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สวัสดีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ประจ�ำปี
2560) กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเร่ียนทุกท่าน
นะคะ ต้องขออภัยที่จุลสารฉบับนี้ออกล่าช้าไปบ้าง
เนื่องจากมีข้อติดขัดเล็กน้อย และมีการปรับเปลี่ยน
บ้าง แต่เนื้อหาภายในยังคงมีความหลากหลายและมี
สาระน่ารู้เช่นเคยนะคะ
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โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ตั้ง 368 หมู่ 2 ต�ำบลทุ่งแค้ว อ�ำเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170			
ผู้บริหาร นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา			
นางสาวปวีณา ใจกระเสน รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
ผู้ประสานงาน นางสาวปริยานุช ฮ่วนสกุล
คณะศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูและบุคลากร 36 คน นักเรียน 420 คน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียน
พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ได้รับหนังสือตอบรับสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
หมายเลขสมาชิก 7-54170-001
นับตั้งแต่โรงเรียนได้ด�ำเนินกิจกรรมตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ ครูมีสื่อที่จับต้องได้ใกล้ตัว ในการบูรณาการการเรียน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
การสอน ส่งผลให้นักเรียนไปกลับและนักเรียนประจ�ำหอพัก เห็นคุณค่าทรัพยากรในโรงเรียน สังเกตได้จากการท�ำความสะอาด
เขตรับผิดชอบทุกๆ เช้า โดยที่ไม่ต้องมีครูควบคุมดูแล โรงเรียนและชุมชนใกล้ชิดกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้
การเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสอนแบบโครงงานตามโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานและ
การประชุมต่างๆ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ฝึกให้นักเรียนน�ำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

นักเรียนศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน

นักเรียนท�ำผังพรรณไม้ในโรงเรียน
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เยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้จัดการเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายใน
การพิจารณาเยี่ยมเยียน ให้คะแนน ปี 2560 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมจ�ำนวน 10
โรงเรียน จ�ำนวน 70 คน

ภาพที่ 1 คณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.กล่าวเปิดการ
ประชุมและชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

ภาพที่ 2 โรงเรียนสมาชิกน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารและการจัดการ

ภาพที่ 3 โรงเรียนสมาชิกน�ำเสนอผลการ ด�ำเนินงานด้านการ
บริหารและการจัดการ

ภาพที่ 4 โรงเรียนสมาชิกน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้าน
การด�ำเนินงาน

ภาพที่ 5 - 6 คณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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การฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ก ารงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน รุ่นที่ 12/2560

เมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) ให้กับโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ยโสธร
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ณ ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ ส�ำนักงานอธิการบดี การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยกิจกรรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติรวมทั้งการน�ำเสนอ
การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 36 โรงเรียน จ�ำนวน 120 คน (ผู้บริหาร 12 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 108 คน)

วิทยากรบรรยายให้แนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท�ำปฏิบัติการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน�ำเสนอแต่ละปฏิบัติการ พร้อมทั้งวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
piyarat@rspg.org
เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ภูมิปัญญาไทย: ส�ำหรับเด็ก
เครื่องส�ำอางส�ำหรับเด็ก

เด็กน้อยคงไม่จ�ำเป็นต้องเสริมสวย เพราะน่ารักโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากให้ลูกดูดี เช่น ผิวดี
คิ้วโก่ง ผมดกด�ำ ฯลฯ ภูมิปัญญาในการใช้พรรณไม้ต่าง ๆ มาเสริมและบ�ำรุง ได้แก่ อัญชัน มีชื่อสามัญว่า butterfly pea
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Clitoria ternatea L. จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae ซึ่งเป็นวงศ์ของถั่วในกลุ่มถั่วฝักเมล็ดกลม นิยมน�ำ
กลีบดอกมาบดขยี้ให้มีน�้ำสีน�้ำเงินอมม่วงออกมาแล้วทาคิ้วเด็กอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงสามเดือน (ทารก) ทาทิ้งไว้สักพักให้
แห้งติดไปกับคิ้วแล้วค่อยล้างออก ท�ำติดต่อกันสองสามวันต่ออาทิตย์ แล้วค่อยท�ำใหม่ถ้าคิ้วยังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามให้คอยระวัง
ผิวเด็กว่าแพ้หรือไม่ เช่น มีผื่นคัน ต้องรีบล้างออกทันที มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยที่สนับสนุนว่า สารสกัดเอทานอล
จากดอกอัญชันมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของ
เส้นขนของหนูแรท นอกจากนี้ สารสกัดเมทานอลจากดอกอัญชันยังมีฤทธิ์กระตุ้นการท�ำงานของเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดสีเมลานิน และกระตุ้นการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์ melanocyte เมื่อท�ำการ
ทดสอบในหลอดทดลอง

