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โรงเรียนบ้านเหมืองทอง

โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1
เปิดท�ำการเรียนการสอน อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่ตั้ง 2 ม. 5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
E-mail : muengthong.school@gmail.com เบอร์ติดต่อ 098-7270121 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายจ�ำนงค์ นาคศรีค�ำ
ผู้ประสานงาน นางสาวมลฤดี ปานเปีย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน นักเรียน 124 คน ค�ำขวัญของ
โรงเรียน คือ เรียนดี วินัยเด่น เน้นกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม โรงเรียนบ้านเหมืองทอง รหัสสมาชิก 7-86140-014 ได้
ด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลสลุย และชุมชน โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าสู่
หลักสูตรสาระแกนกลางปี 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้เข้ารับพระราชทานป้ายสนอง
พระราชด�ำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ร่วมน�ำ
เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
รูปแบบกิจกรรมที่น�ำเสนอนิทรรศการ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยพืชศึกษา คือ ส้มเคย
ขาว ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีจุดเด่นการน�ำเสนอในกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ในกิจกรรม Paper mache ส้มเคยขาว ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเป็นจ�ำนวนมาก
จากการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบมีความสามัคคีระหว่างสาระ
การเรียนรู้ มีการวิเคราะห์การวางแผนตามกระบวนการเรียนรู้ มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ให้ความรู้ค�ำแนะน�ำตามกระบวนการและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง นักเรียน เกิดความสุขสนุกกับสิ่งที่เรียนรู้ อดทน และมีความพยายาม ความเพียร ความซื่อสัตย์ รู้จักการ
วางแผน การท�ำงานอย่างเป็นระเบียบ เกิดความเอื้ออาทร เกื้อหนุนและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เป็นขั้นตอนจนท�ำให้เกิดนัก
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดนักปราชญ์ นักกวี ในชั้นเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้
สนับสนุน บริจาคต้นไม้ และเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อีกทั้งเกิดความภาคภูมิใจกับบุตรหลานและโรงเรียน
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เมื่อวันที่ 7 ถึง 8 ธันวาคม 2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ. สธ.) โดยที่ปรึกษา
ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ. สธ. นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
และนางสาว ปิยาภรณ์ วงศ์อักษร ได้ไปติดตามประสานงานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติ
การสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย
มีจ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 168 คน จากโรงเรียนสมาชิก 39 แห่ง โดยในการอบรบครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา โรงเรียนโป่งน�้ำร้อนวิทยาคม และ
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มาร่วมเป็นวิทยากร

ที่ปรึกษา อพ.สธ. เจ้าหน้าที่และวิทยากร

การฝึกการวิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
(การวัดค่ากรด-ด่างของดิน)

ผู้เข้าฝึกอบรมจ�ำนวน 168 คน จากโรงเรียนสมาชิก 39 แห่ง

การฝึกการวิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
(การวัดทิศทางลม)
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ในการประชุมครั้งนี้ ในการให้แนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณ
ไม้เข้าปลูกในโรงเรียนและองค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการส�ำรวจสภาพ
ภูมิศาสตร์และการศึกษาธรรมชาติ การฝึกการวิเคราะห์การก�ำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกและก�ำหนดการใช้ประโยชน์ การท�ำ
ผังภูมิทัศน์ และแนวทางการศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา) พร้อมการท�ำปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ เพื่อความเข้าใจในการ
ด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างถ่องแท้

การศึกษาโครงสร้างภายนอกของพืชศึกษา

การศึกษาโครงสร้างภายในของพืชศึกษา
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
piyarat@rspg.org
เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ภูมิปัญญาไทย: ส�ำหรับเด็ก
ถ้าเรามาช่วยกันส่งเสริมการใช้จากสมุนไพรในเด็ก
เป็นการเริ่มที่ใกล้ตัวก็เป็นการปลูกฝังภูมิปัญญาให้กับเด็กๆ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สมุนไพรส�ำหรับเด็ก

