
1   จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันอังคารที ่25 มีนาคม 2546 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ  อาคารรับรองสำนกัพระราชวัง พระราชวังดุสิต   กรุงเทพฯ
 มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมและแสดงนิทรรศการ เรื่องทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต
ท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี  9-15  พฤษภาคม  2546  โดยคุณแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธกิารพระราชวงั    ผู้อำนวยการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ   เป็นประธานทีป่ระชุม จากการประชมุได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้ดังนี้คือ

1. เพ่ือเป็นการเทดิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เจริญพระชนมายคุรบ 4   รอบ
พระชันษา และทรงดำเนนิโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ ครบ 10 ปี

2. เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ในการอนรัุกษ์และพัฒนา
ทรพัยากรของประเทศ

3. เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏบัิติงานวิทยาการจากหนว่ยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ
ท่ีร่วมสนองพระราชดำร ิ  ในโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ

4. เพ่ือให้หน่วยงานตา่งๆ ท่ีดำเนนิงานในการอนรัุกษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตไิด้นำเสนอผลงานรบัทราบ
การดำเนนิงานซึง่กนัและกนั ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณค์วามคดิเหน็

5. เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารอืแนวทางทีจ่ะร่วมสนองพระราชดำร ิ   ในการใหเ้กดิเครอืขา่ยทีถ่าวรเพือ่การอนรัุกษ์
พัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยต่อไป

พร้อมทั้งสรุปการดำเนินงาน การเตรียมพร้อมในการจัดงาน ของทุกฝ่าย เช่น พื้นที่ที่จัดงาน ฝ่ายพิธีการ
ฝ่ายนทิรรศการ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายสถานที ่ฝ่ายปฏคิมตอ้นรบั ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

การประชมุวิชาการและนทิรรศการ “ทรัพยากรไทย : ธรรมชาตแิหง่ชวิีต”
ณ สำนกัพระราชวงั พระราชวงัดสิุต กรุงเทพมหานคร
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ประวตัิ

ช่ือ - สกลุ : นางประสพศร ี เตมยีบตุร
ตำแหนง่รบัราชการ-ทำงาน(สดุทา้ย) : ผู้อำนวยการโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีจ.พิษณโุลก ผู้ตรวจราชการ

        กรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 7
ตำแหนง่ปัจจบัุน : ทีป่รกึษาและประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
โรงเรยีนสมาชกิท่ีรับผดิชอบ : โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เขตการศกึษา 7
หนา้ทีรั่บผดิชอบ : - ใหค้ำปรกึษาแนะนำ การดำเนนิงานโครงการ

   - เยีย่มเยยีนใหค้ำแนะนำโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เขตภาคเหนอืตอนลา่ง ไดแ้ก่
      นครสวรรค ์พิจติร  กำแพงเพชร พิษณโุลก ตาก ฯลฯ

ท่ีอยู่: โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ   สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ กทม. 10303
            ทีบ่า้น : 64/2 ซอยพญาเสอื 1 ถนนพทุธบชูา อำเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก
            โทร :  0 2282 1850,0 5525 1434

สวัสดีค่ะ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่านค่ะ ฉบับนี้คณะผู้จัดทำก็มีเรื่องเกี่ยวกับงาน
การจัดแสดงนทิรรศการวชิาการ   เร่ืองทรัพยากรไทย  :  ธรรมชาตแิห่งชีวิต ท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี 9 - 15
พฤษภาคม  2546  ณ  สำนักพระราชวัง   พระราชวังดุสิต   กรุงเทพมหานคร    น้องๆ สมาชิกสวนพฤกษ-
ศาสตร์โรงเรียน ที่จะมาร่วมจัดนิทรรศการ เตรียมตัวกันหรือยังคะ ถ้ายังก็รีบดำเนินการกันนะคะ

ส่วนจุลสารฉบบัน้ีก็เช่นกัน มีเน้ือหาเร่ืองราวทีน่่าสนใจมากมายๆ เช่น     เร่ืองการทำไวนมั์งคุด
โครงสร้างภายนอกของพืช ต่อจากฉบับที่ 1 ก็น่าสนใจอีกเช่นกัน มุมสรรสร้างจากสมาชิก ก็มีนิทานเรื่อง
ประดูคู่ชี่วิต ทีน่า่สนใจ นา่อา่น จากนอ้งๆ    สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน   โรงเรยีนยอแซฟวทิยา
และมรีายงานลา่สดุความกา้วหนา้ของการเตรยีมงานจดัแสดงนทิรรศการวชิาการ เรือ่งทรพัยากรไทย :
 ธรรมชาตแิหง่ชีวิต  แจง้ใหส้มาชกิทราบดว้ยคะ

