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ท่ีมา 
   ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
"การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม 
ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ให
เกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่ง
จะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว " 
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ        ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน "สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" เพ่ือเปนส่ือในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณ
ไมเห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพรรณพืชตอไป 
 สวนพฤกษศาสตร คือแหลงที่รวบรวมพันธุพืชชนดิตางๆที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัย
เดิมมีหองสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพอาจเปนตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และเก็บรักษาโดยวิธี
อ่ืนๆ  พันธุพืชที่ทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพันธุไม นอกจากนี้สามารถใชเปน
แหลงพักผอนหยอนใจซึ่งสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตร ในพ้ืนที่ของโรงเรียนโดยมีองคประกอบดังกลาวเปนสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใชในวัตถุประสงคดังกลาว   อีกทั้งใชในการศึกษาและเปนประโยชนตอเนื่องในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ 
  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงเปนการดําเนินงานที่อิงรูปแบบของ  “สวนพฤกษศาสตร”  โดยมีการรวบรวมพันธุ
ไมที่มีชีวิต  มีแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับพันธุไม  มีการศึกษาตอเนื่อง  มีการเก็บตัวอยางพันธุไมแหงพันธุไมดอง  มีการ
รวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีการบันทึกรายงานและขอมูล  รวมท้ัง
ภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับพันธุไม  มีมุมสําหรับศึกษาคนควา  และมีการนําไปใชประโยชนเปนส่ือการเรียนการสอนในวิชา
ตางๆ เปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  ไมฝนธรรมชาติ  และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของ
โรงเรียน  ดําเนินการโดยความสมัครใจ  ไมใหเกิดความเครียด 
           งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือ งานการเรียนรูพืชพรรณและสรรพสิ่งโดยรอบ ตามแนวปรัชญาการสรางนัก
อนุรักษเรียนรูตามแนวทางเกิดบรรยากาศจากผลการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
           สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก็คือทุกส่ิงทุกอยางที่มีอยูในโรงเรียนที่ใชเพ่ือการเรียนรูโดยมี  พืช เปนปจจัยหลัก 
ชีวภาพตาง ๆ เปนปจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนกายภาพเปนปจจัยเสริม ทรัพยากรอื่น ๆ  เปนปจจัยประกอบ                             
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พระราชดําริ พระราชกระแส  ที่เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
                    วันที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2536  ณ สํานักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม      
"การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม 
ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไปการใชวิธีการสอนการอบรมที่ให
เกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกดิผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด  ซึ่ง
จะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว " 
 
                    วันที่ 28  ธันวาคม พ.ศ. 2538  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก  จังหวัดตาก   

- พระราชทานแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- การนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติมใหเด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด 
- ควรใหเด็กหัดเขียนตําราจากสิ่งที่เรียนรูจากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- ควรนาํตัวอยาง ดิน หิน แร มาแสดงในหองพิพิธภัณฑดวย  
 

                    วันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา   
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหหาวิธีดําเนินการ  ใหมีขอมูลที่จะไดรูวา  ใครทําอะไร
เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  ของหนวยงานตางๆ ใหส่ือถึงกันในระบบเดียวกันได   และทรงใหหาวิธกีารที่จะทําใหเด็กสนใจพืช
พรรณตางๆ  และเกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเอง เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น  ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาทดลอง
คนควาวิจัยอยางงายๆ  ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนัก ก็สามารถดําเนินการได  หากอาจารยในโรงเรียน
ตางๆ  ทําไดดังนี้ ก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 
 
          วันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2540  ไดพระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการอํานวยการ  
คณะกรรมการบริหารผูรวมสนองพระราชดําริ และผูทูลเกลาฯ ถวาย เฝาทูลละอองพระบาท ในการประชุมประจําป 2540 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  มีรับส่ังชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
      “สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้นก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคตางๆมาหลายแหง ก็เห็น
วาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรูและมีความรักในทรัพยากร  คือ ความรักชาติ รักแผนดินนี้  ก็คือรักส่ิงที่เปน
สมบัติของตัวเขา  การที่จะใหเขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถา
ใครไมรูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาส่ิงนั้นคืออะไร หรือวาทํางานก็จะรูสึกชื่น
ชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได  เคยไดแนะนําโรงเรียนตางๆที่ไดไปเย่ียมไมเฉพาะ
แตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯนี้   โรงเรียนทั่วๆ ไปดวยวา นอกจากเรื่องของพืชพรรณแลวส่ิงที่มีในธรรมชาติส่ิงที่หาได
งายๆนั้น ก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตางๆ ไดหลายอยาง  แมแตวิชาศิลปะ  ก็ใหมาวาดรูปตนไม  ก็ไมตองหาของ
อ่ืน ใหเปนตัวแบบหรือในเรื่องของภาษาไทย  การเรียงความก็อาจจะทําในเรื่องของการเขียนรายงาน  ทําใหหัดเขียนหนังสือ
หรืออาจแตงคําประพันธในเรื่องของพืชเหลานี้หรือเปนตัวอยางงานศึกษางานวิทยาศาสตร และวิชาอื่นๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ  ได
กลาวมา  นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตรโดยเฉพาะซึ่งอาจจะชวยได  ในที่นี้ยังไมเคยกลาวคือเรื่องของวิชาการทองถิ่น  
ซึ่งก็เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลวที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถิ่นนอกจากความรูที่เปนมาตรฐาน
จากสวนกลางมาแลว  แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู  อาจารยในทองถิ่นนั้น  ไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้น ในระยะนี้
ซึ่งเทาที่ไดเห็นมา  ก็มีการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรมอาชีพทองถิ่นมาบาง  แตในดานของธรรมชาตินั้นยังมี
คอนขางนอย  เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น  ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียน
ปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยางเดียว  ก็พยายามจะใหออกไปดูขางๆ โรงเรียนวา ที่นั่นมีอะไรอยูและตนไม
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นั้นชื่ออะไร และพอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ งานในระยะแรกๆ ที่เริ่มทํางาน
เมื่อพ.ศ.2523 ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย  คือเงินไมคอยมีตองออกเอง  ก็ไมมีเงิน
ที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณที่ใชมากนัก  ไดครบทุกแหงที่ไปก็ใหใชพืชผักในทองถิ่นที่พอจะมีอยู ผักพ้ืนบาน 
ผักพ้ืนเมือง หรือของที่เขากินอยูแลวเสริมเขาไปในมื้ออาหารนั้นดวย  เรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่นาศึกษาเพราะไดพบวามีพืชพรรณ
หลายอยางซึ่งก็ยังไมเปนที่รูจักกันในสวนกลาง ในทองถิ่นนั้นเขาก็รูและก็มีชื่อพ้ืนเมือง แตวาพอเอาเขาจริง แมแตชื่อ
วิทยาศาสตรก็ยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร  ก็นํามาศึกษา  และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษาอยางกวางขวาง  คือไดศึกษาวา
คณุคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็
ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวาคนรับประทานกันอยูประจํายังมีอายุยืนอยูแตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการ  
ก็ไดทราบวามีพืชพ้ืนบานบางอยางที่รับประทานกันอยูซึ่งมีพิษบาง ทําใหเปนขอคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปนทองถิ่นก็
อาจจะไมเปนพิษภัยมากเพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภคแตถาสมมติ
วาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลวก็จะมีการขยายพันธุเปนจํานวนมากและก็รับประทานอยางนี้ซ้ําๆ ซากๆ ซึ่งจะมี
อันตรายตอรางกายเปนอยางยิ่งก็อาจจะเปนได” 
 
                            วันพืชมงคล พ.ศ. 2541 ณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา    
“ใหมีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ในโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
  