ยาก�ำจัดเหา
มะกรูด
ใช้มะกรูด 2 ลูก น�ำไปเผาไฟพอนิ่ม แล้วโขลกคั้นเอาแต่น�้ำทาให้ทั่วเส้นผม หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วค่อย
ล้างน�้ำออกสางผมด้วยหวีซี่ละเอียด ผลลัพธ์ที่ได้ ผมจะนุ่มสวยเป็นเงางามด้วย
ใบน้อยหน่า
ส�ำหรับต�ำรับยอดฮิตแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าให้เข้าตาเพราะจะแสบมาก คือ ใช้ใบน้อยหน่า 5-6 ใบ โขลกให้
ละเอียดผสมกับน�้ำแล้วคั้นเอาแต่น�้ำชโลมทาให้ทั่วศีรษะ เอาผ้าโพกหมักไว้ครึ่งชั่วโมงจึงล้างน�้ำออก ให้ท�ำซ�้ำในวันรุ่งขึ้น จนกว่า
เหาจะหมดศรีษะ แต่ระวังจะไปติดมาใหม่อีก ยังไงก็ช่วยก�ำจัดเหาที่ศรีษะเด็กที่เป็นตัวต้นเหตุด้วยก็จะดีมาก
แผลโดนไฟไหม้หรือน�้ำร้อนลวก
ว่านหางจระเข้
น�ำใบว่านหางจระเข้มาลอกเอาเปลือกใบออก ล้างยางสีเหลือง ๆ ออกให้หมด เพราะมีสาร แอนทราควิโนน (anthraquinone) เพราะอาจจะท�ำให้เกิดอาการแพ้ได้ แล้วใช้โปะแผลลดการอักเสบ สารที่พบในว่านหางจระเข้คือ Glycoprotein
ที่มีชื่อว่า Aloctin A เป็น anti-inflammatory ว่านหางจระเข้จะมีคุณภาพสูงสุดเมื่อตัดมาแล้วใช้ทันที และดียิ่งขึ้นถ้าได้แช่เย็น
ก่อนน�ำมาใช้

หัดและอีสุกอีใส
ยาเขียว
ให้ใช้ยาเขียวยังใช้เป็นยาแก้ไข้ออกผื่น เช่น หัด อีสุกอีใส ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส ทั้งวิธีกินและทา โดย
ละลายยา ด้วยน�้ำรากผักชีต้มจะดีที่สุด แต่ถ้าไม่มีก็ใช้น�้ำต้มสุก มีบทบาทในการกระทุ้งพิษที่เกิดขึ้นให้ออกมามากที่สุด ผู้ป่วยจะ
หายได้เร็วขึ้น ผื่นไม่หลบใน หมายถึงไม่เกิดผื่นภายในส่วนผสมของยาเขียวก็มีพืชที่เรารู้จักกันดีคือใบย่านาง
ขอบคุณภาพจาก
1.https://medthai.com/
2. http://decembertown.com/
3. https://meawyjung2541gamil.files.wordpress.com/2015/09/201410131443131.gif
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เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ช้างน้าว