แนะนำทีป่รกึษาและประสานงาน
โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ

ถ้อยแถลง
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ข่าวสมาชกิ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย
: ธรรมชาตแิหง่ชีวิต” วันท่ี 19 เมษายน 2546
ณ อาคาร 602 สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ

เรือ่งสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน    มกีารนำเสนอ
ทางวชิาการ   20 โรงเรียน จาก  113  โรงเรียน ในห้องแสดง
โปสเตอรวิ์ชาการ นำเสนอทางวชิาการภาคโปสเตอร ์ 112
โรงเรยีน นำเสนอนทิรรศการ  65   โรงเรยีน  บรเิวณสนาม
หญ้าหน ้าอาคารสำน ักพระราชว ังพ ิพ ิธภ ัณฑ์พ ืช /
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  นำเสนอโดยโรงเรยีนสตรีภูเก็ต
สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
นำเสนอโดยกองทัพเรือ  มีการแสดงเวทีกลางแจ้ง
มีการสาธติสิง่ประดษิฐจ์ากวสัดธุรรมชาต ิ การทำตวัอย่าง
พรรณไมแ้หง้ เกบ็ตวัอย่างแมลงเพือ่ศกึษา    การทำเครือ่ง
หมาย   และตรวจตดิตามหอยชอ็คโกเลต   การใชข้ดีความ
สามารถทางทหารสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
วงดนตรี(ทร.) การแสดงความสามารถของสัตว์(เขาเขียว)
สาธติแพลงกต์อนทะเล     การแสดงของโรงเรยีนสมาชกิ
14 โรงเรยีน   การจำหนา่ยผลติภณัฑจ์าก    การดำเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสมาชิกฯ

ประชุมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันท่ี 19 เมษายน 2546 ณ โรงเรยีนจติรลดา

ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำรฯิ    ได้จัดการประชมุโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานปี
2546  ท่ีโรงเรียนจิตรลดา จำนวน  30 โรงเรียน   โดยมีคุณ
พรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ เป็นวิทยากร
เนื้อหาในการประชุมวิทยากรได้ชี้แจ้งถึง บทบาทของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราช
ทานปี 2546 และการเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการปี
2546   หลังจากการชีแ้จ้งของวทิยากร    ได้เปิดโอกาสให้
คณาจารย์โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทาน ปี 2546
ได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ จนถึงเวลา 12 : 00น.
คณุพรชยั    จฑุามาศ  รองผูอ้ำนวยการโครงการ อนรัุกษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯได้สรุป
การประชุมและกล่าวปิดประชุม
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk

ก้าวไกลฯ ฉบับน้ีมากับความร้อนระอุของหน้าร้อนและพร้อมกับการลุ้นว่าประเทศไทยกำลงัจะเขา้ร่วมให้สัตยา
บันกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชวีภาพ(Convention on Biological  Diversity)  หรือไม่  คงจะตอ้งรอฟังข่าวกันต่อ
ไปเนือ่งจากปน้ีีเป็นปีท่ีครบรอบ 50 ปีของการพบโครงสรา้งดีเอ็นเอ  ทำให้ นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1953 เม่ือ  James  Watson
และ Francis Crick ได้ค้นพบโครงสร้างของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า DNA (deoxyribonucleic acid)
โฉมหน้าใหม่ของวงการพันธุศาสตร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่ในระดับชีวโมเลกุลตั้งแต่นั้นมา
            การพัฒนาทางเทคโนโลยชีีวภาพในสว่นท่ีเรียกว่าพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ได้แก่การโคลนนิง่ (clon-
ing)  ก็ได้มีการศึกษากนัมากขึน้ตลอดจนไดมี้การถกเถยีงกันในระดบัวิชาการในเรือ่งของ Genetically Modified Organ-
isms (GMOs) หรือท่ีเรียกกันว่าเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนมาจากพนัธุวิศวกรรมโดยการตดัต่อยีนว่าจริง ๆ แล้ว ใครท่ีต้องการ
GMOs    ทำไมเราถงึต้องการGMOs แล้วท่ีแท้จริงน้ัน GMOs  มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร

พูดกันถึง GMOs   ในทวีปยุโรปได้กำลังพิจารณาถึงการติดฉลากของอาหารทีท่ำจาก GMOs หรือมีส่วนผสมของ
 GMOs เพราะดว้ยเหตุผลท่ีว่าประชาชนผูบ้ริโภคน้ันควรจะมโีอกาศในการตดัสินใจทีจ่ะเลือกซ้ืออาหารท่ีทำจาก GMOs
หรือมีส่วนผสมของ GMOs  ไม่เฉพาะอาหารสำหรับมนุษย์ เท่านั้น  แม้แต่อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของ GMOs
จะตอ้งมกีารตดิฉลากบอกอยา่งชดัเจน  เพือ่ใหเ้กษตรกรตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกใชอ้าหารเหลา่นีห้รือไม่

ในปัจจุบันกฎเกณฑท่ี์ใช้สำหรับอาหารประเภทนี ้ คือจะมีสัญลักษณ์บอกไว้สำหรับอาหารท่ีได้รับการตรวจสอบ
ได้ว่ามีดีเอ็นเอหรือโปรตีนท่ีมาจาก GMOs เท่าน้ัน  ในอาหารสตัว์ย่ิงไม่มีการบอกอะไรดว้ยซ้ำแม้ว่าจริง ๆแล้วทำมาจาก
 GMOs (เช่นถ่ัวเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น)

ในอนาคต GMOs ที่นำมาใช้ในอาหารจะต้องระบุอย่างแน่ชัด  แม้แต่น้อยกว่า หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นการปน
เป้ือนจากการเกบ็ผลผลิต    การขนสง่  และการผลติอาหาร  ซ่ึง   GMOs  ในยุโรปในขณะนีมี้น้อยมากเมือ่เทียบกับทาง
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา  โดยสรปุมกีฎเกณฑท์ีก่ำลงัอยูใ่นการพจิารณาของสภาดงันี้

1. ผลผลิตจะต้องถูกติดฉลากว่ามี GMOs ถ้ามีส่วนผสมของ GMOs ถึงแม้ว่าจะตรวจไม่พบ GMOs
ในผลผลิตก่อนที่จะบริโภค

2. อาหารสตัวท์ีผ่ลิตมาจาก GMOs กจ็ะตอ้งตดิฉลากระบวุ่าทำมาจาก GMOs เ ช่น ผลิตดว้ยเชน่กนักบัอาหาร
ของมนุษย์

3.    การปนเปื้อนในอาหารที่เกิดจาก GMOs ไม่ว่าจะน้อยกว่า 0.9 % จะต้องอยู่ในการพิจารณา   ของคณะ
กรรมการ (EU Scientific Committee) และในระยะเวลา 3 ปี ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นจะต้องมีค่าปนเปื้อนของ GMOs น้อย
กว่า 0.5 %   จึงจะถือว่าไม่มีการปนเปือ้นของ GMOs

4. อาหารหรอืผลิตภัณฑท์ีม่าจาก GMOs จะตอ้งถูกตรวจสอบและแจง้ใหท้ราบตอ่สาธารณชนอยา่งเปดิเผย

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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เปิดกรกุลางบา้น...   โดย พ่ียุ้ย
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ(Tiliacora triandra Diels) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ (Sesbania grandiflora Desv.) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ

ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ(capsaicin)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ(cryptoxantjin) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ(capsarebin) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ (carotene)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ(Morinda citrifolia L.)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁ ÁÁ1 ÁÁ2 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร.พเยาว ์ เหมอืนวงศญ์าติ

อาหารและยาลว้นคุณค่าสมนุไพร

มันปู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion perakense Hook.f.
วงศ์ Euphorbiaceae
ชื่ออื่นๆ ชุมเสด็ พุงหม(ูชุมพร) มนัปใูหญ(่นครศรธีรรมราช) สมเสด็(นราธวิาส)
ลักษณะ เป็นไมต้้น ขนาดเลก็ สงูได ้7-13 เมตร ใบ  เปน็ใบเดีย่วรูปขอบขนานแกมรปูไขอ่อกแบบ

