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สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนรว่มจดันทิรรศการนำเสนอผลการดำเนนิงาน
วันที ่2 กันยายน 2546

ในวันที่ 2 กันยายน 2546 ที่จะมาถึงนี้ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเลื ่อนมาจากวันพืชมงคล
เมื ่อเดือนพฤษภาคม 2546 ที ่ผ่านมา ในปีนี ้โรงเรียนสมาชิก ที ่ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผลการศึกษาพันธุ์ไม้อย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติ
แหง่ชีวิต ตลอดถงึการบรูณาการสวนพฤกษศาสตร ์โรงเรยีนสูก่ระบวนการเรยีนการสอน ทุกกลุม่สาระ  มีจำนวน 5
โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี  โรงเรียน จิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้ย ังมีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
จากกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวม 14 โรงเรียนด้วย สำหรับบรรยากาศ ในวันดังกล่าวจะได้
นำมาเสนอในฉบับต่อไปครับ

ภาพนทิรรศการโรงเรยีนสมาชกิฯ ปทีีผ่่านมา
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ประวตัิ

ช่ือ - สกลุ : ศ. พวงเพญ็  ศริิรักษ์
ตำแหนง่รบัราชการ-ทำงาน(สดุทา้ย) : ศาสตราจารยภ์าควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

      หาดใหญ่
ตำแหนง่ปัจจบัุน : ศาสตราจารยพิ์เศษ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์หาดใหญ ่ผู้เชีย่วชาญ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรยีนสมาชกิท่ีรับผดิชอบ : โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เขตภาคใตต้อนลา่ง
หนา้ทีรั่บผดิชอบ : - ใหค้ำปรกึษาแนะนำ การดำเนนิงานสำรวจดา้นพฤกษศาสตร์

  -  วิเคราะห ์จำแนก ตรวจสอบ ตวัอย่างพรรณไม ้หนว่ยงาน สถาบนั และโรงเรยีนสมาชกิ
      สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
   -   เยีย่มเยยีนใหค้ำแนะนำโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ในจงัหวดัพทัลงุ สงขลา

ปัตตานี       ยะลา และนราธวิาส
ที่อย ู:่ ภาควชิาชวีวิทยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ หาดใหญ ่ตู ้ปณ.3 คอหงส ์ สงขลา 90112
           ทีบ่า้น : -
            โทร :  0 7428 8515, 0 7421 2751, 0 9883 0113

แนะนำทีป่รกึษาและประสานงาน
โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ

ถ้อยแถลง

สวสัดคีะ่นอ้งๆ  สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนทกุคน ฉบบันีพ่ี้กไ็ดน้ำเนือ้หาสาระและเรือ่ง
นา่รูม้าใหน้อ้งๆ สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนไดอ่้านกนันะคะ ในหนา้ขา่วสมาชกิกม็ขีา่วการ เยีย่ม
ชมโรงเรียนสมาชิกท่ีสมัครเข้ามาใหมอี่กหลายโรงเรียน ข่าวการประชมุสัมมนาสมาชกิสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ.พิษณุโลก  และหน้าท่ี 5(เปิดกรุกางบ้าน) ก็เป็นเร่ืองสมุนไพรพ้ืนบ้านต่อจากฉบับท่ี 3 ก็เป็นเร่ือง
ราวที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ และก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้
เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี ในวนัที ่2 กนัยายน 2546
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ข่าวสมาชกิ
การประชุมสัมมนาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จ.พิษณุโลก

วันที ่4 กรกฎาคม 2546 ไดม้กีารประชมุสมัมนา
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จาก จ.กำแพงเพชร
ตาก พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย
และอุตรดิตถ์(เขตการศึกษา 7 เดิม) ที่โรงแรมเทพนคร
จ.พิษณุโลก ซ่ึงมีหัวข้อเก่ียวกับการเพิม่ความ เข้มแข็งและ
ความเข้มข้นให้กับโรงเรียนท่ีได้รับป้ายหรือเกียรติบัตรแล้ว
การบริหารจัดการและวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ามาใหม่ และ มี
โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานมาเล่า
ให้โรงเรียน สมาชิกอ่ืนๆ ได้รับทราบถงึวิธีการดำเนนิงาน
ที่ได้ทำมา

เยี่ยมชมการดำเนินงานและตรวจพรรณไม้
เจ้าหน้าที่จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราช ดำริฯ พร้อมด้วยนักพฤกษศาสตร์
ได้ไปเย่ียมชมพร้อมท้ังช่วยตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้
ใหก้บัโรงเรยีนใน กรงุเทพ ปรมิณฑล จ.หนองคาย และ
จ.เพชรบุรี โดยไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับป้ายพระราชทาน
หรือ เกียรติบัตรแล้ว เพื่อให้จัดทำข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่
ให้ถูกต้องและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
ใหเ้ปน็แหลง่ ขอ้มลูใหก้บัโรงเรยีนอืน่ๆ และเปน็ตวัอย่าง
ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับ
โรงเรียนสมาชิกต่อไป

