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โรงเรียนบ้านเจาะกือแย จังหวัดปัตตานี

 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านเจาะกือแยะ ต�าบลตะบิ้ง  อ�าเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  94110  โทร 073-35436 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  เนื้อที่ 6 ไร่   ก่อตั้งมาเป็นเวลา 77 ปี ผู้อ�านวยการโรงเรียน

คนปัจจุบัน ชื่อ นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขาศึกษา

ศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   โทรศัพท์ 081-

766-8970 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 

ปี ปัจจุบันมีครูผู้สอนทั้งหมด 24 คน และนักเรียน 390 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค�าขวัญของโรงเรียนคือ ศึกษาดี มีคุณธรรม น�าวินัย   

 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากอ�าเมืองปัตตานีเป็นระยะทาง 

50 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ใน  3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้  

ส่วนใหญ่นักเรียนเป็นเด็กที่อยู่ภายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีการอยู่ร่วมกันมาเป็น

เวลานาน การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ศึกษา  โดยน�าโครงการต่างๆ ที่เข้ามาช่วยพัฒนาการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน

ให้มีความรู้และทักษะมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ตามหนังสือส�านักงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ที่ พว ๐๐๐๑ (อพ.) ๔๓๖๗/๒๕๕๕    ลง

วันที่ 23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555   รหัสสมาชิกคือ 7-94110-002  โดยมีการด�าเนิน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ภาย

ใต้การสนับสนุนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะบิ้ง ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และ

ในปี 2556  ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับป้ายสนองพระราชด�าริฯ ในงาน
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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชด�าริฯ เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์  ต�าบลท่ากระดาน  อ�าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” น�าเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกกลุ่มสาระ 

โดยมีพืชศึกษา คือ แคบ้าน ภาษาถิ่นคือ แคบ้าน ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการดังกล่าว จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม  2556  หลังจากการได้รับ

พระราชทานป้ายสนองพระราชด�าริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนยังคงมีการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท�าให้โรงเรียน นักเรียน ครู ตลอดจนชุมชน ได้เรียนรู้เป้าหมาย

ของการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้ร่วมกันกับชุมชนและองค์กรภายนอก ประชุมและวางแผนการด�าเนินงาน และ

ลงมือปฏิบัติร่วมกัน ผลจากการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท�าให้นักเรียนได้รู้จักชื่อต่างๆ ของพรรณไม้ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ได้

ฝึกการบันทึกข้อมูลและได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง เช่น การสังเกต การใช้เครื่องมือ การใช้ภาษา และการวาดภาพระบายสี 

อีกทั้งส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง มี

ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความอดทน มีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ 

และด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป

ต่อ

 ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้จัดการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2557  เขตภาคใต้ตอนล่างและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียน มอ. 

วิทยานุสรณ์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา น�าโดยท่านที่ปรึกษาประสานงานฯ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ เชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มฯ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 212 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร 19 คน และครู 193 คน                

 
การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2557

เขตภาคใต้ตอนล่าง และ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผศ. ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ และเจ้า

หน้าที่ อพ.สธ. พบปะกับคณะครู โรงเรียนสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางสาวปิยะเนตร  พึ่งพา เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. บรรยาย

แนวทางการบริหารการจัดการ และการด�าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

แจ้งข่าว : ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดท�าหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่ง

ประเทศไทย” เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เนื้อหา ชื่อพรรณไม้ ชื่อพฤกษศาสตร์ 

ชื่อวงศ์ และชื่อสกุล ได้รับการทบทวน ตรวจสอบแก้ไข ตามความก้าวหน้าด้านอนุกรมวิธานพืชของโลก 

เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://web3.dnp.go.th/botany ซึ่งผุู้ใช้สามารถ 

download มาใช้ได้ จึงแจ้งมาเพื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่านทราบและน�ามาใช้ประกอบ

การศึกษาข้อมูลพรรณไม้และอ้างอิงได้ 
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ประมวลภาพ :

 ในการประชุมกลุ่มฯ ครั้งนี้ โครงการฯ ได้เชิญคณะครูโรงเรียนสมาชิกฯ ต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร

ฝึกปฏิบัติให้กับโรงเรียนสมาชิกอื่นๆ ด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยคณะ ครู อาจารย์ ที่มีความสนใจและเรียน

รู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากวิทยากรในฐานต่างๆ จุดประสงค์ในการจัดการประชุมกลุ่มในครั้งนี้ 

เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง

เป็นการฝึกคณะครูร่วมกันเป็นวิทยากรในการน�าเสนอผลงาน วิธีการต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดหรือสอนให้

กับนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนสมาชิกฯ ในการด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปี 2558 ต่อไป

คณะครู วิทยากรบรรยายแนวทางการด�า เ นินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ�าฐานองค์ประกอบที่ 1-5

คณะครูร ่วมกันปฏิบัติการท�าใบงานการด�าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนประจ�าฐานองค์ประกอบที่ 1-5

คณะครูร่วมกันปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

องค์ประกอบที่ 3 ศึกษาโครงสร้างภายในของพืช

ครูโรงเรียนสตรียะลา น�าเสนอผลงานจากการปฏิบัติการงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในองค์ประกอบที่ 4 การรายงาน

