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ตัวอย่างผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดำเนินงำนโดยกองทัพเรือ
งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนและเยาวชนที่เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดทาสื่อเผยแพร่
การดาเนินงานของ อพ.สธ. – ทร. เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
อนุ รักษ์ฟื้ นฟู สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยมีช มรมคณะปฏิ บั ติง านวิท ยาการ อพ.สธ. และชมรมนั ก
ชีววิทยา อพ.สธ. ที่เป็นนักวิชาการในแต่ละสาขาให้คาแนะนาและแนะแนวทางการปฏิบัติ มีการบริหาร
จัดการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยการเก็บสถิติ จานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ข้ามเกาะแสมสาร และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และค่ายสร้างจิตสานึ กการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
ที่ทางกองทัพเรือได้ดาเนินงานสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ซึ่งจากการเก็บรวบรวมสถิติผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่ปีง บประมาณ 2551 –
2558 พบว่าแนวโน้มจานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้า

จำนวนผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ค่ำย และข้ำมเกำะแสมสำร
จำนวน (คน)

264,555
187,388 201,287
69,523

2551

95,135

2552

135,716 136,072 142,311

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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ดำเนินงำนโดยองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
 นิทรรศการทางธรรมชาติวิทยา
1. จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวและเคลื่อนที่
1.1 นิทรรศการชุด รักนกปกป้องถิ่นอาศัย (Love birds, save habitats) เป็น
เรื่องราวประเด็นในปัจจุบันที่เกี่ยวกับจานวนประชากรของนกหลายชนิดมีจานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสาคัญที่อยากให้ทุกคนร่วมตระหนักก็คือกิจกรรมบางอย่างที่
ดาเนินโดยมนุษย์ ได้มีบทบาทสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรนก ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการสูญเสียที่อยู่
อาศัยและแหล่งหากิน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหายอย่างเพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ

นิทรรศการชุดปกป้องถิ่นพานัก อนุรักษ์ปักษา
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1.2 นิทรรศการชุด 13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก เป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเก็บตัวอย่างนกเงือกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ถึงภาระงานของ อพวช. ด้านการเก็บตัวอย่างอ้างอิง และเป็นคลังการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นิทรรศการชุด 13 กุมภา...วันรักนกเงือก
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1.3 นิทรรศการชุด มหัศจรรย์สัตว์ไทย เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคน
ไทยในเรื่องความเชื่อและวัฒนธรรม รวมทั้งคาสุภาษิตพังเพยเช่น นกทูตแห่งความตาย เจ้าชู้ไ ก่แจ้
กิ้งก่าได้ทอง ฯลฯ

1.4 นิทรรศการชุด Magic Hexagon สังคมหกเหลี่ยม เป็นนิทรรศการชั่วคราว ที่ผู้
เข้าชมจะได้เรียนรู้หัวข้อของ Stem กับแนวคิดที่เป็นทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม และ
คณิตศาสตร์ โดยนาเรื่องของรังต่อมาเป็นแนวทางการนาเสนอ
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2. นานิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดแสดงภายนอก อพวช.
2.1 นานิทรรศการปกป้องถิ่นพานัก อนุรักษ์ปักษา ร่วมจัดนิทรรศการ เทศกาลดูนก
เมืองไทย ครั้งที่ 13 ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้
หัวข้อ “ รักนกปกป้องถิ่นอาศัย ” (Love birds, save habitats)

จัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13
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2.2 นานิทรรศการ Taxidermy…คืนชีวิตให้ซากสัตว์และการค้นพบมดชนิดพรรณใหม่
ของโลก ร่วมจัดงานในวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

จัดแสดงนิทรรศการงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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2.3 นานิทรรศการ Taxidermy…คืนชีวิตให้ซากสัตว์และมหัศจรรย์แห่งแสง ไปร่วมจัด
งานถนนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดแสดงนิทรรศการงานถนนสายวิทยาศาสตร์
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2.4 นานิทรรศการชุด Taxidermy…คืนชีวิตให้ซากสัตว์ จัดแสดงในงาน “วันโคนม
แห่งชาติ ประจาปี 2558” ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งชาติ (อสค.) จ.สระบุรี

จัดแสดงนิทรรศการงาน“วันโคนมแห่งชาติ ประจาปี 2558”
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2.5 นานิทรรศการชุด “มหัศจรรย์สัตว์ไทย” ร่วมแสดงนิทรรศการในงานแสดงสัตว์พิเศษ
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดแสดงนิทรรศการงาน“เกษตรแฟร์”
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ดำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล 5 แห่ง
เป้าหมาย
1. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เพื่อใช้จัดแสดงความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 5 แห่ง
3. เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล (Reference Collection) จังหวัด
ระยอง
ผลการดาเนินงาน
1. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล 1 แห่ง บริเวณหน้า
อาคารพัสดุ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
ดาเนินการจาแนกชนิดตัวอย่างที่นามาจากบริเวณป่าชายเลน และหาดเลนปากแม่น้าท่าจีนอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนาขึ้นแสดงในศูนย์เรียนรู้

ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ จังหวัดสมุทรสาคร
2. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
ดาเนินการออกแบบและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บริเวณเกาะมันใน ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ จังหวัดระยอง
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3. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดชุมพร
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล 1 แห่ง โดยปรับปรุง
พื้นที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง พร้อมจัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน้าพุ
ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ จังหวัดชุมพร
4. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล 1 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้รวบรวมตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อจัด
แสดงในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติพืชและสัตว์ทะเล พร้อมจัดทาป้ายระบุชนิด กลุ่มสัตว์น้าที่พบรวมทั้งหมด
93 ขวดตัวอย่าง พร้อมติดตั้งป้ายโปสเตอร์เพื่อแนะนาโครงการประกอบด้วย
1. โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดความเป็นมาโครงการ
2. โปสเตอร์ แสดงชนิดพันธุ์พืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
3. โปสเตอร์ แสดงชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนพืช
4. โปสเตอร์ แสดงชนิด (list species) ของพันธุ์พชื และสัตว์ที่พบบริเวณโครงการ
5. โปสเตอร์ ความหลากชนิดของพืชและสัตว์บริเวณพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
ทั้ง นี้ ศูน ย์ ฯ ได้ติ ด ต่ อประสานงานกับ โรงเรีย นในพื้ น ที่ด าเนิ น งาน โดยได้ คั ดเลื อ ก
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า เป็นโรงเรียนเพื่อแหล่งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต่อจากนี้
ศูนย์ฯ จะได้นาตัวอย่างที่รวบรวมได้จากพื้นที่โครงการไปจัดแสดงพร้อมแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับความ
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หลากหลายของทรัพยากร ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างจิตสานึกให้เยาวชนได้เข้าใจถึง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ พร้อมแนะนาให้เข้าร่วมกิจกรรมสารวจสารวจ เก็บรวบรวม
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล บริเวณพื้นที่ดาเนินงานโครงการในปีง บประมาณ
2559 ซึ่งทางโรงเรียนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมได้กาหนดพื้นที่จัดแสดงตัวอย่าง
ในพื้นที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้ชักจูงให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ. ต่อไป

ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ จังหวัดสงขลา
5. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่ง ทะเลอันดามัน ณ
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอพ.สธ. ทั้ง นี้
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคัดเลือกตัวอย่างที่ได้รวบรวมจากระบบนิเวศป่าชายเลน
และแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ป่าคลอกสาหรับจัดแสดงที่ศูนย์เรียนรู้ฯ

ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ จังหวัดภูเก็ต
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 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล (Reference Collection) จังหวัด
ระยอง
ตามที่มีสานักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะให้กรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งมีการจัดเตรียม
แนวคิดการแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล (Reference Collection) จังหวัดระยอง
ให้ครบถ้ วน เพื่อ การสนั บสนุนขอรับงบประมาณการก่อสร้ างพิพิธ ภัณฑ์ฯ ให้สาเร็ จลุล่วง ดัง นั้นใน
ปีงบประมาณ 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ดาเนินการจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ออกแบบแนวคิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาพื ช และสั ต ว์ ท ะเล
(Reference Collection) จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย และเก็บรวบรวมและ
แสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์ในการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป

ภาพตัวอย่างการออกแบบแนวคิดพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล
(Reference Collection) จังหวัดระยอง
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 โครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อบริการพื้นฐานความรู้ทางธรรมชาติศึกษา และวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อให้เกิดการ
ผสมผสานความรู้และโน้มนา ไปสู่การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2 เพื่อให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และสร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเอง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ในเชิงสถานศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
3 เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทาง
ธรรมชาติวิทยา เพื่อสนองพระราชดาริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดาริฯ ในแผนงาน
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4 เพื่อเผยแพร่ความรู้นอกระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ
เยาวชนและผู้สนใจด้วยตัวเองแบบไม่เคร่งเครียด อันจะนาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้
วิธีการดาเนินการ
ในการดาเนินการครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม 1 จัดทานิทรรศการธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวียน และปรับปรุงนิทรรศการถาวร
กิจกรรม 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับผู้เข้าชม
กิจกรรม 3 จัดระบบการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบสากล
ผลการดาเนินงาน
นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ฯ มีการปรับปรุงนิทรรศการหลัก บริเวณชั้น 2 คือ
1. นิทรรศการหอย
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ภาพแสดงนิทรรศการ ชื่อทรรศการหอย เปิดให้บริการปี 2558
2 นิทรรศการแมลง

