รายงานประจําป 2557

ผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่ 5 (ต.ค.2554 – ก.ย.2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปงบประมาณ 2557 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ในวงเงิน
งบประมาณ 1,470,300 บาท ตามแผนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานรวมกับ หนวยงานตางๆใน
พื้นที่ และชุมชนใกลเคียง จําแนกผลการดําเนินงานตามกรอบกิจกรรมของโครงการดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดํา เนินงาน โครงการอนุรักษพั นธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประจํา ป 2557 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
4 วิทยาเขต 1,470,300
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มงคลตะวันออก
(งปม.แผนดิน)
กรอบกิจกรรมที่ 1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร
920,300
ประกอบดวย 3 กิจกรรม จํานวน 3 โครงการ
1. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
-

2. กิจกรรมสํารวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช

- โครงการสํารวจความหลากหลายของพรรณไมน้ํ าในพื้นที่อําเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด
จันทบุรี
- โครงการสํารวจความหลากหลายเฟรนสวนในพื้นที่อําเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด
จันทบุรี และเพาะขยายพันธุเฟรนสายทองถิ่น คืนสูธรรมชาติ

3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- โครงการศูนยเรียนรูพันพรรณพฤกษา

60,000
30,000
30,000
860,300
860,300

วข. จันทบุรี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร

นายสุพจน แวงภูลา

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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กรอบกิจกรรมที่ 2 กรอบการใชประโยชน
ประกอบดวย 3 กิจกรรม จํานวน 7 โครงการ

330,000

4. กิจกรรมอนุรักษและใชป ระโยชนพันธุกรรมพืช

450,000
50,000

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการหมัก ของน้ําสมสายชูจากเงาะ

40,000

- โครงการผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร

150,000

- โครงการรวบรวมชนิดของอาหารพื้นบ านจากพืชทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
- โครงการใชประโยชนจากผักทองถิ่นเพื่อผลิตอาหาร

30,000

- โครงการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและองคประกอบทางชีวเคมี ในลําใยเถาลําใยตน
และการนําไปใชประโยชน

- โครงการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นและดูแลรักษา
- โครงการศึกษารวบรวมขอมูลภู มิปญญาทองถิ่นกับการใชประโยชนและการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
- โครงการขยายขนาดกํ าลังการผลิตภัณฑน้ําตาลเงาะเชิงพาณิชย

5.กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- ไมมีโครงการยอ ย

6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ
- ไมมีโครงการยอย

กรอบกิจกรรมที่ 3 กรอบการสรางจิตสํานึก
ประกอบดวย 2 กิจกรรม จํานวน 1 โครงการ
7. กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

40,000

ดร.วิริยา นิต ยธีรานนท
ผศ. สุปราณี
เลาห
กิตติกูล และคณะ
ดร.บุญฑริกา สุมะนา
และคณะ
อ.วรรณศิริ หิรัญเกิด และ
คณะ
ผศ.สุภร พงษสําราญและคณะ

30,000

ผศ.มาโนชญ กูลพฤกษี

30,000

นายสุพจน แวงภูลา

80,000
(งบรายจ ายอื่น )
000
000

ผศ. สุปราณี
เลาห
กิตติกูล และคณะ
นายสุพจน แวงภูลา

100,000
-

-

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ
สําเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวมทั้งสิน้

