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สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรงานนิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกชมรมฯ
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ประวตัิ

ช่ือ - สกลุ : นายอนพุงส ์ อินทปญัญา
ตำแหนง่รบัราชการ-ทำงาน(สดุทา้ย) : ผู้จดัการโครงการขยายกำลงัการผลติ บรษิทัยไูนเตด็ไวนเ์นอรี่
                                                             แอนด์ ดิสทิลเลอรี่จำกัด
ตำแหนง่ปจัจบุนั : ที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรยีนสมาชกิท่ีรับผดิชอบ : โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน
หนา้ทีรั่บผดิชอบ : - ใหค้ำปรกึษาแนะนำ การดำเนนิงานโครงการ

   - ประสานงานกบัจงัหวดัหนองคายในการดำเนนิงานโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมา
      จากพระราชดำรฯิ ปลกูรกัษาพนัธกุรรมไมเ้มอืงหนาวบา้นนาบอน ตำบลนางิว้  อำเภอสงัคม
      จงัหวดัหนองคาย
   - เย่ียมเยยีนใหค้ำแนะนำโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
      ตอนบน ไดแ้ก ่อุดรธาน ีหนองบวัลำภ ูหนองคาย เลย สกลนคร นครพนม

ที่อย ู :่ โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ   สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ กทม. 10303
            ทีบ่า้น : -
             โทร :  0 2282 1850,0 2282 7171-74 ต่อ 139, 202

แนะนำทีป่รกึษาและประสานงาน
โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ

ถ้อยแถลง

เย่ียมชมโรงเรยีนสมาชกิฯ

สวสัดคีะ่นอ้งๆ สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนทกุทา่น ฉบบันีพ่ี้กข็อแสดงความยนิดดีว้ยกบั
สมาชกิ สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนไดเ้ขา้มารว่มจดันทิรรศการ ในงานทรพัยากรไทย :ธรรมชาตแิหง่ชวิีต
ทีส่ำนกัพระราชวงั พระราชวงัดสุติที ่งานกไ็ดส้ำเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยด ีนอ้งๆ สมาชกิทีไ่ดเ้ขา้รว่มงานครัง้นีก้ม็ี
ความสามารถทุกคน  พี่ก็ได้นำภาพในงานครั้งนี้มาให้น้องๆได้ ดูกันในหน้าข่าวสมาชิกนะคะ  ในหน้า
สรรสร้างจากสมาชิกพี่ได้นำวิธีการทำยำตะไคร้ มาให้น้องๆ สมาชิกได้ฝึกทำกัน เพราะยำตะไคร้เป็น
อาหารทีมี่คณุคา่มากมายหลายดา้นดว้ยกนัและรสชาตกิอ็ร่อยดว้ย และสรรหามาฝากกไ็ดน้ำการทำ สม้แขก
เชือ่ม  มาฝาก  สม้แขกเชือ่มกเ็ปน็ของวา่งทีน่า่รบัประทาน ทำแลว้สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน แลว้พบ กนัฉบบั
หนา้ นะคะ่
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ทรัพยากรไทย : ธรรมชาตแิหง่ชวิีต
วันที ่๙-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ณ สำนกัพระราชวงั พระราชวงัดสุติ

ทรงเสดจ็เปดิงาน

ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการของโรงเรยีนสมาชกิฯ

ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการของโรงเรยีนสมาชกิฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่ร่วมสนอง
พระราชดำริ ได้จัดงานนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต” เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เจรญิพระชนมายคุรบ 4 รอบพระชนัษา ระหวา่งวนัที ่ 9-15 พฤษภาคม 2546 ณ สำนกั
พระราชวัง พระราชวังดุสิต  โดยในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินดังนี้
โรงเรียนรับเกียรติบัตร 6 โรงเรียน โรงเรียนรับป้ายพระราชทาน 36 โรงเรียน โรงเรียนนำเสนอการประชุมวิชาการ
เรื่องพืชภาคบรรยาย 20 โรงเรียน โรงเรียนที่นำเสนองานวิชาการเรื่องพืชภาคโปรเตอร์ 101 โรงเรียน โรงเรียนร่วม
จัดนิทรรศการจำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งผู้ที่มาชมงานครั้งนี้ได้เห็นตัวอย่างของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประโยชน ์สาระ ความรูเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงของนกัเรยีนจากโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และการแสดง
จากหนว่ยสงครามพเิศษทางเรอืกองเรอืยุทธการ การแสดงความสามารถของสตัว์จากสวนสตัว์เปดิเขาเขยีว