ภาพแสดงนิทรรศการ ชื่อทรรศการแมลง เปิดให้บริการปี 2558
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3 นิทรรศการสัตว์ขาข้อ

ภาพแสดงนิทรรศการ ชื่อทรรศการสัตว์ขาข้อ เปิดให้บริการปี 2558
4. นิทรรศการสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน

ภาพแสดงนิทรรศการ ชื่อทรรศการสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
เปิดให้บริการปี 2558
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5. นิทรรศการปลา

ภาพแสดงนิทรรศการปรับปรุง ชื่อทรรศการปลา เปิดให้บริการปี 2558
6. นิทรรศการเมล็ดพันธุ์พืชและผล

ภาพแสดงนิทรรศการปรับปรุง ชื่อทรรศการเมล็ดพันธุ์พืชและผล เปิดให้บริการปี 2558
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
 โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีพรรณไม้นานาชนิด
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในด้านปัจจัย 4 ทั้งเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่
อยู่อาศัย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้สนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมา
ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นงานสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรกายภาพ โดยเน้นให้เยาวชนได้สัมผัส เรียนรู้ สร้างและปลูกฝังคุณธรรม และเสริมสร้างปั ญญา
และภูมิปัญญา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รวบรวมพรรณไม้ทั้งที่มีชีวิตและพรรณไม้แห้ง รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาหรับเป็นข้อมูลในการศึกษา อนุรักษ์ และนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป แต่
ยังมีพรรณไม้อีกหลายชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รวบรวมและศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
นั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นาได้ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพ รวมถึง ภูมิปัญ ญาเหล่านี้ จะสามารถช่ว ย
ปลูกฝังให้เยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศ และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
2. เพื่อจัดทาแหล่งเรียนรู้แปลงอนุรักษ์พืชสมุนไพร
3. เพื่อจัดทาฐานการเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดทาป้าย
ชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ การรายงานผลการ
เรียนรู้ และการนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับโครงการ อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 3 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ในการปรับปรุงนิทรรศการอาคารพืชพรรณเพื่อชีวิต ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลอง
ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ภาพ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้

ภาพ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
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ภาพ องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

ภาพ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
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ภาพ องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 โครงการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ปลาน้าจืดพื้นเมือง
หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดาริ มาตั้งแต่ในระยะแรกของโครงการ โดยได้เข้าร่วม
โครงการในนามของแต่ละวิทยาเขต ในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม การดาเนินการของ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาพันธุ์พืชทั้ง ในสวนป่า
รวมทั้งแปลงรวบรวมพันธุ์หายาก สวนสมุนไพรและผักพื้นบ้าน การศึกษาค้นคว้าในการนาพรรณพืช
ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตามแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพันธุกรรมพืช กิจกรรมในการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ซึ่ ง จากการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้ง ที่ 1/2555 วันที่ 11
กรกฎาคม 2555 ได้กาหนดกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุ กรรมพืช ก าหนดให้ ม หาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน สามารถด าเนินการเรื่ องอื่น ๆ ที่
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มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญได้ เช่น เรื่องปลาพื้นบ้าน, แมลงกินได้, พืชสมุนไพรและผัก
พื้นบ้าน เป็นต้น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ได้สนองพระราชดาริดังกล่าวและมีผลงานวิจัยด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้าจืด
พื้นเมืองอยู่แล้วจึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองขึ้น เพื่ออนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
ปลาน้าจืดพื้นเมือง สาหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรี ยนรู้ใน
ศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ให้พันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองคงอยู่ตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองของไทย
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองของไทย
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และแสดงพันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองของไทย
การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ น งานในปี งบประมาณ 2558 การดาเนิ น งานใช้ ก ารบู ร ณาการในการพั ฒ นา
ปรับปรุงอาคารเดิมให้สามารถใช้ในการแสดงพันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองของไทย และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ พั น ธุ์ ป ลาน้ าจื ด ของไทย โดย การจ้ า งเหมาติ ด ตั้ ง กระจก ในการปรั บ ปรุ ง อาคาร
พิพิธภัณฑ์ และการติดตั้งตู้ปลาเพื่อการจัดแสดงพันธุ์ปลา พร้อมพันธุ์ปลาพื้นเมือง เพื่อใช้ในการแสดง
และ การรวบรวม จากการวิ จัย ในระหว่ างการด าเนิ นการปรั บปรุ ง พิพิ ธภัณ ฑ์รวบถึง การปรับ ปรุ ง
พิพิธภัณฑ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นได้มี ประชาชน นักเรี ยน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษา
ดูงาน จานวนไม่น้อยกว่า650 คน ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 4.508± 0.463 มีความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 90.15
สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ:
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ:
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา:
-โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน:
-ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

