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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
ใน ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้ เยาวชน ประชาชน นัก
วิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก�ำหนดนโยบาย ให้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามาเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้
แก่มหาชนไทย น�ำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพื่อก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จนสามารถน�ำสิ่งดีงามสู่ตาโลก และ
ในครั้งนี้แต่ละหน่วยงานจะต้องกลับมาทบทวนศักยภาพความสามารถ ฐานข้อมูลต่างๆในชื่อว่า “หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน” เพื่อน�ำฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
รวมทั้งเป็นวาระที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
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ถ้อยแถลง..
สวัสดีค่ะ สมาชิกฯ ทุกท่าน เป็นอย่างไร
บ้างก�ำับจุลสาร online ของเรา  ท่าน
สามารถติชมเข้ามาได้้นะคะ เราจะพัฒนา
ให้เป็นที่พอใจของสมาชิกฯ ค่ะ ในฉบับนี้ก็
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ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สังกัด		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
		
เปิดท�ำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้ง
หมู่ 7 ต�ำบลชัยนาม อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร./โทรสาร
055-986555 , 055-986577
ผู้อ�ำนวยการ
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง
ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร 3 คน ข้าราชการครู 49 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน
		
เจ้าหน้าที่ 2 คน ลูกจ้างประจ�ำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
		
นักเรียน 878 คน
การด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น
สวยงาม
มีการจัดสถานที่ด้วยพรรณไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก
โรงเรียนได้มีการเอาใจใส่ดูแลพรรณไม้ในโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีความตั้งใจให้เยาวชน
มีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บ
รักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ ตามแนวพระราชด�ำริฯ และ
สร้างจิตส�ำนึกให้กับนักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ และทรัพยากร
โรงเรียนจึงได้ด�ำเนินการกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ส่งครูเข้ารับการอบรม ขยาย
ผลให้กับคณะครูในโรงเรียนทุกคน ส่งตัวแทนครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้ว จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ส�ำรวจ
พื้นที่โรงเรียน ค�ำนวณพื้นที่ แบ่งเขตพื้นที่สาธิตการส�ำรวจพรรณไม้ในโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเป็น
แกนน�ำในการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
ขณะนี้โรงเรียนได้รับหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว โรงเรียนจะด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
และให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ขาวสมาชิก
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2557 (5 องค์ประกอบ) ระหว่างวันที่ 13-17
สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ได้รับทราบแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสามารถด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
แนวทางการด�ำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การฝึก
อบรมครั้งนี้ โรงเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 25 แห่ง 100 คน
ประมวลภาพ :

ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดอบรมฯ

ภาพที่ 3 นางประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง บรรยาย
การบริหารและการจัดการ

ภาพที่ 2 นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ ที่ปรึกษาประสานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง บรรยาย
ประวัติความเป็นมาของ อพ.สธ.

ภาพที่ 4 นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
บรรยายสรุป 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
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ภาพที่ 5 นายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
บรรยายการด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 และ 3

ภาพที่ 6 นางประนอม รัตนชัย ที่ปรึกษาประสานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง
บรรยายการเขียนแผนบูรณาการ

ภาพที่ 7 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ที่ปรึกษาประสานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง
บรรยายการด�ำเนินงานองค์ประกอบที่ 4

ภาพที่ 8 บรรยากาศภายในห้องอบรมฯ

ภาพที่ 9-11 ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการท�ำผังพรรณไม้ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ และการท�ำแผนบูรณาการ
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
piyarat@rspg.org
เรียบเรียงโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

เยี่ยมสมาชิก อบต. ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เดินทางไปเยี่ยม อบต. ที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ หลายที่ด้วยกัน ใช้ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา แต่ละที่เริ่มมีกิจกรรมที่
น่าสนใจ และอบต. หลายที่เริ่มท�ำงานในเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.
เอง หลาย ๆ ท้องถิ่นเริ่มด�ำเนินการ มีการประชุมกับผู้คนในหมู่บ้าน สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นให้หันมาสนใจทรัพยากร
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเอง ตอนไปที่ อบต. ทรายมูลที่จังหวัดขอนแก่น ได้ไปพบกับเด็ก ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน ท�ำให้มองเห็นว่าอนาคตของ
ประเทศอยู่ในมือเด็ก ๆ เหล่านี้จริง ๆ ความประทับใจที่ได้คือความสดใส ความน่ารัก ในส่วนตัวท�ำให้รู้สึกมีความสุขมาก