สลบั แผน่ใบรปูไข ่ขอบใบเรยีบ   ปลายใบแหลม   ฐานใบมน   กา้นใบและแผน่ใบออ่นมี
สเีขยีวอมแดง ดอก ช่อดอกขนาดเลก็ กลบีเลีย้งสเีขยีวอ่อนถงึเหลอืง  แยกเพศ อยู่ตน้เดยีว
กนัออกเปน็กระจกุตามงา่มใบ กลบีเลีย้ง  5-6  กลบี     ไมม่กีลบีดอก ผล ค่อนขา้งกลม
แปน้ เมือ่แกแ่ตก 5-6 พู แตล่ะพแูยกเปน็ 2 ช้ิน ม ี10-12 เมลด็ เมลด็เลก็มเียือ่สแีดง
ติดอยู่ที่ปลายของแกนผล

ประโยชน์ อาหาร ยอดอ่อน รับประทานเปน็ผกัสด ใสแ่กง หรือรับประทานกบัขนมจนีนำ้ยา    (ยอด
มนัปทูีม่สีแีดงจะมรีสฝาด ชาวบา้นนยิมยอดมนัปทูีม่สีขีาว รสจะมนั)
ทางยา ราก และ ลำตน้ แกร้้อนใน เปน็ยาบำรงุ

ย่านาง
ชื่อวิทยาศาตร์ Tiliacora triandra Diels
วงศ์ Menispermaceae
ชื่ออื่นๆ จอ้ยนาง(เชยีงใหม)่ เถายา่นาง เถาวลัย์เขยีว(กลาง) ยอดนาง(สรุาษฎรธ์าน)ี ปูเ่จา้เขาเขยีว

ขันยอ
ลักษณะ ไมเ้ลือ้ย เถาออ่นมขีนออ่นปกคลมุ รากมขีนาดใหญ ่ ใบ     เปน็ใบเดีย่วออกแบบสลบัแผน่

ใบคอ่นขา้งเหนยีวขอบใบหยกัเปน็ลอน ดอก  ช่อออกตามซอกกา้น ใบมดีอกยอ่ย 3-4 ดอก
ดอกแยกเพศอยูค่นละเถาไมม่กีลบีดอก ผล รูปกลมร ี ขนาดเลก็สเีขยีวเมือ่แกม่สีเีหลอืงอม
แดง  สกุเปน็สดีำ

ประโยชน์ อาหาร ใบ ย่านาง ใช้ตำค้ันเอาน้ำสีเขียว ใส่ในหม้อต้มหน่อไม้ แกงหรือทำซุบหน่อไม้ ลดรส
ขมขืน่ของหนอ่ไม ้จะทำใหร้สของแกงหรอืชุบมรีสชาตกิลมกลอ่ม บางแหง่นำไปแกงกบั
ขีเ้หลก็ หรือใสใ่นแกงขนนุ และแกงอลีอก
ทางยา ราก รสจดืแกไ้ขท้กุชนดิ เชน่ไขผิ้ดสำแดง ไขพิ้ษ ไขเ้หนอื พวกเหอืด หัด อีสกุอใีส
และเป็นยากระทุ้งพิษ
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อบเชยเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zygostelma bemthamii Baill.
วงศ์ Asclepiadaceae
ชื่ออื่นๆ ตำยานตวัผู้ เครอืเขาลวก(นครสวรรค)์
ลักษณะ ไม้เถา ขนาดเลก็อายุหลายปี มีขนส้ันๆ มีช่องอากาศประปราย ทุกส่วนมีน้ำยางสขีาวเหมอืน

นำ้นม ใบ เดีย่วออกตรงขา้ม แผน่ใบรปูไขแ่กมใบหอกหลงัใบสเีขยีวเขม้    บางใบมสีอ่ีอน
ประอยู่ท่ัวไป ท้องใบสเีขียวหม่น หูใบสัน้มาก ดอก ช่อ ออกตามงา่มใบ ช่อดอกสัน้ มีขนใน
หนึง่ชอ่ม ี3-4 ดอกยอ่ย กลบีดอกบดิไปทางเดยีวกนัม ี 5  กลบี  เมือ่ดอกบานจะเหมอืนดอก
มะเขือ  กลีบด้านนอกสีเขียวแกมเหลือง ขอบสีม่วง  ด้านในสีม่วงแดง มีขนประปรายทัง้ด้าน
นอกและดา้นใน มรีะยางครู์ปมงกฏุสมีว่งออ่น ผล เปน็ฝกัคูรู่ปไขย่าวประมาณ  4-6     ซม.
สเีขยีว  เมือ่ฝักแกแ่ตกตะเขบ็เดยีว

