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ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอด

พระเนตรความก้าวหน้าโรงเรียนสมาชิกฯ ที่เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการ ที่บริเวณโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 5 โรงเรียน

เนคเทคร่วมสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในวันเดียวกันนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์

แห่งชาติได้ร่วมแสดงนิทรรศการการ พัฒนาระบบ โทรมาตร (Field Server)
และทูลเกล้าฯ ถวาย รายงานเก่ียวกับ การทำงานของระบบ เพ่ือศึกษาติดตาม
ในเร่ืองอุณหภูมิ ความช้ืน แสง ผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือนำมาใช้เปรียบเทียบ
ในเร่ืองของพืชพรรณ ในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงจะทำการติดต้ัง ตามโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการนำร่อง จำนวน 25 โรงเรียน ให้มีการ
กระจายกันในภูมิภาคต่างๆ
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ประวติั

ช่ือ - สกุล : นายสมชาย  วรรณรัตน์
ตำแหน่งรับราชการ-ทำงาน(สุดท้าย) : ศึกษานิเทศกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษานิเทศ 7 หน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7, วิทยากรและผู้ประสานงาน

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรียนสมาชิกท่ีรับผิดชอบ : โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตการศึกษา 7
หน้าท่ีรับผิดชอบ :  - ประสานงาน เย่ียมเยียน ให้คำแนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

      ในเขตการศึกษา 7
ที่อย ู :่ หน่วยศึกษานิเทศกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก
            ท่ีบ้าน : 0 5524 4052
            โทร :  0 5524 3174, 0 5524 7448

แนะนำวิทยากรและผู้ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ

ถ้อยแถลง
สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฉบับท่ี 5 ปีท่ี 8 เน้ือหา

เรื่องราวในเล่มก็เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกเช่นเคย หน้าแรกก็เป็นเนื้อหาเรื่องราวความก้าวหน้า
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  ส่วนมุมสรรสร้างจากสมาชิกก็มีการทำ
ส้มตำผลไม้ภาคภาษาอังกฤษมาให้น้องฝึกทำรับประทานกันอีกเช่นเคย แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับ
การทำน้ำพริกตะไคร้และการทำน้ำพริกมะขาม ในฉบับที่ผ่านมาน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ได้นำวิธีการทำ  ไปทำรับประทานกันหรือยัง ถ้าทำแล้วก็คงได้อาหารรสชาติใหม่เข้ามาวาง
บนโต๊ะกับข้าว ทำให้กับข้าวน่ารับประทานมากย่ิงข้ึนนะคะ ส่วนในคอลัมน์สรรหามาฝากพ่ีปุ๊กก็ได้นำวิธี
การทำ �ตะพด ฤาษี� ฟังดูก็คงเป็นอาหารที่แปลกนะคะเพราะไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไร ในมุมสรรหา-
มาฝากก็ได้นำ วิธีการทำตะพดฤาษี และได้รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร ทำจากอะไร ถ้าสนใจก็ลองติดตามกันดู
นะคะ และมีเน้ือหา เร่ืองราว อีกมากมาย น้องๆ เร่ิมสนใจแล้วละสิ ก็ลองเปิดจุลสารสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนฉบับน้ีดูแล้วจะได้เน้ือ หาสาระและความรู้มากมายค่ะ
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ข่าวสมาชิก การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้
กับนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ระหว่างวันท่ี 22-24 สิงหาคม วันท่ี 6-7 กันยายน
และวันที ่ 20-21 กันยายน 2546 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร
ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะเจ้าหน้าที่ได้จัด
หลักสูตรฝึกอบรมให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 ของ
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ซ่ึงเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน พฤกษศาสตร์
ฝึกการตั ้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื ่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี ่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมากขึ้น และเมื่อออกไปฝึกสอนตามโรงเรียน
ต่างๆจะได้ใช้วิธีการต้ังคำถามกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการฝึกเยาวชนให้เกิด
การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการฝึกฝนกับนักเรียนและกับผู้ฝึกสอน
เองด้วย ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีคณะอาจารย์จาก
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มาร่วมฝึก เพื ่อที ่จะได้เป็น
วิทยากรฝึกอบรมให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรความ
ก้าวหน้าโรงเรียนสมาชิกฯ ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ที่บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ จำนวน 5 โรงเรียน

โรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอัมพรไพศาล
จ.นนทบุรี

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี
จ. อุดรธานี

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จ. เพชรบุรี

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรียงโดย  ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์
piyarat111@yahoo.co.uk

ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพฉบับน้ี  ขอคุยเร่ืองการจัดอบรมการใช้ระบบโทรมาตร (Field Surver) เพ่ือใช้
ในงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดย NECTEC และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดำริฯ
ที่จัดขึ้นที่ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  กรุงเทพฯ  เป็นที่น่ายินดีว่าทั้งคณะครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมใน คร้ังน้ีด้วยดี   ทาง อพ.สธ. คาดหวังว่าระบบโทรมาตรคงเข้าไปช่วยในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได้อย่างสอดคล้อง ในอนาคต

ก้าวไกลฯ  ได้เคยเขียนถึงเรื ่องระบบโทรมาตรไปแล้ว  แต่ท่านผู ้อ่านบางท่านได้บอกว่าพลาดไป
ก็เลยอยากเรียน ให้ลองกลับไปดูท่ีสองฉบับท่ีแล้วนะคะ  ส่วนในรายละเอียดตลอดจนข่าวคราวความคืบหน้าในเร่ืองน้ี
หรือจะเข้าไปดูได้ท่ี http://www.thaiag.net

ต่อจากฉบับท่ีแล้ว กับยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ในการนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 ปี (2545-2549)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจร มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพ่ือให้ได้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
2.เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของสมุนไพรที่ครบวงจร สามารถนำไปพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์คือ
1. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับตลาดในประเทศเป็นการใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าตลาดในประเทศในปี 2545
2. มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร
3. มีคู่มือ GAP (Good Agriculture Practice) และ GHP (Good Harvesting Practice) และมีการส่งเสริมให้มีการ

ปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสมุนไพร  มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือให้สมุนไพรและผลิต-

ภัณฑ์จากสมุนไพรมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีวัตถุประสงค์  เพื ่อส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม สมุนไพรทั้งในระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการตลาดสมุนไพร  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการตลาดท้ังในและต่างประเทศเพ่ือ

ทดแทนการนำเข้าและมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่ออุตสาหกรรมสมุนไพร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือมีกฎหมายท่ีเอ้ืออำนวย

ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านสมุนไพร มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้าน

สมุนไพรที่รวบรวมไว้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 กำหนดกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกลไกการบริหาร

จัดการท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมและสามารถระดมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทำงานเก่ียวข้องกับสมุนไพร
ถ้าท่านผู้อ่านสนใจอยากทราบเรื่องราวต่อเนื่องให้ดูได้จาก http://www.nrct.net/ ซึ่งเป็นของสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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เปิดกรุกลางบ้าน   โดย พ่ียุ้ย
สีย้อมจากพืช

คนสมัยโบราณใช้ประโยชน์จากพืชโดยใช้เป็นสีผสมอาหารและสีย้อมผ้ากันมานานและเป็นภูมิปัญญาตก
ทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันน้ี พืชท่ีนำมาใช้บางคร้ังก็เป็นอาหารหรือสมุนไพรด้วย ฉบับน้ีขอนำเสนอเร่ืองการ
ใช้ประโยชน์จากสีและการเตรียมสีจากพืช

พืชท่ีนิยมใช้แต่งสีอาหาร ได้แก่ ขมิ้น ให้สีเหลือง ได้จากส่วนเหง้า
แครอท ให้สีเหลือง ได้จากส่วนราก
เตย ย่านาง พริก ให้สีเขียว ได้จากส่วนใบ
อัญชัน ให้สีม่วง น้ำเงิน ได้จากส่วนดอก
กุหลาบ ให้สีแดง ได้จากส่วนดอก
พรกิเหลือง ให้สีเหลือง ได้จากส่วนผล
ฟักทอง ให้สีเหลือง ได้จากส่วนเนื้อ
คำแสด ให้สีเหลือง ได้จากส่วนเมล็ด

