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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น เป็ น องค์ ป ระธาน
เปิดงานประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เวลา ๑๔.๔๕ ทรงนำมาซึง่ ขวัญ และกำลังใจแก่คณะจัดงานและผูร้ ว่ มจัดงานในครัง้ นีส้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงานนิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกชมรมฯ
คณะปฏิบตั งิ านวิทยาการฯ และ นิทรรศการ ของหน่วยงานอืน่ ๆทีส่ นองพระราชดำริฯ
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ถ้อยแถลง
สวัสดีคะ่ น้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน ฉบับนีพ้ ก่ี ข็ อแสดงความยินดีดว้ ยกับ
สมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ ในงานทรัพยากรไทย :ธรรมชาติแห่งชีวติ
ทีส่ ำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ ที่ งานก็ได้สำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี น้องๆ สมาชิกทีไ่ ด้เข้าร่วมงานครัง้ นีก้ ม็ ี
ความสามารถทุกคน พี่ก็ได้นำภาพในงานครั้งนี้มาให้น้องๆได้ ดูกันในหน้าข่าวสมาชิกนะคะ ในหน้า
สรรสร้างจากสมาชิกพี่ได้นำวิธีการทำยำตะไคร้ มาให้น้องๆ สมาชิกได้ฝึกทำกัน เพราะยำตะไคร้เป็น
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากมายหลายด้านด้วยกันและรสชาติกอ็ ร่อยด้วย และสรรหามาฝากก็ได้นำการทำ ส้มแขก
เชือ่ ม มาฝาก ส้มแขกเชือ่ มก็เป็นของว่างทีน่ า่ รับประทาน ทำแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน แล้วพบ กันฉบับ
หน้า นะค่ะ

แนะนำทีป่ รึกษาและประสานงาน
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ

ประวัติ
เยีย่ มชมโรงเรียนสมาชิกฯ

ชือ่ - สกุล : นายอนุพงส์ อินทปัญญา
ตำแหน่งรับราชการ-ทำงาน(สุดท้าย) : ผูจ้ ดั การโครงการขยายกำลังการผลิต บริษทั ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่
แอนด์ ดิสทิลเลอรี่จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบนั : ที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรียนสมาชิกทีร่ บั ผิดชอบ : โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ : - ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานโครงการ
- ประสานงานกับจังหวัดหนองคายในการดำเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมา
จากพระราชดำริฯ ปลูกรักษาพันธุกรรมไม้เมืองหนาวบ้านนาบอน ตำบลนางิว้ อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย
- เยีย่ มเยียนให้คำแนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม
ที่อยู :่ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ กทม. 10303
ทีบ่ า้ น : โทร : 0 2282 1850,0 2282 7171-74 ต่อ 139, 202
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ข่าวสมาชิก

บรรยากาศการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ
วันที่ ๙-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ

ทรงเสด็จเปิดงาน

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนสมาชิกฯ

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนสมาชิกฯ

การแสดงบนเวทีกลางแจ้งของโรงเรียนสมาชิกฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่ร่วมสนอง
พระราชดำริ ได้จัดงานนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต” เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบพระชันษา ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2546 ณ สำนัก
พระราชวัง พระราชวังดุสิต โดยในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินดังนี้
โรงเรียนรับเกียรติบัตร 6 โรงเรียน โรงเรียนรับป้ายพระราชทาน 36 โรงเรียน โรงเรียนนำเสนอการประชุมวิชาการ
เรื่องพืชภาคบรรยาย 20 โรงเรียน โรงเรียนที่นำเสนองานวิชาการเรื่องพืชภาคโปรเตอร์ 101 โรงเรียน โรงเรียนร่วม
จัดนิทรรศการจำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งผู้ที่มาชมงานครั้งนี้ได้เห็นตัวอย่างของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประโยชน์ สาระ ความรูเ้ พลิดเพลินกับการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการแสดง
จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ การแสดงความสามารถของสัตว์จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรียงโดย ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk
จากความฝันที่จะให้เกษตรกรทั่วโลก หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกษตรกรรม อย่างประเทศไทย มี ความ
สะดวกในการทราบข่าวสารข้อมูล ในทุกแง่ทกุ มุมในเรือ่ งการเกษตร ไม่วา่ จะเป็นภัยธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงของดิน
ฟ้าอากาศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การส่งข้อมูลระหว่างเกษตรกร
ในพืน้ ทีใ่ ห้กบั หน่วยงานของรัฐ เพือ่ เป็นการให้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยจากพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมจริง ๆ ถึงห้องปฏิบตั กิ าร ได้ ข้อมูล
ทีเ่ ป็นเวลาปัจจุบนั (real time) ไม่ใช่เป็นข้อมูลของปีทแ่ี ล้วหรือสิบปีทแ่ี ล้ว ดูจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ในยุค ปัจจุบนั
ได้อย่างดียง่ิ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมนอกรอบหลายครั้งกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำให้อยากคุยกันถึงเรื่อง Field server มีชื่อเป็นภาษาไทย
ว่าระบบโทรมาตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทางด้าน
การเกษตร ในญีป่ นุ่ National Agriculture Research Organisation โดยที่ Field server เป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตรวจวัดสภาพอากาศ
ในธรรมชาติอย่างอัตโนมัตติ ลอด 24 ชัว่ โมง ตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ระดับน้ำ อุณหภูมใิ นดิน
เป็นต้น โดยที่ field server จะประกอบกับส่วนอืน่ ๆ อีกได้แก่ระบบเน็ตเวิรค์ และกล้องถ่ายรูป ตัว field server และ
กล้องถ่ายรูป (digital camera) เป็นตัวรับและเก็บข้อมูลที่ระบบเซ็นเซอร์ตัวแปรต่าง ๆ หลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลไป
ทีร่ ะบบอินเตอร์เน็ตโดย อาจใช้ระบบไร้สาย (wireless LAN) เป็นตัวส่งข้อมูลมาทีผ่ ตู้ ดิ ตัง้ ระบบนี้ ข้อมูลทีไ่ ด้กส็ ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของระบบโทรมาตรที่จะเข้ามามีบทบาทในการด้านการเกษตรและงานวิจัยทางด้านเกษตรกรรม
นั้นเพื่อสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศ (micro-climate) เช่นแสง อุณหภูมิ, ความชื้น, การระเหยของน้ำ
ปริมาณน้ำฝน ทิศทางลม ความเร็วลม ฯลฯ โดยทีข่ อ้ มูลดิบเหล่านีจ้ ะส่งเข้าสูส่ ว่ นกลางในการประมวลผล เพือ่ ประโยชน์
ในการจัดการพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นอุปกรณ์เสริม ในการรับ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย (wireless internet) สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของชุมชนที่อยู่ในระยะรัศมีการทำการ
ของอุปกรณ์สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย ฟังแค่นี้แล้ว เกษตรกรและ นักวิจัย
ทุกท่านคงมองเห็นภาพว่าข้อมูลเหล่านีค้ งจะเป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรได้มากและรวดเร็วทันเหตุการณ์ดว้ ย ไว้คยุ กัน
ต่อฉบับหน้าค่ะ ในเรือ่ งโครงการพัฒนาการใช้ระบบโทรมาตร ในโรงเรียนภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.
เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการประชุม Field Server Forum ครั้งที่1 จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สาขาคอม พิวเตอร์ สมรรถนะสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiag.net
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เปิดกรุกลางบ้าน...

