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โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ส่ง

เสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมน�าความรู้ มุ่งสู่อาเซียน 

เป็นต้นแบบในการสืบสานจริยธรรม วัฒนธรรม

ท้องถิ่น ด้านอาชีพและเทคโนโลยี ด�ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล มีพื้นที่

จ�านวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัด ศรีรัตนาราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติ

ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536  

มีนักเรียนทั้งสิ้น 350 คน 

เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 รหัสสมาชิก  

7-65000-006 เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่วัด จึงมีต้นไม้ขนาดใหญ่จ�านวนมาก 

เช่น ยางนา นนทรี จามจุรี มะขามป้อม ฯลฯ บรรยากาศร่มรื่น โรงเรียนได้ด�าเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบและพืชศึกษา โดยบูรณาการกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�าบลท่าทอง พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ และร่วมกับชุมชนในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระหว่าง

ด�าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของพืชในท้องถิ่นผลจาการด�าเนินงานนักเรียน

มีกระบวนการติดวิเคราะห์ วางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ สามารถน�าความรู้ไป  

บูรณาการในการเรียนรู้ และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 สวัสดีค่ะ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทุกท่าน ฉบับนี้มีความล่าช้าเล็กน้อย ต้องขออภัยทุก

ท่าน เนื่องจากมีเหตุขัดข้องกับเนื้อหาภายในฉบับเล็ก

น้อย แต่เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน

อยู่เช่นเคยค่ะ ทั้งบรรยากาศวันพืชมงคลประจ�าปี 

2560ที่ชุ่มฉ�่าไปด้วยฝน แต่ทุกคนก็ไม่ถอยไปไหนยัง

รอเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างใจจดจ่อ ภายในฉบับก็มีเรื่อง

น่าสนใจน่าติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเคย ติดตามได้ใน

ฉบับค่ะ 

 พบกันฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันพืชมงคล ประจ�าปี 2560 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริฯ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ รวม 

4 โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
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ที่ปรึกษาและคณะครูอาจารย์สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฝ้ารับเสด็จฯ

เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหยาดป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ  และทรงรับสิ่งของ

ที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

piyarat@rspg.org
คูน

 หลายฉบับมาแล้วคุยถึงต้นคูนดอกขาว คราวนี้เป็นหน้าร้อน ถึงร้อนมาก ๆ เห็นคูนดอกเหลืองบานอร่ามสดใส

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนเปรี้ยงท�าให้ต้องเขียนถึงต้นคูนจริง ๆ อีกครั้ง “คูน” หรือ “ราชพฤกษ์” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าชาติไทย  ที่

มีดอกสีเหลืองอร่าม  เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า ศรีลังกา และเจริญ

เติบโตได้ดีในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน 

 คูน มีชื่อสามัญคือ Golden shower  ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cassia fistula L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ 

LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE) คูนมีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ  ว่า ลัก

เกลือ ลักเคย (กะเหรี่ยง), กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปูโย ปีอยู เปอโซ แมะหล่าอยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), , ราชพฤกษ์ 

ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้) เป็นต้น

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของคูนคือเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ล�าต้นสีน�้าตาลแกมเทาไม่ขรุขระ  ชอบขึ้นตามป่าผลัดใบ 

และชอบบริเวณที่ดินที่มีการถ่ายเทน�้าได้ดี ลักษณะของใบ เป็นใบช่อสีเขียวเป็นมัน ช่อหนึ่งๆ ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีใบย่อย

รูปไข่ 3-6 คู่ ใบย่อยกว้างประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. โคนใบมนและค่อยๆ สอบไปทางปลายใบ เนื้อใบเกลี้ยงค่อน

ข้างบาง เส้นแขนงใบถี่ และโค้งไปตามรูปใบ ดอกคูนออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 30 ซม. กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานยาว

ประมาณ 1 ซม. มี 5 กลีบ สีเหลืองสดใส แต่มักหลุดร่วงง่าย กลีบดอกยาวกว่ากลีบรองกลีบดอกประมาณ 2-3 เท่า และมี

กลีบรูปไข่กลับ 5 กลีบ เกสรผู้มีขนาดแตกต่างกันจ�านวน 10 อัน ก้านอับเรณูโค้งงอขึ้น ส่วนผลของคูน มีลักษณะเป็นฝักรูปทรง

กระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. โตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม.  คูนหลังจากออกดอกสักเดือนถึงสองเดือนจะติด