  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน         
“โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  ไดเริ่มตนขึ้นราวปพุทธศักราช 2535  เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตางๆ ที่มีหนาที่ใน
การศึกษาพืชพรรณตางๆ และบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย 
ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนส่ือในระหวางสถาบันตางๆบุคคลตางๆที่การศึกษา 
ใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถจะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทาง
วิชาการได สวนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้นเปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืชเพ่ิงจะไดเดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่วประเทศ  ไดเห็นวาโรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิ
ทัศนที่รมรื่น มีพืชพันธุหลายชนิด  ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมัธยม  ทางครู
อาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเรื่องของธรรมชาติ  ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแกพืชพรรณที่มีอยู
ในธรรมชาตินั้น ก็เปนส่ิงที่งายไมเสียคาใชจายสูงและมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียนในดานตางๆ ได จึงเห็นวา
งานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทํา  ไดศึกษาในพืชพรรณตางๆนั้น แมแตเด็กระดับเล็กก็นาจะไดประโยชนดวย  โรงเรียน
บางแหงก็ต้ังอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตางๆ ขึ้นอยูที่คนอื่นๆนอกพ้ืนที่จะเขาไปศึกษาไดยากทั้งนักเรียนและ
ผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนอื่นๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิปญญา
ทองถิ่นวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษาเปรยีบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอน หรือมีปรากฎใน
หนังสือนอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณนาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแงตางๆได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับ
ความสุขความสบายใจมีความคิดในดานสุนทรียดานศิลปะในแงตางๆ อาจจะศึกษาหรือใชอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชา
ตางๆ  ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร  ซึ่งครูและนักเรียน โรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ  แตละโรงเรียนก็มีความคิด
แตกตางกันไป หรือบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกันก็เปนเรื่องที่ดี ถาทุกโรงเรียนสามารถที่จะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือวานําผลงานมาบันทึกลงในสื่อตางๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได  จึงเห็นวาใน
การจัดงานในลักษณะนี้ นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไมไดเขารวม
โครงการฯ  
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      ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลและโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเอาไวได     พวกที่รักษามาตรฐานไวไมไดก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการที่จะจัดกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานก็ไมใชของที่งายและโรงเรียนที่อยูในลักษณะตางๆ  ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง 
 ถามีความพยายามไดก็ขอใหพยายามตอไป  แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวาทําไมไดก็ไมตองเสียใจที่ไมไดรางวัล 
หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต  มีประโยชนในการที่จะไดเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียน
จะตองศึกษาตอไปในระดับสูงหรือวาเพ่ิมพูนความรูตางๆ   ในดานอาชีพซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป
ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบางโรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั้นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคต” 
 
  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2544 ในการเปดงาน ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหง
นักวิจัยไทย  ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
                  “โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้นๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง และระยะตอๆไป  
การจัดการประชุมนี้ก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับวิชาการ   และการจัดนิทรรศการนี้ก็จะมี
โอกาสใหคนอื่นที่สนใจไดมาดู  ไดมาศึกษาเมื่อบุคคลตาง ๆ  ไดมาศึกษาแลวก็ทราบวาพืชตางๆ และก็ตอไปก็ตองศึกษา
เรื่องสัตวส่ิงมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตางๆ ของพวกนี้ก็เปนส่ิงที่นาสนใจ เมื่อสนใจแลว ก็จะมีความรูสึกอยากจะปกปกรักษา 
ไมทําลายใหเสียหายสูญส้ินไป  ก็เปนการชวยอนุรักษเปนอยางดีขอใหทุกๆ ทานประสบความสําเร็จในการทํางานและให
การประชุมในครั้งนี้ดําเนินไปดวยดี” 
 
      วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหง
ชีวิต  ณ หองประชมุสํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต    
  “สําหรับการประชุมวิชาการในระดับโรงเรียน ก็เปนโอกาสใหเด็กนักเรียนไดมานําเสนอในสิ่งที่เรียนรู
โดยเฉพาะธรรมชาติของชีวิตของพืชพรรณตางๆไมเพียงแตรูจักพืชพรรณไมการใชประโยชนเทานั้น ยังสามารถนําไปใช
ประโยชนเปนส่ือการเรียนการสอนในวิชาตางๆ โรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมรื่น มีพืชพันธุหลายชนิด  ในวิชาเรียน
ของนักเรียนที่จรงิตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมัธยม ทางครูอาจารยก็มักสอนใหนักเรียนศึกษาถึงโลกของ
เรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแกพืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาตินั้น ก็เปนส่ิงงายไมเสียคาใชจายสูง 
และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียนในดานตางๆ  ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืช
พรรณตางๆ นั้น แมแตเด็กระดับเล็กก็นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ต้ังอยูในที่ทุรกันดารแตก็ยังมีพืชพรรณ
ตางๆ ขึ้นอยูที่คนอื่นๆนอกพ้ืนที่จะไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนอื่นๆ นักเรียน
ก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียนเปนเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นวาพืชชนิดนี้คืออะไรแลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับ
วิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอนหรือมีปรากฎในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณนาจะเปนประโยชน
ตอนักเรียนในแงตางๆได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดานศิลปะในแง
ตางๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตางๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร และมนุษยศาสตร ซึ่งครู
และนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติแตละโรงเรียนก็มีความคิดแตกตางกันไปหรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็
แตกตางกันก็เปนเรื่องที่ดี ถาทุกโรงเรียนสามารถที่แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือวานําผลงานมา
บันทึกลงในส่ือตางๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกัน 
               ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตร และปายสนองพระราชดําริสวน
พฤกษศาสตร โรงเรียน ทั้งที่ไดรับในครั้งนี้และท่ีผานมาแลวขอใหพยายามรักษามาตรฐานตอไป  แมไมใชเรื่องงาย หวังวา
การปฏิบัติที่ผานมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคตมีประโยชนในการเพิ่มพูนความรูวิชาการที่นักเรียนตองศึกษาตอไปใน
ระดับสูงอีกทั้งเปนการสรางจิตสํานึก ในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากรตางๆ นําไปสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน” 
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                      เมื่อวันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2548 ทรงพระราชทานพระราชกระแส  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
  “ไดไปกับ สมศ มา เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับชุมชนนอย  ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน   
ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และใหมีการทํา  DNA Fingerprint ในโรงเรียน”   
 
            จากพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกบังานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่งเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงไดมีการประชุมหารือและเห็นพองตองกันที่จะรวมสนองพระราชดําริ  
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และไดสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
   ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
วัตถุประสงค 
   1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรัก  และเห็นคุณคาของพืชพรรณและทรัพยากร 
     2. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม   ขอมูลพรรณไม   และการเก็บรักษา 
เพื่อประโยชนทางการศึกษา  และเผยแพรสูภายนอก 
     3.  ………………………………………………………………………………… 
     4. ………………………………………………………………………………… 
     5. ………………………………………………………………………………… 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
   1. เกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียน  และโรงเรียนกับชุมชน 
   2. เปนแหลงขอมูลพืชพรรณ  และภูมิปญญาทองถิ่น 
   3. เชื่อมตอกันดวยระบบขอมูล 
   4. ศึกษาคนควา  เกิดผูเชี่ยวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 
   5. ผูปฏิบัติ  จะรูจักใชสื่อกับธรรมชาติท่ีมีอยูรอบตัว   ในการเรียนรู รูจักต้ังคําถาม  หาคําตอบ  
ชางสังเกต และคนควา 
   6.  มีจิตใจออนโยน   เห็นคุณและรูคา  ทําใหเกิดความรักในพืชพรรณไม 
ไมคิดทําลาย  และมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษสืบไป 
   7.  ……………………………………………………………………………….. 
  8.  ……………………………………………………………………………….. 
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แผนการดําเนินงาน 
 

งานที่จะดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ผูรับผิดชอบ ปริมาณงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี  1 
การจัดทําปายชื่อพรรณไม  
เพื่อใหรูประโยชนของ 

พรรณไม 

 
1.  กําหนดพื้นที่ศึกษา 
2.  สํารวจพรรณไมในพื้นที่ศึกษา 
3.  ทําและ ติดปายรหัสประจําตน 
4.  ต้ังช่ือหรือสอบถามชื่อและศึกษาขอมูล 
พรรณไม  ( ก7-003 หนา 1 ) 
5.  ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม  
6.  ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร  
(ก7-003 หนา 2-8 )  
7.  บันทึกภาพหรือวาดภาพพฤกษศาสตร  
8.  ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน) 
9.  เปรียบเทียบขอมูลพรรณไม (ก7-003 หนา 
 2-8 ) กับเอกสาร หนา 9-10)  
10. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม ( ก7-005)  
11. ทํารางปายช่ือพรรณไมสมบุรณ 
12. ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการดาน
พฤกษศาสตร 
13. การจัดทําปายช่ือพรรณไมที่สมบูรณ 
 

        

 
องคประกอบท่ี  2 

การรวบรวมพรรณไมเขามาปลูก 
ในโรงเรียน 

(เรียนรูพืชพรรณ และสภาพพื้นที่ 
วิเคราะหพ้ืนที่ พิจารณาสุนทรียภาพ
พรรณไม ทําผังภูมิทัศน จัดหาพรรณ
ไม ปลูกดูแลรักษา และออกแบบ

