
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย 
ในการสนองพระราชดําริ ระยะ 5 ปที่สี่ 

(ตุลาคม 2549-กันยายน 2554 )



กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี



นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

ระยะ 5 ปที่สี่ (พ.ศ.2549-2554)



โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

เปาหมายรวม

เพื่อพัฒนาบุคลากร

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช

ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนไทย

วัตถุประสงค

- ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช

- ใหรวมคิด รวมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทย

- ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ



กรอบการดําเนินงานระยะ 5 ปที่สี่

ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน 2554

การเรียนรูทรัพยากร

การใชประโยชน

การสรางจิตสํานึก



กิจกรรมที่ 1 ปกปกพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษและใชประโยชนพนัธุกรรมพชื

กิจกรรมที่ 5 ศูนยขอมูลพนัธุกรรมพชื

กิจกรรมที่ 6 วางแผนพฒันาพนัธุพชื

กิจกรรมที่ 7 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 8กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพนัธกุรรมพชื

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



การเรียนรูทรัพยากร

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช                               



การใชประโยชน
กิจกรรมอนุรกัษและใชประโยชนพนัธกุรรมพชื

กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมวางแผนพฒันาพันธพุืช                                                    



การสรางจิตสํานึก
กิจกรรมสรางจิตสํานกึ

ในการอนรุักษพันธกุรรมพชื

กิจกรรมพเิศษสนับสนนุ

การอนุรกัษพันธุกรรมพืช



การสรางจิตสํานึก
 กิจกรรมสรางจิตสํานกึในการอนุรกัษพันธุกรรมพืช

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

งานศึกษาทรัพยากรทะเล

 กิจกรรมพเิศษสนบัสนนุการอนุรกัษพันธุกรรมพืช

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.



การดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม2549- กันยายน2554)

เขมขน = เนื้อหาวิชาการมากขึ้น  

เขมแขง็ = มีผูเขารวมมากขึ้น

พัฒนา   = พัฒนาไปสูประโยชนแท



นโยบายระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554

ใหโรงเรียน สถาบันการศกึษา ไดมี 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

เปนฐานการเรียนรู 

เพือ่เขาถึงวิทยาการ ปญญา 

และภูมปิญญาแหงตน 

ปฎิบัติตนเปนผูอนุรักษ พัฒนา

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง ดวยคุณธรรม



ทิศทาง ระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554

ผูบริหาร  คร ูอาจารย 

เขาถึง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

( ปรชัญา บรรยากาศ)

ปฏิบัติงานเปนหนึ่ง



ทิศทาง ระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554
นักเรียน นักศึกษา 

* อนุบาล ประถมศึกษา 

 เลน  รู  ธรรมชาติแหงชีวติ สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว           

* มัธยมศึกษา 

เรียนรูโดยตน มีวิทยาการของตน 

โดยธรรมชาตแิหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

ประโยชนแทแกมหาชน

* อุดมศึกษา    เรียนรูโดยตน 

ในปจจัย เหตุ และสงผลแปรเปลี่ยน

ธรรมชาตแิหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
ประโยชนแทแกมหาชน



เปาหมาย ระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554

ใหมีโรงเรียน สถาบันการศกึษา 

เปนแบบอยางของ

การม ี การใช   ศักยภาพ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

อยางเหมาะสม 



เปาหมาย ระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554

ใหนักเรียน นกัศึกษา 

ไดเรยีนรู ทุกสาขาวิชา 

ในลักษณะบูรณาการวทิยาการ

และบรูณาการชีวิต

จากปจจัยศักยภาพ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 



เปาหมาย ระยะ 5 ปที่สี่ 2549-2554

การดําเนนิงาน 

มุงสูประโยชนแทแกมหาชน

มุงสูกระแสปูทะเลยมหาวิชาลัย

บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน    



ทํา ปายประจําตนไมที่มีอยูแลว

นํา พืชพรรณไมเขาปลกูเพิ่ม

ศึกษา หาความรูเพิ่มเติมในพชืพรรณไมที่มี

เขียนรายงาน เปนแหลงความรูทองถิน่ เกิดผูเชี่ยวชาญ

สวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน

ใชประโยชน พืชพรรณไมที่มีอยูอยางกวางขวาง



การดําเนนิงาน สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ศรทัธา 

ศึกษาพระราชดําริ

เขาใจในปรัชญา

สรางแนวคดิ

สรางแนวทาง

จัดทํากระบวนการ



"...จะพูดถึงวิธปีฏิบตังิานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสราง
ศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือความเชือ่มั่นในประโยชน
ของงานนั้น  เปนจดุเริ่มตนของการปฏบิัต ิ คือทําใหมีการปฏิบตัิ
ดวยใจในทันที   แมกอนที่จะลงมือทํา  ดงันั้นไมวาจะทําการใดๆ 
จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น  จาํเปนตอง
ทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงค   จะตองไมเกิดจากความ
เชื่องาย   ใจออนปราศจากเหตผุล   หากจะตองเกดิขึ้นจากความ
เพงพนิิจ  พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจติใจที่หนักแนน
สมบูรณดวยเหตผุล  จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชน
อันแทจริง ในผลของการปฏิบตัทิี่จะบังเกดิตามมา 