พรรณไม้ที่ออกดอกเก่งและสวยงาม ใช้เป็นไม้ประดับและสมุนไพรได้ สีสรรสวยงามน่าจับตามอง มีมากมาย หนึ่ง
ในนั้นก็คือช้างน้าว หลายคนเข้าใจผิดว่าช้างน้าวเป็นกล้วยไม้ก็มีถ้าดูแต่ลักษณะของดอกที่มีสีเหลืองสดใส แต่จริง ๆ ก็คืออาจ
สับสนกับเอื้องช้างน้าว ซึ่งเป็นกล้วยไม้ในกลุ่มพวกหวายซึ่งเรียกว่าช้างน้าวเหมือนกัน ต้นช้างน้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ochna
integerrima (Lour.) Merr. แน่นอนว่าย่อมมีชื่อเรียกกันตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น แง่ง, ตานนกกรด, ตาลเหลือง, ช้างโหม และ
กระแจะ เป็นต้น อยู่ในวงศ์ Ochnaceae มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ ป่า
เต็งรัง ป่าดิบแล้ง สามารถทนไฟป่าได้ดี
ต้นช้างน้าวกลายเป็นไม้มงคลในแถบประเทศบ้านเรา เช่น ลาว เขมร และเวียดนาม ซึ่งได้อิทธิพลมาจากจีนที่ใช้
เป็นไม้มงคลมอบให้กันเพื่อปลูกไว้ตามบ้าน ในเทศกาลปีใหม่จีน หรือตรุษจีนยามที่ต้นออกดอกเหลืองอร่าม ยิ่งออกดอกมาก
ยิ่งแสดงถึงความมั่งคั่งและเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้าน พรรณไม้ยืนต้นชนิดนี้สามารถออกดอกจนใบผลัดออกหมดเห็นแต่
ออกดอกสีเหลืองสวยงาม ในประเทศไทยช้างน้าวเป็นต้นไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลแก่จังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะทั่วไปของช้างน้าว มีใบเดี่ยวรูปหอกเรียงสลับ ขอบใบเป็นแบบขนาน ขนาดใบกว้างประมาณ 5 ซม. ยาว
ประมาณ 10 ซม. ล�ำต้นสูงได้ประมาณ 10 เมตรแต่ล�ำต้นมักคดงอ ตามปลายกิ่งของต้นจะมีกาบหุ้มตาที่แข็งและแหลม เปลือก
สีน�้ำตาลเข้ม มักแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องลึก ออกดอกช่วงหน้าหนาว ประมาณช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี ดอก
สีเหลืองบานอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ส่วนใหญ่ผลัดใบก่อนแล้วออกดอกพร้อมกันทั้งต้นในช่วงปีใหม่จีน
ออกดอกเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง แต่ละช่อมีประมาณ 4-8 ดอก กลีบดอกสีเหลืองสด เวลาบานมักมีสีเหลืองทั้ง
ต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 2-4 ซม. มีใบประดับขนาดเล็ก ร่วงง่าย มีกลีบเลี้ยงสีแดง 5
กลีบ มีกลีบดอกสีเหลืองสดประมาณ 5 กลีบ กลีบบอบบาง หลุดร่วงง่าย ฐานกลีบแคบ กลีบรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1 ซม.
ยาวประมาณ 3 ซม. ปลายกลีบมนหรือกลม โคนสอบเรียว คล้ายก้านกลีบ ขอบหยัก ผลของช้างน้าวมีลักษณะกลม เมื่อแก่เต็ม
ที่เมล็ดมีสีแดง และเมื่อสุกมีสีด�ำในธรรมชาติพบต้นช้างน้าวทั่วไปตามป่าผลัดใบทุกประเภท
ช้างน้าวนอกจากออกดอกสวยงามแล้วยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นคือแก้ปวดเมื่อย โดยใช้ล�ำต้น ต้มน�้ำดื่มแก้
ปวดเมื่อย แก้ปวดหลังปวดเอว บ�ำรุงก�ำลัง แก้กระษัย ส่วนเปลือกนอก บดเป็นผงมีสีเหลืองสด ทาแก้สิวฝ้า ที่เรียกว่ากระแจะ
ส่วนราก ใช้ขับพยาธิ แก้โรคน�้ำเหลืองเสีย บ�ำรุงก�ำลัง ต้มน�้ำดื่มแก้ผิดส�ำแดง แก้ปวดหลัง แก้เบาหวาน ส่วนผล รสมันสุขุม เป็น
ยาบ�ำรุงร่างกาย ส่วนเปลือกต้นรสขม เป็นยาแก้ไข้ ขับผายลม บ�ำรุงหัวใจ ปัจจุบันชาวเขาทางเหนือของไทยยังใช้อยู่
ด้วยคุณประโยชน์ของช้างน้าวจึงท�ำให้ช้างน้าวไม่ใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีการน�ำมาปลูกและใช้
เป็นของขวัญให้กันมีคุณค่าทางด้านจิตใจเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=182
2. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1327221581
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กระจับตุน ซี่โครงหมู
สวัสดีปใหมคะ ฉบับนีเ้ ปนฉบับแรกของป พ.ศ. 2560 สรรหามาฝากขอมอบความสุขใหเพือ่ นๆ ดวย "กระจับ" สมุนไพรแหงการบํารุง
เนื้อในฝกกระจับ จะมีสารจําพวกแปงอยูปริมาณมาก กระจับ มีสรรพคุณทางยาจั
ทาง ดเปนยาเย็นไมมีพษิ เนื้อในฝกกระจับ ถากินสดๆ จะ
เปนยาดับรอน แกรอนในกระหายน้ํา การมีประจําเดือนมาก ถากินผลตมสุกจะเปนยาชวยยอย บํารุงกําลัง บํารุงทารกในครรภ แก
ออนเพลีย บํารุงกําลังหลังฟนไข นอกจากนี้ผลกระจับยังมีสรรพคุณแกอาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ฟนฟูลําไสหลังอาการทองเสีย
แกพิษจากการดื่มสุราแกเมาคาง ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย กระจับชวยสร
ย างน้ําอสุจิในผูชายและสรางไข สรางผนังมดลูกในผูหญิง
สรางความเขมแข็งใหกับระบบสืบพันธุของทั้งสองเพศ ฉบับนี้ขอนํา “กระจับตุนซี่โครงหมู
ครงหมู” มาฝากสมาชิกคะ