เยี่ยมดูความพร้อมของโรงเรียนที่สมัครใหม่
คณะเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนที่
สมัครเข้ามาใหม่ทั ่วประเทศเพื ่อดูความพร้อมของ
โรงเรียนเหล่าน้ัน โดยได้พูดคุยกับผู้บริหารหรือผู้ประสาน
งานของโรงเรียน ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมอืจากทกุฝา่ย และนกัเรยีน เปน็ผูป้ฏบิตั ิซึง่โรงเรยีน
สามารถดำเนินการไปก่อนได้ ส่วน โรงเรียนที่ยังไม่มี
ความพร้อมก็จะชะลอการตอบรับซึ ่งภาย หลังหาก
พร้อมแล้วให้ทำหนังสือแจ้งหรือสมัครมาใหม่อีกครั้ง

การประชุมแกนนำจากอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ได้มีการประชุม

ร่วมกันระหว่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ และแกนนำจากวิทยาลัยต่างๆ
ที่เป็นสมาชิกแล้ว 6 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วน
กลาง เพ่ือกำหนดแนวทางและรปูแบบของการดำเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวิทยาลัยต่างๆ ว่าควรเป็น
อย่างไร เพ่ือเตรียมความพรอ้มท่ีจะจดัประชมุใหญอี่กคร้ัง
โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ ชัดเจนให้กับวิทยาลัย
ตา่งๆ ทีม่าเขา้รว่มประชมุ
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk

จากที่ได้ไปร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรที่พึ่งเสร็จสิ้นลง ระหว่างวันที่ 31
กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2546 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ เน่ืองจากความนยิมผลิตภัณฑ์ สมุนไพรท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศมเีพ่ิมมากขึน้ทกุป ีมีท้ังในรปูยา อาหารเสรมิ เครือ่งสำอาง และผลติภัณฑ ์ดังนัน้การวจัิยด้านการพฒันาสมนุไพร จึงเปน็
เรือ่งทีรั่ฐบาลไทยควรสง่เสรมิ และนำผลงานทีป่ระสบความสำเรจ็ ในระดบังานวจิยัมาขยายผลในระดบัการใชง้านจรงิแกป่ระชาชน
การวิจัยและพัฒนาการใชป้ระโยชนจ์ากสมนุไพร และตำรบัยาไทยจงึมีความจำเปน็  เพ่ือใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตรใ์นการยนืยันผลจาก
ภูมิปญัญาไทยดัง้เดมิทีมี่การบอกเลา่ สืบตอ่กนัมา

การศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปน็ยาในกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ซ่ึงต้องดำเนนิการวิจัยให้ครบวงจร  เป็นงานทีต้่อง
ระดมความรว่มมอืจากนกัวิจัย   นักวิชาการ   ประชาชน   เภสชัแผนไทย  และผูท่ี้มีความเชีย่วชาญในดา้น ต่าง ๆ ในระดบัชุมชน หลาย
ๆ สาขา  มาร่วมมือประสานงานวจัิย  โดยเร่ิมต้ังแต่หาวัตถุดิบ สกัดสาร  การวิจัยด้าน เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
การทดลองผลติจรงิเพือ่การทดลองทางคลนิิก  และถา่ยทอด การผลติภัณฑ ์ในระดบัอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่9 กำหนดเปา้หมายดงันี้

1. มูลค่าการตลาดสมนุไพรและผลติภัณฑส์มนุไพรในประเทศ เพ่ิมขึน้โดยรวมทกุประเภทไมน้่อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
2. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับตลาดในประเทศ เป็นการใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตลาดในประเทศทีมี่การใชใ้นป ี2545
3. มูลค่าการสง่ออกผลติภัณฑส์มนุไพรเพิม่ขึน้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4. มห้ีองปฏบิติัการวจิยัดา้นสมนุไพรทีไ่ดรั้บการพฒันาและการรบัรองตามมาตรฐานสากลหรอืเทยีบเทา่
5. ศูนย์สัตว์ทดลองอยา่งนอ้ย 3 แห่งไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานสากลหรอืเทยีบเทา่
6. มีโรงงานระดบัก่ึงอุตสาหกรรม (Pilot scale) ในหน่วยงานของรฐัอย่างน้อย 2 แห่ง  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good

Manufacturing Practice)
7. มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP  และมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางสำหรับ ตรวจคุณภาพ

สมนุไพรและผลติภณัฑส์มนุไพร
8. มีมาตรฐานสมนุไพรในตำรามาตรฐานยาสมนุไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพ่ิมขึน้จากเดมิทีมี่อยู่ 21 ชนิดให้

เปน็อย่างนอ้ย 50 ชนิด  และมมีาตรฐานยาสมนุไพรตำรบัไมน้่อยกว่า 10 ตำรบั
9. มีการเพิม่เตมิรายการยาซึง่มข้ีอกำหนดมาตรฐานแลว้  ในบญัชียาหลักแหง่ชาต ิท้ังทีเ่ปน็ยาสมนุไพรเดีย่วอีก ไมน้่อยกว่า