100,000

แผนกโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1,470,300

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ตัวอยางภาพการดําเนินงาน
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
สรุปงานในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
ดําเนินงานในพื้นที่ปาปกปกพันธุกรรมพืช โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 4 ครั้ง
ตัวอยางการดําเนินงาน
การดําเนินงานปองกันไฟปา และปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาปกปกพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ 469 ไร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมปลูกสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
สรุปการดําเนินงานในกิจกรรมสํารวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช
การดําเนินงานของหนวยงาน
รวบรวมพันธุพืชจํานวนสายพันธเฟรนทองถิ่นและเพาะขยายพันธุเฟรนสายทองถิ่นคืนสูธรรมชาติ จํานวน 20 ชนิด สํารวจ
พรรณไมน้ําในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฎจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 3 ชนิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 3 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการสํารวจความหลากหลายเฟรนสายในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฎจังหวัดจันทบุรีและเพาะขยายพันธุเฟรนสายทองถิ่น
คืนสูธรรมชาติ รวบรวมเฟรน 3 ชนิด
2. โครงการสํารวจความหลากหลายของพรรณไมน้ําในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฎจังหวัดจันทบุรี รวบรวมเฟรน 3 ชนิด
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สรุปการดําเนินงานในกิจกรรมสํารวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช
ดําเนินงานกิจกรรมกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจํานวน 2 โครงการ
การดําเนินงานของหนวยงาน
ดําเนินงานปลูกพันธุไมจํานวน 25 ชนิด รวมทั้งสิ้น 250 ตน นเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นและดูแลรักษาขยายพันธุมันดง ปลูกซอม
และดูแลรักษาแปลงปลูกรวบรวมพันธุไม
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการอุทยานอนุรักษพันธุกรรมพืชปลูกรวบรวมพันธุไมจํานวน 30 ชนิด 300 ตน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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2. โครงการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นและดูแลรักษาขยายพันธุมันดง ปลูกซอม และดูแลรักษาแปลงปลูกรวบรวมพันธุไม
โครงการอุทยานอนุรักษพันธุกรรมพืชปลูกรวบรวมพันธุไมจํานวน 30 ชนิด 300 ตน

ปลูกรวบรวมพันธุไมตนเสม็ด

ปลูกรวบรวมพันธุไมตนจิกน้ํา

โครงการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นและดูแลรักษาขยายพันธุมันดง ปลูกซอม และดูแลรักษาแปลงปลูกรวบรวมพันธุไม

มันดงในกระบะปลูกเจริญขึ้นคางไมไผ

ปลูกซอมไมปายืนตน

ตัดแตงกิ่งไมปายืนตน

2. กรอบการใชประโยชน
โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังนี้
กิจกรรมอนุรักษและการใชประโยชนพันธุกรรมพืช
สรุปการดําเนินงานในกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
ดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช จํานวน 8 โครงการ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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การดําเนินงานของหนวยงาน
โครงการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและองคประกอบ ทางชีวเคมีในลําไยเถา ลําไยตนและการนําไปใชประโยชน
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสมหมักสายชูจากเงาะ มังคุด
โครงการผลิตผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร น้ําสมสายชูห มักจากเงาะ
โครงการรวบรวมชนิดของอาหารพื้นบานจากพืชทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
โครงการใชประโยชนจากผักทองถิ่นเพื่อการผลิตอาหาร
โครงการเพาะขยายพันธพืชทองถิ่นและการดูแลรักษา
โครงการขยายขนาดกําลังการผลิตน้ําตาลเงาะเชิงพาณิชย
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสมหมักสายชูจากเงาะ มังคุด