คาชี้แจงเหตุผล กรณี
แผนกับผลต่างกัน

หน่วยนับ

แผน

ผล

คน

230

650

เกินเป้าหมาย 420 คน

ร้อยละ

75

90.15

เกินเป้าหมายร้อยละ 15.15

ร้อยละ

75

100

เกินเป้าหมายร้อยละ 25

บาท

100,000 100,000 -
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ภาพกิจกรรมในการดาเนินโครงการ

1232

ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพรรณพืช มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากการกระทาของมนุษย์ ทั้งการบุกรุก แผ้วถาง ทาลายและ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่ง ปัญ หาเหล่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ใน
ประเทศไทยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับทุกพื้นในโลก ดังนั้นทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดน้อยลงทุกวัน ที่นอกจากกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศที่เข้ามามีส่วนบังคับใช้ ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของ
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on
Biological Diversity) ซึ่งประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญ ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศ
ไทยในฐานะภาคีลาดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
มาตรการป้องกันจากนโยบายภาครัฐยัง ไม่สามารถแก้ไ ขปัญ หาอย่างเป็นรูปธรรม การปลูก
จิตสานึกและส่งเสริมความตระหนักในเชิง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนจึงมีความจาเป็น โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา การสร้างเสริมสุนทรียภาพในบริบทของการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ป่ า ไม้ และสั ต ว์ ป่ า รวมทั้ ง ระบบนิ เ วศ ผ่ า นการบู ร ณาการร่ ว ม กั บ
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กระบวนการเรี ย นการสอน จึ ง ควรเป็ น กลยุ ท ธ์ /ยุ ท ธศาสตร์ที่ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ตามที่สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมี พระราชดาริ บางประการ
เกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
ผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด าริ ฯ จึ ง ได้ ด าเนิ น งานสนอง
พระราชดาริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสานึกด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของ
โรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้ง
ใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการดาเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี
การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสาหรับศึกษาค้นคว้าและมี
การนาไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดาเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพ
ท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดาเนินการ โดยความ
สมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ หลั กคื อ การสร้า งจิต สานึก ในการอนุ รัก ษ์พั น ธุก รรมพื ช ทรัพ ยากรชี วภาพ และ
กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝัง คุณธรรม การเสริมสร้างปัญ ญาและภู มิ
ปัญญา เพื่อให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักเรียน นักศึกษา ผ่านการมีส่วนร่วม
และการปฏิบัติงานจริง จนสามารถเกิดเป็นองค์ความรู้และทักษะ ที่นาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
2.2 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.3 เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
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3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) ข้อมูลพรรณไม้ที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนพรรณไม้
ที่พบ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในรายวิชาพฤกษศาสตร์และวิชาชีววิทยาทั่วไป 1 และ 2
2) มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
3) มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
4) นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีความรัก ความหวงแหนเห็นคุณค่าของพรรณไม้
5) เป็น แหล่ง ความรู้ และสื่ อ ในการจั ด การเรีย นการสอน เป็น แหล่ ง ข้ อมู ล ในการ
ส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
4.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ และชีววิทยาทั่วไป 1 และ 2
4.2 ขนาดของพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
4.3 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
5. ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
5.1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการจัดทาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการขอเป็น
สมาชิก
5.2) กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ติดป้ายรหัสประจาต้น
5.3) จัดทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
5.4) ศึ ก ษาและบั น ทึ ก ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ภาพหรื อ ว าดภาพทาง
พฤกษศาสตร์
5.5) เก็บตั วอย่างพรรณไม้ เพื่อท าตัวอย่า งพรรณไม้ทั้ง ในรูปของพรรณไม้ อัดแห้ง และดอง
เฉพาะส่วน
5.6) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม้ที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่อทาการจาแนกใน
ระดับวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ที่พบ
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5.7) ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ โดยนาตัวอย่างพรรณไม้ที่จัดจาแนก
แล้วไปเปรียบเทียบตัวอย่างกับพรรณไม้ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ และตรวจสอบจากฝ่าย
วิชาการ อพ.สธ.
5.8) ทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทารายงานฐานข้อมูลพรรณไม้ที่พบทั้งหมดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. งบประมาณ
รายการ
1. ค่าวัสดุ
- ค่าสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร หนังสืออ้างอิง
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือ
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
- ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ
- ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มและจัดเรียงรูปภาพ
3. ค่าสาธารณูปโภค
รวม

