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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จุลสาร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯทอดพระเนตรนทิรรศการ การดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
วันพืชมงคล วันที่ 7 พฤษภาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
นทิรรศการโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ     ไดม้นีทิรรศการของโรงเรยีนสมาชกิสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  จำนวน  5  โรงเรยีนคอื  โรงเรยีนเทคโนโลยสียาม กรงุเทพฯ  โรงเรยีนกำแพงเพชรพทิยาคม
จ. กำแพงเพชร โรงเรยีนสตรมีารดาพทิกัษ ์จ. จนัทบรีุ โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั จ. นครราชสมีา โรงเรยีนวชริานกุลู
จ. สงขลา และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ความก้าวหน้าศูนย์ฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก พระราชดำริฯ(ลำตะคอง) และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(คลองไผ่) ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการความก้าวหน้า งานมะกอกโอลีฟ นิทรรศการ
การยอ้มสธีรรม ชาต ิจากการอนรัุกษไ์มย้้อมสขีองศนูยอ์นรัุกษพั์นธกุรรมพชืฯ(คลองไผ)่
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ถ้อยแถลง 2
แนะนำโรงเรียนสมาชิกฯ 2
ขา่วสมาชกิฯ 3-4
กา้วไกลไปกบัเทคโนโลย-ี
ชีวภาพ 5
Plant In Focus 6
เปดิกรกุลางบา้น 7
บทความผูท้รงคณุวุฒิ 8-9
พรรณไมน้า่รู้ 10
สรรสร้างจากสมาชิก 11
พฤกษาวรรณศิลป์ 12
สรรหามาฝาก 13
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 14-15
มุมนีมี้รางวลั 16

โรงเรยีนบรรจงรตัน ์  ต้ังอยู่เลขที ่ 77 ซ. เอกทศ ถ. นารายณม์หาราช  ต.
ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ปัจจุบันมีนางวิมล ดุลยากร  เป็นครูใหญ่ และนายเลิศศักด์ิ
อังฤทธานนท ์เปน็ผู้ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร ์โรงเรยีน เปน็สมาชกิสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  หมายเลข 7-15000-001

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินงานตาม องค์ประกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษาหาความรู้เพิ ่มเติมจากพืชที่มีอยู ่ใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจากเอกสาร

ความภาคภูมิใจท่ีได้รับ โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องประชุมพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนบรรจงรัตน์จะสนองพระราชดำริในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนใหย่ั้งยนืตอ่ไป

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน เกี ่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ควรจัด
ทำจุลสารทำเนียบรายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดทั้งหน่วยงาน/
องค์กรที ่เป็นแหล่งข้อมูลเกี ่ยวกับพืชพรรณไม้ นอกเหนือจากป่าไม้จังหวัด
เกษตรจงัหวัด ฯลฯ เพ่ือให้สมาชกิไดใ้ช้ประโยชน์

2. จัดหาวิทยากรผู ้ทรงความรู ้ เก ี ่ยวกับพืชพรรณไม้ไปบรรยาย
ในการประชุมสัมมนาระดับกลุ ่ม/ระดับภาคตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีอาจเปน็ประโยชนใ์นการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชื

3. สนับสนุนให้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูล
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนพืชพรรณไม้ในท้องถิ่นซึ่งสมาชิกมีจำนวน
มากดว้ย

โรงเรยีนบรรจงรตัน์

สวัสดีค่ะสมาชิกฯ ทุกท่าน ฉบับน้ีจะขอแนะนำสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักและสามารถ ติดต่อกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารซึง่กนัและกนัไดส้ะดวกยิง่ขึน้นะคะ โรงเรยีนแรกทีใ่ห้ข้อมูลมาคอื
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ถ้อยแถลง

สวัสดีค่ะ สำหรับช่วงปิดเทอมท่ี
ผ่านมาน้องได้ไปเท่ียวท่ีไหนกันมาบ้างคะ
มีเร่ืองตนืเตน้นา่สนใจกล็องเขยีน มาเลา่
ให้พ่ีและทมีงาน อ่านกนับา้งกไ็ดน้ะคะ
ช่วงปิดเทอมตรงกบัวันสงกรานตน้์องคง
ได้ไปสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว
ญาติผู้ใหญ่กันถ้วนหน้านะคะ

ส่วนจุลสารฉบับนี้มีเนื้อหา
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ในหน้าท่ี 2ได้เปล่ียน
เป็นคอลัมน์แนะนำโรงเรียนสมาชิกฯ
แทนคอลัมน์แนะนำท่านที ่ปรึกษาฯ
เน่ืองจากเราได้แนะนำครบทุกท่านไปแล้ว
ทีมงานก็หวังว่าน้องๆ ก็คงจะได้รู้จักท่าน
ทุกคนเหมือนที่พี่และทีมงานได้รู้จักกัน
แล้วนะคะ หน้าอ่ืนก็มีเร่ือง ราวน่าสนใจ
และนา่รู้ น้องๆ   อยากรู้แล้วละซิว่า มี
อะไรนา่สนใจบา้ง ถ้าอยากรูก็้เปดิดหูน้า
ต่อไปได้แล้วค่ะ
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ข่าวสมาชกิ
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันท่ี 20-22 เมษายน 2547 ได้มีการจัดฝึกอบรม ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน รุ่นท่ี 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นวิทยากร และมีวิทยากรรับเชิญจาก
สถาบันอื่นมาร่วมด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ     เป็นคณะอาจารย์จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดข้างเคียงกลุ่ม 4 จำนวน 16 โรงเรียน ท้ังน้ีเพ่ือให้เข้าใจและสามารถนำ ความรู้ท่ีได้จากการ
ฝึกอบรม มาดำเนนิงานองค ์ประกอบ ของสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนไดถู้กตอ้ง และสามารถ ถ่ายทอดความรูใ้หก้บั
นกัเรยีนบคุลากร และผูท้ีส่นใจได ้การอบรมในครัง้นีแ้บง่กลุม่ปฏบิตักิารเปน็ 5 รายวชิา ดว้ยกนั คอื

1. การจำแนกชนดิพชื
2. การศกึษาทรพัยากรกายภาพและชวีภาพ
3. การจดัทำผงัพรรณไม้
4. การจดัทำปา้ยชือ่พรรณไม้
5. การสร้างจิตสำนึก(ให้เห็นความงามของพืชพรรณ)
นอกจากนีก้ลุม่สมาชกิฯ ยังไดม้โีอกาสอภปิราย ร่วมกนัในเรือ่งของแผนการ ดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีนป ี2547-2548 พร้อมทัง้แนวทางการ เขา้ร่วม นำเสนอผลงานทางวชิาการดว้ย

