึ่งต้องทดสอบต่อไป

โครงการย่อยที่ 8 โครงการการ
ใช้พืชกระจับในการบาบัดน้าเสีย



50,000

39,355

งบประมาณ
แผ่นดิน

1 งานวิจัยที่ 2 เทคนิคการปลูกพืชกระจับได้ดาเนินการ
ไปเรียบร้อยแล้ว พบว่าการเจริญเติบโตทั้งสองชุดการ
ทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับ
รายวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการประมง ที่มี หน่วย
เรียนเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้า

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2 งานวิจัยที่ 2 ประสิทธิภาพของกระจับในการบาบัดน้า
เสีย (สาขาวิชา) ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว พบว่า
กระจับสามารถลดปริมาณไนโตรเจนที่มีในน้าลงได้ และ
ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับรายวิชาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ทางการประมง ที่มี หน่วยเรียนเครื่องมือ
วิเคราะห์คุณภาพน้า
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3 งานวิจัยที่ 3 ประสิทธิภาพของกระจับในการบาบัดน้า
เสีย (พื้นที่) ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว พบว่ากระจับ
สามารถลดปริมาณไนโตรเจนที่มีในน้าลงได้
ในเดือนแรกมีการเจริญเติบโตที่ดีมาก ส่วนเดือนที่ 2
ประสบปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตน้อยลง โดยมีลักษณะ
ผ่อและขอบใบเน่ากร่อนโตไม่ดี ระยะเวลาทีท่ ดลองเป็น
ช่วงเวลาที่เกษตรกรผู้เพาะกระจับจะไม่นิยมเลี้ยง
เนื่องจากมีปัญหาประจาปี ผู้วิจัยต้องการทาการทดลอง
ซ้าในส่วนเดือนที่ 2 อีกครั้ง แต่ได้นาต้นกระจับมาทดลอง
เพาะที่สาขาพบว่าตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบัน จะพบ
ลักษณะการกร่อนของต้นกระจับบริเวณขอบใบ จึงไม่
สามารถทาการทดลองได้ ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับ
รายวิชาการจัดการคุณภาพน้าในบ่อปลา
ที่มี หน่วยเรียนเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้าได้จัด
นิทรรศการที่วันเด็กที่ชุมชนสามเรือนและจัดนิทรรศการ
ในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนาเสนอ
ผลงานนักศึกษา ให้กับกับนักเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

โครงการย่อยที่ 9 โครงการการ
จัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุ์พืช



100,000

99,930

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อเฉลืมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบรอบ 70
ปี และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ

ดาเนินการปลูกต้นไม้ จานวน 26 ชนิด ณ บริเวณอ่าง
เก็บน้าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผศ.ต่อวุฒิ จามั่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
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ชนมพรรษา 7 รอบ
2.เพื่อปลูกจิตสานึก
ให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากร

รวม 1 โครงการ
โครงการย่อย 9 โครงการ

รวม
730,000

รวม
715,112.60
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การดาเนินงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผนแม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณ
ภูมิ

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

1.โครงการกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนโครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ



734,800

โครงการย่อยที่ 1 โครงการ
สนับสนุนโครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ



564,800

ใช้จริง

แหล่งที่
มาของงบ
ประ
มาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

564,800

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1. เพื่อใช้ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อจัดประชุมวิชาการและ
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้
เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร
4. เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มีการดาเนินการจัดประชุมดังนี้

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มทร.สุวรรณ
ภูมิ-อพ.สธ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อาคาร 24)
2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มทร.สุวรรณ
ภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2560
ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2560

14

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปี 2560

ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดนิทรรศการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่
-

ผลิตภัณฑ์จากมันเทศ
ผลิตภัณฑ์จากมันนก
ผลิตภัณฑ์จากกระจับ
ผลิตภัณฑ์จากดอกนมแมว
ผลิตภัณฑ์จากกระจับ
ผลิตภัณฑ์จากโคกกระออม
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก

กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและ
นาเสนอผลงานนักศึกษา
จัดกิจกรรมวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย
กิจกรรม
-

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
อนุรักษ์
การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทัง้ หมด 300 คน
ได้แก่
1. ครูและนักโรงเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 6 โรงเรียน ดังนี้
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- โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
- โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
- โรงเรียนบางไทรวิทยา
- โรงเรียนอุทัย
- โรงเรียนหนองน้าส้มวิทยาคม
- โรงเรียนบางปะหัน
2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จาก 4 คณะ ดังนี้
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน 2560
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้
-

การเก็บและการเย็บตัวอย่าง

-

พรรณไม้
การดองตัวอย่างพรรณไม้

-

การศึกษาเส้นใยพรรณไม้
การเก็บตัวอย่างพรรรณไม้
เฉพาะส่วน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี ทั้งหมด
300 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สนองพระราชดาริในงาน
สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน และกาลังส่งประเมินเพื่อ
ขอรับปูายพระราชทาน
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กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานปี 2560
อยู่ระหว่างการดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพี่อจัดทา
รูปเล่มสรุปผลการดาเนินงาน

โครงการย่อยที่ 2 โครงการกระจับ
กับการอนุรักษ์สายน้าและสร้าง
จิตสานึกเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา



130,000

130,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อสารวจพืชท้องถิ่นและ
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อสืบสานถ่ายทอดความรู้
และการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น
และมรดกภูมิปัญญาผ่าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 1 การประชุม/เสวนา/สัมมนา ประชุม
เสวนา ในการนาพืชท้องถิ่นใหม่มาใช้รองรับใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวนิเวศเกษตร ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28
มีนาคม 2560วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพื่อ
สารวจพืชท้องถิ่น และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบ
สาน ถ่ายทอดความรู้ และการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น
และมรดกภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวจาก
การจัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึง
วิธีการนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาใช้
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ ในส่วนอาจารย์และ
นักศึกษาก็จะได้ประยุกต์การทาการเกษตรในพื้น
ที่มาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยมี อบต.สาม
เรือน เป็นผู้สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในตาบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน สารวจพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2560 เพื่อศึกษา วิธีเพาะปลูกและวิธีการสร้าง
รายได้จากการขายกระจับชาวตาบลสามเรือนและ
นักศึกษาที่ร่วมโครงการเดินทางศึกษาดูงาน ณ
กลุ่มทาอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัด
อ่างทอง เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในตาบลสามเรือนจากการจัดกิจกรรม
ชาวตาบลสามเรือนและนักศึกษาได้ลงพื้นทีศ่ ึกษา
วิธีการปลูกกระจับ การสร้างรายได้จากการปลูก
กระจับส่วนนักศึกษาก็จะมองเห็นช่องทางการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและได้ศึกษา
รูปแบบวิธีบริหารจัดการทาอาชีพจักสานไม้ไผ่บาง
เจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง เป็นแบบอย่างในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตาบล
กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ณ
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

2

มทร.สุวรรณ
ภูมิ

โครงการย่อยที่ 3 โครงการการ
สารวจและอนุรักษ์เรือในคลองโพธิ์
ต.สามเรือน



1.โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหาร
จากพืชอาหารในท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน



40,000

40,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อทาการสารวจชนิดและ
จานวนเรือของตาบลสามเรือน
2.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เรือ
ไทยไม่ให้สูญหายไปจาก
สังคมไทยต่อไป

50,000

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคคลที่สนใจมีความรู้
ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
พืชในท้องถิ่น
2 เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
สามารถนาไปประกอบอาชีพ
ได้
3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารที่จะ
นาไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนา
อย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ

ลงพื้นที่สารวจเรือในท้องถิ่นตาบลสามเรือนและ
ตาบลตลิ่งชัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัด
นิทรรศการในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2560 และได้บูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชา เครื่องมืทางการประมง รหัส
วิชา 292-23-05(57),202-33-03(54)

อาจารย์ยุพิน พูนดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1.ลงพื้นที่สารวจผักพื้นบ้านที่ ตาบลกบเจา อาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2.สารวจได้ผักพื้นบ้าน จานน 5 ชนิด คือ ดอกสลิด
ดอกโสน ผักปลัง ดอกโสน และดอกแค ซึ่งมีอยู่ใน
ท้องถิ่นและมีราคาตกต่าแต่คุณค่าทางโภชนาการ
3.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และ
คุณค่าของผักพื้นบ้าน เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง
ความสาคัญของผัก 5 ชนิด
4.ได้ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน 5
ชนิด โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าพริกและข้าว
เกรียบรสชาติต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักพื้นบ้าน
5 ชนิดและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
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พอเพียง
4 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