ประโยชน์ อาหาร  ผลสด รับประทานกบันำ้พรกิ หรือตม้ใหส้กุ
ทางยา ราก ปรงุเปน็ยาหอม แกล้มวงิเวยีน ขบัลมในลำไส ้แกป้วดมวนในทอ้ง บำรงุหวัใจ
ชุ่มชืน้ ทัง้ตน้ใชต้ม้นำ้อาบหรอืใชอ้บไอนำ้ แกโ้รคผวิหนงัผืน่คนั

บอนจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buch.
ชื่อพ้อง L. emarginata Humb & Bojool
วงศ์ Alismataceae
ชื่ออื่นๆ ผักพาย ผักตบใบพาย(อีสาน) คนัจอ่(ขอนแกน่) ผักคนัยอง(อุดรธาน)ี ตาลปตัรฤาษี

นางกวกั(กลาง)  บวัคว๊ก(เหนอื) บวัลอย(แมฮ่่องสอน)
ชื่อสามัญ yullow Velvet Leaf
ลักษณะ ไมล้้มลุก อายหุลายป ีลำตน้เปน็เหงา้ฝงัจมในโคลน ใบ เดีย่ว เรยีงสลบัมกีา้นใบยาวงอกมา

จากลำตน้ใตด้นิสงูเหนอืนำ้ กา้นใบยาวประมาณ     25-30  ซม. กา้นใบแผน่ใบสเีขยีวอ่อน
กา้นใบเปน็เหลีย่ม แผน่ใบกวา้งคลา้ยใบตาลปตัร ดอก ช่อดอกแบบซีร่่ม ดอกยอ่ยกลบีดอก
สเีหลอืงรว่งงา่ย

ประโยชน์ อาหาร ตน้ออ่น ดอกออ่นรบัประทานเปน็ผกัสด หรือลวกเปน็ผกัจิม้ ชาวอสีานทำเปน็กอ้ย
บอนจีนมีรสหวานมัน
ทางยา รับประทานจะชว่ยเจรญิอาหาร ระบายออ่นๆ ปอ้งกนัไขหั้วลม

อาหารและยาลว้นคุณค่าสมนุไพร
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พรรณไมน้า่รู้

4. รากท่ีดัดแปลงไป (modified root) มีหลายแบบ เช่น
    - รากค้ำจุน (prop root or stilt root) เป็นรากท่ีแตกจากข้อของลำต้นท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินแล้วพุ่งลง
       สู่ดินเพ่ือค้ำยันลำต้น เช่น โกงกาง เตย ไทรย้อย
    - รากพอน (buttress root) เป็นรากท่ีเกิดจากโคนต้นส่วนท่ีอยู่ใกล้ระดับดินเจริญขยายออกลงไปจน
       ถึงระดับดินเป็นปีกสันท่ีบริเวณโคนต้น ทำหน้าท่ีค้ำจุนลำต้นให้ม่ันคงแข็งแรงข้ึน เช่น ตะแบก ง้ิวนุ่น
    - รากสังเคราะห์แสง (photosynthetic root) เป็นรากท่ีแตกจากลำต้นหรือก่ิงห้อยอยู่ในอากาศส่วน
       ปลายสีเขียว สังเคราะห์แสงได้ เช่น กล้วยไม้
    - รากหายใจ  (pneumatophore) เป็นรากท่ีแทงต้ังฉากข้ึนมาจากผิวดิน   เพ่ือทำหน้าท่ีหายใจ เช่น
       ลำพู ลำแพน ประสัก
    - รากเกาะ (climbering root) เป็นรากท่ีแตกออกมาจากขอ้ของลำต้น เกาะหลัก เสา หรือไม้อ่ืน
        เช่น พลู พริกไทย
    - รากสะสมอาหาร (storage root) เป็นรากท่ีมีลักษณะอวบ อุ้มน้ำ เช่น กระชาย แครอท
    - รากเบียน (parasitic root) เป็นรากท่ีเกาะติดอยู่บนพืชชนิดอ่ืนแทงทะลุเน้ือเย่ือของพืชท่ีเกาะดูด
       น้ำและอาหารจากพืชน้ันไปใช้ เช่น ฝอยทอง กาฝาก