บันทึกการเปลี่ยนแปลง) 
เพื่อใหเห็นคุณ รูคา 
ของพืชพรรณ 

 

 
1. ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและ    
   ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
2. สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพื้นที่  
3. พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม  
4. กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ 
5. กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก  
6. ทําผังภูมิทัศน  
7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  
8. การปลูก และดูแลรักษา  
9.ศึกษาคุณคาของพืชพรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึก
การเปลี่ยนแปลง 
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องคประกอบท่ี  3 

การศึกษาขอมูลดานตางๆ   
รูวิธีการวิเคราะหเบื้องตน  
รูวิธีการจําแนก รูความตาง  

รูความหลากหลาย 
 
 

 
 -  การศึกษาพืชพรรณไมท่ีมีในโรงเรียน 
     (ทํา ก7-003 ) ใหสมบูรณ  
 1. ศึกษาดานรูปลักษณ 
1.1 วิเคราะห จําแนก รูปลักษณภายนอก ภายในของ
พืชแตละชนิดแตละสวนโดยละเอียด 
1.2 กําหนดเรื่องที่จะเรียนรูในแตละสวนของแตละ
องคประกอบยอย 
1.3 เรียนรูแตละเรื่องแตละสวนของแตละ
องคประกอบยอย 
1.4 นําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง 
ในชนิดเดียวกันและตางชนิด 
1.5 สรุปผลการเรียนรู ในแตละเรื่องที่ศึกษา 
 

    .  

 
องคประกอบท่ี  4 

การรายงานผลการเรียนรู 
รวบรวมผลการเรียนรู  วิเคราะห
เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบขอมูล
สาระแตละดาน จัดลําดับสาระหรือ
กลุมสาระ เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน วิธีการรายงานผลใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู
อยางเปนระบบ 

   
  1.  การรวบรวมผลการเรียนรู 
  2.  คัดแยกสาระสําคัญและจัดใหเปนหมวดหมู  
   2.1 วิเคราะหเรียบเรียงสาระ 
   2.2 จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
   2.3  จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 
  3. สรุปและเรียบเรียง 
  4. เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน 
   4.1 แบบวิชาการ 
   4.2 แบบบูรณาการ 
  5. กําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 
  6. เรียนรูวิธีการรายงานผล 
   6.1  เอกสาร เชนหนังสือ แผนพับ 
 6.2  บรรยาย เชนการเลานิทาน อภิปราย สัมนา 

   6.3  ศิลปะ เชนการแสดงศิลปะพื้นบาน        
 ละคร รองเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร 
   6.4  นิทรรศการ 
   7. กําหนดวิธีการรายงานผล 
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องคประกอบท่ี  5 

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
การบูรณาการสูการเรียนการสอนใน

กลุมสาระและสาขาวิชาตางๆ  
การเผยแพรองคความรู การสราง 
การใช การดูแลรักษา และพัฒนา
แหลงเรียนรู เพื่อการใชประโยชน

องคความรูในวงกวาง 

 
1. การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อ 
   การเรียนการสอน 
    1.1  การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร 
    1.2  การนําไปใชในการเรียน  
            การสอนวิชาอื่น ๆ 
       -  วิชาภาษาไทย 
       -  วิชาภาษาอังกฤษ 
       -  วิชาคณิตศาสตร 
       -  วิชาเกษตร 
       -  วิชาสุขศึกษา 
       -  วิชาศิลปะ 
       -  วิชาพุทธศาสนา 
       -  วิชาสังคมศึกษา     
 2. วิธีการเผยแพรองคความรู 
     2.1  การบรรยาย( การสนทนา, การเสวนา,สัมนา
อภิปราย) 
    2.2  การจัดแสดง (จัดแสดงนิทรรศการ, 
นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป ,จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง/ประเภท) 
 3. การจัดสรางแหลงเรียนรู 
  3.1 หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  3.2 พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง 
  3.3 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  
(หมายเหตุ จัดสรางแหลงเรียนรูตามศักยภาพ) 
 4. การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 
  4.1  การใชประโยชนดานการอนุรักษ 
  4.2 การนําไปขยายพันธุ ปลูกเลี้ยง จําหนาย เพื่อให
เกิดผลประโยชน แกโรงเรียน 
  4.3  การนําองคความรูไปสูพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา 
  4.4 การนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง  
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การเรียนรู 