การแสดงบนเวทกีลางแจง้ของโรงเรยีนสมาชกิฯ
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk

จากความฝันที่จะให้เกษตรกรทั่วโลก หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกษตรกรรม อย่างประเทศไทย มี ความ
สะดวกในการทราบขา่วสารข้อมูล ในทุกแง่ทุกมุมในเรือ่งการเกษตร ไม่ว่าจะเปน็ภัยธรรมชาติ  การเปลีย่นแปลงของดนิ
ฟ้าอากาศ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ  หรือแม้แต่การส่งข้อมูลระหว่างเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีให้กับหน่วยงานของรฐั  เพ่ือเป็นการใหข้้อมูลท่ีทันสมัยจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมจรงิ ๆ ถึงห้องปฏิบัติการ ได้ ข้อมูล
ท่ีเป็นเวลาปจัจุบัน (real time) ไม่ใช่เป็นข้อมูลของปีท่ีแล้วหรือสิบปีท่ีแล้ว ดูจะเปน็ประโยชนแ์ก่เกษตรกร ในยุค ปัจจุบัน
ไดอ้ย่างดย่ิีง

หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมนอกรอบหลายครั้งกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำให้อยากคุยกันถึงเรื่อง Field server มีชื่อเป็นภาษาไทย
ว่าระบบโทรมาตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทางด้าน
การเกษตร ในญ่ีปุ่น National Agriculture Research Organisation  โดยท่ี Field server เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจวัดสภาพอากาศ
ในธรรมชาตอิย่างอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง  ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ระดับน้ำ อุณหภูมิในดิน
เป็นต้น  โดยท่ี field server จะประกอบกบัส่วนอ่ืน ๆ อีกได้แก่ระบบเนต็เวิร์ค และกลอ้งถ่ายรูป    ตัว field server และ
กล้องถ่ายรูป (digital camera)  เป็นตัวรับและเก็บข้อมูลที่ระบบเซ็นเซอร์ตัวแปรต่าง ๆ หลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลไป
ท่ีระบบอินเตอร์เน็ตโดย อาจใช้ระบบไรส้าย (wireless LAN)  เป็นตัวส่งข้อมูลมาท่ีผู้ติดต้ังระบบนี ้ ข้อมูลท่ีได้ก็สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของระบบโทรมาตรที่จะเข้ามามีบทบาทในการด้านการเกษตรและงานวิจัยทางด้านเกษตรกรรม
นั้นเพื่อสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศ (micro-climate) เช่นแสง อุณหภูมิ, ความชื้น, การระเหยของน้ำ
ปริมาณน้ำฝน  ทิศทางลม  ความเร็วลม ฯลฯ  โดยท่ีข้อมูลดิบเหล่าน้ีจะส่งเข้าสู่ส่วนกลางในการประมวลผล  เพ่ือประโยชน์
ในการจดัการพืน้ท่ีเส่ียงภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม เป็นต้น นอกจากนียั้งใช้เป็นอุปกรณเ์สริม ในการรบั สัญญาณ
อินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย (wireless internet) สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของชุมชนที่อยู่ในระยะรัศมีการทำการ
ของอุปกรณ์สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย ฟังแค่นี้แล้ว เกษตรกรและ นักวิจัย
ทุกท่านคงมองเหน็ภาพว่าข้อมูลเหล่าน้ีคงจะเปน็ประโยชนท์างด้านเกษตรไดม้ากและรวดเรว็ทันเหตุการณ์ด้วย   ไว้คุยกัน
ต่อฉบับหน้าค่ะ ในเร่ืองโครงการพัฒนาการใชร้ะบบโทรมาตร ในโรงเรียนภายใต้งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  อพ.สธ.

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการประชุม Field Server Forum ครั้งที่1 จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สาขาคอม พิวเตอร์ สมรรถนะสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiag.net
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เปิดกรกุลางบา้น...   โดย พ่ียุ้ย
สมนุไพรพืน้บา้น