ฝัก ฝักอ่อนจะมีสีเขียวและออกสีด�าเมื่อแก่จัด ในฝักจะมีผนังเยื่อบางๆ กั้นเป็นช่องๆ ตามขวางของฝัก และตามช่องเหล่านี้จะมี

เมล็ดแบนๆ สีน�้าตาล

 สรรพคุณทางยาสมุนไพร คูนมีสรรพคุณสุดยอดที่สุดคือ แก้

ท้องผูก เป็นยาระบาย เป็นที่ทราบกันดี โดยรับประทานส่วนฝักแก่ มีสาร     

แอนทราควิโนน (anthraquinone glycoside) เป็นตัวยาระบายไม่มวน

ท้องและสามารถใช้ได้ในสตรีมีครรภ์ วิธีและปริมาณที่ใช้คือน�าเนื้อในของ

ฝักแก่ก้อนเท่าหัวแม่มือ (ประมาณ 4 กรัม) น�้า 1 ถ้วยแก้ว ต้มกับน�้าใส่

เกลือเล็กน้อย ดื่มก่อนนอนหรือตอนก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว  ส่วนเมล็ด

คูนมีฤทธิ์ตรงกันข้ามกันคือแก้ท้องร่วงและรักษาโรคบิดได้ แต่ห้ามกินมาก

เพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้

 นอกจากคุณความดีที่กล่าวถึงพรรณไม้ชนิดนี้แล้ว คือการปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านเจริญรุ่งเรือง 

ร่มเย็นเป็นสุข และปลูกต้นราชพฤกษ์ในวันเสาร์และปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน คูนจึงเป็นพรรณไม้ที่ไม่สูญพันธุ์ไป

จากประเทศไทยได้ง่าย ๆ ด้วยคุณประโยชน์มากมายของพรรณไม้ชนิดนี้

เอกสารอ้างอิง

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_05_1.htm
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เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ภูมิปัญญาไทย: 
ส�าหรับเด็กเป็นไข้ หวัด แพ้อากาศ

 ช่วงอากาศเปลี่ยนทั้งผู้ใหญ่และเด็กเป็นหวัดกันงอมแงม แต่ถ้าหวัดเกิดในเด็ก ๆ จะทรมานทั้งเด็กและผู้ปกครอง ช่วย

กันก�าจัดให้เร็วไวจากร่างกายของทุกคน มีภูมิปัญญาผสมกับความเชื่อโดยใช้สมุนไพรที่เป็นส่วนผสมเครื่องแกงอยู่ในครัวมาลอง

ดู ระวังอย่าใช้กับเด็กที่เล็กมาก ๆ เพราะมีความเผ็ดและแสบอยู่ อาจท�าให้ระคายเคืองได้ ตัวอย่างเช่น

เกสรดอกบัว

         ความเชื่อ : ถ้าลูกมีอาการไข้หวัด ลองหาเกสรดอกบัวหลวงมาฝนกับน�้าซาวข้าวหรือจะใช้เป็นน�้าผึ้งก็ได้ แล้วน�าไปให้ลูก

น้อยค่อย ๆ จิบจะช่วยแก้อาการไข้หวัดได้ ชนิดนี้ไม่ระคายเคืองน่าจะใช้กับเด็กเล็กได้ดี

ความจริง : บัวใช้ได้ทุกส่วน ถ้าใช้เป็นยาผู้ใหญ่จะใช้ดีบัว 

ส่วนที่เป็นไส้ขม ๆ สีเขียว แต่ถ้าใช้กับเด็กให้เลือกเป็น

เกสรดอกบัวเพราะจะอ่อนลงมาหน่อย มีฤทธิ์ขับลม ขับ

เสมหะ

ใบมะขาม หอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรูด 

         ความเชื่อ : ถ้าลูก (ที่ไม่ใช่ทารก) ไม่สบายเป็นหวัดน�าใบมะขามอ่อน หอมแดงเผา ตะไคร้ หรือใบมะกรูดในปริมาณที่พอ

เหมาะอย่าให้มากเกินไป เพราะลูกจะรู้สึกแสบร้อน น�ามาผสมกับน�้าอุ่นน�ามาอาบให้ลูก กลิ่นหอมระเหยของสมุนไพรเหล่านี้จะ

ท�าให้อาการหวัดของลูกบรรเทา ทางเดินหายใจ ปอดจะดีขึ้น ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคหวัด บรรเทาโรคหอบหืดได้บ้าง 