โครงสรา้งภายนอกของพชื
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

: ราก (ตอนที ่2)

รากค้ำจุน

รากพอน

รากสงัเคราะหแ์สง รากหายใจ

รากสะสมอาหาร

รากเบยีน

สวัสดีครับน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน พรรณไม้น่ารู้ฉบับนี้พี่ได้นำโครงสร้างภาย
นอกของพชืเพือ่การศกึษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ตอ่จากฉบบัที ่1 ปทีี ่8 เกีย่วกบัราก
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สวัสดีค่ะฉบับนี้มุมสรรสร้างจากสมาชิกพี่นำเสนอเป็นนิทานเรื ่อง “ประดู่คู ่ชีวิต” จากน้องๆสมาชิกฯ
โรงเรยีนยอแซฟวทิยา ทีไ่ดเ้ขยีนเลา่เปน็เรือ่งราวสง่เขา้มาทีโ่ครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ
พ่ีก็ได้ลงให้ในจุลสารฉบบัน้ี หากช้าไป  พ่ีๆ  ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ และหวังว่าพ่ีคงไดรั้บนิทานดีๆ  ท่ีมีสาระจากนอ้งๆ
สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเขา้มาเรือ่ยๆ นะคะ

ประดู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocapus macrocarpus Kurz
ชื่อวงศ์ Papitionaceae(The Dapileon Family)
ชื่อสามัญ Burma padauk, Narra
ชื่ออื่นๆ ประดู่ ประดู่ไทย ดู่ ประดู่บ้าน

ประดู่คู่ชีวิต
มีเด็กผู้หญิงคนหนึง่ เธอกำพรา้พ่อต้ังแตเ่ธอยังเล็ก เธออยู่กับแมเ่พียง 2 คนเทา่น้ัน ต่อมากอ่นแมข่องเดก็ผู้หญิง

คนนี้จะสิ้นใจ ก็ได้มอบเมล็ดพืชประหลาดแก่หญิงสาวเอาไว้ เธอเก็บเมล็ดพืชไว้จนเธอมีครอบครัว พอเธอใกล้ตาย
เธอก็บอกให้ลูกของเธอเผาเธอพร้อมกับเมล็ดพืชประหลาด

หลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์  เธอปลูกเมล็ดพืชประหลาดนั้นบนสวรรค์หลังจากนั้นไม่นานเมล็ดพืช
ประหลาดกเ็จริญเตบิโตบนสวรรค ์ เป็นต้นไมท่ี้ใหญ่และใหค้วามรม่ร่ืนแก ่ เทวดา นางฟา้มากมาย

เมือ่พระอัมรินทรรู้์ว่า เมลด็พืชประหลาดนีใ้ห้ความสวยงามและความรม่ร่ืนแก ่ เทวดาทัง้หลายจงึใหเ้จา้ของตน้
ไมป้ระหลาดนี ้ไปขยายพนัธุใ์ห้ท่ัวสวรรค์

เธอขยายไดม้ากกวา่ 10 ต้น ผ่านไป 5 ปี เธอขยายพนัธ์ุต้นไม้ประหลาดไดม้ากกวา่เดิมถึง 100 ต้นหลังจากนัน้เธอ
ก็ได้มาเกิดยังโลกมนุษย์ขณะเดียวกันนั้นผลจากต้นไม้ประหลาดบนสวรรค์ก็ตกจากต้นแล้วกลิ้งลงมายังโลกมนุษย์

เม่ือเธอเกดิบนโลกมนษุย์ พ่อและแมข่องเธอตัง้ช่ือให้ว่า “เจ้าดู่(ผู้ชาย)” ในเวลาทีเ่ขาเตบิโตต้นไม้ประหลาดนัน้ก็
จะเตบิโตตามเขาไปดว้ย และกมี็อายุเทา่กบัเขาดว้ย

เม่ือเขาอายไุด้ 25 ปี เขากมี็แฟนช่ือว่า “ประยงค”์ เขากมี็ลูกกับประยงค ์เขานำอกัษรของคำวา่ประยงคกั์บเจ้าดู่มา
ผสมกัน เป็นคำว่า “ประดู่”