ผลการเรียนรู้

วิทยากรสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและผู ้

ร่วมปฏิบัติ น�าเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 5 องค์

ประกอบ  ในการประชุมกลุ่มในแต่ละฐาน
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

piyarat@rspg.org

เยี่ยมหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริ 

ภาคเอกชน ในเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 น�าทีมงานสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.  ไปท�าโครงการวิจัยเรื่องของเต่าทะเล ที่เกาะทะลุ อ�าเภอ

บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเยี่ยมหน่วยงาน มูลนิธิมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ขอร่วมสนองพระ

ราชด�าริ อพ.สธ.  ในส่วนของภาคเอกชน ในคราวเดียวกัน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและโดยเฉพาะคนใน

ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอง หรือในส่วนอื่น ๆ มีกิจกรรมที่ส�าคัญคือกิจกรรมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล ตลอดจนสนับสนุน

โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มูลนิธิฯ สนับสนุนให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภาย

ใต้การสนองพระราชด�าริ อพ.สธ. ท�าการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะกับทางชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท�าโครงการเข้ามาศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล เพื่อกลับคืนสู่ท้องทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ 

 ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2557  ที่บริเวณอ่าวใหญ่ เกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นาย          

พรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการ อพ.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ "ช่วยให้รอด เลี้ยงให้โต ปล่อยสู่ทะเล" ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปล่อยเต่ากระซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์จ�านวน 90 ตัวคืนสู่ท้อง

ทะเลในท้องทะเลอ่าวไทย โดยมีนายปรีชา ปานประเสริฐ ปลัดอ�าเภอบางสะพานน้อย นายปรีดา เจริญพักตร์  ประธานมูลนิธิฟื้นฟู

ทรัพยากรทะเลสยาม  สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และตัวแทนโรงเรียนในอ�าเภอบางสะพาน และอ�าเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมปล่อยเต่า

ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และขอ

ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ หายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน 

 นอกจากนั้นกิจกรรมที่น่าสนใจของมูลนิธิฯ คือ โครงการ การปลูกปะการังโดยใช้ท่อพีวีซี สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานปลูกปะการังเขากวางบนแปลงท่อพีวีซี  เปิดฤกษ์โครงการ  “วีถีไทย  ร่วมใจ

ปลูกปะการัง  80,000  กิ่งที่เริ่มต้น  เพื่อล้นเกล้า”  เมื่อปี 2551 ณ  จังหวัดชลบุรี  เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวโรกาสมีพระชนมพรรษา  

80  พรรษา  พร้อมกับการปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทยให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนัก  ด้วยปนิธานอันแน่วแน่  ท�าให้เกิด

โครงการฯ ขยายผลมาที่ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเหตุที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวบางสะพานและเกาะทะลุ  ถูกท�าลายด้วยการท�าประมง

แบบผิดกฎหมาย  ทั้งระเบิดปลา  ใช้เครื่องมือหาปลาที่ท�าลายธรรมชาติแวดล้อม  เป็นปัญหาที่สั่งสมยาวนานมากกว่า 20  ปี  ส่งผล

ให้แนวปะการังที่เคยอุดมสมบูรณ์  ได้รับผลกระทบและตายลงกว่า  20%  โดยผลเสียที่ว่ายังขยายตัวท�าให้สัตว์น�้าในบริเวณนี้ลดน้อยลง  

จนท�าการประมงไม่คุ้มทุนเหลือเพียงแค่พอจับกินได้ในครัวเรือนเท่านั้น การปลูกปะการังจึงเป็นกิจกรรมส�าคัญในการช่วยให้ทะเลในแถบ

นี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้  เนื่องจากปะการังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ  มีหน้าที่ส�าคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน น�าไปสู่การ

สูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลต่าง ๆ ได้

 งานตรงนี้เห็นได้ชัดว่า ไม่สามารถท�าได้ด้วยหน่วยงานเดียว อพ.สธ. ตระหนักตรงนี้ จึงน้อมน�าแนวทางพระราชด�าริไปยังหน่วย

งานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ช่วยกันจุดประกายความคิด สร้างจิตส�านึกให้กับประชาชนชาวไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร

ของแผ่นดินไทยที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป

หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/kohtaluvillage
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คูนดอกขาว
ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 ท่านผู้อ่านหลายท่านคุ้นเคยแต่คูน หรือ “ราชพฤกษ์” ซึ่งเป็นต้น

ไม้ประจ�าชาติไทย  ที่มีดอกสีเหลืองอร่าม โดยเฉพาะหน้าร้อน แต่หลาย

ท่านไม่เคยเห็น “คูนดอกขาว”  ยิ่งไปกว่านั้นคูนดอกขาวมีสองชนิดอีกด้วย

คือ แบบมีดอกมีกลิ่นหอมและดอกไม่มีกลิ่นหอม โดยทั้งสองชนิดมีลักษณะ

ต้นและดอกเหมือนกัน คูนดอกขาว เป็นลูกผสมระหว่างกัลปพฤกษ์ (Cas-

sia bakeriana) หรือ Pink shower  กับ คูนดอกเหลือง หรือราชพฤกษ์ 

(Cassia fistula) บางต�าราบอกว่าเป็นลูกผสมของชัยพฤกษ์ (Cassia ja-

vanica) หรือ Apple blossom cassia  กับ คูนดอกเหลือง หรือราชพฤกษ์ 

(Cassia fistula)
 คูนดอกขาว ชนิดดอกหอม หรือ Cassia x nealiae จะอยู่ในประเภทเดียวกับคูนสายรุ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าเมือง

โฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย เรียกว่า Rainbow shower ซึ่งจะมีโทนสีเหมือนสายรุ้งเวลามองไกล ๆ เช่นเป็นสีชมพูอมสีส้ม

อ่อน ๆ หรือสีเหลืองอ่อนมาก ๆ  และก็เป็นแบบสีขาวเป็นส่วนใหญ่ ก็คือเป็นคูนดอกขาว หรือ White shower

 ต้นคูนดอกขาวเป็น ไม้ยืนต้นและผลัดใบ สูงประมาณ 10 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อย

ประมาณ 8 คู่ เป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนมน สีเขียวสด  ส่วนช่อดอก เป็นช่อขนาดใหญ่ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอก

ยาวประมาณ 1 ฟุต ซึ่งจะมีขนาดอาจไม่ยาวเท่าช่อของดอกคูนสีเหลือง ช่อกว้างประมาณ 10 ซม. มีกลีบเลี้ยงเป็นรูปรีแกมรูป

ไข่หรือรูปไข่กลับด้าน กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปมนรีกว้างและใหญ่กว่ากลีบดอกคูนดอกเหลือง  

 ดอกคูนมีสีขาวสดใส  แต่ละกลีบจะมีลายประเป็นเส้นสีน�้าตาล ขณะดอกตูมบริเวณปลายช่อดอกจะเป็นสีเหลือง  บาง

ชนิดดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายกลิ่นดอกบัวหลวง ต้นคูนดอกขาวมีผลเป็นฝัก แต่จะติดฝักน้อยกว่าพืชในสกุลเดียวกัน ไม่ว่า

จะเป็นราชพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ และมีขนนุ่ม ๆ ที่ฝัก และมีเมล็ด จะดอกออกช่วงเดือน หน้าหนาวจนหมดหน้าร้อนของ

ปี ขยายพันธุ์ด้วยวิธีติดตา ตอนกิ่ง เสียบยอด จะท�าให้สีของดอกไม่เปลี่ยน ถ้าขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นสีของดอกจะไม่ขาวเหมือน

เดิม แต่อาจจะได้ดอกสีแปลก ๆ เพิ่มขึ้นก็ได้

 ยังไม่มีรายงานสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยเฉพาะส�าหรับคูนดอกขาว แต่สรรพคุณสมุนไพรของต้นพ่อแม่คือ ดอก

คูนสีเหลือง หรือราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าชาติไทยนั้นสรรพคุณสุดยอดที่สุดคือ แก้ท้องผูก เป็นยาระบาย เป็นที่ทราบกันดี 

โดยรับประทานส่วนฝักแก่ มีสารแอนทราควิโนน (anthraquinone glycoside) เป็นตัวยาระบายไม่มวนท้องและสามารถใช้ได้

ในสตรีมีครรภ์วิธีและปริมาณที่ใช้คือน�าเนื้อในของฝักแก่ก้อนเท่าหัวแม่มือ (ประมาณ 4 กรัม) น�้า 1 ถ้วยแก้วต้มกับน�้าใส่เกลือ

เล็กน้อย ดื่มก่อนนอนหรือตอนก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว 

 ราคากิ่งตอนของคูนดอกขาวในท้องตลาดค่อนข้างแพงกว่าคูนชนิดอื่นสามถึงห้าเท่าตัว จัดเป็นพรรณไม้ที่น่าสนใจ

เหมาะส�าหรับปลูกไว้ในสวนสาธารณะ หรือบ้านที่มีสวนหรือบริเวณเพื่อความสวยงาม และไม่ต้องร�าคาญเรื่องฝักของคูนดอก

ขาวมากนัก แต่ก็คงยังมีใบและดอกร่วงตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

เอกสารอ้างอิง

1. http://ntbg.org/plants/plant_details.php?plantid=2457 

2. http://www.thairath.co.th/content/302102

3. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_05_1.htm

4. ภาพจาก บก.มูลนิธิหมอชาวบ้าน
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ผักไผ่/ผักแพว Polygonum odoratum Lour.

POLYGONACEAE

ชื่อพื้นเมือง  จันทน์โฉม พริกม้า หอมจันทน์

วิธีท�า

ล้างปลาให้สะอาด เอาไปย่างไฟกลางๆ  พอสุกคั่วต่อไปอีกนิดให้เนื้อปลาแห้งฟู

ยีเนื้อปลาที่คั่วแห้งฟู

ท�าพริกลาบ  น�าพริกแห้งเม็ดเล็กใหญ่ หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ กะปิเผา    มะแหลบ 

มะแขว่น ดีปลี เม็ดผักชี เอาทุกอย่างไปคั่ว แล้วเอามาโขลก  ใส่เกลือนิดหน่อย

น�าพริกแกงที่ได้ไปผัดน�้ามันให้หอมก่อนน�าไปคลุกเนื้อปลา

น�ากระเทียม หอม ตะไคร้ ไปเจียวน�้ามัน  (เครื่องเจียว)

น�าเนื้อปลาที่คั่วแห้งฟู มาคลุกกับพริกลาบ ปรุงรสเพิ่มด้วยน�้าปลา  ได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องเจียว

