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     สวัสดีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ประจ�าปี 2561) 

กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเร่ียนทุกท่านนะ

ครับ ทางกอง บ.ก. ต้องขออภัยที่จุลสารฯ ฉบับ

นี้ออกล่าช้าไปมาก เนื่องจากมีข้อติดขัดในการจัด

ท�าต้นฉบับเล็กน้อย แต่เนื้อหาภายในยังคงมีความ

หลากหลายและมีสาระน่ารู้เช่นเคยครับ 

 สภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้มีความแปรปรวน

ค่อนข้างมาก เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน บางครั้งก็หนาว

เย็น   ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้

แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อเลี่ยงการเจ็บป่วยนะครับ แล้ว

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

โรงเรียนบ้านก็วล  อ�าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     

สถานที่ตั้ง          หมู่ที่ 1 ถ.สายสุรินทร์-ช่องจอม กม.ที่ 8  ต.หนองใหญ่  

                       อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140

                       เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการของโรงเรียนจ�านวน 3 หมู่บ้าน คือ

                       หมู่ที่ 1 บ้านก็วล  หมู่ที่ 13 บ้านโคกตะแบง  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยเสนง

            นายปรีชา  เกตุชาติ 

ข้อมูลบุคลากร    ครู 8 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  ครูธุรการ 1 คน  นักเรียน 121 คน

วิสัยทัศน ์ โรงเรียนบ้านก็วล จัดการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่เกณฑ์

มาตรฐาน วิชาการ เทคโนโลยี พลานามัยดีสมบูรณ์ เทิดทูนจิตอาสา 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงชุมชนร่วมใจ 

ก้าวไกลเคียงคู่ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         โรงเรียนบ้านก็วล  ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2556  รหัสสมาชิก  

7-32140-002 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง 

ในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

        จากการด�าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งด�าเนินงานใน 5 องค์

ประกอบและพืชศึกษาซึ่งได้แก่กล้วยนางกลาย บูรณาการ การจัดการเรียนรู้กับหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ผลการด�าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียน

มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศของงานสวน

พฤกษศาสตร์ ผู้เรียนและครู เกิดการท�างานและเรียนรู้อย่างมีความสุข ก่อเกิดความรู้และ

ความเบิกบานใจ  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ผู้เรียน ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้ใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปรัชญาของโรงเรียน      ปัญญาชีวี   ชีวิตมาหุ  เสฏฐ  

                               ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด

สีประจ�าโรงเรียน     เขียว - เหลือง

ค�าขวัญประจ�าโรงเรียน   พลานามัยกายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

                                เลิศล�้าสติปัญญา

 เกียรติและความภาคภูมิใจ 
 เป็นโรงเรียนดีประจ�าต�าบลหนองใหญ่ 
 เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 เป็นโรงเรียนสีขาวและโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 รับป้ายพระราชทาน งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ป 2560 
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          วันที่ 19 มกราคม 2561  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์  ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. และ

นายชนันต์ติณณ์  เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้ไปติดตามประสานงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จังหวัด

น่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดล�าปาง ณ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เป็น

ปัจจุบัน การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ�าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 การประชุมครั้งนี้มีโรงเรียน

สมาชิกฯ ร่วมประชุมจ�านวน 55 แห่ง จ�านวน 134 คน (ผู้บริหาร 27 คน และ ครู 107 คน)  

    ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ ผู้อ�านวยการ

    โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  ร่วมพิธีเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มจังหวัดน่าน-แพร่-ล�าปาง

    นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  บรรยาย การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
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                 นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. บรรยายและสาธิต ความถูกต้องทางวิชาการ

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

ให้ก�าลังใจในการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.

มอบหนังสือให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ภูมิปัญญาไทย : ส�าหรับเด็ก

ขนมขี้มอด

 ในบรรดาขนมไทยโบราณที่มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์แก่เด็ก ๆ ที่ไม่ควรลืมเลือนคือขนมขี้มอด มีส่วนผสมที่จ�าเป็น

ดังนี้ ใช้แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วย, มะพร้าวขูดขาว 2 ถ้วย, น�้าตาลทรายขาวป่นละเอียด  1  ถ้วย, เทียนอบ และกระดาษ  ลงมือท�าได้

ดังนี้  

           1. คั่วแป้งข้าวเจ้าด้วยไฟอ่อน ๆ พอเริ่มเป็นสีเหลืองนวลแล้วตักขึ้น ต้องระวังอย่าให้ไหม้

           2. คั่วมะพร้าวด้วยไฟอ่อนให้เหลืองนวลและกรอบ ทิ้งให้เย็นแล้วเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียด

           3. ผสมแป้ง มะพร้าว น�้าตาล เคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ใส่ขวดโหล อบควันเทียนไว้ 1 คืน