เม่ือประดู่อายุได้ 12 ปี ก็ได้เข้าป่าไปเจอตน้ไม้ประหลาด เขาไดสั้กคำว่าประดูเ่อาไว ้หลังจากนัน้ต้นไม้น้ันก็ได้
ช่ือว่า“ประดู”่ จนถึงปัจจุบัน
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ดวงแก้ว
พฤกษาวรรณศิลป์

สวัสดีค่ะ ฉบับน้ีก็กลับมาพบกนัอีกเชน่เคยนะคะ กับพฤกษาวรรณศลิป์ พ่ีได้นำเพลงดอกบวั ทำนองลาวกระ
ทบไม ้จากสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โรงเรยีนพระมารดานจิจานเุคราะห ์วิชานาฎศลิป ์พ่ีจงึไดน้ำมาใหน้อ้ง
สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนไดฝึ้กร้อง ฝึกแตง่ และศกึษาหาความรู้

เพลง ดอกบวั
ทำนอง : ลาวกระทบไม้

โอ้ - โอละเนอ้เจา้ดอกบวัเอย ลา...........
เฉิดฉวีดอกบัวหลวงงามดีสีชมพูงามตา
สวนเดน่แปลกตาบงกชนีเ่อย ลา....................
พ่ีนีฮั้กบวัเจา้ บวัหลวงชสูงา่
ยามลมพดัไหวผา่น ไหวไป ไหวมา ลา ........
เสยีงดงัจอ้กจอ้ก ฝนตกแดดออก นกกระจอดมนัจอ้กนั
พายเรอื ชมบวั แสนจะสนกุ ลา.....................
จบัใจ จรงิเนาะ เหมาะเวา้กนั
อยู่ในเขตขณัฑร้ั์วพระมารดา ฮึกเฮงิถกัถะเกงิขวญัใจรำเถดิ ลา............................
เฉิดฉวีวิลัยเห็นนกกา
แยม้ยวนกระหยิม่ ปริเ่ปรมปรา
ดอกบวัจา๋ ลา...........สขุเอย



11   จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

เครื่องปรุง
1. ฟักทองบด 1 ถ้วย
2. กระเทยีม 10 กลบี
3. พริกไทย 2 ช้อนโตะ๊
4. แปง้มนั 1/2 ก.ก.
5. นำ้รอ้น(นำ้รอ้นจดั) 1 ถ้วย
6. กุง้แหง้ปน่ 1 ช้อนชา
8. เกลอืปน่ 1 ช้อนโตะ๊
วิธีทำ
1. นึง่ฟกัทองใหส้กุแลว้บดละเอยีด
2. โขลกพรกิไทยใหล้ะเอยีด ใสก่ระเทยีม รากผกัชลีงไปโขลกผสมใหล้ะเอยีด
3. ผสมแปง้มนักบัฟกัทองทีบ่ด
4. นำขอ้ 2 และขอ้ 3 มาผสมกบักุง้แหง้ปน่ นวดใหเ้หนยีว ถ้าแหง้ไปเตมินำ้รอ้นลงไปเลก็นอ้ยระหวา่งนวด
5. เมือ่เหนยีวดแีลว้นำไปใสรั่งถงึ นึง่นาน 30 นาท ียกลง วางผึง่ลมคา้งคนืไวใ้หแ้หง้
6. นำมาหัน่เปน็แวน่บางๆ และนำไปตากแดดใหแ้หง้สนทิ
7. เมือ่ตอ้งการรบัประทานกน็ำมาทอดในนำ้มนัรอ้นจดั ไฟปานกลาง

เล็กๆ นอ้ยๆ
      กับการกำจดัแมลงวนั

แมลงวนัเปน็แมลงทีไ่มพึ่งประสงค ์ของทกุคน เพราะเปน็พาหะนำโรคหลายชนดิ และนา่รำคาญมาก
 วิธกีำจดัแมลงวนัมหีลายวธิ ีลองใชวิ้ธนีีด้นูะคะ่ ใชน้ำ้ตาลปบีทีเ่หลวๆ ผสมดว้ยพริกไทยปน่ละเอยีด นำ้ตาล
3 ส่วน พริกไทยป่น 1 ส่วน คนให้เข้ากันเหมือนแป้งเปียก แล้วนำไปทาบนกระดาษทีมี่แมลงวันบินอยู่มากๆเมือ่
แมลงวนับนิลงไปกนินำ้ตาลผสมพรกิไทย แมลงวนักจ็ะตาย หรือหากไมม่นีำ้ตาลปบี จะใชน้ำ้ตาลทรายนำไป
เคีย่วเปน็นำ้เชือ่มขน้ๆ โดยใชน้ำ้เชือ่ม 3 สว่น ผสมกบัพรกิไทยปน่ 1 สว่น  ใสไ่วใ้นถว้ยหรือจานทีม่แีมลงวนั
 เมือ่แมลงวนัมากนินำ้เชือ่มกจ็ะตายเหมอืนกนั

