
      ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  5 ปีท่ีห้า ( ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 ) 
พรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ                     
                                                        ส านักพระราชวัง 
 
                 ตามที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมีพระราชด าริบางประการ เกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  "การสอนและอบรมให้เดก็มจีิตส านกึในการอนุรักษ์พชืพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝัง 
ให้เดก็เห็นความงดงาม  ความนา่สนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธกีารสอนการอบรมที่ใหเ้กิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เดก็เกดิความเครยีด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด ารจิัดตัง้งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นส่ือในการ
สร้างจิตส านึกดา้นอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม ้เห็นคุณค่า ประโยชน ์
ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พชืพรรณต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ใน
พื้นที่ของโรงเรียน  เป็นการจดัแหล่งการเรยีนรู้ท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของสิ่งมชีีวติ โดยเฉพาะต้นไม ้ตลอดจนส่ิงมีชวีิตอื่น ที่อยู่อาศยัสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้ทั้งหลาย และรวมถึง
ระบบนิเวศทีเ่กื้อกูลกันของธรรมชาตใินบริเวณนั้น  ชีวิตเด็กที่สัมพันธ์กับธรรมชาติจะเปิดโอกาสแห่งการแสวงหา
ความรู้จาก ประสบการณ์ตรงและสร้างความรื่นรมย์บ่มเพาะความอ่อนโยน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกบัชีวิตทัง้หลาย 
ซึ่งเป็น เพื่อนร่วมโลกเดียวกัน  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ "สวนพฤกษ 
ศาสตร"์ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชวีิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศกึษาต่อเนื่อง มีการเก็บตวัอย่างพรรณ
ไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเขา้มาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน บันทึกข้อมูลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม ้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชนเ์ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชา
ต่าง ๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาต ิเป็นไปตามความสนใจและความพร้อม 
ของโรงเรียน ด าเนินการดว้ยความสมัครใจไม่ใหเ้กิดความเครียด  การใช ้  "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน" เป็นส่ือ
ในการท่ีจะให ้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทัว่ไปได้มีความเขา้ใจ เห็นความส าคัญของพืชพรรณ เกิดความ
รัก หวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน   ซึ่งสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ได้พระราชทานพระราชด าร ิและแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน เป็นระยะๆ       ขณะนี้มีโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตัง้แต่ระดบัอนุบาล  ประถมศึกษา มัธยมศกึษา อาชวีศึกษา และระดับอุดม ศึกษา 1452 
โรงเรียน ( ณ วันท่ี 15 มิถุนายน   พ.ศ. 2554) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชด าริฯไดจ้ัด
มีใหก้ารฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีศูนยฝึ์กอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี    
                           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กับการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   จากพระราโชวาท   พระราช 
ด าร ิ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี “  การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรกัแผ่นดิน  
 รักส่ิงที่เป็นสมบัตขิองตวัเรา   การท่ีจะใหเ้ขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบตัิของเขานั้น ท าได้โดยก่อใหเ้กิด
ความรักความเขา้ใจ ถา้ใครไม่รู้จกักัน เราก็ไมม่ีความสัมพันธ ์ไมม่ีความผูกพันต่อกัน แต่วา่ถา้ใหรู้้จักสิ่งนั้นวา่
คืออะไร  หรือวา่ท างาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนส่ิงนั้น  วา่เป็นของตน และจะท าใหเ้กิดประโยชน์ได้ ” 