พรรณไม้อีกชนิดหนึ่งส�ำหรับบ�ำรุงผมทารกให้ดกด�ำคือแตงโม มีชื่อสามัญว่า watermelon มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) โดยน�ำเฉพาะส่วนที่ติดกับเปลือก
สีขาว ๆ อาจมีเนื้อติดอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ขยี้ทากับผมให้ถึงหนังศีรษะทารก ระวังอย่าขยี้แรงมาก อาจท�ำให้
หนังศีรษะระคายเคืองได้ ท�ำลักษณะนี้ก่อนอาบน�้ำสองสามครั้งต่อสัปดาห์ สักเดือนถึงสองเดือน แล้วเว้นระยะ จนกว่าจะเห็น
ผล เช่นเดียวกันจากงานวิจัยทั่วไปพบว่าแตงโมมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อใช้กับ
เด็กทารกจึงเห็นผลได้ดี และไม่มีข้อเสียใด ๆ เลยที่จะลองดู คุณพ่อคุณแม่รับประทานเนื้อ และใช้เปลือกมาทา (ละเลง) ศีรษะ
ลูก อร่อยและสนุกทั้งครอบครัว

เอกสารอ้างอิงและภาพ
1. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/226
2. http://greenerald.blogspot.com/2013/03/butterfly-pea.html
3. https://medthai.com
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โมกแดง

พรรณไม้วงศ์ตีนเป็ด APOCYNACEAE มักมีกลิ่นหอม บางชนิดหอมจนกลายเป็นเหม็นก็มี แต่ดั้งเดิมในสกุลของโมก
นั้นเป็นที่นิยมปลูกตามบ้านเนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่หอมน่าประทับใจ โมกส่วนใหญ่ที่ปลูกกันตามบ้านมีดอกสีขาวเล็ก ๆ น่ารัก
แต่ในสกุลของโมกนั้นจริง ๆ มีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง อีกด้วย ส�ำหรับโมกแดงนั้นก�ำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากมีสรรพคุณที่
เป็นสมุนไพรและมีสีแดงแปลกตา แต่กลิ่นอาจแล้วแต่คนชอบ เพราะไม่ได้หอมเหมือนดอกสีขาว แต่จะมีกลิ่นอมเปรี้ยวเล็กน้อย
โมกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia dubia (Sims) Spreng. มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ เช่น โมกมัน (นครราชสีมา), มุ มูก
(ตรัง),โมกป่า (จันทบุรี), มูกมัน (ภูเก็ต), โมกราตรี ลักษณะของโมกแดง โดยทั่วไปที่เห็นได้ชัดคือมีดอกสีแดงอมส้มอมชมพูที่เป็น
ดอกย่อยอยู่เป็นช่อ ๆ การออกดอกจะเป็นช่อห้อยลงมายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ดอกโมกแดงนั้นจะออกตามซอกใบ บานตอน
กลางคืน จัดเป็นโมกดอกใหญ่กว่าโมกขาวและกลีบแข็งกว่า บางคนจึงเรียกเป็นดอกจ�ำปูน มีกลิ่นหอมตอนกลางคืน บานได้วัน
เดียวแล้วร่วง ออกดอกตลอดปี กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดงอมส้มอมชมพู มีปลายกลีบแหลม ขอบกลีบมีลักษณะที่บิดเบี้ยว โคน
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ และมีสีเข้มกว่า ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว มี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ดอกมีเกสรเพศ
ผู้ 5 ก้านอยู่ภายในดอก ดอกเมื่อบานจะมีขนาดกว้างประมาณไม่เกิน 4 เซนติเมตร โมกแดงมีผลเป็นฝักยาว โคนฝักติดกันเป็น
คู่ ฝักมีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตรและยาวไม่เกิน 1 ฟุต เมื่อฝักแห้งจะแตกออก ภายในมีเมล็ด
จ�ำนวนมาก เมล็ดเป็นเส้น มีขนสีขาวเป็นพู่ที่ปลายติดอยู่ปลิวไปตามลมกระจายพันธุ์ได้ดี