20 รายการ และยาตำรบัสมนุไพรอกีไมน้่อยกว่า 10 ตำรบั
10. มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการที ่ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

จำนวนไมน้่อยกว่า 15 แห่ง กระจายครอบคลมุพ้ืนทีท่ั่วประเทศ
11.มีสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจที่ผ่านการวิจัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบจนพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ระดับ

อุตสาหกรรมไดอ้ย่างนอ้ย 10 ชนิด
12. มีกฏหมายทีเ่อ้ืออำนวยตอ่การพฒันาสมนุไพรและผลติภัณฑส์มนุไพร
พบกนัใหม ่ฉบบัหนา้ กับยุทธศาสตร ์8 ยุทธศาสตรห์ลัก   ในการนำไปสูแ่ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์

สมนุไพร  5 ปี (2545-2549)
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เปิดกรกุลางบา้น...   โดย พ่ียุ้ย

สมนุไพรพืน้บา้น

กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.)
ประโยชน์ ชาวบา้นใชต้้นอ่อน หัวอ่อน เปน็ผักสดรบัประทานกบันำ้พริก หรือแกลม้กบัแกงเผด็ หรือ ต้มยำกบักุง้แหง้ ยำหอย

แครง หอยพอก(หอยในนา) ราก เหงา้(ไข)่ มีคุณสมบติัดับกลิน่คาวปลาไดดี้ใช้ประกอบอาหาร เช่น น้ำยาขนมจนี
ห่อหมก แกงปา่กบัปลา แกงสม้ ผัดเผด็ปลาไหล ปลาดกุ ปลารา้หลน กะปค่ัิว แกงขีเ้หล็ก ดองปนกบักลว้ยตานี

ข้อมูลจากเอกสาร ใช้รากและเหงา้ เปน็ยาขบัลม บำรงุธาต ุแกป้วดทอ้ง แกไ้อ ขับปสัสาวะ ขับ ประจำเดอืนและใชท้าภายนอกแก้
ปวดเมือ่ย

ขม้ิน หรือขม้ินชัน (Curcuma longa L.)
ประโยชน์ ใช้เหงา้ใตดิ้น แห้งปน่เปน็ผงใหสี้เหลือง ใช้แตง่สอีาหาร และใชป้ระกอบอาหารได ้หลายอย่าง เช่น    ต้ม ทอด

เพ่ือดับกลิน่คาว ทำผงกะหรี ่ใสเ่ครือ่งแกงหลายชนดิ เช่น แกงสม้ แกงเผด็ ใช้แตง่ส ีในอาหารใหมี้สีเหลือง เช่น
ข้าวหมกไก ่ข้าวเหนยีวเหลือง แกงกะหรี ่แกงเหลอืง และผสมใน ผงมสัตารด์ ใบ ยอดอ่อน และชอ่ดอก ต้มรับ
ประทานเพือ่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร  ขับลม เจรญิอาหารตา้นเชือ้วัณโรค รักษาโรคผวิหนัง ใบ ใช้รักษา
ริดสีดวงทวาร รักษาผมหงอก ผมร่วง แก้อาการ ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเดินได้  ชาวบ้านใช้เหง้าสดทุบพอแหลกแล้วใช้
ทาแกคั้น หรือใช้ตำผสมเหลา้ทาทอ้งตอนอยูไ่ฟ นอกจากนัน้เหงา้แกสี่เหลืองสม้ใชแ้ตง่สอีาหาร สีย้อมผ้าหรือ
ทำเครื่องสำอาง

ขม้ินอ้อย (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe)
ประโยชน์ เหงา้ จะใหสี้เหลืองแตอ่่อนกวา่ขมิน้ชัน ชาวบา้นใชแ้ตง่กลิน่และใชแ้ตง่สอีาหารบางชนดิ เช่น ใช้ใสพ่ริกแกง

ซึ่งจะช่วยดับกลิ่นคาวด้วย
ข้อมูลจากเอกสาร เหงา้สด แกท้้องร่วง อาเจยีน แกไ้ข ้ผสมในยาระบายเพือ่ให้มีฤทธิร์ะบายนอ้ยลง สมานแผล
ข้อมูลชาวบ้าน เหงา้ตำผสมเหลา้กนิแกช้้ำ หรือฝานและบบีนำ้นมแมลู่กออ่นใสต้ั่งไฟใหไ้อขึน้แลว้ใช้หยอดตาเวลาผงเขา้ตาหรอื

ใช้ทาหนา้ไกช่นเวลาหนา้เปน็แผล จะชว่ยไมใ่ห้ตกกระ หรือใช้สมานแผลของหญงิหลังคลอดใหม่ๆ  โดยตำใส่
เหลือนำยามาแผใ่ห้กว้าง ใช้ผ้าขาวปทัูบยาแลว้น่ังลงไปใหย้าถูกบรเิวณแถวกน้ เหงา้ทีใ่ช้ใสป่ระมาณครึง่กโิลกรัม
น่ังประมาณ 2 วันแผล หลัง คลอดลกูจะหาย หรือนำเหงา้สดมาทบุทาแกคั้น หรือ นำเหงา้สดมาตม้แลว้ ใสก่ระดง้
กรองนำ้ออกตากแดดใหแ้ห้งใสค่รกตำใหล้ะเอยีด จะไดผ้งสเีหลือง ใช้ทาแกคั้นหรือนำเหงา้สดมาตม้กบัใบเงนิ
ใบทองรับประทานแก้อีสุกอีใส

