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สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน
วันที่ 2 กันยายน 2546
ในวันที่ 2 กันยายน 2546 ที่จะมาถึงนี้ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค์ เสด็ จ ฯ ทอดพระเนตรความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเลื่อนมาจากวันพืชมงคล
เมื ่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2546 ที ่ ผ ่ า นมา ในปี น ี ้ โ รงเรี ย นสมาชิ ก ที ่ ไ ด้ ร ั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผลการศึกษาพันธุ์ไม้อย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติ
แห่งชีวติ ตลอดถึงการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสูก่ ระบวนการเรียนการสอน ทุกกลุม่ สาระ มีจำนวน 5
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี โรงเรียน จิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี ้ ย ั ง มี โ รงเรี ย นสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นร่ ว มเข้ า เฝ้ า รั บ เสด็ จ ฯ
จากกรุ ง เทพมหานคร และเขตปริ ม ณฑล รวม 14 โรงเรี ย นด้ ว ย สำหรั บ บรรยากาศ ในวั น ดั ง กล่ า วจะได้
นำมาเสนอในฉบับต่อไปครับ

ภาพนิทรรศการโรงเรียนสมาชิกฯ ปีทผ่ี า่ นมา
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ถ้อยแถลง
สวัสดีคะ่ น้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกคน ฉบับนีพ้ ก่ี ไ็ ด้นำเนือ้ หาสาระและเรือ่ ง
น่ารูม้ าให้นอ้ งๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อา่ นกันนะคะ ในหน้าข่าวสมาชิกก็มขี า่ วการ เยีย่ ม
ชมโรงเรียนสมาชิกทีส่ มัครเข้ามาใหม่อกี หลายโรงเรียน ข่าวการประชุมสัมมนาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ.พิษณุโลก และหน้าที่ 5(เปิดกรุกางบ้าน) ก็เป็นเรือ่ งสมุนไพรพืน้ บ้านต่อจากฉบับที่ 3 ก็เป็นเรือ่ ง
ราวที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ และก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้
เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 กันยายน 2546

แนะนำทีป่ รึกษาและประสานงาน
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ

ประวัติ

ชือ่ - สกุล : ศ. พวงเพ็ญ ศิรริ กั ษ์
ตำแหน่งรับราชการ-ทำงาน(สุดท้าย) : ศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาดใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบนั : ศาสตราจารย์พเิ ศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรียนสมาชิกทีร่ บั ผิดชอบ : โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคใต้ตอนล่าง
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ : - ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานสำรวจด้านพฤกษศาสตร์
- วิเคราะห์ จำแนก ตรวจสอบ ตัวอย่างพรรณไม้ หน่วยงาน สถาบัน และโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เยีย่ มเยียนให้คำแนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในจังหวัดพัทลุง สงขลา
ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส
ที่อยู :่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ตู้ ปณ.3 คอหงส์ สงขลา 90112
ทีบ่ า้ น : โทร : 0 7428 8515, 0 7421 2751, 0 9883 0113
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ข่าวสมาชิก
การประชุมสัมมนาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จ.พิษณุโลก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้มกี ารประชุมสัมมนา
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จาก จ.กำแพงเพชร
ตาก พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย
และอุตรดิตถ์(เขตการศึกษา 7 เดิม) ที่โรงแรมเทพนคร
จ.พิษณุโลก ซึง่ มีหวั ข้อเกีย่ วกับการเพิม่ ความ เข้มแข็งและ
ความเข้มข้นให้กบั โรงเรียนทีไ่ ด้รบั ป้ายหรือเกียรติบตั รแล้ว
การบริหารจัดการและวิธกี ารดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ามาใหม่ และ มี
โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานมาเล่า
ให้โรงเรียน สมาชิกอืน่ ๆ ได้รบั ทราบถึงวิธกี ารดำเนินงาน
ที่ได้ทำมา

เยี่ยมชมการดำเนินงานและตรวจพรรณไม้
เจ้าหน้าที่จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราช ดำริฯ พร้อมด้วยนักพฤกษศาสตร์
ได้ไปเยีย่ มชมพร้อมทัง้ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้
ให้กบั โรงเรียนใน กรุงเทพ ปริมณฑล จ.หนองคาย และ
จ.เพชรบุรี โดยไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับป้ายพระราชทาน
หรือ เกียรติบัตรแล้ว เพื่อให้จัดทำข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่
ให้ถูกต้องและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
ให้เป็นแหล่ง ข้อมูลให้กบั โรงเรียนอืน่ ๆ และเป็นตัวอย่าง
ในการดำเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นให้ ก ั บ
โรงเรียนสมาชิกต่อไป