          ความจริง : ในต�าราแพทย์แผนไทยและต�าราหมอพื้นบ้านระบุว่า ตะไคร้ หอมแดง ใบมะกรูด มีฤทธิ์บ�าบัดโรคในอก ส่วน

ใบมะขามมีรสเปรี้ยวล้างพวกเสมหะต่าง ๆ ได้

กระเทียม   

 ความเชื่อ : กระเทียม 1 กลีบเล็ก ๆ น�ามาหั่นบาง ๆ ก่อนจะบี้ให้แตกใส่ในแก้วที่มีน�้าร้อนแล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 5 

นาที คุณแม่ให้ลูก (ที่ไม่ใช่ทารก) ดื่มวันละ 2 แก้วอาการหวัดจะบรรเทา แต่เมื่อหายแล้วตามภูมิปัญญาให้ดื่มต่อไปอีก 1-2 วัน

หวัดจะหายดีขึ้น

 ความจริง : องค์ประกอบหนึ่งของกระเทียม คือ ก�ามะถันที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสหวัดและสารชื่อว่า Mac-

rophage ในกระเทียมจะกระตุ้นการท�างานของเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งจะช่วยต้านทานเชื้อโรคจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

เอกสารอ้างอิง

1.https://baby.kapook.com/view49896.html

2. http://www.abhaiherb.com/knowledge/thaiherb/9158
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             สวสัดีคะเพื่อนๆสมาชิก
รักดวยนะคะ เรามารูจักพืชชนิดหนึ่งที่สภาพแวดลอมสงผลตอการแสดงออกของเพศ
คือฟกทองคะ ฟกทองเปนพืชผักที่มีดอก
เดียวกัน  ถาอุณหภูมิต่ําและชวงแสงกลางวัน
มากกวาดอกเพศผู  แตถาอุณหภูมิสูงและชวงแสงกลางวันนาน
จะมีดอกเพศผูมากกวาดอกเพศเมีย
และปลายยอด ดอกจะบานแค 1
ตายในวันรุงขึ้น   ฉบับนี้สรรหามา
จะใชดอกฟกทองหอแทนแผนเกี๊ยว

วัตถุดิบ
1. ดอกฟกทองเพศผู (ดอก
เพศเมียเอาไวเพื่อติดผลคะ)
2. เนื้ออกไก (ไมเอาหนัง) 
หรือสันในไก 

สวนผสมไสขนมจีบ
1. 
ราก
2. ปรุงรสดวย

หรือสันในไก 
3. กุงสด 
4. รากผักชี กระเทียมและ
พริกไทย 
5. ซีอิ๊วขาว
6. ไขไก 1 ฟอง 
4. กะหล่ําปลีสับ 
5. เห็ดหอมสด 
6. แครอทสับ 

วิธีทํา
1. ตัดดอกฟกทอง
ใส
2. เอาดอก
3. นํา
รวมกัน ระวังกลีบดอกจะขาดนะ
4. จัดใสจาน นําไปนึ่งประมาณ 
เสิรฟ

ชื่อวิทยาศาสตร : Cucurbita moschata Duchesne
ชื่อวงศ  : CUCURBITACEAE
ชื่อสามัญ  : Pumpkin, Cushaw

เล็กๆนอยๆ วิธีการขจัดคราบบนขอบประตูตูเย็น
เพียงนําผาชุบน้ําสมสายชู จากนั้นนําไปถูบริเวณขอบยางประตูตูเย็นที่เปนรา 
คราบดําๆ ที่เกาะอยูที่ยางประตูตูเย็นก็จะหลุดออกอยางงายดายคะ

2. ปรุงรสดวย
3. เพิ่มกะหล่ําปลีสับ เห็ดหอมสด แค
 ไดตามความชอบคะ 

อางอิง/เครดิต: pantip.com  ปงปงปงปง

สมาชิก ฝนมาแลวคะ ปองกันและหวงสุขภาพตัวเองและคนที่คุณ
เรามารูจักพืชชนิดหนึ่งที่สภาพแวดลอมสงผลตอการแสดงออกของเพศ นั่น

พืชผักที่มีดอกแยกเพศ มีทั้งเพศผูและเพศเมียอยูภายในตน
ถาอุณหภูมิต่ําและชวงแสงกลางวันนอย (ฤดูหนาว) จะทําใหฝกทองมีดอกเพศเมีย

แตถาอุณหภูมิสูงและชวงแสงกลางวันนาน (ฤดูรอนหรือฤดูฝน) ฟกทอง
ดอกเพศผูมากกวาดอกเพศเมียคะ ดอกฟกทองเปนดอกเด่ียว ออกไดทั้งบริเวณซอกใบ

