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ถ้อยแถลง

ช่ือ - สกลุ : นายทนงศกัดิ ์ มณวีรรณ
ตำแหนง่รับราชการ: ผู้อำนวยการสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตลำปาง
ตำแหนง่ปจัจบุนั : ที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรยีนสมาชกิท่ีรับผดิชอบ : โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนจงัหวัดเชยีงราย  จังหวัดเชยีงใหม่
หนา้ทีรั่บผดิชอบ : - ใหค้ำปรกึษาแนะนำการดำเนนิงานโครงการฯ เปน็หวัหนา้คณะปฏบิตังิานวทิยาการในการ

       อนรัุกษแ์ละใชป้ระโยชนพื์ชมะเกีย๋งของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
    - เย่ียมเยยีน ให้คำแนะนำโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

ที่อย ู:่ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  วิทยาเขตลำปาง 200 หมูท่ี ่11 ต.พิชัย อ.เมอืง จ.ลำปาง 52000
            ที่บ้าน : -
            โทร :  (0 54) 342 5478

แก้คำผิด ชื่อวิทยาศาสตร์ จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฉบับที่ 1 ปีที่ 9
หน้า 8 ผักกะโฉม Limnophila rugosa Merr.

ช่ือพ้อง L. roxburghii G.Don.
Herpestis rugosa Roth.

หน้า 9 ผักชล้ีอม Oenanthe javanica DC.
หน้า 10 ล่ันทม (Plumeria acutifolia Poir.)

รำเพย (Thevetia peruviana Schum.)

พบกนัอีกเช่นเคยกบัจุลสาร
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนฉบบัที ่2   สำหรบัฉบบัที1่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนื้อหาและจำนวนหน้าของจุลสารฯ ถูกใจ
สมาชิกฯ กันบ้างหรือเปล่าคะ หากมีข้อคิดเห็นอย่างไร เขียนจดหมาย มาติชม
หรือมีหัวข้อที่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็เขียนกันเข้ามา ได้เลยนะคะทางทีม
งานยนิดรัีบพจิารณาคะ่

และในฉบับน้ี ทางทีมงานก็ได้นำเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากมาย
มาฝากกนัอีกเชน่เคย

ช่วงน้ีก็เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆ สมาชิกฯ พ่ีก็ขอแสดง ความยินดี
กับน้องๆ สมาชิกฯ ทุกคนที่ได้ผ่านการสอบเลื่อนชั้นใหม่ และเทอมหน้า
ก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่ ชั้นใหม่ (โรงเรียนใหม่) และ เรื่องราวน่ารู้ใหม่ๆ
จากเรานำมาเลา่สูกั่นอ่านเชน่เคยคะ่

แนะนำทีป่รึกษาและประสานงาน
โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ
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ข่าวสมาชกิ

โรงเรยีนเขา้รว่มจดันทิรรศการ ณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ
สวนจริตลดา วันพชืมงคล 7 พฤษภาคม 2547

ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่อง
มาจากพระราชดำริฯ ได้เชิญโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที ่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และร่วมจัดนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อทรงทอดพระเนตรในวัน
พืชมงคล ประจำปี 2547 บริเวณโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือันเนือ่งมา จากพระราชดำรฯิ สวนจติรลดา
ในวันที่  7 พ.ค. 47 นี้ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชร  โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย  จ. นครราชสีมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.
จนัทบรีุ โรงเรยีนวชริานกุลู สงขลา   จ. สงขลา     โรงเรยีน
เทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ  และโรงเรียนสมาชิกฯ
ทีเ่ขา้รว่มรบัเสดจ็ อีก 81 โรงเรยีน

นกัพฤกษศาสตรน์อ้ยรุ่น 9
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดงานวันวิชาการ
โรงเร ียนพระหฤทัยคอนแวนต์จ ัดงานว ัน

วิชาการ “ฉลองรางวัลพระราชทาน-เทิดอภิภูบาล
วิทยาการพิพัฒน์...พระหฤทัย” ระหว่างวันที่ 10-12
ก.พ.47 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้นักเรียนโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ และโรงเรียนในเครือฯ ได้ร่วม
กิจกรรมการเร ียนรู ้ท ี ่ส ่งเสร ิมการพัฒนาศักยภาพ
ตามแนวพหุปัญญา (MULTIPLE INTELLIGENCE) 8
ด้าน และการจัดการศึกษาเพื ่อการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยมุ่งหวัง
ใหัมีการเรียนรู้แบบ “แก่นแท้ของการเรียนการสอน
คือการเรียนรู้ของนักเรียน” โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นสื่อ

โรงเรยีนศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ. ชลบรีุ
ฝึกการเรยีนรูท้รัพยากร เกาะแสมสาร อ.สตัหบี จ.
ชลบุรี โรงเรียนศรีราชา ส่งนักเรียนระดับช้ันม. 1 และ ม.
4 จำนวน  30  คน และอาจารยผู้์ดแูล จำนวน  5 คน  ฝึก
การเรียนรู้ทรัพยากรทะเล ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค.47
ทีเ่กาะแสมสาร อ.สตัหบี จ. ชลบรีุ  ครัง้นีไ้ดจ้ดัอบรม การ
จำแนกพรรณไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน   โดยมี   ดร.
จำลอง เพ็งคล้าย ประธานคณะปฏิบัติงานวิทยาการฯ
เป็นวิทยากร ฝึกอบรมและพา ไปศึกษาสังคมพืชป่าดิบแล้ง
(ฝั่งทะเล) ตามเส้นทางเสด็จบนเกาะแสมสาร และศึกษา
ระบบนิเวศสังคมพืชชายหาด ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เก ็บตัวอย่างพรรณไม้บันทึกข้อมูลและทำตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่าย
ประถม) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีนี้ทาง
โรงเรยีน ไดอ้บรมนกัพฤกษศาสตรน์อ้ยเปน็รุน่ที ่9 แลว้
และปิดการอบรมดว้ยการพาไปทัศนศึกษาท่ี จ. กาญจนบุรี
ระหว่างวันที ่ 10-11 ม.ค.47 โดยในปีนี ้ได้เข ้าชม
ผลิตผลการเกษตร ท่ีบริษัทเจียไต๋  ศึกษาธรรมชาตท่ีิน้ำตก
ไดช่องถ่อง และทัศนศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลัง
น้ำที่เขื ่อน วชิราลงกรณ์  เข้าชม และรับฟังบรรยาย
เกี่ยวกับ สมุนไพร ซึ่งทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จัดบรรยาย
ให้ความรู้กับเด็กๆ และนำชมสวนสมุนไพร ก่อนกลับ
ได ้ร ่วมก ันปล ูกป ่าในบร ิ เวณเข ื ่อนตามโครงการ
พระราชดำริฯ
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ข่าวสมาชกิ
สวัสดีค่ะสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที ่ 2 ปีที ่ 9 นะคะ