พี่จำได้ว่าสมัยเด็กๆ เคยช่วยแม่เก็บผักในสวนมาประกอบอาหารได้หลายชนิดทีเดียว เช่น ผักขม ผักตำลึง  ผักบุ้งไทย
ผักเสีย้น ผักกดู และดอกโสน  เปน็ตน้  เกบ็ไปกจ็ะไดรู้้ข้อมูลจากแมด้่วยว่า ผักขมกนิแลว้แข็งแรง ผักตำลงึ ใบใชข้ย้ีทาแกผ่ื้นคันได้
ผักบุ้งกินแล้วตาหวาน ฯลฯ เมื่อเข้าโรงเรียนครูก็จะสอนว่าผักมีเส้นใยกินแล้วช่วยให้ท้องไม่ผูก ขับถ่ายสะดวก ผักสีเขียว
มีวิตามินเอเยอะ วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา นี่ก็อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแม่ บอกว่ากินผักบุ้ง แล้วตาหวานนั่นเอง เนื่องจาก
ผักพื้นบ้านมีมากฉบับนี้จะแนะนำผักพื้นบ้านในวงศ์ ZINGIBERACEAE  กันก่อนเนื่องจากพบขึ้นมากในจังหวัดจันทบุรี
(บ้านเกดิของผูเ้ขยีน) และนำมารบัประทานกนัหลากหลาย เช่น

ข่า   Alpinia nigra (Gaertn.)B.L.Burtt
ประโยชน์ ใชส้ว่นเหงา้ผสมในเครือ่งแกงหลายชนดิ

ใสใ่นแกง ต้มยำ แกงเลยีง แกนออ่นในตน้
นำมาลวกรบัประทานกบันำ้พริก ดอกอ่อน
นำมาใสแ่กงได ้เช่น ต้มกะท ิใสแ่กงแค
ใสล่าบ แกงคัว่ใสก่บ แกงเหมอืน
แกงหนอ่ไม ้ใสเ่ถายา่นางกไ็ด ้หรือรับประ
ทานสดกบันำ้พริก ในตำรายาใชเ้หงา้ตม้นำ้
ด่ืมบรรเทาอาการทอ้งอืด ท้องเฟอ้ และ
ขบัลม เหงา้สด ตำผสมกบัเหลา้โรง ใช้ทา
รักษาโรคผวิหนังทีเ่กดิจากเชือ้รา เช่น
กลาก เกลือ้น หรือ ลดอาการคนัจากการ
เปน็ลมพษิสารทีอ่อกฤทธิคื์อ น้ำมนัหอม
ระเหย

เร่ว   Alpinia oxymitrum K.Schum.
ช่ืออ่ืนๆ เร่วกินลูก(จันทบรีุ) เร่วเหล่ียม เร่วลูกปลาย

กระวาน(ใต)้ เจยีะ(ชุมพร) ปุดใหญ(่สงขลา)
หลาว(กลาง)

ประโยชน์ นิยมรับประทานกนัมาก มีขายในตลาดสด
ตามฤดกูาล โดยใชผ้ลอ่อนรับประทานสด
กับนำ้พริก ผลสุกรับประทานไดแ้ตต้่องเอา
เมลด็ออกกอ่น

เร่วช้าง     Amomum aculeatum Roxb.
ประโยชน์ ใช้ผลอ่อนรับประทานกบันำ้พริก ผลแก่

นำมาทำยาธาตหุรือเขา้เครือ่งยาตา่งๆ เช่น
ยาหม่อง

กระวาน     Amomum krervarh Pierre
ช่ืออ่ืนๆ กระวานขาว(จันทบุรี)
ประโยชน์ ชาวบ้านใชเ้หงา้อ่อน ลำต้นอ่อนรับประ

ทานสดกบันำ้พริก หรือนำมาใสแ่กง
เนือ้สตัวป์า่ ผัดเผด็ และ ใสเ่ครือ่งแกง
ผล นำมาประกอบอาหาร เพ่ือแตง่กลิน่
และเพิม่รสชาตอิาหาร เช่น ใสใ่นเครือ่ง
แกง ชาวบ้านใช้หัวเปน็ยาแกท้้องอดื

เร่วหอม    Amomum utriculosum (Ridl.) Holtt.
ประโยชน์ เหงา้อ่อน แขนงออ่น รับประทานสด

กับนำ้พริก เหงา้แก ่ตม้นำ้ซปุกว๋ยเตีย๋ว
เนือ้หมู หรือแกงเลยีง ทำนำ้พริกแกง
ผัดเผด็หมปู่า ชาวบา้นใช ้เหงา้ ราก
เปน็ยาเสน้ ยาหอมเยน็

เร่วโคน    Amomum xanthioides Wall.
ประโยชน์ ชาวบา้นใช ้ต้นอ่อน แกนออ่นในตน้รับ

ประทานสดกบันำ้พริก ใสแ่กงเผด็   ผล
อ่อน  ลวกรับประทานกบันำ้พริก ผลแก่
(มีหนาม) นำมายา่งและแกะเมลด็ภายใน
มารบัประทานและใชเ้ปน็เครือ่งเทศ
เมลด็ เปน็ยาขบัลม  แกป้วดทอ้ง แกอ้า
การคลื่นไส้อาเจียน