มตีอ่หนา้ที ่4

การจำแนกชนิดพืช การศึกษาทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ การจัดทำผังพรรณไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การสร้างจิตสำนึก(ให้เห็นความงามของพชืพรรณ)
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ข่าวสมาชกิ

โรงเรยีนเทคโนโลยสียาม  กรงุเทพฯ

วันพชืมงคล : สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิทอดพระเนตรนทิรรศการ
          โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ

โรงเรยีนกำแพงเพชรพทิยาคม  จ.กำแพงเพชร โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั  จ.นครราชสมีา

โรงเรยีนวชริานกุลู  จ.สงขลา โรงเรยีนสตรมีารดาพทิกัษ ์  จ.จนัทบรีุ

ผลิตภัณฑ์มะกอกโอลีฟ งานศูนย์คลองไผ่

งานศูนย์คลองไผ่
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ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat@rspg.org

          ต่อจากฉบับที่แล้ว ว่าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง
พ.ศ.๒๕๕๔ อีกสามเปา้หมาย

เปา้หมายทีส่ี ่ไดแ้กก่ารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่รักษาสิง่แวดลอ้มและผลติพลงังานสะอาด  เปา้หมายนีก้ค็อืการใช้
วัสดุการเกษตร มูลของสัตว์ ของเหลือท้ิงและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร/การเกษตร และขยะมูลฝอย ใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพในการปรับปรุงสภาพดิน โดยพัฒนาสารชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ดิน มีโครงสร้างดีขึ้น  มีความอุดม
สมบรูณ ์ และมอิีนทรย์ีวัตถเุหมาะสม  เอือ้ตอ่การเจรญิเตบิโตของจลิุนทรย์ีในดนิ ทำใหป้ระสทิธภิาพการผลติพชืผล
ทางการเกษตรสูงขึ้น อีกทั้งช่วยให้การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอยู่ในระดับ ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น  ลดแหล่ง
ก่อมลพิษ และแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรดินและน้ำ การมีการใช้ เครื่องวัดทางชีวภาพในการตรวจ
เฝา้ระวงั สิง่แวดลอ้ม และการบำบดัและฟืน้ฟ ู รวมทัง้ตดิตามสารทีก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะ เพือ่ประโยชนด์า้นการจดัการ
นอกจากนัน้ยัง มีการพัฒนาเทคโนโลยป้ีองกัน บำบัด ฟ้ืนฟู และหมุนเวียนวัสดุเพ่ือ ส่ิงแวดล้อม เช่นการใชบ้รรจุภัณฑ์
อาหารยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาตทิดแทนการใชพ้ลาสตกิ  เพือ่การเตรยีมการรบัมอื กบัมาตรการทางดา้น green and
clean ของประเทศผูน้ำสนิคา้เขา้จากไทย

เป้าหมายที่ห้า  คือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมายหลักเพื่อเป็น
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีความเด่นหรือจำเพาะในแต่ละพื้นที่ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อยอด
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  เพือ่การเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑชุ์มชน

เป้าหมายที่หก  คือการพัฒนาระบบการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ  กำลังคนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะทำ
ใหเ้ปา้หมายทัง้หา้ทีพู่ดถงึมาบรรลผุลสำเรจ็ได ้  โดยทีก่ารพฒันากำลงัคนนัน้มกีารมุง่เนน้ที ่3 ระดบัคอื

1. สรา้งบคุลากรวจิยัอาชพีดา้นเทคโนโลยชีีวภาพทัง้ในภาครฐัและเอกชนรวมกนัไมต่ำ่กวา่ 5,000 คน
2. สรา้งบคุลากรดา้นบรหิารจดัการเทคโนโลยชีีวภาพไมต่ำ่กวา่ 500 คน
3. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ชีวภาพไมน้่อยกวา่ 500 คน
ทีค่ยุใหฟั้งถงึเปา้หมายการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพของประเทศไทยนัน้ เพือ่อยากใหน้อ้ง ๆ และทา่นผูอ่้าน

เขา้ใจวา่ เทคโนโลยชีีวภาพนัน้ไมใ่ช่เร่ืองไกลตวัอีกตอ่ไป อยากใหท่้านผูอ่้านไดเ้ขา้ใจวา่ เทคโนโลยชีีวภาพนัน้ไมไ่ด้
มีแต่เร่ืองของพนัธุวิศวกรรม หรือนาโนเทคโนโลยเีท่าน้ัน  แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะกลายเปน็เครือ่งมือของการพฒันาทาง ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพนั่นเอง

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เอกสารอ้างอิง
บทสรุปของผู้บริหาร  กรอบนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  โดยคณะกรรมการ

นโยบายเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาต ิ  ศูนย์พันธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาติ
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โดย พ่ีหนึง่
piyarat@rspg.org

มะกอกโอลฟี (ตอนที ่3)
สารสกดัจากใบมะกอกโอลฟี เป็นเร่ืองมหัศจรรย์เป็นอย่างย่ิง  คุยกันคงจะไมจ่บงา่ย ๆ  เลย ว่ากันว่าใบมะกอก

โอลีฟมสีาร Antioxidant ช่วยให้ร่างกายมสีขุภาพด ีและไมแ่กเ่กนิวยั ทีน่า่เชือ่ถือก็พิสจูนง่์าย ๆ โดยดจูากตน้มะกอก
โอลีฟ ซึง่มอีายยืุนยาวชัว่รุ่นชัว่หลานมากกวา่ 3,000 ป ีซึง่ผลติสารทีช่ื่อว่า Oleuropein สารตวันีต้อ่ตา้นเชือ้โรค และ
แมลงทำลายพืช มะกอกโอลีฟพันธุ์ Manzanillo and Mission มีสาร Oleuropein และ คุณสมบัติดี ๆ อีกมากมาย
ซ่ึงมีรสชาติท่ีดีและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ท่ีบริโภค ใบมะกอกโอลฟี มีคุณสมบัติคล้ายกับสารยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรค (antibiotic) สามารถทำลายจุลินทรีย์ แต่ว่าไม่ใช่ antibiotic ที่แท้จริง แต่สารการทำงานของสารตัวนี้จาก
ใบมะกอกโอลีฟ  สามารถช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมารักษาโรค  หรือต่อสู้กับเชื้อโรคได้ แต่ในขณะที่สาร
antibiotic น้ันฆ่าเช้ือโรค แต่ไม่ส่งเสรมิระบบภมิูคุ้มกัน  ไม่เหมือนสารในมะกอกโอลฟีท่ีช่วยส่งเสรมิระบบภมิูคุ้มกัน
ของร่างกายให้ ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคร้ายด้วยตัวเอง  สารที่ได้จากมะกอกโอลีฟนั้น ได้จากสารสกัดจากใบ ใบบด
และชาใบมะกอก