1 วัน ในชวงเชามืด สายๆจะเริ่มหุบ บายๆจะเร่ิมเหี่ยวและเฉา
ฉบับนี้สรรหามาฝากขอนํา ““ขนมจีบดอกฟกทอง””  มาฝากสมาชิกคะ เรา

เกี๊ยวคะ    วาว! เปนขนมจีบไรแปง   

““ขนมจีบดอกฟกทอง” ” 

สวนผสมไสขนมจีบ
เนื้ออกไก (ไมเอาหนัง) หรือสันในไก สับรวมกับกุงสด ใส

รากผักชี กระเทียม และพริกไทย ตามความชอบเลยคะ 
ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ใสไขไก 1 ฟอง 

วิธีทํา
ตัดดอกฟกทองเพศผู  ตัดตอนเชาๆ ดอกจะบานเต็มที่ ทําใหเรา
ไสไดงาย
เอาดอกฟกทองมาตัดเกสรออกแลว ลางใหสะอาด
นําไสที่ปรุงแลวมาใสดอกฟกทองที่เตรียมไว  พับกลีบดอกมา

รวมกัน ระวังกลีบดอกจะขาดนะคะ
จัดใสจาน นําไปนึ่งประมาณ 5 นาที

เสิรฟพรอมกับน้ําจิ้มขนมจีบหรือน้ําจิ้มไกก็ไดคะ

เล็กๆนอยๆ วิธีการขจัดคราบบนขอบประตูตูเย็น
เพียงนําผาชุบน้ําสมสายชู จากนั้นนําไปถูบริเวณขอบยางประตูตูเย็นที่เปนรา 
คราบดําๆ ที่เกาะอยูที่ยางประตูตูเย็นก็จะหลุดออกอยางงายดายคะ

ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ใสไขไก 1 ฟอง 
เพิ่มกะหล่ําปลีสับ เห็ดหอมสด แครอทสับ

ไดตามความชอบคะ คลุกเคลาใหเขากัน
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เรียบเรียงโดย

สุเมตต์ ปุจฉาการ

คมสัน หงภัทรคีรี

เอคไคโนเดิร์ม 

Echinodermata (8)
เรียบเรียงจากหนังสือ เอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ดาวเปราะและดาวตาข่ายหรือดาวตระกร้า (Class Ophiuroidea)

  มีลักษณะคล้ายกับดาวทะเล แต่มีแขนที่ยื่นยาวออกไปมากกว่าดาวทะเลและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีในแนวนอน 

เวลาเคลื่อนที่จะใช้แขนเลื้อยไปตามพื้นทะเล ซึ่งท�าให้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ดาวเลื้อย (Serpent star) ร่างกายของดาวเปราะ

ประกอบด้วย แผ่นกลางล�าตัวมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีแขนยื่นยาวออกไป ปกติจะมี 5 แขนแต่บางชนิดอาจจะมี 6 - 8 แขน 

และบางชนิดแต่ละแขนมีการแตกแขนงออกไปคล้ายกิ่งไม้ซึ่งเรียกว่า ดาวตาข่าย (Basket star) แขนของดาวเปราะจะแตกต่าง

จากแขนของดาวทะเลคือ ที่ใต้แขนจะไม่มีร่องให้เท้ายื่นออกมาแต่จะมีรูให้เท้าท่อยื่นออกมาแทน และที่ด้านข้างของแขนจะมี

หนามยาวยื่นออกมาเป็นชุดๆเรียงตัวในแนวดิ่ง แขนของดาวเปราะมักจะเปราะบางและแตกหักง่ายแต่สามารถที่จะงอกใหม่

ทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ดาวเปราะมักมีขนาดเล็กและอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ฟองน�้า กัลปังหา ปะการังอ่อน หรือ

แม้แต่พวกเอคไคโนเดิร์มด้วยกันโดยเฉพาะเม่นทะเล เหรียญทะเล บางชนิดด�ารงชีวิตอยู่อิสระ อาหารดาวเปราะส่วนใหญ่เป็น

พวกจุลินทรีย์ รวงทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆและอินทรียวัตถุ ดาวเปราะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยจะแยกเพศผู้และเพศเมียและ

ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาผสมพันธุ์กันในน�้าทะเล บางชนิดมีความสามารถพิเศษที่จะหักตัวมันเองออกเป็นสองส่วนแล้วแต่ละ