           4. ตัดกระดาษม้วนเป็นกรวยแหลม ใส่ขนมพอเต็มกรวย แล้วปิดปากกรวยให้เรียบร้อย

 ในช่วงการท�าในข้อที่ 4 สามารถให้เด็ก ๆ มาร่วมในกระบวนการท�าด้วย ซึ่งก็จะสนุกสนานมาก เพราะจะได้ฝึกทักษะ

ในการห่อกรวย ซึ่งส่วนใหญ่เผลอ ก็จะใช้ช้อนตักกิน แทนการใส่กรวย ผู้เรียบเรียงเคยจ�าได้ว่า วิธีการรับประทานขนมขี้มอดจาก

กรวยนั้น กว่าจะกินหมด กรวยจะเปื่อยยุ่ยมากจากน�้าลาย ซึ่งก็จะเป็นเรื่องสนุกสนานที่เด็ก ๆ จะได้กินขนมที่เป็นประโยชน์ใน

แง่ได้รับพลังงานจากแป้งและมะพร้าวอย่างเอร็ดอร่อย ในวัยก�าลังซน เสน่ห์ของขนมขี้มอดคือวิธีการรับประทาน ที่ต้องค่อยเท

จากกรวยลงปาก แล้วต้องให้วางระยะดีในการเทขนมใส่ปาก มิฉะนั้นขนมจะเข้าลึกไปในคอท�าให้ไอและส�าลัก และต้องไม่ให้

กรวยใกล้ปากมากไป เพราะจะท�าให้น�้าลายไปติดกรวยท�าให้กรวยแฉะและขาดก่อนที่จะรับประทานเสร็จ

 ขนมขี้มอดจึงเหมาะส�าหรับเด็กที่โตพอที่จะควบคุมการรับประทานกับกรวยแบบนี้ได้ จึงไม่ค่อยเหมาะส�าหรับเด็กที่

เล็ก ๆ เกินไป เพราะยังไม่สามารถควบคุมการใช้มือ และการกะระยะที่เหมาะสมตอนเทขนมเข้าปากได้

เอกสารอ้างอิง

ขอบคุณรูปและเนื้อหาจาก 

1. http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=962283

2. https://deliciousfoodsweets.blogspot.com/2013/02/blog-post_8641.html



6

เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เก๊กฮวย

 พรรณไม้ที่มีดอกและเป็นเครื่องดื่มที่มีคนชื่นชอบทั่วโลก โดยเฉพาะคนเอเซีย และประเทศจีน เก๊กฮวยเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ได้ด้วย เรียกชื่อสามัญว่า Chrysanthemum ชื่อท้องถิ่นของไทยเราเรียก เบญจมาศสวน หรือ เบญจมาศหนู อาจเป็นเพราะดอกมีขนาด

เล็กกว่าเบญจมาศ อะไรที่เล็ก ๆ กว่าของปกติมักจะเรียกว่าหนู เพื่อให้ดูน่ารัก ส่วนในภาษาจีนจะเรียก เก๊กฮวย  

             ดอกเก๊กฮวยมีหลายสี อาทิเช่น ดอกเก๊กฮวยสีขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. หรือ 

Chrysanthemum morifolium Ramat. ดอกเก๊กฮวยสีเหลือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Dendranthema indicum L. หรือ Chrysanthe-

mum indicum L.  และดอกเก๊กฮวยป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Dendranthema boreale (Makino) Ling จัดอยู่ในวงศ์ Compositae เป็น

วงศ์เดียวกับดอกเบญจมาศ ทานตะวัน ฯลฯ

          ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ที่มองแล้วเห็นง่าย ๆ ส่วนใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบเว้า ใบเป็นใบเดี่ยวแบบเรียงสลับบนระนาบ

เดียวกัน ลักษณะของดอกจะมีลักษณะเป็นกระจุกอยู่บริเวณง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกมีสีเหลืองสดใสขนาดเล็ก ๆ  หรือมีสีขาวอมม่วง เป็น

ไม้ล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 0.5 – 1.2 เมตร ล�าต้นมีลักษณะตรง เมื่อดอกบานเต็มที่ สามารถน�ามาตากแห้งเก็บไว้ได้นาน เมื่อน�าดอก

ไปตากแห้งแล้วมาต้มกับน�้าจะให้สีเหลืองอ่อน

 ดอกเก๊กฮวยท่ีน�ามาใช้เป็นสมนุไพร มีสารส�าคญัได้แก่ Flavonoid, Stachydrine Chrysanthemin, Choline, Amino acid, 

Adenine, และน�า้มนัหอมระเหย ส่วนทีน่�ามาใช้ประโยชน์คอืดอกของต้นเก๊กฮวย โดยน�ามาตากแห้งแล้วต้มกบัน�า้เพือ่ดืม่เป็นชาดอกเก๊กฮวย 