การชงชามะกอกที่ถูกวิธี  เพื่อให้ได้สารที่มีอยู่ในใบออกฤทธิ์
1. ถ้าเป็นใบบดให้ใส่ประมาณ 10 กรัม ลงไปในกาต้มน้ำ  และลดไฟลงมาให้ร้อนระดับปานกลาง ทิ้งไว้

ประมาณห้าถึงสิบนาที  คนเป็นระยะ  จะดื่มทันทีหรือเก็บไว้ในตู้เย็น สีของชาจะออกสีน้ำตาลจาง ๆ  เก็บได้ใน
ตูเ้ยน็ไมเ่กนิ 2 วัน

2. ถ้าเปน็ถงุชา ใหเ้ตมินำ้รอ้นจดัลงไปในแกว้ทีใ่สถุ่งชาใหท้ว่มและแชท่ิง้ไวป้ระมาณ ห้านาที
ในบางครัง้ถา้จะใสใ่บทีบ่ดเปน็ผงเลยกไ็ด ้  โดยการใสล่งไปโดยตรงแลว้ไมต่อ้งกรองกากใบทิง้เหมอืนเปน็

เครือ่งเทศชนดิหนึง่ กน็ยิมใสล่งไปในซปุเลยเหมอืนกนั
สำหรับการผลิตชาใบมะกอกโอลีฟ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเอาใบมะกอกมาล้างน้ำให้สะอาด  แล้วนำไปนึ่ง

ให้แห้ง หรืออบให้แห้งสนิท  ที่อุณหภูมิไม่เกินหกสิบองศาเซ็ลเซียส  แล้วนำมาบดหยาบ แล้วมาบรรจุซองเป็นชา
พร้อมดืม่ หรืออาจไวใ้ชใ้สใ่นกาตม้ชาโดยตรง  แตก่ต็อ้งกรองเอากากทิง้ หรืออาจจะตอ้งรอใหต้กตะกอน

น้ำชาใบมะกอกโอลีฟ

ขั้นตอนการชงชา

ยอดใบมะกอกโอลีฟ การเกบ็ใบมะกอกโอลฟี
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เปดิกรกุลางบา้น   โดย พ่ียุ้ย

สีจากธรรมชาติ

สมนุไพรแตง่สแีดง
กระเจี๊ยบแดง ผล มีกลีบเลี้ยงสีแดงหุ้ม ซึ่งมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ยอดอ่อนและ กลีบเลี้ยง

ประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิด
ใช้กลีบเลี้ยงทำน้ำกระเจี๊ยบ แยม และผลไม้กวน จะได้ทั้งรสเปรี้ยว และสีแดง ใบอ่อนและ ยอดอ่อน

ใชเ้ปน็อาหาร เชน่ แกงสม้ ในทางยา กลบีเลีย้งใบประดบั ใชเ้ปน็ยาขบัปสัสาวะ ช่วยรักษานิว่ ช่วยลดความดนั โลหิต
ช่วยระบาย ช่วยย่อยอาหาร ประเภทไขมนั และชว่ยปอ้งกนัโรคเลอืดออกตามไรฟนั

วิธีเตรียม ใช้กลีบเลี ้ยงและ นำมาตากแดดให้แห้ง ต้มกับน้ำร้อนจะได้น้ำสีแดงเข้มและมีรสเปรี ้ยว
ใชแ้ตง่สอีาหาร ตวัอย่าง เชน่ ใชแ้ตง่สนีำ้หวาน ไวน ์และเยลลี่

คำแสด คำเงาะ หรือคำไทย  เป็นไมพุ่้มขนาดใหญ ่ใบเดีย่ว รูปใบโพธิ ์ช่อดอกออกทีย่อด กลีบดอก สีชมพูร่วง
งา่ย ผลมสีี แดง มขีนคลา้ยผลเงาะ ภายในกลวง มเีมลด็สแีดง คอ่นขา้งกลม มเีนือ้สแีดง ฉำ่นำ้ ผลแกจ่ดัแตกได้

สีจากเมล็ดคำแสด ใช้แต่งสีอาหาร ให้มีสีแดงส้ม เช่น แต่งสีขนม ไอศกรีม เนย น้ำมัน และใช้ย้อมผ้าฝ้าย
และผา้ไหม ใหม้สีแีดงสม้ไดอี้กดว้ย

วิธีเตรียม สีแดงส้มจากเมล็ดคำแสด นำเมล็ดมาบดแล้วแช่น้ำจะได้สารละลายซ่ึงมีตะกอนแดงละลายอยู ่ต้ังท้ิง
ไว้สีจะตกตะกอนนอนกน้ รินน้ำใส ๆ  ข้างบนออก นำท่ีเหลือไประเหยน้ำออก จะได้ผงสีแดง ส้ม นำไปใช้แต่งสีอาหาร
ตามต้องการ

ฝาง  แกน่มสีารสแีดงชือ่ บราซลิิน (brazilin) ซึง่ละลายนำ้ไดดี้ และมสีารแทนนนิ (tannin) ในปรมิาณสงู
สแีดงจากแกน่ฝางใชแ้ตง่สนีำ้ยาอทุยั  ในทางยา ฝางใชเ้ปน็ยาแกอั้กเสบ แกท้อ้งรว่ง
วิธีเตรยีม ใชแ้กน่ฝางตม้กบันำ้รอ้น จะไดส้ารละลายสแีดงใส นำไปใชแ้ตง่สี
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร. พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

กะทือ
Zingiber zerumbet Smith

วงศ์ Zingiberaceae
ชื่อสามัญ Wild Ginger
ลักษณะ ไมล้้มลุก มลีำตน้อยูใ่ตด้นิเปน็เหงา้ ลำตน้เทยีมสงู 80-120 ซม. ใบ เดีย่ว ออกสลบั ดอก

ช่อกา้นชอ่ดอก กลมยาวออกจากลำตน้ใตด้นิ ช่อดอกมใีบประดบัจดัรวมหนาแนน่
รูปแหลมหวัแหลมทา้ย ตรงกลาง ปอ่ง ดอกบานครัง้ละ 3-5 ดอก กลบีดอกสขีาวถงึเหลอืงออ่น

ประโยชน์ อาหาร เหงา้ออ่น ช่อดอกออ่น ลวกจิม้นำ้พรกิ
ทางยา เหงา้แก่ ลดอาการทอ้งอดืเฟอ้ ขบัลม บำรงุนำ้นม ขบัปสัสาวะ ขบันำ้ยอ่ย ใบ
ขบัประจำเดอืน ดอก แกไ้ข้

กุ่มน้ำ
Crateva magna DC.