พืชที่ให้สีเขียว เช่น เตยหอม ใช้แต่งกลิ่นและแต่งสีให้อาหารมีสีเขียว โดยใช้ส่วนใบสด เลือกใบเตยสด
ท่ีค่อนข้างแก่ ล้างให้สะอาด นำมาห่ันตามขวาง โขลกให้แหลกเติมน้ำเล็กน้อย กรองผ่านผ้าขาวบาง จะได้น้ำสีเขียว
และมีกลิ่นหอม ใช้สำหรับแต่งสีและแต่งกลิ่นขนม เช่น ผสมลงในแป้งที่กวนเกือบจะได้ที่ ไม่ควรใช้ความร้อนสูง
เพราะสีจะเปล่ียนเป็นสีเขียวเหลือง

ขนมท่ีแต่งสีเขียวจากใบเตย เช่น ขนมเปียกปูน ลอดช่อง ซ่าหร่ิม วุ้นกะทิ ขนมช้ัน ขนมข้ีหนู เป็นต้น
ใบพริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าใช้แต่งสีเขียวในแกงเขียวหวาน โดยใช้ใบสดล้างให้สะอาด โขลกปนกับ

น้ำพริกแกงเขียวหวาน จะทำให้น้ำพริกมีสีเขียว
ใบย่านาง ใช้แต่งสีในแกงลาว แกงอ่อม ซุปหน่อไม้ ต้มเปรอะ โดยใช้ใบสดล้างให้สะอาด โขลกให้ละเอียด

เติมน้ำเล็กน้อย ค้ันเอาน้ำ จะได้น้ำสีเขียวใช้ผสมอาหาร
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

กุหลาบ ฟักทอง  ผลคำแสด

ขม้ิน

อัญชัน
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ พันธ์ุไม้ท่ีใช้เป็นสมุน

ผักแขยง
Limnophila aromatica Merr.

วงศ์ Scrophulariaceae
ชื่ออื่นๆ ผักกะแยง(อุดรธานี-อีสาน)  ผักพา(เหนือ)  แขยง(อุบลราชธานี-มุกดาหาร)  มะออม(เขมร)

สุ่ยฝูโหยง(จีนกลาง)
ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ลำต้นขนาดเล็ก สูง 30-45 ซม. ลำต้นสีเขียว กลวง มีข้อชัด ท้ังต้นมีกล่ิน หอมฉุน

ใบ เด่ียวขนาดเล็ก ออกตรงข้าม บางต้นในหน่ึงข้อมี 3 ใบ ใบขนาดเล็กไม่มีก้านใบ     ฐานใบจะหุ้ม
ลำต้น  ขอบใบหยักเล็กๆ เป็นฟันเล่ือย ดอกเด่ียวหรือออกเป็นกระจุก กลีบดอกสีแดงชมพูหรือ
สีม่วง

ประโยชน์ อาหาร ผักสด รับประทานเป็นผักจ้ิม หรือรับประทานกับส้มตำ ลาบ ก้อยหรือใช้เป็นเคร่ืองปรุงรส
แต่งกลิ่นในแกงอ่อมหรือแกงหน่อไม้
ทางยา ท้ังต้น ลดไข้ ระบายอ่อนๆ แก้คันรักษาฝีกลาก และช่วยลดอาการบวม

ข้อควรระวัง หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ผักชีฝรั่ง
Eryngium foetidum L.

วงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
ชื่อสามัญ Fitweed, Stink Weed
ชื่ออื่นๆ ผักชีดอย หอมป้อมกุลา(เหนือ)  ผักชีฝร่ัง(กลาง)  แมะและเด๊ะ(กระเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะ ไม้ล้มลุก อายุ 2 ปี ลำต้นส้ันติดดิน ใบ เด่ียว เรียงซ้อนกัน ใบ รูปไข่ยาว ขอบขนานริมใบหยัก

สีเขียวเข้ม ดอก ช่อชูก้านกลมยาว สีเขียว ออกตรงกลางใบท่ีเรียงซ้อนกัน ดอกย่อยออกส่วนปลายของ
ก้านช่อดอก ดอกรูปไข่กลีบดอกสีขาว ดอกจะมีใบประดับ ผล เล็กมาก สีน้ำตาล

ประโยชน์ อาหาร ใบอ่อน เป็นผัก ใส่ยำหรือลาบ ต้มยำ กลบกล่ินคาว
ทางยา ท้ังต้น กินเป็นยาแก้บิด ลดอาหารท้องอืด ชนเผ่าเย้าใช้ท้ังต้น ต้มน้ำด่ืมเป็นยาถ่าย  แก้ไข้
มาลาเรีย ใบ ตำพอกแก้พิษแมลงกัดต่อย

โดย   ศ.ดร.พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ



7   จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นไพรและอาหาร
ผักเชียงดา

Gymnema inodorum (Lour.) Decne
วงศ์ Asclepiadaceae
ชื่ออื่นๆ ผักเชียงดา(เชียงใหม่-เหนือ)
ลักษณะ ไม้เถาเล้ือยยาว เถาสีเขียว ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม ใบ เด่ียว รูปกลมรี ท้องใบเขียวแก่กว่า

หลังใบ ใบออกตรงข้อเป็นคู่ๆ ดอก ออกเป็นกระจุกแน่นสีขาวอมเขียว ดอกย่อยขนาดเล็ก ผล
เป็นฝักคู่
ประโยชน์ อาหาร ยอดใบอ่อนและดอก รสขมมัน ใช้แกงกับปลาแห้ง

ทางยา ทางเหนือใช้ใบสดตำให้ละเอียด พอกกระหม่อมเพ่ือลดไข้ ลดอาการเป็นหวัด ปรุงเป็นยา
ลดไข้

ผักไผ่
Polygonum odoratum Lour.

วงศ์ Polygonaceae
ชื่ออื่นๆ ผักกะเสริม ผักแพว(จันทบุรี)  ผักไผ่ (เหนือ)  ผักแพว(อุดรธานี)  จันทน์โฉม(นครราชสีมา)  พริกม้า

(อีสาน)  หอมจันทน์(อยุธยา)
ลักษณะ ไม้ล้มลุก ชอบข้ึนริมน้ำ ท้ังต้นมีกล่ินหอมฉุน ลำต้นตรงหรืออาจเล้ือย สูงได้ 30-40ซม. ลำต้นมีร่องลึก

ตามยาว ข้อท่ีอยู่ติดดินจะงอกราก ใบ เด่ียว เรียงสลับ แผ่นใบรูปหอก มีหูใบท่ีเปล่ียนเป็นกรอบ
ล้อมรอบลำต้น ช่อ มีกลีบรวมสีชมพู หรือสีชมพูอมม่วง ผล เป็นปิรามิด

ประโยชน์ อาหาร ใบ ยอดอ่อน ใส่ในแกงป่า แกงเผ็ด ใส่ลาบ ใบสด นิยมรับประทานกับแหนมเนือง
ทางยา ช่วยเจริญอาหาร ขับลมในกระเพาะ นำใบสดตำผสมกับเหล้าให้ คนหลังคลอด รับประทาน
ใบสด ตำผสมแอลกอฮอล์ ทาแก้กลากเกล้ือน

ผักหวานป่า
Melientha suavis Pierre

วงศ์ Opiliaceae
ชื่ออื่นๆ ผักหวาน(ท่ัวไป) ผักวาน(สุรินทร์)
ลักษณะ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูงได้ถึง 5-10 เมตร ใบ เดี ่ยว ออกสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบ
มนหรือแหลม ดอก ช่อ ออกตามลำต้นหรือก่ิงหรือตามซอกใบ แยกเพศ กลีบรวมสีเขียว ผล มีเมล็ดใน 1 เมล็ด

