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ถ้อยแถลง
สวัสดีค่ะ สมาชิกฯ ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขออภัยกับความล่าช้าของ
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฉบับ
ท่ี 3  เน่ืองจากมเีหตุขัดข้องบางประการ
แต่ก็ยังคงมีเน้ือหาสาระครบครนั เช่นเคย
และในฉบับที่ 4 นี้ ก็ยังมีเรื่องราว น่ารู้
น ่ า ศ ึ ก ษ า ต ิ ด ต า ม เ ช ่ น เ ค ยนะค ะ
และมีข่าวจากกองบก. มาฝากสำหรับ
สมาชิกที ่ต ้องการ แนะนำโรงเร ียน
ของตนให้กับเพ่ือนสมาชิกได้ทราบข้อมูล
โรงเรยีนเพือ่การสือ่สารสมัพนัธใ์นกลุม่
สมาชิกด้วยกันให้ทราบ ขอให้ส่งข้อมูล
โรงเร ียนมาได ้ท ี ่โครงการอน ุร ักษ ์
พันธุกรรมพืชฯ นะคะ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

แนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฉบับนี ้
ม ีความยินดีแนะนำโรงเร ียนสารสาสน์พิทยา ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 367
ถนนสาธปุระดษิฐ ์บางโพงพาง ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

โรงเร ียนสารสาสน์พ ิทยาเป ็นสมาช ิกสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรยีนลำดบัที ่  7-10120-004  มอีาจารยน์นัทภิา ยงคก์มล เปน็ผูอ้ำนวย
การโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ได้ดำเนินงานตามแนวองค์ประกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดการเรียนการสอนนำสู ่การ
เรียนรู ้ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น และจัดการห้องสมุด
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้ ค้นคว้า  จัดทำเอกสาร แผนผังสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
จดันทิรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เรือ่งมะนาวไมรู้่โห่     และนำ
เสนอผลงานของนักเรียนให้กับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อรับทราบผลงานตามวัตถุประสงค์และ
แผนงานที่กำหนดไว้
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ข่าวสมาชกิ
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนรุ่นท่ี2

วันท่ี 2-4 มิถุนายน 2547  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษ
ศาสตรโ์รงเรยีน รุ่นที ่ 2  ณ ศนูยฝึ์กอบรมโครงการอนรัุกษพั์นธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง  ต.คลองไผ่
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมาโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯเปน็คณะอาจารย์
จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม
และจงัหวัดใกลเ้คยีง  การอบรมในครัง้นีมี้  5 วิชาดว้ยกัน  คือ
1. การจำแนกชนดิพืช
2. การศกึษาทรพัยากรกายภาพและชวีภาพ
3. การจดัทำผงัพรรณไม้
4. การจดัทำปา้ยช่ือพรรณไม้
5.การประดิษฐ์หุ่นสัตว์ทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุธรรมชาติ

การจัดค่ายเยาวชนสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2547  โรงเรียนสตรีนคร

สวรรค ไ์ดจ้ดักจิกรรมคา่ยเยาวชนสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนขึน้
ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
จ.นครสวรรค ์ซึง่เปน็ระบบนเิวศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ
อยู่มาก นักเรยีนทีม่าเขา้คา่ยไดมี้กิจกรรมตา่ง ๆ  เช่น  ต้นไมเ้พ่ือน
รัก กิจกรรมดนูก สำรวจพชืพรรณไมน้้ำ  ศึกษาชวิีตสัตว์ในบงึและ
ชายฝั่ง  ศึกษาคุณภาพน้ำทางชีวภาพ  และการสำรวจระบบนิเวศ
ของบึงบอระเพ็ด     เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการศึกษาเรียนรู้ธรรม
ชาตขิองสิง่มชีีวิตตา่ง ๆ   และความเกีย่วพันกนัระหวา่งสิง่มชีีวิต
ให้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงาน "ทรัพ
ยากรไทย : สรรพสิง่ล้วนพันเกีย่ว" ในป ี2548

การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ได้มีการประชุมกลุ่มสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนจากจงัหวัดกำแพงเพชร  ตาก  พิจิตร
พิษณุโลก  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และอุตรดิตถ์  ณ
โรงแรมเทพนคร  จ.พิษณุโลก เป็นการจดัประชุมสัมมนาประจำปี
ของกลุม่ โดยม ีดร.พิศิษฐ ์วรอุไร มาบรรยายพเิศษเรือ่ง "สรรพสิง่
ล้วนพันเกี่ยว"  อาจารย์ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีบรรยายการ
บูรณาการเรือ่งตะขบ   เจา้หนา้ทีจ่ากโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรม
พืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ บรรยายเรือ่งแนวทางการดำเนนิ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และการทำปา้ยช่ือต้นไม ้และ อ.
เพ็ญศรี พืชพันธ์  ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
รับพระราชทานปา้ยสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและไดมี้การเลือก
ต้ังประธานกลุม่ใหม ่ ไดแ้ก ่โรงเรยีนสตรนีครสวรรค์

การฝึกอบรมปฏบัิติการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน รุ่นท่ี 3
และ 4

ในเดือนกรกฎาคม  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ  ไดจั้ดการอบรมขึน้อีก 2 รุ่น  คือ รุ่นที่
3  อบรมระหวา่งวนัที ่13-16 กรกฎาคม 2547 และ รุ่นที ่4  อบรม
ระหว่างวนัที ่ 20-23  กรกฎาคม  2547    ณ  ศูนย์ฝึกอบรม  อพ.สธ.
ลำตะคอง ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมาในหัวข้อเรื่อง
"การเก็บรวบรวมรักษาและควบคมุคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืชพ้ืนเมือง"
เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพื้นเมือง วิทยาการ  และการ
จัดการเมลด็พันธุพื์ช พ้ืนเมอืง เช่น การเกบ็รวบรวม การเกบ็รักษา
การปรบัปรงุสภาพและการทดสอบคณุภาพเมลด็พันธุ ์การเรยีนรู้
เก่ียวกับกายวิภาค สรีรวิทยา และการงอกของเมลด็พันธ์ุพืช  ตลอด
จนการเตรียมเมล็ดพันธ์ุพืชพ้ืนเมืองก่อนปลูกในระบบเกษตร ย่ังยืน
โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้
ผู้เขา้รับการฝกึอบรม เปน็โรงเรยีน สมาชกิฯ ท่ีไดมี้
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไประยะหนึ่งแล้ว
และมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การอบรมในครั้งนี้
เปน็การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ     และเปา้หมายในการทีจ่ะเกบ็
รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองเพื่อใช้ในการศึกษาและส่งให้กับ
โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ  เพ่ือ
ที่จะได้มีความต่อเนื่องไปจนถึงการจัดงาน "ทรัพยากรไทย :
ประโยชนแ์ทแ้กม่หาชน"  ในป ี2550



4

ข่าวสมาชกิ

สวัสดีค่ะ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน ฉบับนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับข่าวแนะนำ
สมาชกิ ของเดอืนมกราคม และเดอืนกมุภาพนัธ ์จำนวน 24 โรงเรยีน

