โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ใบสมัครสมาชิก“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
1.1กาหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.2 รายงานการประชุม
1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทั้งหมดในสถานศึกษา
1.2.2 บันทึกการประชุม
1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดาเนินการการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เห็นชอบเป็น
เอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารหมายเลข 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
เอกสารหมายเลข 2 แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนอง
พระราชดาริ
เอกสารหมายเลข 3 บันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
เอกสารหมายเลข 4 สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้งสถานศึกษา
เอกสารหมายเลข 5 รายงานการประชุมของสถานศึกษา
3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทางไปรษณีย์ หรือโดยตรง จ่าหน้าซองเอกสาร
ถึง ศึกษาธิการจังหวัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
มือถือ 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2281-7999 ต่อ 2221

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm

1. จัดประชุมผู้ทเี่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา
1.1 กาหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานศึกษา กาหนดวาระการประชุม และเชิญประชุมผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับสถานศึกษา เพื่อรับทราบและพิจารณา
เรื่อง การสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยประธานในที่ประชุมนาเสนอ เพื่อรับทราบและพิจารณา ตาม
ตัวอย่างวาระการประชุม
(ตัวอย่าง) วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ที่มาและความสาคัญในการสนองพระราชดาริฯ
1.2 พระราชดาริฯ บางประการ
1.3 สรุปแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
2.2 การจัดเอกสารประกอบการสมัคร
2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดาเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ

1.2 รายงานการประชุม
สถานศึกษา แสดงองค์ประกอบของรายงานการประชุม ดังนี้
1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทั้งหมดในสถานศึกษา และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
1.2.2 บันทึกการประชุม
1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดาเนินการการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

ตัวอย่าง รายงานการประชุมสถานศึกษา
รายงานการประชุม.........................................
ครั้งที่....................................
วันที่.............................เดือน.............................. พ.ศ. ...........................
ณ.................................................................
ผู้มาประชุม
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ตาแหน่ง..................................................................
เริ่มประชุมเวลา........................น.
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ที่มาและความสาคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสาคัญและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรัก ษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นาพรรณไม้จ ากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวน
จิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้า
การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดาริกับ นายแก้วขวัญ
วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุ รักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ
สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับ

เลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สานักพระราชวังดาเนินการจัดสรร
งบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดาเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดาเนินงาน
อพ.สธ. ดาเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่ห กนี้ มี แนวทางดาเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญได้แก่ (1) การน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องดาเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2)
ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพื่อการบริหาร
จัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทาขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริเข้ามามีสว่ นร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีแนวทางดาเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการทางานเข้าไปสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่
ในสถานศึกษาดาเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรของประเทศไทย
ในปัจ จุบันทั่วโลกที่เ ห็นตระหนัก ถึง ภัยธรรมชาติที่ มี มากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่ สามารถสื่อสารได้อย่างฉับ ไว
สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดัง กล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สดุ คือสาเหตุของการเกิดสิง่ เหล่านั้น อันได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่
กาลังถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสาคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่ง ยืน ตระหนักถึงความ
สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่
ทรัพยากรต่างๆ กาลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลทาให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สารวจพบสูญพันธุ์ไป จาก สิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนทาลาย แต่ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย

ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมู ลจากหน่วยง าน
ราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าในส่วนของทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพื้นที่ประเทศ และเป็น
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ และพบว่ายังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และ
ถูกทาลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้นที่ป่าของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25%
ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทา
วิจัยและนาไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และตารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลัก
แห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่ง ในจ านวนยาเหล่านั้นจาเป็นต้องใช้ส มุนไพรที่เ ป็นพืชวัตถุ
มากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับ ธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิ ปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมี
ทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องทาให้เกิด
การสื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ นาไปสู่ความมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559)
ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดั งกล่าว และมุ่งเน้น
การสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลาย
หน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและนาไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหา
การทาลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทาประมง การ
บริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่จะนาไปสู่การทาลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
จากคาสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 62/2559 มีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559
เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกาหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทา
หน้าที่ในการกาหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกากับ
และติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
เอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และกาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์
และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทาง
ทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น