ผลรูปกลมรี ออกเป็นพวง เม่ือสุกสีเหลืองถึงสีแดง
ประโยชน์ อาหาร ใบ ยอดอ่อน ทำแกงเลียง ผัดน้ำมัน ทอดกับไข่ แกงกับปลา

ทางยา ราก ต้มด่ืมเป็นยาลดไข้ น้ำยางจากใบและต้น กวาดล้ินเด็กท่ีเป็นฝ้าจะทำให้ทุเลาลง
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โครงสร้างภายนอกของพืช
เพื่อการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

: ใบ ((Leaves)

พรรณไม้น่ารู้
โดย....พ่ีหนุ่ม

ใบ คือส่วนของพืชหรือระยางค์ท่ีเจริญออกไปทางด้านข้าง โดยมีตำแหน่งอยู่ท่ีข้อของลำต้นและก่ิง ใบส่วน-
ใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบทำหน้าท่ีหลักในการ สังเคราะห์
แสง  การหายใจ และคายน้ำ นอกจากน้ีใบยังอาจเปล่ียนแปลงไปเพ่ือทำหน้าท่ีพิเศษอ่ืนๆ อีก เช่น สะสมอาหาร สืบพันธ์ุ
ช่วยยึดและค้ำจุนลำต้น ป้องกันยอดอ่อนและใบอ่อน เป็นต้น

ส่วนประกอบของใบ
ใบแท้ที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยแผ่นใบหรือตัวใบ  ก้านใบ และหูใบครบทั้ง 3 ส่วน สำหรับใบที่ไม่

สมบูรณ์  คือใบท่ีขาดส่วนใดส่วนหน่ึงดังกล่าว

1) แผ่นใบหรือตัวใบ (blade or lamina) โดยทั่วไปมักแผ่เป็นแผ่นแบนๆ และบางเพื่อให้มีพื้นที่ผิวใบ
สัมผัสกับแสงได้มากที่สุดเป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์แสง ประกอบด้วยปลายใบ (apex) ขอบใบ (margin)
และฐานใบ (base) แผ่นใบมีรูปทรงต่างๆ กันขึ ้นอยู ่กับชนิดของพืช ภายในตัวใบม ี เส้นกลางใบ (midrib)
เป็นส่วนที่ยื่นต่อออกมาจากก้านใบ ลักษณะเป็นเส้นและสันนูนขึ้นมา มีแขนงแยกออกไปมากมายภายในตัวใบ
เรียกแขนงเหล่าน้ีว่า เส้นใบ (vein) เป็นโครงช่วยให้ตัวใบเป็นแผ่นกางอยู่ได้

2) ก้านใบ (petiole or stalk) คือส่วนของใบที่เชื่อมระหว่างตัวใบและก้านใบ ก้านใบพืชใบเลี้ยงคู่มักกลม
หรือค่อนข้างกลม แต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวก้านใบมักแผ่เป็นกาบ (sheath) หุ้มลำต้นและตาไว้ ใบส่วนใหญ่จะมีก้านใบ
ทำหน้าท่ีชูตัวใบให้เด่น ช่วยในการลำเลียงน้ำ เกลือแร่ และอาหารระหว่างใบและส่วนอ่ืนๆ ของพืช โดยปกติก้านใบ
จะติดอยู่ท่ีฐานใบ แต่ในพืชบางชนิดก้านใบจะติดอยู่ใต้ท้องใบมิใช่บริเวณฐานใบหรือขอบใบ พืชบางชนิดพบว่า ไม่มี
ก้านใบ (sessile Leaf)

3) หูใบ (stipule) เป็นส่วนของใบที่ยื่นออกมาจากโคนของก้านใบตรงบริเวณที่ต่อกับลำต้นมี 1-2 อัน
มักมีสีเขียวช่วยสังเคราะห์แสงได้ หูใบมีรูปร่างต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืช เช่น เป็นแผ่นสีเขียวคล้ายตัวใบ
เป็นเกล็ด เป็นปมเล็ก เป็นกาบ เป็นหลอด หรือเป็นหนาม ใบท่ีมีหูใบเรียกว่า stipulate leaf เม่ือลำต้นแก่หูใบจะร่วงไป
ใบพืชบางชนิดอาจไม่มีหูใบเลยก็ได้เรียกว่า exstipulate leaf

