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บทท่ี ๒ 
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธกุรรมพืช 

 
๒.๑ พระราชดําร ิ
 
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม 
        “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงให
เด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  
การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิด
อันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”  
 
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก 

 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกบัสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 การนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติมใหเดก็รูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด 
 ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ควรนําตัวอยางดิน หนิ แร มาแสดงไวในหองพิพิธภณัฑพืชดวยเพราะใน

จังหวดัตาก มหีิน แร อยูมากชนิด 
 
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสติ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
   ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจพืชพรรณตางๆ เกิดความสงสัย ตั้งคําถาม
ตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนําไปสูการศึกษา ทดลอง คนควาวิจัย อยางงายๆ สําหรับ
โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีนัก  หากอาจารยโรงเรียนตางๆ ทําไดดังนี้  ก็จะชวย
ใหเด็กเปนคนฉลาด 
 
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา กรุงเทพฯ 

 พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
บริหารผูรวมสนองพระราชดําริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝาทูลละอองพระบาทในการประชุมประจําป
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

“ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้  ดังที่ได 
กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง ๕ ปแลว และคิด
กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก ๕ ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง
ในเบื้องตนนั้น  ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้ก็
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คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว ส่ิงของไดมากเทาที่ควร แตวา
เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตางๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทางพืช 
เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถาศึกษา
สัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา นอกจาก
ทางกรมปาไมซ่ึงไดติดตอกันในครั้งแรก เบื้องตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตางๆ ตามปาเขา ดู
วาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตางๆ  ตามที่กลาวมาแลว
นี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน กรมปาไม กรม
วิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อ
ของพืชชนิดตางๆ เร่ืองการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิดความคิดขึ้นมาวา
นาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้น ไดทํางานในสวนของตนอยางไร ยกตัวอยางเชน พืช ก็ได
ศึกษาพืชแตละแหง ไดรวบรวมนั้นชื่อตางกันหรือซํ้ากันอยางไร เพื่อที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศ
นั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปนเรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา 
คนๆ เดียวหรือสถาบันๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามีหลายๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุม
ก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นาเสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวา
อยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการคนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา ๑ 
ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริงแลวถาจะเอางานทุกสิ่งทุกอยางมาสุมกัน
ยอมจะไมพอ พื้นที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัดที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึงได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตางๆ ที่ 
ดร.พิศิษฐฯ ไดกลาวเมื่อสักครูนี้ ซ่ึงงานที่กลาวถึงนี้ก็เปนงานที่หนวยงานราชการตางๆ ไดทํามาแลว
เปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการได
ประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกันแนนอนวาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํา
กันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกันวาอันนี้งานนี้ใครจะทํา หรืองานที่หนวยโครงการ
ทางดานสํานักพระราชวังเคยทําอยู แตวาเมื่อมีหนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว 
ทางสํานักพระราชวัง ก็คิดวานาจะตัดไดในสวนนั้นและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงาน
หรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซ่ึงเขาใจวาก็เปนการทันสมัยในปจจุบัน ซ่ึงประเทศคอนขางจะ
ฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงานที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการประหยัด
พลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในสวนนี้ ไมจําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงาน
อ่ืนทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตองมานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัด
อยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือวาทําไดไมตองเนนเรื่องความหรูหราหรือความ
สวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริงๆ และก็ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี 
  สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน
ภาคตางๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหผูเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักใน



 18 

ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดินนี้ก็คือ รักสิ่งที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็
ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม
และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตางๆ 
ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่วๆไปดวยวา นอกจากพืชพรรณ
แลว ส่ิงที่มีในธรรมชาติหรือส่ิงที่หาไดงายๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตางๆ ไดหลาย
อยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทย
การเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือ หรือแตงคําประพันธในเรื่องของ
พืชเหลานี้ได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่นๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐฯ ไดกลาว
มา ในที่นี้ที่ยังไมเคยกลาวคือเร่ืองของวิชาการทองถิ่น ซ่ึงเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู
แลว ที่วาจะใหผูเรียนไดศึกษาความรูทองถิ่น นอกจากความรูที่เปนมาตรฐานจากสวนกลางมาแลว 
แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถิ่นนั้นไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะ
การศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่น แตในดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขาง
นอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะให
เด็กผูเรียนปลูกปา หรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยางเดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขางๆ 
โรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคย
ออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรกๆ ที่เร่ิมทํางานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  ในชวงนั้น
ออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือเงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไม
มีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใชมากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักใน
ทองถิ่นนั้น เขาก็รูและก็มีช่ือพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง แมแตช่ือวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวา
ช่ืออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษาอยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทาง
อาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิม
เทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวาคนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แต
เห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืชพื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทํา
ใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปนทองถิ่นก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวัน
นั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการ
สงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซํ้าๆ 
ซากๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปนอยางยิ่งก็อาจจะเปนได อันนี้ที่ยกตัวอยางแสดงวาวิชาการนี้แตก
แขนงไปหลายอยาง และมีการศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถา
จะชวยกันจริงๆ นี้ ก็อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนนี้ก็ตองแบงหนาที่กันเพื่อที่จะแบงในดาน
ปริมาณงานที่ทําหรืองบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการสั่งสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามี
ความคิดพุงแลนอะไรตางๆ นานา ก็คิดได แตถึงตอนทําจริง มีขั้นตอนเหมือนกัน การใชคนใหทํา
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อะไรนี่ ก็ตองคิดถึงกระบวนการวา จะไปถึงเปาหมายที่เราตองการนั้น จะตองใชทั้งเงินใชทั้งเวลา ใช
ทั้งความคิดความอานตางๆ ซ่ึงจะไปใชใครทําก็ตองใหแนใจวา เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแตวา
ภารกิจมากมีเวลาจะทําใหเทาใด หรือเขาอาจทําใหดวยความเกรงใจเราแลววาทีหลัง อยางนี้เปนตน 
ก็บอกวาไมเปนไร เพราะวาเวลาทําอะไรก็มิไดบังคับ ก็ขอเชิญเขารวมชวยกัน แตถาคนใดมี
ขอขัดของหรือมีขอสงสัยประการใด ก็ไถถามกันไดไมตองเกรงใจ เพราะถือวาทํางานวิชาการแบบ
นี้ไมเคยจะคิดวาโกรธเคือง ถาใครทําไมได ไมไดก็แลวไป ก็ทําอยางอื่นทําอยางนี้ไมได ก็ตองทําได
สักอยาง คิดวาโครงการนี้ขั้นตอนตอไป อาจจะตองดูเร่ืองเหลานี้ใหละเอียดยิ่งขึ้น ใครทําอะไรได 
และประโยชนอาจจะมีอีกหลายอยาง เชน งานบางอยางหรืออยางพืชนี้จะมีประโยชนในเชิงธุรกิจ
ไดอีกก็มีดวยซํ้า ถาเราทราบสรรพคุณของเขาและนํามาใช ในสวนที่วาถาขยายพันธุแลวอันตราย 
คือ การขยายพันธุเหลานี้ก็อาจจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็
อาจเปนได ทั้งนี้ก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ ส่ิงที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และ
ยังมีเร่ืองที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเร่ืองเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เร่ืองของที่ดิน 
อาจจะตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษา
ในเรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ์หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เร่ืองเหลานี้
เปนเรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะ
เปนการจะจับผิดวาใครทําผิดใครทําถูก แตวางานโลกปจจุบันนี้ ทําอะไรก็รูสึกวาเรื่องการรักษา
มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ  เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ 
อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น
จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได  นี่ก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้” 
 