โมกแดงเป็นไม้พุ่มที่ตัดแต่งได้ โดยปกติถ้าปลูกตามบ้านก็คงไม่ปล่อยให้สูงเกินสองสามเมตร เปลือกต้นเป็นสีน�้ำตาล
ซึ่งมีเปลือกและเนื้อไม้ใช้น�ำมาผสมปรุงเป็นยาช่วยระบบหมุนเวียนเส้นโลหิตฝอยในร่างกาย โดยจะน�ำมาต้มกับน�้ำดื่มโดยใช้
ปริมาณของเปลือกเท่ากับเนื้อไม้
โมกแดงสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง ตลอดจนการแยกหน่อที่แตกจากรากได้ สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ระบายน�้ำดี ชอบอากาศร้อนชื้น มีแสงแดดร�ำไร
ในส่วนใบนั้นเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบสอบถึง
มน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5 เซนติเมตรและยาวประมาณไม่เกิน 25 เซนติเมตร ผิวใบมันเป็นสีเขียวเข้ม
เรียบ ด้านล่างของแผ่นใบมีขน
โมกแดงเป็นพรรณไม้ป่า เดิมมีเขตการกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป เดิมพบได้ตามป่าผลัดใบหรือ
ป่าดงดิบ และถูกน�ำออกมาปลูกเป็นไม้ประดับที่มีสรรพคุณทางสมุนไพร จัดเป็นพรรณไม้หายากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
ปลูกเพิ่มให้แพร่หลายต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1.http://www.thairath.co.th/content/450299
2.http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail. asp?botanic_id=1240
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“ไก่ม้วนปวยเล้ง”
สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิก ฉบับนี้เรามารู้จักผักใบสีเขียวเข้มชนิดหนึ่ง ที่มีสารอาหารมากมายครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 6 วิตามินซี ล้วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
ร่างกาย และยังมีสารลูทีน ซึ่งทาหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถป้องกันการถูกทาลายของเซลล์รับภาพหรือจอ
ประสาทตาได้ มีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ นีโอแซนทิน (Neoxanthin) ที่กระตุ้นเซลล์มะเร็งอัณฑะให้ทาลายตัวเอง หยุดการ
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งอัณฑะ แต่ข้อเสียของปวยเล้งคือมีกรดออกซาลิกสูงทาให้เป็นตัวขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็ก
และโฟเลต ยังมีผลทาให้เกิดโรคนิ่วได้ด้วย วิธีการแก้ไขก็คือ การรับประทานผักปวยเล้งร่วมกับผักผลไม้อื่นๆที่มีวิตามินซี
สูง เช่น ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น เพื่อให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากปวยเล้งได้ดีขึ้น หรืออีกทางแก้หนึ่งก็คือการลวกผักในน้า
เดือดก่อนนามาปรุงอาหาร เพราะความร้อนจะช่วยทาลายกรดออกซาลิกได้ถึง 80% เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับประทาน
ปวยเล้งได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ และฉบับนี้สรรหามาฝากขอนา “ไก่ม้วนปวยเล้ง” มาฝากสมาชิกค่ะ
ส่วนผสม
1. อกไก่ 3 ชิ้น
2. ปวยเล้ง 250 กรัม
3. เชดด้าชีส 2 แผ่น
4. ริคอตต้าชีส 2 ช้อนโต๊ะ
(ไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่ขอให้ใส่
เชดด้าชีส เพิ่มแทน)
5. เกลือและพริกไทย
6. น้ามันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ

ปวยเล้ง , ยอ

วิธีทำ
1. ล้างปวยเล้งให้สะอาดแล้วเด็ดเป็นใบๆ นาไปลวกในน้าเดือด ลวก
พอนิ่ม นามาแช่ในน้าเย็นสักพัก จากนั้นบีบน้าใบปวยเล้งแล้วนามา
สับให้พอละเอียด ใส่ลงในชาม
2. เริ่มผสมไส้ โดยหั่นเชดด้าชีสเป็นชิ้นเล็กๆ และริคอตต้าชีสผสม
ในชามปวยเล้งให้เข้ากันแล้วพักไว้
3. ล้างอกไก่ให้สะอาด ซับน้าออกให้หมด ใครชอบหนังไก่ก็ไม่ต้อง
ลอกออก นาอกไก่ใส่ถุงซิบล็อกใช้ไม้คลึงแป้งมาทุบอกไก่จนเป็น
แผ่นบางๆ ทุกชิ้น แล้วปรุงรสอกไก่ด้วยเกลือกับพริกไทยทั้ง 2 ด้าน
4. นาอกไก่มาวาง ตักใส้ไว้ริมชิ้นไก่ตามยาว แล้วม้วนอกไก่ และใช้
ไม้จิ้มฟันกลัดกันไส้ทะลัก ม้วนจนครบทุกชิ้น
5. อุ่นเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ 180 องศา
6. นาไก่ทมี่ ้วนแล้ว มาวางเรียงในถาดที่ทาน้ามันมะกอก นาเข้าเตาอบ
ที่เราอุ่นไว้ เป็นเวลา 30 นาที หรือจะนาไปทอดในกระทะก็ได้ค่ะ สี
จะสวยกว่า
7. อบเป็นเวลา 30 นาที แล้วเอาออกมาตัดเป็นชิ้นๆ ทานคู่กับสลัด