ในพืชใบเล้ียงเด่ียวบางชนิดเช่น ข้าวและหญ้า พบว่ามีแผ่นใบซ่ึงแผ่แบนยาว ส่วนก้านใบมีลักษณะเป็นกาบ
หุ้มลำต้นไว้ ท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นใบกับก้านใบจะมีเย่ือบางๆ หรือเป็นขนเรียก ligule และมีส่วนคล้ายเข้ียวย่ืน
จากฐานแผ่นใบท้ังสองข้างเรียกว่า auricle
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SOMTUMPHONLAMAI

Ingredients
green bananas 5 dried chilies 9
clover garlic 5 pineapple 1
tomatoes 3 pomelo 1
fish sauce 3 tbsp. palm sugar 2 tbsp.
lime juice 2 tbsp. plara 3 tbsp.
ginger 100 g. carrots 200 g.
ground nuts 100 g. dry shrimp 100 g.

Preparation
- Wash the chilies, green bananas, ginger, tomatoes and carrot.
- Slice green bananas .
- Peel ginger, carrots, pineapple and pomelo.
- Cut carrots and ginger into long thin shreds and cut tomatoes into quarters lengthwise and get only the

fruit of pomelo.
- Put the chilies and garlic in a mortar and pound well and then add the bananas and ginger and pound

well,  then add pineapple, tomatoes, ground nuts, pomelo, carrots and dry shrimp.
- Add lime juice, palm sugar, fish sauce, and such as plara. You can add fish sauce and palm sugar to

suit your taste.
- Serve with fresh vegetables.

สวัสดีค่ะมุมสรรสร้างจากสมาชิกฉบับนี้ก็ได้นำวิธีการทำส้มตำผลไม้ ฉบับภาษาอังฤกษต่อจากฉบับที่แล้ว
ได้นำการทำน้ำพริกมะขาม แล้วเป็นไงบ้างคะน้องๆ สมาชิกฯได้นำวิธีการทำน้ำพริกมะขาม และการทำน้ำพริกตะไคร้
ไปทดลองทำรับประทานกันหรือยังคะ คนทำทำแล้วก็คงได้อาหารอีกชนิดหนึ่งขึ้นโต๊ะรับประทานอาหารกันนะคะ
ซ่ึงก็เป็นสูตรอาหารเด็ดๆ จากน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
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ดวงแก้ว
พฤกษาวรรณศิลป์

ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ ชื่อเท่จริงหนอ

ลำต้นมีหน่อ มีหนามแหลมคม
คนทั่วไปนิยม ชื่นชมทำยา
มากมายด้วยคุณค่า รักษาบาดแผลเอย

เด็กหญิงสุดารัตน์  มาลัย
ป.3/2 เลขท่ี 22

อัญชัน
ฉันคืออัญชัน นั้นใช่ฉันเลย

ทำขนมนมเนย น่าเชยชิดชม
ลำต้นเป็นเถา พันยาวสวยสม
ใบเขียวต้องลม ชื่นชมสบายใจ

เด็กหญิงศิรอาภา  ภักดีวงษ์
ป.3/2 เลขท่ี 26

ดาวเรือง
ฉันคือดาวเรือง

สีเหลืองงามตา
ฉันนั้นมีค่า บูชาพระได้
ปลูกฉันไว้ซิ มีค่ามากมาย
ฉันทำรายได้ ให้กับเธอเอย