แลว้พบกนัใหมฉ่บบัหนา้คะ่
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร.พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

พันธ์ุไม้ท่ีใช้เป็นสมุนไพรและอาหาร

จมูกปลาหลด
Sarcostemma secamone Bennet

ชื่อพ้อง Oxystelma esculentum R.Br.
วงศ์ ASCLEPIADACEAE
ชื่ออื่นๆ สอกึ(กลาง) จมกูปลาไหลดง ตดหม ูตดหมา(เหนอื-กลาง)

 ผักไหม(เชยีงใหม)่
ลักษณะ ไมล้้มลุก เปน็เถาเลือ้ย เถาขนาดเลก็ ใบ เดีย่ว รูปเรยีวยาวหรอื

รูปหอก ออกตรงขา้ม มยีางสขีาว  เมือ่ขยีม้กีลิน่เหมน็ ดอกเปน็ชอ่
ออกตรงโคนกา้นใบ กลบีดอกม ี5 กลบี โคนเชือ่มตดิกนั ปลายแยกออกกลบีดอกดา้นนอกสขีาว
ดา้นในสมีว่งแดง ประดว้ยจดุสมีว่ง ผล เปน็ฝักยาวสเีขยีวแกแ่ตกได้

ประโยชน์ อาหาร ยอด ใบออ่น และดอก รับประทานเปน็ผกั ชาวอสีานรบัประทานรว่มกบัลาบ  ชาวใตใ้ช้
ใบหั่นผสมกับข้าวยำ

ทางยา ใบเถา มีรสขม กล่ินเหม็นเขียว ค้ันน้ำด่ืมช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้ไข้ ระบายอ่อนๆ
ในเดก็ ทัง้ตน้ รักษาอาการอกัเสบบรเิวณคอปาก ปรงุเปน็ยาขบันำ้นม แกบ้ดิ

อื่นๆ นำ้คัน้จากเถาและใบ ผสมในขนมขีห้น ูทำใหข้นมขีห้นมูสีเีขยีว

กะทกรก
Passiflora foetida L.

วงศ์ PASSIFLORACEAE
ชื่อสามัญ Stinking Passion Flower
ชื่ออื่นๆ เงาะปา่ ใบนำ้ขา้ว(จนัทบรีุ) หญา้รกชา้ง(พังงา) กระโปรงทอง(ใต)้ หญา้ถลกบาต(พิษณโุลก

อุตรดติถ์) ผักขีหิ้ด(เลย) รก(กลาง) ตำลงึฝรัง่(ชลบรีุ) เถาเงาะ เถาสงิโต(ชัยนาท)
ผักแคบฝรัง่(เหนอื) เยีย่ววัว(อุดรธาน)ี ละพบุาบ(ีมาเลย ์นราธวิาส ปตัตาน)ี

ลักษณะ ไมล้้มลกุเลือ้ยพาดพนั มมีอืจบั ทกุสว่นมขีนยาวยกเวน้กลบีดอกและผล ใบ เดีย่ว เรยีงสลบั
มหูีใบเปน็แผน่ ปลายแผน่เปน็จกัขนานอยูท่ีฐ่านกา้นใบ ดอก เดีย่ว ออกทีซ่อกใบ มใีบประดบั
สเีขยีว 3 อัน ซึง่จะมลัีกษณะสานกนัเปน็ตาขา่ยหรอืร่างแหคลมุจนมดิ เมือ่ดอกยงัออ่น และเมือ่
เจรญิตอ่ไปรา่งแหนีจ้ะเจรญิไปหุม้ผลจนมดิดว้ยกลบีดอกสขีาว 5 กลบี ตรงโคนกลบี
เปน็สมีว่งเปน็เสน้ๆ ม ีcorona เปน็เสน้ๆ จำนวนมาก ม ี2 ช้ัน ผล กลมยงัไมส่กุสเีขยีวมนั เมือ่สกุ
ผลสเีหลอืงสม้ มเีนือ้และเมลด็มาก  รสหวาน เมลด็สดีำมเีมอืกหุม้

ประโยชน์ อาหาร ยอดอ่อน ลวก ตม้ ผัดนำ้มนั รับประทานกบันำ้พรกิ ผลสุก รสหวานรบัประทานได้
ทางยา ต้น ตม้เปน็ยารกัษามดลกู ต้นสด รักษาผืน่คนั ตม้รกัษาโรคหดื
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กระถิน
     Leucaena leucocephala de Wit