กระเจียว (Curcuma sessilis Gage)
ประโยชน์ ยอดอ่อนและดอกออ่น ต้มหรือลวก รับประทานกบันำ้พริก แกงเผด็ตา่งๆ แกงกะทิ

กระเจียวบัว (Curcuma sparganifolia Gagnep.)
ประโยชน์ ดอกออ่น รับประทานสดกบันำ้พริก และปลกูเปน็ไมป้ระดบัได้

ดอกดนิ (Aeginetia pedunculata Wall.)
ประโยชน์ ต้นอ่อน ดอก ต้ม เผา หรือรับประทานสดกบันำ้พริกกะป ิน้ำพริกปลาปน่ แกงกะท ิแกงคัว่ แกงสม้ ผัด ต้มยำ

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้

คราวทีแ่ล้วรู้จักพืชวงศ ์Zingiberaceae ไป 6 ชนิดแลว้ซ่ึง ข่าและเรว่เหล่ียม อยู่ในสกลุ Alpinia ส่วน เร่วช้าง กระวาน เร่วหอม
และเรว่โคน อยู่ในสกลุ Amomum ฉบบันีจ้ะขอเลา่ถึงสมนุไพรวงศ ์Zingiberaceae ต่ออีกนะคะ
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร.พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

พันธ์ุไม้ท่ีใช้เป็นสมุนไพรและอาหาร

ชะมวง
Garcinia cowa Roxb. ex DC.

ชื่อพ้อง G. umbellifera Wall., G. lobulosa Wall.
วงศ์ Clusiaceae (Guttiferae)
ชื่อสามัญ Cowa
ชื่ออื่นๆ ส้มมวง หมากโมก มวง กะมวง(ใต)้ ส้มโมง(อีสาน) ตระมงู(เขมร)
ลักษณะ ไมต้น้ขนาดใหญ ่สงูไดถึ้ง 15 เมตร แตกกิง่กา้นสาขา ใบ เดีย่ว แผน่ใบคอ่นขา้งหนาเหนยีว แผน่

ใบ รูป ไข่กว้าง ปลายใบแหลม ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบออกตรงข้าม ก้านใบสีชมพูแก่ ดอก
ออก เปน็กระจกุ กลีบดอกแขง็สเีหลอืงนวล ดอกเพศผูอ้อกตรงซอกใบเปน็กระจกุ 3-9 ดอก
เมือ่บานมี กลิน่หอม ดอกสมบรูณเ์พศ เปน็ดอกเดีย่วหรือออก 2-3 ดอก ไมม่กีา้นดอก ผล
เปน็แบบ berry เมือ่ สกุมสีเีหลอืงสม้ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2-3 ซม.
ประโยชน์ อาหาร ใบ ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้ม ใช้ใบเพสลาดต้มหมูชะมวง หรือแกงส้มกับปลา
ผลสกุ รบัประทานได ้รสเปรีย้วจดั

ทางยา ใบและผลมีรสเปร้ียว รับประทานเปน็ยาระบาย กัดฟอกเสมหะ แก้ไข แก้ธาตุพิการ ใบปรุง
เปน็ยาขบัเลอืดเสยี ราก แกไ้ข้

บัวบก
Centella asiatica (L.) Urb.

ชื่อพ้อง Hydrocotyle asiatica L.
วงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
ชื่อสามัญ Asiatic Pennywort, Marsh Penny Wort, Tiger Herbal
ชื่ออื่นๆ ผักแวน่(จนัทบรีุ) ผักหนอก(เชยีงใหม ่ภาคเหนอื อุดรธาน)ี

ปะหนะเอขาเดา๊ะ (กะเหรีย่ง-แมฮ่่องสอน)
ลักษณะ ไมล้้มลกุ อายหุลายป ีลำตน้ขนาดเลก็ เลือ้ยทอดไปตามพืน้ดนิทีแ่ฉะๆ แตกรากตามขอ้ทีข่อ้จะมใีบ

 ชูขึน้ 3-5 ใบ ใบเดีย่วกา้นใบยาว แผน่ใบรปูไต ขอบใบหยกั ดอก ช่อแบบซีร่่มขนาดเลก็ ออก ตรง
ซอกใบ กลบีดอกมสีมีว่ง ผล รูปกลมแบนหรอื โคง้นอ้ยๆ ผลแกแ่ตกได้

ประโยชน์ อาหาร ใบสด เปน็ผกัจิม้หรอืใชรั้บประทานกบัหมี ่กว๋ยเตีย๋วผัด ยำกบักุง้สดหมสูด
ทางยา ยาสมนุไพร ทัง้ตน้ คัน้นำ้ดืม่ แกอ้าการกระหายนำ้ ร้อนใน ตน้สด ขบัปสัสาวะ แกไ้ข ้นำ้
ใบตม้สดดืม่รกัษาปากเปือ่ย ระงบักลิน่ปาก แกเ้จบ็คอ ลดไข ้ขบัปสัสาวะ