เด็กหญิงสริตา  มยูบโชติ
ป.3/1 เลขท่ี 32

สวัสดีค่ะมุมพฤกษาวรรณศิลป์ฉบับนี้พี่ก็ได้นำบทกลอนในวิชาภาษาไทย ที่แต่งจากพรรณไม้ในโรงเรียน
ของน้องโรงเรียนปรีดาวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้น้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีสนใจได้อ่าน
และเป็นแนวทางในการฝึกแต่งกลอนให้น่าสนใจกันนะคะ
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก
ฉบับท่ีแล้วทำเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพรเย็นช่ืนใจกันไปแล้ว ฉบับน้ีพ่ีมีอาหารอร่อยๆ ท่ีน่ารับประทานมาฝากค่ะ

มีช่ือเรียกว่า �ตะพดฤาษี� ช่ือน่ากลัวอยู่เหมือนกัน แต่ทำเสร็จแล้วตะพดท่ีว่าน่ากลัวก็เสร็จเราแน่เหลือแต่ความอร่อย
อย่างเดียว ว่าแล้วก็ลงมือทำกันดีกว่าค่ะ
เครื่องปรุง

หน่อไม้รวก ต้ม 2-3 กำ
การทำไส้

แบบท่ี 1
เน้ือหมู 1 ถ้วยตวง
น้ำพริกแกงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลาดี 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ นำเนื ้อหมูสับหรือบดผสมกับน้ำพริก
แกงค่ัวและน้ำปลา น้ำตาลผสมให้เข้ากัน
แบบท่ี 2

เน้ือหมู 1 ถ้วยตวง
กุ้งสับ 1/2 ถ้วยตวง
น้ำปลาดี 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
พริกไทย 1 ช้อนชา
รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ   กระเทียม พริกไทย รากผักชีโขลกให้ ละเอียด
แล้วผสมเน้ือหมูเน้ือกุ้ง และน้ำปลา น้ำตาลทราย

แป้งสำหรับชุบ
แป้งสาลี 1/2 ถ้วย
แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วย
ผงฟู 1 ช้อนชา
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา
น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
น้ำ 1/4 ถ้วย

น้ำจิ้ม
น้ำส้มสายชู 1/2 ถ้วย
น้ำตาลทราย 1/2 ถ้วย
เกลือป่น 1/2-1 ถ้วย
พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด
กระเทียม 10 กลีบ
ถ่ัวลิสงป่นหยาบ 2 ช้อนโต๊ะ
งาคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1. นำหน่อไม้มาล้างน้ำ ตัดส่วนท่ีแก่ท่ีแข็งออก แล้วยีให้เป็น
ฝอยเฉพาะตรงกลาง เว้นช่วงหัวและท้ายประมาณ 20 หน่อ
2.นำใส่ท่ีผสมเรียบร้อยในแบบท่ีต้องการนำมาใส่ตรงกลาง
หน่อไม้ ท่ียีฝอย
3. นำไปน่ึงให้สุก ท้ิงไว้ให้เย็น
4. ระหว่างน่ึง ก็ผสมแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า ผงฟู เกลือ น้ำตาล
ทราย ให้เข้ากัน
5. นำกระทะต้ังน้ำมันให้ร้อนจัดใช้ไฟปานกลาง จากน้ันนำ
หน่อไม้ท่ีน่ึงไว้ชุบแป้งทอดให้เหลืองนำข้ึนใส่จานแล้วรับ
ประทานกับน้ำจิ้ม

เล็ก ๆ น้อย ๆ กับโรคน้ำกัดเท้า
หน้าฝนนี้ใครเป็นฮ่องกงฟุต หรือโรคน้ำกัด

เท้าบ้างคะ มีสมุนไพรท่ีหาได้ง่ายๆ สามารถรักษา โรคน้ี
ได้ด้วยค่ะ ลองเอา �ใบกะเพรา� มาลนไฟให้ ร้อนจนมี
กลิ่นออกมา แล้วนำใบกะเพรา นี้ใส่ไว้ที่ง่ามเท้าที่เป็น
แผล หนีบน้ิวเท้าไว้จนกว่าจะหายร้อน ทำหลายๆ คร้ัง
โดยเปลี่ยนใบกะเพราทุกครั้ง ทำทุกวัน สัก 3-4 วัน
อาการของโรคดังกล่าวก็จะหายไป
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