รายชือ่โรงเรยีนสมาชกิฯ ใหมท่ี่ตอบรบั เดอืนมกราคม 2547
1. โรงเรยีนภาษานสุรณ์ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
2. โรงเรยีนบา้นควนสระแกว้ อ. เมอืง จ. ตรัง
3. วิทยาลยัการอาชพีบา้นลาด อ. บา้นลาด จ. เพชรบรีุ
4. โรงเรยีนสมอทอดศกึษา อ. บงึสามพนั จ. เพชรบรูณ์
5. โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม อ. บงึสามพนั จ. เพชรบรูณ์
6. โรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ อ. เมอืง จ. อุตรดติถ์
7. วิทยาลยัการอาชพีศรบีญุเรอืง อ. ศรบีญุเรอืง จ. หนองบวัลำภู
8. วิทยาลยัการอาชพีชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน่
9. โรงเรยีนสหธาตศึุกษา อ. เขือ่งใน จ. อุบลราชธานี
10. วิทยาลยัสารพดัช่างตราด อ. เมอืง จ. ตราด

รายชือ่โรงเรยีนสมาชกิฯ ใหมท่ี่ตอบรบั เดอืนกมุภาพนัธ ์2547
1. โรงเรยีนบา้นดงกระชู อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
2. โรงเรยีนบา้นตบหู อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
3. โรงเรยีนศลิาทองพทิยาสรรค์ อ.เมอืง จ.ยโสธร
4. โรงเรยีนพระแกว้วิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
5. โรงเรยีนบา้นถนนหกั (เพยีรประจงวทิยา)  อ.นางรอง  จ.บรีุรัมย์
6. โรงเรยีนบา้นหนองงิว้หนองไทร  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
7. โรงเรยีนบรีุรัมย์พิทยาคม อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์
8. โรงเรยีนภทัรบพติร อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์
9. โรงเรยีนรมยบ์รีุพิทยาคม กิง่ อ.บา้นดา่น จ.บุรีรัมย์
10. โรงเรยีนลำดวนพทิยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
11. โรงเรยีนสามมติร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
12. โรงเรยีนสาธติสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ อ.เมอืง  จ.นครสวรรค์
13. วิทยาลยัการอาชพีเวียงสา อ.เวยีงสา จ.น่าน
14. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร ่ อ.เดน่ชยั จ.แพร่



5

ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat@rspg.org

เมื่ออาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
โดยหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช (Plant Molecular Biology Unit) ได้มีโอกาสไปร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล ในเรือ่ง การทำ DNA fingerprint ในพชืสมนุไพรนบัเปน็โอกาสอนัด ีท่ีไดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการเตรยีมความพรอ้ม
ให้แก่ประเทศไทย ในการใหค้วามรู้ในเร่ืองการทำลายพมิพ์ดีเอ็นเอ ซ่ึงจะเปน็ประโยชนท้ั์งในด้านการศกึษาในตวัของพืชสมุนไพรเอง
และมปีระโยชนอี์กมากมายจากการศกึษาลายพมิพ์ดีเอ็นเอ เช่น

1. สามารถทราบแผนทีข่องยนีบนโครโมโซม (ศึกษาจากพนัธุท่ี์กลาย (mutant)    โดยใชลั้กษณะทีเ่ปลีย่นไปเปน็เปา้หมาย
(phenotypic marker) ในลกัษณะนีเ้ราตอ้งศกึษาแผนทีข่องโครโมโซมเพือ่เปรยีบเทยีบกนัไปดว้ย

2. ใช้ในการตรวจสอบความหลากหลาย (polymorphism) ของพนัธุ ์ อาจจะในลกัษณะทีช่นิดทีใ่กลเ้คยีงกนัโดยไมส่ามารถ
แยกแยะได้โดยสายตา  อาจจะต้องใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเข้ามาช่วย หรือบางทีในระหว่างสปีชีส์ (ชนิดเดียวกัน)
แตเ่ราอาจจะเกดิความไมแ่นใ่จ  เนือ่งจากปลกูในทีท่ี่แตกตา่งกนั  อาจทำใหลั้กษณะทางสณัฐานวทิยา (morphology)  แตกตา่งกนัไป
การใชล้ายพมิพด์เีอน็เอจะชว่ยแกป้ญัหาไดส้ามารถเปน็หลกัฐานทางอนกุรมวธิานของพชืไดอี้กอยา่งหนึง่

3. ใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์  เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพืชชนิดที่เราต้องการอย่างแท้จริงอาจใช้เป็นหลักฐาน
ในการจดทะเบยีนสทิธบิตัรได้

4. เพื่อใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พ่อแม่และทดสอบลูกผสม   ในลักษณะนี้สามารถทราบถึงที่มาของพันธุ์ลูกผสมว่ามาจาก
พ่อแมพั่นธุไ์หน  คล้าย ๆ กับ paternity test ในมนษุย์

5.เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาลักษณะนี้จะทำให้เราถึงความเป็นมาของ
พืชท่ีเราสนใจ  แต่จะต้องมีข้อมูลทางลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชชนิดต่าง ๆ  ท่ีเราสนใจอยูม่ากพอสมควร หรืออาจจะหาขอ้มูลได้จาก gene
banks ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งอาจจะง่ายในพืชที่มีคนศึกษากันอยู่ทั่วไป  แต่อาจจะค่อนข้างยากสำหรับพืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่น
ยกตัวอย่างเช่นพืชท้องถิ่นในประเทศไทย  ดังเช่นพืชสมุนไพรในประเทศ  จึงเป็นงานที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่นักวิจัยไทยควรจะทำ
ขอ้มลูทางลายพมิพด์เีอน็เอเกบ็ไวเ้ปน็ฐานขอ้มลูของพชืในประเทศไทยเอง

6.เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบและปอ้งกนัโรค หรือลักษณะพเิศษในแตล่ะสายพนัธุ ์อาจใชใ้นแงก่ารปรบัปรงุพนัธุพื์ชได ้  เพือ่
ให้ต้านทานตอ่โรค หรือเพ่ิมผลผลิตในแตล่ะสายพนัธุไ์ด้

ด้วยความยนิดแีละภูมิใจทีไ่ดมี้โอกาสไปใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบัติการแกห่น่วยงานตา่ง ๆ  ซ่ึงเขา้มาเขา้ร่วมในการอบรมในครัง้ น้ี
ทางโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิฯ   จึงหวังเปน็อย่างยิง่ว่าจะมโีอกาสทีจ่ะมกีารอบรมแบบนีอี้ก
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โดย พ่ีหนึง่
piyarat@rspg.org