โดย พีย่ ยุ้

สมุนไพรพืน้ บ้าน

พี่จำได้ว่าสมัยเด็กๆ เคยช่วยแม่เก็บผักในสวนมาประกอบอาหารได้หลายชนิดทีเดียว เช่น ผักขม ผักตำลึง ผักบุ้งไทย
ผักเสีย้ น ผักกูด และดอกโสน เป็นต้น เก็บไปก็จะได้รขู้ อ้ มูลจากแม่ดว้ ยว่า ผักขมกินแล้วแข็งแรง ผักตำลึง ใบใช้ขยีท้ าแก้ผน่ื คันได้
ผักบุ้งกินแล้วตาหวาน ฯลฯ เมื่อเข้าโรงเรียนครูก็จะสอนว่าผักมีเส้นใยกินแล้วช่วยให้ท้องไม่ผูก ขับถ่ายสะดวก ผักสีเขียว
มีวิตามินเอเยอะ วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา นี่ก็อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแม่ บอกว่ากินผักบุ้ง แล้วตาหวานนั่นเอง เนื่องจาก
ผักพื้นบ้านมีมากฉบับนี้จะแนะนำผักพื้นบ้านในวงศ์ ZINGIBERACEAE กันก่อนเนื่องจากพบขึ้นมากในจังหวัดจันทบุรี
(บ้านเกิดของผูเ้ ขียน) และนำมารับประทานกันหลากหลาย เช่น
ข่า Alpinia nigra (Gaertn.)B.L.Burtt
ประโยชน์
ใช้สว่ นเหง้าผสมในเครือ่ งแกงหลายชนิด
ใส่ในแกง ต้มยำ แกงเลียง แกนอ่อนในต้น
นำมาลวกรับประทานกับน้ำพริก ดอกอ่อน
นำมาใส่แกงได้ เช่น ต้มกะทิ ใส่แกงแค
ใส่ลาบ แกงคัว่ ใส่กบ แกงเหมือน
แกงหน่อไม้ ใส่เถาย่านางก็ได้ หรือรับประ
ทานสดกับน้ำพริก ในตำรายาใช้เหง้าต้มน้ำ
ดืม่ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และ
ขับลม เหง้าสด ตำผสมกับเหล้าโรง ใช้ทา
รักษาโรคผิวหนังทีเ่ กิดจากเชือ้ รา เช่น
กลาก เกลือ้ น หรือ ลดอาการคันจากการ
เป็นลมพิษสารทีอ่ อกฤทธิค์ อื น้ำมันหอม
ระเหย

ชือ่ อืน่ ๆ
ประโยชน์

เร่ว Alpinia oxymitrum K.Schum.
เร่วกินลูก(จันทบุร)ี เร่วเหลีย่ ม เร่วลูกปลาย
กระวาน(ใต้) เจียะ(ชุมพร) ปุดใหญ่(สงขลา)
หลาว(กลาง)
นิยมรับประทานกันมาก มีขายในตลาดสด
ตามฤดูกาล โดยใช้ผลอ่อนรับประทานสด
กับน้ำพริก ผลสุกรับประทานได้แต่ตอ้ งเอา
เมล็ดออกก่อน

เร่วช้าง Amomum aculeatum Roxb.
ประโยชน์
ใช้ผลอ่อนรับประทานกับน้ำพริก ผลแก่
นำมาทำยาธาตุหรือเข้าเครือ่ งยาต่างๆ เช่น
ยาหม่อง

กระวาน Amomum krervarh Pierre
ชือ่ อืน่ ๆ
กระวานขาว(จันทบุรี)
ประโยชน์
ชาวบ้านใช้เหง้าอ่อน ลำต้นอ่อนรับประ
ทานสดกับน้ำพริก หรือนำมาใส่แกง
เนือ้ สัตว์ปา่ ผัดเผ็ด และ ใส่เครือ่ งแกง
ผล นำมาประกอบอาหาร เพือ่ แต่งกลิน่
และเพิม่ รสชาติอาหาร เช่น ใส่ในเครือ่ ง
แกง ชาวบ้านใช้หวั เป็นยาแก้ทอ้ งอืด
เร่วหอม Amomum utriculosum (Ridl.) Holtt.
ประโยชน์
เหง้าอ่อน แขนงอ่อน รับประทานสด
กับน้ำพริก เหง้าแก่ ต้มน้ำซุปก๋วยเตีย๋ ว
เนือ้ หมู หรือแกงเลียง ทำน้ำพริกแกง
ผัดเผ็ดหมูปา่ ชาวบ้านใช้ เหง้า ราก
เป็นยาเส้น ยาหอมเย็น
เร่วโคน Amomum xanthioides Wall.
ประโยชน์
ชาวบ้านใช้ ต้นอ่อน แกนอ่อนในต้นรับ
ประทานสดกับน้ำพริก ใส่แกงเผ็ด ผล
อ่อน ลวกรับประทานกับน้ำพริก ผลแก่
(มีหนาม) นำมาย่างและแกะเมล็ดภายใน
มารับประทานและใช้เป็นเครือ่ งเทศ
เมล็ด เป็นยาขับลม แก้ปวดท้อง แก้อา
การคลื่นไส้อาเจียน

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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พันธุไ์ ม้ทใ่ี ช้เป็นสมุนไพรและอาหาร

บทความผูท้ รงคุณวุฒิ
โดย ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

จมูกปลาหลด
Sarcostemma secamone Bennet
ชื่อพ้อง
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