ได้ไปพบกับภูมิปัญญาการเลี้ยงงูและต่อสู้กับงูที่หมู่บ้านงูจงอาง ที่บ้านโคกสง่า ต. ทรายมูล ชาวบ้านโคกสง่าแต่เดิม
มีอาชีพขายยาสมุนไพรควบคู่กับการท�ำนามาแต่รุ่นปู่ย่าตายาย แต่เดิมการขายยาสมุนไพรในสมัยก่อนต้องเดินเท้าไปเร่ขายยา
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยความยากล�ำบาก เมื่อปี พ.ศ. 2494 พ่อใหญ่เคน ยงลา หมอยาบ้านโคกสง่า ได้คิดหางูเห่ามาแสดงเพื่อ
เป็นการดึงดูดคนมาดูแล้วขายยาไปด้วย จึงไม่ต้องเดินเร่ขายยาไปเรื่อย ๆ และการแสดงประสบความส�ำเร็จสามารถเรียกคน
มาดูได้มาก แต่งูเห่านั้นมีอันตรายมากสามารถพ่นพิษได้ไกลถึง 2 เมตร พ่อใหญ่จึงเปลี่ยนมาใช้งูจงอางแสดงแทนและถ่ายทอด
วิชาแสดงงูให้คนในหมู่บ้าน เมื่อว่างเว้นจากการเกษตรชาวบ้านจะรวมกลุ่มเดินทางออกเร่แสดงงู เพื่อขายยาสมุนไพร ส่วนการ
แสดงที่หมู่บ้านนั้นจะจัดขึ้นบริเวณลานวัดศรีธรรมา และรอบ ๆ บริเวณก็จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงูจงอาง รวมทั้งมีโรง
เรือนเพาะเลี้ยงงูจงอางอยู่ด้วย และได้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กสามารถเล่นชกมวยกับงูได้ด้วย จึงเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการเลี้ยงและการเล่นกับงูได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เด็ก ๆ มือใหม่หัดแสดงกับงู

ว่านแก้พิษงูขั้นเทพ
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เรียบเรีบงโดย
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ทองหลางน�้ำ

เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2557 อพ.สธ. จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับ
ภูมิภาคครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งทุเรียนขึ้นชื่อและแพงที่สุดของประเทศไทยคือ ทุเรียน
นนท์ จากงานนี้จึงมีโอกาสรับความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนที่แพงที่สุดในประเทศไทย ภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียน
ของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี คือต้นทองหลาง คือพืชที่ต้องปลูกคู่กับสวนทุเรียนนนท์ เพื่อเอาไว้ล่อหนอนเจาะต้นทุเรียน เพราะ
เนื้อไม้จะนิ่มกว่าทุเรียน หนอนจะชอบมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นใบทองหลางซึ่งมีก�ำมะถันมาก เมื่อย่อยสลายในท้องร่องแล้วน�ำมา
ใช้เป็นปุ๋ยทุเรียนได้อย่างดี ชาวสวนทราบดีว่าทองหลางเป็นไม้อุ้มน�้ำสร้างความชุ่มชื้นได้ดี ทุเรียนก็เป็นไม้ชอบความชุ่มชื้น ดัง
นั้นชาวสวนทุเรียนเมื่อปลูกทุเรียนไว้ที่กลางร่องสวน ข้างๆ ทั้งสองฟากร่องก็จะปลูกทองหลางสลับไว้
ทองหลางน�้ำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Erythrina fusca Lour. อยู่ในวงศ์
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ที่เรารู้จักกันดีคือวงศ์ถั่ว ทองหลางน�้ำ
เรียกได้หลายชื่อ เช่น ทองหลางหนาม ทองโหลง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กิ่ง
ก้านมีหนาม ใบประกอบ เรียงสลับ มี 3 ใบย่อย มีหูใบ ใบย่อยรูปไข่หรือโค้ง ใบ
มีขน ดอกออกเป็นช่อ ออกที่ยอด มีดอกย่อยออกเป็นกระจุก กระจายกันตาม
ก้านดอก ดอกสีแดงอิฐ มีใบประดับรูปไข่ ผลเป็นฝัก เปลือกแข็ง มีขนปกคลุม
เมล็ดรูปโค้งแกมขอบขนาน สีน�้ำตาลด�ำหรือด�ำ
ต้นทองหลางน�้ำสามารถดูดเอาน�้ำมาเก็บไว้ในล�ำต้นได้มากกว่าต้นไม้
ชนิดอื่น สามารถท�ำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น การขยายพันธุ์ไม่ยาก สามารถน�ำ
กิ่งทองหลางมาปักช�ำง่าย เจริญเติบโต ได้ง่าย โตเร็ว ต้นทองหลางขึ้นได้ง่ายใน
ดินทั่วไปจึงเห็นต้นทองหลางอยู่เสมอตามที่ต่าง ๆ ทองหลางน�้ำนอกจากเป็น
พืชเพื่อการเกษตรที่ส�ำคัญแล้วยังมีสรรพคุณสมุนไพรอีกด้วย เช่น ถ้าต้องการ
ก�ำจัดเสมหะให้น�ำเอาเปลือกทองหลางมาต้ม ในการต้มจะน�ำใบมาต้มด้วยก็ได้
นอกจากนี้ยังแก้ลมพิษ และใช้หยอดตาแก้ตาแดง

