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การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ ”
ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารรับรองสำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ กรุงเทพฯ
มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมและแสดงนิทรรศการ เรื่องทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต
ทีจ่ ะมีขน้ึ ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2546 โดยคุณแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ผูอ้ ำนวยการโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ เป็นประธานทีป่ ระชุม จากการประชุมได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้ดังนี้คือ
1. เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ
พระชันษา และทรงดำเนินโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ ครบ 10 ปี
2. เพือ่ เป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรกั ษ์และพัฒนา
ทรัพยากรของประเทศ
3. เพือ่ เผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ านของคณะปฏิบตั งิ านวิทยาการจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ
ทีร่ ว่ มสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ
4. เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ทีด่ ำเนินงานในการอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติได้นำเสนอผลงานรับทราบ
การดำเนินงานซึง่ กันและกัน ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ความคิดเห็น
5. เพือ่ ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะร่วมสนองพระราชดำริ ในการให้เกิดเครือข่ายทีถ่ าวรเพือ่ การอนุรกั ษ์
พัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยต่อไป
พร้อมทั้งสรุปการดำเนินงาน การเตรียมพร้อมในการจัดงาน ของทุกฝ่าย เช่น พื้นที่ที่จัดงาน ฝ่ายพิธีการ
ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายปฏิคมต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ถ้อยแถลง
สวัสดีค่ะ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่านค่ะ ฉบับนี้คณะผู้จัดทำก็มีเรื่องเกี่ยวกับงาน
การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เรือ่ งทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ ทีจ่ ะมีขน้ึ ระหว่างวันที่ 9 - 15
พฤษภาคม 2546 ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร น้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่จะมาร่วมจัดนิทรรศการ เตรียมตัวกันหรือยังคะ ถ้ายังก็รีบดำเนินการกันนะคะ
ส่วนจุลสารฉบับนีก้ เ็ ช่นกัน มีเนือ้ หาเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจมากมายๆ เช่น เรือ่ งการทำไวน์มงั คุด
โครงสร้างภายนอกของพืช ต่อจากฉบับที่ 1 ก็น่าสนใจอีกเช่นกัน มุมสรรสร้างจากสมาชิก ก็มีนิทานเรื่อง
ประดูค่ ชู่ วี ติ ทีน่ า่ สนใจ น่าอ่าน จากน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนยอแซฟวิทยา
และมีรายงานล่าสุดความก้าวหน้าของการเตรียมงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เรือ่ งทรัพยากรไทย :
ธรรมชาติแห่งชีวติ แจ้งให้สมาชิกทราบด้วยคะ

แนะนำทีป่ รึกษาและประสานงาน
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ

ประวัติ

ชือ่ - สกุล : นางประสพศรี เตมียบุตร
ตำแหน่งรับราชการ-ทำงาน(สุดท้าย) : ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ผูต้ รวจราชการ
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ตำแหน่งปัจจุบนั : ทีป่ รึกษาและประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาชิกทีร่ บั ผิดชอบ : โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตการศึกษา 7
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ : - ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานโครงการ
- เยีย่ มเยียนให้คำแนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่
นครสวรรค์ พิจติ ร กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ฯลฯ
ทีอ่ ยู:่ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ กทม. 10303
ทีบ่ า้ น : 64/2 ซอยพญาเสือ 1 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร : 0 2282 1850,0 5525 1434
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ข่าวสมาชิก
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย
: ธรรมชาติแห่งชีวติ ” วันที่ 19 เมษายน 2546
ณ อาคาร 602 สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ
เรือ่ งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการนำเสนอ
ทางวิชาการ 20 โรงเรียน จาก 113 โรงเรียน ในห้องแสดง
โปสเตอร์วชิ าการ นำเสนอทางวิชาการภาคโปสเตอร์ 112
โรงเรียน นำเสนอนิทรรศการ 65 โรงเรียน บริเวณสนาม
หญ้ า หน้ า อาคารสำนั ก พระราชวั ง พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ื ช /
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา นำเสนอโดยโรงเรียนสตรีภเู ก็ต
สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ว ิ ท ยาเกาะและทะเลไทย
นำเสนอโดยกองทั พ เรื อ มี ก ารแสดงเวที ก ลางแจ้ ง
มีการสาธิตสิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ การทำตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง เก็บตัวอย่างแมลงเพือ่ ศึกษา การทำเครือ่ ง
หมาย และตรวจติดตามหอยช็อคโกเลต การใช้ขดี ความ
สามารถทางทหารสนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
วงดนตรี(ทร.) การแสดงความสามารถของสัตว์(เขาเขียว)
สาธิตแพลงก์ตอนทะเล การแสดงของโรงเรียนสมาชิก
14 โรงเรียน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก การดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสมาชิกฯ

ประชุมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 19 เมษายน 2546 ณ โรงเรียนจิตรลดา
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ ได้จดั การประชุมโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานปี
2546 ทีโ่ รงเรียนจิตรลดา จำนวน 30 โรงเรียน โดยมีคณ
ุ
พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากร
เนื้อหาในการประชุมวิทยากรได้ชี้แจ้งถึง บทบาทของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราช
ทานปี 2546 และการเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการปี
2546 หลังจากการชีแ้ จ้งของวิทยากร ได้เปิดโอกาสให้
คณาจารย์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทาน ปี 2546
ได้ซกั ถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ จนถึงเวลา 12 : 00น.
คุณพรชัย จุฑามาศ รองผูอ้ ำนวยการโครงการ อนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯได้สรุป
การประชุมและกล่าวปิดประชุม
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรียงโดย ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk

ก้าวไกลฯ ฉบับนีม้ ากับความร้อนระอุของหน้าร้อนและพร้อมกับการลุน้ ว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าร่วมให้สตั ยา
บันกับอนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพ(Convention on Biological Diversity) หรือไม่ คงจะต้องรอฟังข่าวกันต่อ
ไปเนือ่ งจากปีนเ้ี ป็นปีทค่ี รบรอบ 50 ปีของการพบโครงสร้างดีเอ็นเอ ทำให้ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1953 เมือ่ James Watson
และ Francis Crick ได้ค้นพบโครงสร้างของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า DNA (deoxyribonucleic acid)
โฉมหน้าใหม่ของวงการพันธุศาสตร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่ในระดับชีวโมเลกุลตั้งแต่นั้นมา
การพัฒนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพในส่วนทีเ่ รียกว่าพันธุวศิ วกรรม (genetic engineering) ได้แก่การโคลนนิง่ (cloning) ก็ได้มกี ารศึกษากันมากขึน้ ตลอดจนได้มกี ารถกเถียงกันในระดับวิชาการในเรือ่ งของ Genetically Modified Organisms (GMOs) หรือทีเ่ รียกกันว่าเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากพันธุวศิ วกรรมโดยการตัดต่อยีนว่าจริง ๆ แล้ว ใครทีต่ อ้ งการ
GMOs ทำไมเราถึงต้องการGMOs แล้วทีแ่ ท้จริงนัน้ GMOs มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร
พูดกันถึง GMOs ในทวีปยุโรปได้กำลังพิจารณาถึงการติดฉลากของอาหารทีท่ ำจาก GMOs หรือมีสว่ นผสมของ
GMOs เพราะด้วยเหตุผลทีว่ า่ ประชาชนผูบ้ ริโภคนัน้ ควรจะมีโอกาศในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกซือ้ อาหารทีท่ ำจาก GMOs
หรือมีส่วนผสมของ GMOs ไม่เฉพาะอาหารสำหรับมนุษย์ เท่านั้น แม้แต่อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของ GMOs