ชื่อสามัญ : Spinach
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spinacia oleracea L.
ชื่อวงศ์ : Amaranthaceae
อ้างอิง :http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/D3671480/D3671480.html , ครัวบ้านพิม

เล็กๆน้อยๆ กับ วิธีกาจัดมด แบบง่ายๆ

หากมดมาก่อกวนอาหารหรือโต๊ะอาหารของคุณ ให้ใช้แป้งฝุ่นโรยตามทางที่มดเดินเป็น
ประจา แป้งฝุ่นจะเข้าไปอุดรูหายใจของมด มดจะหายใจไม่ออก กลิ่นแป้งจะช่วยกลบ
กลิ่นไม่ให้มดสื่อสารถึงกันได้อีกด้วย และมดก็จะไม่มาในพื้นที่คณ
ุ อีกต่อไป
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เรียบเรียงโดย
สุเมตต์ ปุจฉาการ
คมสัน หงภัทรคีรี
เรียบเรียงจากหนังสือ เอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

เอคไคโนเดิร์ม
Echinodermata (7)
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

Linckia gulidingi Gray, 1840
ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวทะเลสีน�้ำตาลทอง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Starfish
ลักษณะ: ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว มีแขน 5 แขน แขนทรงกระบอกกลมยาว แผ่นตรงกลางล�ำตัวขนาดเล็ก ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลทอง
แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ตามซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่าง ออกหากินในเวลากลางคืน
การแพร่กระจาย: เกาะสิมิลัน
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Acanthaster planci (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวมงกุฎหนาม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Crown-of-thorn starfish
ลักษณะ: ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว มีแขน 18-25 แขน แต่ละแขนมีหนามยาวเรียวแหลมยื่นออกมา แผ่นตรงกลางล�ำตัวขนาด
เล็ก ล�ำตัวมีสีน�้ำเงินม่วง
แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ตามซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่าง กินโพลิปปะการังเป็นอาหาร
การแพร่กระจาย: เกาะบางู เกาะปายู และเกาะหูยง

ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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เรียบเรียงโดย พี่เจ
nutthapornr@hotmail.com
สวัสดีค่ะ ด้วยความที่พี่ชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมากๆ เลยได้เจอผลิตภัณฑ์แปลกตาเรื่อยๆ นี่ก็เพิ่งไปเจอนมชนิดไม่มี
น�้ำตาลแลคโทส (lactose) วางขายด้วยค่ะ พี่เองชอบดื่มนม แต่ว่าช่วงหลังดื่มนมปกติทีไรก็จะมีอาการปวดท้องและท้องเสีย
ตอนนี้พอมีนมที่ไม่มีน�้ำตาลแลคโทส พี่ก็ดื่มได้ตลอดไม่เจออาการท้องเสียเลยค่ะ มาๆๆๆ เรามาคุยกันสักนิดเกี่ยวกับนมดีกว่า
เนอะ
ตามที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนะคะ เวลาพูดถึงนมเราก็จะคิดถึงโปรตีนและแคลเซียม และน�้ำตาลส�ำคัญ
ที่พบในนมก็คือน�้ำตาลแลคโตสซึ่งเป็นน�้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งร่างกายยังดูดซึมไม่ได้ต้องย่อยเป็นน�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเสียก่อน โดย
ปกติแล้วเมื่อเราดื่มนมนั้น ร่างกายจะสร้างเอนไซม์แลคเทส (lactase) จากล�ำไส้เล็กเพื่อมาย่อยน�้ำตาลแลคโทสให้เป็นน�้ำตาล
โมเลกุลเดี่ยว ได้แก่น�้ำตาลกาแลคโทส (galactose) และน�้ำตาลกลูโคส (glucose) ก่อนที่จะดูดซึมในร่างกายต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงการ hydrolysis ของแลคโทส (ซ้าย) ด้วยเอนไซม์แลคเทส ได้เป็นกาแลคโทส และ กลูโคส (ขวา) (ภาพ
จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอินเดียนาบลูมิงตัน)
ส�ำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มนมอย่างพี่ที่ดื่มแล้วปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด มีแกสและอาเจียนนั้น เรียกว่าคน
ที่มีภาวะไม่ทนต่อแลคโทส หรือ lactose intolerance ค่ะ ซึ่งเกิดจากการที่มีเอนไซม์แลคเทสไม่เพียงพอในการย่อยน�้ำตาล
แลคโทส ดังนั้นน�้ำตาลแลคโทสที่ไม่ถูกย่อยนั้น จะผ่านมาที่ล�ำไส้ใหญ่ ซึ่งมีจุลินทรีย์อยู่มากมาย จุลินทรีย์ในล�ำไส้ใหญ่จะหมัก
(ferment) น�้ำตาลแลคโทส เกิดกรดและแกส และท�ำให้เกิดอาการไม่สบายอย่างที่พี่พูดมาข้างต้นค่ะ
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการย่อยและไม่ย่อยน�้ำตาลแลคโทสในล�ำไส้เล็ก (ภาพจากเว็บไซต์ bioninja)
โดยภาพด้านซ้ายเป็นแผนภาพแสดงล�ำไส้ของผู้ที่มีเอนไซม์แลคเทสที่ย่อยน�้ำตาลแลคโทสได้ จะมีการย่อยได้น�้ำตาล
กาแลคโทสและกลูโคส และดูดซึมเข้าไปในร่างกาย ในขณะที่ภาพขวาเป็นแผนภาพล�ำไส้ของผู้ไม่มีเอนไซม์แลคเทส ท�ำให้ไม่
สามารถย่อยน�้ำตาลแลคโทสได้ และน�้ำตาลจะผ่านมาที่ล�ำไส้ใหญ่ โดยจุลินทรีย์จะหมักน�้ำตาลแลคเทส และท�ำให้เกิดกรดและ
แกส
ส�ำหรับการวินิจฉัย มาจากการสอบประวัติผู้มีอาการ รวมถึงครอบครัวและการกินอาการเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลช่วย
ในการวินิจฉัยอาการได้ นอกจากนี้ก็ต้องมีการตรวจร่างกายรวมถึงการทดสอบต่างๆเช่น Hydrogen breath test ซึ่งเป็นการ
ตรวจวัดระดับแกสไฮโดรเจนในลมหายใจของผู้มีอาการ lactose tolerance ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถย่อยนมได้นั้นจะมีแกสไฮโดนเจน
มาก ส่วนการทดสอบอีกชนิดที่ทดสอบคือ Stool acidity test ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดในอุจจาระค่ะ ซึ่งน�้ำตาลแลค
โทสที่ไม่ย่อยนั้นเมื่อมาอยู่ที่ล�ำไส้ใหญ่จะถูกหมักโดยแบคทีเรีย ท�ำให้อุจจาระมีความเป็นกรด
ส�ำหรับการรักษา ผู้ที่รับการวินิจฉัยว่าเป็น lactose intolerance นั้นอาจดื่มนมที่มีแลคโทสในปริมาณที่น้อยลง หรือ
หลีกเลี่ยงนมปกติ ให้ดื่มนมที่ไม่มีแลคโตสแทน ในบางกรณีแพทย์อาจจะสั่งอาหารเสริมให้ผู้ที่มีอาการ lactose intolerance
ได้ค่ะ
หมั่นคอยดูแลและรักษาร่างกายดีๆนะคะ หากรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกติจากการดื่มหรือทานอะไรก็ตาม ให้ไป
พบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที แล้วพบกันในฉบับต่อไปค่ะ
อ้างอิง
Lactose Intolerance. https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/lactose-intolerance
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2560
Lactose Intolerance. https://en.wikipedia.org/wiki/Lactose_intolerance เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ภาพที่ 1 จาก http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/tp.milk3.html
ภาพที่ 2 จาก http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-2-molecular-biology/25-enzymes/lactose-intolerance.html
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นกในหมู่เกาะแสมสารและเส้นทางการดูนก
รองศาสตราจารย์ ผุสตี ปริยานนท์
ต่อจากฉบับที่แล้ว

(ตอนที่ 9)

รายละเอียดนกแต่ละชนิดบนเกาะแสมสาร
21. นกคุ่มอกลาย
ชื่อสามัญ Barred Buttonquail
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turnix suscitator
ชื่อสกุล Turnix

ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดเล็ก (17 ซม.) ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลแดง คอและหางสั้น บริเวณหลังมีลายจุดสีด�ำ บริเวณ
อกและด้านข้างล�ำตัวมีลายพาดขวางสีด�ำ เพศผู้มีคอสีนวล ในขณะที่เพศเมียมีคอและอกสีด�ำ จะงอยปากและขาสีเทาคล�้ำ มัก
หากินธัญพืชตามทุ่งหญ้า ตามไร่ หรือสวน
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อยทั่วประเทศ