ทั้งหลาย ใส่ผักชีต้นหอม ผักแพว สะระแหน่ซอย คลุกทุกอย่างรวมกัน ทานร่วมกับผักสดๆ 

ข้าวเหนียวอุ่นๆ ค่ะ

ส่วนผสม

1. ปลาทับทิมแล่เนื้อ

2. พริกแห้งเม็ดเล็กใหญ่ 

3. หอมแดง 

4. กระเทียม 

5. ข่า 

6. ตะไคร้

7. กะปิเผา  

8. ผักมะแหลบ 

9. มะแขว่น

10. ดีปลี 

11. เม็ดผักชี 

12. ผักชี  

13. ต้นหอม

14. ผักแพว 

15. สะระแหน่ซอย

สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ อากาศก็เริ่มเปลี่ยน ดูแลสุขภาพตัวเองและคนข้างกายด้วยค่ะ 

ปีใหม่นี้เรามาท�าอาหารที่เป็นชื่อมงคลกันบ้างนะคะ สรรหามาฝากพบสูตรลาบปลา จึงน�ามาฝาก

สมาชิกค่ะ ลองท�าสูตรนี้ดูนะคะ  “ลาบปลาสมุนไพร”

ทั้งต้น  มีรสเผ็ดร้อน น�ามาปรุงเป็นยาได้ทั้งรากต้น ใบ ดอก ช่วยขับลม ท�าให้เจริญอาหาร สารที่มีรสเผ็ดชื่อ polygodia   กินกับ

อาหารรสจัด  ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ เช่น น�้าพริก ลาบ ก้อย

คราบเกาะที่ถ้วยกาแฟ ถ้วยกาแฟเมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดคราบเกาะที่ก้นถ้วยเป็น

คราบเหลืองๆ ออกสีน�้าตาล เพียงแค่น�ามะนาวมาบีบใส่ในถ้วย ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วน�า 

ไปล้างออก คราบเหลือง ๆ จะหลุดออกท�าให้ล้างออกได้ง่ายไม่ต้องเปลืองแรงค่ะ 

 “ลาบปลาสมุนไพร”
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ตอนที่ 5

Ceratium massiliense (Gourret) Jorgensen 

ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังเซลล์หนา เขาทั้งสามอันยาว ส่วนปลายของเขาบนอิพิทีคาเอนไปทางขวาขอบเซลล์ด้านขวาโค้ง

และนูนส่วนด้านซ้ายค่อนข้างตรง ส่วนโคนของเขาบน ไฮโพทีคาทั้งสองอันโค้งลงไปทางด้านท้ายของเซลล์จากนั้นวกกลับไป

ทางเดียวกับเขาบนอิพิทีคาและกางออกท�ามุมแหลมกับแกนตั้งของเซลล์ ขอบด้านนอกของโคนเขาบนไฮโพทีคาหยักเป็นฟัน

เลื่อย ส่วนท้ายของเซลล์ขอบเฉียงขึ้นไปทางด้านขวา 

สถานภาพ:  พบได้ทั่วบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

Ceratium schmidtii Jorgensen 

ลักษณะ:  เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังเซลล์ไม่มีลวดลาย เขาบนอิพิทีคาเรียวยาวและปลายตัด ความยาวของเขาบนไฮโพทีคาทั้งสอง

ข้างน้อยกว่าความยาวเซลล์และมีปลายแหลม ส่วนปลายของเขาบนไฮโพทีคาโค้งงอเข้าหาเซลล์ ส่วนท้ายของเซลล์เฉียงขึ้นไป

ทางซ้าย

สถานภาพ: พบได้น้อยบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
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อ่ำนต่อฉบับหน้ำ

Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid

ลักษณะ:  เซลล์ขนาดเล็ก มีผนังหุ้มเซลล์ เขาทุกอันเรียวยาว ความยาวของเซลล์มากกว่าความกว้าง เขาบนอิพิทีคายาวตรง 

เขาบนไฮโพทีคาท้ังสองอันกางออกจากเซลล์โดยช้ีลงไปทางด้านท้ายเซลล์และโค้งเป็นวงกว้างวกกลับไปในทิศทางเดียวกับเขา

บนอิพิทีคา ขอบด้านนอกที่ส่วนโค้งของเขาบนไฮโพทีคาทั้งสองอันมีหนามเล็ก ด้านท้ายของเซลล์เฉียงขึ้นไปทางขวา

สถานภาพ:   พบทั่วไปบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

Ceratium vultur Cleve f. sumatranum (Karsten) Sournia

ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังเซลล์หนา อิพิทีคาสั้นกว่าไฮโพทีคา เขาทั้งสามอันมีขนาดใหญ่ เขาบนอิพิทีคายาว ส่วนโคนตรง

ไปสักระยะหนึ่งจากนั้นจะโค้งไปทางขวา ส่วนปลายจึงเอนไปทางขวาเสมอ ด้านท้ายของเซลล์ขอบเฉียงไปทางขวา เขาบนไฮโพ

ทีคาข้างขวา กางออกไปทางด้านข้างของเซลล์ ส่วนข้างซ้ายชี้ไปทางด้านท้ายก่อนวกขึ้นไปในทิศเดียวกับเขาบนอิพิทีคา 

สถานภาพ:  พบน้อยบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
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โลกของรา

World of FungiEt cetera โดยพี่เจ nutthaporn@rspg.org

 สวัสดีค่ะ พบกันในฉบับสุดท้ายของปี 2557 นะคะ พี่ลองกลับไปดูบทความฉบับเก่าๆพบว่าตั้งแต่เขียนมาพี่ยังไม่เคย

แนะน�าราให้น้องๆฟังกันอย่างเต็มรูปแบบเสียที ฉบับนี้เลยอยากพาน้องๆมาท�าความรู้จักกับโลกของราอย่างใกล้ชิดสักนิดนะ