3

มทร.สุวรรณ
ภูมิ

1.โครงการจัดทาเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์ (อพ.สธ.มหาวิทยาลัย)

รวม 3 โครงการ
โครงการย่อย 3 โครงการ
รวม 3 กิจกรรม 5
โครงการ 12 โครงการย่อย



-

รวม
784,800
1,614,800

-

-

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานโครงการสนอง
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

ได้เว็บไซต์ จานวน 1 เว็บไซต์

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 220,000
1,035,112.60
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น เป็น กิจกรรมที่ 2
ของกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ตามแนวทางและแผนดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
โดยอยู่ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญา เนื่องด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร
และความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของประเทศไทยมายาวนาน ได้แก่
- ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นโครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึง ได้ทาการ
ลงพื้นที่สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา
ต่อยอด คุณค่าทางวัฒนธรรม และเป็นแนวทางการปกปูองคุ้มครองมรดกทางวัฒนธ รรมของท้องถิ่น
ภายในชุ มชน และหาแนวทางการส่ง เสริม และอนุ รัก ษ์ สืบ ทอด พั ฒนา ต่อ ยอดคุ ณ ค่า ทางวั ฒนธรรม
และเป็นแนวทางการปกปูองคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสารวจและรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพือ่ สืบสาน และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะดาเนินกิจกรรม
สารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลบาง
ปะหั น อ าเภอบางปะหั น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และต าบลตลิ่ ง ชั น อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรมโครงการ
-

จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานกับตัวแทนผู้นาชุมชน
สารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและชีวภาพ)
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน
จัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกับชุมชน

สถานที่ดาเนินการ ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ดารานัย รบเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาบลบางปะหัน เดิมเป็นหมู่บ้านของคนมอญเก่าแก่ เนื่องจากขุดพบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่ง เป็น
วัฒนธรรมแบบของมอญ สาหรับบางปะหันนั้น ซึ่ง เพี้ยนมาจากคาว่า บางปะหาร เพราะในสมัยกรุง ศรี
อยุธยา บริเวณวัดศาลาแดงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ 5 เป็นแดนประหารนักโทษ ซึ่งใช้ชื่อสถานที่ตรงนี้
เป็นแดนประหาร เมื่อเวลาผ่านไปในยุคต่อมา จึงเรียกว่า ตาบลบางปะหาร เพราะอยู่ใกล้แม่น้า เมื่อยกเลิก
การประหารก็มีการเรียกทางราชการมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันว่า ตาบลบางปะหัน

แผนที่ตั้งตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาวบ้านตลิ่งชันเป็นชนกลุ่มหนึ่ง โดยมี นายชู – นางกลัดเป็นหัวหน้าได้ตั้งบ้านเรืองอยู่บริเวณนี้
มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราษฎรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองซึ่งเป็น
ลาคลองธรรมชาติ มีลั กษณะคดเคี้ ยว กระแสน้ าไหลผ่า น ทาให้ ริม ฝั่ง คลอง ด้า นทิ ศตะวั นออกและทิ ศ
ตะวันตก มีลักษณะสูงชันกว่าที่อื่นมากจึงได้ชื่อว่า "คลองตลิ่งชัน" ครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็นตาบล จึง ใช้ชื่อว่า "ตลิ่ง ชั น" โดยมี นายภู ชูชัยยะ เป็นกานัน - ตาบลตลิ่ง ชั น
เป็นผู้ ปกครองตาบลคนแรก ได้ เป็น ผู้นาท้องถิ่นในการพัฒ นาทุ ก ๆ ด้า น ในเขตปกครองทาให้มี ความ
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันตั้งอยู่บริเวณถนนสายเอเชีย อยู่ในเขตของ
อาเภอ บางปะอินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17.630 กิโลเมตร
แผนที่ตั้งตาบลตลิ่งชัน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
อบต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
อบต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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ภาพกิจกรรมการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและชีวภาพ)
ตาบลบางปะหัน ตาบลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและชีวภาพ)
ตาบลตลิ่งชัน ตาบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพพันธุ์พืชที่พบในตาบลบางปะหัน
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นนนทรี

ต้นชงโค

ต้นโคกกระออม

ต้นปีบทอง

ต้นชมพูพันทิพย์

ต้นยางอินเดีย

ต้นสาละ

ต้นนมแมว

ต้นพญาไร้ใบ

ต้นการะเวก

ต้นปีบ
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ภาพภูมิปญ
ั ญาการทางอบ
ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพภูมิปญ
ั ญาการทาอิฐมอญ
ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพพันธุ์พืชที่พบในตาบลตลิ่งชัน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่

ต้นหม่อน

ต้นยาง

ต้นกระเจี๊ยบ

ต้นบัว

ต้นละมุด

ต้นคูน

ต้นเศรษฐีวิลสัน

ต้นโสน

ต้นหว้า
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ภาพพันธุ์สัตว์ที่พบในตาบลตลิ่งชัน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพทรัพยากรทางชีวภาพที่พบในตาบลตลิ่งชัน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพการจัดนิทรรศการระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
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กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารในท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมการ
มี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลากร หน่ ว ยงานภาครั ฐ /เอกชนร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ม ากที่ สุ ด
และเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ส ามารถเผยแพร่สื่อสารถึงกันได้ทั่ว
ประเทศได้นั้นและเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัว
ของสังคมเมือง ทาให้ส่งผลการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นความสะดวก ส่งผลให้พืชในท้องถิ่นที่
ไม่มีการพัฒนา การผลิตถูกละเลย และอาจสูญหายไปทั้งชนิดพันธุ์พืช และภูมิปัญญาในการนาพืชเหล่านั้น
มาใช้ประโยชน์ การผลิตพืชเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการผลิตพืชเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและ
รูปแบบการผลิตส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืช ทาให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ
ตกค้าง ในท้องถิ่นต่างๆ มีพืชหลายชนิดที่ใช้บริโภคเป็นอาหารได้ และสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อความ
มั่นคงอาหารในชุมชนได้ เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลง
ศัตรูพืช และหลายชนิดมีรายงานถึงคุณค่าทางโภชนาการ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นนทบุ รี และ
สุพรรณบุรี เป็นจังหวัด ที่มีการพัฒ นาสู่ภาคอุต สาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได้ ถูกปรับเปลี่ ยนเป็นพื้น ที่
อุตสาหกรรม และบ้า นจัดสรร ถ้าชุ มชนต่า งๆ ละเลยพืช ในท้องถิ่น ทาให้ต้องพึ่ง พาพื ชจากแหล่ง อื่น ๆ
จึงมีความเสี่ยงที่ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นสูญ หายพร้อมกับชนิ ดของพืช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของความ
มั่นคงอาหารของชุมชน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาต่อยอดความรู้ของท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการ
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองแนวพระราชดาริฯ ฯและสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ท่าน การจัดทา
โครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริป ระกอบด้ว ยกิจกรรมรวบรวมและอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น โดยการสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การรวบรวมโดยเพาะปลูกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูป
อาหารจากพันธุ์พืชในท้องถิ่น โดยโครงการนี้จะมีการศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรจากการสารวจ เก็บรวบรมพันธุ์พืชในท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยาสรีรวิทยา และการจาแนกสายพันธุ์พืชจากสารวจและ
รวบรวมในท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติและการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เพื่อรวบรวมคามรู้จากการสารวจและบันทึก เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่อพืชในท้องถิ่น
4. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากพันธุ์พืชในท้องถิ่นและเพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากพันธุ์พืชในท้องถิ่นในเชิงวิชาการ