ยาภายนอก ใบสด 1 กำมอืล้างใหส้ะอาด ตำเตมินำ้เลก็นอ้ย ทาบรเิวณแผลเปือ่ย แผลไฟ
ไหม ้นำ้รอ้นลวก ใชก้ากพอกดว้ยกไ็ด ้เมือ่แผลหายจะไมเ่ปน็ แผลเปน็ปดู

ยาแผนปจัจบุนั มช่ืีอทางการคา้วา่ Madecassol เปน็ยาจากฝรัง่เศสม ี5 รูป แบบ คอืเปน็ผง
ขีผ้ึ้ง เมด็ ยาฉดี และเปน็แผน่คลา้ยปลาสเตอรไ์วป้ดิแผล ยาชนดิผงนยิมใสใ่นแผลผา่ตดัจะชว่ยให้
แผลเป็นที่หายแล้วไม่ปูด(keloid)

ตลิง

บัวห

บัว
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พันธ์ุไม้ท่ีใช้เป็นสมุนไพรและอาหาร
ตะลิงปลิง

Averrhoa bilimbi L.
ชื่อพ้อง A. obtusangula Stokes
วงศ์ Averrhoaceae (Oxalidaceae)
ชื่อสามัญ Bilimbi, Cucumber Tree, Bilimbing Bula Rumph
ชื่ออื่นๆ หลิงปลงิ(ใต)้ ปลีมงิ(มลาย-ูนราธวิาส)
ลักษณะ ไมต้น้สงู 5-12 เมตร ใบ เปน็ใบประกอบแบบขนนก ใบจะออกหนา

แนน่บรเิวณปลายกิง่ ดอก ช่อออกเปน็กระจกุตามโคนกิง่  โคนตน้
กลบีดอกสมีว่งเขม้ ผล เปน็ผลสดฉำ่นำ้ รูปทรงกระบอก หัวทา้ยจะมน
มพูี 2-4 พูตามความยาวของผล เมือ่แกจ่ดัสเีหลอืงเขยีว รสเปรีย้วจดั ผลห้อยลง

ประโยชน์ อาหาร ผลสดมรีสเปรีย้วจดั ใสใ่นแกงคัว่หรือตม้สม้ ผลแก ่ใชแ้ชอ่ิ่ม
ทางยา ราก แกพิ้ษ แกร้้อนในกระหายนำ้ ใบ รักษาโรคผวิหนงั ขบัเสมหะ ขบัพยาธ ิดอก แกไ้อ
ผล ลดไข ้เจรญิอาหาร แกเ้สมหะเหนยีว ฟอกโลหติ

ข้อควรระวัง รับประทานมากทำให้อาเจียน

บัวหลวง
Nelumbo nucifera Gaertn

วงศ์ Nelumbonaceae
ชื่อสามัญ Lotus, Sacred Lotus, Hindo Lotus
ชื่ออื่นๆ บวั บวัหลวงดอกแดง บวัหลวงดอกขาว(ทัว่ไป) สตัตบงกช

สตัตบษุย ์อุบล(กลาง)
ลักษณะ พืชนำ้ มเีหงา้ใตด้นิ เหงา้จะขยายขนานไปกบัพืน้ดนิ สเีหลอืง

อมน้ำตาลต่อกันเป็นปล้องถ้าตัดตามแนวขวางของปล้อง
จะเหน็เปน็รูๆ  ใบ เดีย่วชูเหนอืนำ้ กา้นดอกกลมยาวมหีนาม
กลบีดอกม ี2 ส ีคอืสชีมพแูละขาว ดอก บาน ตอนเทีย่งคนื
มกีลิน่หอม กลบีดอกมจีำนวนมากเรยีงซอ้นกนั เกสรเพศผูส้เีหลอืงจำนวนมาก ปลายสดุ
เปน็ปุม่สขีาวฐานรองดอกใหญ ่ เกสรเพศเมยีฝังอยูใ่นฐานรองดอก ผลย่อยเปย็ชนดิ achene
เมล็ดขนาดใหญ่

ดอกบวัม ี2 สายพนัธุค์อื
- สายพนัธุบ์วัหลวงทรงสลวย รูปดอกจะมทีรงสงูขึน้ไป พันธุน์ีเ้กสรเพศผูจ้ำนวนมาก
- สายพนัธุบ์วัหลวงทรงปอ้ม รูปดอกจะกวา้ง แปน้ พันธุน์ีเ้กสรเพศผูจ้ะไมเ่หมอืนทรงสลวย
   และมจีำนวนนอ้ย