ส่วนจะงอกใหม่เกิดเป็นดาวเปราะสองตัว และมีบางชนิดที่มีตัวผู้และตัวเมียมีขนาดที่แตกต่างกันโดยตัวผู้จะมีขนาดเล็กและ

ด�ารงชีวิตเป็นปาราสิตของตัวเมีย และท�าหน้าที่สืบพันธุ์อย่างเดียว ในประเทศไทยพบดาวเปราะแล้ว 114 ชนิด
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ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

ลักษณะที่ใช้ในการจ�าแนกชนิดดาวเปราะ

Macrophiothrix variabilis (Duncan, 1887)

ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวเปราะหนามใหญ่

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Spiny brittle star 

ลักษณะ: ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว 5 แขน แผ่นกลางล�าตัวกลม แขนยาวมากประมาณ 15-20 เท่าของแผ่นกลางล�าตัว ขอบของ

แขนมีหนามยาวเป็นแถว ล�าตัวมีสีน�้าตาลลาย

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ใต้ซากปะการังหรือก้อนหิน ไม่ชอบแสงสว่าง 

การแพร่กระจาย: เกาะสิมิลัน และเกาะเมียง

Ophiomastix  annulosa (Lamarck, 1816)

ชื่อสามัญภาษาไทย: ดาวเปราะลาย

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Brittle star 

ลักษณะ: ร่างกายเป็นแฉกรูปดาว 5 แขน แผ่นกลางล�าตัวกลม ขอบของแขนมีหนามยาวเป็นแถว หนามอันบนสุดเป็นรูป

กระบองขนาดใหญ่ ล�าตัวมีสีน�้าตาลเข้มลายขาว

แหล่งที่อยู่อาศัย: พบอาศัยอยู่ตามซอกปะการังหรือก้อนหิน ไม่ชอบแสงสว่าง ยื่นแขนออกมาหาอาหาร

การแพร่กระจาย: เกาะปายู
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เรียบเรียงโดย พี่เจ

nutthapornr@hotmail.com

 สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับเรื่องน่ารู้นะคะ ส�าหรับเรื่องเล่าฉบับนี้สืบเนื่องจากที่พี่ไปอบรมที่อิสราเอลมาค่ะ ตั้งใจจะ

เขียนมาซักพักแล้วหละ แต่เพิ่งหารูปเจอค่ะ พี่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลมรณะ หรือ เดดซี (Dead 

Sea) ในช่วงวันพักจากการอบรม  วันนี้จะเลยจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเดดซีค่ะ

ภาพแผนที่แสดงที่ตั้งของเดดซี (Dead Sea) ซึ่งอยู่ระหว่างสองประเทศ ได้แก่ ประเทศอิสราเอล และ ประเทศจอร์แดน

ตอนที่พี่ไปเที่ยวที่เดดซีนั้น พี่เดินทางด้วยรถตู้จากกรุงเยรูซาเล็ม(Jerusalem) เมืองหลวงของประเทศอิสราเอล 

ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมงค่ะ จากภาพจะสังเกตเห็นว่าแม่น�้าที่ไหลมาใกล้ๆและเป็นแหล่งน�้าให้กับเดดซีคือแม่น�้าจอร์แดน 

(Jordan River) ส่วนเส้นประแดงๆที่เห็นในภาพ คือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศค่ะ
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(อ่านต่อฉบับหน้า)

 เดดซี เป็นทะเลสาบน�้าเค็ม อยู่ระหว่างประเทศอิสราเอล และประเทศจอร์แดน ทะเลสาบเดดซีนี้อยู่ต�่ากว่าระดับน�้า

ทะเลถึง 430.5 เมตร หรือ 1,412 ฟุต  ซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่ต�่าที่สุดในโลกส�าหรับตัวเดดซีเองนั้นมีความลึกถึง 304 เมตร 

หรือ 997 ฟุต ค่ะ (ซึ่งนับว่าเป็นทะเลสาบน�้าเค็มที่ลึกที่สุดในโลกอีกด้วย) ส่วนความยาวของเดดซีคือ 50 กิโลเมตร และกว้าง 15 

กิโลเมตรค่ะ 

ทะเลสาบเดดซี: (ซ้าย) ทิวทัศน์เดดซีจากริมทาง (ขวา) บริเวณที่สามารถลงเล่นน�้าในเดดซีได้

 และด้วยความที่เดดซีอยู่ในเขตที่แห้งแล้ง มีฝนเพียง 100 มม. ต่อปีทางด้านเหนือของเดดซี และประมาณ 50 มม. 