จุลสารสวนพฤกษศาสตร ์โรงเรยีน เพ่ิมหนา้ขา่วขึน้มาใหม ่น้องๆ ทราบชือ่สมาชกิใหมกั่นแลว้นะคะ (ต่อจากฉบบัที ่1)
รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีตอบรับสมาชิกเดือนธันวาคม 2546

37.โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง ลำปาง
38. วิทยาลยัอาชีวศึกษาลำปาง อ.เมือง ลำปาง
39. โรงเรยีนเถนิวิทยา อ.เถิน ลำปาง
40. วิทยาลยัการอาชพีเถิน อ.เถิน ลำปาง
41. โรงเรยีนบา้นแมผ้ึ่ง อ.เสริมงาม ลำปาง
42. โรงเรยีนอรุโณทยัวิทยาคม อ.เชียงดาว เชยีงใหม่
43. โรงเรยีนบา้นขนุแจ๋ อ.พร้าว เชียงใหม่
44. โรงเรยีนราชประชานเุคราะห3์1 อ.แมแ่จม่ เชียงใหม่
45. โรงเรยีนบา้นปา่ไมแ้ดง อ.ดอยสะเกด็ เชียงใหม่
46. โรงเรยีนชลประทานผาแตก(ปัญญาพลอปุถัมภ์)    อ.ดอยสะเกด็ เชียงใหม่
47. โรงเรยีนบา้นสนัทราย(ราษฎรส์ามคัค)ี อ.แม่สาย เชยีงราย
48. โรงเรยีนบา้นปางเกาะทราย อ.พาน เชยีงราย
49. โรงเรยีนบา้นหว้ยซ้อ อ.เชียงของ เชยีงราย
50. โรงเรยีนบา้นโปง่ กิง่ อ.เชยีงรุง้ เชยีงราย
51. โรงเรยีนบา้นแมต่าชา้ง อ.ดอยสะเกด็ เชยีงราย
52. โรงเรยีนยางคำพทิยาคม อ.กระนวน ขอนแก่น
53. โรงเรยีนมว่งหวานพฒันาศกึษา อ.น้ำพอง ขอนแก่น
54. โรงเรยีนนำ้พองศกึษา อ.น้ำพอง ขอนแก่น
55. โรงเรยีนนาคำวทิยา อ.เขือ่งใน อบุลราชธานี
56. โรงเรยีนวิจิตราพทิยา อ.วารินชำราบ อบุลราชธานี
57. โรงเรยีนบา้นหลกัปา้ยประชานเุคราะห์ อ.บุณฑรกิ อบุลราชธานี
58. โรงเรยีนบา้นซำหวาย อ.น้ำยืน อบุลราชธานี
59. โรงเรยีนชุมชนบา้นโนนแดง อ.นาจะหลวย อบุลราชธานี
60. โรงเรยีนคลองไผวิ่ทยา อ.สีคิ้ว นครราชสีมา
61. โรงเรยีนบา้นดงขวางคำโทน อ.นาจะหลวย นครราชสีมา
62. วิทยาลยัเทคนคิปกัธงชยั อ.ปักธงชยั นครราชสีมา
63. โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภเิภก อ.ละหานทราย บรีุรัมย์
64. โรงเรยีนอนบุาลนางรอง(สังขกฤษณอ์นุสรณ)์  อ.นางรอง บรีุรัมย์
65. โรงเรยีนกรวดวทิยาคาร อ.บ้านกรวด บรีุรัมย์
66. โรงเรยีนอุดมอกัษรพทิยาคม อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
67. โรงเรยีนอนบุาลเมอืงปราจนีบรีุ อ.เมือง ปราจีนบุรี
68. โรงเรยีนบางนำ้เปรีย้ววิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชงิเทรา
69. โรงเรยีนดาราสมทุร อ.เมือง ฉะเชงิเทรา
70. โรงเรยีนเมรีอิ่มมาคเุลตคอนแวนต์ อ.เมือง ชลบุรี
71. โรงเรยีนธารทพิย์วิทยา อ.เมือง ชลบุรี
72. โรงเรยีนบา้นวงัตกั อ.เมือง จันทบุรี
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat@rspg.org

ฉบับที่แล้วพูดถึงการเตรียมการเตรียมความพร้อมรับมือทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
ที ่ร ัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ.2554
ที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่วันที่ 23 ธันวาคม 2546
มีอยู่หกเป้าหมายด้วยกัน

เปา้หมายแรกเปน็เรือ่งของการเกดิขึน้และพฒันาการของธรุกิจชีวภาพสมยัใหม ่โดยเปา้หมายแรกนีจ้ะบรรลุ
ไดแ้นน่อนถา้เราสามารถใชป้ระโยชนจ์ากชนดิพนัธุพื์ช สตัวแ์ละจลิุนทรย์ีทีเ่รามอียู่มากมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เปา้หมายทีส่องคอืการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยเปน็ครวัของโลก  คำวา่ครวัของโลกนี้
คงจะตอ้งตคีวามกนัใหแ้ตก  ในปจัจบุนันีป้ระเทศไทยเปน็ประเทศทีเ่ปน็ผูส้ง่ออกดา้นอาหารและการเกษตรอนัดบัที่
12 ของโลก  มูลค่าการส่งออกดังกล่าวนับเป็นหลายแสนล้านบาท  แต่เราก็นำเข้าสารเคมีทางการเกษตรทีเ่ราไม่สามารถ
ผลิตเองได ้ตอ้งใชส้ารพษิเขา้มาฉดีฆา่แมลง  ฆา่หญา้หรอืวัชพืชตา่ง ๆ อีกมากกวา่สีห่มืน่ลา้นบาทตอ่ป ีสิง่ทีท่ิง้ไวใ้ห้
กับแผ่นดินไทยนั่นคือดินที่เต็มไปด้วยสารพิษ  เกิดมลพิษทางอากาศ  ฆ่าแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืชพันธุ์ต่าง ๆ
เช่นผึ้งที่ช่วยในการผสมพันธุ์พืชให้ออกดอกออกผลตามฤดูกาลก็พลอยหมดไป (เหลือแต่ผึ้งเลี้ยง)  ตัวห้ำตัวเบียน
ที่อยู่ร่วมกันได้โดยสมดุลธรรมชาติก็หมดไป สุขภาพของคนไทยและเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเปน็โรคภมูแิพ ้มะเรง็ เปน็ตน้ รัฐบาลไทยคงตอ้งจดัการกบัปญัหาเรือ้รังทีเ่กดิจากการใชส้ารพษิพวกนีอ้ย่าง
จริงจัง ดังน้ันในชว่งน้ีกระแสเรือ่งเกษตรอนิทรีย์จึงมาแรง  ยังไงขอใหแ้รงและจรงิจังด้วย เพราะการเกษตรของเรานัน้
ไมใ่ชเ่รือ่งของแฟชัน่ที่จะทำกนัอยา่งฉาบฉวยไดอี้กตอ่ไป ถ้าเราคดิจะเปน็ครวัของโลก  ทางทีด่นีา่จะเปน็ครวัทีด่ ีๆ
ของคนไทยกันเองก่อนก็น่าจะดี (ความคิดเห็นของผู้เขียนคนเดียว)

เป้าหมายที ่สามคือการทำให้ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย
ด้วยเป้าหมายน้ีก็คือผลพวงจากเปา้หมายท่ีสองน่ันเอง  เม่ือครัวดีสุขภาพก็ดีด้วยเช่นเดียวกัน  แต่คำว่าศูนย์กลางสุขภาพ
แห่งเอเชียนั้น  สามารถตีความได้หลายประเด็นเช่น  อาจหมายถึงว่าเรามีสินค้าทางการเกษตรราคาถูกและ
ปลอดสารพิษ  คน (ไทย) ที่รับประทานสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและปราศจากโรคภัย  แต่อาจตีความ
เปน็ถงึเรือ่ง ทางการแพทยว่์าเราอาจมพืีชสมนุไพรด ีๆ หรือการแพทยแ์ผนไทยของเรากา้วหนา้สามารถบำบดัโรคภยั
ไข้เจ็บแก่ประเทศไทยเราเองและประเทศเพื ่อนบ้าน หรือแม้แต่ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ปัจจุบัน
ก็ควรจะไม่แพ้เพื ่อนบ้านเช่นเดียวกัน  ในความหมายของศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชียนั ้น คงไม่ได้หมาย
ความเฉพาะว่าเป็นแหล่งศัลยกรรมตกแต่งหรือศัลยกรรมแปลงเพศที ่ถูกที ่สุดในโลกแค่นั ้น  พบกันใหม่
ฉบบัหนา้กบัอกีสามเปา้หมาย การพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ.2554
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โดย พ่ีหนึง่
piyarat@rspg.org

คยุกนัเรือ่งมะกอกโอลฟีกนัตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้  เลยขอคยุถึงเรือ่งนำ้มนัมะกอกเดมิสมยัผู้เขยีนยงัเปน็เดก็รูจ้กั
แต่น้ำมันมะกอกที่ใช้หมักผม  เวลาดูรายการต่างประเทศที่โชว์วิธีทำอาหารทางโซนยุโรป ก็รู้สึกแปลกใจที่เขาใช้
นำ้มนัมะกอกมาปรงุอาหารเปน็เรือ่งปกต ิ  หรืออาจเรยีกไดว่้าเปน็ของคูค่รวันัน่เอง  ทีน่า่สนใจอกีอยา่งในการทำนำ้
สลัดแบบงา่ย ๆ  ก็จะใช้น้ำมันมะกอก พริกไทย เกลือและน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวเทา่น้ัน  ทางโซนยโุรป หรืออาหาร
ฝรั่งทั่วไป  อาหารแก้เลี่ยนคู่โต๊ะกินข้าว  ก็เป็นสลัดผักนั่นเอง คงจะเหมือนกับอาหารไทยที่จะต้องมีผักกินกับ
น้ำพริกหรือแกงชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  ในเมื่อน้ำมันมะกอกอยู่คู ่กับ (ครัว) คนขนาดนี้
น้ำมันมะกอกจึงเป็นที่น่าศึกษาค้นคว้าอย่างแน่นอน

น้ำมันมะกอกที ่ได้จากผลมะกอกสุกนั ้นกล่าวได้ว่าเป็นน้ำมันที ่มีคุณค่าทางโภชนการเป็นอย่างยิ ่ง
ด้วยสารที่ชื่อ  Oleic Acid ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่ช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
โคเลสเตอรอล ซึ่งเรารู้กันดีว่าเป็นตัวการทำให้เส้นเลือดอุดตัน ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง  ผลพวงต่อมา
กค็อืโรคหวัใจ อันเนือ่งมาจากการทำงานหนกัเกนิไป วิธกีารทำงานของสาร Cycloarthanol ซึง่เปน็สารอกีตวัทีม่อียู่
ในนำ้มนัมะกอกนี ้  สามารถจบัโคเลสเตอรอลกอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ระแสเลอืดอกีดว้ย

นำ้มนัมะกอกโอลฟีคณุภาพดทีีเ่กดิจากการคัน้สดแรก ๆ นัน้ถอืว่ามคีณุภาพดแีละใชใ้นการประกอบอาหาร
ได้ทันที  แต่น้ำมันมะกอกรุ่นหลัง ๆ  ก็ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมความงาม  เช่นเคร่ืองสำอาง สบู่  เป็นต้น กากของ
ผล มะกอกโอลฟี กส็ามารถใชใ้นการทำปุย๋หมกัไดอี้ก  ฉบบัหนา้เราจะคยุถึงเรือ่งสารทีม่อียู่ในใบมะกอก บา้งวา่นา่
สนใจและม ีประโยชนด์ว้ยเชน่เดยีวกบันำ้มนัหรอืเปลา่
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เปดิกรกุลางบา้น   โดย พ่ียุ้ย

สีจากธรรมชาติ

        สมนุไพรแตง่สเีหลอืง
พดุ พดุซอ้น เปน็ไมป้ระดบั ดอกสขีาว มกีลบีดอกชัน้เดยีวหรือหลายชัน้  ผลเปน็รปูไข ่สเีหลอืงสม้ ฉำ่นำ้

ภายในผลมีเมล็ดสีเหลืองส้มจำนวนมาก
เมลด็ มีสารสเีหลอืงชือ่ การดี์นิน (gardenin) สารสน้ีำตาลแดงชือ่ โครซนิ (crocin) และ โครซทิีน (crocetin)

เมลด็แกใ่ชเ้ปน็สผีสมอาหารใหม้สีเีหลอืง เชน่ เตา้หูเ้หลอืง ใชแ้ตง่สนีำ้เกก๊ฮวย ในประเทศจนีใชย้้อมผา้
ตำรายาไทย ใช้ผลเป็นยาขับปัสสาวะ  แก้ไข้  เข้ายาแก้ดีซ่าน  แก้อักเสบ  รากใช้แก้ธาตุผิดปกติ

และอาการผิดปกติทางประสาท
น้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากดอกสด เรียก Gardenia oil ใช้เป็นเครื่องหอม นอกจากนี้ในประเทศจีน

ยังใช้ดอกพุดอบใบชาให้มีกลิ่นหอมอีกด้วย
วิธีเตรียมสารสีเหลืองจากผลพุด  ใช้ผลแห้งต้มกับน้ำร้อน จะได้สารละลายสีเหลืองใสใช้แต่งสีอาหาร

ตามต้องการ
สมนุไพรแตง่สแีดง

พรกิช้ีฟา้ พรกิข้ีหนู เมือ่ผลแกจ่ะเปลีย่นเปน็สแีดง ภายในผลโดยเฉพาะทีบ่รเิวณไสข้องผล จะประกอบดว้ย
สารรสเผ็ดร้อนชื่อ แคปไซซิน (capsaicin) และสารที่มีสีส้มแดงชื่อ แคปแซนทิน (capsanthin) ในเมล็ดพริกมี
แอลคาลอยดจ์ำพวก โซลานนี (solanine) โซลานดีิน  (solanidine) อยู่ด้วย

ใช้พริกแดงแต่งสีอาหารคาว เช่น แกงเผ็ด น้ำพริกขนมจีน ใช้ทำซอสพริก ในทางยา พริกใช้เป็นยาช่วย
เจริญอาหาร ช่วยขับลม ขับเหงื่อ ช่วยย่อย และแก้อาเจียน เมื่อใช้เป็นยาภายนอก  ใช้ทาแก้อาการปวดเมื่อย
ทำให้ผิวหนังร้อนแดงมีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้น

ผลมะเขือเทศสุก มีวิตามินเอ ซี และแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เป็นต้น
สารสแีดงในผลมะเขอืเทศเปน็สารจำพวกคาโรทนีอยด ์มช่ืีอว่า ไลโคปนี (lycopene) นยิมใชแ้ตง่ส ีอาหารคาว เชน่
ทำซอสมะเขอืเทศ ใสข่า้วผดั เยนตาโฟ และใชเ้ตรยีมนำ้มะเขอืเทศซึง่เปน็เครือ่งดืม่ ทีม่ปีระโยชนต์อ่ร่างกาย

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

                      พุดซ้อน                                                     มะเขือเทศ                                            พริกชี้ฟ้า
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร. พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

แพงพวย
Ludwigia adscenden (L.) H.Hara

ชื่อพ้อง Jussiaea repens L.
วงศ์ Onagraceae
ชื่อสามัญ Sunrose Willow, Creeping Water Primrose
ชื่ออื่นๆ ผักปอดนำ้(เหนอื) ผักพงัพวย(กลาง)
ลักษณะ เปน็ไมล้อยในนำ้ หรือเลือ้ยไปตามพืน้ดนิทีแ่ฉะมากๆ ลำตน้ตอ่กนัเปน็ปลอ้งๆ มรีากออกตามขอ้

ลำตน้ทีล่อยนำ้ตรงขอ้จะมนีมสขีาว ซึง่เปน็รากพเิศษมลัีกษณะเปน็ฟองนำ้ออกเปน็กระจกุเปน็สว่น
ท่ีช่วยให้ต้นลอยน้ำได้และช่วยในการหายใจ ใบ เด่ียว เรียงสลับ ปลายใบมน แผ่นใบรูปไข่กลับ ขอบ
ใบเรียบผิวใบมัน ก้านใบยาวสแีดง ดอก เด่ียวสีขาวหรือเหลืองอ่อน มี 5 กลีบร่วงง่าย ออกตามซอกใบ
ก้านดอกยาว ผล เปน็แบบ capsule กลมยาว เมือ่แกจ่ะแตก มเีมลด็สนีำ้ตาลออ่นจำนวนมาก

ประโยชน์ อาหาร ใบออ่นและลำตน้ รับประทานเปน็ผกัจิม้ หรือจะใชล้วกหรอืตม้ ใชผั้ดหรอืแกงสม้หรอืยำ
ทางยา ทัง้ตน้เปน็ยาเยน็ แกร้้อนใน ขบัปสัสาวะ ยาภายนอก ทัง้ตน้ตำทาหรอืพอกแผลทีอั่กเสบ
แผลเรือ้รัง โรคผวิหนงั

แคบ้าน
Sesbania grandiflora (L.) Desv.

วงศ์ Fabaceae(Papilionaceae)
ชื่อสามัญ Sesban, Vagetable Humming Bird, Agasta
ชื่ออื่นๆ แคขาว แคแดง(เหนอื)
ลักษณะ ไมต้้น ขนาดเลก็ สงู 3-6 เมตร แตกกิง่กา้น ใบ ประกอบแบบขนนก ดอก ช่อสัน้ๆ ออกทีซ่อกใบ

ดอกมีขนาดใหญ่กลีบดอกเปน็แบบรปูดอกถัว่ (Papilionaceous form) ผล เปน็ฝกัแบนยาว 8-15 ซม.
แก่จัดแตกได้

ประโยชน์ อาหาร  ยอดออ่น ดอก ลวกจิม้ปลารา้หรอืนำ้พรกิ ดอก แกงสม้ ทำซปุ
ทางยา  ยอดออ่น ตม้กนิแกไ้ขหั้วลม เปลอืกตน้ แกบ้ดิมกูเลอืด รักษาอาการทอ้งเดนิ
อ่ืนๆ     ใชล้ำตน้เพาะเหด็หหูนู

สลิด
Telosma minor Craib

ชื่อพ้อง T. odoratissima Coville.
วงศ์ Asclepiadaceae
ชื่อสามัญ Tonkin Jasmine
ชื่ออื่นๆ ขจร(กลาง)  ผักสลดิ(เหนอื)  กระจวน ขะจอน
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ลักษณะ ไม้เถาเลือ้ยพัน ใบ เด่ียว เรียงสลับ ดอก ช่อ ออกเปน็พวง กลีบดอกสเีขียวอมเหลืองเมือ่บานกลบีดอก
ดา้นในสเีหลอืงอมสม้ มกีลิน่หอม ผล เปน็ฝกัยาว เมือ่แกแ่ตกได ้เมลด็มขีนปลวิไดช่้วยในการ
กระจายพันธุ์

ประโยชน์ อาหาร  ยอดออ่น ดอก ผลออ่น เปน็ผกัสด หรือลวกใหส้กุ หรือผัดกบันำ้มนั จิม้นำ้พรกิ ดอก ใช้ผัด
แกงจดื แกงสม้ รสชาตขิองดอกสลดิหวานมนั
ทางยา ราก รสเยน็เบือ่ นำมาบดผสมกบัยาหยอดตา แกต้าอกัเสบ ตาแดง รับประทานทำใหอ้าเจยีน
ใชถ้อนพิษเบือ่เมา ดอก รสเยน็ ขม หอม บำรงุตบั ปอด แกเ้สมหะ

กระเจียวแดง
Curcuma sessili Gage

วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่นๆ กาเตยีว(เลย) จวด(ชุมพร สงขลา) อาวแดง(เหนอื)
ลักษณะ ลำตน้เปน็เหงา้ใตด้นิ ลำตน้เทยีมสงู 30-50 ซม. ใบ เดีย่วคอ่นขา้งใหญแ่ละกวา้งแทงออกมาจาก

ลำตน้ใตด้นิ ดอก ช่อ ออกจากลำตน้ใตด้นิ กา้นชอ่ดอกกลมยาว มใีบประดบัทีจ่ดัรวมกนัอยูอ่ย่าง
หลวมๆ เป็นรูปทรงกระบอก ใบประดบัด้านล่างสีเขียว ด้านบนสแีดงหรือสีชมพู ดอกจะบานครัง้ละ
3-5 ดอก

ประโยชน์ อาหาร หนอ่อ่อน ใชรั้บประทานสดๆ หรือลวก ช่อดอก นำมาลวกจิม้หรอืใสแ่กงเปน็ผกั ช่อดอก
สดรสเผ็ดร้อน
ทางยา หนอ่อ่อน เหงา้ออ่นและดอก ตม้กบันำ้  ดืม่แตน่ำ้  ขบัลม

ข่า
Alpinia galanga (L.) Willd.

ชื่อพ้อง Languas galanga Sw.
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่อสามัญ Galanga
ชื่ออื่นๆ ขา่ตาแดง ขา่(กลาง)
ลักษณะ มเีหงา้ใตด้นิแผข่นานไปตามพืน้ดนิ ลำตน้เทยีมสงู 90-150 ซม. ใบ เดีย่ว ออกสลบั แผน่ใบกวา้งและ

ยาว ดอก ช่อออกทีป่ลายยอด ช่อดอกยาว 10-20 ซม. กลีบดอกสขีาว กลีบในสชีมพูอมมว่ง ผล กลมรี
สเีขยีว เมือ่แกส่ดีำ

ประโยชน์ อาหาร เหง้าอ่อน ช่อดอก ลวดจ้ิมน้ำพริก เหง้าอ่อน ใช้ต้มข่าไก่ ตำน้ำพริกข่าใส่กุ้งแห้งปรุงรสใช้เป็น
นำ้พรกิคลกุขา้ว เหงา้แก ่ใชเ้ปน็เครือ่งปรงุนำ้พรกิแกง
ทางยา เหงา้ ใชท้ำยาขา่หอม แกป้วดทอ้ง แนน่ จกุเสยีด ขบัลม เหงา้ ใชฝ้นกบัเหลา้ทารกัษาลมพษิ
ใบ ตม้อาบแกป้วดเมือ่ยตามขอ้ ผล ช่วยย่อยอาหาร แกเ้สมหะ เมลด็ ตำรายาอนิเดยีใชเ้หงา้และ
เมล็ดผสมในยาเพิ่มความกำหนัดและบำรุงประสาท
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โดย....ปรญิญนชุ  กลิน่รตัน์

วงศ ์(Family) ของพชืดอกทีพ่บทัว่ๆ ไป
พืชใบเลี้ยงคู่

วงศ์แอสเคลบปิเอเดซิอี
Family Asclepiadaceae

พันธุไ์มว้งศน์ีพ้บในถิน่อาศยัทัง้ทีชุ่่มชืน้  และทีแ่หง้แลง้  จงึมกัพบลำตน้ และใบอวบนำ้ ไดแ้กก่ลุม่พชืพวก
รัก (Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton)  จกุโรหนิ,ี โกฏฐพ์งุปลา (Dischidia  major (Vahl) Merr.)
นมเมีย (Hoya coriacea Blume)  ขจร (Telosma  minor Craib)

* ลักษณะเดน่ทีส่งัเกตไดง้า่ย ไดแ้ก่  มีนำ้ยางสขีาวเหมอืนนำ้นม  ใบออกเปน็คูต่รงกนัขา้ม  ดอกมโีคโรนา
(corona)
ลักษณะวิสัย : สว่นใหญเ่ปน็พชืล้มลกุหลายฤด ู ไมเ้ลือ้ย  อาจพบไมพุ่้ม หรือไมต้น้ขนาดเลก็บา้ง
ใบ : สว่นใหญเ่ปน็ใบเดีย่ว มกัรว่งงา่ย เรยีงตวัเปน็คูต่รงกนัขา้มหรอืเปน็วงรอบขอ้

  ขอบใบเรยีบใบมกัอวบนำ้บางครัง้อาจพบมใีบขนาดเลก็
ดอก : ดอกเปน็ชอ่ สมบรูณเ์พศ  มสีมมาตรตามรศัม ีกลบีเลีย้ง 5 กลบี ตดิกนัเฉพาะตรงฐาน  กลบีดอก

  5   เชือ่มตดิ กนัอาจซอ้นทบักนัหรอืไมซ่อ้นทบักนัเลย  ดอกจะมสีว่นทีเ่กดิขึน้มาอยูร่ะหวา่ง
  หรือเกดิอยูบ่นกลบีดอกและเกสรเพศผูเ้ปน็วงคลา้ยมงกฏุเรยีกวา่ “โคโรนา” (corona)
   เกสรเพศผู ้5 เชือ่มตดิกบัเกสรเพศเมยี สว่นใหญรั่งไขอ่ยู่เหนอืวงกลบี
   บางครัง้อาจพบรงัไขถู่กลอ้มรอบดว้ยจานฐานดอก

ผล : เปน็ฝกั แหง้ แตกตรงตะเขบ็เพยีงดา้นเดยีว
การกระจายพันธุ์: เขตรอ้น  และเขตใตโ้ซนรอ้น

วงศ์บิ๊กโนนิเอซิอี
Family Bignoniaceae

พันธุไ์มว้งศน์ีพ้บในถิน่อาศยัตา่งๆ กนั ทัง้ในทีชุ่่มชืน้ และทีแ่หง้แลง้ ดอกมกัมขีนาดใหญ ่มสีสีรรสวยงาม
จงึมกันยิมนำมาปลกูประดบั ไดแ้ก ่กลุม่พชืพวก ศรีตรัง  (Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don)  เพกา
(Oroxylum indicum  (L.) Kurz) แคแสด  (Spathodea campanulata P.Beav.) พวงแสด (Tecoma capensis (Thunb.)
Lindl.) ทองอุไร (Tecoma stans (L.) Kunth)

* ลักษณะเดน่ทีส่งัเกตไดง้า่ย  ไดแ้ก ่ดอกเปน็รปูระฆัง หรอืรูปกรวย เกสรเพศผู ้4  (1 คู่ สัน้ และ 1 คู่ ยาว)
ลักษณะวิสัย : พบทัง้ไมต้น้ ไมพุ่้ม และไมเ้ลือ้ย สว่นไมล้้มลกุพบนอ้ย
ใบ : มทีัง้ใบเดีย่ว และใบประกอบแบบขนนกอาจพบใบยอ่ยตรงปลายลดรปูเปน็มอืจบัและมกัมตีอ่ม

  บริเวณฐานของก้านใบใบเรยีงตัวแบบคู่ตรงกันข้ามหรือแบบคู่ตรงกันข้ามและตั้งฉากกับคู่ถัดไป
  เรยีงตวัแบบสลบัพบนอ้ย ไมม่หูีใบ

ดอก : มขีนาดใหญ ่ดอกสมบรูณเ์พศ มสีมมาตรดา้นขา้ง กลบีเลีย้ง 5 เชือ่มตดิกนักลบีดอก 5  เชือ่มตดิ
  กนัเปน็รปูระฆงั หรือรูปกรวย ปลายแยกเปน็ 5 พู หรอืเปน็รปูปากเปดิ เกสรเพศผู ้สว่นใหญ ่4
  คูย่าว และ 1 คูส่ัน้ ตดิกบักลบีดอก มกั มเีกสรเพศผูท้ีฝ่่อ 1 อันรงัไขอ่ยู่บนจานดอกเหนอืวงกลบี

ผล : เมือ่แกแ่ลว้เปลอืกจะแหง้ และแตกออก ภายในมเีมลด็มาก เมลด็มกัจะมปีกี และแบนหรอือาจพบ
  ผลบางชนดิ มเีนือ้ ไมแ่ตก

การกระจายพันธุ์: เขตรอ้น พบในเขตอบอุน่บา้ง
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ตาลโตนด
ต้นตาลมช่ืีอในภาษาองักฤษวา่ Palmyra palm  ช่ือในทางพฤกษศาสตรว่์า Borassus flabellifer L.วงศ ์Palmae
ตาลโตนดเป็นปาล์มที ่คนไทยรู ้จ ักกันมานานแล้ว  ปัจจุบันเป็นพืชทางเศรษฐกิจชนิดที ่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน

ตาลโตนดมถ่ิีนกำเนดิอยูใ่นประเทศอนิเดยี
ลักษณะของตาลโตนด

1. ลำตน้  มีความสงูถึง 90 ฟุต หรือมากกวา่นัน้ ต้นทีแ่กเ่ปลอืกนอกของตน้จะมสีีดำ และม ี เนือ้ไมแ้ขง็เปน็เสีย้น  ต้นอ่อน
ใช้นำมารบัประทาน แทนผกั  ไมแ้กใ่ช้ก่อสร้าง  ทำเฟอรนิ์เจอร ์เสีย้นตาลใชท้ำไมตี่พริกมคุีณภาพดไีมสึ่กงา่ย

2. ใบตาลหรือทางตาล  มีความกว้างของใบประมาณ  10 ฟุต  ต้นหนึ่งจะมีใบประมาณ 20-40 ใบ ใบ มีสีเขียวปนเทา
กาบใบมสีีเหลืองอ่อนและมหีนาม ประโยชนข์องใบตาล  ใช้สานตะกรา้  มุงหลังคา

3. ต้นตาลมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้มีช่อดอกเป็นแท่งๆ นิยมทำน้ำตาลสด ส่วนต้นตัวเมียมีช่อดอกใหญ่พอผสม
พันธุ์เสร็จจะเป็นผล

ต้นตาลจะออกดอกและผลเมื่ออายุ 12-15 ปีขึ้นไป นับจากการงอกของเมล็ด  คุณสมบัติ อีกประการของตาลโตนด
คือสามารถปลกูไดใ้นดนิทกุชนดิ  บริเวณกวา้ง จึงพบไดท่ั้วไปทัง้เมอืงไทยและทัว่โลก  โดยเฉพาะทาง เอเชยีและแอฟรกิา

4. งวงตาลเป็นส่วนของก้านช่อดอก มีลักษณะคล้ายงวง ชาวบ้านจึงเรียกงวงตาล การทำน้ำตาลสด โดยงวงตาลจนนิ่ม
จากนั้นปาดงวงตาล ให้น้ำไหลออกจากงวงใช้กระบอกไม้ไผ่รองน้ำหวานนี้ ชาวบ้านนิยมใส่เปลือกพะยอมหรือเปลือกเคี่ยม
ใส่ในกระบอกเพื่อกันบูดด้วยเนื่องจากเปลือกพะยอมและเปลือกเคี่ยมมีสารแทนนิน

ในปัจจุบันต้นตาลได้ถูกตัดไปเป็นจำนวนมาก ส่วนตอของต้นตาล  ชาวบ้านจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้
การขายตน้ตาลในปจัจบัุน  1 ต้น  ราคาประมาณ 100-200 บาท  แตถ้่านำไปทำเฟอรนิ์เจอรจ์ะไดร้าคาตน้ละ 10,000 บาท  ทีเดยีว
ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรปูตาล มีดังตอ่ไปนี้

1. การทำนำ้ตาลปกึจากนำ้ตาลโตนด    นำน้ำทีไ่ดจ้ากงวงตาลมาตัง้ไฟ ประมาณ  3  ช่ัวโมง  หรือจนนำ้ในกระทะเปน็สี
เหลืองเข้ม แล้วนำลงมาตั้งที่ยางรถยนต์ ที่เตรียมไว้  ใช้ไม้ที่เตรียมไว้  ชาวบ้านเรียกว่า  ไม้กระหนวน  คนให้ทั่ว และแห้งจนเป็น
สีน้ำตาลออ่น แล้วนำไปหยอดทีแ่บบพมิพ์

2. ผลตาลออ่น   ผลตาลออ่นหรือลูกตาลสด รับประทานสดหรอืจะรบัประทานกบันำ้เชือ่มกช่ื็นใจ
3. ผลตาลสกุ  ผลตาลสกุเปลอืกนอกสน้ีำตาลดำ น่ิมมกีล่ินหอม  เนือ้ข้างในสเีหลือง เมือ่ยีแล้วผสมกบั แปง้ขา้วเจา้ น้ำตาล

นำไปใสใ่บตองหรอืถ้วย นึง่เสรจ็แลว้โรยมะพรา้ว เปน็ขนมตาลสเีหลืองรสชาตหิวานหอม
4. จาวตาลเชือ่ม  ปกตแิล้วผลตาลสกุแกจ่ะมเีมลด็ภายใน 3 เมลด็ นำเมลด็ไปไวท่ี้แฉะๆ เมลด็จะงอกเปน็ตน้อ่อน เอาเปลอืก

เมลด็ออกจะมจีาวตาลสดอยูข้่างในผวิจาวตาลสเีหลืองนดิๆ นิยมนำไปเชือ่ม โดยมอัีตราสว่นของจาวตาล 40-50 จาว ต่อ น้ำตาลทราย
2 กิโลกรัม เคีย่วเช่ือมจนแหง้

5. การทำพดัใบตาล   การทำพดัใบตาลจะนำใบตาลออ่นๆ  มาตากใหแ้ห้งแลว้ตัดใหเ้ขา้รูปแลว้จึงร้อยเชือก  ใสล่วดขา้งหนึง่
แล้ว ลงสใีห้สวยงาม

6. การใช้ใบตาลใช้สำหรับมุงหลังคาได้  นำใบตาลที่ค่อนข้างแก่แล้ว  นำมาตัดหนามบริเวณก้านใบออก  จากนั้น
ก็ผ่ากา้นเปน็สองเสีย้ว  ตัดเสีย้วหนึง่ออก  แล้วนำอกี เสีย้วพับเขา้กบัใบตาล  มัดใหแ้นน่  ก็นำไปใชไ้ด้

7. ใช้ในการสร้างบ้าน   เลือกไม้ตาลที่แก่และลำต้นค่อนข้างตรง  นำไปผ่าเป็นแผ่นๆ  นำมาเป็นคานบ้าน  ไม้กระดาน

ประโยชนข์องตน้ตาล
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว

ต้นเอยต้นส่องฟ้า ครูให้มาหาปลูกไว้
ศึกษาเอาใจใส่ ร่ำเรียนไปอย่างอดทน
ศึกษารายละเอียด อนุรักษ์ทั้งใบผล
จัดสวนให้น่ายล เราทุกคนแสนสุขใจ

ต้นสมัดส่องฟ้านี้ดีหนักหนา ใช้ทำยาแก้โรคสารพัด
แก้เจ็บท้องให้หายคลายอึดอัด นำมามัดแล้วขายกลายเป็นทุน
อันลำต้นกลมเกลียวไม่เลี้ยวลด ฉำสด ๆ มรีสขมดมกลิน่ฉนุ
การปลูกนั้นต้องช่วยเหลือและเจือจุน เพื่อพวกคุณจะได้เห็นเป็นขวัญตา
บริเวณใบมีรูต่อมน้ำมัน ช่วยดูกันหมั่นศึกษา
ดอกเป็นช่อน่าดูสะดุดตา ดอกนั้นหนาเมื่อเติบใหญ่กลายเป็นผล
มีลักษณะสีส้มเป็นผลกลม เป็นที่นิยมรับประทานของคน
รากนำมาต้มให้หายคลายลม น่าชื่นชมทุกคนลองทำดู

สมุนไพรไทยนี้มีคุณค่า ตน้สมดัสอ่งฟา้ดเีหลอืหลาย
ใช้ประโยชน์จากต้นนี้ได้มากมาย ดังบรรยายต่อไปให้ควรคิด

รากนั้นหนาเป็นยาแก้ท้องอืด ใช้แช่น้ำกับพืชหลายชนิด
ท้องอืดเฟ้อกินแล้วจะหายปลิด ภูมิปัญญาน่าคิดจากย่าปู่

ลำต้นสูงสามสิบกว่าเซนติเมตร จักสังเกตใบมีจุดใสใสอยู่
นั้นก็คือต่อมน้ำมันแจ้งให้รู้ ส่องฟ้าดูแสงลอดผ่านตระการตา

ใบใช้กินกับอาหารพื้นบ้านได้ รสฝาดไซร้อร่อยลิ้นดีหนักหนา
พวกเราซึ้งในความคิดภูมิปัญญา จึงศึกษามาเรียบเรียงเพียงนี้เอย

สวัสดีค่ะ ฉบับนี ้พี ่มีบทประพันธ์ร้อยกรองที ่เกี ่ยวกับต้นส่องฟ้า จากน้องๆ โรงเรียนคอนสวรรค์
อำเภอนครสวรรค ์จงัหวดัชยัภูม ิ  นะคะ  ม ี 3 บท กลา่วถงึประโยชนข์องตน้สอ่งฟา้ จงึนำมาใหอ่้านกนั หากนอ้งๆ
มฝีีมอืดา้นกลอน กาพย ์ลองสง่มา ทางพี่ๆ  จะนำลงจลุสารใหค้ะ่

ชื่อ ต้นส่องฟ้า
ชื่อวงศ์ Rutsceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausens harmandiana (Pierre) Pierre ex

Guillauminii
ลักษณะ เป็นไม้พุ่ม
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

สวสัดคีะ่  เปน็อยา่งไรบา้ง ลมหนาวผา่นไปแลว้ ลมรอ้นกรี็บมาเลย  ทำใหพ่ี้คดิถงึไฟปา่ ไฟปา่มกัเกดิขึน้ชว่ง
ที่มีอากาศร้อน ต้นไม้ในป่าต้องหมดไปเพราะไฟป่าอีกแล้วน้อง ๆ  ต้องช่วยกันดูแลต้นไม้และป่าของพวกเราด้วย
นะคะ   แลว้ทีโ่รงเรยีนนอ้ง ๆ อากาศรอ้นมัย้คะ ถ้าโรงเรยีนไหนมตีน้ไมห้ลาย ๆ ตน้ อากาศคงไมร้่อนเทา่ไรนา่อจิฉา
จังเลยคะ่ จังหวัดกรงุเทพฯ อากาศรอ้นมากเลย ทำใหห้งุดหงดิงา่ย  ต้นไมก็้ไมค่่อยมีมองไปทางไหนกมี็แตตึ่กกบัถนน
และควนัพษิ อากาศกร้็อนอบอา้ว

ช่วงนีพ่ี้เหน็ตน้อนิทนลินำ้ ในวงัสวนจติรลดากำลงัออกดอกเลยคะ่ พ่ีจงึนำ " ตวัแมลงจากอนิทนลิ"
เป็นผลงาน จากโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฏร์ธาน ีจังหวัดสุราษฏร์ธาน ีมาฝากนอ้ง ๆ  สมาชกิให้ประดษิฐ์ ช้ินงาน
นีรั้บลมรอ้น กนันะคะ

วัสด ุอุปกรณ์
1. ผลอินทนลิแห้งและแตก
2. ใบตองแหง้
3. ตอไม ้/  กิง่ไม้
4. ดอกหญา้กระดมุ
5. กาวยูฮู้
6. กรรไกร
7. ปืนยิงกาว

วิธีทำ
1. เตรยีมใบตองแหง้มาถกัเปน็เปยีเลก็ ๆ เพือ่ใชท้ำขาแมลง ทิง้ไวป้ระมาณ 1 สปัดาห์
   เพือ่ปอ้งกนัการคนืตวัเมือ่แกะออกมา
2. เกบ็ดอกหญา้กระดมุมาผึง่ลมใหแ้หง้ ไมค่วรตากแดดเพราะจะกรอบ
3. นำผลอนิทนลิทีแ่ตก มาเลอืกพทูีส่วยงามและเทา่กนั 2-3 พู ตอ่ 1 ตวั
4. นำดอกหญา้กระดมุทีแ่หง้แลว้มาทำเปน็สว่นหวัแมลง พันสอดเขา้กบัปกีทัง้ 2 ขา้ง วางพกัไว้
5. แกะเปยีใบตองแหง้ จะไดเ้ปน็เสน้คด นำมาตดัใหไ้ดข้นาดกบัตวัแมลง  วางทีใ่ตท้อ้ง หยอดดว้ยกาวยูฮู้
6. เมือ่ไดต้ามจำนวนทีต่อ้งการแลว้ นำไปตดิแตง่ตอไม ้กิง่ไม ้หรือตามทีต่อ้งการ
    โดยใชป้นืยงิกาวจะไดต้ดิทนนาน

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ  กับการปลกูตน้ไมห้นา้แลง้

ปลกูตน้ไมห้นา้แลง้ตอ้งรดนำ้บอ่ย ๆ ไมเ่ชน่นัน้ตน้ไมต้ายแน ่ดงันัน้เมือ่ปลกูตน้ไมเ้สรจ็แลว้ใหเ้อา
เปลือกมะพรา้วใส่รอบ ๆ  โคนต้น ให้กว้างประมาณ 4 ฟุต แล้วรดน้ำต้นไม้ (เปลือกมะพรา้วจะอุ้มน้ำไว้เวลาท่ี
เรารดนำ้ตน้ไม)้  จะทำใหต้น้ไมชุ่้มชืน้ และไมต่อ้งรดนำ้บอ่ย ๆ  ถ้าเปลอืกมะพรา้วยุย่แลว้กยั็ง เปน็ปุย๋ใหก้บั
ต้นไม้ได้ด้วยค่ะ
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สวัสดีค่ะน้องๆ สมาชิกทุกคน ฉบับนี ้พี ่ก ็จะขอเล่าเรื ่องการเรียนรู ้ทรัพยากรทะเลต่อจากฉบับที ่แล้วเลยนะคะ
ฉบับนี ้พี ่จะพาไปดูน้องๆ สมาชิกชมรมฯ จากโรงเรียนวัดพลา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ไปศึกษาเรื ่องแพลงก์ตอนทะเล
บริเวณชายหาดบา้นชอ่งแสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบรีุ

คณะวิทยากรผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านชีวภาพทางทะเลที ่ เป็นผู ้ฝ ึกสอนในครั ้งนี ้นำโดย ผศ. มาลินี ฉัตรมงคลกุล
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ต.หญิง นันทพร เถาสุวรรณ  ร.อ.หญิง ขนิษฐา ปรมวรชาติ และ ร.ต.หญิง ภาสินี ศรีวรรณะ
จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้ช่วยวิทยากรจาก อพ.สธ. เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
กองทพัเรือ เปน็ผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกตา่งๆ

หัวข้อศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพของแพลงกต์อนจะแบง่ออกเปน็ 3 หัวข้อหลัก คือ
1. ศึกษาชวีวิทยาทัว่ไปและสณัฐานวทิยาของแพลงกต์อน
2. ศึกษาพฤตกิรรมของแพลงกต์อน
3. ศึกษาระบบนเิวศทางทะเล
การที ่จะศึกษาเรื ่องของแพลงก์ตอนได้นั ้น ก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ ่งแต่ละครั ้งก็จะได้ร ับ

ความอนเุคราะหจ์ากทางจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทำใหก้ารเรยีนรูส้มบรูณแ์บบมากยิง่ขึน้
จากประสบการณ์ของพี่ที ่เคยติดสอยห้อยตาม ผ.ศ. มาลินี ไปดูวิธีการเก็บตัวอย่างก็สนุกสนานและได้รับความรู ้

ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการอ่านจากหนังสือและตำรับตำรา
สำหรับน้องๆ ที่เข้ารับการฝึกครั้งนี้ ดูท่าจะสนุกมาก เพราะได้ลงไปลุยน้ำ  ลงเรือประมงที่ไม่ค่อยมีโอกาส ได้ลงบ่อยนัก

ลงมือลากแพลงก์ตอน นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์ จำแนกชนิดของแพลงก์ตอนด้วยตัวเอง และศึกษารายละเอียด ต่างๆ ด้วยตัวเอง
ทำใหท้กุคนรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้นอกเหนอืจากทีไ่ดรั้บฟงับรรยาย เบือ้งตน้จากวทิยากร

จะไปเรือลำไหนดี

ลงเรอืไปเกบ็ตวัอย่างแพลงกต์อน
บริเวณหน้าท่าเรือประมงบ้านแสมสาร

1. ลงมอืเกบ็ตวัอย่างแพลงกต์อน
2. เกบ็ตวัอย่างแถวทา่เทยีบเรอืประมง
3. เกบ็ตวัอย่างใสข่วด นำไปศกึษา

1 2 3

สอ่งกลอ้งดรููปรา่งตัวอย่าง เปิดตำราตรวจดใูห้แนใ่จ บันทกึขอ้มูล รายงาน สรุป และวจิารณผ์ลการศกึษา
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การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการกระทำของมนษุย์ท่ีมีผลต่อการดำรงชวิีต ของแพลงกต์อน โดย
ด.ญ. วนิดา ต้นกลาง โรงเรยีนวัดพลา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง
1. บันทกึสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปและลกัษณะของแหลง่นำ้ศกึษา 2 แหล่ง

แหลง่ที ่1 ทา่นำ้บนเกาะแสมสาร มฝีนตกเลก็นอ้ย-ปานกลาง อากาศเยน็ชืน้ ไมม่แีดด
แหลง่ที ่2 กลางทะเล มฝีนตกเลก็นอ้ย มคีลืน่และมลีม ไมม่แีดด

2. บันทกึและเปรยีบเทยีบคณุสมบติัและคณุภาพนำ้ทีท่ำการตรวจวเิคราะหข์องแหลง่ทีท่ำการศกึษา
                แหลง่ที ่1  แหลง่ที ่2

1. อุณหภมูิ 26 องศาเซลเซยีล 29 องศาเซลเซยีล
2. สี สนีำ้เงนิเขม้ สนีำ้เงนิแกมฟา้
3. ความขุน่ น้อย น้อย
4. ความเปน็กรด-ดา่ง 6 pH 6 pH
5. ความเคม็ 2.6 % 2.6 %

3. บันทกึและเปรยีบเทยีบชนดิและจำนวนของแพลงกต์อนของแหลง่นำ้ทีท่ำการศกึษาทัง้ 2 แหล่ง
แหลง่ที ่1 แหลง่ที ่2

ชนิดแพลงกต์อนพืช 1. Coscinodiscas  1 ชนดิ   1 ชนดิ
2. Ceratium  2 ชนดิ   1 ชนดิ
3. Chaetoceros  1 ชนดิ   2 ชนดิ
4. Licmonhona  1 ชนดิ   2 ชนดิ
5 Rhzosolenia  1 ชนดิ   1 ชนดิ

ชนิดแพลงกต์อนสตัว์ 1. ตวัอ่อนของโคพพีอด  6 ชนดิ   6 ชนดิ
2. ตัวเตม็วัยของโคพพีอด  4 ชนดิ   6 ชนดิ
3. หนอนโพลซีที   - ชนดิ   2 ชนดิ
4. หอย 2 ฝา   - ชนดิ  20 ชนดิ
5. หนอนธนู  2 ชนดิ   2 ชนดิ

สรุปผลการศึกษา
แพลงก์ตอนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ท่ีท่าเรือมากกว่ากลางทะเลหรือห่างจากเรือ 200 เมตรส่วนใหญ่พืชจะน้อยกว่า โคพีพอด

จากแหลง่ที ่1 โคพพีอด = 12,536 ตวั/ลูกบาศกเ์มตร
แพลงกต์อนพชื = 8,204ตัว/ ลูกบาศกเ์มตร

จากแหลง่ที ่2 โคพพีอด = 9,165 ตวั/ ลูกบาศกเ์มตร
แพลงกต์อนพชื = 3,743 ตัว/ลูกบาศกเ์มตร

5. นกัเรยีนคดิว่า นกัเรยีนจะมส่ีวนในการอนรัุกษแ์พลงกต์อนและสิง่มชีีวิตในทะเล
ตลอดจนดแูลรักษาระบบนเิวศไดอ้ย่างไร

1. ไมท่ิง้ขยะ หรือสิง่ของเนา่เสยีลงในนำ้ทะเล
2. ช่วยอนรัุกษส์ตัว์นำ้มใิหส้ญูพนัธุ์
3. ให้ประชาชนทำการกรองนำ้ก่อนปลอ่ยลงทะเล
4. ไมใ่ห้ชาวประมงจบัปลาในฤดวูางไข่
5. ช่วยขยายพนัธุป์ะการงัหรือสร้างทีอ่ยู่ให้ปะการงัไดอ้ยู่อาศยั

ตัวเต็มวัยของโคพพีอด
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