มะกอกโอลฟี (ตอนที ่4)
คุยเรื่องมะกอกโอลีฟกันต่อ  เนื่องจากมะกอกโอลีฟมีประโยชน์อย่างที่นำเสนอกันมาหลาย ๆ ตอนแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ได้มีพระราชปรารภกับคณาจารย์ที ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ในวโรกาสทีเ่สดจ็ฯ ไปพระราชทานปรญิญาบตัร เมือ่   พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึงเรือ่งมะกอกโอลฟีมคีณุคา่และประโยชนใ์น
หลายๆดา้น อีกทัง้มพีระราชกระแสกบัหลายหนว่ยงาน เชน่ คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำรฯิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ ในการน้ี เลขาธิการพระราชวังได้ให้โครง
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศึกษาและดำเนินการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟ (Olea
europaea L.)    ในประเทศไทย  ในส่วนของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา  สำหรับในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ เรามีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ
อยู่ทีต่ำบลคลองไผ ่อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มแีปลงทดลองปลกูมะกอกโอลฟี  โดยมวัีตถปุระสงค ์ดงันี้
1.    เพือ่ทดลองการปลกูมะกอกโอลฟี (Olea europaea L.) ในประเทศไทย
2.   ศกึษาการเจรญิเตบิโตและวงจรชวิีตในประเทศไทยของมะกอกโอลฟีแตล่ะพนัธุ์
3.   คดัเลอืกพนัธุท์ีเ่หมาะสมสำหรบัการปลกูในประเทศไทยและการใชป้ระโยชน์
4.   เปน็การคดัเลอืกพนัธุพื์ชเพือ่เปน็ทางเลอืกใหมใ่หแ้กเ่กษตร

ทีศ่นูยอ์นรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ มกีารทำใบชามะกอกโอลฟี และมโีครงการยอ้มสี
เส้นไหมด้วยใบมะกอกโอลีฟ  วิธีสกัดและย้อมเส้นไหม  โดยมีวิธีการดังนี้ สกัดสีโดยการนึ่งใบด้วยไอน้ำร้อน
นานประมาณ 20 นาที จากนั้นนำมาตำให้ใบละเอียดพอควร และนำไปต้มกับน้ำ อัตรา 500 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร
กรองเอากากออก นำน้ำสีไปย้อมเส้นไหมที่อุณหภูมิ 70 - 900C นาน 40 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้น
นำมาแชใ่นสารชว่ยตดิส ีคอื จนุส ี อัตราสว่น 5 กรมั ตอ่นำ้ 1 ลิตร นาน 15 -20 นาท ีไดเ้สน้ไหมสนีำ้ตาลอมเขยีว
สว่นการใชส้ารสม้ อัตรา 5 กรมั ตอ่นำ้ 1 ลิตร จะไดเ้สน้ไหม สเีหลอืง

ทดสอบความคงทนของสีที ่ย ้อมได้ต่อแสงและการซัก  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ ่งทอ พบว่า
เส้นไหมที่ย้อมด้วยน้ำสีที่สกัดจากใบมะกอกโอลีฟ แช่ด้วยจุนสี คงทนต่อแสงดีมาก (ระดับ 6) สีไม่ตกเมื่อซัก
ในระดบัดมีาก (4 - 5) สารสม้ ความคงทนตอ่แสง ปานกลาง (ระดบั 3) สไีมต่กเมือ่ซกั ระดบัด ี(ระดบั 4)
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เปดิกรกุลางบา้น   โดย พ่ียุ้ย

สีจากธรรมชาติ

สมุนไพรแต่งสีแดง
ข้าวแดงเมอืงจนี เปน็สทีีเ่กดิขึน้จากราแดง ซึง่มช่ืีอว่า Monascus purpureus Went. ซึง่ขึน้บนเมลด็ขา้วสาร

ทำให้เมล็ดข้าวมีสีแดงเข้ม และมีลักษณะเหมือนข้าวสารผุๆ ในการหมักข้าวสารกับเชื้อราแดงนี้ จะต้องใช้อุณหภูมิ
และความชื้นที่เหมาะสม จึงจะได้ข้าวแดงที่ดี เชื้อรานี้สามารถย่อยข้าวจนนุ่ม และขณะเดียวกันก็จะสร้างสีแดงคล้ำ
ขึน้ในเมลด็ขา้ว เมือ่นำขา้วทีไ่ดไ้ปตากใหแ้หง้ จะไดข้า้วแดงทีม่กีลิน่เฉพาะของตวัเอง ขา้วแดงเปน็ผลติภณัฑเ์กา่แก่
และเปน็สนิคา้ออกของประเทศจนีมาเปน็เวลานานแลว้ ในประเทศไทย ขา้วแดงมจีำหนา่ยตามรา้นขายยาจนีทัว่ไป

ข้าวแดงใชแ้ตง่สอีาหารตา่ง ๆ  เช่น เตา้หู้ย้ี ชาวไตห้วันใชข้้าวแดงเปน็สว่นประกอบในการทำเหลา้แดงทีมี่ช่ือ
ว่า อันจู หรือสามซู ซึ่งเป็นเหล้าที่มีชื่อเสียงมากของไต้หวัน ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ข้าวแดงทำเหล้าแดงเช่นเดียวกัน
ชาวฟิลิปปินส์ จะใช้ข้าวแดงที่บดละเอียดแล้วผสมในปลาเจ่า เพื่อให้มีสีสวย และมีกลิ่นที่น่ารับประทาน สำหรับ
คนไทยนยิมใชข้า้วแดงผสมในยาจนีกนัมาก เพราะขา้วแดงมธีาตแุคลเซยีม ฟอสฟอรสั และไวตามนิบอียู่ดว้ย ซึง่เมือ่
เปรียบเทียบกับข้าวสารขาวแล้วข้าวแดงมีปริมาณไวตามินบีสองสูงกว่าข้าวสารถึง 185 เท่า นอกจากนี้คนไทยยังใช้
ข้าวแดงทำเต้าหู้ยี้ชนิดแดงเป็นจำนวนมาก บางคนใช้ในการทำหมูแดงอีกด้วย

วิธีเตรยีม สแีดงจากขา้วแดงเมอืงจนี นำเมลด็ขา้วแดงเมอืงจนีมาบดใหล้ะเอยีด ใชผ้สมกบัอาหารทีต่อ้งการ
จะแต่งสีแดง

คร่ัง  เปน็แมลงตวัเลก็ๆ  จำพวกเพลีย้หอย ชอบอาศยัเกาะและดดูนำ้เลีย้งจากพชืหลายชนดิ  เชน่ ตน้กา้มปู
จามจุรีแดง ต้นทองกวาว โดยจะทำรังอยู่บนก่ิงไม้เล็ก ๆ   ตัวคร่ังจะขับสารออกมาเปน็สารเหนียวสีเหลือง ๆ  ซ่ึงต่อมาจะ
เปลีย่นเปน็สแีดง รังครัง่จะมลัีกษณะขรขุระอยูร่อบหรอืเกอืบรอบกิง่ไม ้มสีแีดงมว่ง

สีแดงในรงัครัง่เปน็สารจำพวกกรดแลคคาอกิ (laccaic acid)  สีแดงจากครัง่ใชแ้ตง่สขีนมชัน้ ขนมนำ้ดอกไม้
ทบัทมิกรอบ สลิม่ และขนมอืน่ ๆ

วิธีเตรยีม สแีดงจากครัง่ แกะรงัครัง่ออกจากกิง่ไม ้นำมาแชใ่นนำ้ร้อน สคีรัง่จะละลายออกมาเปน็สแีดงเขม้
เรียกว่าสีน้ำคร่ัง กรอง ได้สารละลายสแีดงใส ใช้แต่งสีอาหารท่ีต้องการ ถ้าจะทำผงครัง่เก็บไว้ใช้ให้กรอง เอาผง เศษไม้
ออก ระเหยน้ำออก จะได้ผงสีแดง ถ้าต้องการให้สีครั่งสีแดงสวยยิ่งขึ้นให้เติมสารส้มเล็กน้อย จะได้สีแดงคล้ำเรียก
แลคคามนี (laccarmine)

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร. พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

กระทุงหมาบ้า
Dregea volubilis Hook.f.