สรรพคณุทางยาคือ ช่วยลดไข้ แก้ร้อนใน (ดืม่แบบชาร้อน ไม่ใช่ด่ืมแบบชาเยน็) ขบัเหงือ่ ขับปัสสาวะ ช่วยระบายและการย่อยอาหาร แต่

ส�าหรับคนทีท้่องเสยีง่าย เป็นโรคกระเพาะอาหาร ไม่ควรดืม่เก๊กฮวย เนือ่งจากสารต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในเก๊กฮวยมฤีทธิเ์ป็นกรด และสารทีม่อียูใ่น

เก๊กฮวยสามารถเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดได้ด ี ส่งผลให้สามารถลดความดันโลหติได้ มีสารต้านอนุมลูอสิระสงูมส่ีวนป้องกนัสาเหตกุารเกดิ

มะเร็งต่าง ๆ ได้

            น�า้ดอกเก๊กฮวยเหลอืงดืม่แบบชาร้อนมช่ีวยบรรเทาการปวดศรีษะ อาจสบืเนือ่งจากกลิน่ทีห่อมและมีสารท�าให้เกดิการไหลเวยีนของ

โลหิตได้ด ีคนจีนใช้ผสมกับใบสะระแหน่ เพือ่บรรเทาอาการไอ 

           ดอกเก๊กฮวยจงึมีประโยชน์หลายอย่าง ใช้ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดับและยงัมสีรรพคณุทางยาควรค่าแก่การอนรัุกษ์สายพันธุใ์ห้ถกูต้น 

ถูกชนดิ เพือ่น�าไปในประโยชน์ในเรือ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การดืม่เก๊กฮวยตามปกตจิะด่ืมเหมอืนชาร้อนและไม่ใส่น�า้ตาล เพือ่จะได้ไม่น�า

โรคอืน่แทรกเข้ามา เช่าเบาหวาน และอ้วน เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

1.http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=38

2.http://termsuk.oonitvalley.com/Article/Detail/7225
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ส่วนผสม
1. ใบหม่อน เลือกใบที่ไม่แก่มากนัก
2. เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้น ๆ
3. เครื่องต้มย า ตะไคร้
    ใบมะกรูด หัวหอม กระเทียม
    พริกสด หรือพริกแห้ง
4. เห็ดฟาง
5. ผักชีฝร่ัง
6. น้ าปลา, เกลือ
7. มะนาว

ชื่อสามัญ : Mulberry Tree, White Mulberry
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L.
ชื่ออื่น : หม่อน (ทั่วไป)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ต้นแก่ สีน้้าตาล กิ่งอ่อน
สีเขียวอมเหลือง ใบเด่ียว เรียงสลับ ขอบใบหยักและเป็นร้ิวเล็กน้อย ปลายใบแหลม
ใบกว้าง 8-14 เซนติเมตร ผลฉ่้าน้้า สุกมีสีม่วงแดงเข้ม รสหวานอมเปร้ียว

เล็ก ๆ น้อย ๆ กับ การท้าให้เทียน จุดติดไฟได้ยาวนานขึ้น และวิธีท้าให้ไม่มีน้า้ตาเทียน

ต้มย้าไก่ใบหม่อน
                                                                 สวสัดีค่ะเพื่อน ๆ ฉบับนี้ขอแนะน้าพืชพื้นเมืองทางภาคอสีานกันค่ะ หม่อนเป็น
                                                    พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต้ังแต่ราก ใบ กิ่งและผล    โดยเฉพาะใบหม่อน 
                                                    เป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเป็นอาหารของเราด้วยนะคะ ใบหม่อนน้ามาท้าเป็น

ชาใบหม่อนช่วยลดไขมันในเส้นเลือด  ลดความดันโลหิต  แก้ร้อนใน กระหายน้้า  แก้ไอ 
                                                    และบ้ารุงธาตุให้แข็งแรง  และสงสัยมั้ยคะว่าน้ามาท้าอาหารจะอร่อยแค่ไหน  การใส่ใบ
                                                   หม่อนในอาหารถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน   ที่หากใครได้รับประทานแล้วต้องติดใจ  
เพราะความเข้มข้นของน้้าซุปร้อน ๆ กลิ่นหอม ๆ ของเคร่ืองปรุง  ใบหม่อนจะช่วยให้อาหารอร่อย รสชาติกลมกล่อมขึ้น
เหมือนใส่ผงชูรสเลยค่ะ  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราด้วย อาหารที่นิยมใส่ใบหม่อน  ได้แก่ ต้มย้าไก่,แกงไก่,ใบหม่อน
ชุปแป้งทอด,ไข่เจียวใส่ใบหม่อนทอด ฯลฯ  เรามาแย่งหนอนไหมกินสักมื้อนะคะ  เมนูสุขภาพ “ ต้มย าไก่ใบหม่อน ”