วงศ์ MIMOSACEAE
ชื่อสามัญ Horse Lead Tree
ชื่ออื่นๆ กระถนิไทย(กลาง) กะเสด็โคก กะเสด็บก(ราชบรีุ)

สะตอเทศ ตอเบา สะตอเบา(ใต)้  ผักหนองบก(เหนอื)
ลักษณะ ไมพุ่้ม แตกกิง่กา้น สงู 3-5 เมตร ใบ เปน็ใบประกอบแบบขนนก ในยอ่ยขนาดเลก็ กา้นใบ

ประกอบยาว ใบยอ่ยรูปขอบขนาน ดอก ช่อกลมฟสูขีาว หอมเลก็นอ้ย ผล เปน็ฝกัแบนยาวสเีขยีว
ฝักแกส่นีำ้ตาล แตกได ้เมลด็สนีำ้ตาลผวิมนั

ประโยชน์ อาหาร ยอดอ่อน ฝักอ่อน เป็นผักจ้ิม เมล็ดอ่อน ชาวอีสานแกะใสส้่มตำมะละกอ ยอดอ่อนกระถิน
รับประทานรว่ม กบัหอยนางรมสด ทำใหร้สชาตอิร่อยย่ิงขึน้

ทางยา ใบ รับประทานแกท้้องร่วง ช่วยสมานแผล ฝัก เป็นยาฝาดสมาน เมล็ดแก่ เป็นยาถ่ายพยาธิ
ราก ใชป้รงุเปน็ยาอายวัุฒนะ

พันธ์ุไม้ท่ีใช้เป็นสมุนไพรและอาหาร

คูน
Colocasia gigantea Hook.f.

ชื่อพ้อง C. indica  Hassk.
วงศ์ ARACEAE
ชื่ออื่นๆ ออกดบิ ทนู(ใต)้ กระดานขาว(กาญจนบรีุ) กะเอาะขาว

(ชุมพร) บอน(ประจวบครีีขนัธ)์  โหรา(นครศรธีรรมราช)
ลักษณะ ไมล้้มลุก ลำตน้คลา้ยเผอืก มหัีวใตด้นิ ใบ เดีย่วขนาดใหญ่

มาก เปน็หวัลูกศรมนีวลเคลอืบแผน่ใบ กา้นใบยาวมาก กลม
มนีวลเคลอืบอยูม่ ี2 ชนดิ ชนดิใบสเีขยีวอ่อน กา้นจะเขยีวอมขาวชนดิสมีว่ง ใบสมีว่ง กา้นใบ
สีม่วงดอก ช่อเชงิลดมกีาบหุม้ (Spadix) กา้นชอ่ดอกกลมยาว มกีาบหุม้ชอ่ดอก จะหุม้ชอ่ดอกมดิ
เมือ่ยังไมบ่านชอ่ดอกเปน็รปูทรงกระบอก  กลุม่ชอ่ดอกเพศเมยีอยู่ดา้นลา่ง กลุม่ชอ่ดอก เพศผูอ้ยู่
ดา้นบน ตรงกลางเปน็กลุม่ ช่อดอกทีไ่มม่เีพศ ผล เปน็ผลสดมหีลายเมลด็

ประโยชน์ อาหาร กา้นและใบออ่น เปน็ผกัและใชแ้กง
ทางยา ลำตน้ใตด้นิ สมุเปน็ถา่น ใชแ้กพิ้ษไข ้พิษรอ้น พิษตานซาง ลำตน้ใตด้นิสด รักษาแผล
กดัฝา้ กดัหนอง แกโ้รคเถาดานทอ้ง ภาคเหนอืใชผ้ลสดฝนกบันำ้ผึง้กนิละลายเสมหะ
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พรรณไมน้า่รู้ โครงสรา้งภายนอกของพชื
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

: ลำตน้ (Stem) ตอนที ่1โดย....พ่ีหนุ่ม

ลำต้น คือ อวัยวะหรือส่วนของพืชซ่ึงโดยปกตเิจริญอยู่เหนือพ้ืนดินต้านแรงดงึดูดของโลก อันเป็นทิศทางตรง
ข้ามกับการเจริญของราก ลำต้นมีขนาด รูปร่าง และลักษณะต่างๆ กัน ส่วนมากประกอบด้วยแกนกลาง ข้อ (node)
ปลอ้ง (internode) และตา (bud) ซึง่เปน็ทีเ่กดิของกิง่ ใบ ดอก และผล