กิจกรรมโครงการย่อย
1. โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ พั น ธุ ก รรมพื ช ท้ อ งถิ่ น ในต าบลตลิ่ ง ชั น อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การแปรรูปมันนกและการวิเคราะห์คุณภาพ)
2. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พั นธุกรรมพืชท้องถิ่นในตาบลดอนหญ้านาง อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นนมแมวและการวิเคราะห์คุณภาพ)
3. โครงการอนุรั ก ษ์แ ละการใช้ ป ระโยชน์ พั น ธุ กรรมพื ช ท้อ งถิ่น ใน อ าเภอบางปะหั น จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (การใช้ประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันเทศและการวิเคราะห์คุณภาพ)
4. โครงการการศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของกระจับและเห็ดตับเต่าในพื้นที่ชุมชนสาม
เรือน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการการวิเคราะห์ทางกายภาพ ตัวอย่างดินและคุณสมบัติของน้าด้านกายภาพ
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ภายใต้กิจกรรมที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของพันธุ์พืชท้องถิ่น)
7. โครงการการลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์พิมพ์ดีเอ็นเอจากทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกจากท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. โครงการการใช้พืชกระจับในการบาบัดน้าเสีย
9. โครงการการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากร
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สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สรุปผลการดาเนินงาน
1. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในตาบลตลิ่งชัน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การแปรรูปมันนกและการวิเคราะห์คุณภาพ)
ผลการดาเนินงาน
1.วิเคราะห์องค์ประกอบด้านโภชนาการของมันนก
จากการศึกษาผลคุณภาพทางเคมีของแปูง มันนกนั้น มีค่า ความชื้นร้อยละ 7.53 โปรตีนร้อยละ
10.29 ไขมันร้อยละ 0.68 เส้นใยร้อยละ 5.68 เถ้าร้อยละ 7.13 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 68.69 ค่า pH
เท่ า กั บ 6.68 ซึ่ ง เหมาะในการน ามาใช้ เ ป็ น แปู ง ได้ แ ละสามารถน ามาใช้ ท ดแทนแปู ง ชนิ ด อื่ น ๆได้
และองค์ประกอบทางกายภาพมีค่าสีของแปูง ค่า L*,a*, b*เท่ากับ72.47, -0.45 และ 18.15ตามลาดับ
และ เวลาที่เกิดเจลสูงสุดของความหนืดที่นาทีที่ 5.01 อุณหภูมิที่เริ่มมีการเปลี่ยนค่ าความหนืดที่ 79.53 °C
มีความหนืดที่จุดสูงสุด 9026 cP ความหนืดจุดต่าสุด 5662 cP และความหนืดสุดท้าย 5739 cP
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2. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
ข้าวเกรียบจากมันนก
ส่วนผสม
1.แปูงมันสาปะหลัง
400 กรัม.
2.แปูงมันนก
200 กรัม
3.พริกไทย
10
กรัม
4.เกลือปุน
10
กรัม
5.น้าตาลทราย
20
กรัม
6.น้าร้อน (น้าเดือด)
250 กรัม
วิธีทา
1. เตรียมแปูงมันนก โดยนามันนกมาทาความสะอาด หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ นาไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง จากนั้นนามาบดละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง ได้ผงแปูงนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
2. นาแปูงมันสาปะหลังกับแปูงมันนกผสมรวมกัน แบ่งแปูงเป็นสองส่วน นาส่วนที่ 1
เติมน้าที่เดือดจัดลงไป นวดให้แปูงกับน้าเข้ากันจนเหนียว ใส่ส่วนผสมลงไปนวดให้เข้ากัน
3. เติมแปูงส่วนที่เหลือ (ส่วนที่ 2)ลงไปนวดในส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนามาปั้นเป็นแท่ง
หนาประมาณ 1 นิ้ว
4. ห่อถุงพลาสติก แล้วนาไปนึ่ง ประมาณ 45 นาที จากนั้นนาไปแช่ในตู้เย็น 1 คืน
แล้วนามาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วอบให้แห้ง นาไปทอด
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2. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในตาบลดอนหญ้านาง อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นนมแมวและการวิเคราะห์คุณภาพ)
ผลการด าเนิน งาน ลงพื้ นที่ สารวจดอกนมแมว ที่ ม.4 ต.ดอนหญ้ านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา
โดยนากลีบดอกนมแมวมาอบแห้งและบดเป็นผงสาหรับใส่ในผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ขนมปุยฝูาย

ต้นนมแมว

ดอกนมแมว

ลูกนมแมว

ขนมปุยฝ้าย
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ขนมปุยป้าย
ส่วนผสม
แปูงเค้ก
200 กรัม
ผงฟู
1
ช้อนชา
น้าตาลทราย
200 กรัม
นมสดจืด
3/4 ถ้วย
ไข่ไก่ขนาดใหญ่
2
ฟอง
เอสพี
15
กรัม
กลื่นนมแมว
1 1/2 ช้อนชา
น้ามะนาว
1
ช้อนชา
สีเขียว ชมพู หรือสีที่ชอบ
วิธีทา
1. ตั้งน้าลังถึงให้เดือด
2. ร่อนแปูง ผงฟู พักไว้ก่อน
3. ตี เอสพี ไข่ไก่ จนขึ้นฟู แล้วค่อยๆเติมน้าตาลทีละช้อนจนหมด จากนั้นเติมน้าและกลิ่นนมแมว
ค่อยๆเปิดเครื่องตีจากความเร็วต่าไปจนความเร็วแรงสุด ตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูเป็นครีมจนตั้งยอดได้
4. ขั้นตอนต่อไปลดความเร็วให้ต่าลง ใส่แปูงสลับกับนมข้นจืดจนแปูงหมด ตีให้เข้ากันจึงปิดเครื่อง
5. แล้วแบ่งแปูงออกมาใส่สีตามที่ชอบ
6. แล้วตักหยอดบนพิมพ์กระดาษที่วางซ้อนบนพิมพ์สแตนเลส หรือพิมพ์อลูมิเนียมอีกทีนาพิมพ์ที่มี
ส่วนผสมแปูงวางบนลังถึง นาลังถึงไปวางบนหม้อที่น้ากาลังเดือด ปิดฝาลังถึงให้เรียบร้อย และให้
รีบลดไฟลงเป็นไฟกลางนึ่งปุยฝูายเป็นเวลา ๑๒
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3. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (การใช้ประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันเทศและการวิเคราะห์คุณภาพ)
ผลการดาเนินงาน
1. ได้นามันเทศจากอาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ เครื่องดื่มน้ามันเทศ รสน้าผึ้งผสมมะนาว และเครื่องดื่มน้านมมันเทศ