ประโยชน์ อาหาร เหงา้สด ใชต้ม้กบัหมรัูบประทานใชเ้ชือ่ม ทำนำ้เหงา้บวั ไหลบวั ใชเ้ปน็ผกั ฝักบวัแก่
รับประทานเปน็ของขบเคีย้ว เมลด็บวั ทำขนมไดห้ลายชนดิ
ทางยา เกสรเพศผูบ้วัหลวง เรยีกเกสรบวัหลวงเปน็หนึง่ในเกสรทัง้ 5, 7 และ 9 ใชเ้ตรยีม
ยาหอมบำรงุหวัใจ  ดบีวั สเีขยีวอยู่ในเมลด็บวั รสขมจดั มสีารอลัคาลอยดอ์อกฤทธิช่์วยขยาย
หลอดเลอืดไปเลีย้งทีก่ลา้มเนือ้หัวใจ เหงา้ แกร้้อนในกระหายนำ้ รักษานำ้ดี

งปลิง

หลวง

บก
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โครงสรา้งภายนอกของพชื
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

: ลำตน้ (Stem) ตอนที ่2

พรรณไมน้า่รู้
โดย....พ่ีหนุ่ม

4. ไมเ้ถา (climber) มทีัง้ทีเ่ปน็ไมเ้นือ้อ่อน (herbaceous) และไมเ้นือ้แขง็ (woody) ลำตน้มกัจะเลก็เรยีวเลือ้ย
พันกบั ไมอ่ื้นเพือ่พยุงลำตน้ เชน่ พวงชมพ ูรสสคุนธ์

ลำตน้เหนอืดนิบางครัง้อาจเปลีย่นแปลงรปูรา่งและหนา้ทีไ่ปได ้ เชน่
- ไหล (stolon, runner) ลำต้นจะทอดราบไปตามผิวดินหรือผิวน้ำ มีปล้องยาว ราก ใบ ดอก เกิดที่ข้อ เช่น

บวับก ผักกระเฉด ผักบุง้
- ลำต้นคล้ายใบ (cladode, cladophyll) ลำต้นที่มีลักษณะและทำหน้าที่คล้ายใบ มีสีเขียวและสามารถ

สงัเคราะหแ์สงได ้เชน่ สลดัได สนทะเล กระถนิณรงค์
- มอืพัน (tendril) ลำตน้เปลีย่นไปทำหนา้ทีเ่กาะหรอืยึดกบัสิง่ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง เชน่ ตำลงึ พวงชมพ ูฟักทอง องุน่
ลำต้นใต้ดิน
มักมีข้อและปล้องสั้นๆ บางครั้งมีตาที่สามารถงอกหน่อซึ่งเป็นส่วนของลำต้นหรือกิ่งขึ้นมาเหนือพื้นดิน

สว่นใหญท่ำหนา้ทีส่ะสมอาหาร จำแนกเปน็
- เหง้า (rhizome) ลำต้นมักขนานไปกับพื้นดิน มีปล้องและข้อสั้นๆ มีใบเกล็ด (scale leaf) คลุมที่ข้อ

มตีาทีข่อ้ซึง่จะเตบิโตเปน็ใบและแทงขึน้สูพ้ื่นดนิ เชน่ ขงิ ขา่ ขมิน้
- หัวแบบมนัฝรัง่ (tuber) ลำตน้ใหญ ่ไมม่ใีบเกลด็ มตีาโดยรอบซึง่มกัจะบุม๋ลงไป เชน่ มนัฝรัง่
- หัวแบบเผอืก (corm) ลำตน้อวบอว้นตัง้ตรง บรเิวณสว่นกลางมกัพองโต มขีอ้และปลอ้งสัน้ๆ เหน็ชดัเจน

มีตาตามขอ้สามารถงอกเปน็ใบโผลข้ึ่นเหนอืดินหรือแตกเปน็ลำต้นใต้ดินต่อไปได ้มีใบเกลด็คลุมท่ีข้อ เช่น แห้ว เผือก
-หัวแบบหอม (bulb) ลำต้นตั้งตรง ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นหุ้มลำต้นไว้ บางส่วนอาจพ้นดิน

ขึ้นมาบ้าง ใบเกล็ดด้านนอกจะบางเพราะไม่มีอาหารสะสมไว้ ส่วนในสุดเป็นลำต้นที่แท้จริง มีข้อและปล้องสั้นๆ
มรีากงอกออกมาดว้ย เชน่ หัวหอม กระเทยีม พลับพลงึ

หัวแบบมนัฝรัง่ (tuber) หัวแบบหอม (bulb)

เหงา้ (rhizome)
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Green Tamarind Chilli Paste
NamPrik Makham

Ingredients
300 g. green tamarind 7 chillies
7 cloves garlic 2 tsp. dries prawn
4-5 g. ginger slices 4 tbsp. dries prawn
2 tbsp. palm sugar 2 tbsp. vegetable oil
4 tbsp. fish sauce 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.