หน้าที่ของลำต้น
1. เปน็แกนสำหรบัชว่ยพยุงกิง่ กา้น ใบ ดอก
2. เปน็ตวักลางสำหรบัลำเลยีงนำ้ เกลอืแร ่อาหาร และสารตา่งๆ สง่ผา่นไปยงัสว่นตา่งๆ ของพชื
3. สรา้งเนือ้เยือ่และสว่นตา่งๆ ของพชืใหม ่เชน่ ใบ ดอก ผล
นอกจากนีล้ำต้นอาจมีหน้าท่ีพิเศษอ่ืนๆ อีก เช่น สะสมอาหาร สังเคราะหแ์สง สืบพันธ์ุ เปล่ียนเป็นมือเกาะชว่ย

พยุงคำ้จนุลำตน้ ตลอดทัง้สรา้งสารทตุยิภูมติา่งๆ ไดแ้ก ่แทนนนิ นำ้ยาง เรซนิ ลาเทกซ ์เปน็ตน้

ชนิดของลำต้น
ลำตน้สามารถจำแนกตามแหลง่ทีอ่ยู่ไดเ้ปน็ 2 ชนดิ คอื ลำตน้เหนอืดนิ (Aerial Stem) และลำตน้ใตด้นิ (Un-

derground Stem)
ลำต้นเหนือดิน
ลำต้นเหนือดินของพืชจะแตกต่างกันที่ขนาดอายุ และลักษณะที่ปรากฏให้

เหน็เรยีกวา่ วิสยัของพชื (plant habit)  ซึง่แบง่ออกไดด้งันี้
1. ไมต้น้ (Tree) มเีนือ้แขง็ สงู มลีำตน้หลกัเพยีงหนึง่เหน็ไดชั้ด แตกกิง่กา้น

บรเิวณยอด มอีายยืุนหลายป ีเชน่  ประดู ่อินทนลิ มะขาม
2. ไมพุ่้ม (Shrub) มเีนือ้แขง็ ขนาดเลก็หรอืขนาดกลาง มกัมหีลายลำตน้ แตไ่ม่

มลีำตน้หลกั แตกกิง่กา้นบรเิวณใกลผิ้วดนิ เชน่ ทรงบาดาล กระถนิ
3. ไมล้้มลกุ (Herb) มลีำตน้ออ่นนุม่ เนือ่งจากประกอบดว้ยเนือ้เยือ่ทีเ่ปน็เนือ้

ไมเ้พยีงเลก็นอ้ย ลำตน้จะตายไปเมือ่หมดฤดเูจรญิเตบิโต มกัแบง่ยอ่ยเปน็
- พืชปีเดียว (annual) เป็นพืชท่ีมีอายุเพียง 1 ปี โดยมีวงจรชีวิตท่ีสมบูรณ์ภายใน 1 ปีหรือ 1 ฤดูกาลแล้วจะตายไป
- พืชสองป ี(biennial) เปน็พชืทีม่อีายไุด ้2 ป ีโดยมกีารเจรญิเตบิโตในสว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัการสบื พันธุใ์นปทีี่
   หนึง่ และออกดอกในปทีีส่อง
- พืชหลายป ี(perennial) เปน็พชืทีม่อีายไุดห้ลายป ีและมกัจะออกดอกทกุปี

ไม้พุ่ม (shrub)

ไม้ต้น (tree)

ลำตน้คลา้ยใบ (cladophyll)
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สวัสดีค่ะจุลสารฉบับนี้เป็นการบูรณาการ วิชาภาษาอังฤกษ และคหกรรม เข้ากับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน ของสมาชกิโรงเรยีนหลม่เกา่พทิยา จ.เพชรบรูณ  ์คะ่ มทีัง้นำ้พรกิมะขาม ยำตะไคร ้และสม้ตำผลไม ้นอ้งๆ
อาจลองนำไปทำรบัประทานได ้สว่นอาจารยก์ค็งนำไปปรบัสอนใหเ้ขา้กบัวชิาตา่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ี ฉบบันีพ่ี้กไ็ดน้ำ
วิธ ีการทำ ยำตะไคร้ให้น้องๆ สมาชิกฯ โรงเรียนอื ่นได้ฝึกทำกันนะคะ ส่วนวิธีทำน้ำพริกมะขาม และ
สม้ตำผลไมจ้ะลงใหใ้นฉบบัตอ่ๆ ไปคะ่

Lemon Grass salad
Yam Takrai

Ingerdients
10 bulbs lemon grass 5 corianders
10 bulbs shallot 3 tbsp. lime juice
10 buls garlic 3 fish sauce
7 large red chillies 4 tbsp. palm sugar
15 hot chilles 2 carrots
100 g. ground nuts 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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ดวงแก้ว
พฤกษาวรรณศิลป์