เยี่ยมดูความพร้อมของโรงเรียนที่สมัครใหม่
คณะเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนที่
สมั ค รเข้ า มาใหม่ ท ั ่ ว ประเทศเพื ่ อ ดู ค วามพร้ อ มของ
โรงเรียนเหล่านัน้ โดยได้พดู คุยกับผูบ้ ริหารหรือผูป้ ระสาน
งานของโรงเรียน ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย และนักเรียน เป็นผูป้ ฏิบตั ิ ซึง่ โรงเรียน
สามารถดำเนินการไปก่อนได้ ส่วน โรงเรียนที่ยังไม่มี
ความพร้ อ มก็ จ ะชะลอการตอบรั บ ซึ ่ ง ภาย หลั ง หาก
พร้อมแล้วให้ทำหนังสือแจ้งหรือสมัครมาใหม่อีกครั้ง

การประชุมแกนนำจากอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ได้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ฯ และแกนนำจากวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ที่เป็นสมาชิกแล้ว 6 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วน
กลาง เพือ่ กำหนดแนวทางและรูปแบบของการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวิทยาลัยต่างๆ ว่าควรเป็น
อย่างไร เพือ่ เตรียมความพร้อมทีจ่ ะจัดประชุมใหญ่อกี ครัง้
โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ ชัดเจนให้กับวิทยาลัย
ต่างๆ ทีม่ าเข้าร่วมประชุม
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรียงโดย ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk
จากที่ได้ไปร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรที่พึ่งเสร็จสิ้นลง ระหว่างวันที่ 31
กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2546 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เนือ่ งจากความนิยมผลิตภัณฑ์ สมุนไพรทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีเพิม่ มากขึน้ ทุกปี มีทง้ั ในรูปยา อาหารเสริม เครือ่ งสำอาง และผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ การวิจยั ด้านการพัฒนาสมุนไพร จึงเป็น
เรือ่ งทีร่ ฐั บาลไทยควรส่งเสริม และนำผลงานทีป่ ระสบความสำเร็จ ในระดับงานวิจยั มาขยายผลในระดับการใช้งานจริงแก่ประชาชน
การวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และตำรับยาไทยจึงมีความจำเป็น เพือ่ ใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ในการยืนยันผลจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยดัง้ เดิมทีม่ กี ารบอกเล่า สืบต่อกันมา
การศึกษาวิจยั สมุนไพรเพือ่ พัฒนาเป็นยาในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ต้องดำเนินการวิจยั ให้ครบวงจร เป็นงานทีต่ อ้ ง
ระดมความร่วมมือจากนักวิจยั นักวิชาการ ประชาชน เภสัชแผนไทย และผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในด้าน ต่าง ๆ ในระดับชุมชน หลาย
ๆ สาขา มาร่วมมือประสานงานวิจยั โดยเริม่ ตัง้ แต่หาวัตถุดบิ สกัดสาร การวิจยั ด้าน เภสัชวิทยาและพิษวิทยา การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
การทดลองผลิตจริงเพือ่ การทดลองทางคลินกิ และถ่ายทอด การผลิตภัณฑ์ ในระดับอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 กำหนดเป้าหมายดังนี้
1. มูลค่าการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ เพิม่ ขึน้ โดยรวมทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
2. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับตลาดในประเทศ เป็นการใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตลาดในประเทศทีม่ กี ารใช้ในปี 2545
3. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิจยั ด้านสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า
5. ศูนย์สตั ว์ทดลองอย่างน้อย 3 แห่งได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า
6. มีโรงงานระดับกึง่ อุตสาหกรรม (Pilot scale) ในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 2 แห่ง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practice)
7. มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP และมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางสำหรับ ตรวจคุณภาพ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
8. มีมาตรฐานสมุนไพรในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีม่ อี ยู่ 21 ชนิดให้
เป็นอย่างน้อย 50 ชนิด และมีมาตรฐานยาสมุนไพรตำรับไม่นอ้ ยกว่า 10 ตำรับ
9. มีการเพิม่ เติมรายการยาซึง่ มีขอ้ กำหนดมาตรฐานแล้ว ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทัง้ ทีเ่ ป็นยาสมุนไพรเดีย่ วอีก ไม่นอ้ ยกว่า
20 รายการ และยาตำรับสมุนไพรอีกไม่นอ้ ยกว่า 10 ตำรับ
10. มี เ ครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพวั ต ถุ ด ิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร
จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 15 แห่ง กระจายครอบคลุมพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ
11.มีสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจที่ผ่านการวิจัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบจนพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ระดับ
อุตสาหกรรมได้อย่างน้อย 10 ชนิด
12. มีกฏหมายทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พบกันใหม่ ฉบับหน้า กับยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ในการนำไปสูแ่ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 5 ปี (2545-2549)
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สมุนไพรพืน้ บ้าน
เปิดกรุกลางบ้าน...