ภาพจากมูลนิธิหมอชาวบ้าน

นอกจากนั้นใบทองหลางน�้ำอุดมด้วยโปรตีนเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย แพะ แกะ ส่วนใบ
อ่อนเราใช้รับประทานร่วมกับเมี่ยงค�ำ ใช้เป็นผักรับประทานกับส้มต�ำ และเป็นผักจิ้มน�้ำพริก เป็นผักสดเคียงกับอาหารรสจัดได้
ทุกประเภท มีคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ คาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1
วิตามินบี 2 ไนอาซิน วิตามินซี เบต้า-แคโรทีน
อย่างไรก็ตามให้ระวังห้ามรับประทานเมล็ด เพราะมีสารพิษอยู่ ได้แก่ agglutinin, butyric acid, g-amino, erysodine, erysopine, erythraline, erythratidine, erythratine, d-acetyl-ornithine ถ้ารับประทานเมล็ดเข้าไป ท�ำให้คลุ้มคลั่ง
คล้ายวิกลจริต
ทองหลางน�้ำจึงนับเป็นพรรณไม้ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าแก่การอนุรักษ์จริง ๆ
เอกสารอ้างอิง
http://www.rdi.ku.ac.th/exhibition/Y51/Plant/plant_32/index_32.htm
http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_44.htm
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อุบเห็ดแครง
สวัสดีคะ ชวงนี้ไดรับฝนกันทั่วถึงนะคะ อากาศชื้นๆ อยางนี้ทําใหนึกถึงเห็ดคะ เห็ดชนิดนี้เปนที่รูจักกันดีใน
ภาคใต พบมากบนทอ นไมยางพาราที่ตัดทิ้งไว เปนเห็ดที่ขึ้นไดตลอดป ปจจุบันเปน พืชเศรษฐกิจตัวใหมที่กําลังมาแรง มี
คุณคาทางโภชนาการสูงไมแพเห็ดชนิดอื่น มีคารโบไฮเดรตและโปรตีนสูง จึงใหพลังงานสูงกวาเห็ดชนิดอื่น ลาสุดผลิตเปน
ผลิตภัณฑบํารุงผิว ชวยชะลอความแกและปองกันมะเร็งผิวหนัง เห็ดที่กลาวถึงนี้คือเห็ดแครงคะ ฉบับนี้สรรมาฝากขอนํา

เมนู ”อุบเห็ดแครง” มาฝากสมาชิกภาคอื่นที่ไมคุนเคยนะคะ ถาไปเที่ยวแลวเห็นวางขายในตลาด ก็ลองมาทําอาหาร
งายๆ แบบวาอรอยมากๆ กันนะคะ
วิธที ํา

สวนผสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เห็ดแครงสด 200 กรัม
มะพราวขูด 1 ถวย
ไขไก 1 ฟอง
พริกแกงเผ็ดใต ½ ขีด
น้ําปลาดี
กะป 3 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
ใบมะกรูดหั่นฝอยตามชอบ
และใบตองสําหรับหอ

1.
2.
3.
4.

นําเห็ดแครงมาลางใหสะอาด ใสตะแกรงทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา
ตําเห็ดแครงพอหยาบๆ
นําพริกแกงเผ็ดและกะปใสครกโขลกใหเปนเนื้อเดียวกัน
นําเห็ดแครงที่ตําหยาบและพริกแกงที่โขลกไวใสชาม ใส
มะพราวลงไปผสมคลุกเคลาสวนผสมใหเขากัน
5. ตอกไขใสลงไป ใสใบมะกรูดหั่นฝอย ใสน้ําตาลทราย
น้ําปลา หรือเกลือนิดหนอย คนใหทั่วชิมรสตามใจชอบ
อยาเค็มมากนะคะ เพราะเมื่อสุกแลวรสจะจัดขึ้นคะ
6. เสร็จแลวตักใสใบตองที่ฉีกซอนๆกัน 4-5 ชั้น หอแลวกลัด
ใหแนน นําไปยางไฟออนๆ ใหสวนผสมขางในแหง
7. นําเขาเตาอบ 175 องศา ประมาณ 20 นาที หรือนําไปใสใน
กระทะ หาฝาปดดานบนใหแนนเปดไฟออนมากๆ
ประมาณ 20 นาที
ตกแตงโดยโรยใบมะกรูดหั่นฝอย และพริกสด

ชื่อวิทยาศาสตร : Schizophyllum commune
ชื่อสามัญ : เห็ดตีนตุกแก (ภาคกลาง), เห็ดแกน (ภาคเหนือ),
เห็ดแครง เห็ดยาง หรือ เห็ดจิก(ภาคใต), Suehirotake (ญี่ปุน)
อางอิง : Bloggang.com : weblog for you and your gang

กับการ กําจัดสนิมบนโครงรถจักรยาน
เพียงคุณนําเอาเศษผาแหงๆ ไปชุบน้าํ มันมะพราวนํามาถูบริเวณสวนที่เปน
สนิมบนโครงรถจักรยาน เศษสนิมที่เกาะรถจักรยานก็จะคอยๆ หลุดออกมา
ถาเปนรอยสนิมที่ไมมากนักจะขจัดไดหมดจด หรือชวยใหสนิมนอยลงไดคะ
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ตอนที่ 4