วงศ์ Asclepiadaceae
ชื่ออื่นๆ ผักฮว้นหม ูผักฮว้น(เชยีงใหม ่เชียงราย) กระทงุหมาบา้(กลาง) ผักมว้น(อุดรธาน ีสกลนคร)

ผักโง้น(อีสาน)
ลักษณะ ไม้เถา เนือ้คอ่นขา้งแขง็ อายหุลายป ีเถามรีอยแตกและจดุสขีาว มยีางสขีาวเหมอืนนำ้นม ใบ เป็น

ใบเดีย่วออกตรงขา้มไมม่หูีใบ ดอก ช่อ กลบีดอกสเีขยีวอ่อนหรอืสเีขยีวอมเหลอืง ดอก สมบรูณ์เพศ
ผล เปน็ฝกัคู ่รูปหอก แกจ่ดัแตกได้

ประโยชน์ อาหาร ยอดใบออ่น ดอกออ่น รับประทานเปน็ผกัสดหรอืตม้จิม้นำ้พรกิหรอืใชแ้กง
ทางยา เถา แกพิ้ษ ไขก้าฬ ราก ขบัพษิรอ้น พิษไข ้และขบัปสัสาวะ

กระโดน
Careya sphaerica Roxb.

วงศ์ Barringtoniaceae(Lecythidaceae)
ชื่อสามัญ Tammy Wood
ชื่ออื่นๆ ปยุ ปยุขาว ผักหาด พุย(เหนอื) กระโดน(กลาง ใต)้ หูกวาง(จนัทบรีุ)
ลักษณะ ไม้ต้น ชอบขึน้ริมน้ำ แตกกิง่ก้านสาขา ใบ เดีย่ว รูปไข ่ออกสลบั ใบคอ่นขา้งใหญ ่ดอก ช่อมีดอกย่อย

ช่อละ 5-15 ดอก  กลบีดอกสขีาวนวล ร่วงงา่ย ผล กลมโต ภายในมเีมลด็จำนวนมาก
ประโยชน์ อาหาร ยอด ใบออ่น ดอกออ่น รับประทานเปน็ผกัสด ใชเ้ปน็ผกัจิม้กบัลาบ สม้ตำ กอ้ย

ทางยา รากและใบ ใชเ้ปน็สารเบือ่ปลา ดอกและนำ้จากเปลอืกตำผสมกบันำ้ผึง้ กนิเปน็ยาแกห้วัด
แกไ้อ ทำใหชุ่้มคอและ เปน็ยาบำรงุสำหรบัสตรหีลังคลอด ผล เปน็ยาชว่ยย่อย เมลด็มสีารพษิ
อ่ืนๆ รากและใบ ใช้เบื่อปลา

บัวสาย
Nymphaea lotus L.

วงศ์ Nymphaeaeceae
ชื่อสามัญ White Lotus of Egypt.
ชื่ออื่นๆ บวักนิสาย สายบวั บวัแดง(กลาง) บวัขีแ้พะ(นครราชสมีา) ปา้น(ฉาน-แมฮ่่องสอน)
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ลักษณะ ไมน้ำ้ อายหุลายป ีมเีหงา้ใตด้นิ ใบ เดีย่ว ออกแบบสลบั มกีา้นใบยาวอยูใ่ตน้ำ้ แผน่ใบรปูเกอืบกลม
อยู่ริมนำ้ ดอก เดีย่ว กา้นดอกยาว ออกมาจากลำตน้ใตด้นิ ดอกโผลเ่หนอืนำ้ กลบีดอกม ี2 พันธุ ์คอื
กลีบดอกสีขาวและสีแดง

ประโยชน์ อาหาร ก้านช่อดอกจากดอกตมู เรียก สายบัว ปอกผิวท่ีหุ้มก้านออกใช้เป็นผักสดจ้ิมพวกหลน น้ำพริก
ใช้ผัดหรือต้มกะทิกับปลาทู
ทางยา ราก เปน็ยาเยน็รสจดื เหง้า บำรงุร่างกาย ชูกำลงั ดอก บำรงุหวัใจใหชุ่้มชืน่ แกไ้ขต้วัร้อน

มะรุม
Moringa oleifera Lamk.

วงศ์ Moringaceae
ชื่อสามัญ Horse Radish Tree, Ben Tree.
ชื่ออื่นๆ ผักอีฮึม ผักอีฮุม(เชียงใหม)่ มะคอ้นกอ้ม(เหนอื) มักรุม ผักอีฮุม(ยโสธร-อีสาน) กาแนง้ดนิ(กะเหรีย่ง-

กาญจนบุรี)
ลักษณะ ไมต้้นทรงพุม่ เรอืนยอดโปรง่ ใบ ประกอบแบบขนนก 3 ช้ัน ใบออกเรยีงสลบั ดอก ช่อ

กลบีดอกสขีาว ผล เปน็ฝกัยาวมร่ีองตามยาวของฝกั 6-9 ร่อง เมลด็เปน็ 3
เหลี่ยมและตรงสันจะมีปีกออกมา

ประโยชน์ อาหาร ยอดออ่น ดอกและฝกัออ่น ใชเ้ปน็ผกั ดอก ลวกจิม้นำ้พรกิ ฝักออ่น แกง
ทางยา ราก แกอ้าการบวม บำรงุธาตไุฟ ใบ แกเ้ลอืดออกตามไรฟนั แกอั้กเสบ ฝกั แกไ้ข ้ดอก บำรงุ
ขับปัสสาวะ

ฟักทอง
Cucurbita moschata Decne.

วงศ์ Cucurbitaceae
ชื่อสามัญ Pumpkin, Winter Squash
ชื่ออื่นๆ นำ้เตา้(ใต)้ ฟักเขยีว(เหนอื) มะฟกัแกว้(เหนอื) มะนำ้แกว้(เลย) หมากอือ้(อีสาน)
ลักษณะ ไมล้้มลกุอายปุเีดยีว ลำตน้เปน็เถา ทกุสว่นมขีน เถามกัเปน็ 5 เหลีย่ม ใบ เดีย่ว ใบกวา้ง กา้นใบยาว

กลวง ดอก เดีย่ว มดีอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมยีอยู่ในเถาเดยีวกนั กลบีดอกสเีหลอืง ผล ขนาดใหญ่
รูปรา่งกลมแปน้ เปน็พ ูสเีขยีว-เหลอืง ผิวผลขรขุระ เนือ้ในสเีหลอืง-สเีหลอืงสม้ เมลด็ รูปแบน
จำนวนมาก