โดย พีย่ ยุ้
คราวทีแ่ ล้วรูจ้ กั พืชวงศ์ Zingiberaceae ไป 6 ชนิดแล้วซึง่ ข่าและเร่วเหลีย่ ม อยูใ่ นสกุล Alpinia ส่วน เร่วช้าง กระวาน เร่วหอม
และเร่วโคน อยูใ่ นสกุล Amomum ฉบับนีจ้ ะขอเล่าถึงสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae ต่ออีกนะคะ
กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.)
ประโยชน์
ชาวบ้านใช้ตน้ อ่อน หัวอ่อน เป็นผักสดรับประทานกับน้ำพริก หรือแกล้มกับแกงเผ็ด หรือ ต้มยำกับกุง้ แห้ง ยำหอย
แครง หอยพอก(หอยในนา) ราก เหง้า(ไข่) มีคณ
ุ สมบัตดิ บั กลิน่ คาวปลาได้ดใี ช้ประกอบอาหาร เช่น น้ำยาขนมจีน
ห่อหมก แกงป่ากับปลา แกงส้ม ผัดเผ็ดปลาไหล ปลาดุก ปลาร้าหลน กะปิคว่ั แกงขีเ้ หล็ก ดองปนกับกล้วยตานี
ข้อมูลจากเอกสาร ใช้รากและเหง้า เป็นยาขับลม บำรุงธาตุ แก้ปวดท้อง แก้ไอ ขับปัสสาวะ ขับ ประจำเดือนและใช้ทาภายนอกแก้
ปวดเมือ่ ย
ประโยชน์

ขมิน้ หรือขมิน้ ชัน (Curcuma longa L.)
ใช้เหง้าใต้ดนิ แห้งป่นเป็นผงให้สเี หลือง ใช้แต่งสีอาหาร และใช้ประกอบอาหารได้ หลายอย่าง เช่น ต้ม ทอด
เพือ่ ดับกลิน่ คาว ทำผงกะหรี่ ใส่เครือ่ งแกงหลายชนิด เช่น แกงส้ม แกงเผ็ด ใช้แต่งสี ในอาหารให้มสี เี หลือง เช่น
ข้าวหมกไก่ ข้าวเหนียวเหลือง แกงกะหรี่ แกงเหลือง และผสมใน ผงมัสตาร์ด ใบ ยอดอ่อน และช่อดอก ต้มรับ
ประทานเพือ่ ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ขับลม เจริญอาหารต้านเชือ้ วัณโรค รักษาโรคผิวหนัง ใบ ใช้รกั ษา
ริดสีดวงทวาร รักษาผมหงอก ผมร่วง แก้อาการ ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเดินได้ ชาวบ้านใช้เหง้าสดทุบพอแหลกแล้วใช้
ทาแก้คนั หรือใช้ตำผสมเหล้าทาท้องตอนอยูไ่ ฟ นอกจากนัน้ เหง้าแก่สเี หลืองส้มใช้แต่งสีอาหาร สียอ้ มผ้าหรือ
ทำเครื่องสำอาง

ขมิน้ อ้อย (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe)
ประโยชน์
เหง้า จะให้สเี หลืองแต่ออ่ นกว่าขมิน้ ชัน ชาวบ้านใช้แต่งกลิน่ และใช้แต่งสีอาหารบางชนิด เช่น ใช้ใส่พริกแกง
ซึ่งจะช่วยดับกลิ่นคาวด้วย
ข้อมูลจากเอกสาร เหง้าสด แก้ทอ้ งร่วง อาเจียน แก้ไข้ ผสมในยาระบายเพือ่ ให้มฤี ทธิร์ ะบายน้อยลง สมานแผล
ข้อมูลชาวบ้าน เหง้าตำผสมเหล้ากินแก้ชำ้ หรือฝานและบีบน้ำนมแม่ลกู อ่อนใส่ตง้ั ไฟให้ไอขึน้ แล้วใช้หยอดตาเวลาผงเข้าตาหรือ
ใช้ทาหน้าไก่ชนเวลาหน้าเป็นแผล จะช่วยไม่ให้ตกกระ หรือใช้สมานแผลของหญิงหลังคลอดใหม่ๆ โดยตำใส่
เหลือนำยามาแผ่ให้กว้าง ใช้ผา้ ขาวปูทบั ยาแล้วนัง่ ลงไปให้ยาถูกบริเวณแถวก้น เหง้าทีใ่ ช้ใส่ประมาณครึง่ กิโลกรัม
นัง่ ประมาณ 2 วันแผล หลัง คลอดลูกจะหาย หรือนำเหง้าสดมาทุบทาแก้คนั หรือ นำเหง้าสดมาต้มแล้ว ใส่กระด้ง
กรองน้ำออกตากแดดให้แห้งใส่ครกตำให้ละเอียด จะได้ผงสีเหลือง ใช้ทาแก้คนั หรือนำเหง้าสดมาต้มกับใบเงิน
ใบทองรับประทานแก้อีสุกอีใส
ประโยชน์