สวัสดีค่ะฉบับนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ กับน้ำพริกอีกรสชาติหนึ่ง ฉบับที่แล้วพี่ก็ได้นำการทำ
น้ำพริกตะไคร้ ภาคภาษาอังกฤษให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำรับประทาน และฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันด้วย
สว่นฉบบันีพ่ี้กไ็ดน้ำ วิธกีารทำนำ้พรกิมะขามมาใหน้อ้งๆ ไดฝึ้กทำกนัอกี พ่ีหวังวา่นอ้งๆ สมาชกิทกุคนคงชอบนะคะ
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ดวงแก้ว
พฤกษาวรรณศิลป์

สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยกบัดวงแกว้นะคะ ฉบับน้ีดวงแกว้ก็ได้นำสาระนา่รู้ท่ีน้องสมาชกิ สวนพฤกษศาสตร ์โรงเรียน ได้
ส่งเขา้มานะคะ เปน็บทลเิก เร่ืองประโยชนข์องมะพรา้ว จากโรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

     สวัสดเีจา้ขา้ ประดาท่านที่เคารพ
วันนี้ที่หนูมาพบ ก็เพื่อกล่าวถึงมะพร้าว
เปน็บทเพลงแทนพดู ร้องเพื่อพิสูจน์พืชผล
มะพรา้วเพยีงแคห่นึง่ตน้ ก็ให้ผลแพรวพราว
     ในเมอืงไทยเรานี้ บ้านไหนก็มีให้เห็น
ปลกูไวใ้หร่้มเยน็ ปลกูเปน็ของทำกบัขา้ว
จะต้มข่าต้มแกง จะเป็นคั่วแห้งหรือน้ำ
ปรงุอาหารทกุเชา้คำ่ ทำได้ทั้งหวานและคาว
     มีสารพนัประโยชน์ ไมมี่โทษสกันดิ
มีแต่ให้ผลผลิต งอกงามวิจิตกาววาว
ในช่วงเวลาจำกัด ขอปรทิตัวาทะ
แจงให้เห็นจะจะ ร้องแต่สาระเรื่องราว
     เร่ิมตอนสองรอ้งใหม่ ขอกล่าวถึงใบและก้าน
ก้านมะพร้าวเรียกขาน               ชาวบา้นเรยีกทางมะพรา้ว
ใช้นำมามงุหลังคา หรือว่าใช้ทำฝาบ้าน
ใชไ้ดห้ลากหลายงาน เกินจะไขขานคำกล่าว
     ก้านใบใชท้ำไมก้วาด ใบก็สามารถใช้งาน
นำมาร้อยกัดจักสาน ใช้ใส่อาหารหวานคาว
เนือ้ในใชบ้รโิภค จนตดิกะโหลกกนิได้
กนิออ่นหรอืแกด่ัง่ใจ กินน้ำใสใสเนื้อขาว

     ถ้าเปน็มะพรา้วกะทิ ลองชิมดซิูหวานมนั
ทำวุ้นมะพร้าวกินกัน กินได้ทั้งวันแทนข้าว
อาหารไทยหลายหลาก โดยมากใชก้ะทสิด
ไดจ้ากมะพรา้วมนัหยด ที่เลิศรสทุกคราว
     ประโยชนป์ระยกุตท์กุอยา่ง แม่ซื่อยังอ้างสำนวน
เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ใหค้ดิทบทวนเรือ่งราว
มะพร้าวเมื่อคราวแก่ต้น แมจ้ะใหผ้ลไมไ่ด้
ต้ังแตต้่นต่อกอใบ ยงัใชไ้ดทุ้กคราว
     ท่ีโคนคอคนตดั เอามาผดัมาแกง
รสดีเกินจะสำแดง ตม้ยำทำแกงกบัขา้ว
ต้นแก่เลื่อยแล่เป็นแผ่น แมไ้ม่มีแกนแตแ่กร่ง
ทำเป็นพื้นรองรับแรง แขง็แกรง่สมดงัคำกลา่ว
     มะพรา้วเปน็เพยีงพืชพรรณ แต่คุณค่านั้นเกินนับ
ประโยชนใ์ชส้อยพรอ้มสรรพ คนยอมรับเรื่องราว
เมือ่เปรยีบเทยีบมะพรา้วกบัคน อะไรในตนดบีา้ง
นอกจากความดีที่สร้าง ทกุอยา่งยอ่มสญูสิ้นเปล่า

บทเพลงลเิก เร่ืองประโยชนข์องมะพรา้ว
ประพนัธโ์ดย ผศ.สนัน่ มีขันหมาก
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

เล็กๆน้อยๆ
วิธีซักถุงเท้าขาวให้ขาวยิ่งขึ้น
ถุงเทา้ของคณุหนูๆ  ทัง้หลายซึง่เปน็ภาระของ คณุแมใ่น

การซักขจัดคราบ สกปรกฝังแน่นหลุดออกไปและใช้เวลามากใน
การซกั ลองใชวิ้ธนีีด้นูะคะ

1. นำถงุเทา้ขาวมาซกัและขยีด้ว้ยนำ้เปลา่
2. จากนัน้เตรยีมนำ้สม้สายชผูสมกบันำ้เปลา่

แลว้นำถงุเทา้แชล่งไปทิง้ไวป้ระมาณ 10 นาท ีแลว้นำมาลา้งนำ้
3. แลว้นำกลบัมาซกักบัผงซกัฟอก(หรือสบูก่ไ็ด)้ อีกครัง้