ประโยชน์ อาหาร ยอดออ่น ดอกตมู เนือ้ฟักทอง ตม้เปน็ผกัจิม้ ใชแ้กง เนือ้ผลแก่ ผัด แกง ทำอาหารหวาน เชน่
แกงบวดเชือ่ม ฯลฯ เมลด็แกจ่ดั คัว่ ใชข้บเคีย้ว
ทางยา เมลด็แกจ่ดั ใชเ้ปน็ยาขบัพยาธติวัตดืและพยาธไิสเ้ดอืน เมล็ด ฟักทองแกท่ีค่ัว่แลว้ รับประ-
ทานจะลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
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โดย....ปรญิญนชุ  กลิน่รตัน์

วงศ ์(Family) ของพชืดอกทีพ่บทัว่ๆ ไป
พืชใบเลี้ยงคู่

วงศค์อนวอลวูเลซิอี
Family Convolvulaceae

พันธุ์ไม้ในวงศ์นี้พบในถิ่นอาศัยต่างๆ กันมากมาย ทั้งในที่ชุ่มชื้น ที่แห้งแล้ง หรือขึ้นอยู่ในน้ำ  ตลอดจนริมทะเล
ไดแ้กก่ลุ่มพชืพวก ใบระบาด (Argyreia speciosa Sweet) ฝอยทอง (Cuscuta reflexa Roxb.) ผักบุง้ (Ipomoea aquatica Forsk.)
มันเทศ (Ipomoea batatas Lamk.)
ลักษณะเดน่ทีส่งัเกตงา่ย

ส่วนใหญฐ่านใบรปูหัวใจ
ดอกรูปร่างเหมอืนกรวยหรือแตร
กลบีดอกมรีอยพับ จบี บางและ เหีย่วงา่ย
มนีำ้ยางสขีาวขุน่เหมอืนนำ้นม

ลักษณะวสัิย : สว่นใหญเ่ปน็ไมเ้ลือ้ย ไมล้้มลกุ ไมพุ่้ม และไมต้น้ขนาดเลก็พบนอ้ย
ใบ : ใบเดีย่ว สว่นใหญฐ่านใบรปูหวัใจ เรยีงตวัแบบสลบั ของใบเรยีบ หรือเวา้เขา้หาเสน้กลางใบ
ดอก : มทีัง้ดอกเดีย่ว และดอกชอ่ เกดิบรเิวณซอกใบ พบทัง้ดอกสมบรูณเ์พศ และดอกแยกเพศ มี สมมาตร

  ตามรศัม ีกลีบเลีย้ง 5 กลีบ ดอก 5 เชือ่มตดิกนั ดอกมขีนาดใหญ ่รูปรา่งเหมอืนกรวยหรอื แตร กลบี
  ดอกมรีอยพับจบี บาง เหีย่วงา่ย มใีบประดบั 2 ใบ เกสรเพศผู ้5 ตดิกบักลบีดอก รังไขอ่ยู่ เหนอืวงกลบี

ผล : เมือ่แกเ่ปลอืกจะแหง้และแตก ภายในมเีมลด็มาก หรือผลมีเปลอืกแขง็ หรืออาจพบผลทีมี่เนือ้นุ่ม
   กลบีเลีย้งยงัคงตดิอยูเ่มือ่เปน็ ผล

การแพร่กระจาย : เขตรอ้น และเขตอบอุน่

วงศด์ิบ๊เทอโรคารเ์ปซอีิ
Family Dipterocarpaceae

พันธุไ์มใ้นวงศน์ีม้กัพบขึน้อยูท่ัว่ไปในปา่เบญจพรรณ เนือ้ไมจ้ะมขีองเหลวขน้     และเหนยีว สว่นใหญเ่ปน็  ไม้
เศรษฐกิจ ได้แก่กลุ่มพืชพวก   กระบากทอง  (Anisoptera curtisii Dyer ex King)  ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.)
ตะเคยีนทอง (Hopea odorata Roxb.)  พะยอม (Shorea roxburghii G.Don)
ลักษณะเดน่ท่ีสังเกตไดง่้าย

ไมต้น้ ขนาดใหญ ่เนือ้ไมม้ขีองเหลวขน้และเหนยีว
ดอกมกัมีกล่ินหอม
ผลมีปีก

ลักษณะวสัิย : ไมต้น้ขนาดใหญ ่เขยีวตลอดปี
ใบ : ใบเดีย่ว เรยีงตวัแบบสลบั ขอบใบเรยีบ แผน่ใบเหนยีว มหูีใบ ร่วงตามฤดกูาล
ดอก : ดอกเปน็ชอ่ เกดิบรเิวณซอกใบมากกวา่บรเิวณยอด มใีบมากกวา่บรเิวณยอด มใีบประดบัรว่งตาม

   ฤดกูาล ดอกสมบรูณเ์พศ มสีมมาตรตามรศัม ี กลบีเลีย้ง 5 กลบีดอก 5 อาจตดิกนับรเิวณฐาน ดอกมกั
  มกีลิน่หอม เกสรเพศผู ้10 หรือมากกวา่ (ไมค่อ่ยพบจำนวน 5) ตดิกบักลบีดอก รังไขอ่ยู่ใตว้งกลบี

ผล : แกแ่ลว้ไมแ่ตก เปลอืกแขง็ มเีพยีง 1 เมลด็ กลบีเลีย้งยงัคงตดิอยูเ่มือ่เปน็ผลลกัษณะเปน็ปกียาว
การแพร่กระจาย : เขตรอ้น สว่นใหญอิ่นโดนเีซยี มาเลเซยี
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สวัสดีค่ะ เป็นไงกันบ้างกับสรรสร้างจากสมาชิกฉบับที่ผ่านมา ผลงานน้องๆ จากโรงเรียนอุดมศึกษา
น่าสนใจละซิ ฉบับนี้ พี่จึงนำผลงานที่สวยๆ อีก 2 ชิ้นมาให้น้อง ๆ สมาชิกโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจได้อ่าน และชม
ผลงานกนันะคะ  สมาชกิโรงเรยีนใด สนใจกส็ง่ผลงานกนัเขา้มานะคะ ทางทมีงานจะไดค้ดัเพือ่ลงจลุสารสวนพฤกษ
ศาสตรโ์รงเรยีนในฉบบัตอ่ๆ ไป

วิชาภาษาไทย กิจกรรมตน้ไมท่ี้ฉันรกั

กิจกรรม โตเป็นสาวแล้ว
คำชี้แจง นักเรียนกระบวนการเจริญเติบโตของพืชดอก

ตัง้แตเ่ริม่เพาะเมลด็จนถงึออกดอก สรปุระบช่ืุอพืช
พร้อมบอกชือ่พืชชนดินัน้ มปีระโยชน ์ตอ่มนษุยส์ตัว์
และสิง่แวดลอ้ม อย่างไรเสนอและแนวทางพชืนัน้ไว้

สรุป ทุกคนไม่ควรตัดไม้เพราะต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกับ
พืชตอ้งการ  แสงแดด อุณหภมูทิีเ่หมาะสม  อาหาร
ออกซเิจน  คารบ์อนไดออกไซด ์ นำ้

จัดทำโดย ด.ญ. กลุธดิา  รักกลดั ช้ัน ป.4/6 โรงเรยีนอดุมศกึษา

กิจกรรม ต้นไม้ที่ฉันรัก
คำชี้แจง นกัเรยีนทำชิน้งาน “ตน้ไมท้ีฉ่นัรกั” โดยเขยีน

ชื่อต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีเฉพาะตัวการันต์ 15
ชื่อพร้อมสรุปตกแต่งใบงานให้สวยงาม