กระเจียว (Curcuma sessilis Gage)
ยอดอ่อนและดอกอ่อน ต้มหรือลวก รับประทานกับน้ำพริก แกงเผ็ดต่างๆ แกงกะทิ

ประโยชน์

กระเจียวบัว (Curcuma sparganifolia Gagnep.)
ดอกอ่อน รับประทานสดกับน้ำพริก และปลูกเป็นไม้ประดับได้

ประโยชน์

ดอกดิน (Aeginetia pedunculata Wall.)
ต้นอ่อน ดอก ต้ม เผา หรือรับประทานสดกับน้ำพริกกะปิ น้ำพริกปลาป่น แกงกะทิ แกงคัว่ แกงส้ม ผัด ต้มยำ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
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บทความผูท้ รงคุณวุฒิ

พันธุไ์ ม้ทใ่ี ช้เป็นสมุนไพรและอาหาร

โดย ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ชะมวง
Garcinia cowa Roxb. ex DC.
ชื่อพ้อง
G. umbellifera Wall., G. lobulosa Wall.
วงศ์
Clusiaceae (Guttiferae)
ชื่อสามัญ
Cowa
ชื่ออื่นๆ
ส้มมวง หมากโมก มวง กะมวง(ใต้) ส้มโมง(อีสาน) ตระมูง(เขมร)
ลักษณะ
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สูงได้ถงึ 15 เมตร แตกกิง่ ก้านสาขา ใบ เดีย่ ว แผ่นใบค่อนข้างหนาเหนียว แผ่น
ใบ รูป ไข่กว้าง ปลายใบแหลม ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบออกตรงข้าม ก้านใบสีชมพูแก่ ดอก
ออก
เป็นกระจุก กลีบดอกแข็งสีเหลืองนวล ดอกเพศผูอ้ อกตรงซอกใบเป็นกระจุก 3-9 ดอก
เมือ่ บานมี
กลิน่ หอม ดอกสมบูรณ์เพศ เป็นดอกเดีย่ วหรือออก 2-3 ดอก ไม่มกี า้ นดอก ผล
เป็นแบบ berry เมือ่
สุกมีสเี หลืองส้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ซม.
ประโยชน์
อาหาร ใบ ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้ม ใช้ใบเพสลาดต้มหมูชะมวง หรือแกงส้มกับปลา
ผลสุก
รับประทานได้ รสเปรีย้ วจัด
ทางยา ใบและผลมีรสเปรีย้ ว รับประทานเป็นยาระบาย กัดฟอกเสมหะ แก้ไข แก้ธาตุพกิ าร ใบปรุง
เป็นยาขับเลือดเสีย ราก แก้ไข้

ตลิง

บัวบก
Centella asiatica (L.) Urb.
ชื่อพ้อง
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ
ประโยชน์

Hydrocotyle asiatica L.
Apiaceae (Umbelliferae)
Asiatic Pennywort, Marsh Penny Wort, Tiger Herbal
ผักแว่น(จันทบุร)ี ผักหนอก(เชียงใหม่ ภาคเหนือ อุดรธานี)
ปะหนะเอขาเด๊าะ (กะเหรีย่ ง-แม่ฮอ่ งสอน)
ไม้ลม้ ลุก อายุหลายปี ลำต้นขนาดเล็ก เลือ้ ยทอดไปตามพืน้ ดินทีแ่ ฉะๆ แตกรากตามข้อทีข่ อ้ จะมีใบ
ชูขน้ึ 3-5 ใบ ใบเดีย่ วก้านใบยาว แผ่นใบรูปไต ขอบใบหยัก ดอก ช่อแบบซีร่ ม่ ขนาดเล็ก ออก ตรง
ซอกใบ กลีบดอกมีสมี ว่ ง ผล รูปกลมแบนหรือ โค้งน้อยๆ ผลแก่แตกได้
อาหาร ใบสด เป็นผักจิม้ หรือใช้รบั ประทานกับหมี่ ก๋วยเตีย๋ วผัด ยำกับกุง้ สดหมูสด
ทางยา ยาสมุนไพร ทัง้ ต้น คัน้ น้ำดืม่ แก้อาการกระหายน้ำ ร้อนใน ต้นสด ขับปัสสาวะ แก้ไข้ น้ำ
ใบต้มสดดืม่ รักษาปากเปือ่ ย ระงับกลิน่ ปาก แก้เจ็บคอ ลดไข้ ขับปัสสาวะ
ยาภายนอก ใบสด 1 กำมือล้างให้สะอาด ตำเติมน้ำเล็กน้อย ทาบริเวณแผลเปือ่ ย แผลไฟ
ไหม้ น้ำร้อนลวก ใช้กากพอกด้วยก็ได้ เมือ่ แผลหายจะไม่เป็น แผลเป็นปูด
ยาแผนปัจจุบนั มีชอ่ื ทางการค้าว่า Madecassol เป็นยาจากฝรัง่ เศสมี 5 รูป แบบ คือเป็นผง
ขีผ้ ง้ึ เม็ด ยาฉีด และเป็นแผ่นคล้ายปลาสเตอร์ไว้ปดิ แผล ยาชนิดผงนิยมใส่ในแผลผ่าตัดจะช่วยให้
แผลเป็นที่หายแล้วไม่ปูด(keloid)