งบประมาณ (บาท)
5,000
50,000
10,000
5,000
95,000
10,000
15,000
5,000
5,000

200,000

1236

1237

1238

1239

10. การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นจัดการการเรียนรู้ พืชพรรณและสรรพสิ่ง
โดยรอบตาม แนวปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ เรียนรู้ตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ โดยมีพืช เป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพต่างๆ เป็น
ปัจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นกายภาพ เป็นปัจจัยเสริม และทรัพยากรอื่นๆ เป็นปัจจัยประกอบ
การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะมีการเรียนรู้ตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสาระการเรียนรู้
10.1 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
หลักการ รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก
สาระการเรียนรู้
กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สารวจพรรณไม้ ทาและติดป้ายรหัสประจาต้น บันทึกภาพพรรณไม้
หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทาป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทาผัง
แสดงตาแหน่งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003) ทาตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบ
ข้อมูลกับเอกสาร เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล ทาทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทะเบียนพรรณไม้ และจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้
ลาดับการเรียนรู้
1. กาหนดพื้นที่ศึกษา
2. สารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
3. ทาและติดป้ายรหัสประจาต้น
4. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (ก.7-003 หน้า 1)
5. ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
6. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003 หน้า 2-7)
7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
8. ทาตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน)
9. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.7-003 หน้า 8) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึก
ใน ก.7-003 หน้า 9 - 10
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10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005)
11. ทาร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
13.ทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
อธิบายลาดับการเรียนรู้
1. กาหนดพื้นที่ศึกษา
- แบ่งพื้นที่
นาพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มากาหนดขอบเขตโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้มีขนาดที่
เหมาะสมในการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ

ภาพที่ 1 การแบ่งพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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2. สารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
ผู้เรียนสารวจพรรณไม้ในพื้นที่ที่กาหนดเพื่อทราบชนิด จานวนต้น ลักษณะวิสัย โดย
- นักศึกษา
- นักศึกษาร่วมกับอาจารย์หรือบุคลากรในสถานศึกษา
- นักศึกษารวมกับผู้รู้ในทองถิ่น

ภาพที่ 2 แสดงการสารวจพรรณไม้
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3. ทาและติดป้ายรหัสประจาต้น
การกาหนดรหัสประจาต้น โดยทาและติดแสดงไว้ทุกต้นในพื้นที่ศึกษา โดยกาหนดให้เป็น รหัสพื้นที่
ตัวเลข 4 ตัว เช่น A0001
พื้นที่ นักศึกษาที่เข้าสารวจ จานวนรหัสพรรณไม้ที่ติดไปแล้ว พร้อมข้อมูล GPS
A
จานวน 53 คน
1,522 รหัส
B
จานวน 29 คน
2,030 รหัส
C
จานวน 50 คน
2,035 รหัส
D
จานวน 34 คน
1,360 รหัส
E
จานวน 38 คน
1,520 รหัส
F
จานวน 34 คน
1,360 รหัส

ภาพที่ 3 การเตรียมรหัสพรรณไม้ชั่วคราว

ภาพที่ 4 การเตรียมติดรหัสพรรณไม้ชั่วคราว
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ภาพที่ 5 การติดรหัสพรรณไม้ชั่วคราว
4. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาขอมูลพื้นบาน (ก.7-003 หนา1)
5. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-003 หนา2-8)

ภาพที่ 6 แบบฟอร์มบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-003)
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ภาพที่ 7 นักศึกษาบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบฟอร์ม ก.7-003 ลงในสมุด
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ภาพที่ 8 นักศึกษาศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้
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6. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร การบันทึกภาพถาย ใหถายภาพรวมทั้งตน และเฉพาะ
สวน คือราก ลาตน ใบ ดอก ผล เมล็ด

รหัส

ลักษณะวิสัย

ลาต้น

ใบ

ภาพที่ 9 การบันทึกภาพทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้
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ภาพที่ 10 การวัดความสูงของต้นไม้
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ภาพที่ 11 การบันทึกข้อมูลโดยสร้างเป็นโฟลเดอร์ ชื่อของรหัสต้นไม้ พร้อมข้อมูล GPS และภายใน
โฟลเดอร์จะมีรายละเอียดภาพของพรรณไม้
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7. ทาตัวอยางพรรณไม (แห้ง ดองและเฉพาะสวน) เพื่อตรวจคนชื่อวิทยาศาสตรและเปนหลักฐานอางอิง