1. กรรณกิาร์ 2. มจุลนิท์
3. พุดนำ้บศุย์ 4. เฟร์ินขา้หลวง
5. ไวทค์รสิตม์าส 6. มะลวัิลย์
7. ประยงค์ 8. ควนีสริิกติิ์
9. บลัลังกม์งคล 10. สุพรรณกิาร์
11. ชมพพัูนธุท์พิย์ 12. จันทรก์ระจา่งฟา้
13. เถาวลัย์หลง 14. ดอนญา่สริิกติิ์
15. ปาลม์สามเหลีย่มเขยีว

สรุป ตวัการนัต ์อยู่ที ่ตวัพยัญชนะทีไ่มต่อ้งการออก
เสยีง  ซึง่มไีมท้ณัฑฆาต (   ์ ) กำกบัไวข้า้งบน

จัดทำโดย ด.ญ. สชุานาถ อภิศกัดิศ์ริิ โรงเรยีนอดุมศกึษา
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว

สวัสดีค่ะก็พบกับกาพย์ยานี 11 ต่อจากฉบับท่ี 3 นะคะ เป็นพรรณไม้มงคลพระราชทาน “สีเสียดแก่น” แต่งโดย
ด.ญ.ฐติพิร  ธรรมสอน ช้ัน ม.3/2 โรงเรยีนกำแพงเพชรพทิยาคม ซึง่ตน้สเีสยีดแกน่นี ้มช่ืีอวิทยาศาสตร ์Acacia cat-
echu (L.f.) Willd อยู่ในวงศ ์LEGUMINOSAE มีช่ืออ่ืน คือ สีเสียดเหนอื สีเสียดเหลือง สีเสียด ส่วนช่ือสามญัของตน้น้ี
ชื่อ Catechu Tree/Cutch Tree รายละเอียดของลักษณะต้น ลองค้นดูจากหนังสือพฤกษศาสตร์ ได้ค่ะ น้องฐิติพร
เล่าเร่ืองของสเีสียดแก่น สู่กันฟังแบบนี ้ทำให้รู้จัก ต้นสีเสียดแก่นมากขึน้ค่ะ ฝีมือดีอย่างน้ี ส่งมาใหพ่ี้ๆ และน้องๆ อ่าน
อีกนะคะ ขอขอบพระคณุทัง้สองโรงเรยีนคะ่

สีเสียดแก่น
“สีเสยีดแกน่” ไมเ้มอืงกำแพงเพชร เป็นแหล่งเกร็ดวิชาหาความรู้

ทรงประทานให้รุ่นหลังได้แลดู ให้คงอยู่คู่เมืองยั่งยืนนาน
สะเจ สเีสยีดเหนอื สเีสยีดเหลอืง ชื่อพื้นเมืองสีเสียดแก่นนามเรียกขาน

ถิ่นเดิมอยู่อินเดียมาช้านาน ต้นทนทานแห้งแล้งและทนไฟ
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น มีดอกผลใบเป็นชื่อยอดโปร่งใส

ลำตน้ กิง่ มหีนามแหลมอยูท่ัว่ไป ส่วนตัวใบปลายมนมีขนบาง
ดอกส่งกลิ่นอ่อนอ่อนเหลืองอมขาว ผลแบนราวบรรทัดตะเข็บข้าง

ระยะเวลาออกดอกผลอยู่กึ่งกลาง คอืระหวา่งเมษา มถุินายน
ประโยชน์นั้นสีเสียดแก่นมีมากมาย ช่วยแพร่หลายถ้วนทั่วทุกแห่งหน

ด้านเนื้อไม้แปรรูปทำคานบน ใช้ทาทนค้ำกำแพงแข็งแรงดี
สากตำขา้ว กงัหนันำ้ ทำหนา้ไม้ และยังใช้เนื้อเปลือกต้มเอาสี

สีที่ได้เหลืองน้ำตาลใช้ย้อมดี ทางยามีสรรพคุณสมุนไพร
แกท้อ้งรว่ง โรคบดิ ไขจ้บัสัน่ ลิน้และฟนั รักษาเหงอืก แผลไฟไหม้

โรคผวิหนงั แผลเนา่เปือ่ยอมแกไ้อ น้ำกัดเท้าแก้ได้ในต้นเดียว
ประโยชน์มากมายหลากหลายอย่าง แลดูบ้างเพื่อเยาวชนคนรุ่นหลัง

เหน็คณุคา่ อนรัุกษใ์หอ้ยู่ยัง รวมพลังเคียงอยู่คู่เมืองกำแพง

ทา้ยฉบบันี ้ทา่นทีป่รกึษาของ อพ.สธ. ไดก้รณุาแนะนำเพิม่เตมิเกีย่วกบั ตน้สเีสยีดซึง่ม ี2 ชนดิ คอื ตน้สเีสยีด
เปลือกและต้นสีเสียดแก่น (หรือที่เรียกกันว่าสีเสียดเหนือ หรือสีเสียดเหลือง) ต้นสีเสียดเปลือกนั้นใช้เปลือกเคี้ยว
กินกับหมากได ้ส่วนต้นสีเสียดแกน่น้ัน ใช้แก่นต้มเคีย่วกับน้ำให้ข้นแล้วเทลงพมิพ์จะได ้สีเสียดเปน็ก้อน นำมาใสปู่น
เคี้ยวกับหมากป้องกันปูนกัดปากได้ค่ะ
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

พบกันอีกเช่นเคยนะคะฉบบัน้ีพ่ีมีผลงานของสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนมาฝาก เป็นผลงานของ น้องๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี   เรื่องการทำ "น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลสด"
วิธกีารทำไมย่ากเลย ถ้าไดท้ำไวเ้พือ่ใชป้ระกอบอาหารทีบ่า้นของเราเอง กจ็ะไดน้ำ้สม้สายชทูีส่ะอาดและปลอดภยัตอ่
สขุภาพ  และทีส่ำคญัเราไดค้วามภาคภมูใิจทีไ่ดท้ำ และเราทำไดค้ะ่

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ  กับการลา้งแจกนั และขวดนำ้
แจกันหรือขวดน้ำไม่ว่าจะทำดว้ยแก้ว หรือพลาสติก  การทำความสะอาดภายในนัน้ทำไดล้ำบากมาก

ถ้าปากแจกันหรือปากขวดแคบ  เพราะไม่สามารถสอดมือเข้าไปทำความสะอาดได้  ลองใช้กากใบชาเปียก
ๆ ที ่ชงแล้ว ราดด้วยน้ำสมสายชูเล็กน้อยใส่ลงไปในแจกันหรือขวด แล้วเขย่าแรง ๆ
ก็จะได้ภาชนะที่สะอาดและยัง ไม่มีกลิ่นเหม็นตกค้างอีกด้วย