ฉบับน้ีมีอาหารว่างมาฝากสำหรบัสมาชิกค่ะ “ข้าวเกรียบฟักทอง”      หรือว่าจะใช้เผือกแทนฟักทองก็ได้ค่ะถ้ามี
ฟักทองหรือเผือกมากๆ  ไม่ทราบว่าจะทำอะไรรบัประทานด ีก็ลองทำข้าวเกรียบดูนะคะ       เพราะทำแล้วเก็บไว้ได้นาน
อยากรับประทานเมื่อไรก็นำมาทอดรับประทานได้เลยค่ะ
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มุมน้ีมีรางวัล
โดย  หนดูาKwangtawai@chaiyo.com

ท่ีปรึกษาทางวชิาการ :   ศ.พิเศษ ประชิด วามานนท์ ผศ. จิรายุพิน จันทรประสงค์ ศ. ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ คณะอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะอาจารยภ์าควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ผลิตที่ : ฝ่ายผลติสือ่กราฟกิ โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีสวนจติรลดา
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10303

ติดต่อได้ที่  : นายพรชยั จฑุามาศ
สำนกังานโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303  โทร. 0 2282 0665, 0 2282 1850 โทรสาร 0 2282 0665
www.rspg.thaigov.net
e-mail : dongdib05@plantgenetics-rspg.org

สวัดดีค่ะน้องๆสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนพบกันอีกเช่นเคยกบัมุมน้ีมีรางวัล ฉบับน้ีพ่ีหนูดาก็มีเกมมาให้
น้องๆ สมาชิก สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนได้เล่นกันอีกเช่นเคย แต่ช่วงน้ีเป็นช่วงปิดเทอมกนั น้องๆ หลายคนกค็งไดไ้ป
เท่ียวท่ีไกลๆ  คงไดพ้บเห็นพรรณไมต่้างๆ มากมายทียั่งไม่เคยรู้จักกันก็ได้รู้จัก และนำมาเปน็คำตอบในมมุน้ีมีรางวัลฉบับ
น้ีกัน และท่ีพิเศษอีกอย่างของมมุน้ีมีรางวัลฉบับน้ีก็คือพ่ีได้นำคำศพัท์ท่ีน่ารู้เก่ียวกับพืชมาให้น้องๆ     สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้ศึกษากันนะคะ
กติกา

ให้บอกชื ่อพืชที ่สามารถใช้เป็นเครื ่องดื ่ม บอกชื ่อวิทยาศาสตร์ บอกวงศ์ ใช้ส่วนไหนของพืชทำ
ประโยชน์ท่ีได้รับ ให้ได้มากกว่า 20 ชนิด เม่ือได้คำตอบแล้วก็รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะพีห่นูดามีรางวัลจะมอบให้ค่ะ

ตัวอย่าง
1.กาแฟ
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea arabica L.
ทำจาก เมล็ดกาแฟ
ประโยชน์  ด่ืมแกง่้วง

ศพัทน์า่รู ้ เก่ียวกบัพชื
Cell(เซลล์)

คือ       หน่วยชีวิตท่ีเล็กท่ีสุดประกอบขึน้เป็นโครงสร้างส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์ ส่ิงท่ีมีชีวิตบางชนิด มีเพียง
เซลล์เดียว     ส่ิงท่ีมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายประเภทจำนวนนบัไม่ถ้วน       มนุษย์วัยเจริญพันธ์ุมีเซลล์อยู่ถึง
50,000 ล้านเซลล ์เซลลม์ขีนาดเลก็จิว๋ จะมองเหน็ไดก้ต็อ้งสอ่งดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศน์
Chlorophyll(คลอโรฟีลล์)

คือ      สารพิเศษสีเขียว ให้สีเขียวสดใสแก่ใบไม้ คอลโรฟิลล์จะรับพลังงานแสงอาทติย์นำมาใช้ปรุงอาหารเล้ียง
ต้นพืช