วันท่ี  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
  “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเร่ิมตนขึ้นราวป 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตางๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ และ
บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตางๆ 
บุคคลตางๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซํ้าซอน 
สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได  สวนโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพิ่งจะไดเดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา
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โรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมร่ืนมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของผูเรียนที่จริงตั้งแตเปน
เด็กเล็กๆ ช้ันอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหผูเรียนศึกษาถึงโลกของเรา 
เร่ืองของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาตินั้น ก็เปนสิ่งที่
งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกผูเรียนในดานตางๆ ได จึงเห็นวางานที่
คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตางๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็นาจะไดประโยชน
ดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตางๆ ขึ้นอยู ที่คนอื่นๆ นอกพื้นที่จะ
เขาไปศึกษาไดยาก ทั้งผูเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนอื่นๆ ผูเรียนก็อาจจะเรียน
จากผูปกครองของผูเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถิ่นวาพืชชนิดนี้คืออะไร  แลวก็ไดศึกษา
เปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ  นอกจากนั้น
การศึกษาเรื่องพืชพรรณ  นาจะเปนประโยชนตอผูเรียนในแงตางๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็
ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดานศิลปะในแงตางๆ อาจจะศึกษาหรือใช
เปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตางๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซ่ึงครูและ
ผูเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มีความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็
เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุกโรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึกลงในสื่อตางๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได 
จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปนประโยชนตอผูเรียนที่เขารวมโครงการ และผูเรียนใน
โรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และ
โรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐาน
ไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการที่จะจัดกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใช
ของที่งาย   และโรงเรียนที่อยูในลักษณะตางๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยาง
เต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา 
ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมไดรางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มี
ประโยชน ในการที่จะไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ที่ผูเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวา
เพิ่มพูนความรูตางๆ ในดานวิชาชีพ ซ่ึงผูเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน 
มีผูเรียนบางโรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพใน
อนาคตเปนตน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้งครูผูเรียนและ
ผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน” 
 
วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่อง DNA Fingerprint 

ทรงมีพระราชกระแส  ในเรื่อง “การดําเนินการ ใหมีการทํา DNA Fingerprint” 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ  ๑๖.๐๐  น. กับนายพรชัย จุฑามาศ  
ความวา 
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                 “ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา) มา  เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับชุมชน
นอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน  ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
ใหมีการทํา DNA Fingerprint  ในโรงเรียน” 
 
๒.๒ ความหมายของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตร  คือ แหลงที่รวบรวมพันธุพืชชนิดตางๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีหองสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ อาจ
เปนตัวอยางแหง ตัวอยางดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุพืชที่ทําการเก็บรวบรวมไวนั้น จะ
เปนแหลงขอมูลและเผยแพรความรู นอกจากนี้สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ  

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโรงเรียนที่ใชเพื่อการเรียนรูโดยมี 
พืชเปนปจจัยหลัก  ชีวภาพอื่นเปนปจจัยรอง กายภาพเปนปจจัยเสริม  และวัสดุ อุปกรณเปนปจจัย
ประกอบ                                                 
 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  คือ งานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู การสรางและปลูกฝงคุณธรรม การ
เสริมสรางปญญาและภูมิปญญา 
 
๒.๓ วัตถุประสงคของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากร 
 
๒.๔ ผลของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ๒.๔.๑ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากร 
 ๒.๔.๒ มีขอมูลการเรียนรูทรัพยากรที่สามารถสื่อกันไดทั่วประเทศ 
 ๒.๔.๓ มีคุณธรรมจริยธรรมเปนฐานของวิทยาการและปญญา 
 ๒.๔.๔ เกิดนักอนุรักษ พัฒนาบนฐานคุณธรรม 

๒.๔.๕ เสรมิสรางการเรียนรูบนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     ภาพที่ ๕ แผนภาพสรุปกระบวนการเรยีนรู งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 