ตาล (ตะโหนด) Taan Tanot
ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.
ชื่อวงศ์ PALMAE
ช่ืออ่ืน ๆ โหนด (ใต)้ ตาลโตนด ตาล ตาลใหญ ่ตาลนา ปลตีาล (เชยีงใหม)่
ลักษณะทั่วไป เปน็ไมต้น้ทีม่อีายยืุน  ลำตน้ เดีย่วไมแ่ตกกิง่กา้นสาขา ลักษณะเปน็สนีำ้ตาลเขม้ดำ  ซึง่จะมกีาบขอบ

ใบตดิอยูป่ระมาณ    5  เมตร    ลักษณะของ เนื้อไม ้เปน็ไมเ้นือ้แขง็ มเีสีย้นสดีำอดักนัแนน่ดา้นในสงู
ประมาณ 15 เมตร และจะม ีใบ ออกท่ียอด ลักษณะใบ คล้ายพัดปลายใบแหลมสเีขียวระหว่างใบจะมี
กา้นใบแขง็และเชือ่มตดิกนัคลา้ยรปูตวัวี ลักษณะกา้นใบสเีขยีว เมือ่แกจ่ะเปน็สนีำ้ตาลเขม้ เชน่เดยีว
กบัใบขอบกา้นใบคลา้ยฟนัเลือ่ย แตจ่ะปา้นกวา่ ความยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร การเรยีงตวัของใบ
อัดกันแน่นเป็นเกลียว เมื่อใบแก่เต็มที่จะร่วงหล่นทั้งก้านและใบ
ขยายพนัธุ์ โดยการเพาะเมลด็  รสชาต ิรสหอมสขุมุ

นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย เปน็พชืทีพ่บทัว่ ๆ ไปในเขตรอ้น
ประโยชน์ น้ำหวานจากงวงตาลนำมาเปน็น้ำตาลมะพรา้ว ทำเครือ่งด่ืมท่ี เรียกว่าน้ำตาลเมาเนือ้จากผลมสีีเหลือง

ใชท้ำขนมตาล เมลด็ยงัออ่นกนิเปน็อาหารหวาน ทีเ่รยีกวา่ ลอนตาล เมลด็แกเ่มือ่นำมาเพาะให้
งอกภายในเมลด็มคีพัภะ เรยีกวา่ จาวตาลนำมาเชือ่มกนิเปน็ของหวาน ใบมงุหลงัคา ลำตน้ใชท้ำเสา
หรอืหลกัสำหรบัจอดเรอือุปกรณ์

1. นำ้ตาลสด
2. ภาชนะทีม่ฝีาปดิมดิชดิ
3. ผ้าขาวบาง

วิธีทำ
1. นำนำ้ตาลสดทีไ่ดจ้ากงวงตาลมาตัง้ไฟจนเดอืด
2. ตกัใสภ่าชนะทีม่ฝีาปดิมดิชดิ เชน่ขวดโหล
3. หมกัทิง้ไวป้ระมาณ 1 เดอืน จนตกตะกอน
4. นำผา้ขาวบางไปกรองและสามารถนำมาประกอบอาหารไดเ้ลย
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กระบวนการเร ียนร ู ้แบบบ ูรณาการฉบ ับน ี ้
จะพาน้องๆ ไปเท่ียวภาคใต้กันนะคะ เราจะตามคณะปฏบัิติ
งานวทิยาการ อพ. สธ. และสมาชกิฯ ไปสำรวจทรพัยากร
ทะเลท่ีเกาะพระทองและเกาะขา้งเคียงใน อ.คุระบุรี จ. พังงา
กันคะ่ ในการไปสำรวจครัง้นี ้มีอาจารยแ์ละนอ้งๆ นักเรยีน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง
ติดตามไปร่วมสำรวจด้วย

ในการไปสำรวจคร ั ้ ง น ี ้ เ ป ็ นก า รสำรวจ
ชุดใหญ่ที่เข้า สำรวจทรัพยากรทั้งทรัพยากรกายภาพ เช่น
หิน  ดนิ นำ้จดื นำ้เคม็ ทรพัยากรชวีภาพ เชน่ พืช สตัวบ์ก
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม  และการสำรวจ
ทรัพยากรทะเล เช่น หญ้าทะเล สัตว์ทะเล สาหร่าย
แพลงกต์อน และอืน่ๆ

และในครั ้งนี ้ ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร และคณะฯ
ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านปากจก ใน  ต. เกาะพระทอง
และ โรงเรียนใกล้เคียงทำการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลนกัน สังเกตดูเด็กๆ มีความสนใจและให้ความ
สำคัญกับการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้มาก เพราะได้ลงมือ
ทำและศกึษาดว้ยตวัเองเปน็สว่นใหญ ่จะมพ่ีีๆ มาคอยชว่ย
อธิบายเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีน้องๆ ยังสงสัย หรือไม่เข้าใจบ้างเป็น
ครั้งคราว และทุกคนต่างก็สรรหาสัตว์และพืชชนิดต่างๆ
ทีต่นเองสนใจอยากเรยีนรู ้ใหม้ากขึน้ มาทำการศกึษาอยา่ง
ละเอียดละออ พ่ีๆ ท่ีติดตามไปดว้ยก็ถามน้องๆ  ด้วยเหมือน
กันเพราะบางอย่างพี่ๆ ยังไม่เคยเห็นก็มี ก็แลกเปลี่ยน
ความรู้กันอย่างเพลิดเพลิน

ในการไปสำรวจ น้องๆ จากโรงเรียนบ้านฉางฯ ซ่ึง
อยู่ในระดับมัธยม ก็ติดตามผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจในสิ่งที่
ตัวเองสนใจ เช่นลงไปดำน้ำดูหญ้าทะเล ซึ่งในแถบภาค
ตะวันออกจะหาดูได้ยาก หรือบางคนก็ดำน้ำไปดูปลาและ
สัตว์ใต้ทะเลฝั่งตะวันตก และเขียนบันทึกความทรงจำมา
ใหเ้พือ่นๆ ไดอ่้านกนัดว้ยคะ่

ไปสำรวจทุ่งหญ้าสะวันนา

ไปสำรวจตามชายหาดและป่าชายเลน

เกบ็ตวัอย่างมาทำการศกึษา วิเคราะห์

นำเสนอผลงานของตัวเอง

พี่แอ้นท์สอนวิธีเก็บตัวอย่างใส่ขวดโหล
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บันทกึความทรงจำของนอ้งๆ โรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกลุวิทยา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ในการรว่มเดนิทาง ไปสำรวจเกาะ
พระทองและเกาะข้างเคียง ใน อ. คุระบุรี จ. พังงา  ในการไปสำรวจครั้งนี้น้องๆ ที่ไปด้วยได้เขียนบันทึกไว้กันทุกคน แต่เนื่องจาก
เนือ้ท่ีจุลสารของเรามน้ีอย จึงหยิบยกมาไดเ้พียงบางคนเทา่นัน้คะ่

จากการที่ได้มาศึกษาและสำรวจที่เกาะพระทองในครั้งนี ้ ผมก็ได้รับความประทับใจในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง
ของการมาในครั้งนี้ ตั้งแต่วันแรกเดินทางนั่งรถมา พี่ๆ จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)  ให้การต้อนรับดีมาก รวมถึงพี่ๆ
จากฐานทัพเรือพังงาที่อำนวยเรื่องยานพาหนะในการรับ-ส่ง ไปที่ที่ต้องการศึกษา คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้ชีวิต
อยู่บนเกาะพระทอง