เครื่องดื่มน้านมมันเทศ

เครื่องดื่มน้ามันเทศ รสน้าผึ่งผสมมะนาว

2. ได้กระบวนการผลิตน้ามันเทศ 2 รูปแบบ คือ เครื่องดื่มน้ามันเทศ รสน้าผึ้ง ผสมมะนาว และเครื่องดื่ม
น้านมมันเทศ
2.1 ขั้นตอนการผลิตเครื่องดื่มน้านมมันเทศ
1. นามันเทศมาปลอกเปลือก ล้างให้สะอาด ต้มในน้าเดือด โดยใช้อัตราส่วน มันเทศ:น้า เท่ากับ
1:1.5 ประมาณ 15 นาที
2. นาเนื้อมันเทศและน้าไปปั่นให้ละเอียด และปรับปริมาณน้าให้ได้ครบตามอัตราส่วน แล้วไปกรอง
ด้วยเครื่องแยกกาก
3. เติมครีมเทียม และน้าตาลร้อยละ 3 ของน้าหนักมันเทศ
4. นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 นาที
5. บรรจุขวด แล้วทาให้เย็นทันที
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2.2 ขั้นตอนการผลิตเครื่องดื่มน้ามันเทศ รสน้าผึ้งผสมมะนาว
1. นามันเทศมาปลอกเปลือก ล้างให้สะอาด ต้มในน้าเดือด โดยใช้อัตราส่วน มันเทศ:น้า เท่ากับ
1:1.5 ประมาณ 20 นาที
2. แยกเนื้อมันเทสออก นาน้าต้มไปกรองผ่านตะแกรงละเอียด
3. ปรั บความหวานของน้ามัน เทศให้ไ ด้ 10 องศาบริ กซ์ มาให้ค วามร้ อน ที่ อุณหภู มิ 75 องศา
เซลเซียส
4. เติมน้าผึ้งร้อยละ 2 ของน้าหมักน้ามันเทศ แล้วบรรจุขวดทาให้เย็นทันที
3. ศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญในเครื่องดื่ม (สารประกอบฟีนอลิก)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น
ในเครื่องดื่มน้านมมันเทศและน้ามันเทศพร้อมดื่ม
นาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้านมมันเทศจากมันเทศสีเหลืองและสีม่วง ที่ผลิตโดยใช้อัตราส่วนของมัน
เทศต่อน้า เท่ากับ 1:1.5 (YM2, PM2) และน้ามันเทศพร้อมดื่มจากมันเทศสีเหลืองและสีม่วง ที่ผลิตโดยใช้
อัตราส่วนของมันเทศต่อน้า เท่ากับ 1:1 (YD1, PD1) มาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (mg Gallic
acid/100g) และความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น (%DPPH) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น (%DPPH) ของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจากมันเทศ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ความสามารถในการต้าน
ตัวอย่าง
(mg Gallic acid/100g)
ออกซิเดชั่น(%DPPH)
YM2
10.49 ± 0.40
0.91 ± 0.07
PM2
43.38 ± 0.15
3.92 ± 0.01
YD1
14.83 ± 0.51
1.54 ± 0.08
PD1
39.94 ± 0.63
3.54 ± 0.06
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์ที่ต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
จากการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากมันเทศสีเหลืองและมันเทศสีม่วง พบว่า อัตราส่วนที่
เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้านมจากมันเทศ คือ 1:1.5 (YM2, PM2) โดยส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ใช้น้ามันเทศสาหรับทาเครื่องดื่มน้านมมันเทศที่อัตราส่วน 1:1.5 ครีมเทียมและน้าตาลร้อยละ 3
ของน้าหนักน้ามันเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีได้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ในช่วง 11.02-13.33 °Brix ค่า
ความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วงเป็นกลาง (6.27-6.41) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้านมมันเทศจากมันเทศสีเหลือง มี
สีเหลือง อมเขียวเล็กน้อยและน้านมมันเทศจากมันเทศสีม่วง มีสีน้าเงินอมแดง มีค่าความสว่างเล็กน้อย ผล
คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อย ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกการ
ต้านออกซิเดชั่น (%DPPH) ของผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ10.49±0.40,43.38±0.15 mg Gallic acid/100g
และความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นเท่ากับ0.91±0.09,3.92±0.01 %DPPH ตามลาดับ ส่วนอัตราส่วน
ที่เหมาะสมในการผลิตน้ามันเทศพร้อมดื่ม คือ 1:1.5 (YD1, PD1) โดยส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ใช้
น้ามันเทศสาหรับทาเครื่องดื่มน้ามันเทศพร้อมดื่มที่อัตราส่วน 1:1 ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (total
soluble solid: TSS) ในน้ามันเทศให้ได้ 10 องศาบริกซ์ ด้วยน้าตาล และน้าผึ้ง ร้อยละ 2 ของน้าหนัก
น้ามันเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีได้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ในช่วง 11.53-14.60 °Brix ค่าความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วงเป็นกรดเล็กน้อย (5.88-6.34) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ามันเทศจากมันเทศสีเหลือง สีเหลืองอมเขียว
แดงเล็กน้อย และน้ามันเทศพร้อมดื่มจากมันเทศสีม่วง มีสีน้าเงินอมแดง โดยผลิตภัณฑ์จากมันเทศทั้งสอง
ชนิดมีค่าความสว่างเล็กน้อย ผลคะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ปริ ม าณสารประกอบฟีน อลิ ก การต้ า นออกซิ เ ดชั่ น (%DPPH) ของผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ค่ า เท่ า กั บ
14.38±0.51,39.94±0.63mg Gallic acid/100g และความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น เท่ากับ
1.54±0.08,3.54±0.06%DPPH ตามลาดับ
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4. โครงการการศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของกระจับและเห็ดตับเต่าในพืน้ ที่ชุมชนสามเรือน
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ผลการดาเนินงาน ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของกระจับและเห็ดตับเต่าในพื้นที่ชุมชนสามเรือน

เห็ดตับเต่าในพืน้ ที่ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
สรุปผลการทดลอง
เห็ ด ตั บ เต่ า มี สี ด า ลั ก ษณะดอกขนาดใหญ่ ก้ า นโคนใหญ่ หมวกเห็ ด มน ผิ ว มั น และเนื้ อ แข็ ง
เห็ดตับเต่าเป็นราที่สร้างหมวกเห็ดเหนือพื้นดิน เมื่อสภาวะเหมาะสมหมวกเห็ดจะเริ่มแทงดอกขึ้นจากดิน
หลังจากนั้นการออกหมวกเห็ดจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าระยะการเจริญ เติบโตมีผลต่อ
น้าหนั ก ขนาด ปริมาณความชื้นและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดตับเต่าอย่างชัดเจน เมื่อเห็ด
ตับเต่ามีอายุน้อยกว่า 1 วันจนถึงอายุ 2 วัน จะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระของเห็ดตับเต่าในปริมาณสูงกว่าเห็ดตับเต่าเมื่อายุ 3 วันจนถึง อายุ 5 วัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(P≤0.05) หลักจากเห็ดตับเต่าเจริญได้ 2 วันนั้นปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูล
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อิสระของเห็ดตับเต่าลดลง ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเห้ดตับเต่า
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ฤดูกาล สภาพพื้นที่เพาะปลูก ความชื้นในดิน และสภาวะแวดล้อม

กระจับในพื้นที่ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการทดลอง
กระจับ มีสี ดา ใบมี 2 แบบ คื อ ใบใต้น้ าเป็ นเส้น ยาวคล้ ายราก ส่ วนใบลอย น้ามีลัก ษณะคล้า ย
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขอบใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างมีสีแดง ก้านใบ ยาว ตรงกลาง
พอง ผลจะจมลงใต้น้าผลหรือฝักกระจับมีสีดาขนาดใหญ่ เปลือกหนาแข็ง เขางอโค้งคล้ายเขาควาย เนื้อในสี
ขาว ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ จากการศึกษาพบว่าส่วนต่างๆ ของกระจับมีผลต่อปริมาณโพลีฟีนอลและ
กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของ
กระจับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของกระจับ น้า และดิน การเก็บรักษา
ความสด เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกใช้ประโยชน์ของกระจับ
ทางอาหารและทางยาเพื่อที่จะได้รับสารที่มีประโยชน์ได้สูงสุด
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5. โครงการการวิเคราะห์ทางกายภาพ ตัวอย่างดินและคุณสมบัติของน้าด้านกายภาพ
ผลการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าและการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
วิธีการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ค่า ณ จุดเก็บตัวอย่างน้า คือ สี อุณหภูมิอากาศ (Temperature) ความเป็นกรด และ
ด่าง (pH) ค่าความนาไฟฟูา ( Electrical Conductivity ; EC) ออกซิเจนละลาย (Dissolved
Oxygen , DO) และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)
2. ออกเก็บตัวอย่างน้าตามจุดเก็บที่กาหนด โดยการรักษาคุณภาพตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์
2.1 ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP) เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จานวน 5มิลลิลิตร และ
รักษาตัวอย่างน้าด้วยการแช่เย็นในลังบรรจุน้าแข็ง
วิเคราะห์ค่า ฟอสฟอรัสทั้งหมด
1. เตรียมกราฟมาตรฐาน โดยทาอนุกรมของสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยนาสารละลายมาตรฐาน 50 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร
และไนทริก เข้มข้น 5 มิลลิลิตร แล้วย่อยสลาย (Digest) ทิ้งให้เย็นเติมน้ากลั่นประมาณ 20
มิลลิลิตร หยดฟีนอล์ทาลีน 1 หยด คนให้เข้ากัน ค่อย ๆ เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 นอร์มัล จนมีสี
ชมพูอ่อน เทลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แล้วทาโดยวิธี Colorimetric & Ascorbic
Acid Method ต่อไป
2. นาตัวอย่าง 50 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร หรือ ขวดไมโครเจดาห์ล เติมกรด
ซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตรและกรดไนทริกเข้มข้น 5 มิลลิลิตร
3. นาตัวอย่างไปย่อยสลายบน Hot-Plate จนได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตรและย่อยสลายต่อไปเพื่อไล่กรด
ไนทริก จนกว่าสารละลายไม่มีสี
4. ทิ้งให้เย็น เติมน้ากลั่นประมาณ 20 มิลลิลิตร หยดฟีนอล์ทาลีนอินดิเคอร์เตอร์ 1 หยด คนให้เข้ากัน
ค่อย ๆ เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 นอร์มัล จนสารละลายมีสีชมพูอ่อน เทลงในขวดวัดปริมาตร
(Valumetric Flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร
5. นาไปหาค่าฟอสฟอรัสโดยใช้วิธี Colorimetric & Ascorbic Acid Method ต่อไป
การคานวณ
mg/L P = mg/L/PO4 /3.06
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2.2 โลหะหนัก (Heavy Metals) เติมกรดไนตริก 1:1 จานวน 5 มิลลิลิตร จนกว่าค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าน้อยกว่า 2 แล้วแช่เย็นที่อุณหภูมิ 40C ในลังบรรจุน้าแข็ง เพื่อปูองกันการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
วิเคราะห์ค่า โดยใช้ Flame Atomic Absorption Spectrometry
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้า