สวัสดีค่ะจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฉบับนี้พี่ได้นำการแต่งคำประพันธ์ ของเด็กหญิงแสงเดือน
ไสรสทิธิ ์จากโรงเรยีนไทยงามพทิยาคม ทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูของเสลดพงัพอน และไดน้ำเสลดพงัพอนเปน็สือ่การเรยีน
ในวชิาวทิยาศาสตร ์และภาษาไทย ไดเ้ปน็อยา่งดคีะ่

เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria lupulina Lindl.
ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE
ชื่ออื่นๆ พิมแสนตน้ ชองระอา เซก็เซเกีย่ม ช้องระอา
ลักษณะทั่วไป เปน็ไมพุ่้มลำตน้สนีำ้ตาลแดง มหีนามตามขอ้ แตกกิง่กา้นสาขามากสงูประมาณ 2 เมตร ใบ

เปน็ใบเดีย่ว ออกตรงขา้มเปน็คู่ๆ    ใบเรยีวแคบปลายใบแหลม   โคนใบเรยีวเลก็
แผ่นใบมันเรียบ สเีขยีวเขม้ เสน้กลางใบสแีดง กา้นใบสัน้ โคนกา้นมหีนามแหลม
สมีว่งคูห่นึง่ชีล้ง ออกดอกเปน็ชอ่ตามปลายกิง่ ดอกสเีหลอืงจำปา ใบมรีะดบัเรยีงกนั
เปน็รปูทรงกระบอกสเีขยีว ฝักแบนยาว รูปมนร ีมเีมลด็ 2-4 เมลด็

การขยายพันธุ์ ขยายพนัธุด์ว้ยการเพาะเมลด็หรอืตดัลำตน้เปน็ทอ่นๆ  ปกัชำ
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใบสดมีรสขมใช้ต้มกินทำให้เลือดไหลเวียนดี ใช้ตำให้ละเอียดค้ันเอาน้ำ ทาบริเวณท่ีมีอาการ

แพ ้ถูกพษิแมลงสตัวก์ดัตอ่ย แกฟ้กชำ้ ใชแ้กป้วดฟนั และตำพอกบรเิวณทีถู่กงกูดัสว่นหนึง่
ผสมเหลา้กนิอกีสว่นหนึง่  ราก ทาแกพิ้ษตะขาบ แมลงปอ่ง งู

เสลดพังพอน
ช่ือเสลดพงัพอน ใบใช้ถอนพิษสัตว์ร้าย

มีกิ่งก้านมากมาย ดอกสีเหลืองคล้ายชบา
ช้องระอาก็ชื่อ แมไ้มลื่อเลือ่งหนกัหนา
คุณค่าเหลือคณา ช่วยกันรักษาเอาไว้
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

สวัสดีค่ะสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สรรหามาฝากฉบับนี้พี่ก็ได้นำความรู้เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์
ส้มแขกมา ฝากน้องๆ สมาชิกค่ะ เป็นวิธีการทำสม้แขกเชือ่มค่ะ จากนอ้งๆสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โรงเรียน
พิมานวทิย ์นราธวิาส  ซึง่ไดเ้ขา้รว่ม จดันทิรรศการทรพัยากรไทย : ธรรมชาตแิหง่ชวิีต ระหวา่งวนัที ่9-15 พฤษภาคม
2546 ณ สำนกัพระราชวงั  พระราชวงัดสิุต กรงุเทพมหานคร

เครื่องปรุง
1. ส้มแขก
2. เกลอื
3. น้ำตาล
4. ปนู(นำ้ปนูใส)

วิธีทำ
1. ห่ันสม้แขกเปน็ชิน้มคีวามหนาประมาณ 0.5 ซม. แลว้แชใ่นนำ้เกลอืทิง้ไว ้1 คนื
2. นำสม้แขกทีล้่างแชค่รบ 1 คนืมาลา้งนำ้เปลา่ 1-2 ครัง้
3. เมือ่ล้างเสรจ็แลว้ใหน้ำมาแชใ่นนำ้ปนูใส ประมาณ 20-25 นาที

เพื่อจะให้กรอบอร่อยหลังจากนั้นก็นำมาใส่
    ตะแกรงใหส้ะเดด็นำ้แลว้นำผึง่แดดพอหมาดๆ
4. เคี่ยวน้ำตาลพอเป็นยางมะตูมแล้วใส่เกลือเล็กน้อยคนจนกว่าส้มแขกจะเปื่อยแล้วยกลงตั้งทิ้งไว้จนเย็น

