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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จุลสาร
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดประชุมและอบรมการพัฒนาระบบโทรมาตร (Field Server)
เพ่ือติดตามเรือ่งการตรวจวดัอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง  ในพ้ืนท่ีศึกษา ผ่านระบบเครอืข่าย คร้ังท่ี 2 ท่ีโรงเรียนจิตรลดา
และไดน้ำเสนอขอ้มูลวิเคราะหจ์ากเครือ่ง Field Server  ผ่านระบบเครอืข่ายให้กับผู้เข้ารับการอบรมไดดู้ข้อมูลจริงด้วย
ในครัง้นีม้โีรงเรยีนทีเ่ขา้รบั การอบรมการใชร้ะบบ จำนวน 22 โรงเรยีน

ทัง้นีโ้รงเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รบัการฝกึอบรมการใชร้ะบบโทรมาตร (Field Server) จะเปน็โรงเรยีนนำรอ่งในการนำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ศึกษาผลกระทบและนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาในเรื่องของพันธุกรรมพืชต่อไป

อบรมการใชร้ะบบโทรมาตร (Field Server) กับงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
คร้ังท่ี 2     ณ โรงเรยีนจติรลดา

วันเสารท่ี์ 20 ธันวาคม 2546
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แนะนำทีป่รึกษาและประสานงาน
โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ
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ถ้อยแถลง

ช่ือ - สกลุ : นายเมอืงแกว้  ชัยสริุยะ
ตำแหนง่รบัราชการ-ทำงาน(สดุทา้ย) : ผอ. สถานทีดลองเกษตรทีส่งูวาว ี เชยีงราย กรมวชิาการเกษตร
ตำแหนง่ปจัจบุนั : ที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรยีนสมาชกิท่ีรับผดิชอบ : โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  จังหวัดเชยีงราย จังหวัดเชยีงใหม่
หนา้ทีรั่บผดิชอบ : - ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานโครงการ

- เยีย่มเยยีนการดำเนนิกจิกรรมโครงการ พ้ืนทีส่ถานทีดลองเกษตรทีส่งูวาวี
- เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดเชียงราย
   จงัหวดัเชยีงใหม่

ที่อย ู:่ สถานทีดลองเกษตรทีส่งูวาว ีตู ้ปณ.5 อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 57180
            ทีบ่า้น : 246/3 หมูบ่า้นภดูอย ต.หนองจอ๊บ อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50210
            โทร :  0 5360 5932 ต่อ 101 , 0 1764 2192

นีก่ก็า้วเขา้ปทีี ่9 แลว้นะคะสำหรบั
จลุสารสวนพฤกษศาตรโ์รงเรยีน พ่ีและทมีงาน
จุลสารสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนก็ขอสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกๆ
คนนะคะ

เป็นไงกันบ้างคะสำหรับปีที่ผ่านมาน้องๆ เป็นเด็กดีของพ่อแม่
และสงัคมหรอืยังคะ ถ้ายงักค็งไมส่ายทีน่อ้งๆ คดิจะเริม่เปน็เดก็ดนีะคะ
เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจนะคะ

ฉบับนี้พี่ก็ได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาอีก 4 หน้า
คงจุใจ สำหรับสมาชิกฯ ที ่มีความสนใจในจุลสารนะคะ หน้า 1
ก็จะมีความก้าวหน้า ในการประชุม Field Server ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา
สว่นหนา้ทีเ่พิม่กจ็ะม ีหนา้ที ่14-15 เรือ่งสรรพสิง่ลว้นพนัเกีย่ว หนา้ที ่4
กจ็ะเปน็ขา่วสมาชกิ เทคโนฯ สเีขยีว กจ็ะเปน็หนา้ที ่5 และเพิม่หนา้ที ่6
เป็นเรื ่อง Plant In Focus อยากเปิดดูหน้า ต่อไปแล้วละซิ
ว่ามีเนื ้อหาอะไรเพิ ่มเติมขึ ้นมาบ้าง  ก็ลองติดตามดูนะคะ
แลว้พบกนัใหมฉ่บบัที ่2 เดอืนเมษายน
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ข่าวสมาชกิ
เยี่ยมชมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คณะทีป่รกึษาโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่ง
มาจากพระราชดำรฯิ  พร้อมดว้ยคณะเจา้หนา้ทีโ่ครงการอนรัุกษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ไปเยี ่ยมชม
การดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ของโรงเรยีนสมาชกิฯ
เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง
ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์ ได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการ
ดำเนินงานพร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงาน
ในระยะห้าปีที ่สาม และแนวทางในการเข ้าร่วม นำเสนอ
ผลงานในป ี2548

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที ่ 26 ธันวาคม มีการจัดประชุมกลุ ่มสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเชิญ
ผู ้บริหารโรงเรียนมาร่วมประชุม รองผู ้อำนวยการเขตพื ้นที ่
การศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
แผนงานและบริหารจัดการภายในโรงเร ียน หลังจากนั ้น
โรงเรียนสมาชิกแต่ละโรงเรียน ได้มานำเสนอความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการทำงานใน
ช่วงบา่ยไดแ้บง่กลุม่คณะผูบ้ริหารใหร้ะดมความคดิในหวัข้อต่างๆ
เช่น การจดัทำภมิูทัศน ์การจดัการกลุม่โรงเรยีนสมาชกิฯ ฯลฯ ว่ามี
แนวคิดวิธีการอย่างไรและนำเสนอในที่ประชุม และสรุปผล
ในตอนทา้ยการประชมุ

วันที่ 13 มกราคม 2547 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มที่ 4 ได้จัด
ประชุมกลุ่มที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนได้มา
นำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาพืช ที่ทางโรงเรียนได้เลือกไว้
เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานในปี 2548 มีที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ และกลุ่มสมาชกิฯ ร่วม
สงัเกตการณก์นัฟงัและใหแ้นวทางเพิม่เตมิ

การจดัอบรม “กระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ”
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2546 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ ได้จ ัดการฝึกอบรม “กระบวนการเร ียนรู ้แบบ
บูรณาการ” ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  คณะอาจารยใ์น
โรงเรียน 30 คนเข้ารับการอบรม และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็น
วิทยากร เป็นการฝึกการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สู่นักเรียนต่อไป