เราออกเดนิทางกนัวันที ่ 31 เวลาประมาณ 17.30 น. น่ังรถมาถงึฐานทพัเรือพังงา เวลา 09.00 น. ของวนัที ่ 1 เมษายน 2547
แล้วเราก็นั่งเรือหลวงมันนอกมาที่เกาะพระทอง อีกประมาณ 3 ชั่วโมง เราถึงเกาะเวลาประมาณ 17.30 น. เราก็เริ่มตั้งค่ายเพื่อที่จะ
ลงมอืปฏิบัติงานในวนัตอ่ไป คือวันที ่2 เมษายน 2547

วันที ่2 เมษายน 47 ผมไดไ้ปกบัชุดสำรวจปลวกและเชือ้รา ส่ิงทีไ่ดใ้นวนันีคื้อ รู้จกัวิธีเกบ็ตวัอย่างของเชือ้รา เหด็ และไลเคน
ในแต่ละอย่างก็จะมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง เช่น เห็ด ในการเก็บตัวอย่างของเห็ดก็จะต้องมีกล้องไปด้วย
เนื่องจากจะต้องมีการถ่ายภาพด้านหน้าด้านหลังของเห็ด เพื่อเป็นการง่ายต่อการคีย์ข้อมูลแล้วจะต้องมีกระดาษบันทึกรายละเอียดถึง
ข้อมูลของแหล่งที่พบ วัน เวลาที่พบ เมื่อได้ตัวอย่างครบและกลับมาที่พัก ส่วนในวันที่ 3 เมษายน นั้น ผมได้เดินสำรวจเกาะระ
กับทีมของท่านอาจารย์จำลอง เพ็งคล้ายได้ความรู ้เร ื ่องพรรณไม้มาเยอะมากๆ ทั ้งในด้านสรรพคุณต่างๆ ของพรรณไม้
และชื ่อของพรรณไม้  ในวันที ่ 4 ผมก็ตามทีมของอาจารย์ตุ ๊ก (ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์) ดูเรื ่องของสัตว์เลื ้อยคลาน
ได้ไปทางทิศใต้ของเกาะระ ได้พบกิ้งก่าบิน แย้ และจิ้งเหลนตัวเขียว ได้ทราบถึงพฤติกรรมของกิ้งก่าบินว่าเมื่อถูกจับมันจะทำ
เป็นแกล้งตาย เพื ่อทำให้เราตายใจแล้วมันก็ฉวยโอกาสหนีไป ในวันที ่ 5 ได้ไปกับชุดของพี ่ต ุ ๊ (พี ่สรินทิพย์)
ไปเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนบ้านปากจก วันนี ้ได้ไปที ่แหล่งศึกษา เพื ่อที ่จะศึกษาสิ ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในแปลงศึกษา
วันนี ้ก็ได้รู ้การใช้เข็มทิศ ชื ่อพรรณไม้ในป่าสะวันนาอีกหลายชนิด ในวันที ่ 6 ก็ได้เดินทางไปกับชุดของพี ่ตุ ๊เป็นวันที ่ 2
วันน้ีได้ไปศึกษาสิง่มีชีวิตบนชายหาด น้องๆ เขาเลอืกท่ีจะศึกษาปลูม ก็ได้ศึกษาถึงรูปลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ของปูลมว่าการเดนิ
กิน และอีกหลายๆ อย่าง น้องๆ ให้ความร่วมมือมาก และน้องๆ ก็ยังเรียนรู้ได้เร็ว ในวันที่มีการปิดค่าย ผมก็รู ้สึกหดหู่ใจ
ทีวั่นเวลาทำไมถงึเปลีย่นแปลงไวเหลอืเกนิ ความรูส้กึทีเ่คยสนกุกก็ลบัเศรา้ไดท้นัททีนัใด

สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ให้โอกาสผมได้มาศึกษาและสำรวจสิ่งต่างๆ บนเกาะพระ-
ทองแห่งนี้  ถ้าเกิดผมไม่ได้อาจารย์คอยสั่งสอนชี้นำผมก็คงจะไม่มีวันนี้ได้ และรวมไปถึงพวกพี่ๆ นสร. ที่คอยให้ความปลอดภัย
ในชวิีตแกผ่มดว้ย ขอขอบพระคณุมากครบั

นายศวัิฒน ์เดชอำไพ

ร่วมกบันอ้งๆ  ร.ร. บา้นปากจก
ศึกษาเรือ่งของปลูม

คณะสำรวจเกาะพระทอง
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   ทาน               โพง
                                                                                                                                   เฟื่อง

ซ่อน         มะ       หลาบ
     พิ       ตะวัน             ลำ

                                                                                       พุด
กุล        เรือง                ดาว     เซียน

        กุ

                                       กลิ่น            บาน

                    จำ             ฟ้า
ลิ

    ปี   ซ้อน       ดังงา              ยี่
                                        ชื่น

       กระ รัก       หุบ
  โป๊ย เร่

มุมน้ีมีรางวัล
โดย  หนดูา & พ่ีโอ๋Kwangtawai@chaiyo.com

สวัสดีค่ะน้องๆ สมาชกิสวนพฤกษศาสตร ์ ก็มาเจอกนัอีกแล้วนะคะในจลุสารฉบบัน้ี  พ่ีได้หาเกมมาใหน้้องๆ
ไดเ้ลน่กนัอกีแลว้นะคะ  เปน็เกมงา่ยๆ คะ่  แคใ่หน้อ้งๆ ช่วยลากเสน้จบัคูช่ื่อดอกไม ้ใหถู้กตอ้งตรงกนั นอ้งๆ ทกุคน
ตอ้งเลน่ไดแ้นน่อนเลยนะคะ  แตพ่ี่ตอ้งขออธบิายรายละเอยีดกอ่นนะคะ
กติกา

1. ลากเสน้โยงชือ่ดอกไมท้ีใ่หม้านีเ้ขา้ดว้ยกนั
2. ตอ้งลากเปน็เสน้ตรงตามแนวตาราง (แนวตัง้หรอืแนวนอนเทา่นัน้)  ห้ามลากเสน้ทแยง
3. ห้ามลากเสน้ซอ้นกนัในตารางและหา้มลากเสน้ตดักบัเสน้ทีล่ากไวแ้ลว้
4. ลากใหค้รบทกุชือ่ทีร่ะบมุา

ชื่อดอกไม้ที่กำหนดให้
1. ทานตะวนั  2. มะล ิ 3. ซอ่นกลิน่  4. จำป ี 5. โปย๊เซยีน  6. พิกลุ  7. รักเร ่ 8. กระดงังา  9. พุดซอ้น  10. ดาวเรอืง
11. เฟือ่งฟา้  12. บานชืน่  13. ย่ีหุบ  14. กหุลาบ  15. ลำโพง

ท่ีปรึกษาทางวชิาการ :   ศ.พิเศษ ประชิด วามานนท์ ผศ. จิรายุพิน จันทรประสงค์ ศ. ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ คณะอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะอาจารยภ์าควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ผลิตที่ : ฝ่ายผลติสือ่กราฟกิ โครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ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