อพ.สธ. จึง ติดตามและประสานงานในมิ ติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการสร้างความ
ตระหนักนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศที่นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และนาไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้การน้อมนา พระราชกระแส
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง
1.2 พระราชดาริบางประการ
“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเต็ ล จังหวัด
เชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรัก ษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิ ด
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยาว”
“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หาวิธีการที่จะทาให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนาไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ
สาหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆทาได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลาด”
“วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การรักในทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทาได้โดยก่อให้เกิดความรักความ
เข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทางาน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทาให้เกิดประโยชน์ได้ ”
“เคยแนะนาโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจ
ทาให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทาให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคาประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษา
งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ท รัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียน
ปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร”
“ ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มา เห็ นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย ทาอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการทา
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”
1.3 แนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

- วัตถุประสงค์
- เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
- แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดาเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
1. ทรัพยากรภายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
- กรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน 8 กิจกรรม
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3. กรอบการสร้างจิตสานึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
- วิถี อพ.สธ.
ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน
- มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
- พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้
พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ทา รู้จา พัฒนาด้วยความยั่งยืน
พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง
- สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฎิบัติ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for
all all for one) one=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว one=อพ.สธ.
- มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้ อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือ
ที่คอยกากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงานย่อมสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้น
คุณธรรมอื่นๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติแต่
ละศาสนาที่ตนเองนับถือ สานักงานหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า

- การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อยู่ในกรอบการดาเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร คือ งานสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากรชีวภาพ และ
กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญา

แผนภาพสรุปกระบวนการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ การดาเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการดาเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปี การศึกษาละ
1 ครั้ง
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
1.1 การกาหนดพื้นที่ และการสารวจพรรณไม้
1.2 การทาผังพรรณไม้
1.3 การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
1.4 การทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วน
1.5 การทาทะเบียนพรรณไม้
1.6 การทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
2.1 การสารวจสภาพภูมิศาสตร์และการศึกษาธรรมชาติ
2.2 กาหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก และกาหนดการใช้ประโยชน์
2.3 การทาผังภูมิทัศน์
2.4 การจัดหาพรรณไม้ และการปลูกพรรณไม้
2.5 การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
3.1 การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม้
3.2 การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา)
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
4.1 รวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระสาคัญ และจัดเป็นหมวดหมู่
4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ
องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
5.1 การนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน
5.2 การเผยแพร่องค์ความรู้
5.3 การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่
3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.3 บุคลากร และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 ผลการดาเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และผู้เรียน ดีเป็นที่ยอมรับ
ระดับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1. ป้ายสนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิ ต
ด้วยจิตสานึกของครูและเยาวชน
3. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 : เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 3 : เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บน
ฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
2.1.1 จัดประชุมผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับสถานศึกษา จานวน............ครั้ง จานวน ...... คณะ (สถานศึกษาได้มี
การประชุมหารือ เพือ่ พิจารณาในการเข้าร่วมสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของคณะผู้บริหารและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา จานวนครั้ง จานวนคณะ)

2.1.2 จัดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ ในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนอง
พระราชดาริ
เอกสาร 3 บันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
เอกสาร 4 สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้ง
สถานศึกษา
เอกสาร 5 รายงานการประชุมของสถานศึกษา
2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดาเนินการ)
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณากระบวนการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ประธานในที่ประชุม สอบถามผูเ้ ข้าประชุมเห็นชอบ สถานศึกษาในการเข้าร่วมสมัครเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสรุปจานวนผู้ลงมติ จานวน...........เสียง (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์)
ได้แจ้งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้ที่ประชุมได้ทราบกันทั่วทุกท่าน มีมติดังนี้
1. (
2. (

) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ
) พร้อม
( ) ยังไม่พร้อม
2.1 ( ) ผู้บริหารพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.2 ( ) ผู้บริหารพร้อมทีจ่ ะประสานกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.3 ( ) ผู้บริหารพร้อมทีจ่ ะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(ตัวอย่าง) แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา..................น.

( ลายมือชื่อ )
(...............................................)
(ผู้จดรายงานการประชุม)
( ลายมือชื่อ )
(..............................................)
(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารหมายเลข 1
1. หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ตัวอย่าง

ที่.............................

..............................................................
วันที่.......................................................