คะ 

 เมื่อเอ่ยถึงรา หลายคนอาจจะสงสัยว่ารานั้นมีอะไรบ้าง รา หรือ Fungus (fungus เป็นเอกพจน์ แต่ถ้าในรูปพหูพจน์

จะใช้ว่า fungi ค่ะ) นั้นรวมไปถึงราเส้นสายและยีสต์ค่ะ ตัวเห็ดที่น้องๆเห็นกันนั้นก็คือราเส้นสายที่เจริญงอกงามเป็นดอกเห็ดนั้น

เองค่ะ  

 ราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอต Eukaryotic หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane) [ต่าง

กับแบคทีเรียที่เป็นสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอต (prokaryote) ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส] ส่วนรูปร่างของรานั้นมี 2 รูปแบบคือ หลายเซลล์ 

(multicellular)  ได้แก่ ราเส้นสาย (mold)   และเซลล์เดียว (unicellular) ได่แก่ ยีสต์ (yeast) 

ภาพแสดงลักษณะของเชื้อรา ยีสต์เป็นเซลล์เดียว (ซ้าย) ราเส้นสาย (ขวา)

 รานั้นไม่เหมือนพืชนะคะ เราอาจเห็นว่าราบางชนิดมีสีเขียว แต่มันก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้   

แต่เส้นใยราจะปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยอาหารที่อยู่รอบๆแล้วจึงดูดซึมกลับเข้าไปใช้ในเซลล์ และราสะสมอาหารในรูป 

glycogen  รานั้นจะสร้างเส้นใย (hypha/hyphae) และสร้างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายและพออยู่รวมกันมากๆจะเรียกว่าไมซีเลียม 

(mycelium) เส้นใยรามี 2 แบบคือ มีผนังกั้น (septate) และไม่มีผนังกั้น (aseptate)  โดยผนังเซลล์ของรานั้นมีส่วนประกอบ

ของไคติน (chitin) หรือเซลลูโลส (cellulose)
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ภาพแสดงโครงข่ายไมซีเลียม        ภาพแสดงลักษณะเส้นใยรา มีผนังกั้น(ซ้าย) ไม่มีผนังกั้น (ขวา)

ส่วนการสืบพันธุ์ของรามีหลายวิธี ได้แก่ 

1. การแตกหัก (Fragmentation) เกิดจากการที่เส้นใหญ่หักออกเป็นท่อน และเจริญเป็นราต่อไปได้

2. การแตกหน่อ (Budding)  พบได้ในยีสต์ทั่วไป 

3.  การแบ่งตัว (Fission) คือ การแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน แต่ละเซลล์จะคอดเว้าตรงกลางและหลุดออกจากกันเป็น 2 เซลล์ พบ

ได้ในยีสต์บางชนิดเท่านั้น 

4. การสืบพันธุ์ไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)  เช่น สร้างโคนิเดีย (conidia)

5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)  เกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์  

 ในปี ค.ศ. 1991 Professor Hawksworth ได้ประมาณไว้ว่าในโลกนี้มีเชื้อราประมาณ 1.5 ล้านชนิด แต่มนุษย์รู้จัก

และท�าการศึกษาเพียง 69,000 ชนิดหรือประมาณ 5 % เท่านั้น และเพราะเชื้อรามีจ�านวนและความหลากหลายมากนั่นเองจึง

เป็นที่มาที่ท�าให้เกิดการศึกษาเชื้อรานะคะ จากรูปแสดงให้น้องๆเห็นว่าเชื้อรามีความหลากหลายทางสปีชีส์เป็นรองก็เพียงแต่

แมลงเท่านั้น

ภาพแสดงความหลากหลายทางสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตบนโลก 

อ่านต่อฉบับหน้า
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พืชพรรณน่ารู้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ :

ตอนที่ 18 ขิง
บัวน�้าบุศย์ aroonratm@hotmail.com

 เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว พืชพรรณน่ารู้ฯ ในฉบับนี้จึงขอน�าเสนอเกี่ยวกับ 

“ขิง” สมุนไพรคลายหนาวยอดนิยม อุณหภูมิที่ลดต�่าลงในช่วงนี้อาจท�าให้เรา

เป็นหวัดได้ง่าย การจิบน�้าขิงร้อน ๆ นอกจากจะช่วยคลายหนาวได้ชะงัดนัก

แล้ว ยังสร้างสมดุลให้ร่างกาย ช่วยขับเหงื่อขับลมอีกด้วย ขิงนั้นเป็นทั้งสมุนไพร

และเครื่องเทศ นอกจากใช้ท�าเป็นเครื่องดื่มแล้ว ยังนิยมใช้แต่งกลิ่นอาหาร เพิ่ม

รสชาติ และดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ และจะนับว่าขิงเป็นผักสวนครัวด้วยก็ได้ 

เพราะเหง้าขิงทั้งสดและดอง หน่ออ่อน หรือแม้กระทั่งช่อดอกอ่อน สามารถใช้

เป็นผักแกล้ม ประกอบอาหาร และท�าขนมหวานได้มากมายหลายอย่าง ขิงเป็น

ไม้พื้นเมืองของเอเชีย คนไทย จีน และอินเดีย รู้จักใช้กันมานานกว่า 4,400 ปี

แล้ว กลิ่นและรสที่หวานและเผ็ดร้อน ท�าให้ขิงเป็นเครื่องเทศที่ได้รับความนิยม

อย่างมาก มีชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่า “sringavere” หมายถึง มีรูปร่าง