ส้มแขก
ชื่อวิทยาศาตร์ Garcinia atroviridis Griff.
ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE  (CLUSIACEAE)
ชื่อพื้นเมือง สม้มะวน มะขามแขก(ภาคใต)้ สม้แขก สม้พะงนุ(ปตัตาน)ี สม้ความ(ตรงั) อาแซกะลโูก(มาเลย์

ยะลา)

เล็กๆ  นอ้ยๆ
กับวิธีการปอกเปลือกกุ้งให้ง่าย

การปอกเปลือกกุ้งถ้าไม่ใช่มืออาชีพคงจะปอกยากหน่อยนะคะเพราะ
ปอกทไีรหวักุง้ หางกุง้ หรือเนือ้กุง้ขาดหลดุออกมาดว้ยลองทำตามวธินีีใ้หน้ำ
กุ้งไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำกุ้งไปลวกน้ำร้อนสักพักเดียวนำขึ้นมาก็จะปอก
เปลือกกุ้งได้ง่ายขึ้น และจะปอกในส่วนไหนก็ง่ายได้ตามต้องการค่ะ

นอ้งๆ สมาชกิฯ ทา่นใดทีส่นใจการทำกบัขา้วโดยเฉพาะเกีย่วกบักุง้ก็
คงใหค้วามสนใจ และยากทำอาหารทีม่กีุง้เปน็สว่นประกอบดว้ย เพราะเมือ่เรา
ทราบวธิกีารคงงา่ยมากๆ เลยนะคะ
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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

สวัสดีค่ะน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจุลสารฉบับที่ 3 พี่ก็ได้นำเกมสนุกๆ มาให้น้องๆ
ได้ประลองฝีมือกันอีกเช่นเคยเป็นเกมเกี่ยวกับพืชมีพิษค่ะ

พืชมีประโยชน์มากมาย ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเป็นที่พักอาศัย
เป็นสีย ้อมผ้า เครื ่องสำอาง ทำน้ำหอม และใช้ปลูกเป็นไม้ร ่มเงา เป็นไม้ประดับ  ฯลฯ ทำให้ผู ้ปลูก
ผู้พบเห็นมีความสุขแต่จะมีพืชอีกหลายชนิดที่มีพิษแฝงอยู่ด้วย
กติกา ใหน้อ้งๆ สมาชกิฯ บอกชือ่พืชทีม่พิีษ พร้อมทัง้บอกชือ่วงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ลักษณะ สว่นทีเ่ปน็พษิ อาการ
การรักษา  ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด เม่ือน้องๆ สมาชกิฯ ทราบคำตอบแลว้ก็ส่งคำตอบเขา้มาเยอะๆ นะคะพีแ่ละทมีงาน
จะสง่ของรางวลัไปให ้ ตวัอย่างพชืมพิีษ เชน่ “บานบรีุสเีหลอืง”

บานบุรีสีเหลือง
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allamanda cathartica L.
ลักษณะ ไม้พุ่มแกมเล้ือย (scandent)ใบเด่ียว รูปใบหอก ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือ

ขอบขนานทกุสว่นมยีางสขีาวเหมอืนนำ้นม ดอก เดีย่วหรือออกเปน็ชอ่สัน้ๆ กลบีดอก
สเีหลอืงโคนเชือ่มตดิกนั ปลายแยกเปน็ 5 กลบี ผล กลม สเีขยีว มหีนามรอบๆ ผล ผลแกแ่ตกได้

ส่วนที่เป็นพิษ ยางสีขาว
อาการ ถูกผวิหนงั อักเสบ คนั แดง ถ้ารบัประทานทำใหอ้าเจยีน ทอ้งเดนิ ทอ้งรว่งอยา่งรนุแรง การหายใจ

ไมส่มำ่เสมอ ไขส้งู ถ้าสญูเสยีนำ้และเกลอืแรม่าก อาจถงึตาย
การรักษา 1. ถ้ายางถกูผวิหนงัหรอืเขา้ตา ล้างดว้ยนำ้สะอาดหลายๆ  ครัง้จนหมดยาง

2. ถ้ารบัประทาน
    - สง่โรงพยาบาลทนัที
    - ล้างทอ้ง
    - ใหน้มสดหรอืไขข่าวรบัประทาน เพือ่ลดการดดูซมึของสารพษิ
    - ใหน้ำ้เกลอื
    - รักษาตามอาการ

ส่วนที่เป็นพิษ(ยางสีขาว)

ดอกบานบุรีสีเหลือง