เรื่อง ขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
เรียน ผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาทีจ่ ะร่วมสนองพระราชดาริ
๒. บันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
๓. สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้งสถานศึกษา
๔. รายงานการประชุมของสถานศึกษา
ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปัก ทรัพยากร สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูกรักษา
ทรัพยากร อนุรัก ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมู ลทรัพยากร วางแผนพัฒนาทรัพยากร สร้างจิตส านึกในการ
อนุรัก ษ์ ท รัพยากร และกิ จ กรรมพิ เ ศษสนับ สนุนการอนุรักษ์ ท รัพยากร โดยที่กิ จ กรรมสร้างจิต สานึก ในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากร มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการให้ความรู้ การศึกษา และสามารถ
นาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจากการประชุมครู-อาจารย์ของสถานศึกษา จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และดาเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(อธิการบดี/ผู้อานวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่)
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2. แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดาริ
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา …………..……………………………………………สังกัด…………………………..........................................................
ที่อยู่ ...............……………………………………………………………………………………………….......................................................
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………........................................................
โทรสาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Website ของสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………......………..
E-mail address…………………………………………………………………………………………..........................................................
ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข…..…..…อยู่ช่วงระหว่าง………….………….ถึง….……………หลักกิโลเมตรที.่ ..……............................
พิกัด ตาแหน่งที่ตั้ง (GPS) ...................................................................................................................................................
2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ขนาดพื้นที่ของสถานศึกษาโดยประมาณ(ไร่/งาน/ ตารางวา)……………………………….จานวนอาคารเรียน………………………
สภาพทางภูมิศาสตร์ (ลักษณะพื้นที่ ดิน แหล่งน้า อื่น ๆ)………………………………...……………………………………………………..
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ………………………………………………………………………………..…………………………………………….
จานวนพืชพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่มอี ยู่เดิม (โดยประมาณ)………………………………………………………………..………………………
3.ข้อมูลบุคลากร
ชื่ออธิการบดี/ผู้อานวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่……………………………………………………………………………………………….
จานวน ครู- อาจารย์ ….…………………………………… จานวนเจ้าหน้าที…่ …………………………………………………………………..
จานวน นักเรียน/นักศึกษา…………………………..…………………………………………………………………………………………………..
จานวน ชั้นเรียน 1. ระดับอนุบาลศึกษา…………………….. ห้อง จานวนนักเรียน……………………………………..คน
2. ระดับประถมศึกษา…………………….. ห้อง จานวนนักเรียน……………………………………..คน
3. ระดับมัธยมศึกษา……………….…..….. ห้อง จานวนนักเรียน……………………………………..คน
4. ระดับอาชีวศึกษา.…………...………….. ห้อง จานวนนักศึกษา……………………………………..คน
5. ระดับอุดมศึกษา…………...…………….. ห้อง จานวนนักศึกษา……………………………………..คน
จานวนสาขาวิชา / หมวดวิชา…………………ประกอบด้วย………………………………………………….............................................
รายชื่อครู – อาจารย์ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้ประสานงาน ชื่อ - สกุล……………..…………..……….............................................
ตาแหน่ง……………………….เบอร์โทรศัพท์.............................................. E-mail address………………………………………………
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์
( ) มี จานวน ............................. เครื่อง
( ) ไม่มี
มี Internet ใช้หรือไม่ ( ) มี จานวน ............................. เครื่อง
( ) ไม่มี
ความสะดวกในการใช้ Internet ( ) สะดวก
( ) ไม่สะดวก
( ) อื่นๆ.............................
ระบบที่ใช้ ( ) สายโทรศัพท์ ( ) Leased Line
( ) จานดาวเทียม
ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล (ช้า/เร็ว) ระบุความเร็ว เช่น 2.5 Mb 11 Mb……. ( ) ธรรมดา ( ) Hi-speed
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3. บันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
วัน / เดือน / ปี ที่ดาเนินการสารวจพรรณไม้…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………..สังกัด…………………………………………………………………….
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อครู - อาจารย์ผู้ประสานงานการสารวจบันทึก ชื่อ- สกุล…………………………...........................................................……...
ตาแหน่ง………………………………....................................................................................................................……………………
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ที่ได้สารวจเบือ้ งต้นในสถานศึกษา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อท้องถิ่น