             วิธีท้าให้เทียนไหม้ช้าลงเพื่อให้ใช้เทียนได้นานขึ้นควรแช่เทียนไว้ในตู้เย็น
สัก 2-3 ชั่วโมงก่อนใช้ หรือไม่เช่นนั้นก็ให้โรยเกลือลงไป    และหากน้าน้้าเกลือ 
(เกลือละลายน้้า) มาทาทั่ว ๆ เล่มเทียน ทิ้งไว้ให้น้้าเกลือแห้ง เมื่อน้ามาจุดไฟจะ
พบว่าไม่มีน้้าตาเทียนไหลมาหยดโดนมือเราเลยค่ะ

วิธีท า
1. ตั้งน้ าเดือด ใส่เคร่ืองต้มย า
          (ใบมะกรูดฉีก หัวหอม 
          กระเทียม พริกสด ต าพอแตก 
2. ใส่เนื้อไก่
3. ใส่น้ าปลาและเกลือตามลงไป
4. พอไก่สุก ให้ใส่เห็ด 
5. เห็ดเร่ิมสุก ใส่ผักชีฝร่ัง ใส่ใบหม่อน 
6. จากนั้นปิดไฟ  บีบมะนาว ปรุงรสอีกคร้ัง 
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เรียบเรียงโดย

สุเมตต์ ปุจฉาการ

คมสัน หงภัทรคีรี

เอคไคโนเดิร์ม 

Echinodermata (13)
เรียบเรียงจากหนังสือ เอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ปลิงทะเล (Class Holothuroidea)

Holothuria (Microthele) fuscopunctata Jaeger, 1833

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลิงทะเลย่น

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Sea cucumber 

ลักษณะ: รูปร่างมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว ล�าตัวเทา หลังสีน�้าตาลเข้ม ผิวล�าตัวมีจุดสีด�ากระจายอยู่ทั่วตัว ผิวหนังล�าตัว

หนาและมีรอยย่นร่องลึกตามขวางท�าให้มองเห็นเป็นรอยย่น

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยตามพื้นทรายนอกแนวปะการัง

การแพร่กระจาย: เกาะปายู

Holothuria (Mertensiothuria) hilla Lesson, 1830

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลิงปะการังสีเขียว

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Sea cucumber 

ลักษณะ: รูปร่างมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว ล�าตัวสีน�้าตาล ผิวล�าตัวบางนิ่มยืดหยุ่นมาก ล�าตัวมีหนามสีขาว

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยใต้ซากปะการังในแนวปะการัง

การแพร่กระจาย: เกาะเมียง
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ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

Pearsonothuria graeffei (Semper, 1868)

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลิงทะเลขาวจุดด�า

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Graeffe’s sea cucumber 

ลักษณะ: รูปร่างมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเหลี่ยมยาว ล�าตัวสีขาวลายสีน�้าตาล ผิวล�าตัวหนายืดหยุ่นได้ดี ล�าตัวมีหนามสีขาว 

วัยอ่อนมีสีขาว ลายสีด�าตามยาวจากส่วนหัวไปยังส่วนท้าย ผิวล�าตัวมีหนามสีส้มขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเลียนแบบให้คล้ายทาก

เปลือย

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยบนซากปะการังหรือก้อนหินในแนวปะการัง ชอบแสงสว่าง หากินเวลากลางวัน

การแพร่กระจาย: เกาะเมียง และเกาะบางู

Stichopus chloronotus Brandt, 1835

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลิงหินสีด�าหนามสีส้ม

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Green sea cucumber 

ลักษณะ: รูปร่างมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเหลี่ยมยาว สีด�า ผิวล�าตัวหนา เรียบ บริเวณขอบล�าตัวมีปุ่มหนามขนาดใหญ่เรียง

ตามล�าตัวจากส่วนหัวไปส่วนท้าย ปลายปุ่มมีสีส้ม

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยบนซากปะการังหรือก้อนหินในแนวปะการัง ชอบแสงสว่าง หากินเวลากลางวัน

การแพร่กระจาย: เกาะหูยง
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เรียบเรียงโดย พี่เจ

ipstjmo@gmail.com

 สวัสดีค่ะน้อง ๆ วันนี้พี่มาเล่าเรื่องของกินอีกแล้ว .. สืบเนื่องมาจากที่ท�างานพี่เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการประกวดสื่อ infographic 

จุลชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า Commercial Uses of Fungi” ค่ะ ซึ่งน้อง ๆ ระดับมัธยม