ทางด้านใต้ของเดดซีค่ะ และเมื่อฝนน้อย และน�้าระเหยนั้นท�าให้มีความเข้มข้นของเกลือเข้มข้นมาก โดยเดดซีมีความเค็มถึง 

342 กรัม/กก. หรือ 34.2% จากการวัดในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งหมายถึงถ้าเราน�าน�้าเดดซีออกมา 1 กก. จะพบว่ามีเกลือถึง 342 

กรัม ซึ่งนับว่ามีความเค็มมากกว่ามหาสมุทรถึงประมาณ 10 เท่าค่ะ ตอนพี่ลงไปเล่นน�้าในเดดซีนั้น ผลปรากฏว่าน�้ากระเด็นเข้า

ปาก พบว่าน�้านั้นเค็มจนขมทีเดียวค่ะ แถมลักษณะน�้ายังมีความเข้มข้นมากจนกระทั่งเวลาโดนตัวมีลักษณะคล้ายๆกับน�้ามัน 

(oil) ที่เคลือบตัวค่ะ

ภาพบริเวณชายหาดเดดซี (ภาพจาก Miss KaterynaShapochka)

อ้างอิง

Dead Seaจากเว็บไซต์ Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ภาพแผนที่เดดซี จากเว็บไซต์ mapoftheworldhttps://www.mapsofworld.com/travel/destinations/dead-sea
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นกในหมู่เกาะแสมสารและเส้นทางการดูนก
(ตอนที่ 10)

รองศาสตราจารย์ ผุสตี ปริยานนท์

ต่อจากฉบับที่แล้ว
รายละเอียดนกแต่ละชนิดบนเกาะแสมสาร

27. นกเขาชวา

ชื่อสามัญ:   Zebra Dove 

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Geopelia striata

ชื่อสกุล: Geopelia

ลักษณะและนิสัย:  เป็นนกขนาดเล็ก (21 ซม.) บริเวณส่วนหลังและหางมีสีน�้าตาล ส่วนหัวมีสีฟ้าอมเทา ท้องสีน�้าตาลอ่อน ด้าน

ข้างของล�าตัวมีลายแถบพาดขวางสีด�า เป็นนกที่พบตามบ้านเรือน สวนในเมือง มักหากินเป็นคู่

สถานภาพ: เป็นนกประจ�าถิ่นพบบ่อยมาก

28. นกกะลิง

ชื่อสามัญ:   Grey-headed Parakeet 

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Psitlacula finschii

ชื่อสกุล: Psitlacula

ลักษณะและนิสัย: เป็นกลุ่มนกแก้วที่มีหางยาว ปกติเป็นนกประจ�าถิ่นพบในภาคเหนือ เข้าใจว่าเป็นนกเลี้ยงแล้วหลุดมาหากิน

บริเวณเกาะ ตัวเต็มวัยมีปากสีแดงมีคอสีด�า แต่ตัวที่พบเป็นนกวัยอ่อนหัวยังมีสีเขียวและปากมีสีเหลือง

สถานภาพ: เป็นนกประจ�าถิ่น พบไม่บ่อย

29  นกกระปูดเล็ก

ชื่อสามัญ:   Lesser Coucal 

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Centropus bengalensis

ชื่อสกุล: Centropus

ลักษณะและนิสัย:  เป็นนกที่มีขนาดเล็กกว่านกกระปูดใหญ่ (38 ซม.) ส่วนลักษณะอื่น ๆ คล้ายกันคือมีหัว คอและท้องสีด�า 

ด้านหลังสีน�้าตาลแดง ต่างกันตรงที่นกกระปูดเล็กจะมีลายขีดสีเหลืองแซม บริเวณหัว คอ และด้านหลังล�าตัว ส�าหรับเพศเมีย

ส่วนหัว อก และท้องจะเป็นสีน�้าตาลอ่อนและมีลายขีดสีเหลืองที่คอและอก ด้านข้างของล�าตัวจะมีลายขวางสีด�าไปจนถึงโคน

หาง มักหากินตามล�าพัง ตามทุ่งหญ้า พุ่มไม้ และบินลงพื้นบ่อยครั้งเช่นเดียวกับนกกระปูดใหญ่ กินพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ขนาดเล็ก เช่น ปลา กิ้งก่า

สถานภาพ: เป็นนกประจ�าถิ่นพบบ่อย
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ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