ลักษณะวิสัย

ประโยชน์พื้นบ้าน

หมายเหตุ 1. ถ้ายังไม่ทราบชื่อ ให้สารวจและบันทึกลักษณะเด่น เช่น สีดอก การมีหนาม มียาง หรือมีการ
ใช้ประโยชน์ลงในแบบสารวจมาด้วย
2. ถ้าทราบประโยชน์ให้ใส่มาด้วย ถ้ายังไม่ทราบให้ว่างไว้

ตัวอย่าง : แบบบันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบือ้ งต้นในสถานศึกษา
วัน / เดือน / ปี ที่ดาเนินการสารวจพรรณไม้ ……………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………….สังกัด…………………………………………………………………….
ที่อยู…่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการสารวจบันทึก ชื่อ……………………………....……ตาแหน่ง……………………………………………………
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ที่ได้สารวจเบือ้ งต้นในสถานศึกษา ดังนี้
ลาดับ
ชื่อท้องถิ่น
1 มะเฟือง
2 ตะแบก
3 มะพร้าว

ลักษณะวิสัย
ไม้ต้น
ไม้ต้น
ปาล์ม

4

ตาล

ปาล์ม

5
6
7
8
9
10
11
12

กวาวเครือ
ไผ่น้าเต้า
บัวหลวง
ชายผ้าสีดา
กล้วยไม้ดิน
กก
(ยังไม่ทราบชื่อ)
(ยังไม่ทราบชื่อ)

ไม้เลื้อย
ไผ่
ไม้ล้มลุก
เฟิร์น
กล้วยไม้
ไม้ล้มลุก
ไม้ต้น

ประโยชน์พื้นบ้าน
รับประทานผล สมุนไพร
ไม้ประดับ เครื่องเรือน
รับประทานผล ก้านใบใช้ทาไม้
กวาด
รับประทานผล ใช้เนื้อไม้ทา
เฟอร์นเิ จอร์ เครื่องเรือน
สมุนไพร
ไม้ประดับ
สมุนไพร
ไม้ประดับ
เครื่องจักสาน
สมุนไพร
หมอพื้นบ้าน ใบแห้งต้มทายาแก้ไข้

หมายเหตุ 1. ถ้ายังไม่ทราบชื่อ ให้ทาการสารวจและบันทึกบอกลักษณะเด่น เช่น สีดอก การมีหนาม มียาง หรือมีการ
ใช้ประโยชน์ลงในแบบสารวจมาด้วย
2. ถ้าทราบประโยชน์ให้ใส่มาด้วย ถ้ายังไม่ทราบให้ว่างไว้
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4. สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้งสถานศึกษา
(เอกสารที่ระบุว่าสถานศึกษาตั้งอยู่ ที่ดินประเภทไหน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่ดินบริจาค ที่ดินของวัด ที่ดิน
สาธารณประโยชน์)
1. สถานศึกษาถือเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1.1 ให้สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 ชุด
2. สถานศึกษาไม่ได้ถือเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น ที่ดินของวัด ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น
2.1 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทาหนังสือถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการศึกษา
2.2 เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือถึงสถานศึกษา อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
2.3 สถานศึกษาสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 ชุด
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5. รายงานการประชุมของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. วาระการประชุม
2. บันทึกรายงานการประชุม และมติทปี่ ระชุม (เห็นชอบและพร้อมดาเนินการ) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้บริหารสถานศึกษา
3. หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทางไปรษณีย์ หรือโดยตรง จ่าหน้าซองเอกสาร
ถึง ศึกษาธิการจังหวัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
มือถือ 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2281-7999 ต่อ 2221
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร
สมาชิก
2.1 เอกสารครบ/สมบูรณ์
- อพ.สธ. ประสานผูป้ ระสานงานของสถานศึกษา เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก และดาเนินการส่ง
หนังสือตอบรับการตอบรับเป็นสมาชิก พร้อมแจ้งลาดับสมาชิกของสถานศึกษา
2.2 เอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์
- อพ.สธ. ประสานผูป้ ระสานงานของสถานศึกษา จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน หลังจากที่
ได้รับการประสานงาน และแจ้งสถานะการสมัครสมาชิก ที่ Website
http://www.rspg.or.th/botanical_school/sch_subscribe_status.html
- กรณี ไม่ได้รับการประสานงานและส่งเอกสารเพิม่ เติมจากสถานศึกษา ภายใน 30 วัน
สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดส่งเอกสารใหม่ เพื่อให้การสมัครสมาชิก ถูกต้อง และสมบูรณ์