ที่ส่งผลงานเข้าประกวดก็หาข้อมูลกันอย่างเต็มที่และส่งผลงานสวย ๆ เข้าร่วมประกวดมากมาย แต่ทางคณะกรรมการก็ได้คัดเลือกกัน

แล้ว  น้องสามารถชมผลงานที่ชนะการประกวดได้จากลิงค์ https://goo.gl/bV323p ค่ะ  ในระหว่างที่พี่ท�ารีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้านั้น ก็ได้พบว่ากรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลตซึ่งเป็นของชอบของใครหลาย ๆ คนนั้น มีจุลินทรีย์ มีฟังไจ เข้า

มาเกี่ยวข้องด้วยหละค่ะ ... จะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามกันเลย…

(ซ้าย) ฝักโกโก้ (จาก http://mokayachocolates.com.my/blog/index.php/top-items/item/45-the-many-uses-of-the-cocoa-bean) 

และ (ขวา) เนื้อและเมล็ดโกโก้ในฝัก (จาก http://www.fdfworld.com/top10/top-10-cocoa-producing-countries) 

ภาพการหมักเมล็ดโกโก้ (จาก http://sweetmatterphysicist.com/tree-to-bar-basics/)

             ช็อกโกแลตผลิตมาจากเมล็ดโกโก้ค่ะ ซึ่งเมล็ดโกโก้ก็มาจากต้นโกโก้นั่นเอง ซึ่งต้นโกโก้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Theobroma cacao 

ซึ่ง Theobroma ที่เป็นชื่อแรกของชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นโกโก้นี้มีความหมายว่า Food of the gods หรืออาหารของพระเจ้าค่ะ น่าจะ

สืบเนื่องมาจากในสมัยก่อนชาวแอซแทก (Aztec) ใช้เมล็ดโกโก้แทนเงินตราและใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ  รวมถึง พิธีกรรมถวายแด่พระเจ้า

ด้วย  ส�าหรับผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ของโลกได้แก่ ไอวอรีโคสต์ (ผลิตถึง 1.3 ล้านตันในปี 2015) กานา อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และ คาเมรูน 

(ข้อมูลจาก Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

          น้อง ๆ อาจจะมีค�าถามว่า แล้วจุลินทรีย์ที่พี่พูดถึงตอนต้นนั้นมามีบทบาทอะไรกับช็อกโกแลต ได้เวลาเฉลยกันแล้วค่ะ….
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 จุลินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยีสต์ แลคติกแอซิดแบคทีเรีย และ อะซีติกแอซิดแบคทีเรียจะมีส่วนร่วมในกระบวนการหมักที่ช่วงเวลา

ต่าง ๆ กันค่ะ ซึ่งรสชาติของช็อกโกแลตจะเริ่มจากการหมักเมล็ดนี่แหละค่ะ โดยเมล็ดโกโก้ที่มีเนื้อขาว ๆ ติดอยู่จะถูกหมักไว้เป็นเวลาหนึ่ง 

โดยจุลินทรีย์ต่าง ๆ จะได้แหล่งน�้าตาลมาจากเนื้อของโกโก้นั่นเอง ซึ่งกระบวนการเริ่มการหมักนั้น ยีสต์จะเปลี่ยนน�้าตาลในเนื้อของโกโก้

เป็นกรดและแอลกอฮอล์ (กระบวนการก็จะคล้าย ๆ การหมักไวน์จากองุ่นค่ะ) จากนั้นยีสต์จะตายเพราะแอลกอฮอล์ที่ถูกสร้างขึ้น และ

ในขณะเดียวกันอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งก็เป็นโอกาสที่แลคติกแอซิดแบคทีเรีย เช่น Lactobacillus และ Streptococcus จะเจริญ

เติบโตในสภาวะนี้  และเมื่อคนเนื้อและเมล็ดของโกโก้ไปเรื่อย ๆ จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในถังให้มากขึ้น แต่ pH ก็ยังต�่าอยู่ ซึ่งเป็นช่วงที่

อะซีติกแอซิดแบคทีเรีย Acetobacter และ Gluconobacter เจริญเติบโต จากนั้นกรดที่ได้จากการหมักด้วยยีสต์จะค่อย ๆ แทรกเข้าไป

ในเมล็ดโกโก้ และจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีที่จะเป็นการเริ่มต้นของกลิ่นรสช็อกโกแลตนั้นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลด

ปริมาณสารอื่น ๆ ที่อยู่ในเมล็ด  ส่งผลให้เมล็ดโกโก้มีความขมลดลง   จากนั้นโปรตีนในเมล็ดจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโน  และเมื่อกรด

อะมิโนไปรวมกับโมเลกุลของน�้าตาล จากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน�้าตาลของเมล็ด

ค่ะ  กระบวนการหมักทั้งหมดจะกินเวลาประมาณห้าวัน  และเมื่อเมล็ดแห้งแล้ว   ท้ายที่สุดราจ�าพวก   Geotrichium จะออกซิไดซ์ 