Ceratium breve (Ostenfeld & Schmidt) Schroder
ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่ มีผนังหุ้มเซลล์หนา อิพิทีคา (epitheca) สั้นกว่าไฮโพทีคา (hypotheca) เขาบนอิพิทีคา (apical
horn) สั้น เขาบนไฮโพทีคา (antapical horn) ทั้งสองอันมีขนาดใหญ่ โดยเขาข้างซ้ายมีขนาดใหญ่กว่าเขาข้างขวาเล็กน้อย และ
มักชี้ขนานไปกับเขาบนเอพิทีคา ส่วนท้ายของเซลล์มีขอบค่อนข้างโค้ง
สถานภาพ: พบน้อยบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

Ceratium concilians Jorgensen
ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังเซลล์หนา อิพิทีคาสั้นกว่าไฮโพทีคา ขอบเซลล์ด้านซ้ายโค้งนูนออกส่วนด้านขวาค่อนข้างตรง
เขาบนอิพิทีคายาวเรียวส่วนโคนมีแผ่นลิสท์และบิดไปทางซ้าย จึงท�ำให้ปลายเขาเอียงไปทางซ้ายของเซลล์เสมอ เขาบนไฮโพ
ทีคาทั้งสองอันค่อนข้างสั้นโดยเขาข้างซ้ายมีขนาดใหญ่และทู่กว่าเขาข้างขวา ส�ำหรับเขาข้างขวาอยู่ชิดขอบเซลล์มากและบิด
อ้อมไปทางด้านหลังของเซลล์
สถานภาพ: พบน้อยบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
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Ceratium furca (Ehrenberg) Claparéde & Lachmann
ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่มีผนังหุ้ม อิพิทีคาเป็นรูปกรวย เขาบนเอพิทีคาเรียวยาวและปลายตัดตรง เขาบนไฮโพทีคาทั้งสองอัน
ขนานกันหรือกางออกจากแกนตั้งของเซลล์เล็กน้อยและปลายแหลม เขาข้างซ้ายยาวกว่าเขาข้างขวา C. furca เป็นชนิดที่พบ
แพร่กระจายทั่วโลก (cosmopolitan species) นอกจากนี้ ยังเป็นชนิดที่ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์น�้ำแดง (red tide) บริเวณ
ชายฝั่งของทะเลของประเทศไทย
สถานภาพ: พบได้ทั่วไปบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

Ceratium karsteinii Pavillard
ลักษณะ: เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังหนา อิพิทีคายาวเกือบเท่ากับไฮโพทีคา ขอบด้านซ้ายของเซลล์ค่อนข้างตรงแต่ด้านขวาเฉียง เขา
ทั้งสามอันยาว ส่วนโคนของเขาบนอิพิทีคาบิดไปทางด้านซ้าย แต่ส่วนปลายเอนกลับไปทางขวาเสมอ เขาบนไฮโพทีคาข้างซ้าย
มักขนานกับเขาบนอิพิทีคา ด้านท้ายของเซลล์ขอบเฉียงขึ้นไปทางขวา
สถานภาพ: พบได้น้อยบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
อ่านต่อฉบับหน้า
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China Science and Technology Museum
พี่เจ nutthaporn@hotmail.com

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ส�ำหรับการแสดงส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์และศิลปะอย่างภาพวาดและดนตรีนั้นมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างไม่น่าเชื่อ ยกตัวอย่างของการวาดภาพ ค�ำถามคือว่าท�ำไมรูปภาพโมนาลิซ่าของลีโอนาร์โด ดาร์วินชีถึงได้เป็นที่นิยม
อย่างมาก ทางคณิตศาสตร์ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของความสมมาตร มุมมองความสมดุลที่ท�ำให้รูปๆนั้นมีความน่าสนใจต่อมนุษย์
ที่ชมภาพนั้นค่ะ ส�ำหรับส่วนของเสียงเพลงนั้นก็เป็นเรื่องของขนาดของเครื่องดนตรีต่างๆที่เมื่อค�ำนวณออกมาแล้วท�ำให้เครื่อง
ดนตรีแต่ละชิ้นให้เสียงดนตรีในโทนที่แตกต่างกันและไพเราะแตกต่างกันค่ะ