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 มี.ค. – เม.ย. 2560

ก.พ. – มี.ค. 2560
สี
ความเค็ม

%

อุณหภูมิ (T) 0C
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ค่าการนาไฟฟูา(EC) ms/cm
ออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO) mg/L
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/l
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) mg/L
เหล็ก (ppm)
ตะกั่ว (ppm)
แคดเมี่ยม (ppm)

จุดที่ 2
ธ
0.00
29.8
7.27
0.59
4.02
0.24
0.38
2.7930
0.0000
0.0000

จุดที่ 1* จุดที่ 2 จุดที่ 3**
ธ
ธ
ธ
0.00
0.00
0.00
29.6
30.0
32.1
7.78
7.45
8.44
0.50
0.49
0.41
4.52
4.11
5.53
0.05
0.08
0.51
0.24
0.24
0.21
1.0426 0.9513 0.9209
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

ธ

เป็นไปตามธรรมชาติ

ธ/

อุณหภูมิของน้าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ

เกณฑ์
กาหนด
สูงสุด
ธ
0.05
ธ
5.0 - 9.0
4.0
2
30
0.5-1.0
0.05
0.005

จุดที่ 1 หน้าวัดทาใหม่*
จุดที่ 2 บ้านผู้ใหญ่บ้าน (บริเวณที่มีการปลูกกระจับ)
จุดที่ 3 นากระจับอาเภอสามโก้**
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*จุดที่ 1 ทีมวิจัยสารวจพื้นที่ใกล้เคียงในตาบลสามเรือน อาเภอบางประอิน เพื่อใช้เปรียบเทียบคุณภาพ
น้าในแม่น้าเดียวกัน

** จุดที่ 3 ทีมวิจัยสารวจพื้นที่ที่สามารถปลูกกระจับเป็นอาชีพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าสาหรับเป็น
แนวทางในการ พื้นฟูการปลูกกระจับที่พื้นที่ ตาบลสามเรือน อาเภอบางประอิน

ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้า

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 มี.ค. – เม.ย. 2560

ก.พ. – มี.ค. 2560
เหล็ก (ppm)
ตะกั่ว (ppm)
แคดเมี่ยม (ppm)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/l

จุดที่ 2
1429.1
0.3089
0.0000
0.0074

จุดที่ 1*
1283.7
0.5396
0.0000
0.0485

จุดที่ 2
1337.1
0.7302
0.0000
0.0197

เกณฑ์
กาหนด
จุดที่ 3** สูงสุด
997.7
0.5095 35.8
0.0000 0.99
0.0260
-
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จุดที่ 1 หน้าวัดทาใหม่*
จุดที่ 2 บ้านผู้ใหญ่บ้าน (บริเวณที่มีการปลูกกระจับ)
จุดที่ 3 นากระจับอาเภอสามโก้**

*จุดที่ 1 ทีมวิจัยสารวจพื้นที่ใกล้เคียงในตาบลสามเรือน อาเภอบางประอิน เพื่อใช้เปรียบเทียบคุณภาพ
น้าในแม่น้าเดียวกัน
**จุดที่ 3 ทีมวิจัยสารวจพื้นที่ที่สามารถปลูกกระจับเป็นอาชีพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าสาหรับเป็น
แนวทางในการ พื้นฟูการปลูกกระจับที่พื้นที่ ตาบลสามเรือน อาเภอบางประอิน
ครั้งที่ 3 เม.ย. – พ.ค. 2560
1. วิธีในการสกัดน้ามันหอมระเหยจากดอกนมแมว
- การสกัดด้วยตัวทาละลาย
ตัวทาละลายที่ใช้ Hexane, Ethanol 95% : H2O, Ethanol 95%, Buthanol

ตัวทาละลาย

% yield

Hexane

0.6

Ethanol 95% : H2O

4.52

รูปประกอบ
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Ethanol 95%

46.70

Buthanol

50.51
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การกลั่นด้วยไอน้า
น้ามันหอมระเหยที่ได้มีลักษณะข้นหนืด yield เท่ากับ 0.16 %

-

การใช้ไขมัน
น้ามันหอมระเหยที่ได้มีลักษณะเป็นของเหลวสีเข้ม มีกลิ่นหอม yield เท่ากับ 0.12 %
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2. การใช้ประโยชน์จากน้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากดอกนมแมว
- น้ามันหอมระเหยที่ได้นามาทาเป็นน้าหอมผสมในผลิตภัณฑ์สบู่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กลิ่นแล้วเย็นชื่นใจไปทั้งวัน
- ดอกนมแมว (Rauwenhoffia siamensis) สรรพคุณทางการแพทย์ ชาวอินโดนีเซียนิยมผสม
ดอกนมแมวในตัวยาสมุนไพรที่ทาจากรากโสม เมล็ดข้าวโพดปุน และส่วนผสมอื่นๆ ให้ได้ตัวยา
ที่มีกลิ่นรสหอมชื่นใจและมีสรรพคุณหลากหลาย เช่น กระชับกล้ามเนื้อ ลดความดันเลือด
รักษาระดับการเต้นของหัวใจให้ปกติ กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ ดเลือดแดง บรรเทาอาการปวด
และอ่อนเพลีย ตลอดจนล้างพิษในร่างกาย

ดัง นั้น ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้นาน้ามันหอมระเหยผสมกับเจลพริก-โคกกระออมและยาหม่องโคกกระออมเพื่อ
บรรเทา อาการปวด
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6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ภายใต้กิจกรรมที่ 7
ศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของพันธุ์พืชท้องถิ่น)
ผลการดาเนินงาน
บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป 5 แบบ ตราฉลาก/ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์5แบบ จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้ง 2 กิจกรรม) 280 คน ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ
95.00

ภาพการประกวดการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
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ภาพตัวอย่างฉลากบรรจุภัณฑ์
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7. โครงการการลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์พิมพ์ดีเอ็นเอจากทรัพยากรชีวภาพ
ที่คัดเลือกจากท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน ใช้พืชในการลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์พิมพ์ดีเอ็นเอในการดาเนินโครงการ
5 ชนิด ดังนี้
1. นมแมว