(oxidise) กรดแลกติกให้เป็นกรดอะซีติก และกรดซัคซินิก

 โดยสรุป กระบวนการการหมัก จะเริ่มที่ยีสต์ ต่อด้วยแบคทีเรีย และราค่ะ พบว่ามีแบคทีเรียมากกว่า 30 ชนิดในกระบวนการ

หมักนี้ ส�าหรับเมล็ดโกโก้ที่ไม่ได้ผ่านการหมัก จะไม่มีรสชาติของช็อกโกแลตค่ะ หลังจากน�าเมล็ดและเนื้อไปหมักและท�าแห้งแล้ว จาก

นั้นจะเป็นการอบ (roasting) และกระเทาะให้เป็นชิ้นเล็ก (kibbing) โดยกระเทาะเปลือกออก เหลือแต่ข้างในที่เรียกว่า nibs จะผ่าน

กระบวนการท�าให้เป็นของเหลวข้น ๆ ที่มีปริมาณเนยโกโก้ (cocoa butter) ประมาณ 55% จากนั้นน�าเนยโกโก้ประมาณครึ่งหนึ่งไปท�า

ช็อกโกแลตแท่ง และอีกครึ่งไปท�าผงโกโก้ได้ค่ะ 

อ้างอิง 

ภาพช็อกโกแลต โดย @AlexanderStein https://pixabay.com/en/chocolate-dark-coffee-confiserie-183543/

Chocolate: Facts and Figures. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

               http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/277756/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

Chocolate: The ‘Food of the Gods’. Voice of America.  https://learningenglish.voanews.com/a/the-history-of-chocolate-the-

               food-of-the-gods/1939717.html เข้าถึงข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

Microbes and Food, We are what we eat. Chocolate http://resources.schoolscience.co.uk/SGM/sgmfoods21.html

               เข้าถึงข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

Case, CL. Microbiology of Chocolate. https://accounts.smccd.edu/case/chocolate.html  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

Tree-to-bars basics – Sweet Matter Physicist. http://sweetmatterphysicist.com/tree-to-bar-basics/ เข้าถึงข้อมูลวันที่

               25 กุมภาพันธ์ 2561

        ภาพซ้ายแสดงเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการหมักอย่างดี จะพบว่ามีสีน�้าตาล เมื่อชิมมีรสขมเล็กน้อยและมีกลิ่นหอม

ในขณะที่ภาพขวาแสดงถึงเมล็ดที่หมักไม่ดี เป็นสีม่วง มีรสเปรี้ยวรุนแรง 

(ภาพจาก https://onthecocoatrail.com/2012/06/20/from-tree-to-bean-the-beginning-of-fermentation/)
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รองศาสตราจารย์ ผุสตี ปริยานนท์

ต่อจากฉบับที่แล้ว
รายละเอียดนกแต่ละชนิดบนเกาะแสมสาร

58. นกกางเขนดง

ชื่อสามัญ   White-rumped Shama

ชื่อวิทยาศาสตร์    Copsychus malabaricus

ชื่อสกุล Copsychus

ลักษณะและนิสัย  นกกางเขนดงมีลักษณะและขนาดคล้ายกับนกกางเขนบ้าน (28 ซม.) ลักษณะที่แตกต่างกันคือมีท้องสีแดง 

สะโพกสีขาว และหางจะยาว ปลายหางมีลักษณะมน ขนขอบหางด้านนอกมีสีขาว พบหากินล�าพังหรือหากินเป็นคู่ตามพุ่มไม้

ของป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งป่าฟื้นสภาพ นกชนิดนี้โดยปกติจะบินไม่สูงนัก แต่จะบินตามบริเวณล�าต้นของต้นไม้ ร้อง

เพลงเพราะ

สถานภาพ เป็นนกประจ�าถิ่นพบบ่อยมาก

59. นกกระเบื้องผา

ชื่อสามัญ   Blue Rock-Thrush

ชื่อวิทยาศาสตร์     Monticola solitaries

ชื่อสกุล Monticola

ลักษณะและนิสัย  เป็นนกขนาดกลาง (23 ซม.) ล�าตัวมีสีเทาอมฟ้า ด้านหลังมีแต้มสีขาวขนาดเล็ก ส่วนบริเวณท้องมีสีเหลือง

อมฟ้าและเห็นขอบสีขาวคล้ายเกล้ดปลา ชอบเกาะตามโขดหินและตามหลังคา โดยจะเชิดตัวตั้งขึ้น หากกินล�าพังตัวเดียว มัก

พบตามบ้านเรือน ตามเกาะต่าง ๆ

สถานภาพ เป็นนกอพยพที่พบบ่อย

60. นกจับแมลงสีคล�้า

ชื่อสามัญ   Dark-sided Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์     Muscicapa sibirica