งาน “จนัทรเ์จา้วชิาการ”
วันที ่ 16 และ 17 มกราคม 2546 โรงเรียนอนุบาล

จันทร์เจ้า ได้จัดงาน “จันทร์เจ้าวิชาการ” ครั ้งที ่ 5 ประจำปี
การศึกษา 2546 เป ็นการนำเสนอภาพรวมของนิทรรศการ
และโครงการ “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการสอน
และการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้ผ่านหน่วยพหุปัญญาเรื่อง  “สี
เส้น รูป และรูปทรง : รากฐานของสรรพสิ ่งรอบตัวเรา”
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
จันทร์เจ ้า โดยมีงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเร ียน
การสอนที ่ดำเนินงานในปีการศึกษา 2546 คือ “การศึกษา
รูปลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ 99 พันธุ ์ไม้ในสวนพฤกษ-
ศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า”

ตรวจข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนสมาชิกฯ
คณะน ั กพฤกษศาสตร ์ จ ากโครงการอน ุ ร ั กษ ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เดินทางไปตรวจ
สอบความถูกต้องข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียนสมาชิกฯ ที่รับป้าย
พระราชทานแลว้ในภาคอสีาน ภาคกลาง และภาคเหนอืตอนลา่ง
เพื่อให้จัดทำข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่ ให้ถูกต้อง มีการดำเนินงาน
ชัดเจน และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และโรงเรยีนสมาชกิอ่ืนๆ ในพืน้ที ่ใกลเ้คยีงตอ่ไป
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ข่าวสมาชิก
สวัสดีค่ะ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน เปิดคอลัมน์ใหม่ในฉบับนี้ เพื่อให้สมาชิกฯ ใช้เป็นศูนย์รวมข่าว

ของเพือ่นสมาชกิฯ ท่ีจะเลา่สูกั่นฟัง (อ่าน) เร่ิมตน้ดว้ยการแจง้ขา่วสมาชกิใหมกั่นกอ่นนะคะ ปัจจบัุนเรามสีมาชกิรวม 512 โรงเรยีน
นะคะ

รายช่ือโรงเรยีนสมาชกิฯ ใหมท่ี่ตอบรบัสมาชกิเดือนธันวาคม 2546
1. โรงเรยีนศริิเพ็ญ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
2. โรงเรยีนชินวร เขตบงึกุ่มกรุงเทพฯ
3. โรงเรยีนสาสาสนส์ขุสวสัดิ์ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ
4. โรงเรยีนจารวัุฒนานกูุล เขตบางขนุเทยีน กรงเุทพฯ
5. โรงเรยีนประเทอืงทพิย์วิทยา เขตสายไหม กรงุเทพฯ
6. โรงเรยีนซางตาครูส้ศกึษา เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ
7. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบรีุ อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ
8. โรงเรยีนบวรธนวทิย์ อ.สามพราน นครปฐม
9. โรงเรยีนแยม้สอาดรงัสติ อ.ลำลูกกา ปทมุธานี
10. โรงเรยีนผ่องสวุรรณวิทยา อ.ลำลูกกา ปทมุธานี
11. โรงเรยีนอนบุาลประสานมติร อ.ลำลูกกา ปทมุธานี
12. โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ อ.เมือง สงขลา
13. โรงเรยีนวชิรานกูุล อ.เมือง สงขลา
14. โรงเรยีนวชิราโปลเีทคนคิ อ.เมือง สงขลา
15. วิทยาลยัสารพดัช่างพทัลุง อ.เมือง พัทลุง
16. วิทยาลยัเทคนคิพทัลงุ อ.ป่าพะยอม พทัลุง
17. โรงเรยีนนาบอน อ.นาบอน นครศรธีรรมราช
18. โรงเรยีนโยธนิบำรงุ อ.เมือง นครศรธีรรมราช
19. โรงเรยีนสตรปีากพนงั อ.ปากพนัง นครศรธีรรมราช
20. โรงเรยีนชะอวดเครง่ธรรมวทิยา อ.ชะอวด นครศรธีรรมราช
21. โรงเรยีนขนุทะเลวทิยาคม อ.ลานสกา นครศรธีรรมราช
22. วิทยาลยัเทคนคิทุง่สง อ.ทุง่สง นครศรธีรรมราช
23. วิทยาลยัสารพดัช่างสรุาษฎรธ์านี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
24. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชุีมพร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร
25. โรงเรยีนบา้นปะเหลยีน อ.ปะเหลี่ยน ตรัง
26. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบี่ อ.เหนอืคลอง กระบี่
27. โรงเรยีนบา้นมะเดือ่ทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
28. โรงเรยีนบา้นทา่ขาม อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
29. โรงเรยีนบา้นคลองลอย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
30. โรงเรยีนบา้นสวนหลวง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
31. โรงเรยีนกำจรวทิย์ อ.เมือง ลพบรีุ
32. วิทยาลยัการอาชพีโคกสำโรง อ.โคกสำโรง ลพบรีุ
33. โรงเรยีนบา้นขนุกำลงั อ.ปง พะเยา
34. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีำพูน อ.เมือง ลำพูน
35. โรงเรยีนบา้นสามขา อ.แมท่ะ ลำปาง
36. โรงเรยีนประชารฐัธรรมคณุ อ.งาว ลำปาง     ต่อฉบับหนา้



5

ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียบเรยีงโดย  ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ์
piyarat@rspg.org

อ่านหนงัสือ As the future catches you หรือในช่ือไทยทีเ่รียกว่า เม่ืออนาคตไลล่่าคุณ  เป็นหนังสือท่ีท่านนายก
รัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร แนะนำใหอ่้าน  ซ่ึงเรียบเรียงโดย Juan Enriquez แปลเป็นไทยโดย ชวนิต ศิวะเก้ือ และสมสกลุ
เผา่จนิดามขุ  มดีร.ยงยทุธ ยุทธวงศ ์เปน็บรรณาธกิารทีป่รกึษา  ซึง่หนงัสอืเลม่นีเ้หมาะสำหรบัทกุเพศทกุวยั  แตต่อ้ง
ยอมรบัอยา่งหนึง่วา่ผูท้ีอ่่านหนงัสอืเลม่นีจ้ะตอ้งคุน้เคยกบัศพัทท์างชวีวิทยาโมเลกลุ  หรือทางเทคโนโลยชีีวภาพ พอ
สมควร  นอกจากนัน้แล้วอาจจะตอ้งคุ้นเคยหรือต้องเข้าใจในเรือ่งพ้ืนฐานทางคอมพวิเตอร์อีกด้วย  เช่นอย่างน้อยก็ต้อง
คุน้เคยกบัภาษาทางพนัธศุาสตรส์มยัใหม ่  เชน่คำวา่โคลนนิง่ ดเีอน็เอ รหัสพนัธกุรรม  และแนน่อนถา้ทา่นผูอ่้านได้
ติดตามบทความกา้วไกลกบัเทคโนโลยชีีวภาพ  จะตอ้งอา่นหนงัสอื As the future catches you ไดอ้ย่างทะลปุรโุปรง่
เลยทีเดียว

อ่านตรงคำนำของหนังสือ ท่านผู้อ่านอาจจะอึ้ง  ตรงที่บอกว่า  เทคโนโลยีไม่มีเมตตา เทคโนโลยีไม่ขอร้อง
คลื่นของเทคโนโลยีมาจากกระแสความรู้ที่ไม่เข้าใครออกใคร  ใครได้เทคโนโลยี คนนั้นก็จะมีโอกาสชนะ ใครไม่ม ี
เทคโนโลยก็ีไม่มีโอกาส  จากประโยคนีส้ามารถกระชากใจผูอ่้าน  ใหฉ้กุคดิวา่เทคโนโลยนีัน้มบีทบาทกบัชวิีตคนเรา
ได้ขนาดนี้เชียวหรือ

เทคโนโลยีที่เราปฏิเสธไม่ได้นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเทคโน
โลยีในด้านวัตถุซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  สิ่งได้รับก็คือจะมีการ
ถ่ายทอดไปสูรุ่่นต่อไป มีการหมุนเวียนนำมาใชอ้ย่างสม่ำเสมอ และเทคโนโลยท่ีีปฏิเสธไม่ได้น่ันคือเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) นัน่เอง เมือ่เทคโนโลยชีีวภาพเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิจงึมศีพัทอี์กคำหนึง่ทีเ่กดิขึน้คอืเศรษฐกจิชวีภาพ
(Bioeconomy)   ส่งผลให้ธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ  การมองเทคโนโลยีชีวภาพใน
ปัจจุบัน จะมองในลักษณะที่เข้าไปควบคุมและจับต้องได้  หรือพยายามให้จับต้องได้  ไม่เป็นแต่รูปธรรมเท่านั้น
เราจะต้องเข้าไปควบคุมในระดับที่เล็กลงไปได้ เช่นในระดับสารพันธุกรรม จีโนม ดีเอ็น และจนไปถึงในระดับ
Nanotechnology น่ันเอง

มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  นายกรัฐมนตรีมีบัญชา
ให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขึ้น  โดยเรื่องดังกล่าวผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2546 โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้  สิ่งที่ได้จากการจัดตั้งกรรมการชุดนี้คือ
การศึกษาและการจดัทำกรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพของไทย  ส่ิงท่ีได้คือนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2527ถึง พ.ศ.2554 ที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แหง่ชาตไิปสดๆ ร้อน ๆ เมือ่วันที ่23 ธนัวาคม 2546

พบกันใหม่ฉบับหน้าในเรื่องนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
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ขอเปิดตัวบทความใหม ่ สำหรับปีลิง 2547 น้ี  เน่ืองจากลิงเป็นสัตว์ซุกซนและอยากรูอ้ยากเห็น  ทำให้นึกถึงคำ
ที่เหมาะสำหรับใช้สำหรับคนเรามากกว่าลิง (ซึ่งมีนิสัยบางอย่างคล้าย ๆ กัน)  ที่เหมาะจะเป็นชื่อของบทความนี้
เพราะคนเราเมื่อสนใจอะไรมักจะต้องการที่จะรู้จริงเป็นอย่าง ๆไป คงจะต้องศึกษาให้รู้ลึกซึ้งเป็นอย่าง ๆ ไป
นั่นแหละทำให้คนพิเศษกว่าสัตว์ทั่วไป

Plants in focus หรือ พืชทีอ่ยู่ในความสนใจของเราในขณะนี ้ ถ้าทา่นผูอ่้านหรอืนอ้ง ๆ ทา่นใดจะแนะนำพชื
อะไรมาให้เราพูดถึงก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง  กรุณาอีเมล์หรือเขียนความจำนงมาได้ที่กองบรรณาธิการได้เลย  ถ้าเป็น
ไปไดเ้รากอ็ยากทราบเหตผุลดว้ยว่า  ทำไมถงึสนใจทีจ่ะใหเ้ราเขยีนถงึพชืชนดินัน้ ๆ  กจ็ะเปน็การดอีย่างยิง่ (มรีางวลั
ให้)

สำหรับพืชปฐมฤกษ์ที่จะนำมาคุยกันนั้น  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปีใหม่และบทความใหม่นี้  ก็ขอเลือกเรื่อง
ต้นไม้แห่งชีวิต นั่นคือมะกอกน้ำมัน (Olea europaea L.) หรือเราจะเรียกกันว่า มะกอกโอลีฟ  เพื่อให้แตกต่างกับ
มะกอกที่เอาไว้จิ้มกับพริกเกลือ   ผลของมะกอกโอลีฟนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถให้น้ำมันได้  โดยไม่ต้องสกัด
แตอ่ย่างใด แคใ่ชเ้ครือ่งไฮดรอรกิบบีออกมา  ซึง่ในสว่นนีจ้ะคอ่ยคยุกนัในรายละเอยีดตอ่ไป  มกีารบนัทกึเปน็ประ-
วัติศาสตรม์ากกวา่หกพันปี   กล่าวถึงต้นมะกอกวา่เปน็เพ่ือนท่ีดีของมนษุย์  ในพระคมัภีร์ไบเบลิเองยังกล่าวถึงมะกอก
ว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต  องค์การสหประชาชาตไิด้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความสงบสขุและสันติภาพของโลก
ตน้มะกอกเปน็พชืตระกลูเดยีวกบัตน้มะล ิ  ปลกูมากนัในแถบรอบ ๆ บรเิวณทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน

พบกันใหม่ฉบับหน้ากับเรื่องประโยชน์ของมะกอกโอลีฟ

โดย พ่ีหนึง่
piyarat@rspg.org
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เปดิกรกุลางบา้น   โดย พ่ียุ้ย

สีจากธรรมชาติ

สวัสดีค่ะสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเปิดกรุกลางบ้านฉบับนี้ก็
เป็นฉบับแรกของปีที่ 9 พี่ก็ขอสวัสดีปีใหม่กับน้องๆ ทุกท่านนะคะ ก็ขอให้มีความสุขตลอด ปี 2547 นะคะ
แล้วเราก็มาต่อกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน ต่อจากปีที่แล้วนะคะ

กรรณิการ ์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสีขาว โคนกลีบดอกเป็นหลอดสีส้ม  มีสารสีเหลืองชื่อ  นิคแทนทิน
(nyctanthin) น้ำค้ันจากสว่นของดอกทีเ่ป็นหลอดสส้ีม  ใช้แต่งสีขนมใหมี้สีเหลือง  เช่น ขนมนำ้ดอกไม ้และใชย้้อมผ้า
ให้มีสีเหลืองทอง  ในสมยัโบราณเคยใชย้้อมจวีรพระ ในตำรายาไทย  ใช้ดอกเปน็ยาแกไ้ข ้  ในชวาใชด้อกรบัประทาน
เป็นยาคุมกำเนิด

วิธีเตรยีมสเีหลอืงสม้จากดอกกรรณกิาร ์เดด็เอาสว่นของโคนดอกทีเ่ปน็หลอดสสีม้ นำมาตำ เตมินำ้เลก็นอ้ย
ค้ัน กรอง จะไดส้ารละลายสเีหลืองใส

ดอกดาวเรือง  กลีบดอกสีเหลืองเข้มหรือสีแสด  นำมาใช้เป็นสีแต่งอาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ เพ่ือช่วย ให้หนัง
ไกแ่ละไขไ่กม่สีเีหลอืงขึน้ ยาแผนโบราณใชด้อกเปน็ยาบำรงุ  ยาขบัลมและผสมใน ยาธาตุ

วิธีเตรยีมสเีหลอืงจากดอกดาวเรอืง  นำกลบีดอกดาวเรอืงมาลา้งใหส้ะอาด  โขลกพอแหลก เตมินำ้เลก็นอ้ย
คัน้ กรอง จะไดส้ารละลายสเีหลอืง ใชแ้ตง่สอีาหารตามตอ้งการ

ฟักทอง มเีนือ้สเีหลอืง ประกอบดว้ยสารแคโรทนี (carotene) และแปง้ สารแคโรทนี จะถกู เปลีย่นไปเปน็
วิตามนิเอในรา่งกาย   ในเมลด็มสีารควิเคอรบ์ทินี (cucurbitine) มฤีทธิฆ์า่พยาธเินือ้ ฟักทองใชเ้ปน็อาหารและใชแ้ตง่
สอีาหารบางชนดิใหม้สีเีหลอืง เชน่ ขนมฟกัทอง ขนมลกูชบุ  เมลด็ ใชเ้ปน็ยาถา่ยพยาธติวัตดื

วิธีเตรียมสีเหลืองจากเนื้อฟักทอง นำผลฟักทองมาปอกเปลือกออก ฝานไส้และเมล็ดทิ้งนำ เนื้อฟักทอง
ทีไ่ดไ้ปนึง่ใหส้กุ แลว้นำมายผีสมกบัแปง้หรอืสิง่อืน่ ๆ ทีต่อ้งการใหม้สีเีหลอืง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

        ดอกฟักทอง                             ฟักทอง                         ดอกดาวเรือง                  ดอกกรรณิการ์

ผลิตภณัฑท์ีใ่ชส้ธีรรมชาติ
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บทความผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย   ศ.ดร.พเยาว ์ เหมอืนวงษญ์าติ

ผักกะโฉม
Limnophila rugosa Merr.

ชื่อพ้อง L. roxbiurghii G.Don.
Herpestis rugosa Roth.

วงศ์ Scrophulariaceae
ชื่อสามัญ Marsh Weed
ชื่ออื่นๆ ผักกะโสม (กลาง)  อ้มกบ (เชยีงใหม)่ สุ่ยหุยเซยีง (จนีกลาง) จุย้ห่วยเฮียง (แตจ้ิว๋)
ลักษณะ ไมล้้มลกุอายหุนึง่ป ีชอบขึน้ในทีแ่ฉะๆ เชน่ขา้งค ูหนอง บงึ ทัง้ตน้มกีลิน่หอม ลำตน้สงู 30-60 ซม.

ตน้ออ่นๆ จะมขีน แตถ้่าแกจ่ดัจะไมม่ขีน ใบ เดีย่ว ออกตรงขา้ม ใบเรยีวยาวเลก็ ดอก เดี่ยว
ไมม่กีา้นดอก กลบีดอกโคนตดิกนัปลายแยกเปน็ 2 ปาก ปากบนแบง่เปน็ 2 แฉก
กลบีดอกสนีำ้เงนิอมมว่ง มีแตม้สเีหลอืงตรงกลาง

ประโยชน์ อาหาร ตน้สดออ่นๆ ผักจิม้ ยำ
ทางยา ทัง้ตน้ ขบัเสมหะ แกไ้อ หอบ แนน่หนา้อก ต้นสด ตำพอกแผลพพุอง ใบ ขบัปสัสาวะ เขา้ยา
ธาตุจะช่วยเจริญอาหาร
อื่นๆ ท้ังตน้มน้ีำมนัหอมระเหย ซ่ึงมส่ีวนประกบิของ phenylpropane และ sesquiterpene

หูปลาช่อน
Emilia sonchifolia DC.

ชื่อพ้อง Cacalia sonchifolia L.
วงศ์ Asteraceae(Compositae)
ชื่ออื่นๆ ผักแดง (เลย) ผักบัง้ (ลำปาง) หางปลาชอ่น (กลาง) เฮยีะแออ้ั่ง เอีย่โตย่เชา่ (แตจ้ิว๋) เยวยีะเสีย้หง

หยางถฉ่ีาว (จีนกลาง)
ลักษณะ ไมล้้มลกุขนาดเลก็ อายปุเีดยีวสงู 20-40 ซม. ลำตน้ตรง ใบ เดีย่วขอบใบหยกัแบบฟนัเลือ่ยห่างๆ

ฐานใบรปูไขหุ้่มลำตน้ แผน่ใบหลงัใบสเีขยีวอมขาว ทอ้งใบสมีว่งแดง ดอก ช่อ กา้นชอ่ดอกยาว
แยกออกเปน็ 2 แขนง ใบประดบัหุม้ชอ่ดอกสเีขยีว ดอกยอ่ยสแีดงชมพ ูดอกสมบรูณเ์พศ ผล เดี่ยว
เปลอืกแขง็ แหง้ไมแ่ตก

ประโยชน์ อาหาร ยอดอ่อน รับประทานเปน็ผกั หรือใชต้ม้แกงจดื
ทางยา ราก แกต้านขโมยในเดก็ ใชร้ากนึง่กบัหมรัูบประทานทัง้รากและหม ูช่วยลดอาการอกัเสบ
ทอนซลิ และลดอาการเจบ็คอ ใชต้น้สดหรอืแหง้ตม้นำ้ ดืม่แตน่ำ้วนัละ 2-3 ครัง้ ยาภายนอก
ต้นสดรักษาฝีฝักบัวและฝีอ่ืนๆ โดยใช้ต้นสด 1 กำมือ ตำให้แหลก เติม เติมเกลือเล็กน้อ ยพอกท่ีบริเวณ
ทีเ่ปน็ เปลีย่นยาวนัละ 2 ครัง้ ตน้สดลดอาการอกัเสบจากเรมิ ใชต้น้สดตำพอกบรเิวณทีเ่ปน็เปลีย่น
ยาวันละ 2 คร้ัง
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ผักชีล้อม
Oenanthe jacanica DC.