ธรรมชาติแหงชีวิต 

การเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ
นั้นๆ  ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ

ความแตกตางดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ และพฤติกรรม  

แลวนํามาเปรียบเทียบตนเองกับ
ชีวภาพรอบกายเพื่อประยุกตใช 

ในการดําเนินชีวิต 

- การศึกษาดานพฤกษศาสตร         
- การศึกษาดานชีววิทยา                     
- การศึกษาดานนิเวศวิทยา  
   1. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ 
 1.1 ดานรูปลักษณ 
 1.2 ดานคุณสมบัติ 
 1.3 ดานพฤติกรรม 
   2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ             
แตกตาง  

 2.1  รูปลักษณ กับรูปกายตน   
 2.2  คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
 2.3 พฤติกรรมกบัจิตอารมณและพฤติกรรมของตน   
  3.  สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษา     ธรรมชาติ
แหงชีวิต    

  4.  สรุปแนวทางเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

    

 
การเรียนรู 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 

     การวิเคราะหองคความรู  
 ธรรมชาติของปจจัยหลัก      

    การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยที่
เขามาเกี่ยวของ     

   การเรียนรูธรรมชาติของความพัน
เกี่ยวระหวางปจจัย 

    การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง
ปจจัย เพื่อเขาใจดุลยภาพและความ
พันเกี่ยวของสรรพสิ่ง 

 - การศึกษาดานพฤกษศาสตร         
 - การศึกษาดานชีววิทยา                     
- การศึกษาดานนิเวศวิทยา  
  1. วิเคราะหองคความรูของธรรมชาติของ 
     ปจจัยหลัก (พืช) 
 1.1 รวบรวมองคความรูที่ไดจากการเรียนรู  
       ธรรมชาติแหงชีวิต  
1.2  พิจารณา สรุปองคความรู 
  2.  เรียนรูธรรมชาติของปจจัยที่เขามา  
       เกี่ยวของ (ชีวภาพอื่น) 
 2.1  เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ   
        พฤติกรรม 
 2.2  สรุปผลการเรียนรู 
   3.  เรียนรุธรรมชาติของปจจัยอื่น ๆ  เชน   
        วัสดุ สถานที่ 
 3.1  เรียนรูดานรูปลักาณ คุณสมบัติ 
 3.2  สรุปผลการเรียนรู 
   4.   เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอื่น ๆ (ปจจัย 
        ประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคาร สถานที่)  
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  5. เรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 
  5.1   เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธ 
          และสัมพันธภาพ 
  5.2   เรียนรูวิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 
   6.   สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเกี่ยว  

 
 

การเรียนรู 
ประโยชนแทแกมหาชน 

 เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของ
ปจจัยศึกษา จินตนาการเห็นคุณ 

สรรคสรางวิธีการ  
เพื่อประโยชนแทแกมหาชน 

1. เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 
1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ 
1.2 วิเคราะหศักยภาพของพฤติกรรม 
1.3 จินตนาการศักยภาพของคุณสมบัติ 
2. เรียนรูจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ  
    ของปจจัยศึกษา 
2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
2.2 เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพที่ไดจากจินตนาการ 
3. สรรคสรางวิธีการ 
3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
4.   สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน 

    

                
การเรียนรู 

         ผันสูวิถีใหมในฐานไทย 
เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย  

ภูมิปญญาไทย ความเปนชุมชน วิถี
ชุมชน ภูมิปญญาชุมชน  

ความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิ
ปญญาของโรงเรียน  

วิเคราะหศักยภาพบนฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จินตนาการ
จากศักยภาพที่เลือก สรรคสรางสิ่ง

ใหม วิถีใหม โดยใชปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง กํากับ 

 

1. เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย 
2. เรียนรูความเปนชุมชน วิถีชุมชน                
       ภูมิปญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน 
3. เรียนรูความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน  
       ภูมิปญญาของโรงเรียน 
4. วิเคราะหศักยภาพบนฐานงาน 
        สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
5. จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก 
6. สรรคสรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใช   
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ 

    

 
การรายงานการดําเนิน 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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