ชื่อสกุล Muscicapa

ลักษณะและนิสัย  เป็นนกขนาดเล็ก (13 ซม.) มีขนาดและลักษณะคล้ายนกจับแมลงสีน�้าตาล แต่จะแตกต่างกันที่จะงอยปาก

ของนกชนิดนี้สั้นกว่าและมีสีด�า บริเวณขากรรไกรล่าง มีแถบสีน�้าตาลด�า บริเวณอกมีลายขีดสีน�้าตาลด�าและปีกมีความยาวมาก

เกือบยาวถึงขนหาง พบตามป่าดิบ ป่าชายเลน

สถานภาพ เป็นนกอพยพและอพยพผ่าน ที่พบบ่อย

นกในหมู่เกาะแสมสารและเส้นทางการดูนก
(ตอนที่ 15)
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ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

61. นกจับแมลงสีน�้าตาล

ชื่อสามัญ   Asian Brown Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร ์    Muscicapa dauurica

ชื่อสกุล Muscicapa

ลักษณะและนิสัย  เป็นนกขนาดเล็ก (13 ซม.) ล�าตัวบริเวณหลัง หัว และหางมีสีน�้าตาล ท้องสีขาวนวล ปลายจะงอยปากสีด�า 

โคนจะงอยปากมีสีเหลือง รอบ ๆ ตา มีสีขาวนวล ขณะเกาะกิ่งไม้ ปีกจะตกลู่แนบกับล�าตัว หากินล�าพังบริเวณป่าเบญจพรรณ 

ป่าดิบเขา ป่าชายเลน และตามสวน

สถานภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก

62. นกจับแมลงสีฟ้า

ชื่อสามัญ   Vediter Flycather

ชื่อวิทยาศาสตร ์    Eumyias thalassina

ชื่อสกุล Eumyias

ลักษณะและนิสัย  เป็นนกขนาดเล็ก (17 ซม.) ล�าตัวมีสีฟ้าอมเขียว บริเวณโคนจะงอยปากถึงขอบตามีสีด�า นกเพศเมียจะมีสีห

ม่นกว่าเพศผู้ และบริเวณก้นจะมีลายตามขวาง มักหากินเป็นคู่หรือล�าพังตัวเดียวตามป่าดิบเขา ชายป่า ป่าชายเลน หรือตาม

สวน

สถานภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อย

63. นกอีแพรดแถบอกด�า

ชื่อสามัญ   Pied fantail

ชื่อวิทยาศาสตร ์    Rhipidura javanica

ชื่อสกุล Rhipidura

ลักษณะและนิสัย  เป็นนกขนาดเล็ก (18 ซม.) บริเวณล�าตัวด้านหลังสีด�าตั้งแต่หัว ตัวไปจนถึงหาง คอและท้องมีสีขาว อกมีสี

ด�า ขณะเกาะกิ่งไม้หรือตามพื้นมักจะกางขนหางสีด�า มีปลายหางสีขาวคล้ายพัดคลี่ จึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านกหางพัด หากินทั่วไป

ตามบ้านเรือน สวน และตามป่าชายเลน ท�ารังเป็นรูปถ้วยขนาดเล็ก ท�าจากหญ้าแห้งสานด้วยใยแมงมุม

สถานภาพ เป็นนกประจ�าถิ่นพบบ่อยมาก
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น....
เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (jiant_antz@hotmail.com)

องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 74 คน จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง สถานศึกษา 10 แห่ง

       การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  คณะวิทยากร อพ.สธ.  ได้ถ่ายทอดแนวคิด แนวทาง และวิธีการด�าเนินงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ประกอบด้วย งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษา

ทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น งานสนับสนุนในการอนุรักษ์

และจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการได้รับฟังการบรรยาย และลงมือปฏิบัติการเก็บรวบรวม

ข้อมูล บริเวณแหล่งเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ และน�าผลที่ได้มาสรุปและน�าเสนอ โดยมีคณะวิทยากรให้ค�าแนะน�าให้ผลการปฏิบัติ

งานมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติการ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในการด�าเนิน

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่แนวทางการด�าเนินงานสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด�าริได้

        ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.