Oxystelma esculentum R.Br.
ASCLEPIADACEAE
สอึก(กลาง) จมูกปลาไหลดง ตดหมู ตดหมา(เหนือ-กลาง)
ผักไหม(เชียงใหม่)
ไม้ลม้ ลุก เป็นเถาเลือ้ ย เถาขนาดเล็ก ใบ เดีย่ ว รูปเรียวยาวหรือ
รูปหอก ออกตรงข้าม มียางสีขาว เมือ่ ขยีม้ กี ลิน่ เหม็น ดอกเป็นช่อ
ออกตรงโคนก้านใบ กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชือ่ มติดกัน ปลายแยกออกกลีบดอกด้านนอกสีขาว
ด้านในสีมว่ งแดง ประด้วยจุดสีมว่ ง ผล เป็นฝักยาวสีเขียวแก่แตกได้
อาหาร ยอด ใบอ่อน และดอก รับประทานเป็นผัก ชาวอีสานรับประทานร่วมกับลาบ ชาวใต้ใช้
ใบหั่นผสมกับข้าวยำ
ทางยา ใบเถา มีรสขม กลิน่ เหม็นเขียว คัน้ น้ำดืม่ ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้ไข้ ระบายอ่อนๆ
ในเด็ก ทัง้ ต้น รักษาอาการอักเสบบริเวณคอปาก ปรุงเป็นยาขับน้ำนม แก้บดิ
อื่นๆ น้ำคัน้ จากเถาและใบ ผสมในขนมขีห้ นู ทำให้ขนมขีห้ นูมสี เี ขียว

กะทกรก
Passiflora foetida L.
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

PASSIFLORACEAE
Stinking Passion Flower
เงาะป่า ใบน้ำข้าว(จันทบุร)ี หญ้ารกช้าง(พังงา) กระโปรงทอง(ใต้) หญ้าถลกบาต(พิษณุโลก
อุตรดิตถ์) ผักขีห้ ดิ (เลย) รก(กลาง) ตำลึงฝรัง่ (ชลบุร)ี เถาเงาะ เถาสิงโต(ชัยนาท)
ผักแคบฝรัง่ (เหนือ) เยีย่ ววัว(อุดรธานี) ละพุบาบี(มาเลย์ นราธิวาส ปัตตานี)
ไม้ลม้ ลุกเลือ้ ยพาดพัน มีมอื จับ ทุกส่วนมีขนยาวยกเว้นกลีบดอกและผล ใบ เดีย่ ว เรียงสลับ
มีหใู บเป็นแผ่น ปลายแผ่นเป็นจักขนานอยูท่ ฐ่ี านก้านใบ ดอก เดีย่ ว ออกทีซ่ อกใบ มีใบประดับ
สีเขียว 3 อัน ซึง่ จะมีลกั ษณะสานกันเป็นตาข่ายหรือร่างแหคลุมจนมิด เมือ่ ดอกยังอ่อน และเมือ่
เจริญต่อไปร่างแหนีจ้ ะเจริญไปหุม้ ผลจนมิดด้วยกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ตรงโคนกลีบ
เป็นสีมว่ งเป็นเส้นๆ มี corona เป็นเส้นๆ จำนวนมาก มี 2 ชัน้ ผล กลมยังไม่สกุ สีเขียวมัน เมือ่ สุก
ผลสีเหลืองส้ม มีเนือ้ และเมล็ดมาก รสหวาน เมล็ดสีดำมีเมือกหุม้
อาหาร ยอดอ่อน ลวก ต้ม ผัดน้ำมัน รับประทานกับน้ำพริก ผลสุก รสหวานรับประทานได้
ทางยา ต้น ต้มเป็นยารักษามดลูก ต้นสด รักษาผืน่ คัน ต้มรักษาโรคหืด
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พันธุไ์ ม้ทใ่ี ช้เป็นสมุนไพรและอาหาร
กระถิน
Leucaena leucocephala de Wit

วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ
ประโยชน์

MIMOSACEAE
Horse Lead Tree
กระถินไทย(กลาง) กะเส็ดโคก กะเส็ดบก(ราชบุร)ี
สะตอเทศ ตอเบา สะตอเบา(ใต้) ผักหนองบก(เหนือ)
ไม้พมุ่ แตกกิง่ ก้าน สูง 3-5 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ในย่อยขนาดเล็ก ก้านใบ
ประกอบยาว ใบย่อยรูปขอบขนาน ดอก ช่อกลมฟูสขี าว หอมเล็กน้อย ผล เป็นฝักแบนยาวสีเขียว
ฝักแก่สนี ำ้ ตาล แตกได้ เมล็ดสีนำ้ ตาลผิวมัน
อาหาร ยอดอ่อน ฝักอ่อน เป็นผักจิม้ เมล็ดอ่อน ชาวอีสานแกะใส่สม้ ตำมะละกอ ยอดอ่อนกระถิน
รับประทานร่วม กับหอยนางรมสด ทำให้รสชาติอร่อยยิง่ ขึน้
ทางยา ใบ รับประทานแก้ทอ้ งร่วง ช่วยสมานแผล ฝัก เป็นยาฝาดสมาน เมล็ดแก่ เป็นยาถ่ายพยาธิ
ราก ใช้ปรุงเป็นยาอายุวฒ
ั นะ
คูน
Colocasia gigantea Hook.f.

ชื่อพ้อง
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

ประโยชน์

C. indica Hassk.
ARACEAE
ออกดิบ ทูน(ใต้) กระดานขาว(กาญจนบุร)ี กะเอาะขาว
(ชุมพร) บอน(ประจวบคีรขี นั ธ์) โหรา(นครศรีธรรมราช)
ไม้ลม้ ลุก ลำต้นคล้ายเผือก มีหวั ใต้ดนิ ใบ เดีย่ วขนาดใหญ่
มาก เป็นหัวลูกศรมีนวลเคลือบแผ่นใบ ก้านใบยาวมาก กลม
มีนวลเคลือบอยูม่ ี 2 ชนิด ชนิดใบสีเขียวอ่อน ก้านจะเขียวอมขาวชนิดสีมว่ ง ใบสีมว่ ง ก้านใบ
สีมว่ งดอก ช่อเชิงลดมีกาบหุม้ (Spadix) ก้านช่อดอกกลมยาว มีกาบหุม้ ช่อดอก จะหุม้ ช่อดอกมิด
เมือ่ ยังไม่บานช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก กลุม่ ช่อดอกเพศเมียอยูด่ า้ นล่าง กลุม่ ช่อดอก เพศผูอ้ ยู่
ด้านบน ตรงกลางเป็นกลุม่ ช่อดอกทีไ่ ม่มเี พศ ผล เป็นผลสดมีหลายเมล็ด
อาหาร ก้านและใบอ่อน เป็นผักและใช้แกง
ทางยา ลำต้นใต้ดนิ สุมเป็นถ่าน ใช้แก้พษิ ไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ลำต้นใต้ดนิ สด รักษาแผล
กัดฝ้า กัดหนอง แก้โรคเถาดานท้อง ภาคเหนือใช้ผลสดฝนกับน้ำผึง้ กินละลายเสมหะ
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พรรณไม้นา่ รู้
โดย....พีห่ นุม่

โครงสร้างภายนอกของพืช
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
: ลำต้น (Stem) ตอนที่ 1

ลำต้น คือ อวัยวะหรือส่วนของพืชซึง่ โดยปกติเจริญอยูเ่ หนือพืน้ ดินต้านแรงดึงดูดของโลก อันเป็นทิศทางตรง
ข้ามกับการเจริญของราก ลำต้นมีขนาด รูปร่าง และลักษณะต่างๆ กัน ส่วนมากประกอบด้วยแกนกลาง ข้อ (node)
ปล้อง (internode) และตา (bud) ซึง่ เป็นทีเ่ กิดของกิง่ ใบ ดอก และผล
หน้าที่ของลำต้น
1. เป็นแกนสำหรับช่วยพยุงกิง่ ก้าน ใบ ดอก
2. เป็นตัวกลางสำหรับลำเลียงน้ำ เกลือแร่ อาหาร และสารต่างๆ ส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆ ของพืช
3. สร้างเนือ้ เยือ่ และส่วนต่างๆ ของพืชใหม่ เช่น ใบ ดอก ผล
นอกจากนีล้ ำต้นอาจมีหน้าทีพ่ เิ ศษอืน่ ๆ อีก เช่น สะสมอาหาร สังเคราะห์แสง สืบพันธุ์ เปลีย่ นเป็นมือเกาะช่วย
พยุงค้ำจุนลำต้น ตลอดทัง้ สร้างสารทุตยิ ภูมติ า่ งๆ ได้แก่ แทนนิน น้ำยาง เรซิน ลาเทกซ์ เป็นต้น
ชนิดของลำต้น
ลำต้นสามารถจำแนกตามแหล่งทีอ่ ยูไ่ ด้เป็น 2 ชนิด คือ ลำต้นเหนือดิน (Aerial Stem) และลำต้นใต้ดนิ (Underground Stem)
ลำต้นเหนือดิน
ลำต้นเหนือดินของพืชจะแตกต่างกันที่ขนาดอายุ และลักษณะที่ปรากฏให้
เห็นเรียกว่า วิสยั ของพืช (plant habit) ซึง่ แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ไม้ตน้ (Tree) มีเนือ้ แข็ง สูง มีลำต้นหลักเพียงหนึง่ เห็นได้ชดั แตกกิง่ ก้าน
บริเวณยอด มีอายุยนื หลายปี เช่น ประดู่ อินทนิล มะขาม
2. ไม้พมุ่ (Shrub) มีเนือ้ แข็ง ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มักมีหลายลำต้น แต่ไม่
มีลำต้นหลัก แตกกิง่ ก้านบริเวณใกล้ผวิ ดิน เช่น ทรงบาดาล กระถิน
3. ไม้ลม้ ลุก (Herb) มีลำต้นอ่อนนุม่ เนือ่ งจากประกอบด้วยเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ป็นเนือ้
ไม้ต้น (tree)
ไม้เพียงเล็กน้อย ลำต้นจะตายไปเมือ่ หมดฤดูเจริญเติบโต มักแบ่งย่อยเป็น
- พืชปีเดียว (annual) เป็นพืชทีม่ อี ายุเพียง 1 ปี โดยมีวงจรชีวติ ทีส่ มบูรณ์ภายใน 1 ปีหรือ 1 ฤดูกาลแล้วจะตายไป
- พืชสองปี (biennial) เป็นพืชทีม่ อี ายุได้ 2 ปี โดยมีการเจริญเติบโตในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับการสืบ พันธุใ์ นปีท่ี
หนึง่ และออกดอกในปีทส่ี อง
- พืชหลายปี (perennial) เป็นพืชทีม่ อี ายุได้หลายปี และมักจะออกดอกทุกปี

ไม้พุ่ม (shrub)

ลำต้นคล้ายใบ (cladophyll)
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สวัสดีค่ะจุลสารฉบับนี้เป็นการบูรณาการ วิชาภาษาอังฤกษ และคหกรรม เข้ากับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ของสมาชิกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยา จ.เพชรบูรณ ์ ค่ะ มีทง้ั น้ำพริกมะขาม ยำตะไคร้ และส้มตำผลไม้ น้องๆ
อาจลองนำไปทำรับประทานได้ ส่วนอาจารย์กค็ งนำไปปรับสอนให้เข้ากับวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฉบับนีพ้ ก่ี ไ็ ด้นำ
วิ ธ ี ก ารทำ ยำตะไคร้ ใ ห้ น ้ อ งๆ สมาชิ ก ฯ โรงเรี ย นอื ่ น ได้ ฝ ึ ก ทำกั น นะคะ ส่ ว นวิ ธ ี ท ำน้ ำ พริ ก มะขาม และ
ส้มตำผลไม้จะลงให้ในฉบับต่อๆ ไปค่ะ

Lemon Grass salad
Yam Takrai

Ingerdients
10 bulbs lemon grass
10 bulbs shallot
10 buls garlic
7 large red chillies
15 hot chilles
100 g. ground nuts

5 corianders
3 tbsp. lime juice
3 fish sauce
4 tbsp. palm sugar
2 carrots
100 g. minced pork

Preparation
- Wash the lemon gran, chillies, corianders and carrots.
- Slice the lemon grass, shallot and chillies finely. Cut corianders about 1/2 inch long.
- Cut carrots into thin pieces.
- Mix the chillies, shreds, lime juice.
- Boil minced pork, fish sauce and palm sugar.
- Put all the ingredients together and add seasoning juice.
- The taste should be sour, salty and sweet.
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว
สวัสดีค่ะจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฉบับนี้พี่ได้นำการแต่งคำประพันธ์ ของเด็กหญิงแสงเดือน
ไสรสิทธิ์ จากโรงเรียนไทยงามพิทยาคม ทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อมูลของเสลดพังพอน และได้นำเสลดพังพอนเป็นสือ่ การเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ได้เป็นอย่างดีคะ่
เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Barleria lupulina Lindl.
ชื่อวงศ์
ACANTHACEAE
ชื่ออื่นๆ
พิมแสนต้น ชองระอา เซ็กเซเกีย่ ม ช้องระอา
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้พมุ่ ลำต้นสีนำ้ ตาลแดง มีหนามตามข้อ แตกกิง่ ก้านสาขามากสูงประมาณ 2 เมตร ใบ
เป็นใบเดีย่ ว ออกตรงข้ามเป็นคูๆ่ ใบเรียวแคบปลายใบแหลม โคนใบเรียวเล็ก
แผ่นใบมันเรียบ สีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีแดง ก้านใบสัน้ โคนก้านมีหนามแหลม
สีมว่ งคูห่ นึง่ ชีล้ ง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิง่ ดอกสีเหลืองจำปา ใบมีระดับเรียงกัน
เป็นรูปทรงกระบอกสีเขียว ฝักแบนยาว รูปมนรี มีเมล็ด 2-4 เมล็ด
การขยายพันธุ์
ขยายพันธุด์ ว้ ยการเพาะเมล็ดหรือตัดลำต้นเป็นท่อนๆ ปักชำ
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใบสดมีรสขมใช้ตม้ กินทำให้เลือดไหลเวียนดี ใช้ตำให้ละเอียดคัน้ เอาน้ำ ทาบริเวณทีม่ อี าการ
แพ้ ถูกพิษแมลงสัตว์กดั ต่อย แก้ฟกช้ำ ใช้แก้ปวดฟัน และตำพอกบริเวณทีถ่ กู งูกดั ส่วนหนึง่
ผสมเหล้ากินอีกส่วนหนึง่ ราก ทาแก้พษิ ตะขาบ แมลงป่อง งู

เสลดพังพอน
ชือ่ เสลดพังพอน
มีกิ่งก้านมากมาย
ช้องระอาก็ชื่อ
คุณค่าเหลือคณา

ใบใช้ถอนพิษสัตว์ร้าย
ดอกสีเหลืองคล้ายชบา
แม้ไม่ลอื เลือ่ งหนักหนา
ช่วยกันรักษาเอาไว้
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สรรหา

มาฝาก

โดยพีป่ กุ๊

สวัสดีค่ะสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สรรหามาฝากฉบับนี้พี่ก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ส้มแขกมา ฝากน้องๆ สมาชิกค่ะ เป็นวิธกี ารทำส้มแขกเชือ่ มค่ะ จากน้องๆสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียน
พิมานวิทย์ นราธิวาส ซึง่ ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม
2546 ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร
เครื่องปรุง
1. ส้มแขก
2. เกลือ
3. น้ำตาล
4. ปูน(น้ำปูนใส)
วิธีทำ
1. หัน่ ส้มแขกเป็นชิน้ มีความหนาประมาณ 0.5 ซม. แล้วแช่ในน้ำเกลือทิง้ ไว้ 1 คืน
2. นำส้มแขกทีล่ า้ งแช่ครบ 1 คืนมาล้างน้ำเปล่า 1-2 ครัง้
3. เมือ่ ล้างเสร็จแล้วให้นำมาแช่ในน้ำปูนใส ประมาณ 20-25 นาที
เพื่อจะให้กรอบอร่อยหลังจากนั้นก็นำมาใส่
ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำแล้วนำผึง่ แดดพอหมาดๆ
4. เคี่ยวน้ำตาลพอเป็นยางมะตูมแล้วใส่เกลือเล็กน้อยคนจนกว่าส้มแขกจะเปื่อยแล้วยกลงตั้งทิ้งไว้จนเย็น
ส้มแขก
ชื่อวิทยาศาตร์ Garcinia atroviridis Griff.
ชื่อวงศ์
GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)
ชื่อพื้นเมือง ส้มมะวน มะขามแขก(ภาคใต้) ส้มแขก ส้มพะงุน(ปัตตานี) ส้มความ(ตรัง) อาแซกะลูโก(มาเลย์
ยะลา)
เล็กๆ น้อยๆ
กับวิธีการปอกเปลือกกุ้งให้ง่าย
การปอกเปลือกกุ้งถ้าไม่ใช่มืออาชีพคงจะปอกยากหน่อยนะคะเพราะ
ปอกทีไรหัวกุง้ หางกุง้ หรือเนือ้ กุง้ ขาดหลุดออกมาด้วยลองทำตามวิธนี ใ้ี ห้นำ
กุ้งไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำกุ้งไปลวกน้ำร้อนสักพักเดียวนำขึ้นมาก็จะปอก
เปลือกกุ้งได้ง่ายขึ้น และจะปอกในส่วนไหนก็ง่ายได้ตามต้องการค่ะ
น้องๆ สมาชิกฯ ท่านใดทีส่ นใจการทำกับข้าวโดยเฉพาะเกีย่ วกับกุง้ ก็
คงให้ความสนใจ และยากทำอาหารทีม่ กี งุ้ เป็นส่วนประกอบด้วย เพราะเมือ่ เรา
ทราบวิธกี ารคงง่ายมากๆ เลยนะคะ
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มุมนีม้ รี างวัล
Kwangtawai@chaiyo.com โดย