บัว

บัวห
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พันธุไ์ ม้ทใ่ี ช้เป็นสมุนไพรและอาหาร
ตะลิงปลิง
Averrhoa bilimbi L.
ชื่อพ้อง
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
ลักษณะ

งปลิง

บก

หลวง

ประโยชน์
ข้อควรระวัง

A. obtusangula Stokes
Averrhoaceae (Oxalidaceae)
Bilimbi, Cucumber Tree, Bilimbing Bula Rumph
หลิงปลิง(ใต้) ปลีมงิ (มลายู-นราธิวาส)
ไม้ตน้ สูง 5-12 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบจะออกหนา
แน่นบริเวณปลายกิง่ ดอก ช่อออกเป็นกระจุกตามโคนกิง่ โคนต้น
กลีบดอกสีมว่ งเข้ม ผล เป็นผลสดฉ่ำน้ำ รูปทรงกระบอก หัวท้ายจะมน
มีพู 2-4 พูตามความยาวของผล เมือ่ แก่จดั สีเหลืองเขียว รสเปรีย้ วจัด ผลห้อยลง
อาหาร ผลสดมีรสเปรีย้ วจัด ใส่ในแกงคัว่ หรือต้มส้ม ผลแก่ ใช้แช่อม่ิ
ทางยา ราก แก้พษิ แก้รอ้ นในกระหายน้ำ ใบ รักษาโรคผิวหนัง ขับเสมหะ ขับพยาธิ ดอก แก้ไอ
ผล ลดไข้ เจริญอาหาร แก้เสมหะเหนียว ฟอกโลหิต
รับประทานมากทำให้อาเจียน
บัวหลวง
Nelumbo nucifera Gaertn

Nelumbonaceae
Lotus, Sacred Lotus, Hindo Lotus
บัว บัวหลวงดอกแดง บัวหลวงดอกขาว(ทัว่ ไป) สัตตบงกช
สัตตบุษย์ อุบล(กลาง)
ลักษณะ
พืชน้ำ มีเหง้าใต้ดนิ เหง้าจะขยายขนานไปกับพืน้ ดิน สีเหลือง
อมน้ำตาลต่อกันเป็นปล้องถ้าตัดตามแนวขวางของปล้อง
จะเห็นเป็นรูๆ ใบ เดีย่ วชูเหนือน้ำ ก้านดอกกลมยาวมีหนาม
กลีบดอกมี 2 สี คือสีชมพูและขาว ดอก บาน ตอนเทีย่ งคืน
มีกลิน่ หอม กลีบดอกมีจำนวนมากเรียงซ้อนกัน เกสรเพศผูส้ เี หลืองจำนวนมาก ปลายสุด
เป็นปุม่ สีขาวฐานรองดอกใหญ่ เกสรเพศเมียฝังอยูใ่ นฐานรองดอก ผลย่อยเป็ยชนิด achene
เมล็ดขนาดใหญ่
ดอกบัวมี 2 สายพันธุค์ อื
- สายพันธุบ์ วั หลวงทรงสลวย รูปดอกจะมีทรงสูงขึน้ ไป พันธุน์ เ้ี กสรเพศผูจ้ ำนวนมาก
- สายพันธุบ์ วั หลวงทรงป้อม รูปดอกจะกว้าง แป้น พันธุน์ เ้ี กสรเพศผูจ้ ะไม่เหมือนทรงสลวย
และมีจำนวนน้อย
ประโยชน์
อาหาร เหง้าสด ใช้ตม้ กับหมูรบั ประทานใช้เชือ่ ม ทำน้ำเหง้าบัว ไหลบัว ใช้เป็นผัก ฝักบัวแก่
รับประทานเป็นของขบเคีย้ ว เมล็ดบัว ทำขนมได้หลายชนิด
ทางยา เกสรเพศผูบ้ วั หลวง เรียกเกสรบัวหลวงเป็นหนึง่ ในเกสรทัง้ 5, 7 และ 9 ใช้เตรียม
ยาหอมบำรุงหัวใจ ดีบวั สีเขียวอยูใ่ นเมล็ดบัว รสขมจัด มีสารอัลคาลอยด์ออกฤทธิช์ ว่ ยขยาย
หลอดเลือดไปเลีย้ งทีก่ ล้ามเนือ้ หัวใจ เหง้า แก้รอ้ นในกระหายน้ำ รักษาน้ำดี
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
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พรรณไม้นา่ รู้
โดย....พีห่ นุม่

โครงสร้างภายนอกของพืช
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
: ลำต้น (Stem) ตอนที่ 2