จะต้องมีการติดฉลากบอกอย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกษตรกรตัดสินใจทีจ่ ะเลือกใช้อาหารเหล่านีห้ รือไม่
ในปัจจุบนั กฎเกณฑ์ทใ่ี ช้สำหรับอาหารประเภทนี้ คือจะมีสญ
ั ลักษณ์บอกไว้สำหรับอาหารทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
ได้วา่ มีดเี อ็นเอหรือโปรตีนทีม่ าจาก GMOs เท่านัน้ ในอาหารสัตว์ยง่ิ ไม่มกี ารบอกอะไรด้วยซ้ำแม้วา่ จริง ๆแล้วทำมาจาก
GMOs (เช่นถัว่ เหลือง ข้าวโพด เป็นต้น)
ในอนาคต GMOs ที่นำมาใช้ในอาหารจะต้องระบุอย่างแน่ชัด แม้แต่น้อยกว่า หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นการปน
เปือ้ นจากการเก็บผลผลิต การขนส่ง และการผลิตอาหาร ซึง่ GMOs ในยุโรปในขณะนีม้ นี อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับทาง
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยสรุปมีกฎเกณฑ์ทก่ี ำลังอยูใ่ นการพิจารณาของสภาดังนี้
1. ผลผลิ ต จะต้ อ งถู ก ติ ด ฉลากว่ า มี GMOs ถ้ า มี ส ่ ว นผสมของ GMOs ถึ ง แม้ ว ่ า จะตรวจไม่ พ บ GMOs
ในผลผลิตก่อนที่จะบริโภค
2. อาหารสัตว์ทผ่ี ลิตมาจาก GMOs ก็จะต้องติดฉลากระบุวา่ ทำมาจาก GMOs เ ช่น ผลิตด้วยเช่นกันกับอาหาร
ของมนุษย์
3. การปนเปื้อนในอาหารที่เกิดจาก GMOs ไม่ว่าจะน้อยกว่า 0.9 % จะต้องอยู่ในการพิจารณา ของคณะ
กรรมการ (EU Scientific Committee) และในระยะเวลา 3 ปี ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นจะต้องมีค่าปนเปื้อนของ GMOs น้อย
กว่า 0.5 % จึงจะถือว่าไม่มกี ารปนเปือ้ นของ GMOs
4. อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทม่ี าจาก GMOs จะต้องถูกตรวจสอบและแจ้งให้ทราบต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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เปิดกรุกลางบ้าน...

โดย พีย่ ยุ้
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บทความผูท้ รงคุณวุฒิ

อาหารและยาล้วนคุณค่าสมุนไพร

โดย ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

มันปู
Glochidion perakense Hook.f.
Euphorbiaceae
ชุมเส็ด พุงหมู(ชุมพร) มันปูใหญ่(นครศรีธรรมราช) สมเส็ด(นราธิวาส)
เป็นไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูงได้ 7-13 เมตร ใบ เป็นใบเดีย่ วรูปขอบขนานแกมรูปไข่ออกแบบ
สลับ แผ่นใบรูปไข่ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมน ก้านใบและแผ่นใบอ่อนมี
สีเขียวอมแดง ดอก ช่อดอกขนาดเล็ก กลีบเลีย้ งสีเขียวอ่อนถึงเหลือง แยกเพศ อยูต่ น้ เดียว
กันออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบเลีย้ ง 5-6 กลีบ ไม่มกี ลีบดอก ผล ค่อนข้างกลม
แป้น เมือ่ แก่แตก 5-6 พู แต่ละพูแยกเป็น 2 ชิน้ มี 10-12 เมล็ด เมล็ดเล็กมีเยือ่ สีแดง
ติดอยู่ที่ปลายของแกนผล
อาหาร ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสด ใส่แกง หรือรับประทานกับขนมจีนน้ำยา (ยอด
มันปูทม่ี สี แี ดงจะมีรสฝาด ชาวบ้านนิยมยอดมันปูทม่ี สี ขี าว รสจะมัน)
ทางยา ราก และ ลำต้น แก้รอ้ นใน เป็นยาบำรุง
ย่านาง