2. กระจับ

3. มันเทศ
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4. มันนก

5. เห็ดตับเต่า

โดยดาเนินกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรมประกอบด้วย
1. การศึกษาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอจากนมแมว
2. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของมันเทศ
3. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของมันนก
4. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของกระจับ
5. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของเห็ดตับเต่า
ซึ่งได้ผลการดาเนินการดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การศึกษาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอจากนมแมว
วิธีการดาเนินกิจกรรมย่อย
สารวจ รวบรวมสายพันธุ์ นมแมวจากแหล่ง ภาคกลางตอนบน มาปลูกในโรงเรือนเพาะช า
แปลง 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนาตัวอย่างใบของ
นมแมวมาวิ เ คราะห์ หาปริ ม าณและคุ ณ ภาพของดี เ อ็ น เอจากนมแมว โดยวิ ธี CTAB Method
ซึ่งผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอในใบนมแมวจากแหล่งต่างๆ ในภาคกลางตอนบน
แหล่งที่ได้มาของนมแมว
ปริมาณดีเอ็นเอ
คุณภาพของดีเอ็นเอ
(ng/ml)
อ.พระนครศรีอยุธยา
1148.000 ± 596.54
1.469
หมู่บ้านเกาะเรียน
129.200 ± 31.22
1.214
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
2299.000 ± 166.16
1.290
F-test
**
**
% CV
118.25
0.1
สรุปผล ใบนมแมวจากแหล่งบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นแหล่งที่ให้ปริมาณดีเอ็นเอมาดที่สุด ในขณะที่แหล่ง
จาก อ. พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งที่มีดีเอ็นเอที่มีคุณภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของ
วิธีการควรนาดีเอ็นเอที่ได้ไปทาลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่ออีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปริมาณของดีเอ็นเอที่ได้มีปริมาณ
ที่ค่อนข้างมาก
กิจกรรมที่ 2. การการศึกษาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอจากมันเทศสายพันธุ์ต่างๆ
วิธีการดาเนินกิจกรรมย่อย
นาใบมันเทศจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 สายพันธุ์
ทีนามาปลูกในแปลงปลูกและรวบรวมมันเทศ ที่แปลง 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร และนาตัวอย่างใบของมันเทศมาวิเคราะห์ หาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอ
จากมันเทศ โดยวิธี CTAB Method ซึ่งผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอในใบมันเทศ สายพันธุ์ต่างๆ
สายพันธุ์มันเทศ
ปริมาณดีเอ็นเอ
คุณภาพของดีเอ็นเอ
(ng/ml)
พันธุ์กระปิแท้
1093.2±448.82
1.62±0.11
พันธุ์กระปิเทียม
1645.2±250.44
1.58±0.04
พันธุ์กระปิปากช่อง
1137.6±458.49
1.73±0.65
F-test
ns
ns
% CV
32.28
24.44
สรุปผล ดีเอ็นเอจากมันเทศ 3 สายพันธุ์ คาดว่าน่าจะมีแหล่งของพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเมื่อนา
ค่าปริมาณดีเอ็นเอ และคุณภาพของดีเอ็นเอ มาวิฌคราห์ความแปรปรวนแล้วค่าวิเคราะห์ ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของวิธีการควรนาดีเอ็นเอที่ได้ไปทาลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่ออีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากปริมาณของดีเอ็นเอที่ได้มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก
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กิจกรรมที่ 3. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของมันนก
วิธีการดาเนินกิจกรรมย่อย
นาใบมันนกจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนามาปลูก
ที่ปริเวณหน้าอาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนา
ตัวอย่างใบของมันนกมาวิเคราะห์ หาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอจากนมแมว โดยวิธี CTAB Method
เปรียบเทียบกับชุดสกัดดีเอ็นเอ สาเร็จรูป ( ) ซึ่งผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอในใบมันนก ที่สกัดโดยวิธี CTAB Methodและชุด kit
วิธีการสกัด
ปริมาณดีเอ็นเอ
คุณภาพของดีเอ็นเอ
(ng/ml)
CTAB Method
1.14±1.30
967±987.56
ชุดสกัดสาเร็จรูป
1.51±0.31
2445±1181.88
t-test1/
ns
**
% CV
38.39
56.03
1/
= เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
สรุปผล การสกัดเอ็นเอจากมันนก 2 วิธีคือการใช้ CTAB Method เปรียบเทียบกับวิธีการใช้ชุดสกัด
สาเร็จรูป ของ บ. Gib thai พบว่า การใช้ชุดสกัดให้ทั้งปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได้ และคุณภาพของดีเอ็นเอที่
สกัด ดีกว่า การใช้วิธี CTAB method แต่อย่างไรก็ตามวิธีการใช้ชุดสกัดเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ตัวอย่าง
สูงกว่าวิธีการใช้ CTAB Method และนอกจากนี้ การใช้ชุดสกัด ยังมีวิธีที่ง่ายกว่า และใช้เวลาต่อตัวอย่าง
น้อยกว่า วิธีการใช้ CTAB Method อีกด้วย
กิจกรรมย่อย 2.2.4 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของกระจับ
วิธีการดาเนินกิจกรรมย่อย
นากระจับ จากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในภาคกลางตอนบน (2 แหล่งคือ แหล่ง อ. เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา และแหล่ง อ. สามโก้ จ. อ่างทอง) แล้วนามาปลูกที่ปริเวณหน้าอาคาร 2 สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนาตัวอย่างใบของกระจับมาวิเคราะห์
หาปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอจากใบกระจับ โดยวิ ธี CTAB Method เปรียบเทียบแหล่ง ที่เก็บ
ตัวอย่างมา ซึ่งผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอในใบกระจับ ที่สกัดโดยวิธี CTAB Method จากแหล่งที่ต่างกัน
แหล่งที่เก็บตัวอย่าง
ปริมาณดีเอ็นเอ
คุณภาพของดีเอ็นเอ
(ng/ml)
อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
1136±97.15
1.35±0.03
อ. สามโก้ จ. อ่างทอง
1770±174.93
1.36±0.04
t-test 1/
ns
ns
% CV
38.39
56.03
1/
= เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
สรุปผล จากการนากระจับจาก 2 แหล่งที่สาคัญ ในการปลูกกระจับของภาคกลางตอนบน พบว่า แหล่ง
ปลูกอ. สามโก้ จ. อ่างทอง ให้ปริมาณดีเอ็นเอที่มากกว่าแหล่งอ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ปริมาณดี
เอ็นเอไม่มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับคุณภาพของดีเอ็นเอที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
กิจกรรมที่ 5. การหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอของเห็ดตับเต่า
วิธีการดาเนินกิจกรรมย่อย
ตาม แผน ก า ร ด า เนิ น ก า ร จะ อ อ ก ไ ป เก็ บแห ล่ ง เพ า ะ เก็ ดตั บเต่ าที่ ส าคั ญ ใ น
จ. พระนครศรีอยุธยา แต่ติดปัญหาที่เมื่อเริ่มโครงการ ฤดูการเก็บเห็ดตับเต่าหมดลงแล้ว จึงไม่มีตัวอย่างเพื่อ
มาศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมได้ ซึ่งปัญหาที่เกิด เกิดจากกระบวนการเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ล่าช้าไม่ทันการณ์ ประกอบกับการศึกษาดีเอ็นเอขอเห็ดยังไม่เคยทดลองศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ หากงบประมาณผ่านมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วกว่าจี้อาจทาให้การศึกษาในกิจกรรมย่อยนี้สาเร็จได้

ภาพการทาการการลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์พิมพ์ดีเอ็นเอ
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8. โครงการการใช้พืชกระจับในการบาบัดน้าเสีย
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมที่.1 เทคนิคการปลูกพืชกระจับ
โดยการวางแผนการทดลองแบบ t- test กาหนดให้ 3 ซ้า/treatment
-treatment 1 : ปลูกต้นด้วยดิน
-treatment 2: ลอยในน้า
วัดการเจริญเติบโตของพืช ความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
ทดลองนาน 1 เดือน
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด้านน้าหนักและเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
treatment
ปลูกต้นด้วยดิน
น้าหนักเริ่มต้น
84.12
น้าหนักสุดท้าย
178.13
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ เริ่มต้น
9.78
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ สุดท้าย
15.47

ลอยในน้า
79.45
184.12
9.46
16.13

การเจริญเติบโตของกระจับทั้งสองชุดการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติด้านน้าหนักและ
เส้นผ่าศูนย์กลางของกอ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าวัสดุปลูกทั้งสองรูปแบบสามารถใช้ในการปลูกกระจับได้
ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกระจับได้นิยมเทคนิคการปลูกแบบฝังต้นลงในดินแบบปักชา แต่การเลี้ยงของผู้
กระจับที่เป็นปลาสวยงามจะนิยมเอาต้นกระจับลอยน้า
ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับรายวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการประมง ที่มีหน่วยเรียน
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้า
-

รูปแบบ DNA Finger Print
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ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลในการทดลองกิจกรรมที่ 1 และ 2
กิจกรรมที่ 2 ประสิทธิภาพของกระจับในการบาบัดน้าเสีย (สาขาวิชา)
โดยการวางแผนการทดลองแบบ CRD กาหนดให้ 3 ซ้า/treatment
-treatment 1 : พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 10 %
-treatment 2: พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 25 %
-treatment 3: พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 50 %
วัดคุณภาพน้าเริ่มต้น DO, pH, Conductivity, TDS, Temp, BOD
วัดการเจริญเติบโตของพืช ความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
ทดลองนาน 3 เดือน
ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านน้าหนักและเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
treatment
พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 10 %
น้าหนักเริ่มต้น/กอ
81.04
น้าหนักสุดท้าย/กอ
178.13
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ เริ่มต้น
11.13
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ สุดท้าย
13.47
% ไนโตรเจนที่ลดลง
8.45

25 %
81.63
184.12
12.01
14.14
8.97

50%
82.14
11.67
15.13
11.2
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การเจริ ญ เติ บ โตของกระจั บ ทั้ ง สามชุ ด การทดลองไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ ด้ า นน้ าหนั ก และ
เส้นผ่าศูนย์กลางของกอ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าพื้นที่ปลูกต้นกระจับ ทั้งสามรูปแบบสามารถใช้ในการปลูก
กระจับได้ แต่ถ้าพิจารณาข้อมูลด้าน% ไนโตรเจนที่ลดลงพบว่าการปลูกกระจับที่มีสัดส่วนเยอะสามารถลด
ปริมาณไนโตรเจนในน้าลงได้สูงสุดประมาณ 11.2 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากการปลูก 10 และ 25% อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับรายวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการประมง ที่มี หน่วยเรียนเครื่องมือ
วิเคราะห์คุณภาพน้า