ชื่อพ้อง O. stolonifera DC.
วงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
ชื่อสามัญ Waterdrop-wort
ชื่ออื่นๆ ผักอันอ้อ(เชียงใหม่)
ลักษณะ ไมล้้มลุกสงู 40-70 ซม. ขึน้ในนำ้หรอืในทีช้ื่นแฉะ ลำตน้กลม กลวง อวบนำ้ ใบ เปน็ใบประกอบ

แบบขนนกสองชัน้เรยีงสลบั ใบยอ่ยรูปหอก ขอบใบหยกัแบบฟนัเลือ่ย ดอก ช่อดอกทีป่ลายยอด
เปน็แบบ compound umbel ดอกยอ่ย ขนาดเลก็ กลบีดอสขีาว กา้นดอกยอ่ยยาวเทา่กนัเหมอืนซีร่่ม
ผล เปน็ผลแหง้รปูไขก่ลบั แตกไดม้กีลิน่หอม

ประโยชน์ อาหาร ยอดอ่อน เปน็ผกัจิม้ รับประทานกบัลาบ ยำ สม้ตำ และใชใ้สต่ม้โคลง้
ทางยา ทัง้ตน้สด ช่วยเจรญิอาหาร ผล ขบัลม แกธ้าตพิุการ แกค้ลืน่ไสอ้าเจยีน แกไ้อ แกห้อบหดื

ปอกระเจา
Corchorus capsularis L.

วงศ์ Tiliaceae
ชื่อสามัญ White Jute, Jute
ชื่ออื่นๆ เสง้  (เหนอื)  กระเจา  (ไทย)
ลักษณะ ไมล้้มลุก อาย ุ1 ป ีสงูประมาณ 1 เมตรเศษๆแตกกิง่กา้น(แตถ้่าตอ้งการปลกูใหไ้ดเ้สน้ใยตอ้งหวา่น

เมลด็ใหถ่ี้ๆ  เมือ่งอกขึน้มาแตล่ะตน้จะแขง่กนัแยง่รบัแสงแดด ลำตน้จะยดืยาวขึน้และไมแ่ตกกิง่
ก้าน)ใบ  เด่ียว รูปไขแ่หลม เรียงสลับ ขอบใบหยกัเปน็ฟันเล่ือย ท่ีฐานของแผน่ใบมเีส้นแดงๆ อยู่ข้าง
ละ 1 เส้น ฐานแผ่นใบจะกลมมน  ดอก เด่ียวหรือออกเป็นกระจุกระหว่างซอกใบกบัก่ิง สีเหลืองขนาด
เลก็ ผล กลมเปน็พ ู5 พู ผิวของผลขรขุระ ผลแกจ่ดัแตกไดเ้มลด็สนีำ้ตาลเปน็จำนวนมาก

ประโยชน์ อาหาร ใบสดหรอืแหง้ คนจนีขอบผกัรบัประทาน ใบฟลิิปปนิสน์ยิมรบัประทานยอดออ่นเปน็ผกั
ใบเบงกอลคนทัว่ๆ ไปนยิมใสใ่บของปอกระเจาลงในขา้วทีก่ำลงัหงุ 2-3 ใบ เนือ่งจากเชือ่ว่า เปน็ตวั
ที่ช่วยให้เจริญอาหารใบปอกระเจามีรสขมเล็กน้อย
ทางยา ยาชงของใบ บำรุงธาตขัุบลม ระบาย เป็นยาขมเจรญิอาหาร ใบแห้ง ป่นเป็นผงรวมกบั ผงขม้ิน
ชัน รักษาบิด ผล เป็นยากระตุ้นหัวใจ รากและผลท่ียังไม่สุก ต้มกินแก้ท้องเดิน ยาชงของใบปอกระเจา
รวมกันกับลูกผักชีและผลเทียนเยาวพาณีใช้เป็นยาธาตุและ ยาบำรุง ผลท่ีไม่แก่จัดใช้ลดอาการอักเสบ
อ่ืนๆ เปลอืก ตม้ใหเ้สน้ใย ใชใ้นอตุสาหกรรมทอกระสอบ ทำเชอืก และทำเอน็สำหรบัทอเสือ่

ข้อควรระวัง เมลด็ของปอกระเจาเปน็พษิตอ่สนุขั กนิแลว้ตาย
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วงศ ์(Family) ของพชืดอกทีพ่บทัว่ๆ ไป

โดย....ปรญิญนชุ  กลิน่รตัน์
วงศ์อะแคนเทซิอี

Family Acanthaceae
พันธุไ์มว้งศน์ีพ้บในถิน่อาศยั (habitat) ตา่งๆ กนั ทัง้ทีแ่หง้แลง้ ทีชุ่่มชืน้ ตลอดจนในนำ้ ไดแ้กก่ลุม่พชืพวก

เหงอืกปลาหมอ (Acanthus ilicifolius L.) บาหยา (Asystasia gangetica T. Anders) ตอ้ยติง่ (Ruellia tuberosa L.)
ลักษณะเด่นที่สังเกตได้ง่าย
   ใบเดีย่ว เรยีงตวัเปน็คูต่รงขา้มกลบีดอกเปน็หลอดปลายแยก มสีมมาตรดา้นขา้ง (หมายถงึดอกทีส่ามารถ

แบง่ออกใหไ้ด ้2 สว่นทีเ่หมอืนกนั ทกุประการไดเ้พยีงครัง้เดยีว)
ลักษณะวสัิย(habit) : สว่นใหญเ่ปน็ไมล้้มลกุ หรือไมพุ่้ม ทีเ่ปน็ไมต้น้ และไมเ้ลือ้ย พบนอ้ย
ใบ : ใบเดีย่ว เรยีงตวัแบบคูต่รงกนัขา้ม หรือเปน็วงรอบขอ้ หรืออาจพบเรยีงสลบัไดบ้า้ง ขอบใบเรยีบ ใบบาง

  ไมม่หูีใบ
ดอก : มทีัง้ดอกเดีย่ว และดอกชอ่ เกดิบรเิวณปลายยอด มกัมใีบประดบัรองรบัดอกหรอืช่อดอก ดอกสมบรูณเ์พศ