4. ไม้เถา (climber) มีทง้ั ทีเ่ ป็นไม้เนือ้ อ่อน (herbaceous) และไม้เนือ้ แข็ง (woody) ลำต้นมักจะเล็กเรียวเลือ้ ย
พันกับ ไม้อน่ื เพือ่ พยุงลำต้น เช่น พวงชมพู รสสุคนธ์
ลำต้นเหนือดินบางครัง้ อาจเปลีย่ นแปลงรูปร่างและหน้าทีไ่ ปได้ เช่น
- ไหล (stolon, runner) ลำต้นจะทอดราบไปตามผิวดินหรือผิวน้ำ มีปล้องยาว ราก ใบ ดอก เกิดที่ข้อ เช่น
บัวบก ผักกระเฉด ผักบุง้
- ลำต้นคล้ายใบ (cladode, cladophyll) ลำต้นที่มีลักษณะและทำหน้าที่คล้ายใบ มีสีเขียวและสามารถ
สังเคราะห์แสงได้ เช่น สลัดได สนทะเล กระถินณรงค์
- มือพัน (tendril) ลำต้นเปลีย่ นไปทำหน้าทีเ่ กาะหรือยึดกับสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง เช่น ตำลึง พวงชมพู ฟักทอง องุน่
ลำต้นใต้ดิน
มักมีข้อและปล้องสั้นๆ บางครั้งมีตาที่สามารถงอกหน่อซึ่งเป็นส่วนของลำต้นหรือกิ่งขึ้นมาเหนือพื้นดิน
ส่วนใหญ่ทำหน้าทีส่ ะสมอาหาร จำแนกเป็น
- เหง้า (rhizome) ลำต้นมักขนานไปกับพื้นดิน มีปล้องและข้อสั้นๆ มีใบเกล็ด (scale leaf) คลุมที่ข้อ
มีตาทีข่ อ้ ซึง่ จะเติบโตเป็นใบและแทงขึน้ สูพ่ น้ื ดิน เช่น ขิง ข่า ขมิน้
- หัวแบบมันฝรัง่ (tuber) ลำต้นใหญ่ ไม่มใี บเกล็ด มีตาโดยรอบซึง่ มักจะบุม๋ ลงไป เช่น มันฝรัง่
- หัวแบบเผือก (corm) ลำต้นอวบอ้วนตัง้ ตรง บริเวณส่วนกลางมักพองโต มีขอ้ และปล้องสัน้ ๆ เห็นชัดเจน
มีตาตามข้อสามารถงอกเป็นใบโผล่ขน้ึ เหนือดินหรือแตกเป็นลำต้นใต้ดนิ ต่อไปได้ มีใบเกล็ดคลุมทีข่ อ้ เช่น แห้ว เผือก
-หัวแบบหอม (bulb) ลำต้นตั้งตรง ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นหุ้มลำต้นไว้ บางส่วนอาจพ้นดิน
ขึ้นมาบ้าง ใบเกล็ดด้านนอกจะบางเพราะไม่มีอาหารสะสมไว้ ส่วนในสุดเป็นลำต้นที่แท้จริง มีข้อและปล้องสั้นๆ
มีรากงอกออกมาด้วย เช่น หัวหอม กระเทียม พลับพลึง

หัวแบบมันฝรัง่ (tuber)

หัวแบบหอม (bulb)

เหง้า (rhizome)
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สวัสดีค่ะฉบับนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ กับน้ำพริกอีกรสชาติหนึ่ง ฉบับที่แล้วพี่ก็ได้นำการทำ
น้ำพริกตะไคร้ ภาคภาษาอังกฤษให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำรับประทาน และฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันด้วย
ส่วนฉบับนีพ้ ก่ี ไ็ ด้นำ วิธกี ารทำน้ำพริกมะขามมาให้นอ้ งๆ ได้ฝกึ ทำกันอีก พีห่ วังว่าน้องๆ สมาชิกทุกคนคงชอบนะคะ

Green Tamarind Chilli Paste
NamPrik Makham

Ingredients
300 g. green tamarind
7 cloves garlic
4-5 g. ginger slices
2 tbsp. palm sugar
4 tbsp. fish sauce

7 chillies
2 tsp. dries prawn
4 tbsp. dries prawn
2 tbsp. vegetable oil
200 g. minces pork

Preparation
- Pound the green tamarind and garlic, ginger to a paste and then mix in the shrimp paste then add the
chillies.
- Heat the oil in a frying pan when it is hot, put the pork and the add the paste and fry with regular
turning and stirring.
- Add the fish sauce and palm sugar and continue frying until the mixture dries or becomes thicjer,
adding palm sugar or fish sauce to suit your taste.
- Serve with rice.
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว

สวัสดีคะ่ ก็พบกันอีกเช่นเคยกับดวงแก้วนะคะ ฉบับนีด้ วงแก้วก็ได้นำสาระน่ารูท้ น่ี อ้ งสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ได้
ส่งเข้ามานะคะ เป็นบทลิเก เรือ่ งประโยชน์ของมะพร้าว จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
บทเพลงลิเก เรือ่ งประโยชน์ของมะพร้าว
ประพันธ์โดย ผศ.สนัน่ มีขนั หมาก

สวัสดีเจ้าข้า
วันนี้ที่หนูมาพบ
เป็นบทเพลงแทนพูด
มะพร้าวเพียงแค่หนึง่ ต้น
ในเมืองไทยเรานี้
ปลูกไว้ให้รม่ เย็น
จะต้มข่าต้มแกง
ปรุงอาหารทุกเช้าค่ำ
มีสารพันประโยชน์
มีแต่ให้ผลผลิต
ในช่วงเวลาจำกัด
แจงให้เห็นจะจะ
เริม่ ตอนสองร้องใหม่
ก้านมะพร้าวเรียกขาน
ใช้นำมามุงหลังคา
ใช้ได้หลากหลายงาน
ก้านใบใช้ทำไม้กวาด
นำมาร้อยกัดจักสาน
เนือ้ ในใช้บริโภค
กินอ่อนหรือแก่ดง่ั ใจ

ประดาท่านที่เคารพ
ก็เพื่อกล่าวถึงมะพร้าว
ร้องเพื่อพิสูจน์พืชผล
ก็ให้ผลแพรวพราว
บ้านไหนก็มีให้เห็น
ปลูกเป็นของทำกับข้าว
จะเป็นคั่วแห้งหรือน้ำ
ทำได้ทั้งหวานและคาว
ไม่มโี ทษสักนิด
งอกงามวิจิตกาววาว
ขอปริทตั วาทะ
ร้องแต่สาระเรื่องราว
ขอกล่าวถึงใบและก้าน
ชาวบ้านเรียกทางมะพร้าว
หรือว่าใช้ทำฝาบ้าน
เกินจะไขขานคำกล่าว
ใบก็สามารถใช้งาน
ใช้ใส่อาหารหวานคาว
จนติดกะโหลกกินได้
กินน้ำใสใสเนื้อขาว

ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ
ทำวุ้นมะพร้าวกินกัน
อาหารไทยหลายหลาก
ได้จากมะพร้าวมันหยด
ประโยชน์ประยุกต์ทกุ อย่าง
เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน
มะพร้าวเมื่อคราวแก่ต้น
ตัง้ แต่ตน้ ต่อกอใบ
ทีโ่ คนคอคนตัด
รสดีเกินจะสำแดง
ต้นแก่เลื่อยแล่เป็นแผ่น
ทำเป็นพื้นรองรับแรง
มะพร้าวเป็นเพียงพืชพรรณ
ประโยชน์ใช้สอยพร้อมสรรพ
เมือ่ เปรียบเทียบมะพร้าวกับคน
นอกจากความดีที่สร้าง

ลองชิมดูซหิ วานมัน
กินได้ทั้งวันแทนข้าว
โดยมากใช้กะทิสด
ที่เลิศรสทุกคราว
แม่ซื่อยังอ้างสำนวน
ให้คดิ ทบทวนเรือ่ งราว
แม้จะให้ผลไม่ได้
ยังใช้ได้ทกุ คราว
เอามาผัดมาแกง
ต้มยำทำแกงกับข้าว
แม้ไม่มแี กนแต่แกร่ง
แข็งแกร่งสมดังคำกล่าว
แต่คุณค่านั้นเกินนับ
คนยอมรับเรื่องราว
อะไรในตนดีบา้ ง
ทุกอย่างย่อมสูญสิ้นเปล่า