30. นกตบยุงเล็ก

ชื่อสามัญ:   Indian Nightjar 

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Caprimulgus asiaticus

ชื่อสกุล: Caprimulgus

ลักษณะและนิสัย:  เป็นนกขนาดเล็ก (23 ซม.) ล�าตัวสีน�้าตาลมีลายแต้มสีด�าทั่วตัว เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะคล้ายกัน มีปื้น

สีนวลที่ปีกและบริเวณขนปลายขอบหาง มักบินหากินแมลงตอนพลบค�่า ตอนกลางวันไม่ออกหากิน ท�าให้พบเห็นได้ยาก แต่ถ้า

สังเกตให้ดีอาจจะพบก�าลังนั่งกกไข่อยู่ตามพื้นซึ่งคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อม มักอยู่บริเวณที่โล่งหรือพุ่มไม้

สถานภาพ: เป็นนกประจ�าถิ่นพบบ่อย

31. นกกระเต็นน้อยธรรมดา

ชื่อสามัญ:   Common Kingfisher 

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Alcedo atthis

ชื่อสกุล: Alcedo

ลักษณะและนิสัย:  เป็นกลุ่มนกกระเต็นที่มีขนาดเล็ก (17 ซม.) โดยทั่วไปมีลักษณะที่เด่นคือ ปากยาวใหญ่ หัวโต คอสั้น สีสดใส 

นกชนิดนี้มีด้านหลังสีฟ้า หัวและปีกสีน�้าเงิน ขนคลุมหูสีน�้าตาลแดงและมีแถบสีขาวข้างหู คอขาว อกและท้องสีน�้าตาลแดง 

จะงอยปากสีด�าเป็นเพศผู้ หากเป็นเพศเมียจะงอยปากล่างเป็นสีแดง มักหากินตามล�าพัง เกาะตามต้นไม้ใกล้แหล่งน�้า เพื่อจ้อง

หาเหยื่อในน�้า

สถานภาพ: เป็นนกอพยพพบบ่อยมาก

32. นกกระเต็นอกขาว 

ชื่อสามัญ:   White-throated Kingfisher 

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Halcyon smyrnensis

ชื่อสกุล: Halcyon

ลักษณะและนิสัย:  เป็นนกขนาดกลาง (28 ซม.) นกชนิดนี้มีลักษณะที่เด่นชัดต่างจากนกกระเต็นชนิดอื่น ๆ คือบริเวณคอและ

อกมีสีขาว หัวและท้องมีสีน�้าตาลแดง หลังสีฟ้า ปีกสีน�้าเงินเข้ม หัวไหล่มีปื้นสีน�้าตาลแดง มักหากินตามล�าพัง ร้องเสียงดังแก๊กๆ 

จะงอยปากสีส้มแดงขนาดใหญ่

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

องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร รุ่นที่ 13/2560 ระหว่าง วันที่ 28 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ได้รับป้ายสนองพระราชด�าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรม 9 แห่ง และสถานศึกษาที่ร่วมด�าเนินงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น  14 แห่ง รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 77 คน 

 การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายความส�าคัญในการสนองพระราชด�าริฯ 

บทบาทของท้องถิ่น โรงเรียนและเครือข่ายในการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย ผศ. ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสาน

งาน อพ.สธ. และแนวทางการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ และภูมิปัญญา ทั้งภาคบรรยายและ

ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม น�าไปสู่การก�าหนดการใช้ประโยชน์ และกระบวนการสรรค์สร้าง

ผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลวิถีชุมชน 

ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน ข้อมูลความเป็นชุมชน น�าข้อมูลดังกล่าวมาสรุปองค์ความรู้ และแสดงในรูปแบบของผังมโนทัศน์ ซึ่ง

แนวคิด แนวทางและวิธีการในการฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากรตลอดระยะเวลา 4 วัน จะน�าไปสู่การประยุกต์

ใช้ในการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาทรัพยากร สรรสร้างสิ่งใหม่บนฐานความเป็นชุมชน เพื่อตอบสนองต่อ

การเป็นอยู่ สุขภาพ จิตจริยะ และคุณธรรมของคนในชุมชน สู่การด�ารงชีวิตในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป
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โดย จนท. ก7

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง 

ประจ�าภูมิภาค : ภาคใต้ตอนล่าง 

ระยะเวลาที่มาเป็นที่ปรึกษา : 3 ปี (1 ตุลาคม 2557)

ก่อนมาด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา : ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

แรงบันดาลใจ เริ่มจากความชอบส่วนตัวที่มีความรักในต้นไม้ และธรรมชาติเป็นทุนเดิม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ครู มักจะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาสู่โรงเรียน เริ่มจากกิจกรรมที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้อง