ส�ำหรับจุดนี้คือแบบจ�ำลอง Mobius Strip หรือที่เรียกว่าแถบเมอบิอุสหรือแถบโมเบียสค่ะ รู้สึกว่าจะเป็นแบบจ�ำลอง
ยอดนิยมมาก เพราะว่าพี่เคยเห็นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่นิวยอร์คก็มีการจัดแสดงแถบโมเบียสเช่นกัน ทีนี้ก็เลยต้องไปหา
ข้อมูลกันหน่อยแล้วว่าแถบโมเบียสคืออะไร แถบโมเบียส เป็นพื้นผิวที่มีด้านเพียงด้านเดียว มีขอบเพียงขอบเดียว ซึ่งความ
น่าสนใจของมันก็คือเมื่อเราเลือกจุดสองจุดใดๆบนแถบโมเบียสนี้ เราสามารถที่จะลากเส้นเชื่อมจุดสองจุดได้โดนที่ไม่ต้องยก
ปากกาหรือลากเส้นผ่านขอบ ถ้าน้องๆสนใจที่จะลองประดิษฐ์แถบโมเบียสก็ท�ำได้ง่ายๆ โดยการตัดกระดาษเป็นแถบยาว บิด
ปลายครึ่งรอบแล้วน�ำมาต่อกับปลายอีกข้างค่ะ ทีนี้ก็ลองท�ำตามที่พี่บอกไว้ก็ได้ว่าเราสามารถลากเชื่อมจุดสองจุดได้แบบที่พี่
บอกหรือเปล่า
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ส่วนที่พี่ค่อนข้างสนใจเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดแสดงที่ CSTM นี้คือการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
เป็นอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้พลเมืองโลกมีมากมาย เราใช้ทรัพยากรกันอย่างสิ้นเปลืองและตอนนี้ทรัพยากรไม่ว่าจะ
เป็นป่า หรือน�้ำก็เริ่มร่อยหรอลงไปทุกที ที่ CSTM ก็เลยมีการจัดนิทรรศการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติกัน
ด้วย ที่พี่สนใจเป็นพิเศษเป็นเรื่องของการประหยัดน�้ำค่ะ ทางประเทศจีนมีนโยบายให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน�้ำมาก เพราะ
ว่าพลเมืองของเค้าค่อนข้างเยอะมาก คือประมาณหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2012 จากธนาคารโลก http://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL) ถ้าต่างคนต่างใช้น�้ำ น�้ำคงจะไม่พอใช้เป็นแน่แท้ค่ะ พี่เลยขออนุญาตน�ำวิธี
การประหยัดน�้ำมาน�ำเสนอน้องๆในวันนี้เลย เพราะพี่คิดว่าประเทศไทยเราสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้แน่ ๆ ค่ะ
1. ในช่วงหน้าร้อน หากเราต้องการลดความร้อนภายในบริเวณบ้าน เราสามารถใช้น�้ำจากการซักผ้าแทนได้ไม่ต้องใช้
น�้ำสะอาด
2. เมื่อรดน�้ำต้นไม้ สามารถใช้น�้ำจากการซาวข้าว น�้ำจากการชงชา หรือน�้ำจากการซักผ้าได้
3. การซักผ้า หากเราใช้กะละมังซักผ้าโดยที่ไม่เปิดน�้ำก็อกทิ้งไว้จะสามารถประหยัดน�้ำได้ถึง 200 ลิตร และถ้าเรา
ต้องการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ควรที่จะซักในทีเดียวไม่ควรแยกซักเป็นสองครั้ง เพราะจะประหยัดน�้ำได้ถึง 120 ลิตร
4.เมื่อล้างรถ ให้ได้ผ้าเปียกเช็ดรถ แทนที่จะใช้น�้ำท�ำความสะอาดตรงๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้น�้ำจากการซักผ้ามาใช้
ล้างรถได้ ส�ำหรับวิธีนี้จะสามารถประหยัดน�้ำได้ถึง 400 ลิตร
5. การท�ำความสะอาดพื้นบ้านด้วยการใช้ไม้ถูพื้นเปียกแทนการราดน�้ำล้างพื้นจะประหยัดน�้ำได้ถึง 200 ลิตร
6. ส�ำหรับน�้ำในชักโครก หากปรับลูกลอยในแทงค์ชักโครกให้ต�่ำลง 2 เซนติเมตร สามารถที่จะประยัดน�้ำได้ 3 ลิตร ต่อ
การกดน�้ำชักโครก 1 ครั้ง
7. การล้างผัก สามารถใช้น�้ำซาวข้าวล้างผักเป็นน�้ำแรกก่อนได้ ก่อนที่จะล้างผักอีกครั้งด้วยน�้ำสะอาด หากท�ำแบบนี้
นอกจากที่เราจะประหยัดน�้ำได้แล้ว ยังเป็นการล้างสารพิษอย่างเช่นยาฆ่าแมลงก่อนน�ำไปปรุงอาหาร
8. น�้ำที่เหลือจากการซักผ้าสามารถที่จะน�ำไปใช้ในการท�ำความสะอาดไม้ถูพื้น และห้องน�้ำได้ ส่วนน�้ำสองจากการซัก
ผ้าสามารถน�ำไปใช้เช็ดกระจก ประตู เฟอร์นิเเจอร์หรือแม้แต่น�ำไปซักถุงเท้าหรือรองเท้าได้
9. ถ้าเป็นไปได้ การเปลี่ยนมาใช้ชักโครกประหยัดน�้ำท�ำให้ประหยัดน�้ำไปได้ถึง 4-5 ลิตร ต่อการกดชักโครก 1 ครั้ง
10. ในขณะอาบน�้ำ ถ้าปิดน�้ำในช่วงของการสระผมหรือใช้สบู่ท�ำความสะอาดร่างกาย ก็จะประหยัดน�้ำไปได้ถึง 60
ลิตร ในแต่ละครั้งค่ะ
เห็นไหมคะ วิธีเหล่านี้เป็นวิธีง่ายๆใกล้ตัว หากเราช่วยกันท�ำคนละไม้คนละมือ พี่เชื่อว่าเราจะช่วยกันประหยัด
ทรัพยากรน�้ำได้มากโขทีเดียวค่ะ
วันนี้คงพาน้องๆเที่ยว CSTM เท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ^_^
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พืชพรรณน่ารู้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ :
ตอนที่ 17 มังคุด