ชื่อวิทยาศาตร์
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

Tiliacora triandra Diels
Menispermaceae
จ้อยนาง(เชียงใหม่) เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว(กลาง) ยอดนาง(สุราษฎร์ธานี) ปูเ่ จ้าเขาเขียว
ขันยอ
ไม้เลือ้ ย เถาอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม รากมีขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบเดีย่ วออกแบบสลับแผ่น
ใบค่อนข้างเหนียวขอบใบหยักเป็นลอน ดอก ช่อออกตามซอกก้าน ใบมีดอกย่อย 3-4 ดอก
ดอกแยกเพศอยูค่ นละเถาไม่มกี ลีบดอก ผล รูปกลมรี ขนาดเล็กสีเขียวเมือ่ แก่มสี เี หลืองอม
แดง สุกเป็นสีดำ
อาหาร ใบ ย่านาง ใช้ตำคัน้ เอาน้ำสีเขียว ใส่ในหม้อต้มหน่อไม้ แกงหรือทำซุบหน่อไม้ ลดรส
ขมขืน่ ของหน่อไม้ จะทำให้รสของแกงหรือชุบมีรสชาติกลมกล่อม บางแห่งนำไปแกงกับ
ขีเ้ หล็ก หรือใส่ในแกงขนุน และแกงอีลอก
ทางยา ราก รสจืดแก้ไข้ทกุ ชนิด เช่นไข้ผดิ สำแดง ไข้พษิ ไข้เหนือ พวกเหือด หัด อีสกุ อีใส
และเป็นยากระทุ้งพิษ
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อาหารและยาล้วนคุณค่าสมุนไพร
อบเชยเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อพ้อง
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ชื่อสามัญ
ลักษณะ

ประโยชน์

Zygostelma bemthamii Baill.
Asclepiadaceae
ตำยานตัวผู้ เครือเขาลวก(นครสวรรค์)
ไม้เถา ขนาดเล็กอายุหลายปี มีขนสัน้ ๆ มีชอ่ งอากาศประปราย ทุกส่วนมีนำ้ ยางสีขาวเหมือน
น้ำนม ใบ เดีย่ วออกตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่แกมใบหอกหลังใบสีเขียวเข้ม บางใบมีสอี อ่ น
ประอยูท่ ว่ั ไป ท้องใบสีเขียวหม่น หูใบสัน้ มาก ดอก ช่อ ออกตามง่ามใบ ช่อดอกสัน้ มีขนใน
หนึง่ ช่อมี 3-4 ดอกย่อย กลีบดอกบิดไปทางเดียวกันมี 5 กลีบ เมือ่ ดอกบานจะเหมือนดอก
มะเขือ กลีบด้านนอกสีเขียวแกมเหลือง ขอบสีมว่ ง ด้านในสีมว่ งแดง มีขนประปรายทัง้ ด้าน
นอกและด้านใน มีระยางค์รปู มงกุฏสีมว่ งอ่อน ผล เป็นฝักคูร่ ปู ไข่ยาวประมาณ 4-6 ซม.
สีเขียว เมือ่ ฝักแก่แตกตะเข็บเดียว
อาหาร ผลสด รับประทานกับน้ำพริก หรือต้มให้สกุ
ทางยา ราก ปรุงเป็นยาหอม แก้ลมวิงเวียน ขับลมในลำไส้ แก้ปวดมวนในท้อง บำรุงหัวใจ
ชุม่ ชืน้ ทัง้ ต้นใช้ตม้ น้ำอาบหรือใช้อบไอน้ำ แก้โรคผิวหนังผืน่ คัน
บอนจีน
Limnocharis flava (L.) Buch.
L. emarginata Humb & Bojool
Alismataceae
ผักพาย ผักตบใบพาย(อีสาน) คันจ่อ(ขอนแก่น) ผักคันยอง(อุดรธานี) ตาลปัตรฤาษี
นางกวัก(กลาง) บัวค๊วก(เหนือ) บัวลอย(แม่ฮอ่ งสอน)
yullow Velvet Leaf
ไม้ลม้ ลุก อายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าฝังจมในโคลน ใบ เดีย่ ว เรียงสลับมีกา้ นใบยาวงอกมา
จากลำต้นใต้ดนิ สูงเหนือน้ำ ก้านใบยาวประมาณ 25-30 ซม. ก้านใบแผ่นใบสีเขียวอ่อน
ก้านใบเป็นเหลีย่ ม แผ่นใบกว้างคล้ายใบตาลปัตร ดอก ช่อดอกแบบซีร่ ม่ ดอกย่อยกลีบดอก
สีเหลืองร่วงง่าย
อาหาร ต้นอ่อน ดอกอ่อนรับประทานเป็นผักสด หรือลวกเป็นผักจิม้ ชาวอีสานทำเป็นก้อย
บอนจีนมีรสหวานมัน
ทางยา รับประทานจะช่วยเจริญอาหาร ระบายอ่อนๆ ป้องกันไข้หวั ลม
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พรรณไม้นา่ รู้