1
2
ภาพแสดงความแตกตางของกรดนาสม กอนเติมและหลังเติมสารละลายเบนโทไนท
(1)กรดนาสมกอนเติมสารละลายเบนโทไนท (2)กรดนาสมหลังเติมสารละลายเบนโทไนท
โครงการใชป ระโยชนจากผักทองถิ่นเพื่อการผลิตอาหาร
ตนกระดอม
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา :ผลออนแหงสีน้ําตาล มีลักษณะภายนอกเปนผลรูปคลายกระสวยหรือรูปรี แหลมหัวทาย
ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เสนรอบวง 5-7 เซนติเมตร ผิวสาก มีสัน 10 สันมีเนื้อสีน้ําตาล เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี
จํานวนมาก เปนริ้ว ๆสีน้ําตาลไหม มีกลิ่นฉุน
ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี : ปริมาณความชื้นไมเกิน 10% ปริมาณเถารวมไมเกิน 10% ปริมาณเถาที่ไมละลายในกรดไม
เกิน 1% และปริมาณสารสกัดเฮกเซน แอลกอฮอล และน้ําประมาณ 8, 7 และ 26% w/w ตามลําดับ
สรรพคุณ : ตํารายาไทย : น้ําตม เมล็ดรับประมานเปนยาลดไขแกพิษสําแลง เปนยาถอนพิษจากการกินผลไมที่เปนพิษ
บางชนิด ถอนพิษจากพืชพิษขับน้ําลาย ชวยยอยอาหาร ขับน้ําดี บํารุงธาตุ รักษาโรคในการแทงลูก ผลบํารุงน้ําดีผลออนรสขม
บํารุงน้ําดี แกดีแหงดีฝอ คลั่งเพอ คุมดีคุม ราย เจริญอาหาร แกสะอึก ดับพิษโลหิต บํารุงมดลูก แกไขรักษามดลูกหลังการแทง หรือ
การคลอดบุตร แกมดลูกอักเสบ ถอนพิษผิดสําแดง ตม น้ําดื่มบํารุงโลหิตทั้งหาสวน (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล)บํารุงธาตุเจริญอาหาร
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ถอนพิษผิดสําแดง แกไขกลับไขซ้ํา รักษามดลูกหลังจากการคลอดบุตรเจริญอาหาร บํารุงน้ําดี บํารุงน้ํานม แกไข แกไขจับสั่น ดับพิษ
รอน
ตนกระดอม(ตอ)
ตํารายาพื้นบานอีสาน : ใชผลตมน้ําดื่มบํารุงโลหิต เปนสวนประกอบในตํารับยาหอมนวโกฐยาหอมอินทจักรและตํารับยา
แกไขจันทนลีลา
ขอควรระวัง : ผลออนกินไดผลแกและผลสุกมีพิษหามรับประทาน
รูปแบบและขนาดวิธีใชยา : แกไข ใชผลแหงครั้งละ 15-16 ผล หรือหนักประมาณ 10 กรัมตมกับน้ําพอประมาณ เคี่ยวใหเหลือ 1
ใน 3 เอาน้ําดื่ม กอนอาหารเชา และเย็นหรือเวลามีอาการ
องคประกอบทางเคมี :
สารขม :cucurbitanemonodesmodidicdiglyceride
สารกลุมอื่นๆ : neolignan, nucleic acids, terpenoids, cerebroside, fatty acids และสารกลุม phenolic
การศึกษาทางเภสัชวิทยา : ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือดทําใหกลามเนื้อเรียบหดตัว
การศึกษาทางพิษวิทยา : เมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง หรือปอนสารสกัดผลแหงดวยแอลกอฮอล:น้ํา (1:1) ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม แก
หนูถีบจักร ไมพบพิษ(ฐานขอมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557)

กระดอม

แกงกะทิกระดอมหมูยาง

ตน โหรา (เตาเกียด)

สรรพคุณสมุนไพร:
หัว ราก รสเมาเบื่อ ขับเสมหะ แกหอบหืด แกโรคผิวหนัง เรื้อน มะเร็ง คุดทะราด(2)
ตน รสขม เผ็ดรอน กลิ่นหอมฉุน รับประทานแกโรคตับ ปอดพิการ
หัว (เหงา) รสเย็น กลิ่นหอมฉุน ชักตับ ชักดาก แกตับปอดพิการ แกตับทรุด เนื่องจากชอกช้ํา (1)
หัว เมื่อนํามาบดเปนผงใชผสมกับใบยาสูบ และยานัตถุได ซึ่งหัวนี้จะมีกลิ่นหอม และเมื่อนํามากลั่นดวยไอน้ําจะไดน้ํามัน
หอมสีเหลือง จะมีฤทธิ์กระตุน (stimulant) นอกจากนี้หัวยังใชผสมกับเครื่องเทศใสแกงทําใหมีรสหอมอีกดวยทั้งตน นํามาตําแลวใช
ทาแกโรคผิวหนัง
พิกัด: โหราทั้ง 5 คือ จํากัดจํานวนตัวยาที่ชื่อโหรา 5 อยาง ไดแกโหราอมฤต โหรามิคสิงคลี โหราบอน
โหราเดือยไก โหราเทาสุนัข สรรพคุณ แกพิษสัตว ทําใหอาเจียน ขับลม ขับระดู ขับโลหิตช้ํา
โหราพิเศษ 6 คือ จํากัดจํานวนตัวยาชื่อโหราพิเศษ มี 6 อยาง คือโหราผักกูด โหราขาวเหนียว โหราเขาเนื้อ โหราเขากระบือ โหรา
ใบกลม โหรามหุรา สรรพคุณ แกโรคพยาธิผิวหนัง กลาก เกลื้อน เรื้อน มะเร็ง คุดทะราด พยาธิบาดแผล
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โหราพิเศษ 8 คือ จํากัดจํานวนตัวยาชื่อโหราพิเศษ มี 8 อยาง คือ โหราผักกูด โหราขาวเหนียว โหราเขาเนื้อ โหราเขากระบือ โหรา
ใบกลม โหรามหุรา โหรามโหรา โหรามังโหรา สรรพคุณ แกโรคพยาธิผิวหนัง กลาก เกลื้อน เรื้อน มะเร็ง คุดทะราด พยาธิบาดแผล
แกบาดทะยัก แกพิษสัตวกัดตอย(วุฒ,ิ 2540)