ภาพที่ 12 แผงอัดพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บรักษา
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรักษาเฉพาะส่วนและพรรณไม้ดองที่เก็บรักษา
8. สืบคนรูปวิธานของพรรณไม้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพรรณไมสืบคนไดชื่อพื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาสตร
ชื่อวงศ ชื่อสามัญ และสรรพคุณ เปรียบเทียบขอมูลพรรณไม (ก.7-003 หนา 8) กับเอกสาร หนังสือที่มี
ขอมูลบรรยายลักษณะ และภาพประกอบ หรือเวบไซตที่เชื่อถือได (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
9. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
จากการศึ กษาความหลากหลายของพรรณไม้พุ่ม และพรรณไม้เ ลื้อ ย ในเขตพื้ นที่ บริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบพรรณไม้พุ่มจานวน 31 ชนิด 15 วงศ์
(ตารางที่ 1) พรรณไม้เลื้อย 16 ชนิด 12 วงศ์ (ตารางที่ 2) จากการสารวจพบต้นไม้ 42 ชนิด 23 วงศ์
(ตารางที่ 3) และจัดทาผังพรรณไม้โดยใช้โปรแกรม GIS ซึ่งจะดาเนินการโดยอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ผลจากการสารวจและการตรวจสอบยังไม่เสร็จสมบูรณ์

1251

ตารางที่ 1 แสดงชื่อวงศ์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้พุ่มที่สารวจ
ลาดับ ชื่อวงศ์
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
1
2

ACANTHACEAE
AGAVACEAE

3

APOCYNACEAE

4

ARALIACEAE

5
6

BORAGINACEAE
EUPHORBIACEAE

7
8
9
10
11
12
13

LEGUMINOSAE
LYTHRACEAE
MALVACEAE
PANDANACEAE
PULMBAGINACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE

14

SCROPHULARIACEAE

15

VERBENACEAE

ช้องนาง
เข็มสามสี
ซองออฟจาไมก้า
ป่านศรนารายณ์
หมากผู้หมากเมีย
ชวนชม
พุดพิชญา
ยี่โถ
เล็บครุฑกระจก
เล็บครุฑฝอย
หนวดปลาหมึก
ชาฮกเกี้ยน
โกสน
เข็มปัตตาเวีย
คริสต์มาส
โป๊ยเซียน
ลิ้นกระบือ
แสยก
กระถิน
หลิวใต้หวัน
ชบา
เตยหอม
พยับหมอก
กุหลาบ
เข็ม
ประทัดใต้หวัน
พุดแคระ
นีออน
บลูฮาวาย
เทียนทอง
ผกากรอง

Thunbergia erecta
Dracaena cincta Bak. Tricolor
Dracaena reflexa (Decne.) Lam.
Agave sisalana
Cordyline fruticosa linn.
Adenium obesum
Wrigthia antidysenterica
Nerium oleander Linn.
Polyscias scutellaria
Polyscias fruticosa Harms.
Schefflera actinophylla
Carmona retusa (Vahl) Masam.
Codiaeum variegatium Linn.
Atropha integerrima Jacq.
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia milli Desmoul.
Excoecaria cochinchinensis Lour.
Pedilanthus tithymaloides Linn.
Leucaena leucocephala
Cuphea hyssopifolia
Hibiscus syriacus
Pandanus amaryllifolius Roxb.
Plumbago auriculata
Rosa hybrids
Ixora chinensis
Hamelia patens Jacq.
Gardenia jasminoides
Leucophyllum frutescens
Otacanthus coeruleus
Duranta erecta Linn.
Lantana camara linn.
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ตารางที่ 2 แสดงชื่อวงศ์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้เลื้อยที่สารวจ
ลาดับ ชื่อวงศ์
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

ACANTHACEAE
ANNONACEAE

รางจืด
การเวก
สายหยุด
APOCYNACEAE
จันทร์กระจ่างฟ้า
ARACEAE
เงินไหลมา
พลูแฉก
พลูด่าง
ASCLEPIACEAE
เดปกระเป๋า
หัวใจล้านดวง
BASELLACEAE BIGNONIACEAE ผักปรังขาว
CUCURBITACEAE
พวงแสด
PASSIFLORACEAE
เถาขี้กา
PIPERACEAE
กะทกรก
VERBENACEAE
พลู
VITACEAE
พวงคราม
ว่านเพชรสังฆาต

Thumbergia Laurifolia Linn.
Artabotrys siamensis.
Desmos chinensis Lour. Pentalinon
luteum
Syngonium podophyllum Schott.
Monstera deliciosa Liebm.
Epipremnum aureum.
Dischidia Pectenoides.
Dischidiasp.
Basella alba.
Pyrostegia venusta. Trichosanthes
cordata Roxb.
Passiflora foetida
Piper betel Linn.
Petrea Volubilis Linn.
Cissus quadrangularis Linn.