บัวน�้ำบุศย์ aroonratm@hotmail.com

มังคุด เป็นผลไม้ที่จัดว่าแปลกที่สุดชนิดหนึ่ง คือมีพันธุ์เดียวในโลก (ในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะมังคุดม่วง แต่ยังมีพืชใกล้เคียงที่อยู่
ในสกุลเดียวกันที่สามารถรับประทานผลได้ และไม่นับที่ได้จากการชักน�ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง) ซึ่งแตกต่างจากไม้ผล
เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่มีหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง มีพันธุ์อกร่อง น�้ำดอกไม้ เขียวเสวย แก้วเขียว แก้วขาว ทองด�ำ ฯลฯ หรือ มะละกอ
มีพันธุ์แขกด�ำ แขกนวล โกโก้ สายน�้ำผึ้ง เป็นต้น เนื่องจากผลมังคุดนั้นมิได้พัฒนามาจากการผสมของเกสรเพศผู้และเพศเมีย เมล็ดมังคุด
เกิดจาก apomixis คือ การพัฒนาของเซลล์โดยไม่มีการผสมเกสร เนื่องจากมังคุดไม่มีดอกเพศผู้ที่สมบูรณ์ ไม่มีละอองเรณู ท�ำให้ไม่มี
การกระจายตัวทางพันธุกรรม ต้นลูกที่ได้จากเมล็ดนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับต้นแม่ทุกประการ เหมือนกับการตอนกิ่ง หรือปักช�ำ เป็นไป
ได้ว่ามังคุดที่ปลูกกันในปัจจุบันเกิดมาจากต้นแม่เดียวกัน ความแตกต่างระหว่างต้นมังคุดที่พบอาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ปลูก หรืออาจพบมีความหลากหลายทางพันธุกรรมบ้างจากการกลายพันธุ์ในธรรมชาติ (natural mutation)
ในประเทศไทยนั้น น่าจะมีการน�ำมังคุดเข้ามาปลูกตั้งแต่ครั้งก่อน
กรุงรัตนโกสินทร์ มีการกล่าวถึงมังคุดในบทประพันธ์ในรัชกาลที่ 1 เรื่อง
รามเกียรติ์ และปรากฎชื่อ “วังสวนมังคุด” เป็นวังในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่ง
บริเวณรอบ ๆ นั้นมีการท�ำสวนผลไม้ที่เป็นหลักคือมังคุด ที่มีรสชาติดีและเป็น
ที่รู้จัก ปัจจุบันอยู่ในฝั่งธนบุรี บริเวณใกล้กับวัดระฆังและโรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งยังคงเหลือแนวก�ำแพงอิฐเก่า อยู่ในบริเวณชุมชนวัดระฆังให้เห็นอยู่
แนวก�ำแพงวังสวนมังคุดที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
ภาพจากwww.oknation.net/blog/noieakthai/2009/ 04/19/entry-1

มังคุดจัดอยู่ในวงศ์ Guttiferae หรือวงศ์นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Clusiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Garcinia mangostana
L. และชื่อสามัญ Mangosteen ลักษณะเป็นไม้ต้น มียางสีเหลืองในทุกส่วน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปไข่ หรือรูปรีแกมขอบขนาน
ใบหนาและค่อนข้างเหนียว ขอบใบเรียบ สีเขียวแก่เป็นมัน ท้องใบจะมีสีอ่อนกว่า ดอกเดี่ยว หรือออกเป็นคู่ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง หรือที่
ปลายยอดของกิ่งย่อย ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น กลีบเลี้ยง 4 อัน เรียงตัวเป็น 2 คู่ สีเขียวแกมเหลือง กลีบดอกหนา มี 4 กลีบ สีเขียวแกม
เหลือง ขอบมีสีออกแดง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีจ�ำนวนมาก รังไข่มี 4-8 ช่อง ยอดเกสรเศเมียมี 4-8 พู ผล เป็นผลสด รูปค่อนข้างกลม ผิว
เรียบ ผลสุกสีม่วงด�ำ มีส่วนของกลีบเลี้ยงและปลายยอดเกสรเพศเมียติดอยู่ มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีขาว มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ แม้ว่าจะเคยมี
ค�ำอธิบายลักษณะของดอกเพศผู้มังคุดเมื่อสมัยศตวรรษที่ 19 แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบดอกเพศผู้ของมังคุด
ที่มีลักษณะสมบูรณ์เลย

ลักษณะวิสัย ใบ ช่อดอก และผลมังคุด
(ภาพจาก พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ.
2539; ระพีพรรณ ใจภักดี และคณะ. 2545.

มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ และสามารถพบได้เฉพาะในแปลงปลูก ถิ่นก�ำเนิดของมังคุดนั้นน่าจะอยู่ในแหลมมลายู
สันนิษฐานว่ามังคุดอาจเป็นลูกผสมที่เกิดจาก Garcinia hombroniana Pierre และ G. malaccensis T.Anderson ในอดีตนั้นจะมี
การปลูกมังคุดเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่เนื่องจากที่มังคุดนี้เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยมสูงสุดชนิดหนึ่ง
เป็นผลไม้ที่ขนส่งได้ง่าย มีการส่งไปจ�ำหน่ายในประเทศแถบยุโรปและในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้มีการขยับขยายไปปลูกในเขตร้อนอื่น ๆ
เช่น ในอินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย อเมริกากลาง และบราซิล เป็นต้น

ประโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพรทั่ว ๆ ไปของมังคุด
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เนื้อไม้มังคุดมีสีแดงเข้ม ค่อนข้างหนัก เนื้อหยาบและแข็งแรงมาก นิยมใช้ในงานไม้ต่าง ๆ รวมทั้งท�ำสากต�ำข้าว เปลือกผลให้
สีย้อมสีด�ำ และใช้ประโยชน์ในการฟอกหนัง ผลสดรสเปรี้ยวอมหวาน นอกจากรับประทานเป็นผลไม้สดแล้ว เนื้อมังคุดสามารถน�ำมา
ประกอบอาหารคาวหวาน เช่น แกงมังคุด ย�ำมังคุด มังคุดลอยแก้ว ฯลฯ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแปรรูปจากมังคุดได้รับความ
นิยมอย่างมาก เช่น น�้ำมังคุด มังคุดสกัดเข้มข้นที่ให้แร่ธาตุและวิตามินสูง เช่น วิตามินซี วิตามินบี 1 บี 3 และ xanthone (มีคุณสมบัติใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การอักเสบ และต่อต้านอนุมูลอิสระ) เป็นต้น หรือแปรรูปเป็นขนมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น มังคุด
แผ่น มังคุดกวน แยมมังคุด หรือมังคุดผงส�ำเร็จรูปส�ำหรับชงกับน�้ำดื่มเหมือนกับขิงผง นอกจากนี้จากคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อและต่อ
ต้านอนุมูลอิสระของมังคุด ท�ำให้มีการน�ำเปลือก ผล และเนื้อมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อความงามส�ำหรับผิวหนังอีกด้วย เช่น สบู่
มังคุด เป็นต้น

ย�ำมังคุด ภาพจาก bloggang. แกงเขียวหวานมังคุด ภาพจาก แกงส้มมังคุด ภาพจาก palily- มังคุดกวน ภาพจาก bloggang.
com/ปลายแป้นพิมพ์
foodspotting.com/places
huahin.blogspot.com
com/ปลายแป้นพิมพ์

ส่วนประโยชน์ทางสมุนไพรของมังคุดนั้นก็มีมากมาย รากมังคุด ใช้ต้มกับน�้ำดื่มให้ประจ�ำเดือนมาปกติ ส่วนของต้น ราก ผล
ดอก และใบ ใช้รักษาโรคบิด มูกเลือด เปลือกผลมีสารแทนนิน ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน ต�ำรายาไทยใช้เปลือกผลแห้งรักษาโรคท้อง
ร่วง ท้องเสียเรื้อรัง และโรคเกี่ยวกับล�ำไส้ นอกจากนี้สาร xanthone ในเปลือกผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นหตุของหนอง และยัง
มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังหลายชนิดและช่วยบรรเทาการอักเสบด้วย จึงมีการพัฒนายาที่ผสมสารสกัดจากเปลือกผล
เพื่อรักษาแผลหนองและสิวที่เกิดจากการติดเชื้อ และยังใช้ช่วยลดรอยด่างด�ำบนใบหน้าได้อีกด้วย

น�้ำมังคุด ภาพจาก
doikham.co.th

มังคุดสกัดเข้มข้ม
ภาพจาก doikham.co.th

ขนมมังคุดพับ
ภาพจาก taradplaza.com/product/3217775

สบู่มังคุด
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สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดแห้ง ท�ำยาเปลือกมังคุด (ยาน�้ำใส) — ใช้ภายนอกส�ำหรับทาแผลสดและแผล
เรื้อรัง (ข้อมูลเพิ่มเติม: แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกมังคุดฝนกับน�้ำปูนใสรักษาแผลเบาหวาน)
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ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ในวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลร�ำแดง อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าร่วมสนองพระราชด�ำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมี
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต�ำบลร�ำแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเก็บ
บันทึกข้อมูล ชุมชนร�ำแดงมีต้นตาลโตนดเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งบรรพบุรุษได้น�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเคี่ยวน�้ำตาล
โตนด การท�ำตับตาล การปาดตาล การนวดตาล การปีนต้นตาล และการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านเรือน
ชาวบ้านในชุมชนร�ำแดงประกอบอาชีพเลี้ยงวัว และใช้ประโยชน์จากการน�ำขี้วัวมาท�ำแก๊สชีวภาพ ใช้หุงต้มอาหาร
และทรัพยากรโบราณคดีในชุมชนร�ำแดงมีสถูปบัวเจ้าเปลว และลูกนิมิตร ซึ่งพบในวัดป่าขวางโดยมีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งความ
หลากหลายของทรัพยากรอันทรงคุณค่าก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ในชุมชน ส่งผล
ให้ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติการได้รับแนวทาง วิธีการ เพื่อที่จะน�ำไปสู่การส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละชุมชน
ต่อไป