โหรา (เตาเกียด)

แกงสมเตาเกียดกุงสด

ตนกระทือ

สรรพคุณ : บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด บิด ปวดมวนในทอง
วิธีและปริมาณที่ใช :
• ราก- แกไขตัวเย็น แกไขตางๆ แกไขตัวรอน แกเคล็ดขัดยอก
• เหงา- บํารุงน้ํานม แกปวดมวนในทอง แกบิด บิดปวงเบง
- แกทองอืด ทองเฟอ ปวดทอง ขับผายลม ขับปสสาวะ
- แกจุกเสียด แกเสมหะเปนพิษ
- ขับน้ํายอย เจริญอาหาร
- เปนยาบํารุงกําลัง
- แกฝ
• ตน- แกเบื่ออาหาร ชวยเจริญอาหาร ทําใหรับประทานอาหารมีรส แกไข
• ใบ- ขับเลือดเนารายในเรือนไฟ แกเบาเปนโลหิต
• ดอก- แกไขเรื้อรัง ผอมแหง ผอมเหลือง บํารุงธาตุ แกลม
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กระทือ

รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสีย ด และปวดทอง
บิดโดยใชหัวหรือเหงากระทือสด ขนาดเทาหัวแมมือ 2 หัว
(ประมาณ 20 กรัม ) ยางไฟพอสุก ตํากับน้ําปูนใสครึ่งแกว
คั้นเอาน้ําดื่มเวลามีอาการบางทองถิ่นใชหัวกระทือประกอบ
อาหาร เนื้อในมีรสขมและขื่นเล็กนอย ตองหั่นแลวขยํากับ
น้ําเกลือนานๆกระทือเปนพืชที่มีสารอาหารนอย
สารเคมี : Afzelin, Camphene, Caryophyllene
น้ํามันหอมระเหย : Zerumbone, Zerumbone Oxide(สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, 2557)

แกงเผ็ดกระทือหมูปา

กระวาน

สรรพคุณ :ราก แกโลหิตเนาเสีย ฟอกโลหิต แกลม เสมหะใหปดธาตุ รักษาโรครํามะนาด หัวและหนอ
ขับพยาธิในเนื้อใหออกทางผิวหนัง เปลือก แกไข ผอมเหลือง รักษาโรคผิวหนัง แกไขอันงวงเหงา ขับเสมหะ บํารุงธาตุ แกไขอันเปน
อชินโรค และอชินธาตุ แกน ขับพิษราย รักษาโรคโลหิตเปนพิษ
กระพี้ รักษาโรคผิวหนัง บํารุงโลหิต ใบ แกลมสันนิบาต แกสันนิบาตลูกนก ขับผายลม ขับเสมหะ แกไขเพื่อลม รักษา
โรครํามะนาด แกลมเสมหะใหปดธาตุ แกไขเซื่องซึม แกลม แกจุกเสียด บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แกไขอันงวงเหงา ผลแก รสเผ็ด
รอน กลิ่นหอม ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย (Essential oil) 5-9เปอรเซนต มีฤทธิ์ในการขับลม (Carminative) และฤทธิ์ในการ
ยับยั้ง การเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ขับโลหิต บํารุงธาตุ แกลมในอกใหปดธาตุ แกลมเสมหะใหปดธาตุ แกลมเจริญอาหาร
รักษาโรค รํามะนาด แกลมจุกเสียดแนนเฟอ แกลมสันนิบาต ผลแกของกระวานตากแหง ใชเปนเครื่องเทศเมล็ด แกธาตุพิการ
อุจจาระพิการ บํารุงธาตุ เหงาออน ใชรับประทานเปนผักได มีกลิ่นหอมและเผ็ดเล็กนอย
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กระวาน

ไกผัดเผ็ดกระวาน
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