จะเห็นได้วา่การรักทรัพยากรนั้นไม่เฉพาะทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชวีภาพเทา่นั้น ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ก็เป็นสมบตัิ ที่ต้องรัก เขา้ใจ  เขา้ถึง และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ได้  “เคยแนะน าโรงเรียน
ต่างๆ   นอกจากพชืพรรณแล้ว     ส่ิงที่มใีนธรรมชาต ิส่ิงที่หาไดง้่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอน  ได้หลายอย่าง 
แม้แต่วชิาศิลปะกใ็ห้มาวาด รูปตน้ไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบ หรือเรื่องภาษาไทย   การเรยีงความ ก็อาจ
ท าให้เรื่องของการเขียนรายงานท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ ในเรื่องพชืเหล่านี”้  คือสามารถ
ใช้พืช และส่ิงธรรมชาติเป็นส่ือการเรียนการสอน  “ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไมใ่ชเ่ฉพาะให้นักเรยีนปลูกป่าหรือให้
อนุรักษ์ดิน ปลูกหญา้แฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดขู้างๆโรงเรียน วา่ที่น่ันมีอะไรอยู่  และต้นไม้ชื่อ
อะไร   เป็นอะไร ”  คือการไปสัมพันธ์กับชุมชน  ไม่ท าเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น    ในปี 2548 ทรงมีรบัส่ัง ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจติรลดา ““ ได้ไปกับ สมศ. มา  เห็นวา่โรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย  ท าอย่างไร  ใหชุ้มชนมา
ให้โรงเรียน   โดยเฉพาะนกัเรียน  ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืและให้มีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน  ”  
อีกทั้งในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 5 ปีท่ีห้า ( ตุลาคม 2554 –  
กันยายน 2559 ) ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ท่ีมี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นก าลัง  ได้พจิารณาแล้ววา่
การท าความเข้าใจกับองคก์ารบรหิารส่วนท้องถิ่น อันได้แก่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นหน่วยบริหารประเทศทีเ่ล็ก ที่สุด ที่ต้องดูแลการศกึษา  ดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม  ดูแลประโยชน์สุขของชมุชน  และมีภาระกิจในการท าแผนพัฒนาเกษตรของ
ชุมชน  ซึง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชวีภาพ  เศรษฐกิจสังคม 
ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อน าภิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้เป็น
มาตรฐานสากล   ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่มีบคุลากร  ดังนั้นจงึจ าเป็นต้องประสานกับชุมชน
และโรงเรียน   เมื่อพิจารณาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551  จะเห็นได้วา่ในสาระวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น น่ันคือจะต้องมีภูมปิัญญามา
ก ากับการใช้ประโยชน์ เช่นพืชผักพื้นเมือง  พืชสมุนไพร  และยังสามารถบูรณาการไปยงักลุ่มสาระสังคมส่ิงแวด   
ล้อม   
 

           
 
                    



                 
 
 

       
 
 

                         



 

                  บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในระยะ 5  ปีท่ีห้า ( ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 ) จึงไม่อยู่
เฉพาะในโรงเรียนท่ีมีผลต่อการเรยีนรู้เท่านั้น  ยังเป็นผล ประโยชน์ต่อชุมชน  ท้องถิ่น หากมีการท าความเขา้ใจ  
การจดั ท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจทรัพยากร รวมทัง้การศึกษาในรายละเอียดโดยใช้แนวทางการศึกษาพืช
ของ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ที่จะเกดิเป็นประโยชน์แท้ท่ีไดท้ั้งส่วนตวัและส่วนรวม  ที่จะเป็นฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง ที่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม แห่งชาติ 
แผนท่ี 11 ( พ.ศ.2555-59 )  ดังนั้นการท่ีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนจะเป็นก าลังส าคัญในการส ารวจฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และโรงเรียนท่ีได้รับเกยีรติบัตรสนอง
พระราช ด ารงิานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างใหก้บัโรงเรียนในต าบล  การน้ีโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ขอพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปดิการประชุมวชิาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดระหว่าง
วันท่ี 7- 11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี   และจะมีการจัดประชมุ  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ที่จังหวดันนทบุรีรับเป็นเจ้าภาพ ในปลายปี พ.ศ.2555  การ
จัดการประชุมในระดับภูมิภาคจะช่วยให้โรงเรยีนมีโอกาสมากขึ้น ในการได้รับพระราชทานป้ายสนอง
พระราชด าริ  เกียรติบตัรสนองพระราชด าริ งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการน า
โรงเรียนท่ีอยูใ่นต าบลนั้นๆ ได้ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่นต่อไป 
 

    
 
 