วัตถุดิบ

1. กระจับ
2. กระดูกหมู
3. เห็ดหอม
4. รากผักชี+พริกไทย+กระเทียม ตํา
รวมกัน (3 เกลอ)
5. ซีอิ๊วขาว น้ํามันหอย เหลาจีน

วิธีทํา

ชื่อทั่วไป : กระจับ, มาแงง, กระจับเขาแหลม
ชื่อสามัญ : Water chestnut, Water caltrop
ชื่อวิทยาศาสตร : Trapa natans L.
วงศ : LYTHRACEAE

1. ตั้งน้ําสักครึ่งหมอ ใสกระดูกหมู พอเริ่มเดือด ก็คอยชอนฟองออก
เปดไฟออนๆ
2. แชเห็ดหอม นิ่มแลวหั่นใสลงไปเคี่ยวด
ว วยกันซักครึ่งชั่วโมง
3. ตําใสรากผักชี พริกไทย กระเทียม ใสลงไปในหมอ คนใหทั่ว
4. แกะเปลือกเอาเนื้อกระจับใสในน้ําตมกระดูกหมู
5. ปรุงรสดวยซี
ย อิ๊วขาวและน้าํ มันหอย เหลาจีนเล็กนอย
เคี่ยวเดือดเบาๆ อีกสักพัก

เล็กๆนอยๆ กับปายสติกเกอร ปายราคาหรื
ราคาหรือปายยี่หอ ที่ติดมาบนภาชนะอุปกรณตางๆ ที่เรา
ซื้อมา สวนมากจะเหนียวแกะออกยาก เราเพียงนําไดรเปาผมเปดความรอนสูงสุด ไปเปาบน
สติ๊กเกอรหรือปายราคาสัก 1-2 นาที เพียงเทานี้ ความรอนก็จะชวยละลายกาวดานหลัง
สติ๊กเกอรทําใหแกะออกไดงา ย จากนั้นเช็ดดวยแอลกอฮอร
ยแอ
ใหหมดคราบอีกครั้งหนึ่ง
อางอิง Cr.Pic : จากPANTIP.COM/ ชายกางเขาครัว/ กอนเขาที่ทํางาน #13 #14/ www.samunpri.com/
www.samunpri.com เที่ยวไปกินไป by laser/ www.monmai.com/กระจับ/
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เรียบเรียงโดย
สุเมตต์ ปุจฉาการ
คมสัน หงภัทรคีรี
เรียบเรียงจากหนังสือ เอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

เอคไคโนเดิร์ม
Echinodermata (6)
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