วงศ์ Capparidaceae
ชื่อสามัญ Caper Tree
ชื่ออื่นๆ รอถะ(ละว้า-เชยีงใหม)่ เหาะเถาะ(กระเหรีย่ง-กาญจนบรีุ) อำเภอ(สพุรรณบรีุ)
ลักษณะ ไม้ต้น ขนาดกลาง แตกกิง่กา้น ใบ เปน็ใบประกอบแบบมใีบยอ่ย 3 ใบ รูปใบหอกยาว ดอก

ช่อดอก ทีป่ลายกิง่ กลบีดอกสขีาวเมือ่บานใหม่ๆ แลว้จะเปลีย่นเปน็สเีหลอืงออ่นๆ ผล
รียาวเหมอืนไขเ่ปด็ สนีวลเทา ห้อยลง กา้นผลยาว

ประโยชน์ อาหาร ยอดออ่นและชอ่ดอก ดองรบัประทานเปน็ผกัจิม้
ทางยา ใบ ขบัเหงือ่ แกไ้ข ้เจรญิอาหาร ดอก แกไ้ข ้เปลอืกตน้ ขบันิว่ในทางเดนิปสัสาวะ

ขี้เหล็ก
Senna siamea (Lam.) Irwin et Barneby

วงศ์ Fabaceae(Caesalpiniaceae)
ชื่อสามัญ Cassod Tree, Siamese Cassia
ลักษณะ ไมต้น้ ใบ เปน็ใบประกอบแบบขนนก ใบยอ่ยรูปขอบขนาน ดอก ช่อ สเีหลอืง ช่อขนาดใหญ่

ผล เปน็ฝกัยาวแบน แกแ่ตกได้
ประโยชน์ อาหาร ยอดออ่น ดอก ลวกจิม้นำ้พรกิหรอืใช้แกง

ทางยา ราก แกไ้ขก้ลบั เปลอืกตน้ แกริ้ดสดีวงทวาร ใบ แกน้ิว่ ขบัปสัสาวะ ยอดออ่น ช่อดอก
เปน็ยา ระบาย ดอก ใบอ่อน ช่วยใหน้อนหลบั แกน่ แกไ้ข้

หมายเหตุ ใบออ่น ช่วยใหน้อนหลบั รับประทานแลว้ทำใหต้บัอกัเสบ ทางกองอาหารและยาใหช้ลอการใช้
กอ่น เพือ่ทำการวจิยัตอ่ไป
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                                                                 สะเดา
                          Azadirachta indica Juss. var. siamemsis Valeton
วงศ์ Meliaceae
ชื่อสามัญ Siamese Neem Tree, Holy Tree
ชื่ออื่นๆ กะเดา(ใต)้ สะเลยีม(เหนอื)
ลักษณะ ไมต้้น แตกกิง่กา้น ผลัดใบ เปลอืกตน้สเีทาแตกเปน็รอ่งตามยาว ใบ เปน็ใบประกอบแบบขนนก

ขอบใบยอ่ยจกั ใบออ่น มกัเปน็สนีำ้ตาลแดง ดอก ช่อ ออกตามปลายกิง่ ดอกยอ่ยกลีบดอกสขีาว
ผล สด รูปร ีสเีขยีวอ่อน สกุสเีหลอืงทกุสว่นมรีสขม

ประโยชน์ อาหาร ยอดและชอ่ดอก ลวกจิม้นำ้ปลาหวานหรอืนำ้พรกิ
ทางยา ก้านใบ เปน็ยาแกไ้ข ้ใบ แกโ้รคนำ้เหลอืงเสยี ดอก บำรงุธาตุ
อ่ืนๆ ใบและเมล็ดแก่ ใช้เป็นสารฆ่าแมลงท่ีดีมากเพราะวา่ใช้แล้วไม่มีสารพิษตกค้าง สารฆ่าแมลง
มีช่ือว่า azadirachtin

ผักปลังขาว
Basella rubra L.

ชื่อพ้อง B. alba L.
วงศ์ Basellaceae
ชื่อสามัญ Ceylon Spinach, East Indian Spinach, Malabar Nightshade
ชื่ออื่นๆ ผักปัง๋(เหนอื) โปเดง้ฉา่ย(จนี)
ลักษณะ ไมเ้ถา เถาและใบฉำ่นำ้ ใบ เด่ียว เรียงสลับ ใบกวา้งสเีขียวอ่อน(ถ้าเปน็ผักปลังแดง เถาและใบเปน็

สมีว่งแดง  ดอก ช่อสัน้ๆ ออกทีซ่อกใบ ดอกสขีาวหรอืสชีมพ ูผล กลมสเีขยีวอ่อน สกุสมีว่งดำ
ประโยชน์ อาหาร ใบ ยอดออ่น ดอก นำไปตม้จิม้นำ้พรกิหรอืแกงเลยีง แกงสม้ ผลสุก ใช้แตง่สอีาหาร

ให้สีม่วง
ทางยา ใบ แกอั้กเสบ ขบัปสัสาวะ ใบ ดอก แกก้ลากเกลือ้น

ผักคราดหัวแหวน
Acmlla oleracea R.K. Jansen

ชื่อพ้อง Spilanthes acmella Murr.
วงศ์ Asteraceae (Compositae)
ชื่อสามัญ Para Cress, Spot Flower.
ชื่ออื่นๆ ผักคราด(กลาง) ผักตุม้ห(ูใต)้ ผักเผด็(เหนอื)
ลักษณะ ไม้ล้มลุกมีหลายสายพันธ์ุ บางชนิดใบเล็ก ช่อดอกเล็ก บางชนิดใบใหญ่กว่าชนิดแรก ช่อดอกใหญ่

กว่า ใบ เดีย่วออกตรงขา้ม รูปใบสามเหลีย่ม ใบมขีน ดอก ช่อออกตามซอกใบ
ดอกยอ่ยรูปลิน้(ligulate or ray florets) อยู่รอบนอกเปน็ดอกเพศเมยี ดอกยอ่ยรูปหลอด (tubular
of disc flirets) เปน็ดอกสมบรูณ์ เพศอยูต่รงกลาง กลบีดอกสเีหลอืงเขม้ ผล เปน็ผลแหง้