ศรัทธาลักษณะนี้ เมือ่บังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ
ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย 
ตลอดจนความฉลาดริเริ่มใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง 
แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบตังิานดาํเนินกาวหนาไปโดย

ราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๔ 



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่
ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริต
และเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึง่เปนประโยชนของชาติ
ที่แตละคนมีสวนรวมอยู  การทํางานทุกอยางจะตองได
ประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะ
สมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดแีกชาติบานเมืองอยางแทจริง...

"คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

 พุทธศักราช /2540 วันศุกรที่ 5  ธันวาคม 2540



ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี
พระราชดําริบางประการเกีย่วกับการอนุรกัษพันธุกรรมพืช

“การสอนและอบรมใหเดก็มีจิตสํานึกในการอนุรกัษพืชพรรณ
นั้น ควรใชวิธีการปลกูฝงใหเด็กเหน็ความสวยงาม ความนาสนใจ   และ
เกดิความปติทีจ่ะทําการศกึษาและอนุรกัษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนการอบรมที่ใหเกดิความรูสกึกลวัวาหากไมอนรุักษแลวจะเกิดผลเสยี    
เกิดอนัตรายแกตนเอง   จะทําใหเกดิความเครียด   ซึ่งจะเปนผลเสยีแก
ประเทศในระยะยาว”

8 กุมภาพันธ 2536 ณ  สํานักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม

พระราชดําริ



วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพฒันา สวนจิตรลดา

ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเดก็สนใจพชืพรรณตางๆ 

เกิดความสงสัย ตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณทีต่น

สนใจ จะนําไปสูการศึกษาทดลองคนควาวิจัยอยางงายๆ

สําหรับโรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทีด่ีนัก

หากอาจารยโรงเรียนตางๆทําไดดังนี้   ก็จะชวยใหเดก็

เปนคนฉลาด



วันที่ 14 สิงหาคม 2540    ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

การรักในทรัพยากรคือการรักชาติรักแผนดิน 

 รักสิ่งที่เปนสมบัติของตัวเรา   การที่จะใหเขารักประเทศ

ชาตหิรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความ

รักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมีความสัมพนัธ

ไมมีความผูกพนัตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไร

 หรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้น

 วาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได



เคยแนะนําโรงเรียนตางๆ   นอกจากพชืพรรณแลว

สิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาไดงาย อาจเปนอุปกรณสอน

ไดหลายอยาง แมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาด รูปตนไม 

ก็ไมตองหาของอื่นมาเปนแบบ  หรือเรื่องภาษาไทย 

การเรียงความ ก็อาจทําใหเรื่องของการเขียนรายงาน

ทําใหหดัเขยีนหนังสือ หรืออาจแตงคําประพนัธ ใน

เรือ่งพชืเหลานี้ 



เปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร และวิชาอื่นๆ

ดงัที่ดร.พศิิษฐฯ ไดกลาวมา นอกจากนั้นในวิชา

พฤกษศาสตรโดยเฉพาะ ซึ่งอาจชวยได  ในที่นีย้ัง

ไมเคยกลาว คือเรื่องวิชาการทองถิ่น ซึง่ก็เปนนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ



การอนุรักษทรัพยากร ไมใชเฉพาะใหนักเรียนปลูกปา

หรือใหอนุรักษดิน ปลูกหญาแฝกอยางเดียว ก็พยายาม

จะใหออกไปดูขางๆโรงเรียน วาที่นั่นมีอะไรอยู 

และตนไมชื่ออะไร   เปนอะไร



ทรงพระราชทานพระราชวนิิจฉยั
เมื่อวันที่ 25  มนีาคม  2548

ไดไปกับ สมศ. มา  เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ

ชมุชนนอย  ทําอยางไร     ใหชุมชนมาใหโรงเรียน  

โดยเฉพาะนักเรียน  ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

และใหมีการทาํ DNA Fingerprint ในโรงเรยีน 



การดําเนนิงาน สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ศรทัธา 

ศึกษาพระราชดําริ

เขาใจในปรัชญา

สรางแนวคดิ

สรางแนวทาง

จัดทํากระบวนการ



การดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

เกดิทักษะ 

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร 

ภาษา 

ศิลปะ 

การจัดการ



เกดิคุณธรรม 

ความรบัผดิชอบ

ความซื่อตรง 

ความอดทน

ความสามัคคี 

เอือ้เฟอเผือ่แผ

ฯลฯ



ธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ดําเนินการโดย ผูไมเชี่ยวชาญ 