ภาพที่ 2 การเก็บข้อมูลในการทดลองกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ประสิทธิภาพของกระจับในการบาบัดน้าเสีย (พื้นที)่
โดยการวางแผนการทดลองแบบ RCRD กาหนดให้ 3 ซ้า/treatment โดยให้ location เป็นบล็อก
ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างสามจุด คือ 1 บ้านเสธ 2 บ้านปูาสามสาว และ 3 บ้านผู้ใหญ่หนุ่ม ทดลองปลูกกระจับ
ในแพไม้ไผ่ขนาด 1*1.5 เมตร
-treatment 1 : พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 10 %
-treatment 2: พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 25 %
-treatment 3: พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 50 %
วัดการเจริญเติบโตของพืช ความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
ทดลองนาน 2 เดือน
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ผลการทดลอง
ตาราง3 การเจริญเติบโตด้านน้าหนักและเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ
treatment
พื้นที่ปลูกต้นกระจับ 10 %
น้าหนักเริ่มต้น/กอ
76.13
น้าหนักสุดท้าย/กอ
184.12
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ เริ่มต้น
12.13
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ สุดท้าย
17.14
% ไนโตรเจนที่ลดลง
2.18

25 %
77.16
180.97
11.97
16.79
2.18
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50%
79.12
186.13
11.67
16.45
2.18

การเจริญเติบโตของกระจับ ทั้งสามจุดการทดลองมีแตกต่างทางสถิติด้านน้าหนักและเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของกอ ดัง นั้นจะกล่าวได้ว่า พื้นที่ปลูกต้นกระจับ ทั้งสามรูปแบบสามารถใช้ในการปลูกกระจับได้ แต่ถ้า
พิจารณาข้อมูลการเจริญเติบโตพบว่าจุดบ้านปูาสามสาวมีการเจริญเติบโตดีสุด อาจจะเพราะเกษตรกรมี
ความสนใจติดตามเมื่อนกมาเขี่ยกินหอยและค้นกระจับพลิกขึ้น เกษตรกรจะพายเรือไปกลับให้ทุกวัน ส่งผล
ให้จานวนต้นที่รอดมีมากกว่าจุดอื่น ด้าน% ไนโตรเจนที่ลดลงพบว่าการปลูกกระจับที่มีสัดส่วนเยอะ
สามารถลดปริมาณไนโตรเจนในน้าได้ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจจะเนื่องจากแหล่งน้าที่แช่เป็นแหล่งน้าเดี่ยวกัน
ไนโตรเจนลดลงได้สูงสุดประมาณ 2.18 เปอร์เซ็นต์
กระจับสามารถลดปริมาณไนโตรเจนที่มีในน้าลงได้ ในเดือนแรกมีการเจริญเติบโตที่ดีมาก เก็บข้อมูล
การเจริญ เติบ โตและทาการทดลองซ้ าในเดือนที่ 2 แต่พบว่าการทดลองของเดือนนี้มีปั ญ หาเรื่อ งการ
เจริญเติบโตของกระจับที่น้อยลง โดยมีลักษณะกอและขอบใบเน่ากร่อน การเจริญโตเมื่อสิ้น สุดหนึ่งเดือน
มีน้าหนักสุดท้ายต่ากว่าน้าหนักเริ่มต้นข้อมูลที่นาเสนอจึงเป็นข้อมูลเพียงเดือนเดียว ด้วยประสบปัญหาเรื่อง
การเจริญเติบโตน้อยลง โดยมีลักษณะผ่อและขอบใบเน่ากร่อนโตไม่ดี ระยะเวลาที่ทดลองเป็นช่วงเวลาที่
เกษตรกรผู้เพาะกระจับจะไม่นิยมเลี้ยงเนื่องจากมีปั ญหาประจาปี ผู้วิจัยต้องการทาการทดลองซ้าในส่วน
เดือนที่ 2 อีก ครั้ง แต่ได้นาต้นกระจับมาทดลองเพาะที่ส าขาพบว่าตั้ง แต่เมษายนจนถึ ง ปัจจุบั น จะพบ
ลักษณะการกร่อนของต้นกระจับบริเวณขอบใบ จึงไม่สามารถทาการทดลองได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอคืนเงินใน
งวดที่สองจานวน 10,645 บาท
ได้บูรณาการในวิชาเรียนกับรายวิชาการจัดการคุณภาพน้าในบ่อปลา ที่มีหน่วยเรียนเครื่องมือวิเคราะห์
คุณภาพน้า
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ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลในการทดลองกิจกรรมที่ 3
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ภาพที่ 4 กระจับเดือนที่ 1
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ภาพที่ 5 กระจับเดือนที่ 2และ3

ภาพที่ 6 นักศึกษาช่วยวิเคราะห์คุณภาพน้า
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กิจกรรมที่ 4 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปสนใจต่อสิ่งแวดล้อมทางน้าและการอนุรักษ์
พืชน้า เช่น กระจับ
จัดนิทรรศการที่วันเด็กที่ชุมชนสามเรือนและจัดนิทรรศการให้กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา 10 มิถุนายน 2560

ภาพที่ 7 นิทรรศการที่วันเด็กที่ชุมชนสามเรือน
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ภาพที่ 8 นิทรรศการที่วันเด็กที่ชุมชนสามเรือน

ภาพที่ 9 จัดนิทรรศการให้โรงเรียนมัธยมในโรงเรียนเข้าชม 10 มิถุนายน 2560
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9. โครงการการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากร
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการปลูกต้นไม้ จานวน 26 ชนิด ณ บริเวณอ่างเก็บน้าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วม
สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะ 5 ปีที่ ห้า (1 ตุ ลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) และท่า น
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ได้ลงนามใน ประกาศที่ อพ.สธ.68/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้การดาเนินงานของ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อใช้ในการเตรียมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
3. เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
4. เพื่อศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. เพื่อสรุป ผลการด าเนิ นงานโครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ชอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2559 และจัดทาแผนงานปี 2560
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กิจกรรมโครงการ
1. โครงการสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
2. โครงการกระจับกับการอนุรักษ์สายน้าและสร้างจิตสานึกเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
3. โครงการการสารวจและอนุรักษ์เรือในคลองโพธิ์ ต.สามเรือน

สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุน โครงการการอนุรั กษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ดาเนิ น
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มีการดาเนินการจัดประชุมดังนี้
1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มทร.สุวรรณภูมิ-อพ.สธ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
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2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2560
ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาพการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

ภาพการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
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ภาพการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2560

ภาพการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2560

ภาพการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
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ภาพการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2560

ภาพการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ภาพการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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ภาพการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดนิทรรศการ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์จากมันเทศ
- ผลิตภัณฑ์จากมันนก
- ผลิตภัณฑ์จากกระจับ
- ผลิตภัณฑ์จากดอกนมแมว
- ผลิตภัณฑ์จากกระจับ
- ผลิตภัณฑ์จากโคกกระออม
- ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก

70

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา
จัดกิจกรรมวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานอนุรักษ์
- การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ภายใต้โครงการอนุรักษ์
- ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 300 คน ได้แก่
1. ครูและนักโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
- โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
- โรงเรียนบางไทรวิทยา
- โรงเรียนอุทัย
- โรงเรียนหนองน้าส้มวิทยาคม
- โรงเรียนบางปะหัน
2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จาก 4 คณะ ดังนี้
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปะศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน 2560
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้
- การเก็บและการเย็บตัวอย่างพรรณไม้
- การดองตัวอย่างพรรณไม้
- การศึกษาเส้นใยพรรณไม้
- การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี ทั้งหมด 300 คน ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่สนองพระราชดาริในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน และกาลังส่งประเมินเพื่อขอรับปูายพระราชทาน
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ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
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ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
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กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานปี 2560
จัดทาเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2560
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2. โครงการกระจับกับการอนุรักษ์สายน้าและสร้างจิตสานึกเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การประชุ ม/เสวนา/สัม มนา ประชุม เสวนา ในการน าพื ชท้อ งถิ่ นใหม่ม าใช้ รองรั บ
ใน กิจกรรมการท่องเที่ยวนิเวศเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสารวจพืชท้องถิ่น
และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสาน ถ่ายทอดความรู้ และการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น และมรดกภูมิปัญญาผ่าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวิธีการนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้น
ที่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ ในส่วนอาจารย์และนักศึกษาก็จะได้ประยุกต์ การทาการเกษตรในพื้นที่มา
ใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยมี อบต.สามเรือน เป็นผู้สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในตาบล
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน สารวจพันธุกรรมพืชท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
เพื่อศึกษา วิธีเพาะปลูกและวิธีการสร้างรายได้จากการขายกระจับชาวตาบลสามเรือนและนักศึกษาที่ร่วม
โครงการเดินทางศึกษาดูงาน ณ กลุ่มทาอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง เพื่อศึกษาวิธีการบริหาร
จัดการ และนาไปประยุกต์ใช้ในตาบลสามเรื อนจากการจัดกิจกรรม ชาวตาบลสามเรือนและนักศึกษาได้ลง
พื้นที่ศึกษาวิธีการปลูกกระจับ การสร้างรายได้จากการปลูกกระจับส่วนนักศึกษาก็จะมองเห็นช่องทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและได้ศึกษารูปแบบวิธีบริหารจัดการทาอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัด
อ่างทอง เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตาบล
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กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการ โครงการกระจับกับการอนุรักษ์สายน้าและสร้างจิตสานึก เพื่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
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3. โครงการการสารวจและอนุรักษ์เรือในคลองโพธิ์ ต.สามเรือน
ผลการดาเนินงาน
ลงพื้ น ที่ ส ารวจเรื อ ในท้ อ งถิ่ น ต าบลสามเรื อ นและต าบลตลิ่ ง ชั น อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจัดนิทรรศการในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนาเสนอผลงานนักศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 )