22. นกอีก๋อยใหญ่
ชื่อสามัญ Eurasian Curlew
ชื่อวิทยาศาสตร์ Numenius indicus
ชื่อสกุล Numenius
ลักษณะและนิสัย เป็นนกชายเลนขนาดใหญ่ (50-60 ซม.) ปีกยาวแหลมพอดีกับขนหาง มีลักษณะที่สังเกตได้ง่าย
คือมีจะงอยปากที่ยาวมาก ราวสามเท่าของหัวและปลายโค้งลงเหมาะ ส�ำหรับแทงเข้าไปในโคลน เพื่อกินหนอนบริเวณชายเลน
หรือตามหาดทราย ล�ำตัวด้านหลังสีน�้ำตาล มีลายประสีด�ำ หัวและคอสีน�้ำตาล ท้องสีขาวนวล ด้านข้างของล�ำตัวมีลายประ ขา
ยาวสีด�ำ ชอบเดินลุยน�้ำหาอาหาร หากินเดี่ยว ๆ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ
สถานภาพ
เป็นนกอพยพพบบ่อย ปัจจุบันพบได้น้อยลง

23. นกนางนวลแกลบท้ายทอยด�ำ
ชื่อสามัญ Black-naped Tern
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterna sumatrana
ชื่อสกุล Sterna
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดกลาง (31 ซม.) ล�ำตัวด้านหลังสีขาวหม่น ๆ เมื่อเทียบกับนกนางนวลแกลบเคราขาว
และนกนางนวลแกลบเล็กแล้ว นกชนิดนี้จะมีสีขาวกว่านกทั้งสองชนิด บริเวณหัว อกและท้องมีสีขาว บริเวณหัวมีแถบด�ำตั้งแต่
หลังตาอ้อมไปยังท้ายทอย จะงอยปากและขาสีด�ำ ปีกยาวแหลม ขนปลายปีกด้านนอกมีสีด�ำแซม หางเป็นแฉกลึก มักหากินอยู่
เป็นฝูงตามชายทะเลและเกาะต่าง ๆ
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบไม่บ่อย
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24. นกนางนวลแกลบเล็ก
ชื่อสามัญ Little Tern
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterna albifrons
ชื่อสกุล Sterna
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดเล็ก (23 ซม.) หลังมีสีเทา คอ อก ท้องและสะโพกมีสีขาว หางสีขาวเป็นแฉก แต่แฉก
จะไม่ลึกเท่านกนางนวลแกลบท้ายทอยด�ำ หัวสีด�ำมีแถบสีด�ำพาดผ่านตา หน้าผากมีสีขาว จะงอยปากสีเหลืองปลายสีด�ำ ขา
เหลืองเข้ม ปีกเรียวแหลมบินได้เร็ว มักบินเป็นฝูงเล็ก ๆ ไปจนถึงฝูงใหญ่ หากินปลาตามชายหาดหรือชายเลน
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อย

25. นกนางนวลแกลบเคราขาว
ชื่อสามัญ Whiskered Tern
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chlidonias hybridus
ชื่อสกุล Chlidonias
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดเล็ก (26 ซม.) ล�ำตัวด้านหลังมีสีเทาคล�้ำ หัวมีสีด�ำ หน้าผากเป็นแถบขาว แก้ม คอและ
ท้องมีสีขาว ปากและขาสีด�ำ มีลายเส้นสีด�ำพาดผ่านจากโคนจะงอยปากผ่านตา หางเป็นแฉกลึก มักหากินเป็นฝูงตามแหล่งน�้ำ
จืดหรือชายทะเล
สถานภาพ
เป็นนกอพยพพบบ่อยมาก

26. นกเขาใหญ่
ชื่อสามัญ Spotted Dove
ชื่อวิทยาศาสตร์ Streptopelia chinensis
ชื่อสกุล Streptopelia
ลักษณะและนิสัย เป็นนกขนาดกลาง (30 ซม.) ขนด้านหลังสีน�้ำตาล มีแถบสีเทาบริเวณขนคลุมปีก ขณะที่ขนปลาย
ปีกมีสีด�ำ หลัง คอ ท้องมีสีน�้ำตาลอ่อน คอสั้น ขาสั้นสีแดง บริเวณคอมีแถบสีด�ำลายจุดสีน�้ำตาลอ่อน มักหากินอยู่เป็นคู่ตามใน
เมือง บ้านเมือง และทุ่งโล่ง
สถานภาพ
เป็นนกประจ�ำถิ่นพบบ่อยมาก

ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น....

องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (jiant_antz@hotmail.com)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อพ.สธ.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง วันที่ 25 – 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ปฏิบัติ
การส�ำรวจทรัพยากรท้องถิ่น อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ และอ�ำเภอท่าบ่อ ได้พบกับความหลากหลายของทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาหลากหลายสาขา
เราเดินทางไปส�ำรวจเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้เห็นภาพการตากแผ่นแป้งสีขาวบนแผงไม้ไผ่ เรียงรายสอง
ข้างทาง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ต�ำบลพานพร้าว อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีการประกอบอาชีพการ
ท�ำแผ่นกระยอ จากการสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นปัจจุบัน เนื่องจากแผ่นกระยอสามารถน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของ
อาหารหลากหลายชนิด เช่น ปอเปี๊ยะ แหนมเนือง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เป็นต้น การท�ำแผ่นกระยอมี 4 กระบวนการหลัก ดังนี้
กระบวนการหมักแป้งคือการน�ำข้าวเจ้า 50 กิโลกรัม น�ำมาล้างให้สะอาด แช่น�้ำเป็นเวลา 1 คืน จากนั้นน�ำไปโม่และกรองน�้ำ
แป้งด้วยผ้าขาวบาง เติมเกลือประมาณ 2 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ 2 คืน เพื่อให้แป้งตกตะกอน ตักน�้ำขุ่นออก น�ำน�้ำแป้งที่ตกตะกอน
ไปท�ำแผ่นกระยอ กระบวนการท�ำแผ่นกระยอมีวิธีการดังนี้ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กะละมังส�ำหรับใส่แป้ง กระบวยตัก
แป้ง แผ่นรอง จานราดแป้ง หม้อและฝาหม้อส�ำหรับนึ่งแป้ง ลูกกลิ้งที่ใช้ดึงแป้งจากปากหม้อ กระบวนการท�ำแผ่นกระยอเริ่ม
ต้นจากการน�ำแป้งที่หมักไว้มาผสมกับน�้ำสะอาดให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม ไม่ข้นจนเกินไป หากใส่น�้ำน้อยเกินไปจะท�ำให้แผ่น
กระยอสีขุ่นขาวและหนา หากน�้ำมากเกินไปจะท�ำให้แผ่นกระยอบางและกรอบจากนั้นเตรียมหม้อส�ำหรับท�ำแผ่นกระยอ โดย
น�ำผ้าขึงปากหม้อให้ตึงมัดด้วยเชือกที่ขอบหม้อให้แน่น ซึ่งผ้าที่ใช้ควรมีความมันเนื่องจากแป้งจะไม่ติดที่ผ้าตักแป้งประมาณ 2
ช้อนโต๊ะ น�ำมาราดลงบนหม้อนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อนึ่งข้าวเกรียบปากหม้อ คลึงด้วยจานไม้ให้เป็นแผ่นวงกลม จากนั้นปิด
ฝาเพื่อให้แป้งสุกเมื่อแป้งสุกแล้วเปิดฝา ดึงแผ่นแป้งออกจากหม้อนึ่งโดยใช้ไม้พันผ้าและฟองน�้ำ ใช้ด้านที่เป็นผ้าแตะลงบนแผ่น
แป้ง ดึงแป้งออกแล้วน�ำมาวางไว้บนตะแกรงไม้ไผ่ กระบวนการตากแป้งมีวิธีการดังนี้ น�ำตะแกรงไม้ไผ่ไปผึ่งแดด ประมาณ 30
– 60 นาที หากตากแดดมากไป แผ่นกระยอจะแตก จากนั้นน�ำไปผึ่งไว้ในห้องที่เปิดพัดลมประมาณ 120 นาที เพื่อท�ำให้แผ่น
กระยอแห้งสนิท กระบวนการตัดแผ่นมีวิธีการดังนี้ แกะแผ่นกระยอ ออกจากตะแกรงไม้ไผ่ และน�ำมาตัดขอบกับเครื่องตัดเพื่อ
ให้แผ่นกระยอเป็นวงกลม แป้งส่วนที่ตัดออกสามารถน�ำไปใช้เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ได้
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โดย จนท. ก7