โครงสร้างภายนอกของพืช
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
: ราก (ตอนที่ 2)

สวัสดีครับน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน พรรณไม้น่ารู้ฉบับนี้พี่ได้นำโครงสร้างภาย
นอกของพืชเพือ่ การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต่อจากฉบับที่ 1 ปีท่ี 8 เกีย่ วกับราก
4. รากทีด่ ดั แปลงไป (modified root) มีหลายแบบ เช่น
- รากค้ำจุน (prop root or stilt root) เป็นรากทีแ่ ตกจากข้อของลำต้นทีอ่ ยูเ่ หนือพืน้ ดินแล้วพุง่ ลง
สูด่ นิ เพือ่ ค้ำยันลำต้น เช่น โกงกาง เตย ไทรย้อย
- รากพอน (buttress root) เป็นรากทีเ่ กิดจากโคนต้นส่วนทีอ่ ยูใ่ กล้ระดับดินเจริญขยายออกลงไปจน
ถึงระดับดินเป็นปีกสันทีบ่ ริเวณโคนต้น ทำหน้าทีค่ ำ้ จุนลำต้นให้มน่ั คงแข็งแรงขึน้ เช่น ตะแบก งิว้ นุน่
- รากสังเคราะห์แสง (photosynthetic root) เป็นรากทีแ่ ตกจากลำต้นหรือกิง่ ห้อยอยูใ่ นอากาศส่วน
ปลายสีเขียว สังเคราะห์แสงได้ เช่น กล้วยไม้
- รากหายใจ (pneumatophore) เป็นรากทีแ่ ทงตัง้ ฉากขึน้ มาจากผิวดิน เพือ่ ทำหน้าทีห่ ายใจ เช่น
ลำพู ลำแพน ประสัก
- รากเกาะ (climbering root) เป็นรากทีแ่ ตกออกมาจากข้อของลำต้น เกาะหลัก เสา หรือไม้อน่ื
เช่น พลู พริกไทย
- รากสะสมอาหาร (storage root) เป็นรากทีม่ ลี กั ษณะอวบ อุม้ น้ำ เช่น กระชาย แครอท
- รากเบียน (parasitic root) เป็นรากทีเ่ กาะติดอยูบ่ นพืชชนิดอืน่ แทงทะลุเนือ้ เยือ่ ของพืชทีเ่ กาะดูด
น้ำและอาหารจากพืชนัน้ ไปใช้ เช่น ฝอยทอง กาฝาก