Fromia indica (Perrier, 1869)
ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวทะเล
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Starfish
ลักษณะ: เป็นดาวทะเลขนาดเล็ก ล�ำตัวสีน�้ำตาล ลายเส้นสีด�ำ ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว มีแขน 5 แขน ร่างกายแบนลง
แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ตามซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่าง ออกหากินในเวลากลางคืน
การแพร่กระจาย: เกาะสิมิลัน
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Linckia laevigata (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวทะเลสีน�้ำเงิน
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Starfish
ลักษณะ: ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว มีแขน 5 แขน แขนทรงกระบอกกลมยาว แผ่นตรงกลางล�ำตัวขนาดเล็ก ปกติมีสีน�้ำเงินแต่
อาจจะผันแปรเป็นสีชมพู
แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ตามซอกหิน ชอบแสงสว่าง ออกหากินในเวลากลางคืน
การแพร่กระจาย: เกาะสิมิลัน

ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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เรียบเรียงโดย พี่เจ
nutthapornr@hotmail.com
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 ค่ะ ปีนี้พี่ก็ยังคงมีเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ฉบับแรกของปีขอเริ่มจากพา
น้องไปรู้จักกับสถานที่ที่น่าสนใจค่ะ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พี่มีโอกาสไปอบรมที่รัฐอิสราเอล (State of Israel) ค่ะ
รัฐอิสราเอลเป็นประเทศที่อยู่แถบตะวันออกกลาง และเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสูงมาก
ประเทศหนึ่งค่ะ การไปอบรมครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งเลยทีเดียว
ที่หนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจและตั้งใจว่าจะน�ำมาเล่าให้น้องๆ คือ Ein Shemer Kibbutz ค่ะ [ขออธิบายนิดนึง Kibbutz (ออกเสียงว่า
คิบบุตส์ ค่ะ) คือชุมชมที่มีคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ คนในชุมชนจะช่วยกันท�ำมาหากิน ทั้งท�ำการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม
เพื่อน�ำรายได้มาเลี้ยงชุมชนค่ะ] Ein Shemer Kibbutz ตั้งอยู่ทางเหนือของอิสราเอล ขับรถไปจากเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็ม
ไปประมาณ 2 ชั่วโมงค่ะ คิบบุตส์นี้มีเรือนกระจก (greenhouse) ที่นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ

เมื่อเข้าไปในเรือนกระจกของคิบบุตส์แล้วน่าตื่นตามากเลยค่ะ
เพราะมีโซนที่ท�ำการเพาะปลูกต้นไม้หลายชนิดใน
หลายรูปแบบ พี่สงสัยว่าท่อสีขาวๆ ที่มีกระบอกต้นไม้วางอยู่นั้นคืออะไรเลยเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็พบว่าการปลูกพืชในรูป
แบบต่างๆ ในเรือนกระจกนี้เป็นการทดลองของเด็กนักเรียนค่ะ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ให้ปลูกพืชมีเงื่อนไขต่างๆ กัน เด็ก
นักเรียนก็ท�ำการทดลองปลูกพืชด้วยวิธีต่างๆ เช่น
1) การปลูกพืชในพื้นที่จ�ำกัด เช่น คอนโด อพาร์ตเมนต์ หอพัก โดยเด็กนักเรียนต้องออกแบบว่าจะสามารถปลูกพืชใน
พื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไร เช่น ปลูกบนหิ้ง ชั้น เป็นต้น
2) การปลูกพืชไร้ดินโดยการเจาะท่อเป็นหลุม และแต่ละหลุมใส่กรวยก้นเปิดให้รากสามารถเจริญออกมาและแตะน�้ำ
อยู่ตลอดเวลา โดยมีการปล่อยน�้ำไหลผ่านท่อตลอดเวลา
3) วิธีการป้องกันแมลง โดยทดลองการคลุมด้วยตาข่าย หรือใช้กล่องพลาสติกคลุมพืช
หรือแม้แต่การคิดค้นของเด็กๆ ที่น�ำคุณสมบัติที่โดดเด่นของพืช เช่น จอก ซึ่งบนผิวใบไม่เปียกน�้ำและลอยน�้ำได้
นักเรียนก็พยายามน�ำคุณสมบัติพืชดังกล่าวไปประยุกต์ในการคิดค้นทดลองต่อไป
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อีกส่วนที่น่าสนใจมากคือห้องปฏิบัติการทดลองของเด็กๆ ค่ะ โดยคิบบุตส์นี้มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดย
บริษัทต่างๆ จะมีโจทย์ปัญหาจากบริษัทให้เด็กๆ ช่วยกันคิดแก้ไขโดยใช้ความรู้ที่เรียนมา และความรู้ที่ค้นคว้าได้จากสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ และผู้รู้นั้น เพื่อน�ำไปสู่หนทางการแก้ปัญหาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ ช่วงที่พี่ไปดูงานนั้นเด็กๆ ได้รับโจทย์จากบริษัท
ผลิตน�้ำส้ม ซึ่งโรงงานของบริษัทนี้มีเปลือกส้มเหลือเป็นจ�ำนวนมาก เด็กๆ ก็มาช่วยกันคิดว่าจะจัดการกับเปลือกส้มเหลือทิ้งจาก
โรงงานอย่างไร ปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่พี่ไปเจอน�ำโครงที่ท�ำจากไม้จิ้มฟันมาดัดและเป็นโครงให้กับเปลือกส้ม และตากแห้งทิ้งไว้
เปลือกส้มจะเป็นไปตามรูปที่ต้องการ เช่น สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม และน�ำมาใช้ใส่ของจุกจิกได้ค่ะ
นอกจากน�ำเปลือกส้มมาท�ำที่ใส่ของแล้ว ยังมีเด็กอีกกลุ่มที่น�ำเปลือกส้มไปผลิตแก๊สชีวภาพค่ะ โดยน้องนักเรียนเอา
เปลือกส้มไปต้มค่ะ! ปล่อยให้เย็น ครอบลูกโป่งที่ปากขวดจากนั้นก็ทิ้งไว้ สังเกตแก๊สที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกโป่งค่อยๆ พองขึ้นค่ะ
น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ
จากตัวอย่างของการจัดการของคิบบุตส์ที่พี่เห็น เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาค
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อ้างอิง
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา. โมชาฟ คิบบุตส์ และแรงงานไทย.http://sameaf.mfa.go.th/th/diplomatdiary/detail.php?ID=1068. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกอบ คุปรัตน์. จากแนวคิดคิบบุตส์ (Kibbutz) สู่ชุมชนเกษตรกรรมยุคใหม่ ในประเทศไทย. http://pracob.blogspot.
com/2014/11/kibbutz.html เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
Ein Shemer Kibbutz. http://www.greenhouse.org.il/Profile.html เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
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นกในหมู่เกาะแสมสารและเส้นทางการดูนก

(ตอนที่ 8)
รองศาสตราจารย์ ผุสตี ปริยานนท์
ต่อจากฉบับที่แล้ว
รายละเอียดนกแต่ละชนิดบนเกาะแสมสาร

15. นกเค้าหูยาวเล็ก
ชื่อสามัญ Common Scops-Owl
ชื่อวิทยาศาสตร์ Otus sunia
ชื่อสกุล Otus
ลักษณะและนิสัย เป็นนกเค้าที่มีขนาดเล็ก (19 ซม.) มีหูยื่นออกมาเล็กน้อยแต่มีขนาดใหญ่กว่านกเค้าแคระเพียงเล็ก
น้อย ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลคล�้ำ มีลายขีดสีด�ำบริเวณอกและท้อง มีคิ้วเหลือง มักอาศัยในพื้นที่โล่งเพื่อโฉบหาเหยื่อพวกสัตว์มีกระดูก
สันหลังขนาดเล็กรวมทั้งแมลง นกชนิดนี้มีสองชนิดย่อยที่เป็นนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพ ท�ำรังอยู่ในโพรงไม้ ไข่มีลักษณะกลม
สีขาว
สถานภาพ
เป็นนกอพยพพบบ่อย