เหมือนเขาสัตว์ ซึ่งในที่นี้ก็คือรูปร่างของเหง้านั่นเอง

    ขิงนั้นมีชื่อเรียกอื่น ๆ  ที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ได้แก่ ขิงแกลง ขิงแดง ขิงเผือก และสะเอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale 

Roscoe ชื่อสามัญคือ Ginger จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงเต็มที่ประมาณ 1 ม. เหง้าใต้ดินมีกลิ่นหอม มี

เปลือกสีน�้าตาลอ่อน ๆ ส่วนเนื้อในสีขาวนวลแกมเหลือง ล�าต้นเหนือดินเป็นล�าต้นเทียมที่เกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียง

สลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบแผ่เป็นกาบ ดอก ออกเป็นช่อ โดยจะแทงออกจากเหง้า มีใบประดับ

สีเขียวอ่อน ดอกย่อยไม่มีก้าน กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ผลเป็นผลแห้ง มี 3 พู  ขิงนั้นเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกในเอเชียเขตร้อนมาแต่

โบราณ อาจปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อการค้า ไม่พบขึ้นในป่าธรรมชาติ ต้นก�าเนิดของขิงนั้นไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจมี

แหล่งก�าเนิดในอินเดีย และมีการกระจายพันธุ์ไปทั่วดินแดนเอเชียแขตร้อนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันนี้มีการปลูกขิงในเขต

ร้อนชื้นทั่วโลก

ประโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพรทั่ว ๆ ไปของขิง  

    เราสามารถน�าขิงมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขิงอ่อน ขิงแก่ หรือขิงสด ขิงแห้ง ขิงดอง ขิงผง ขิงเป็นทั้งเครื่องเทศ 

เครื่องปรุง และเป็นผักที่อาจรับประทานสดเป็นเครื่องเคียง เช่น ขิงสดหั่นเต๋าเป็นเครื่องเคียงของเมี่ยงค�า หรือขิงดองแกล้มกับไส้กรอก

อีกสาน และข้าวหน้าเป็ด หรือน�ามาใช้ปรุงอาหาร เช่น ไก่ผัดขิง ย�าแหนม ย�ากุ้งแห้ง แกงฮังเล  ต้มส้ม  ใช้โรยหน้าปลานึ่ง โจ๊ก หรือผสมใน

น�้าจิ้ม เช่น น�้าจิ้มข้าวมันไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ขิงยังใช้เป็นส่วนผสมในขนมหวานทั้งไทยและเทศหลากหลายชนิด เช่น มันเทศต้ม ขนมปัง 

เค้ก คุกกี้ พาย หรือน�าไปท�าเครื่องดื่ม เช่น เบียร์ขิง และโซดาขิง ฯลฯ

ลักษณะวิสัย ใบ และช่อดอกขิง

 (ภาพจาก พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2539)

เหง้าขิงอ่อน

(ภาพจาก tayatfarm.com)

เหง้าขิงแก่สด 

(ภาพจาก ชยันต์ พิเชียนสุนทร 

และวิเชียร จีรวงส์. 2547)

เหง้าขิงแห้ง 

(ภาพจาก ชยันต์ พิเชียนสุนทร 

และวิเชียร จีรวงส์. 2547)
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 ในด้านการใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรนั้น ในอินดียโบราณ ขิงเป็นรู้จักกันดีในภาษา       

สันสฤตว่า “vishwabhesaj” ซึ่งหมายถึง เป็นยาอเนกประสงค์ ใช้รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ลม

ในล�าไส้ และกระตุ้นการไหลเวียนบริเวณปลายมือปลายเท้า ในกรีกและโรมัน ได้มีการน�าเข้าขิงจาก

ตะวันออก ใช้รับประทานเพื่อรักษาปรสิตในล�าไส้ กระตุ้นระบบย่อยอาหาร บรรเทาอาการคลื่นไส้

อาเจียน และรักษาโรคหวัด ไข้ และหลอดลมอักเสบ ทั้งนี้ในยุคกลางนั้นขิงได้รับการยกย่องสูงมาก

ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นพืชจากสวนอีเดนเลยทีเดียว ในสมัยใหม่นี้ นิยมรับประทานขิงเพื่อป้องกันและ

รักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีและไม่มีผลข้างเคียง 

เช่น อาการง่วงซึมและปากแห้ง เหมือนกับยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ขิงยังสามารถบรรเทาอาการ

คลื่นไส้หลังการผ่าตัด คลื่นไส้จากการแพ้ท้อง และการท�าเคมีบ�าบัดรักษามะเร็งได้อีกด้วย เหง้าสด

ใช้เคี้ยวรักษาอาการเจ็บคอ ชาขิงช่วยรักษาไข้ แก้หวัด แก้ปวดศีรษะ และปวดท้องประจ�าเดือน

 ในต�ารายาไทย ขิงแก่รสหวาน เผ็ด ร้อน ใช้ได้ทั้งเหง้าสดและแห้ง หรือผงขิงแห้งก็ได้ แก้

ไข้ แก้ไอ แก้เสมหะ แก้ลม แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียนอาเจียน บ�ารุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร ขับเหงื่อ 

ขับน�้านม แก้หอบหืด เพิ่มภูมิคุ้มก้น กระตุ้นการงอกของเส้นผม ท�าให้ความจ�าดีขึ้น ช่วยบรรเทา

อาการปวดท้องเกร็ง น�้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากเหง้าขิงนั้นมีองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ

แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของหนอง ขับลม และการะตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล�าไส้

ขิงในบัญชียาหลัก

    เหง้าขิง ผสมในยาหอมอินทจักร์ (ยาผง ยาเม็ด) — แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด ผสมในยาธาตุบรรจบ (ยา

แคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน) — บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ 

เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ ผสมในยาประสะกะเพรา (ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล) — ขับลม บรรเทา

อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ผสมในยามันทธาตุ (ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล) — บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ธาตุไม่ปกติ ผสม

ในยาสันฑะฆาต (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน) — แก้เถาดาน ท้องผูก ผสมในยาริดสีดวงมหากาฬ (ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยา

แคปซูล) — บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก ผสมในยาประสะไพล (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน) — รักษาอาการระดูมา

ไม่สม�่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน ขับน�้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ผสมในยามันทธาตุ ยาประลัย

กัลป์ (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด) — ขับน�้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ผสมในยาไฟห้ากอง (ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด) — ขับ

น�้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ผสมในยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน (ยาน�้า) — บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ผสมในยาปราบชมพู

ทวีป (ยาแคปซูล ยาลูกกลอน) — บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการเนื่องจากการแพ้อากาศ ผสมในยากษัยเส้น (ยาลูกกลอน) 

— บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผสมในยาธรณีสันฑะฆาต (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน) — แก้

กษัยเส้น น�้าขิงต้ม ใช้เป็นน�้ากระสายยา ส�าหรับยาหอมอินทจักร์ (กรณีแก้ลมจุกเสียด) ผงเหง้าขิง ท�ายาขิง (ยาแคปซูล ยาชง ยาผง) — 

บรรเทาอาการท้องอืด แน่นจุกเสียด ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ หรือหลังจากการผ่าตัด

เอกสารอ้างอิง
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เครื่องดื่มขิง 

ภาพจาก price.salespider.com

ขนมปังขิง ภาพจาก 

goodthymesandgoodfood.com

ไก่ผัดขิง

ภาพจาก eatingthaifood.com
ปลานึ่งโรยขิงซอย

ภาพจาก pim.in.th

ขิงดอง

ภาพจาก thai.alibaba.com
มันต้มขิง

ภาพจาก pim.in.th
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เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(jiant_antz@hotmail.com)

ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

 องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 วันที่ 27-31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมปฏิบัติการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้อง

ถิ่น รุ่นที่ 1 / 2558 โดยมีนายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นผู้อ�านวยการการฝึกอบ

รมฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ซึ่งได้เรียนรู้ในเรื่องข้อมูลพื้นฐานชุมชน การประกอบอาชีพ ข้อมูลทางกายภาพ ประวัติชุมชน การใช้ประโยชน์จากพืช 

สัตว์ และชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรโบราณคดี 

 บ้านปะอาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรมท�านา เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และ

การท�าหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ต�านานการท�าเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว จากค�าบอกเล่า

ของชาวบ้านกล่าวว่า การท�าเครื่องทองเหลืองเริ่มท�าตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ 210 ปีผ่านมาแล้ว โดยได้รับการถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากหนองบัวล�าภู ซึ่งกรรมวิธีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นแบบ “วิธีขี้ผึ้งหาย” ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

สมัยโบราณที่ท�าสืบต่อกันมาเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานและมีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องส�าริดโบราณที่

ขุดค้นพบที่บ้านเชียง ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน

 ขั้นตอนแรกจะเป็นเตรียมดิน โดยน�าดินโพน

มาต�าให้ละเอียดผสมกับมูลวัวและแกลบ คลุกเคล้า

จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน น�ามาปั้นหุ่นต้นแบบหรือพิมพ์ 

จากนั้นน�าดินท่ีต�าจากข้ันตอนแรกมาปั้นเป็นหุ่นให้มี

รูปร่างตามที่ต้องการ น�าไปตากแดดให้แห้งก่อนกลึง

และน�าขี้ผึ้งที่ฉีดออกเป็นเส้นเหมือนด้ายมาพันรอบ

หุ่นให้ได้รูปทรงแล้วจึงน�าไปแต่งขี้ผึ้งให้ผิวเรียบ พิมพ์

ลายบนพื้นผิวขี้ผึ้งซึ่งเสมือนผิวงานจริง เมื่อหล่อเป็น

ชิ้นงานเสร็จต้องท�าสายชนวนโผล่ยื่นออกมา เพื่อเป็น

ทางให้น�้าโลหะไหลว่ิงไปได้สะดวกท่ัวถึงกันตลอดชิ้น

งาน ท�าให้ได้งานหล่อที่สมบูรณ์ไม่มีรูพรุน โอบด้วย

ดินเหนียวละเอียดท่ีได้จากดินจอมปลวกผสมกับมูล

วัว ช่างพื้นบ้านเรียกว่า “โอบเพ็ด” หมายถึง ขั้นตอน

การใช้ดินผสมมูลวัวโอบ หรือพอกหุ้มหุ่นหลังจากที่ท�า

ลวดลาย 

 ขั้นตอนต่อไปคือ “โอบเบ้า” หมายถึงการ

ใช้ดินเหนียวผสมแกลบ โอบหรือหุ้มเบ้าให้สามารถตั้ง

วางบนดินเพื่อเทหล่อได้ น�าเบ้าหรือสุมเบ้ามาเผาเพื่อ

ให้ขี้ผึ้งละลายออก คว�่าปากเบ้าลงเพื่อให้ขี้ผึ้งละลาย

ออกหมดจะท�าให้เกิดโพรงว่าง เพื่อน�าโลหะเหลวเท

เข้าไปแทนที่ว่าง จากนั้นปล่อยให้แบบเย็นตัวจึงแกะ

แบบ และท�าความสะอาด ตกแต่งด้วยเครื่องกลึงให้

เรียบร้อย ก่อนน�าไปจ�าหน่ายต่อไป

 

การเตรียมแบบหล่อตามขั้นตอนตามกรรมวิธีแบบขี้ผึ้งหาย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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คุยสบาย ๆ 
กับที่ปรึกษา
รวมมิตร...ก7

2.  ระยะเวลาที่เป็นที่ปรึกษา, ก่อนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาท�างานอะไร, ต�าแหน่งอะไร

 ระยะเวลา เป็นที่ปรึกษา  5  ปี ก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาฯ ที่ อพ.สธ. ท่านเคยด�ารงต�าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.  แรงดลใจอะไรที่ท�าให้มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสนองพระราชด�าริของศูนย์หนองระเวียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พศ. 2541-

พศ. 2548) ได้เห็นความเสียสละของบุคคลมากมายที่ท�างานสนองพระราชด�าริอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ได้เห็นรอยยิ้ม

ของนักเรียนและประชาชน ที่มีโอกาสได้สัมผัสหรือร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เกิดความรู้สึกว่า

โครงการนี้เป็นโครงการที่ยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกคนในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และตั้งใจว่าหากโอกาสอ�านวย จะ

ปฏิบัติงานตามก�าลังความสามารถสนองพระราชด�าริอีกต่อไป

4. ความประทับใจ ที่เกิดขึ้น  เช่น จากการที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ต่างๆ 

การที่ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสมาชิกพบว่าโรงเรียนมีศักยภาพแตกต่างกันในหลายๆด้าน แต่รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของ

โรงเรียนที่จะท�าให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประสบความส�าเร็จและเกิดผลดี เกิดความรู้สึกอยากสนับสนุนและเป็นส่วน

หนึ่งในความส�าเร็จนั้น

5. ท่านที่ปรึกษาฯ  อยากจะฝากให้สมาชิก น้อง นักเรียน ต่างๆ หรือ ข้อเสนอแนะ 

อยากฝากโรงเรียนสมาชิกให้ช่วยพัฒนากลไกในโรงเรียนที่จะสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สร้างประสบการณ์และความทรงจ�าที่ล�้าค่าแก่ลูกๆนักเรียนทุกรุ่นและทุกคน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองทุกด้าน

ในอนาคต

6. เรื่องเล่าจากที่ท่านปรึกษาฯ เป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ประเด็นต่างๆ หรือเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ที่ท�าให้ประทับใจ ต่างๆ ที่ได้จาก

การท�างาน หรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่าน

 

บทสนทนาบางตอนที่ศูนย์หนองระเวียง โคราช

 “ปีที่แล้วเราไปจัดนิทรรศการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านแก้วขวัญ  วัชโรทัย มาตรวจเยี่ยมที่บูทของเราก่อนที่

สมเด็จพระเทพฯจะเสด็จ เห็นรูปป่าหนองระเวียงถูกไฟไหม้อยู่ข้างๆ กับรูปป่าหนองระเวียงที่มีต้นไม้สีเขียวอยู่เต็ม ท่านถาม

ว่าสองภาพนี้แสดงอะไร ผมจึงรายงานท่านไปว่าอยากสื่อว่าแต่ก่อนมีชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ เผาป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจ�า แต่หลัง

จากราชมงคลได้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วพวกเขาให้ความร่วมมือ รักป่าและช่วยดูแลผืนป่าหนองระเวียงจนมีสภาพ

ร่มรื่นเขียวขจีดังในปัจจุบัน ท่านก็ยิ้มชอบใจ “เดี๋ยวนี้หนองระเวียงยังมีปัญหาเผาป่าอยู่ไหม” ผมจึงตอบเป็นภาษาโคราชว่า  

“โอ๊ย ไม่มีแล่วคั่บ ตอนเราส่างรั่วใหม่ๆ มีแอบมอดรั่วเข่ามาบ่อยๆ พอเห็นหน่าเราก็วิ่งหนี คุมม่อตาย เดี่ยวนี่ต๊กลงกันว่าอย่า

พังรั่ว ให่เข่าทางประตู จะมาเก๊บเฮ็ด หาพั้กหวานหาแหย้ หาอึ่ง แล่วแต่ไม่ว่า มาเป็นเวลา ขอแต่อย่าตั๊ดไม่เผาป่าก็แล่วกัน ป่า 

แหล้งแล่วซัดไหนก็อยู่ไม่ได้ ไก่ป่าก็ม๊ดแล่ว กระต่ายป่าก็ม๊ดแล่ว งูเหลือมแต่ก่อนชาวบ้านชอบเอามาป่อยก็ไม่ค่อยเห็น มันแหล้

งคงไม่มีอาหาร เดี๋ยวนี่เข่าใจกันแล่ว เขาเรียกที่นี่ว่า สวนพระเทพฯ หน่าเก๊บเฮ็ดนี่มากันเต้ม แต่ช่าวคนที่เก๊บเก่งๆได้เต็มค”ุ

นายอุดม ล้อมวงศ์พานิช

1. ชื่อ-สกุล ประจ�าภาค

 นายอุดม ล้อมวงศ์พานิช    ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว
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