ภาพเรือที่สารวจพบในพื้นที่ตาบลสามเรือน และตาบลตลิ่งชัน

ภาพการจัดนิทรรศการแสดงเรือชนิดต่างๆ
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชอาหารในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทาให้
ส่งผลการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นความสะดวก ส่งผลให้พืชในท้องถิ่นที่ไม่มีการพัฒนา การผลิต
ถูกละเลย และอาจสูญหายไปทั้งชนิดพันธุ์พืช และภูมิปัญญาในการนาพืชเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ การผลิตพืช
เชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการผลิตพืชเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและรูปแบบการผลิตส่วนใหญ่มีการ
ใช้สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืช ทาให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในท้องถิ่นต่างๆ มีพืชหลาย
ชนิดที่ใช้บริโภคเป็นอาหารได้ และสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อความมั่นคงอาหารในชุมชนได้ เนื่องจากมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และหลายชนิดมีรายงานถึงคุณค่า
ทางโภชนาการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตรกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร ถ้าชุมชนต่างๆ ละเลยพืชในท้องถิ่น
ทาให้ต้องพึ่งพาพืชจากแหล่งอื่นๆ จึงมีความเสี่ยงที่ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นสูญหายพร้อม
กับชนิดของพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของความมั่นคงอาหารของชุมชน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาต่อยอดความรู้ของท้องถิ่น
จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชอาหารในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน เพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจมีความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากพืชในท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
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สถานที่ดาเนินการ ตาบลกบเจา อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สรุปผลการดาเนินงาน
1. ลงพื้นที่สารวจผักพื้นบ้านที่ ตาบลกบเจา อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. สารวจได้ผักพื้นบ้าน จานน 5 ชนิด คือ ดอกสลิด ดอกโสน ผักปลัง ดอกโสน และดอกแค ซึ่งมีอยู่
ในท้องถิ่นและมีราคาตกต่าแต่คุณค่าทางโภชนาการ

3. ได้ถ่า ยทอดองค์ ความรู้เ กี่ยวกับประโยชน์แ ละคุณค่าของผักพื้นบ้ าน เพื่อ ให้ชุมชนตระหนักถึ ง
ความสาคัญของผัก 5 ชนิด
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4. ได้ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน 5 ชนิด โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าพริกและข้าว
เกรียบรสชาติต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักพื้นบ้าน 5 ชนิดและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
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น้าพริกเผาผัก

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. หอมแดง
2. กระเทียม
3. พริกชี้ฟูาแห้ง
4. พริกขี้หนูแห้ง
5. น้าตาลปี๊บ
6. น้ามันพืช
7. กะปิ
8. เกลือ
9. ผักพื้นบ้านลวกสุก
10. น้ามะขามเปียก
11. กุ้งแห้ง

15%
10%
15%
5%
10%
15%
5%
2%
15%
5%
3%

กระบวนการผลิต
1. เลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีตามน้าหนักที่ต้องการใช้
2. พริกชี้ฟูาแห้งตัดเป็นท่อน ๆ พริกขี้หนูแห้ง ล้างน้าสะอาด ใส่ในกระชอนให้สะเด็ดน้า
3. ปอกหอมแดง กระเทียม ล้างน้าสะอาด ใส่ในกระชอนให้สะเด็ดน้า จากนั้นนามาซอย
4. นาหอม กระเทียม พริกขี้หนูแห้ง พริกชี้ฟูาแห้งเข้าตู้อบลมร้อนนาน 2 ชั่วโมง จากนั้นนามาทอด
5. ตัดแต่งผักพื้นบ้าน จากนั้นนาไปต้ม/ลวกผักพื้นบ้านให้สุก บดละเอียด
6. นาส่วนผสมในข้อ 3-5 ใส่เครื่องบด
7. กุ้งแห้งเลือกสิ่งสกปรกหรือสิ่งเจือปนออกจากนั้นนาไปปั่นละเอียด
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8. กะปินาไปห่อใบตองและย่างไฟให้หอม ผสมส่วนผสมในข้อ 6 7และ ข้อ8 ปรุงรสด้วยน้า
มะขามเปียก น้าตาลปี๊บและเกลือ
9. ใส่น้ามันในกระทะเล็กน้อย ผัดส่วนผสมให้เข้า ชิมรสอีกครั้ง
11. บรรจุขวด
ข้าวเกรียบผัก

ส่วนผสม
แปูงมัน
ผักลวก/ต้ม บดละเอียด
น้าตาลทราย
น้าเดือด

82%
8%
3%
17%

วิธีทา
1. ผักพื้นบ้าน ผ่านการตัดแต่ง นาไปอบต้ม/ลวกจากนั้นบดละเอียด ชั่งน้าหนักตามส่วน
2. นาแปูงมัน น้าตาลทราย และผักบดละเอียด ผสมให้เข้ากันเติม น้าเดือด นวดผสมจนเนื้อเนียน ถ้า
ส่วนผสมแห้งให้ค่อยๆเติมน้าเดือดเมื่อได้ที่ควรลองปั้นดูให้นิ่มพอดี ถ้าแข็งเกินไป ข้าวเกรียบจะแตก
3. เมื่อปั้นเป็นแท่งกลมยาวห่อด้วยใบตอง หรือพลาสติกห่ออาหาร นึ่ง ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง
ขึ้นกับขนาดของแท่งข้าวเกรียบ
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4. เมื่อนึ่งเสร็จพักไห้เย็น จากนั้นนาไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้ผิวนอกแข็งสะดวกในการหั่น
5. หั่นข้าวเกรียบที่นึ่งแล้วเป็นชิ้นบาง ๆ ด้วยเครื่องหั่นหรือด้วยมือ แล้วตากแดดประมาณ 1-2 แดด หรือ
อบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน
6. เมื่อแห้งสนิทดีแล้ว เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เวลารับประทานนามาทอดในน้ามันร้อน ๆ
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
โครงการจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย)
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญ ญา ด้ ว ยสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว พร้ อ มกั บ การขยายตั ว ของ
สังคมเมือง ทาให้สิ่งเหล่านี้ถูกทาลาย ถูกละเลย และอาจสูญหายไปในที่สุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความมั่นคงทางอาหารพื้นบ้านและการพึ่ง พาตนเองของชุมชน
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ของท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนประสบความสาเร็จจึงได้ดาเนินงานโครงการ
จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ. – มทร.สุวรรณภูมิ) เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลหรือประชาชน
ได้เข้าถึงข้อมูลการดาเนินโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสู ญ เสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกั บ
พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ประจาท้องถิ่นว่าจะสูญหาย จึงได้ศึกษาและกาหนดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
(อพ.สธ. – มทร.สุวรรณภูมิ) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อสร้างโครงข่ายและ
เผยแพร่ พัน ธุก รรมประจาถิ่น กับ หน่ วยงานที่ ร่ว มสนองพระราชด าริ ฯ โครงการอนุรั กษ์ พัน ธุก รรมพื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเป็นแหล่งรวบรวม สืบค้นข้อมูล
ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานโครงการสนองพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามราชกุมารี

สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สรุปผลการดาเนินงาน
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์และโทรสาร 035 - 709096