รากเบียน

รากค้ำจุน

รากพอน
รากหายใจ

รากสังเคราะห์แสง

รากสะสมอาหาร
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สวัสดีค่ะฉบับนี้มุมสรรสร้างจากสมาชิกพี่นำเสนอเป็นนิทานเรื่อง “ประดู่คู่ชีวิต” จากน้องๆสมาชิกฯ
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ทีไ่ ด้เขียนเล่าเป็นเรือ่ งราวส่งเข้ามาทีโ่ ครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ
พีก่ ไ็ ด้ลงให้ในจุลสารฉบับนี้ หากช้าไป พีๆ่ ก็ขออภัยไว้ดว้ ยนะคะ และหวังว่าพีค่ งได้รบั นิทานดีๆ ทีม่ สี าระจากน้องๆ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ามาเรือ่ ยๆ นะคะ
ประดู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocapus macrocarpus Kurz
ชื่อวงศ์
Papitionaceae(The Dapileon Family)
ชื่อสามัญ
Burma padauk, Narra
ชื่ออื่นๆ
ประดู่ ประดูไ่ ทย ดู่ ประดูบ่ า้ น
ประดู่คู่ชีวิต
มีเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่ เธอกำพร้าพ่อตัง้ แต่เธอยังเล็ก เธออยูก่ บั แม่เพียง 2 คนเท่านัน้ ต่อมาก่อนแม่ของเด็กผูห้ ญิง
คนนี้จะสิ้นใจ ก็ได้มอบเมล็ดพืชประหลาดแก่หญิงสาวเอาไว้ เธอเก็บเมล็ดพืชไว้จนเธอมีครอบครัว พอเธอใกล้ตาย
เธอก็บอกให้ลูกของเธอเผาเธอพร้อมกับเมล็ดพืชประหลาด
หลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ เธอปลูกเมล็ดพืชประหลาดนั้นบนสวรรค์หลังจากนั้นไม่นานเมล็ดพืช
ประหลาดก็เจริญเติบโตบนสวรรค์ เป็นต้นไม้ทใ่ี หญ่และให้ความร่มรืน่ แก่ เทวดา นางฟ้ามากมาย
เมือ่ พระอัมรินทร์รวู้ า่ เมล็ดพืชประหลาดนีใ้ ห้ความสวยงามและความร่มรืน่ แก่ เทวดาทัง้ หลายจึงให้เจ้าของต้น
ไม้ประหลาดนี้ ไปขยายพันธุใ์ ห้ทว่ั สวรรค์
เธอขยายได้มากกว่า 10 ต้น ผ่านไป 5 ปี เธอขยายพันธุต์ น้ ไม้ประหลาดได้มากกว่าเดิมถึง 100 ต้นหลังจากนัน้ เธอ
ก็ได้มาเกิดยังโลกมนุษย์ขณะเดียวกันนั้นผลจากต้นไม้ประหลาดบนสวรรค์ก็ตกจากต้นแล้วกลิ้งลงมายังโลกมนุษย์
เมือ่ เธอเกิดบนโลกมนุษย์ พ่อและแม่ของเธอตัง้ ชือ่ ให้วา่ “เจ้าดู(่ ผูช้ าย)” ในเวลาทีเ่ ขาเติบโตต้นไม้ประหลาดนัน้ ก็
จะเติบโตตามเขาไปด้วย และก็มอี ายุเท่ากับเขาด้วย
เมือ่ เขาอายุได้ 25 ปี เขาก็มแี ฟนชือ่ ว่า “ประยงค์” เขาก็มลี กู กับประยงค์ เขานำอักษรของคำว่าประยงค์กบั เจ้าดูม่ า
ผสมกัน เป็นคำว่า “ประดู”่
เมือ่ ประดูอ่ ายุได้ 12 ปี ก็ได้เข้าป่าไปเจอต้นไม้ประหลาด เขาได้สกั คำว่าประดูเ่ อาไว้ หลังจากนัน้ ต้นไม้นน้ั ก็ได้
ชือ่ ว่า“ประดู”่ จนถึงปัจจุบนั
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว
สวัสดีคะ่ ฉบับนีก้ ก็ ลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ กับพฤกษาวรรณศิลป์ พีไ่ ด้นำเพลงดอกบัว ทำนองลาวกระ
ทบไม้ จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ วิชานาฎศิลป์ พีจ่ งึ ได้นำมาให้นอ้ ง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ฝกึ ร้อง ฝึกแต่ง และศึกษาหาความรู้
เพลง ดอกบัว
ทำนอง : ลาวกระทบไม้
โอ้ - โอละเน้อเจ้าดอกบัวเอย ลา...........
เฉิดฉวีดอกบัวหลวงงามดีสีชมพูงามตา
สวนเด่นแปลกตาบงกชนีเ่ อย ลา....................
พีน่ ฮ้ี กั บัวเจ้า บัวหลวงชูสง่า
ยามลมพัดไหวผ่าน ไหวไป ไหวมา ลา ........
เสียงดังจ้อกจ้อก ฝนตกแดดออก นกกระจอดมันจ้อกัน
พายเรือ ชมบัว แสนจะสนุก ลา.....................
จับใจ จริงเนาะ เหมาะเว้ากัน
อยูใ่ นเขตขัณฑ์รว้ั พระมารดา ฮึกเฮิงถักถะเกิงขวัญใจรำเถิด ลา............................
เฉิดฉวีวิลัยเห็นนกกา
แย้มยวนกระหยิม่ ปริเ่ ปรมปรา
ดอกบัวจ๋า ลา...........สุขเอย