หนูดา

สวัสดีค่ะน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจุลสารฉบับที่ 3 พี่ก็ได้นำเกมสนุกๆ มาให้น้องๆ
ได้ประลองฝีมือกันอีกเช่นเคยเป็นเกมเกี่ยวกับพืชมีพิษค่ะ
พืชมีประโยชน์มากมาย ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเป็นที่พักอาศัย
เป็ น สี ย ้ อ มผ้ า เครื ่ อ งสำอาง ทำน้ ำ หอม และใช้ ป ลู ก เป็ น ไม้ ร ่ ม เงา เป็ น ไม้ ป ระดั บ ฯลฯ ทำให้ ผ ู ้ ป ลู ก
ผู้พบเห็นมีความสุขแต่จะมีพืชอีกหลายชนิดที่มีพิษแฝงอยู่ด้วย
กติกา ให้นอ้ งๆ สมาชิกฯ บอกชือ่ พืชทีม่ พี ษิ พร้อมทัง้ บอกชือ่ วงศ์ ชือ่ วิทยาศาสตร์ ลักษณะ ส่วนทีเ่ ป็นพิษ อาการ
การรักษา ให้ได้ไม่ตำ่ กว่า 10 ชนิด เมือ่ น้องๆ สมาชิกฯ ทราบคำตอบแล้วก็สง่ คำตอบเข้ามาเยอะๆ นะคะพีแ่ ละทีมงาน
จะส่งของรางวัลไปให้ ตัวอย่างพืชมีพษิ เช่น “บานบุรสี เี หลือง”
บานบุรีสีเหลือง
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allamanda cathartica L.
ดอกบานบุรีสีเหลือง
ลักษณะ
ไม้พมุ่ แกมเลือ้ ย (scandent)ใบเดีย่ ว รูปใบหอก ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือ
ขอบขนานทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก เดีย่ วหรือออกเป็นช่อสัน้ ๆ กลีบดอก
สีเหลืองโคนเชือ่ มติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผล กลม สีเขียว มีหนามรอบๆ ผล ผลแก่แตกได้
ส่วนที่เป็นพิษ ยางสีขาว
อาการ
ถูกผิวหนัง อักเสบ คัน แดง ถ้ารับประทานทำให้อาเจียน ท้องเดิน ท้องร่วงอย่างรุนแรง การหายใจ
ไม่สม่ำเสมอ ไข้สงู ถ้าสูญเสียน้ำและเกลือแร่มาก อาจถึงตาย
การรักษา
1. ถ้ายางถูกผิวหนังหรือเข้าตา ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครัง้ จนหมดยาง
2. ถ้ารับประทาน
- ส่งโรงพยาบาลทันที
- ล้างท้อง
- ให้นมสดหรือไข่ขาวรับประทาน เพือ่ ลดการดูดซึมของสารพิษ
- ให้นำ้ เกลือ
- รักษาตามอาการ
ส่วนที่เป็นพิษ(ยางสีขาว)
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
ติดต่อได้ที่ :

นายพรชัย จุฑามาศ
สำนักงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ
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