ประโยชน์ อาหาร ยอดออ่น ใบออ่น ดอก กนิกบัลาบหรอืใสแ่กงแค ใบ ดอกสด รสเผด็ ชาลิน้
ทางยา ใบ แกป้วดศรีษะ แกป้วดฟนั ดอก แกป้วดฟนั เพราะมสีารทีเ่ปน็ยาชาเฉพาะทีช่ื่อ
Spilanthol ตน้สด ตำ เตมิเหลา้ หรือนำ้สม้สายชอูมแกค้ออกัเสบ แกไ้ข้



10

โดย....ปรญิญนชุ  กลิน่รตัน์

วงศ ์(Family) ของพชืดอกทีพ่บทัว่ๆ ไป
พืชใบเลี้ยงคู่

วงศ์ซีซาลปินิเอซิอี
Family  Caesalpiniaceae

พันธุ์ไม้ในวงศ์นี้พบได้ทั่วไปในเกือบทุกสภาพป่า ได้แก่กลุ่มพืชพวก อรพิม  (Bauhinia winitii Craib) หางนกยูงไทย
(Caesalpinia pulcjerrima Sw.) ราชพฤกษ ์(Cassia fistula L.) หางนกยงูฝร่ัง (Delonix regia Raf.) มะขาม (Tamarindus indica L.)

ลักษณะเดน่ท่ีสังเกตไดง่้าย
- ใบหยกัเวา้เปน็ 2 พู
- กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนสดุอยู่ช้ันในสดุ
- ฝักคอดเปน็ขอ้ระหว่างเมลด็ ตามขวางของฝกั

ลักษณะวสัิย : ไมต้้น และไมพุ่้ม ไมล้้มลุกพบนอ้ยมาก
ใบ : มีท้ังใบเดีย่ว ปลายใบเวา้ลึกเปน็ 2 พู (bilobed) และใบประกอบแบบขนนก เรยีงตวัแบบสลบั
ดอก : พบท้ังดอกเดีย่ว และดอกชอ่ ดอกสมบรูณ์เพศ มีสมมาตรดา้นขา้ง กลีบเล้ียง 5 หรือน้อยกว่า เช่ือมติดกัน กลีบดอก

  5 เรยีงเกยซอ้นกนัไปเปน็ลำดบั โดยมกีลบีนอกสดุซอ้นทบักลบีขา้งเคยีง ทัง้สองขา้ง กลบีบนสดุอยูว่งในสดุ
  เกสรเพศผูส่้วนใหญ ่จำนวน 10 บางครัง้เชือ่มตดิกนั มักพบเกสรเพศผูท่ี้ลดรูป

ผล : เปน็ฝกั แห้งแลว้แตกตรงตะเขบ็ทัง้สองดา้น ฝักจะคอดเปน็ขอ้ระหว่างเมลด็ตามขวางของฝกั
การแพร่กระจาย : ท่ัวโลก ส่วนใหญเ่ขตรอ้น

วงศค์อมโพสทีิ (แอสเทอรเรซอีิ)
Family Compositae (Asteraceae)

พันธุ์ไม้ในวงศ์นี้ส่วนใหญ่มีช่อดอกสวยงาม เด่นสะดุดตา จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ อาจปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม
และอกีหลายชนดิทีเ่ปน็วัชพืชข้ึนอยู่ท่ัวไป ไดแ้ก ่ กลุ่มพืชพวก เกก๊ฮวย, เบญจมาศ (Chrysanthemum indicum L.) สาบเสอื (Euptorium
odoratum L.) ทานตะวนั (Helianthus annuus L.) หมอนอ้ย (Vernonia cinerea Less.) บานชืน่ (Zinnia elegans Jacq)

ลักษณะเดน่ท่ีสังเกตไดง่้าย
- ดอกอดักนัแนน่เปน็ช่อกลม ซ่ึงประกอบดว้ย ดิสค ์ฟลอเรท และ เรย์ ฟลาวเรท
- ผลแห้ง เมลด็ล่อน

ลักษณะวสัิย : ส่วนใหญเ่ปน็ไมล้้มลุก ไมพุ่้ม ส่วนไมต้้นและไมเ้ล้ือยพบนอ้ยบางชนดิมน้ีำในเมลด็ เช่น ทานตะวนั ฯลฯ
ใบ : มีท้ังใบเดีย่ว ใบประกอบแบบขนนก ใบประกอบแบบฝา่มอื และอาจเปลีย่นแปลงใบมขีนาดเลก็เรยีวหรือเปน็

  เกลด็ ส่วนใหญเ่รยีงตวัแบบสลบั อาจพบเรยีงเปน็คูต่รงกนัขา้ม
ดอก : เปน็ช่อดอก มีท้ังดอกสมบรูณเ์พศ ท่ีเรยีกวา่ ดิสค ์ฟลอเรท (disc florets) อยู่ตรงกลางชอ่ดอก และไมส่มบรูณเ์พศ

  เรียกว่า เรย์ ฟลอเรท (ray florets) อยู่รอบช่อดอก ช่อดอกมใีบประดบัรองรบั
  ดอกสมบรูณ์เพศ (disc florets) ใน ดอกยอ่ย 1 ดอก ประกอบดว้ย กลีบดอกชัน้ในตดิกนัเปน็หลอดเลก็
  ปลายมกัจะแยกออกเปน็ 5 แฉก มีเกสรตวัผู้ 5 อัน เกสรตวัเมยี 1 อัน ดอกไมส่มบรูณ์เพศ (ray florets)
  เปน็ดอกยอ่ยทีอ่ยู่รอบชอ่ดอก มีกลบีดอกแผรู่ปรา่งคลา้ยลิน้
  มีเฉพาะเพศเมยีอย่างเดยีว

ผล : ผลแหง้ เมลด็เดยีว ล่อน เปลอืกบาง บางชนดิพบผลมรีะยางค์
การแพร่กระจาย : ทัว่โลก ไมค่อ่ยพบในปา่ดงดบิ
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ฉบับนี้ขอนำตัวอย่างจากโรงเรียนอุดมศึกษา ในวิชา ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ที่นำพืชในโรงเรียนมา
เป็นสื่อการสอน ซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่เกิดจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้นำตัวอย่างงานของนักเรียน 2 คน
มาให้ดู

วิชาภาษาไทย กิจกรรมตน้ไมท่ี้ฉันรกั
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีเฉพาะตัวการันต์มา 15 ชื่อพร้อมสรุป

แต่งให้สวยงาม
กิจกรรม ต้นไม้ที่ฉันรัก
คำชี้แจงนกัเรยีนทำชิน้งาน “ตน้ไมท้ีฉ่นัรกั” โดยเขยีนชือ่ตน้ไมใ้น สวน-