11 จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สรรหา

มาฝาก

โดยพีป่ กุ๊

ในปัจจุบนั เป็นยุคทีว่ ทิ ยาศาสตร์กำลังเจริญก้าวหน้า มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทีผ่ ลิตเครือ่ งดืม่ ชนิดต่างๆ
ออกสูท่ อ้ งตลาด เพือ่ ผูบ้ ริโภคได้เลือกซือ้ ตามความพอใจ มีการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ การจูงใจในการขายเครือ่ งดืม่ กัน
อย่างหนัก โดยใช้งบประมาณมหาศาลซึง่ ได้บวกค่าโฆษณาลงไปแล้วในราคาของสินค้า จึงทำให้เครือ่ งดืม่ มีราคา แพง
เกินไป เราควรเลือกเครือ่ งดืม่ ทีส่ ะอาด ปราศจากวัตถุเจือปน ราคาถูก และมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ควรหลีกเลีย่ งเครือ่ ง
ดืม่ ทีใ่ ส่สารสังเคราะห์ ปรุงแต่ง สี กลิน่ รส วัตถุกนั เสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาเฟอีน และวัตถุเจือปนอืน่ ๆ ฉะนัน้
จึงควร เลือกดืม่ เครือ่ งดืม่ จากสมุนไพรกันดีกว่าจะดืม่ อุน่ ๆหรือเย็นก็ชน่ื ใจ จุลสารฉบับนีพ้ ไ่ี ด้นำวิธกี ารทำน้ำมะเฟือง
จากน้องๆ สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้นอ้ งๆสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นำไปลองทำดืม่ เพือ่ รักษาสุขภาพกันนะคะ
น้ำมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa carambola L.
ชื่อวงศ์
AVERRHOACEAE(OXALIDACEAE)
ชื่อพื้นเมือง เฟือง(ใต้) สะบือ(เขมร)
สรรพคุณ
ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้เจ็บคอ
ส่วนผสม
มะเฟือง
100 กรัม(2 ผล)
น้ำสะอาด
2
ถ้วยตวง
น้ำตาลทราย 3
ช้อนโต๊ะ
เกลือ
1
ช้อนชา
วิธีผสม
ล้างมะเฟืองให้สะอาด หัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ แล้วใส่ เครือ่ งปัน่ เติมน้ำสุกสะอาดปัน่ ให้ละเอียด นำน้ำส่วน ทีเ่ หลือมา
ต้มรวมกั บน้ำทีป่ น่ั ให้เดือดใส่นำ้ ตาล เคีย่ วพอ ประมาณแล้วยกลง กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วใส่เกลือ ตาม ชอบใจ
เล็กๆน้อยๆ
วิธีซักถุงเท้าขาวให้ขาวยิ่งขึ้น
ถุงเท้าของคุณหนูๆ ทัง้ หลายซึง่ เป็นภาระของ คุณแม่ใน
การซักขจัดคราบ สกปรกฝังแน่นหลุดออกไปและใช้เวลามากใน
การซัก ลองใช้วธิ นี ด้ี นู ะคะ
1. นำถุงเท้าขาวมาซักและขยีด้ ว้ ยน้ำเปล่า
2. จากนัน้ เตรียมน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่า
แล้วนำถุงเท้าแช่ลงไปทิง้ ไว้ประมาณ 10 นาที แล้วนำมาล้างน้ำ
3. แล้วนำกลับมาซักกับผงซักฟอก(หรือสบูก่ ไ็ ด้) อีกครัง้
ตามปกติคุณก็ได้ถุงเท้าขาวที่ขาวยิ่งขึ้นและช่วยเบาแรงคุณแม่ไป
ได้มากด้วยคะ(ไม่ควรซักด้วยน้ำส้มสายชูบ่อยครั้งหรือทุกครั้ง
เพราะจะทำให้ถงุ เท้าเปือ่ ย เพียงเดือนละครัง้ ก็พอค่ะ)
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มุมนีม้ รี างวัล
Kwangtawai@chaiyo.com โดย

หนูดา

สวัสดีคะ่ น้องๆสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่านมุมนีม้ รี างวัลฉบับนีพ้ ก่ี ไ็ ด้นำเกมง่ายๆ โดยให้นอ้ งๆ
วาดรูป ผัก หรือผลไม้อะไรก็ได้ทน่ี อ้ งๆ ชอบมาคนละหนึง่ อย่าง น้องๆ สมาชิกฯ สนใจและมีฝมี อื ในการวาดรูปก็รบี ส่ง
กัน เข้ามาเยอะๆนะคะ พีๆ่ ทีมงานมีของรางวัลให้นอ้ งๆค่ะ
อุปกรณ์
ตัวอย่างรูป
1. กระดาษขาว 8 X 6 นิว้
2. ดินสอ
3. ยางลบ
4. สีไม้ สีเทียน หรือสีนำ้
กติกา
1. เตรียมกระดาษ 8X 6 นิว้ 1 แผ่น
2. วาดรูปพืช ผัก หรือผลไม้กไ็ ด้ 1 ชนิด
3. ระบายสี
4. บอกชือ่ พืน้ เมือง
5. ชือ่ วิทยาศาสตร์, ชือ่ วงศ์
6. ประโยชน์

ชื่อ
ชื่ออื่นๆ
ชื่อวงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ประโยชน์
และแร่ธาตุตา่ งๆ

น้อยหน่า

น้อยหน่า
มะแน่(เหนือ) หมักเขียบ(อีสาน) น้อยแน่(ใต้)
ANNONACEAE
Annona squamosa L.
ผล มี เ นื ้ อ หุ ้ ม เมล็ ด รสหวานหอม คุ ณ ค่ า ทางอาหารสู ง ทั ้ ง โปรตี น ไขมั น น้ ำ ตาล
ใบ บดพอกแก้ฟกช้ำ กลากเกลือ้ น เปลือก เป็นยาแก้ลำไส้อกั เสบ ราก เป็นยาระบาย เมล็ด
ให้น้ำมันทำสบู่และอุตสาหกรรมอื่นๆ
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