ตารางที่ 3 แสดงชื่อวงศ์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของไม้ต้นที่สารวจ
ลาดับ ชื่อวงศ์
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
CASALPINIACEAE
CAESALPINIACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
FABACEAE

มะม่วง
ลาดวน
น้อยหน่า
พญาสัตบรรณ
ลีลาวดี
หมาก
ปีบ
ดอกเหลืองอินเดีย
น้าเต้า
หางนกยูง
มะขาม
ยางพารา
ประดู่
กระถินณรงค์

Mangifera indica
Melodorum fruticosum Lour.
Annona squamosa Linn.
Alstonia scholaris
lumeria spp.
Areca catechu Linn.
Millingtonia hortensis Linn.f
Tabebuia chrysantha
Lagenaria siceraia
Delonix regia (Bojer) Raf
Tamarindus indica L.
Hevea brasiliensis Mull.Arg.
Plerocarpus Indicus
Acacia auriculiformis

1253

ลาดับ ชื่อวงศ์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
LEGUMINOSAE
LEGUMINOSAE
LYTHRACEAE
MALVACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MIMOSOIDEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
APPILIONOIDEAE
OXALIDACEAE
PALMAE
PHYLLANTHACEAE
PINACEAE
RUTACEAE
SAPAINDACEAE
SAPOTACEAE
TILIACEAE
VERBENACEAE

ชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

มะขามเทศ
ราชพฤกษ์
ขี้เหล็ก
แค
สีเสียดเหนือ
พิมาน
อินทนิลบก
งิ้ว
กระท้อน
สะเดา
มะฮอกกานี
จามจุรี
โพธิ์
ขนุน
ข่อย
ไทร
ฝรั่ง
ชมพู่
ยูคาลิปตัส
ทองกวาว
มะเฟือง
ตาล
มะยม
สนสามใบ
ส้มโอ
ลาไย
พิกุล
ตะขบ
สัก

Pithecellobium dulce
Cassia fistula
Senna siamea Lam.
Sesbania grandiflora Desv.
Acacia catechu (L.f.) Willd.
Acacia harmandiana
Lagerstroemia macrocarpa Wall
Bombax ceiba L.
Sandoricum koetjape
Azadirachta indica
Swietenia macrophylla King.
Samanea saman
Ficus religiosa L.
Artocarpus heterophyllus
Streblus asper Lour.
Suregada multiflorum Baill.
Psidium guajava L.
Syzygium samarangense
Eucalyptus citriodora Hook.
Butea monosperma Kuntze.
Averrhoa carambola L.
Borassus flabellifer L.
Phyllanthus acidus L.
Pinus kesiya Royle ex Gordon.
Citrus maxima Merr.
Dimocarpus longan
Mimusops elengi Linn.
Muntingla calabura L.
Tectona grandis L.f
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องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
หลักการ คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพพรรณไม้ ทาผัง
ภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณ รู้ค่า ของ
พืชพรรณ
ลาดับการเรียนรู้
1. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้
2. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่
3. พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้
4. กาหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
5. กาหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก
6. ทาผังภูมิทัศน์
7. จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก
8. การปลูก และดูแลรักษา
9. ศึกษาคุณ ประโยชน์ของพืชพรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ด้านหลังอาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี
เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา เพื่อจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการปรับ
พื้นที่ ล้อมรั้ว ซึ่งจะมีการคัดเลือกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทของมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นนามาปลูก
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ภาพที่ 14 บริเวณด้านหลังอาคาร 12 ที่จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์
สรุปแบบสอบถามโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2558
จากการสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จานวน 101 คน พบข้อมูลดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ : เพศชายจานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.85) ของผู้ให้ข้อมูล ส่วนเพศหญิงจานวน 86
คน (คิดเป็นร้อยละ 85.15) ของผู้ให้ข้อมูล
2. สถานะ : ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จานวน 89 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.12) รองลงมา
คืออาจารย์ จานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.89) และบุคลากรจานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ
0.99)
3. วุฒิการศึกษา : ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 90 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 89.11) และสูงกว่าระดับปริญญาตรี 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.89)
4. อายุ : ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.03) และ
อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.97)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ
พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีความพึงใจต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์ระหว่างมากหรือดี-มากที่สุดหรือ
ดีมาก ทั้งนี้จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการสุดอยู่ระดับมาก
หรือดี ร้อยละ 60.40 แสดงข้อมูลดังตารางที่ 4 และนอกจากนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรชีวภาพและกายภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด คือ 4.52 + 0.56
แสดงข้อมูลในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 สรุปผลความพึงพอใจของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ
รายละเอียด
1. กระบวนการ ด้านความรู้ความเข้าใจ
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
1.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณมากขึ้น
1.4 นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.5 นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
1.6 นักศึกษามีเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
2. กระบวนการ ด้านความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ (%)
5
4
3
2