ตามปกติคุณก็ได้ถุงเท้าขาวที่ขาวยิ่งขึ้นและช่วยเบาแรงคุณแม่ไป
ได้มากด้วยคะ(ไม่ควรซักด้วยน้ำส้มสายชูบ่อยครั้งหรือทุกครั้ง
เพราะจะทำใหถุ้งเทา้เปือ่ย เพยีงเดอืนละครัง้กพ็อคะ่)

ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีวิทยาศาสตร์กำลังเจริญก้าวหน้า มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทีผ่ลิตเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ
ออกสู่ท้องตลาด เพ่ือผู้บริโภคไดเ้ลือกซ้ือตามความพอใจ มีการโฆษณาชวนเชือ่ เพ่ือการจงูใจในการขายเครือ่งด่ืม กัน
อย่างหนัก โดยใช้งบประมาณมหาศาลซึง่ได้บวกค่าโฆษณาลงไปแลว้ในราคาของสนิค้า จึงทำให้เคร่ืองด่ืมมีราคา แพง
เกนิไป เราควรเลอืกเครือ่งดืม่ทีส่ะอาด ปราศจากวตัถุเจอืปน ราคาถกู และมปีระโยชนต่์อสุขภาพ ควรหลีกเลีย่งเครือ่ง
ด่ืม ท่ีใส่สารสังเคราะห ์ปรุงแต่ง สี กล่ิน รส วัตถุกันเสยีก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์คาเฟอนี และวัตถุเจือปนอ่ืนๆ ฉะนัน้
จึงควร เลือกด่ืมเครือ่งด่ืมจากสมนุไพรกนัดีกว่าจะดืม่ อุ่นๆหรือเย็นก็ช่ืนใจ จุลสารฉบบัน้ีพ่ีได้นำวิธีการทำน้ำมะเฟือง
จากนอ้งๆ สถาบนัราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณใ์นพระบรมราชปูถัมภ์ มาใหน้้องๆสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
นำไปลองทำดืม่ เพือ่รักษาสขุภาพกนันะคะ

น้ำมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa carambola L.
ชื่อวงศ์ AVERRHOACEAE(OXALIDACEAE)
ชื่อพื้นเมือง เฟอืง(ใต)้ สะบอื(เขมร)
สรรพคณุ ขบัเสมหะ ขบัปสัสาวะ แกเ้จบ็คอ
ส่วนผสม

มะเฟอืง 100 กรัม(2 ผล)
น้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง
น้ำตาลทราย 3 ช้อนโต๊ะ
เกลอื 1 ช้อนชา

วิธีผสม
ล้างมะเฟืองให้สะอาด ห่ันเป็นช้ินเล็กๆ แล้วใส่ เคร่ืองป่ัน เติมน้ำสุกสะอาดป่ันให้ละเอียด นำน้ำส่วน ท่ีเหลือมา

ตม้รวมก ับนำ้ทีป่ัน่ใหเ้ดอืดใสน่ำ้ตาล เคีย่วพอ ประมาณแลว้ยกลง กรองดว้ยผ้าขาวบาง แลว้ใสเ่กลอื ตาม ชอบใจ
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มุมน้ีมีรางวัล
โดย  หนดูาKwangtawai@chaiyo.com

สวัสดีค่ะน้องๆสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนทุกท่านมุมน้ีมีรางวัลฉบับน้ีพ่ีก็ได้นำเกมง่ายๆ โดยให้น้องๆ
วาดรูป ผัก หรือผลไม้อะไรก็ได้ท่ีน้องๆ ชอบมาคนละหนึง่อย่าง น้องๆ สมาชิกฯ สนใจและมฝีีมือในการวาดรูปก็รีบส่ง
กนั เขา้มาเยอะๆนะคะ พ่ีๆทมีงานมขีองรางวลัใหน้อ้งๆคะ่
อุปกรณ์

1. กระดาษขาว 8 X 6 นิว้
2. ดนิสอ
3. ยางลบ
4. สไีม ้สเีทยีน หรือสนีำ้

กติกา
1. เตรยีมกระดาษ 8X 6 นิว้ 1 แผน่
2. วาดรปูพชื ผัก หรือผลไมก้ไ็ด ้1 ชนดิ
3. ระบายสี
4. บอกชือ่พ้ืนเมอืง
5. ช่ือวิทยาศาสตร,์  ช่ือวงศ์
6. ประโยชน์

น้อยหน่า
ชื่อ น้อยหน่า
ชื่ออื่นๆ มะแน(่เหนอื) หมกัเขยีบ(อีสาน) นอ้ยแน(่ใต)้
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona squamosa L.
ประโยชน์ ผล มีเนื ้อหุ ้มเมล็ดรสหวานหอม คุณค่าทางอาหารสูง ทั ้งโปรตีน ไขมัน น้ำตาล
และแรธ่าตตุา่งๆ

ใบ บดพอกแกฟ้กชำ้ กลากเกลือ้น เปลอืก เปน็ยาแกล้ำไสอั้กเสบ  ราก เปน็ยาระบาย   เมลด็
ให้น้ำมันทำสบู่และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ตัวอย่างรูป

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
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