16. นกกระรางหัวขวาน
ชื่อสามัญ Hoopoe
ชื่อวิทยาศาสตร์ Upupa epops
ชื่อสกุล Upupa
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดกลาง (30 ซม.) ล�ำตัวเรียว บริเวณหัวมีหงอน เมื่อตกใจขนบริเวณหงอนจะแผ่ออก
ท�ำให้มองคล้ายขนประดับศีรษะของอินเดียแดง สีบริเวณหัว คอ และท้องมีสีน�้ำตาล ล�ำตัวด้านหลังมีแถบตามขวางด�ำสลับขาว
ไปจนถึงส่วนหาง ปากเรียวยาวและโค้งลงเหมาะส�ำหรับกินหนอนและแมลงตามเปลือกไม้ หากินแต่ล�ำพัง มักพบบริเวณที่โล่ง
ป่าโปร่งไปจนถึงป่าเบญจพรรณ ถึงป่าดิบ ท�ำรังอยู่ในโพรงไม้
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อย
17. นกเด้าดินสวน
ชื่อสามัญ Olive-backed Pipit
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthus hodgsoni
ชื่อสกุล Anthus
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดเล็ก (16 ซม.) มองเผิน ๆ คล้ายกับนกกระจอกบ้าน มีล�ำตัวสีน�้ำตาลอมเขียว แตก
ต่างกันที่นกเด้าดินสวนมีจะงอยปากเรียวสีเหลืองปลายสีด�ำ บริเวณหน้าอกมีลายขีดสีด�ำ บริเวณใบหน้ามีแถบสีเนื้อบริเวณ
เหนือตาและอ้อมลงมาใต้คาง หากินเป็นฝูงหรือล�ำพังตามพื้นดิน เพื่อกินแมลง หนอน เมล็ดหญ้า อาศัยตามทุ่งหญ้าหรือป่า
เสื่อมโทรม
สถานภาพ
เป็นนกอพยพพบบ่อย
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18. นกเด้าดินทุ่ง
ชื่อสามัญ Richard’s Pipit
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthus novaeseelandiae
ชื่อสกุล Anthus
ลักษณะและนิสัย นกเด้าดินทุ่งต่างจากกลุ่มนกเด้าดินอื่น ๆ คือนกชนิดนี้มีขายาวกว่า ขณะยืนอยู่กับพื้น ล�ำตัวมักจะ
ตั้งชูขึ้น ด้านหลังมีสีน�้ำตาลและมีลายขีดสีด�ำ บริเวณอกมีลายขีดเล็ก ๆ ด้านข้างล�ำตัวมีสีครีม หากินตามพื้นของทุ่งโล่ง ทุ่งนา
หรือป่าหญ้า
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อยมาก

19. นกกระจิบธรรมดา
ชื่อสามัญ Common Tailorbird
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orthotomus sutorius
ชื่อสกุล Orthotomus
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดเล็ก (12 ซม.) ล�ำตัวบริเวณหลังและหางสีเขียวขี้ม้า มีหน้าผากสีน�้ำตาลแดง คอ และ
ท้องสีนวล บริเวณหน้ามีสีเทาขณะเกาะกิ่งไม้มักจะกระดกหางขึ้น นกชนิดนี้มักส่งเสียงร้องดัง จิ๊บ....จิ๊บ...เสียงดัง พบหากิน
หนอนตามสวน ป่าเบญจพรรณ และป่าชายเลน
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อยมาก

20. นกเด้าดิน
ชื่อสามัญ Common Sandpiper
ชื่อวิทยาศาสตร์ Actitis hypoleucos
ชื่อสกุล Actitis
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดกลาง (20 ซม.) มักเดินกระดกหางลง หากินตามหาดทราย หาดหิน สีบริเวณหัว ล�ำ
ตัว และปีก เป็นสีน�้ำตาล มีคิ้ว อก ท้อง และก้นสีขาว ด้านข้างของอกมีแถบสีน�้ำตาล ปีกแหลมและยาวเกือบถึงปลายหาง ขณะ
บินจะเห็นเป็นแถบสีขาว เป็นรูปตัววี มักหากินตามล�ำพังหรือเป็นฝูง 2-3 ตัว
สถานภาพ
เป็นนกอพยพพบบ่อยมาก

ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น....

องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (jiant_antz@hotmail.com)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจ
และจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง วันที่ 24 – 28ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง จ�ำนวน 50 คน
การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายความส�ำคัญของการเข้าร่วมสนอง
พระราชด�ำริฯ บทบาทของท้องถิ่นโรงเรียนและเครือข่ายในการท�ำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส�ำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ได้รับการต้อนรับจากนายอ�ำเภอโกสุมพิสัย และการลงพื้นที่ปฏิบัติการ
ส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหล่าโพธิ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ส�ำรวจทรัพยากรพืช สัตว์ ชีวภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งปราชญ์ชุมชนได้ให้
ความรู้ในเรื่อง ภูมิปัญญาการจักสานเสื่อ การท�ำปุ๋ยชีวภาพ การท�ำหมอนสม๊อค การใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ ในท้องถิ่น และ
เรียนรู้แหล่งโบราณคดีที่วัดเหล่าโพธิ์ชัย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นก่อให้เกิดฐานข้อมูลต�ำบล อันจะน�ำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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โดย จนท. ก7
ชื่อ นางรัชนีนรินทร์ นามสกุล คลังเงินวรากร
ประจ�ำภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง
ระยะเวลาเป็นที่ปรึกษา 3 ปี
ก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาฯ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
แรงบันดาลใจในการมาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เคยอยู่ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่ด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 2
และเห็นว่าการน�ำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่นักเรียนนั้นมีประโยชน์
อย่างยิ่งแก่โรงเรียนและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ
ความประทับใจที่เกิดขึ้น จากการเยี่ยมเยียนสมาชิกฯ มีความประทับใจที่เห็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน เกิดการคลุกคลี เห็นคุณ รู้ค่าอย่างแท้จริง พร้อมที่จะด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ที่มีแนวคิดมาจากพรรณพืช
ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ที่อยากฝากให้ทบทวน คือ การที่ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) นั้น มุ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงอย่างไร แต่ยังถือว่าการได้มีโอกาสท�ำงาน
สนองพระราชด�ำรินั้นเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงยิ่ง
ความประทับใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ด�ำริฯ (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้นมีมากมาย แต่ประเด็นส�ำคัญคือ การได้สนองงานให้องค์ประธาน คือ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต การได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ มีโอกาสจัดงานประชุมเรื่อง
ต่างๆ ได้เห็นพระองค์ทรงสนพระทัยนิทรรศการ และชื่นชมผลงานของนักเรียน สิ่งเหล่านั้นท�ำให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ปลื้มปิติยินดี มีก�ำลังใจ ภาคภูมิใจที่ได้ด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนั้นการเข้าร่วมงานทุกครั้งจะท�ำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ น�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะที่ปรึกษาท่านอื่นๆ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์มาก่อน ประทับใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เป็นระบบ
เป็นแบบอย่างที่ดี ส�ำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการนั้นจะเห็นได้ว่า มีพัฒนาการที่ดี มีความรู้ความสามารถแท้จริง
สามารถถ่ายทอดได้ โดยเห็นได้จากการถวายรายงาน และการน�ำเสนองาน ในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในแต่ละครั้ง ซึ่งตัวดิฉันมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนองงานฯ หลังเกษียณอายุราชการเป็น
อย่างยิ่ง
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การท�ำหนังสือเล่มเล็ก

พฤกษา

วรรณศิลป์

ดวงแก้ว

ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอผลงานของโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ�ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพืชศึกษา คือ
บานเย็น นักเรียนได้ศึกษาลักษณะวิสัย ราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด การใช้ประโยชน์ ระบบนิเวศ รวมทั้งการขยาย
พันธุ์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ได้ทั้งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวิชาศิลปศึกษา
นักเรียนได้วาดภาพเพื่อใช้ในงานทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ขนาด สัดส่วน จ�ำนวน ที่ถูกต้องแม่นย�ำ
คณิตศาสตร์ การย่อ ขยาย สุขศึกษาและพลศึกษา การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร รวมไปถึงวิชาภาษาไทย การท�ำหนังสือเล่ม
เล็ก การแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

บูรณาการวิชา ภาษาไทย การท�ำหนังสือเล่มเล็ก
เรื่อง การแต่งร่ายสุภาพ ครูผู้สอน นางนีรนุจ บริสัย

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
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