1

29.70 60.40 8.91

0.99 0.00

44.55 44.55 9.90

0.99 0.00

43.56
51.49
57.43
56.44

1.98
0.99
0.99
0.00

47.52
37.62
31.68
39.60

6.93
9.90
9.90
3.96

0.00
0.00
0.00
0.00
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รายละเอียด
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
2.1 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
2.2 การดาเนินงานเป็นระบบและมีขึ้นตอนชัดเจน
2.3 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.5 ความเหมาะสมของสถานที่
2.6 ความเหมาะสมของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
2.7 ความเหมาะสมของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 ด้านการนาความรู้ไปใช้
2.8 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง/
หรือปฏิบัติงาน
2.9 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อื่น
2.10 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้

ระดับความพึงพอใจ (%)
5
4
3
2

1

36.63
47.52
47.52
41.58

0.00
0.00
0.00
0.00

49.50
39.60
37.62
43.56

13.86
11.88
14.85
13.86

0.00
0.99
0.00
0.99

41.58 40.59 16.83 0.99 0.00
31.64 45.54 18.81 0.00 0.00
35.64 45.54 18.81 0.00 0.00
50.50 39.60 9.90

0.00 0.00

41.58 52.48 5.94
53.47 39.60 6.93

0.00 0.00
0.00 0.00

หมายเหตุ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ากว่ามาตรฐาน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการฯ
รายละเอียด
N
1. กระบวนการ ด้านความรู้ความเข้าใจ
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 101
ของโครงการ
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
101
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
1.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณมาก 101
ขึ้น
1.4 นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 101
1.5 นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
101
1.6 นักศึกษามีเกิดจิตสานึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช 101
และทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ

x

SD

ผลการประเมิน

4.19 0.63 พึงพอใจระดับมาก
4.34 0.70 พึงพอใจระดับมาก
4.33 0.59 พึงพอใจระดับมาก
4.40 0.71 พึงพอใจระดับมาก
4.46 0.71 พึงพอใจระดับมาก
4.52 0.56 พึงพอใจระดับมาก
ที่สุด
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รายละเอียด
2. กระบวนการ ด้านความพึงพอใจ
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
2.1 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
2.2 การดาเนินงานเป็นระบบและมีขึ้นตอนชัดเจน
2.3 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
รายละเอียด
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.5 ความเหมาะสมของสถานที่
2.6 ความเหมาะสมของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
2.7 ความเหมาะสมของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 ด้านการนาความรู้ไปใช้
2.8 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง/
หรือปฏิบัติงาน
2.9 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อื่น
2.10 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้

N

x

SD

ผลการประเมิน

101
101
101
101
N

4.24
4.34
4.33
4.26
x

0.68
0.72
0.72
0.73
SD

พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
ผลการประเมิน

101 4.23 0.76 พึงพอใจระดับมาก
101 4.05 0.81 พึงพอใจระดับมาก
101 4.17 0.72 พึงพอใจระดับมาก
101 4.41 0.66 พึงพอใจระดับมาก
101 4.36 0.59 พึงพอใจระดับมาก
101 4.47 0.62 พึงพอใจระดับมาก

หมายเหตุ เกณฑ์เฉลี่ยคะแนน: 4.50 – 5.00 = มากที่สุด 3.50 – 4.49 = มาก 2.50 – 3.49 = ปานกลาง
1.50 – 2.49 = น้อยมาก 1.00 – 1.49 = น้อยมาก

ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ
1. ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้ประสบการณ์การสารวจทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งเกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. รู้จักชื่อพรรณไม้เพิ่มเติม และรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณต่างๆ ของต้นไม้และชนิด
3. ควรมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้นานกว่านี้ เพื่อความสมบูรณ์ของงาน และจะได้ศึกษาพันธุ์พชื ได้
ละเอียดกว่านี้
4. อยากให้ช่วยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเขตส่วนบุคคล (บ้านพักอาจารย์) ให้รับทราบ ยินยอม
และให้ความร่วมมือในการสารวจ
5. ควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจานวนคน เพื่อความรวดเร็วของงานด้วย และความ
แม่นยาในการเก็บข้อมูล

1259

ดำเนินงำนโดยกรุงเทพมหำนคร
 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่อ งใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย
ดาเนินการรวบรวมพรรณไม้เพือ่ การจัดแสดง พรรณไม้แห้ง (Herbarium) ที่เก็บตัวอย่างจาก
สวนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร จานวน 100 ชนิด
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ดำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
 การเพิ่มศักยภาพการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลการดาเนินงาน
ให้บริการเยี่ยมชม ปีงบประมาณ 2558 จานวน 496,653 คน เฉลี่ย 41,387 คนต่อเดือน