ลูกนิมิตรอายุกว่า 100 ปี

การปาดตาล

สถูปบัวเจ้าเปลว

การท�ำตับตาล

คุยสบาย ๆ
กับที่ปรึกษา
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นางสาวประนอม รัตนชัย
ที่ปรึกษาประจ�ำภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อ-สกุล นางสาวประนอม รัตนชัย
เกษียณอายุราชการปี 2553
ประจ�ำภาคเหนือตอนล่าง ระยะเวลาเป็นที่ปรึกษา 4 ปี ก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาฯ อพ.สธ. เป็นครูผู้ปฎิบัติการสอน ต�ำแหน่งครู
เชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
แรงดลใจที่ท�ำให้มาเป็นที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จากการได้ท�ำงานในฐานะครูผู้สอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมานาน จนได้นิยามการท�ำงานว่า “ธ ก่อ ธ เกื้อ
หนุน จึ่งเป็นบุญของปวงชน สนองด�ำริท้นด้วยจิตล้นแห่งศรัทธา” เมื่อคุณพรชัย จุฑามาศ ชวนให้มาร่วมงานหลังเกษียณอายุ
ราชการ จึงไม่ลังเลใจเลย เพราะคิดว่าจะมีกี่คนที่มีโอกาสในการท�ำงานสนองพระราชด�ำริฯ เพื่อเป็นการสนองคุณแผ่นดินและ
คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด
ความประทับใจ ที่พบเห็นจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพูดว่า “หนูดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะเป็น
วิชาที่ท�ำให้หนูได้คิดหาแนวทางในการสร้างงานตั้งแต่ต้น คือ ส�ำรวจ วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ด�ำเนินการทดลอง
ผลิตผลงานตามแนวคิดซึ่งมีทั้งคิดถูก คิดผิด และคิดใหม่ จนประสบผลส�ำเร็จ” ท�ำให้มีความภาคภูมิใจว่า หนูท�ำได้
อยากจะฝากให้สมาชิก เพื่อนครู นักเรียน มีความตระหนักว่า
ครู การได้ท�ำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนถือว่าเป็นศิริมงคลต่อตนเอง จงน�ำ หัวใจ มาเป็นแนวทาง
ในการท�ำงาน ท่านจะมีความสุขในงาน ถ้าครูคิดว่าต้องท�ำงานตามค�ำสั่งครูจะไม่ได้งานที่บริสุทธิ์ทั้งจากตนเอง ผู้ร่วมงาน และ
นักเรียน จนเกิดเป็นความทุกข์ที่ไม่รู้จบ
นักเรียน จะได้ทักษะชีวิตที่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ สามารถน�ำมาใช้ได้กับชีวิตประจ�ำวันอย่าง
เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน ในด้านการครองตน ครองคนและครองงานต่อไปในอนาคต
จากการประเมินเท่าที่พบปัญหา โรงเรียนขาดระบบการวางสายงานที่ชัดเจน สาเหตุอาจมาจากบุคลากร
ในโรงเรียนมีความเข้าใจที่ไม่เท่าเทียมกัน บางคนรู้มาก บางคนรู้น้อย บางคนไม่รู้เรื่องเลย ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ถึงเหตุ
และผล ในการด�ำเนินงาน ดังนั้นโรงเรียนต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการที่จะท�ำให้บุคลากรได้รับรู้งานที่เท่าเทียมกัน และ
วางแผนการท�ำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม เชื่อว่าปัญหาที่พบจะหายไป ดังค�ำพูดที่ว่า
“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง”
สุดท้ายขอให้เพื่อนสมาชิกมีความสุขในการท�ำงานโดยปราศจากปัญหานะคะ
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งานปั้นเหมือนจริง “ต้อยติ่ง”

พฤกษาวรรณศิลป์

ดวงแก้ว

โรงเรียนตลาดบางคูลัด จังหวัดนนทบุรี ขอฝากผลงาน “ งานปั้นเหมือนจริง ต้อยติ่ง” ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน
โดยเกิดจากกิจกรรมการบูรณาการพืชศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 การปั้นเหมือนจริงนั้นวัสดุที่ใช้ปั้นที่ส�ำคัญ คือ ดินญี่ปุ่น ซึ่งวิธีการปั้นต้นต้อยติ่งให้ได้เหมือน
จริงมากที่สุดจะต้องมีเทคนิคในการผสมสี การคิดค�ำนวณมาตราส่วนขนาดจริงของต้อยติ่งที่จะปั้น โดยจะช่วยฝึกสมาธิ ทักษะ
การสังเกต ความประณีต ความละเอียดอ่อนในการท�ำชิ้นงาน ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ทรรศนะและข้อคิดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทความต่างๆ ของจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของ อพ.สธ. และ อพ.สธ. ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อบทความที่ถูกส่งเข้ามา และหากมีการละเมิด
สิทธิเกิดขึ้น บทความใดๆ ที่ตีพิมพ์ในจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การน�ำส่วน
หนึ่งส่วนใดของจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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