นายจรัญ ไล้ทองค�ำ
ที่ปรึกษาประจ�ำ ภาคเหนือตอนล่าง
ต�ำแหน่งก่อนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาฯ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ครูช�ำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แรงดลใจที่ท�ำให้มาเป็นที่ปรึกษาฯ
การด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เสมือนวิธีวิจัยที่ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติในวัยเรียน พร้อมที่จะน�ำไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ถ้าเยาวชนทุกคนได้ผ่านกระบวนการนี้ ในอนาคตคงช่วยประเทศชาติในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน จึงมี
ความปรารถนาที่จะช่วยโรงเรียนสมาชิกฯ เพื่อสร้างเยาวชนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ความประทับใจ ประทับใจการท�ำงานของท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านท�ำงานด้วยความเข้มแข็ง เสีย
สละ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ให้งานบรรลุเป้าหมาย ประทับใจการให้ค�ำแนะน�ำและให้ความสะดวกต่างๆของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
ประทับใจโรงเรียนสมาชิกฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการสนองพระราชด�ำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เรื่องฝากสมาชิก การสนองพระราชด�ำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต้องมีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ศึกษาหลักการ วิธกี าร
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ท�ำงานด้วยความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียว คือนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซึมซับ
กระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหา พร้อมที่จะน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิต และเกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและทรัพยากร
เรื่องเล่า สถานศึกษาที่สนองพระราชด�ำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกฝ่ายต้องมุ่งมั่นในการด�ำเนินงาน สถาน
ศึกษาที่ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี มักจะพบปัญหาการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ตามต�ำแหน่งและหน้าที่ การมอบหมาย
และศึกษางาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้งานขาดช่วงหรือด�ำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ช่วงหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ซึ่งท่านเดิมเกษียณอายุราชการ เป็นช่วงที่โรงเรียนจะ
ขอรับการประเมินเพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 2 เป็นการขอประเมินครั้งที่ 2 จึงเรียนความ
เป็นมา และขอความเห็นจากท่าน ท่านเห็นด้วย และได้ศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนโดยเริ่มจากการกระตุ้นคณะครู และขอความเห็นในการขอรับการประเมินจากที่ประชุม
ครู ก�ำกับติดตามการท�ำงานของคณะกรรมการในกลุ่มต่างๆ เป็นระยะๆ ทุกสัปดาห์จะมีการประชุมฝ่ายบริหาร จะต้องติดตาม
ความก้าวหน้าของงานจากผู้ประสานงาน งานที่ไม่ก้าวหน้าจะหาเวลาเชิญผู้รับผิดชอบมารายงานโดยตรง ก�ำกับและติดตาม
งานด้วยความตั้งใจ เสนอแนะสิ่งที่ควรด�ำเนินการในรูปแบบต่างๆที่ควรจะเป็น มีการวางแผนงานตลอด สร้างขวัญและก�ำลัง
ใจให้คณะท�ำงานเป็นอย่างดี ก่อนวันรับการประเมิน ท่านกล่าวว่า “ผมท�ำหน้าที่ของผมหมดแล้วนะ” สร้างความตื้นตันใจให้
คณะท�ำงานเป็นอย่างยิ่ง นึกถึงค�ำพูดของท่านครั้งใด น�้ำตาซึมครับ ในที่สุดโรงเรียนผ่านการประเมินได้รับเกียรติบัตรงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2
จากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ในการด�ำเนินงาน ที่อุทิศทั้งแรงใจ แรงกาย ในการท�ำงาน ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน
ไม่มีสิ่งใดที่ท�ำแล้วไม่ส�ำเร็จครับ ข้อคิดที่ยืนยันในการปฏิบัติงานครับ
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

พฤกษา

วรรณศิลป์

ดวงแก้ว

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จาก
พรรณไม้ต้นจริงก่อนน�ำความรู้มาจัดท�ำผลงานออกมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี คุณครูได้น�ำ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย โดยสอนให้นักเรียนเรียนรู้และสัมผัสถึง
ความงามของพรรณไม้ตั้งแต่องค์ประกอบที่ 1-3 แล้วรวบรวมผลการเรียนรู้และคัดแยกสาระให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นน�ำมาจัด
ท�ำการรายงานผลด้วยวิธีต่างๆ โดยนักเรียนเลือกการแต่ง การประพันธ์กาพย์ยานี 11 ที่บรรยายคุณประโยชน์ของเพชรสังฆาต
ที่ได้มาจากข้อมูลการศึกษาพรรณไม้ คือ เพชรสังฆาต ซึ่งบรรยายถึงลักษณะคุณประโยชน์ของเพชรสังฆาต และความเกี่ยวพัน
ต่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผลที่นักเรียนได้รับในการปฏิบัติงาน ช่วยท�ำให้นักเรียนเพิ่มทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
รู้จักวิธีการเรียนรู้ให้ได้มาซึ่งข้อมูลลักษณะพรรณไม้ และเกิดอารมณ์สุนทรีในขณะที่เรียนรู้ จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
การประพันธ์กาพย์ยานี 11 ผู้ประพันธ์ โดย นายนาวิน ป้อมสีเขียว นางสาวศรัญญา เสนอใจ และนางสาวนันทวัน จ�ำปาละ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กาพย์ยานี 11
สมญาเพชรสังฆาต		
แก้โรคต่างนานา			
จดจ�ำน�ำไปใช้		
เป็นยาเสริมบ�ำรุง			

จ�ำให้ขาดพืชรักษา
ช่วยรักษาและบ�ำรุง
พืชนี้ไซร้มาใช้ปรุง
คุณค่าสูงมากมายเอย
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