   กลีบเล้ียง 4-5 เช่ือมติดกัน กลีบดอกโคนเชือ่มกันเปน็หลอด ส่วนปลายมลัีกษณะคลา้ยปาก แยกเปน็ด้านล่าง
  2 กลบีดา้นบน 3 กลบี  เกสรเพศผูจ้ำนวน 2-5 สว่นใหญ ่4 ซึง่มกัแยกเปน็คูย่าวและคูส่ัน้ ตดิกบักลบีดอก
  เกสรเพศผูท้ีฝ่่อ 1-3 รังไขม่จีานฐานดอกรองรบัอยูเ่หนอืวงกลบี

ผล : เมือ่แกเ่ปลอืกจะแหง้และแตก ภายในมเีมลด็มาก หรือเปน็ผลทีม่เีมลด็แขง็
การแพรก่ระจาย : สว่นใหญเ่ขตรอ้น แตม่ใีนเมดเิตอรเ์รเนยีน อเมรกิา และออสเตรเลยีดว้ย

พืชวงศน้ี์มีลักษณะใกลเ้คยีงกบัวงศ ์Scrophulariaceae  และ Verbenaceae ซ่ึงตอ้งดใูนรายละเอยีดตอ่ไป
วงศ์อะโปไซเนซิอี

Family Apocynaceae
ตัวอย่างพันธ์ไม้ในวงศน้ี์ได้แก่ บานบรีุ (Allamanda cathartic L.) แพงพวยฝรัง่ (Catharanthus roseus G.Don)

ล่ันทม (Paumeria acutifolia Poir.) รำเพย (Thevetia Peruviana Schum.) โมกบา้น (Wrightia religiosa Benth.)
ลักษณะเด่นที่สังเกตง่าย
  มนีำ้ยางสขีาวขุน่เหมอืนนำ้นม หรือยางใสในดอกตมู กลบีดอกจะบดิเวยีนซอ้นทบักนั

ลักษณะวสัิย : พบไดท้ัง้ไมล้้มลกุ ไมพุ่้ม ไมต้น้ และไมป้นีปา่ย
ใบ : ใบเดีย่ว สว่นใหญเ่รยีงสลบัคูต่รงกนัขา้ม อาจพบเรยีงเปน็วงรอบขอ้ ขอบใบเรยีบ มหูีใบ
ดอก :  มทีัง้ดอกเดีย่วและดอกชอ่ ดอกสมบรูณเ์พศ มสีมมาตรตามรศัม ี(หมายถงึลกัษณะของดอกซึง่สามารถแบง่

   ตามแนวตัง้ผ่าน จุดศูนย์กลางของดอกใหไ้ด้สองส่วนท่ีเหมือนกันทุกประการ มากกวา่หน่ึงคร้ังข้ึนไป) กลีบ
    เล้ียงเช่ือมติดกันกลีบดอก 5 เช่ือมติดกันเป็นหลอดมีรูปร่างแบบกรวยหรอืรูปลำโพง ในดอกตมูกลีบดอกจะ
   บดิเวยีนซอ้นทบักนั กลบีดอกและเกสรเพศเมยีมขีน เกสรเพศผู ้5 ตดิกบักลบีดอก อับเรณเูปน็รปูหวัลูกศร
   รังไขอ่ยู้เหนอืวงกลบี

ผล : มหีลายแบบเชน่ ผลแหง้แตกตรงตะเขบ็เพยีงดา้นเดยีว หรือผลเมือ่แกเ่ปลอืกจะแหง้และแตกออก ภายใน
  มเีมลด็มาก หรือ ผลมเีนือ้นุม่ หรือผลทีม่เีมลด็แขง็

การแพรก่ระจาย : สวนใหญเ่ขตรอ้น เขตอบอุน่พบบา้ง
พืชวงศ์นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับพืชในวงศ์ Asclepiadaceae ซึ่งต้องดูในรายละเอียดต่อไป

พืชใบเลี้ยงคู่
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การศึกษาพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตาล

(ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร)ี

ฉบับร่าง
โรงเรยีนบา้นลาดวทิยา อำเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรีุ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นตาลกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ตาลกบัคน

- ชีวิตคนปาดตาล เจา้ของความหวานอนัขึน้ช่ือมาชา้นานวนเวยีนซำ้แลว้ซ้ำเลา่สบืทอดมาเชน่นีห้ลายอายคุน
จากพอ่ แม ่ปูย่่า ตายาย ถ่ายทอดมาสูลู่กหลาน และยงัคงถา่ยทอดกนัตอ่ๆ มา แมว่้าจะเปน็อาชพีทีท่ำรายไดใ้หเ้พยีง
น้อยนิดและมีชีวิตเป็นประกัน แต่มิได้ทำให้คนปาดตาลย่อท้อหรือหมดสิ้นความอดทน
2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ตาลกบัสตัวต์า่งๆ เชน่ นก แมลง ฯลฯ

- นก ไดอ้าศยัตน้ตาลเปน็ทีอ่ยู่อาศยั และเปน็แหลง่อาหาร
- แมลงตา่งๆ ไดอ้าศยัความหวานจากปลายงวงบนยอดตาล

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ตาลกบัพชืชนดิอืน่
- ที่ลำต้นของต้นตาลจะมีต้นกระเรกระร่อนเกาะอยู่(อิงอาศัย) แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

ตน้ตาล นอกจากนียั้งมตีน้โพธิแ์ละไมเ้ถาอืน่ๆ เกาะอาศยัอยู่
4. ความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ตาลกบัสิง่แวดลอ้ม

- ต้นตาลมีระบบรากที่แผ่กระจายทำให้ยึดดินไว้ได้ดี ไม่เกิดการพังทลายของหน้าดิน ต้นตาลมีลำต้นและ
รากอยู่ใต้ดินลึกมากและเป็นสาเหตุให้ยืนยงอยู่ได้โดยไม่โค่นล้มเพราะลมพายุ
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พฤกษาวรรณศิลป์
ดวงแก้ว

ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาสเอ๋ย คนเคยรักษา

ใช้ทาแผลมา เป็นยาที่ดี
เดี๋ยวนี้คนไทย ชอบกันทุกที่
ฉันว่ามันดี มีใบสีแดง
ประโยชน์ ใชล้้างแผล
         จดัทำโดย เดก็หญงิไอรนิ  สวุรรณโสภา  ป.5/1

ดอกกุหลาบ
ดอกเอ๋ยดอกกุหลาบ ใช้ประดับตกแต่ง

มีดอกสีแดง ขาวเหลืองชมพู
มอบให้ด้วยรัก ผูกพันเป็นคู่
เราช่วยมาดู ดอกกุหลาบกันเถอะ
ประโยชน์ ใชป้ระดบัตกแตง่ และมอบใหแ้กก่นั
                     จัดทำโดย เดก็หญงิปานชนก สตีลายน ป.5/1