บทบาทสําคัญคือ

เกิดมีแลว  ใชพื้นที่นั้น  เรียนรู

เปนสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  

เกิดมีทั้งวทิยาการ ทั้งปญญา



กําหนดแนวทาง 

ในการใชธรรมชาติเปนปจจัย 

ใหเรารูสิ่งรอบตน โดยการสัมผัส 

ดวยตา หูจมูก และจิตที่แนว จรดจอ 

ออนโยน สัมผัสใหอารมณ มาเกี่ยวของ  

ตอนสัมผัสมาดูตน  ดูชีวิต ดูกาย ดูจิตใจ



ขอมูลที่เปนฐานดานทรัพยากร

กายภาพและชีวภาพ

ถาโรงเรียนทําตามเสนอ

เปนขอพิจารณา เมื่อทําแลว

ไดตําราดี ๆ ในแตละเรื่อง 

เปนฐานความรู เกิดความมั่นคง 

ทาง วทิยาการ ของประเทศไทย

 เกดิเปนผลไปสูทางเศรษฐกิจ



สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
 ธาตุของงาน

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

คือ

งานการเรียนรูพชืพรรณและสรรพสิง่โดยรอบ

ตามแนว

ปรชัญาการสรางนกัอนุรักษเรยีนรูตามแนวทาง

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน



ให 

การสมัผัสในสิง่ที่ไมเคยไดสัมผสั

การรูจริงในสิง่ที่ไมเคยไดรูจริง

เปน

ปจจัย  สู  จินตนาการ 

เปน

เหตุแหงความอาทร  การุณย

สรรพชีวิต  สรรพสิง่       ดร.พิศิษฐ วรอุไร    

ปรชัญาการสรางนักอนุรักษ



บนความเบกิบาน  บนความหลายหลาก 

สรรพสิง่  สรรพการกระทํา ลวนสมดุล

พืชพรรณ สรรพสัตว สรรพสิง่ ไดรับความการุณย

บนฐานแหงสรรพชีวิต

นกัวิทยาศาสตร นักประดิษฐ ศิลปกร 

กวี นักตรรกศาสตร ปราชญนอย 

ปรากฏทั่ว               ดร.พิศิษฐ  วรอุไร

บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ก็คือ

ทุกสิง่ทุกอยางที่มีอยูในโรงเรียนที่ใชเพื่อการเรียนรู

โดยมี

พืช  เปนปจจัยหลัก
ชีวภาพตางๆ  เปนปจจัยรอง

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนกายภาพ เปนปจจัยเสริม
ทรัพยากรอื่นๆ  เปนปจจัยประกอบ           



โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทอดพระเนตรนิทรรศการ

ในการประชุมวชิาการนิทรรศการ

และในวันพืชมงคลสวนจิตรลดา



โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ครั้งที่ 1

อาคารสารนิเทศ 50 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระหวางวันที่ 12 - 14  ตุลาคม  พ.ศ.2543







โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต
สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต

ระหวางวันที่ 9-15  พฤษภาคม   พ.ศ.2546





โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพนัเกี่ยว
19 – 25 ตุลาคม  พ.ศ.2548

ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 





ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ นครราชสีมา 19 ตุลาคม  2548



ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ นครราชสีมา 19 ตุลาคม  2548





โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน
ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ  ตาํบลแสมสาร อําเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี

30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2550





พิพิธภณัฑธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 30 ตุลาคม พ.ศ.2550



พิพิธภณัฑธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 30 ตุลาคม พ.ศ.2550



โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทอดพระเนตรนิทรรศการ

ในวันพืชมงคลสวนจิตรลดา













โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯเยี่ยมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนสตรีภูเกต็ 

24 พฤศจิกายน 2548



โรงเรียนสตรีภูเกต็ 24 พฤศจิกายน  2548



โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย :ผันสูวิถีใหม ในฐานไทย

พ.ศ.2552



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย :กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ

พ.ศ.2554



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก

พ.ศ.2556



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสนิตน

พ.ศ.2558



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น

พ.ศ.2560



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย :ชาวบานไทยไดประโยชน

พ.ศ.2562