ถิ่น โดยกล่าวว่าจากกิจกรรมที่ให้เด็กอนุรักษ์ป่าชายเลนและการอนุบาลพันธุ์ปูม้าเนื่องจากปูม้าที่ต�าบลตันหยงเปาว์ เป็นปูม้าที่

มีรสชาติอร่อย เนื้อแน่น และดีที่สุดในปัตตานี เมื่อทรัพยากรที่มีเริ่มลดน้อยลงทางโรงเรียนจึงได้มีกิจกรรมระหว่างนักเรียนและ

ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการอนุบาลปูม้านอกกระดองมาเพาะเลี้ยง และเมื่อปูเจริญเติบโตแล้วจึงปล่อยสู่ป่าชายเลนจนมีปูม้าเพิ่ม

มากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน   

ความประทับใจ การได้ปฏิบัติงานสนองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต

และวงศ์ตระกูล และก่อนที่จะย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดมุจลิน 

ทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ได้ผลักดันและส่งเสริมการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจนผ่านการประเมินระดับป้าย

สนองพระราชด�าริฯ ในปี 2556 ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ. ก็เปรียบเหมือนครูผู้ให้ความรู้โดยไม่มีที่สิ้น

สุด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญของคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ที่ได้ให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก ปลูกฝังให้อนุรักษ์ในทรัพยากรของ

ชาติต่อไป

ให้ข้อคิด  การท�าให้ ครู นักเรียน ชุมชน ให้ท�างานด้วยใจที่มุ่งมั่น ปรารถนาให้งานเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร สืบต่อเนื่องไป ไม่ฉาบฉวย หรือเพื่อตามกระแส วิธีการอาจเริ่มจากให้นักเรียนเปิดรับในสิ่งรอบตัว เช่น รัก

ต้นไม้ รักใบหญ้า มองในสิ่งใหม่ๆ มองให้กว้าง มองให้ลึก จนเกิดความประทับใจ โดยเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นมาจากใจเด็ก

เอง นั้นคือ รักในสิ่งที่เป็นของตัวเองก่อนแล้วจึง ปลูกฝังให้เด็กรักในสิ่งที่เป็นสาธารณะ 

ก�าลังใจในการด�าเนินงาน  ก่อนที่จะถ่ายทอด องค์ความรู้ต่างๆ สู่ผู้อื่นนั้น เราจะต้องมีความรักและเข้าใจในสิ่งที่จะถ่ายทอด 

เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดออกมานั้น จะเกิดขึ้นจากใจเราเมื่อใจเรามีความสุขกับสิ่งที่ท�า ผู้รับก็จะมีความสุขและเป็นความสุขอย่าง

ยั่งยืนอีกด้วยนั่นเอง
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 ทรรศนะและข้อคิดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทความต่างๆ ของจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่

จ�าเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของ อพ.สธ. และ อพ.สธ. ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อบทความที่ถูกส่งเข้ามา และหากมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น บทความใดๆ 

ที่ตีพิมพ์ในจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลสารสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บรรณาธิการ : นายพรชัย จุฑามาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร : ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

กองบรรณาธิการฝ่ายบริหาร :  น.ส. พเยาว์ ศิริสัมพันธ์ 

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ :  ศ.ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ น.ส. โมริสา กาญจนโสภาค น.ส. ศิริกุล เกษา 
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พฤกษา
วรรณศิลป์

ดวงแก้ว

 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  

อ�าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดการ

เรียนการสอนโดยการบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน กับ 8 กลุ่มสาระ 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวิชาภาษา

ไทย สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม  

ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแต่งบทกวี

หรือกวีนิพนธ์  การใช้ถ้อยค�า ที่ไพเราะ

สละสลวยและมีความหมาย การน�าค�ามา

เรียงร้อยหรือจัดวางไว้ในที่ท่ีถูกต้องตาม

ฉันทลักษณ์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความ

หมายและเรื่องราวที่สร้างความสุนทรียะ 

ความรู้สึก หรือแรงบันดาลใจ  อาทิ  ลิลิต 

ฉันท์ โคลง ร่าย กาพย์  กลอน  คุณครูสม

เกียรติ  รองประโคน ได้แต่งกาพย์ยานี 11 

เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความงามของภาษา 

เห็นการด�าเนินงาน  และกิจกรรมที่จัดขึ้น

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน  

พฤกษาชาติ...ศาสตร์แห่งแผ่นดิน