ทานตะวัน
ดอกเอยดอกไม้ ดอกใหญ่ใบสวย

ชาวสวนร่ำรวย ด้วยเมล็ดและใบ
สีเหลืองของดอก ออกบานสดใส
ช่วยให้จิตใจ ผ่องใสเบิกบาน
ประโยชน์ ทำนำ้มนัพชื เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว
                จัดทำโดย เดก็หญงิลดัดาวรรณ  ธรรมกลู ป.5/1

ข่า
ต้นเอ๋ยต้นข่า เป็นยาสมุนไพร

ขับเลือดลมให้ หมุนเวียนได้ดี
ใช้ทาโรคเกลื้อน เลอืนหายทนัที

ลองใช้ดูซี รับรองปลอดภัย
            จัดทำโดย เดก็ชายศภุกร  ลาภสถาพรกลุ ป.5/1

สวัสดีค่ะน้องสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกท่าน ก็ขอสวัสดีปีใหม่กับน้องทุกๆ คนนะคะฉบับนี้
ก็ได้นำบทกลอนเกี ่ยวกับต้นไม้ของน้องๆ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโรงเรียนปิยะพงษวิทยา
ทางทีมงานก็ดีใจเป็นอย่างมาก ท่ีน้องๆ ให้ความสนใจในเนือ้หาของจุลสาร และได้ส่งงานของนอ้งๆ เข้ามากันมากมาย
พ่ีๆ กจ็ะพยายามนำมาลงจลุสารใหเ้รือ่ยๆ นะคะ นอ้งๆ กค็อยตดิตามชมนะคะ ว่าเมือ่ไรจะถงึผลงานของนอ้งๆ
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สรรหา            มาฝาก
โดยพ่ีปุ๊ก

สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ว ฉบับนี้พบกันเป็นฉบับแรกของปี 2547 เป็นอย่างไรบ้างค่ะ  วันปีใหม่ที่ผ่านมา
นอ้ง ๆ คงสง่ความสขุใหก้บัคนพเิศษกนัแลว้แนเ่ลย  และกค็งไดรั้บ ส.ค.ส. จากเพือ่น ๆ เชน่กนัใชม่ัย๊คะ่   แตท่ีแ่น ่ๆ
พ่ีไดรั้บ ส.ค.ส.จากนอ้ง ๆ  ดว้ยนะคะ  ปลืม้มากคะ่  และตอ้งขอสวสัดปีใีหมก่บัสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
ทกุคน ดว้ยคะ่  ใหท้กุคนเปน็คนดทีีน่า่รกัของครอบครวั และประเทศชาตนิะคะ
               ฉบบันีพ่ี้นำการด์อวยพรสวย ๆ ของนอ้งๆทีน่า่รกั จากโรงเรยีนแสนโกศนินสุรณ ์อำเภอทา่เรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา  มาฝากนอ้ง ๆ โรงเรยีนอืน่ ๆ คะ่ น้องคมสันต์ คำถนอม บอกว่านอกจากทำเป็นการ์ดอวยพร
วันปีใหม่แล้ว ยังทำที่คั่นหนังสือหรือการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น การ์ดอวยพรวันเกิดได้อีกนะคะ
นอ้งคมสนัต ์บอกวธิทีำมาดว้ยค่ะ
วิธีทำ

1.  หาใบไมข้นาดตามทีต่อ้งการมาอดัทบัไวป้ระมาณ 1 สปัดาห์
2.  หาดอกไมข้นาดทีพ่อเหมาะกบัใบทีเ่ตรยีมไว ้   นำมาอดัทบัไวป้ระมาณ 1 สปัดาห์
3.  จดัเรยีงใหส้วยงามตามความตอ้งการโดยใชก้าวแตะเวลาอดัเรยีบเพยีงเลก็นอ้ย
4.  ใสถุ่งพลาสตกิขนาดพอดกีบัการด์  หรืออัดดว้ยแผน่พลาสตกิ (เหมอืนกบัตวัอย่างทีเ่หน็คะ่)
  เสรจ็แลว้เขยีนคำอวยพรไวด้า้นหลงัคะ่

เล็กๆ นอ้ยๆ
มะนาวขจัดคราบสนิม
มะนาวมีสรรพคุณมากมาย สามารถนำมาปรุงอาหาร เครื่องดื่ม หรือปรุงยา

แล้วยังนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื ่นได้อีกหลายอย่าง รวมทั ้งการนำมาช่วย
ขจดัคราบสนมิ บนเสือ้ผ้าไดอี้ก โดยการบบีนำ้มะนาวตรงบรเิวณทีเ่ปือ้น ทิง้ไวส้กัครู่
แลว้นำผา้ไปซกั ตามปกต ิ คราบสนมิกจ็ะจางหายไปหมด

ตัวอย่าง
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สวสัด ีปใีหมก่บัสมาชกิฯ ทกุทา่นคะ่ ฉบบันีข้อตอ้นรบัปใีหมด่ว้ยเรือ่งนา่รูใ้หม่ๆ  กบัสรรพสิง่ลว้นพนัเกีย่ว
ในเรือ่งของกระบวนการเรยีนรู้แบบบรูณาการ ซ่ึงเปน็การนำเอาวธีิการเรยีนรู้ในรปูแบบตา่งๆ นอกหอ้งเรยีน ท่ีน้องๆ
ทั้งสมาชิกและยุวสมาชิกชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ.  และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มานำเสนอให้ได้ทราบ
ความเคลือ่นไหวและรูจ้กัการเรยีนแบบบรูณาการของเพือ่นๆ ไปดว้ยพร้อมๆ กนั

ฉบับนี้ขอแนะนำสถานที่ในการเรียนรู้ทรัพยากรทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ พื้นที่ในการฝึกการเรียนรู้ทรัพยากรทะเล ตั้งอยู่ที่เกาะแสมสาร ต. แสมสาร อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ  และให้การสนับสนุนด้าน
กำลังพลและสถานที่ในการฝึกภาคสนาม

วัตถุประสงค ์เพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตใินสาขาตา่งๆ
ตามความสนใจ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทะเลในสาขาต่างๆ เป็นผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำ
และมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และทหารเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าฝึกอบรมแต่ละครั้ง ซึ่งได้เริ่มทำการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่
ธนัวาคม พ.ศ. 2545 จนถงึปจัจบุนั และเราจะเกบ็เลก็ผสมนอ้ยเอามาเลา่สูก่นัฟงัในคอลมัน ์“กระบวนการเรยีนรู้แบบ
บูรณาการ”

ฉบับนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆ ของน้องๆ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ที่ทำการศึกษา
เรือ่งปลูม เปน็การศกึษาของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ตัง้แตวั่นที ่17-21 มนีาคม 2546
โดยมอีาจารยก์รณร์วี เอ่ียมสมบรูณ์ จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั น.ท. หญิงนนัทพร เถาสวุรรณ  และ ร.ท. หญิงรัชนีย์
รุกขชาต ิจากกรมวทิยาศาสตรท์หารเรอื เปน็ผูถ่้ายทอดความรู ้และเจา้หนา้ที ่อพ. สธ. และ นสร. เปน็พีเ่ลีย้งคอยดแูล
จากการบนัทกึภาพของพี่ๆ  และการบนัทกึขอ้มลูการเรยีนรูข้องนอ้งๆ กอ็อกมาเปน็เรือ่งเปน็ราวดงันี้

ก่อนศกึษากต้็องมาหาหวัข้อศึกษากนักอ่น  หลังจากการปรกึษาหารอืกนัแลว้กส็รปุว่าจะทำการศกึษาเกีย่วกบัชวิีตของปลูม
ดังนัน้ พ่ีวิทยากร ก็ต้องใหค้วามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับปูๆ   กันกอ่นจะไปศกึษากนัจรงิๆ

จับปมูาดพูฤติกรรม วัดขนาด ให้อาหาร ก่อนปลอ่ยกลับสูธ่รรมชาติ
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บนัทกึของนอ้ง
จากการศกึษาปลูมของนอ้งๆ โรงเรยีนบา้นฉาง กาญจนกลุวิทยา ทุกคนกท็ำบนัทกึความในใจออกมาดงันี้

การปฏิบัติตัวเราต่อปู
คุณทำ        : เราไดน้ำปท่ีูท่านวทิยากรเตรยีมใหม้าศกึษาลกัษณะตา่งๆ ของปู

 : เราจอ้งปเูพ่ือศึกษาพฤตกิรรมของปู
 : เรานำปมูาขงัไวใ้นโหล

คุณธรรม  : ให้อาหารป ูเพ่ือช่วยไมใ่ห้ปูหิวจนตาย
 : เมือ่ทดลองเสรจ็เรากป็ลอ่ยใหป้กูลบัไปอยูใ่นที่ๆ  ปคูวรอยู่
 : เรารกัษาปอูย่างด ีเพ่ือไมใ่ห้ปูพิการ หรือตาย

การปฏิบัติของเราตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
 คุณทำ : เหยียบตน้ไมต้้นเลก็ๆ โดยไมต้ั่งใจ
คุณธรรม  : ส่ิงทีมี่อยู่ตามธรรมชาต ิว่ิงทีอ่ยู่ท่ีเกาะแสมสารเรากไ็มน่ำกลบัไป ส่ิงไหนทีเ่รานำมาจากบา้นเรากน็ำกลบัไป

การปฏิบัติของเราตอ่เพ่ือน
คณุทำ  : สง่เสยีงดงัรบกวนผูอ่ื้นในบางเวลา

 : หัวเราะเพือ่นเมือ่เพ่ือนออกไปรายงานหนา้ช้ัน
คุณธรรม   : รู้จักความสามคัคี

  : รู้จักแบง่ปนั
  : เอ้ือเฟือ้ ช่วยเหลือกันในยามทีเ่พือ่นเดอืดร้อน
  : ช่วยสอนบางสิง่ทีเ่พือ่นไมท่ราบ

บันทึกจากนอ้งจตพุร ชัดดง ช้ัน ม. 4/1
การปฏิบัติตนของเรา

ตอ่ปู   : - ไดศึ้กษาอวยัวะของปลูม ศึกษาถงึรูปลักษณะของป ูหน้าทีข่องอวยัวะแตล่ะอย่างทำหนา้ทีอ่ะไรอยูต่ำแหนง่
    ไหน ศึกษาถงึความสามารถของปู
-  การเฝา้ดพูฤติกรรมของป ูการไปขดุรูเพ่ือศึกษาอาจทำใหปู้ตายได้
-  ขุดปลูมมาศกึษาถงึพฤตกิรรมของป ูเช่น การเคลือ่นไหว การพรางตวั การกนิ และอาหารของปู
-  ตัดขาปเูพ่ือดูปริมาณของเนือ้ปู เพ่ือการศกึษาและพฒันาใหมี้เนือ้เพิม่มากขึน้ เพื่อพัฒนาไปเป็นปูเศรษฐกิจ
-  ซ่ึงการศกึษาแตล่ะองคป์ระกอบของปอูาจทำใหปู้ในธรรมชาตหิมดไปและอาจจะเปน็การเบยีดเบยีนปท่ีูอยู่
     ตามธรรมชาติ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม  : - ไปขดุทรายบรเิวณชายหาดเพือ่หาปเูปน็การทำลายทีอ่ยู่ของป ูและขดุทรายเพือ่ทำเปน็ทีก่ัน้เขตแดนของปู
   อาจทำใหส่ิ้งมชีีวิตทีอ่ยู่ในทรายเหลา่นัน้ตายได้
-  การเอาไมห้รือส่ิงอ่ืนใดมาทำเปน็ทีก้ั่นเขตแดนบรเิวณชายหาดทีไ่มใ่ช่วัสดท่ีุอยู่ตามชายหาดเปน็การทำลาย
    สิง่แวดลอ้ม
-  ส่ิงมชีีวิตทีอ่ยู่ตามธรรมชาต ิท่ีเรานำมาศกึษาและสำรวจอาจทำใหธ้รรมชาตน้ัินเสยีสมดลุและไมเ่กดิสมดลุ
    ทางธรรมชาติ

ต่อเพ่ือนๆ           : - ไดจั้บกลุม่กนัศกึษาแตล่ะเรือ่ง มีการแบง่งานกนัทำ แตล่ะคนกจ็ะมหีน้าที่ๆ  ต้องทำและนำขอ้มูลมาทำ
   รายงานหรอืเสนอ
- ไดพู้ดคยุกันในแตล่ะเรือ่งทีไ่ดเ้ห็น ไดรู้้มา ในการทีม่าศกึษาทีเ่กาะแสมสารแหง่นี ้คือเพ่ือนอาจจะเหน็
   สิง่ทีเ่ราไมเ่คยเหน็ไมเ่คยรู้
- แบง่ปนัความรูกั้นกบัเพือ่น เพ่ือนอาจไมรู้่แตเ่รารู ้เพ่ือนกม็าขอคำปรกึษากบัเรา หรือเราไมรู้่เรากจ็ะไป
   ถามเพือ่น

บันทึกจากนอ้งสนัต ์สุขสวัสดิ ์ช้ัน ม. 4/1
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