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนทีช่ื่อมีการนัต ์15 ช่ือ พร้อมสรปุตกแตง่
ใบงานให้สวยงาม
1. กรรณกิาร์ 9. บลัลังกม์งคล
2. มุจลนิท์ 10. สุพรรณิการ์
3. พุดนำ้บศุน์ 11. ชมพพัูนธุท์พิย์
4. เฟร์ินขา้หลวง 12. จันทรก์ระจา่งฟา้
5. ไวทค์รสิตม์าส 13. เถาวลัย์หลง
6. มะลวัิลย์ 14. คอนญา่ สริิกติิ์
7. ประยงค์ 15. กหุลาบควนีสริิกติิ์
8. ปาลม์สามเหลีย่มเขยีว

สรุป ตวัการนัต ์ไมต่อ้งออกเสยีง มไีมท้ณัฑฆาต ( ) กำกบัไวข้า้งบน ,
จดัทำโดย  ด.ญ. สชุานาถ  อภิศกัดิศ์ริิ ช้ัน    ป. 4/6  โรงเรยีนอดุมศกึษา

กิจกรรม โตเป็นสาวแล้ว
คำชี้แจงนักเรียนเขียนกระบวนการเจริญเติบโตของพืชดอกตั้งแต่ เริ่มเพาะ

เมลด็จนถงึออกดอก สรปุระบช่ืุอพืชชนดินัน้มปีระโยชนต์อ่
มนษุยส์ตัวแ์ละสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  เสนอแนะแนวทางรกัษา
พืชนั้นไว้
1. ขดุหวัหรือหนอ่มาปลกูไวใ้นทีเ่พาะ
2. รดนำ้ ใสปุ่ย๋ พรวนดนิ ดแูลใหด้ี
3. พอเจรญิเตบิโตเปน็ตน้กลา้แลว้ย้ายไปปลกูในดนิทีอุ่ดมสมบรูณ์
4. ดแูลรกัษาจนออกดอกออกผล
5. เกบ็ผลแลว้ตน้นัน้กจ็ะตาย
6. ถ้าต้องการจะขุดหน่อที่แตกออกมาปลูกให้ได้ต้นใหม่ต่อไปก็ได้

สรุป ต้นกล้วยมีประโยชน์ต่อเรามากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกาบใบ
ใบ หัวปล ีหนอ่ ถ้าอยากรูว่้ามปีระโยชนอ์ย่างไรกล็องคน้ควา้หา
ดูนะคะ

จัดทำโดย ด.ญ. กมลณชิ  สวสัดิพ์าณชิย์ ป.4/9 เลขที ่42
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว

สวัสดีค่ะ น้องๆ ฉบับนี้ มี กาพย์ยานี 11 ของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา มาฝากเป็นกาพย์ยานี 11
มแีผนภมูมิาให ้ดดูว้ย นอ้ง ๆ ทีส่นใจฝกึแตง่กาพยย์าน ี 11 ตามผงัทีใ่หไ้วไ้ดน้ะคะ แลว้ลองสง่มาใหด้กูนับา้งนะคะ
ส่วนรายละเอยีดของกระเจีย๊บนัน้ ไมม่กีาพยท์ีล่งไป นอ้งๆ ไปคน้เพิม่เตมิจากหนงัสอืพฤกษศาสตรไ์ดค้ะ่

ครูและนกัเรียนรว่มกันศกึษาเกีย่วกับการแตง่ “กาพยย์าน ี 11” จากแผนภมิู ดงัตอ่ไปนี้

          กระเจีย๊บแดง
           กาพยย์าน ี11

กระเจี๊ยบมีสีแดง นั้นรสแรงอร่อยหนา
สรรพคุณมีทางยา มากหนักหนาอย่าลืมกัน
กระเจี๊ยบมีประโยชน์ ไม่มีโทษจำเร็วพลัน
ขนมนานาพันธุ์ กินทุกวันไม่เบื่อเลย

(บาทเอก)
(บาทโท)

(บาทเอก)

(บาทโท)

ผลกระเจี๊ยบแดงผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกระเจีย๊บแดง

ชื่อ กระเจี๊ยบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus sabdariffa  L.
วงศ์ MALVACEAE

กลบีเลีย้ง
ใบประดบั

กลีบดอก
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ  กับการเกบ็เศษแกว้
เมื่อทำแก้วหรือกระจกแตก แล้วกลัวว่าจะเก็บเศษแก้วหรือเศษกระจกไม่หมด ให้เก็บเศษใหญ่ ๆ

ไปทิ ้ง ก่อนแล้วเอาหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษทิชชู ชุบน้ำเล็กน้อย นำมาถูบริเวณที ่มีเศษแก้วอยู ่
เศษแกว้จะตดิไปกบั หนงัสอืพิมพห์รือกระดาษทชิชูทีเ่ปยีกชืน้  รับรองไมม่เีศษเลก็ ๆ เหลอือยู่เลยคะ่

สวัสดีค่ะ  หน้าฝนแล้วนะคะ ต้นไม้ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาตก็ิได้รับน้ำธรรมชาติ ช่วงฝนตกกันเต็ม ๆ   มีสรรพส่ิง
มากมายที่เกิดขึ้นช่วงหน้าฝน และมีหลายสิ่งอีกเหมือนกันที่หายไปในช่วงหน้าฝน  แต่ที่แน่ ๆ เราพบกันตลอดปี
ฉบับนี้มีสูตรอาหารมาฝาก มีสมาชิกท่านใดยังไม่รู้จักต้นพะยอมบ้างค่ะ ปกติต้นพะยอมจะออกดอกติดผลประมาณ
เดือนธันวาคม-พฤษภาคม  แต่ถ้าบริเวณบ้านสมาชิกท่านใดที่ต้นพะยอมยังออกดอกและติดผลอยู่ แล้วสนใจอยาก
รับประทานแกงดอกพะยอมล่ะก็ สรรหามาฝากฉบับนี้มีสูตรการนำดอกพะยอมมาปรุงเป็นอาหารมาฝากค่ะ
"แกงดอกพะยอม"  จากโรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม จังหวัดสรุาษฏรธ์าน ี แตถ้่าตน้พะยอมออกดอกผา่นไปแลว้ก็ไมต้่อง
เสยีใจ ปหีนา้ยงัมอีีก เกบ็สตูรไวก้อ่นนะคะ ไดรั้บประทานแนค่ะ่

แกงดอกพะยอม
เครื่องปรุง
1. นำ้ตาลมะพรา้ว 2 ช้อนโต๊ะ 2. นำ้สม้มะขามเปยีก ครึ่ง ถ้วยตวง
3. นำ้ 3 ถ้วยตวง 4. มะกรดู 1 ลูก
5. นำ้ปลา 2 ช้อนโต๊ะ 6. หมสูามชัน้หัน่เปน็ชิน้ ๆ 1 ถ้วยตวง
และเครื่องปรุงสำคัญ
7. ปลาแหง้ฉกีเปน็ชิน้ ๆ  คร่ึง ถ้วยตวง
    (ปลาสลดิแหง้แกะเอากา้งทิง้ ห่ันเปน็ชิน้สีเ่หลีย่ม  1  ถ้วยตวง)
8. ดอกพะยอมลา้งนำ้ใหส้ะอาดทัง้ชอ่ รูดเอาทัง้ดอกบานและดอกตมู 3 ถ้วยตวง
เครื่องปรุงน้ำพริก
1. พริกขีห้นแูหง้ 5 เม็ด 2. หอมหวัแดงหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ
3. กระเทยีมหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ 4. เกลอื 1 ช้อนชา
5. ขา่หัน่ 1 ช้อนชา
เนือ้ปลายา่งแกะเอาแตเ่นือ้ 1 ถ้วยตวง (นำเครือ่งนำ้พรกิทัง้หมดโขลกใหล้ะเอยีด)

วิธีทำ
ละลายน้ำพริกกับน้ำใส่ลงหม้อ ยกข้ึนต้ังไฟ พอเดือดใส่ปลาแห้งท่ีห่ันเป็นช้ิน ๆ  ใส่ปลาสลิดแห้งท่ีห่ันเป็นช้ิน

สีเ่หลีย่ม เนือ้ปลากรอบ  หมสูามชัน้หัน่เปน็ชิน้เลก็ ๆ  ใสน่ำ้สม้มะขามเปยีก นำ้ปลา นำ้ตาล ใสด่อกพะยอม ใสม่ะกรดู
(ปอกผิวออก ผ่าครึ่ง ใส่ลงในหม้อ) ชิมรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ให้ได้สามรส พอดอกพะยอมสุกก็ยกขึ้นตักใส่ถ้วย
รับประทานได้
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สวิง เป็นเคร่ืองดักจับแมลงหนา้ตาคลา้ยสวิงช้อนปลา แต่มีด้ามไมย้าวๆ สำหรับจับแมลงทีก่ำลังบินเช่น ผีเส้ือ
ซองสามเหลีย่ม เปน็อปุกรณใ์สแ่มลงทีจ่บัมาได ้ทำจากกระดาษสีเ่หลีย่มจตัรัุส พับทแยงมมุและพบั

                                         ขอบให้เปน็ ซองใส่แมลงได้
อุปกรณดั์กแมลง  ขวดกาแฟ หรือกระปอ๋งเปดิฝา กระดาษชำระ สำลชุีบเอทลิอะซเิตท คมีปากคบี

ก่อนอ่ืนพ่ีโต๋บอกว่าต้องทำความเขา้ใจและเรยีนรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือก่อน และนำวัสดุสำหรับทำอุปกรณ์ต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้วให้น้องๆ หัดทำใช้เอง เมื่อทุกคนทำอุปกรณ์เสร็จแล้ว ก็พาน้องๆ เดินลัดเลาะไปตามชายป่าใกล้ๆ
กบัเสน้ทางเสดจ็ เพือ่วางกบัดกัแมลงแบบหลมุตกแมลง โดยใชก้ระปอ๋งฝงัลงไปในดนิใหข้อบปากกระปอ๋งเสมอกบั
ระดบัพืน้ดนิแลว้จงึใสน่ำ้ผสมนำ้ยาลา้งจานซลัไลดล์งไปครึง่กระปอ๋งทิง้ไว ้1 วัน เพือ่ดกัจบัแมลงชนดิทีอ่าศยัอยู่ตาม
ผิวดนิ หรือชนดิทีเ่ดนิหาอาหารตามหนา้ดนิ  เสรจ็แลว้กไ็ปทำกจิกรรมอืน่ๆ ตอ่ไป

วันตอ่มานกัเรยีนกอ็อกไปเกบ็ตวัอย่างทีด่กัไว ้นำมาจำแนกชนดิของแมลงทีต่กลงไปในกบัดกั บนัทกึขอ้มลู
เสร็จแล้วก็นำอุปกรณ์จับแมลงที่บินไปมาในอากาศ โดยใช้สวิงที่นักเรียนทำขึ้นเอง โฉบจับแมลงเก็บใส่ซอง
สามเหล่ียม  หลังจากน้ันก็นำแมลงท่ีได้จากการโฉบดว้ยสวิงมาจัดรูปร่างบนไม้สำหรับจัดแมลง เพ่ือรอการจำแนกชนดิ
การจัดแมลงก็คือการนำเข็มหมุดอันเล็กๆ มาตรึงแมลงไว้กับไม้ที่เตรียมไว้ไม่ให้แมลงบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปร่าง
เช่นนำผีเส้ือท่ีโฉบมาไดอ้อกจากซองทีใ่ส่ นำมาวางไวบ้นแผ่นไม้ กางปกีท้ังสองขา้งออกแลว้นำเขม็หมุดปักลงบนคอ
ลำตวั ปกีทัง้สองขา้ง อย่างนีเ้ปน็ตน้ เมือ่ไดแ้มลงมาแลว้กน็ำไปผึง่หรอืตากใหแ้หง้ นำมาจำแนกชนดิ บนัทกึขอ้มลู

กระบวนการเรยีนรู้แบบบรูณาการฉบบันีจ้ะพานอ้งๆ ไปจบัแมลงกนัทีเ่กาะแสมสารตอ่นะคะ โดยมนัีกเรยีน
จากโรงเรียนศรีราชา จ. ชลบุรี  จำนวน 36 คน เป็นผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรในการศึกษาเรื่องแมลงของเรา
ในวนันีค้อืพ่ีสทุธสินัต ์พิมพะสาล ี(พ่ีโต)๋ เจา้หนา้ทีก่ฎีวทิยาจากกรมสง่เสรมิการเกษตร ซึง่เปน็สมาชกินกัปฏบิตังิาน
วิทยาการ อพ.สธ. และเปน็ผู้เช่ียวชาญดา้นแมลง จะพานอ้งๆ ไปศกึษาการเกบ็แมลงอยา่งงา่ยๆ โดยมีอุปกรณจั์บแมลง
ทีน่อ้งๆ ตอ้งทำขึน้เอง จากการแนะนำของพีโ่ต ๋ดงันี้

สวิง ซองสามเหลีย่ม อุปกรณดั์กแมลง

วิทยากรกำลังบรรยายเก่ียวกับการจับแมลง
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ความรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษาทรพัยากรทางกายภาพและชวีภาพบนภเูขาและในทะเล

จำปแีขก (บนภเูขา)
ลักษณะลำต้นสูง ลำต้นตรง บางลำต้นเปลือกจะแตกจะขึ้นอยู ่กับความแก่ของต้นไม้ ส่วนลักษณะ

ของใบกว้าง รูปไข่กลับแผ่นใบส่วนใหญ่ ใบเป็นงบสามเหลี่ยม บางใบก็แตกต่างกันคือตรงปลายแยกเป็นสามแฉก
บางใบเปน็ หยักโคง้เวา้ตรงกลาง มขีนสนีำ้ตาลบนใบและลำตน้ ใตใ้บมเีสน้สนีำ้ตาลขาว สว่นดอกออกเปน็ดอกเดีย่ว
หรือออก เป็นคู่สีขาวมกีล่ินหอม มีประมาณ 5 กลีบและมเีกสรตรงกลาง ส่วนผลเปน็ผลชนดิแห้งแตกไดด้อกม ี5 กลีบ
มสีนีำ้ตาลแก ่ประโยชนท์างยา ใชร้าก แกก้ระบงัลมเคลือ่น มดลกูเคลือ่น เปลอืกรากเปน็ยาเบือ่ปลา ช่ือวิทยาศาสตร์
ของจำปแีขก : Peterospermum littorale Craib ช่ือวงศ ์: Sterculiaceae

สิง่มชีีวิตในทราย (บรเิวณชายหาด)
ขนาดของบรเิวณการขดุ 50 x 50 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร พบเปลือกหอยท่ีแตกเศษๆ มีสีขาวขุ่นตรงกลาง

มขีดีสนีำ้ตาล ภายในมองดเูปน็จดุๆ สขีาวขุน่หนา 0.1 เซนตเิมตร ลึกประมาณ 5 เซนตเิมตร เนือ้หินคอ่นขา้งละเอยีด
หินสีดำลายๆ ขาวน้ำตาลผิวขรุขระเนื้อไม่ละเอียดมากนัก พบด้านบนผิวทรายหนา 0.5 เซนติเมตร เปลือกหอยลาย
แดงเลอืดหมแูละสขีาวขุน่ ดา้นลา่งเปน็สขีาวหนาประมาณ 0.1 เซนตเิมตร ลึกลงจากผวิทรายประมาณ 4 เซนตเิมตร
พบเศษเปลือกหอย และหินเป็นจำนวนมาก พบหอยบนหินสีทอง หอยมีสีขาวตัวเล็กพบที่ความลึกประมาณ 9
เซนตเิมตร ประมาณ 2-3 ตวั

ลักษณะของทราย
เมือ่สงัเกตลกัษณะทราย พบทรายแบง่เปน็ 2 ช้ัน ช้ันแรกทีม่ลัีกษณะของทรายละเอยีดมากกวา่ชัน้ลา่งซึง่จะ

หยาบกวา่ ประกอบดว้ยเมด็ทราย หินกรวดเปลอืกหอย และหอยทีม่ขีนาดตวัเลก็ๆ มากมอียู่เปน็ จำนวนมาก

นางสาวกลัยา  ใจการณุ
วันที ่9 ตลุาคม 2546
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มุมน้ีมีรางวัล
โดย  หนดูา & พ่ีโอ๋Kwangtawai@chaiyo.com

ท่ีปรึกษาทางวชิาการ :   ศ.พิเศษ ประชิด วามานนท์ ผศ. จิรายุพิน จันทรประสงค์ ศ. ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ คณะอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะอาจารยภ์าควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ผลิตที่ : ฝ่ายผลติสือ่กราฟกิ โครงการอนรัุกษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 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,      dongdib05@rspg.org

สวสัดคีะ่ นอ้งๆ พบกนัอกีแลว้นะคะ สงกรานตท์ีผ่่านมา นอ้งๆ คงจะไปรว่มทำบญุตามประเพณสีรงนำ้พระ
รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นประเพณท่ีีสืบทอดกันมาแตโ่บราณ และส่งเสริมสถาบันครอบครวั ให้อบอุ่นด้วย แล้วก็
เล่นน้ำให้เป็นที่ชื่นฉ่ำไปแล้ว ตอนนี้ก็เตรียมตัวขึ้นชั้นเรียนใหม่ นะคะ พี่ๆ ก็ให้น้องๆ มีความขยันหมั่นเพียรใน
การศกึษาทกุคน และขอใหส้มปรารถนาในสิง่ท่ีดีนะคะ เรามาตอบคำถามงา่ยๆ ฉบับน้ีกันดีกว่า พ่ีบอกใบใ้ห้นิดนึงว่า
นอ้งๆ สามารถหาคำตอบไดจ้ากจลุสาร ปทีี ่9 ฉบบัที ่1 มาตอบแลว้รีบสง่คำตอบกนัเขา้มานะคะ ตอบใหถู้กมากทีส่ดุ
มีรางวัลให้จ้ะ
คำถามฉบับนี้

1. จุลสารสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มีจำนวน ก่ีหน้า เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากฉบบัท่ีแล้ว (ฉบับท่ี
6 ปทีี ่8) จำนวนกีห่นา้

2. ผลมะกอก นำ้มนัมะกอก หรือมะกอกโอลฟีมคีวามพเิศษอยา่งไร
3. พืชชนดิใดยอ้มผา้ ใหส้เีหลอืงทอง และใชย้้อมจวีรพระในสมยัโบราณ
4. ผัก “อันออ้” ช่ือสามญัของพชืนี ้คอือะไร
5. สถานที่เรียนรู้ทรัพยากรทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
    ตั้งอยู่ที่ใด

เฉลยคำถามฉบบัที ่3 ปีท่ี 9
ขึ้นต้นด้วยมะ…..
ทายเอ๋ยทายหน่อย
ดอกขาวน้อยกลิ่นหอมย้อมอารมณ์ ( มะล ิ)
ผิวขรุขระทำอาหารพาลให้ขม ( มะระ )
ทุกคนชมว่าทำส้มตำอร่อยดี ( มะละกอ )
ลูกสีเหลืองพวงยาวราวกับสร้อย ( มะไฟ )
ลูกน้อยน้อยคล้ายฝรั่งทั้งเปรี้ยวจี๋ ( มะกอก )
ทำขนมต้มแกงกล้วยบวชชี ( มะพรา้ว )
ถามอีกทีผิวของเจ้าเข้าเครื่องแกง (มะกรูด)