11 จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สรรหา

มาฝาก

โดยพีป่ กุ๊

ฉบับนีม้ อี าหารว่างมาฝากสำหรับสมาชิกค่ะ “ข้าวเกรียบฟักทอง” หรือว่าจะใช้เผือกแทนฟักทองก็ได้คะ่ ถ้ามี
ฟักทองหรือเผือกมากๆ ไม่ทราบว่าจะทำอะไรรับประทานดี ก็ลองทำข้าวเกรียบดูนะคะ เพราะทำแล้วเก็บไว้ได้นาน
อยากรับประทานเมื่อไรก็นำมาทอดรับประทานได้เลยค่ะ

เครื่องปรุง
1. ฟักทองบด
1 ถ้วย
2. กระเทียม
10 กลีบ
3. พริกไทย
2 ช้อนโต๊ะ
4. แป้งมัน
1/2 ก.ก.
5. น้ำร้อน(น้ำร้อนจัด) 1 ถ้วย
6. กุง้ แห้งป่น
1 ช้อนชา
8. เกลือป่น
1 ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ
1. นึง่ ฟักทองให้สกุ แล้วบดละเอียด
2. โขลกพริกไทยให้ละเอียด ใส่กระเทียม รากผักชีลงไปโขลกผสมให้ละเอียด
3. ผสมแป้งมันกับฟักทองทีบ่ ด
4. นำข้อ 2 และข้อ 3 มาผสมกับกุง้ แห้งป่น นวดให้เหนียว ถ้าแห้งไปเติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยระหว่างนวด
5. เมือ่ เหนียวดีแล้วนำไปใส่รงั ถึง นึง่ นาน 30 นาที ยกลง วางผึง่ ลมค้างคืนไว้ให้แห้ง
6. นำมาหัน่ เป็นแว่นบางๆ และนำไปตากแดดให้แห้งสนิท
7. เมือ่ ต้องการรับประทานก็นำมาทอดในน้ำมันร้อนจัด ไฟปานกลาง

เล็กๆ น้อยๆ
กับการกำจัดแมลงวัน
แมลงวันเป็นแมลงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ของทุกคน เพราะเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด และน่ารำคาญมาก
วิธกี ำจัดแมลงวันมีหลายวิธี ลองใช้วธิ นี ด้ี นู ะค่ะ ใช้นำ้ ตาลปีบทีเ่ หลวๆ ผสมด้วยพริกไทยป่นละเอียด น้ำตาล
3 ส่วน พริกไทยป่น 1 ส่วน คนให้เข้ากันเหมือนแป้งเปียก แล้วนำไปทาบนกระดาษทีม่ แี มลงวันบินอยูม่ ากๆเมือ่
แมลงวันบินลงไปกินน้ำตาลผสมพริกไทย แมลงวันก็จะตาย หรือหากไม่มนี ำ้ ตาลปีบ จะใช้นำ้ ตาลทรายนำไป
เคีย่ วเป็นน้ำเชือ่ มข้นๆ โดยใช้นำ้ เชือ่ ม 3 ส่วน ผสมกับพริกไทยป่น 1 ส่วน ใส่ไว้ในถ้วยหรือจานทีม่ แี มลงวัน
เมือ่ แมลงวันมากินน้ำเชือ่ มก็จะตายเหมือนกัน
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มุมนีม้ รี างวัล
Kwangtawai@chaiyo.com โดย

หนูดา

สวัดดีคะ่ น้องๆสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพบกันอีกเช่นเคยกับมุมนีม้ รี างวัล ฉบับนีพ้ ห่ี นูดาก็มเี กมมาให้
น้องๆ สมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้เล่นกันอีกเช่นเคย แต่ชว่ งนีเ้ ป็นช่วงปิดเทอมกัน น้องๆ หลายคนก็คงได้ไป
เทีย่ วทีไ่ กลๆ คงได้พบเห็นพรรณไม้ตา่ งๆ มากมายทีย่ งั ไม่เคยรูจ้ กั กันก็ได้รจู้ กั และนำมาเป็นคำตอบในมุมนีม้ รี างวัลฉบับ
นีก้ นั และทีพ่ เิ ศษอีกอย่างของมุมนีม้ รี างวัลฉบับนีก้ ค็ อื พีไ่ ด้นำคำศัพท์ทน่ี า่ รูเ้ กีย่ วกับพืชมาให้นอ้ งๆ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้ศึกษากันนะคะ
กติกา
ให้ บ อกชื ่ อ พื ช ที ่ ส ามารถใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งดื ่ ม บอกชื ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ บอกวงศ์ ใช้ ส ่ ว นไหนของพื ช ทำ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ให้ได้มากกว่า 20 ชนิด เมือ่ ได้คำตอบแล้วก็รบี ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะพีห่ นูดามีรางวัลจะมอบให้คะ่
ตัวอย่าง
1.กาแฟ
วงศ์
RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea arabica L.
ทำจาก
เมล็ดกาแฟ
ประโยชน์
ดืม่ แก้งว่ ง

ศัพท์นา่ รู้ เกีย่ วกับพืช
Cell(เซลล์)
คือ หน่วยชีวติ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ประกอบขึน้ เป็นโครงสร้างส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ บางชนิด มีเพียง
เซลล์เดียว สิง่ ทีม่ ชี วี ติ บางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายประเภทจำนวนนับไม่ถว้ น มนุษย์วยั เจริญพันธุม์ เี ซลล์อยูถ่ งึ
50,000 ล้านเซลล์ เซลล์มขี นาดเล็กจิว๋ จะมองเห็นได้กต็ อ้ งส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
Chlorophyll(คลอโรฟีลล์)
คือ สารพิเศษสีเขียว ให้สเี ขียวสดใสแก่ใบไม้ คอลโรฟิลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้ปรุงอาหารเลีย้ ง
ต้นพืช
ทีป่ รึกษาทางวิชาการ : ศ.พิเศษ ประชิด วามานนท์ ผศ. จิรายุพิน จันทรประสงค์ ศ. ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ คณะอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลิตที่ : ฝ่ายผลิตสือ่ กราฟิก โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10303
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