                  ปฏิบัติการเรียนรู้การด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

               ปฏิบัติการเรียนรู้งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
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โดย จนท. ก7

นายณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล
ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ระยะเวลา เป็นที่ปรึกษา 1 ปี 

 การเยี่ยมเยียนสมาชิก ทุกครั้งที่มีโอกาส เยี่ยมเยียน โรงเรียนถือเป็นโอกาสทอง ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับ

การสร้างมิตรภาพและกัลยาณมิตร จุดประกายสร้างจิตนึกในการรักษ์และหวงแหนทรัพยากร  อีกทั้งกระตุ้น เสริมแรงสมาชิก

ให้มีพัฒนาการและมุ่งมั่นในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริอย่างมีความสุข  จนประสบความส�าเร็จ

          จิตอาสา  การสนองงานในพระราชด�าริ  ต้องกระท�าด้วยจิตอันบริสุทธิ์  มีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง  โดยมุ่งหวัง

จะสร้างและขยายงานของพระองค์ให้กว้างไกล สู่สถาบันทางการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นเราจ�าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจ

งานของพระองค์อย่างลึกซึ้ง  และน�าความรู้ที่ได้ไปสร้างองค์ความรู้ให้กับ  ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและผู้น�าองค์กรใน

ระดับต่าง ๆ   หลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก  แต่อยากกราบเรียนว่า  “ สิ่งกีดขวาง  มิใช่อุปสรรค  และอุปสรรค  มิใช่ปัญหา 

เพราะปัญหาเราแก้ได้ ” 

         การเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นการเริ่มต้นของการสนองงานในพระราชด�าริ มีความพร้อมที่จะมี

ส่วนร่วมในการสร้างจิตส�านึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติต้อง  มีจิตอาสา  มุ่งมั่น เสีย

สละ มีความรู้ ความเข้าใจสาระของงานอย่างแท้จริง   ดังนั้น ไม่ว่าจะหน่วยงานใด ๆ  บุคลากรในหน่วยงานต่างต้องพร้อมใจที่จะ

อุทิศตนเพื่อศึกษาและสนองงานในพระราชด�าริ  ให้บรรลุผล  ซึ่งเป้าหมายของโรงเรียนคือลูก ๆ นักเรียนต้องเกิดจิตส�านึกรักษ์

ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน  โครงการ อพ.สธ. ได้จัดคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจ�าแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ค�าปรึกษา 

แนะน�าในการด�าเนินงาน  ร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรเพื่อด�าเนินงานไปพร้อมกัน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ส�าคัญ

ที่สุดผู้บริหารต้องน�าศาสตร์ของพระราชามาใช้เป็นหลักในการบริหาร คือ  “รู้  รัก  สามัคคี”  จึงจะประสบผลส�าเร็จ
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พฤกษา
วรรณศิลป์

ดวงแก้ว

 ทรรศนะและข้อคิดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทความต่าง ๆ ของจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน  

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของ อพ.สธ. และ อพ.สธ.  ไม่รับผิดชอบใด ๆ  ต่อบทความที่ถูกส่งเข้ามา และหากมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น บทความ

ใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    พ.ศ.   2537       การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลสาร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บรรณาธิการ : นายพรชัย จุฑามาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร : ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

กองบรรณาธิการฝ่ายบริหาร : นางสาวพเยาว์ ศิริสัมพันธ์ 

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ : ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  นางสาวศิริกุล เกษา 

กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงาน : นางอริศรา บาโรส  นางสาวผุสดี ทันจิตต์  นางสาวณัฐนรี ทองแก้ว 

กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ  นางกุณฑล จันทวงศ์

นางสาวกชกร เดชากิจไพศาล 

กองบรรณาธิการฝ่ายพิมพ์/เว็บไซต์ : นายขจรศักดิ์ วรประทีป  นายภัทรชัย จุฑามาศ

ผลิตที ่: ฝ่ายผลิตสื่อกราฟิก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

          สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

กรณีต้องการสอบถามข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที ่: หัวหน้าส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ.) 

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

          โทร. 0 2282 0665 ต่อ 100, 0 2282 1850  โทรสาร 0 2282 0665 

http://www.rspg.or.th     email : dongdib05@gmail.com, dongdib05@rspg.org

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4- 6 คน

    อ่านนิทานที่ครูเตรียมไว้ให้

2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ข้อคิดที่ได้จากการ

    อ่านนิทาน

3. ครูให้นักเรียนเลือกพรรณไม้ที่สนใจมาแต่งนิทาน

4. นักเรียนท�าใบงานนิทาน

5. นักเรียนออกมาน�าเสนอนิทาน

6. นักเรียนน�านิทานจากใบงานไปจัดท�าหนังสือนิทานเล่มเล็ก

          พฤกษาวรรณศิลป์ ฉบับนี้ จะน�าเสนอผลงานน้อง ๆ โรงเรียน

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่า 

“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วย

เล็บมือ ขึ้นช่ือรังนก” หลายท่านอาจจะพอทราบแล้วนะคะ ว่าเป็น

ค�าขวัญประจ�าจังหวัดชุมพร นั่นเอง  โรงเรียนบ้านทรายขาว อ�าเภอ

ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชด�าริ 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปี 2559 ในการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี


