ความเป็ นมาและแนวคิดในการจัดทา
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริ บางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
“การสอนและอบรมให้เด็กมี จิตสานึกในการอนุรักษ์ พืชพรรณนัน้ ควรใช้วิธีการปลูกฝั งให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิ ดความปิ ติ ที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการ
สอนการอบรมที ่ให้เกิ ดความรู้ สึกกลัวว่าหากไม่ อนุรักษ์ แล้วจะเกิ ดผลเสี ย เกิ ดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้
เด็กเกิ ดความเครี ยดซึ่งจะเป็ นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ได้ ดาเนินงานสนองพระราชดาริ จัดตัง้
งาน“สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน” เพื่อเป็ นสื่อในการสร้ างจิตสานึกด้ านอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช โดยให้ เยาวชน
นันได้
้ ใกล้ ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้ เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ พืช
พรรณต่อไป
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริ บางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พนั ธุกรรม
"การสอนและอบรมให้ เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ พืชพรรณนัน้ ควรใช้ วิธีการปลูกฝั งให้ เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิ ติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้ วิธีการ
สอนการอบรมที่ให้ เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์ แล้ วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้
เด็กเกิดความเครี ยด ซึง่ จะเป็ นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ได้ ดาเนินงานสนองพระราชดาริ
จัดตัง้ "งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน" เพื่อเป็ นสื่อในการสร้ างจิตสานึกด้ านอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช โดยให้
เยาวชนนัน้ ได้ ใกล้ ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้ เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
ในปี พ.ศ.2547 สานักสวัสดิการสังคมโดยสานักงานสวนสาธารณะ ได้ รับอนุมตั ิโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่ อสนองพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพสยามบรมราช
กุมารี ในโครงการอนุรักษ์พนั ธุ์กรรมพืช โดยมีเป้าหมายคือโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตละ 1 โรงเรี ยน
รวมทัง้ สิ น้ 50 เขต โรงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณาลัย ได้ รั บ คัด เลื อ กให้ เป็ นโรงเรี ย นน าร่ อ งด าเนิ น การสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย เห็นความสาคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน จึงได้ สมัครเข้ า
เป็ นสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 การดาเนินงานอิงรูปแบบของ "สวนพฤกษศาสตร์ " โดยมีการ มี
การรวบรวมพรรณไม้ ต่อเนื่อง มี การบันทึกรายงานข้ อมูลมีมุม สาหรับศึกษาค้ นคว้ า และมี การนาไปใช้
ประโยชน์เป็ นสื่อการสอนในวิชาต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างจิตสานึกให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้
2. เพื่ อให้ โรงเรี ยนเป็ นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้ อมูลพรรณไม้ และการเก็ บ รักษาเพื่ อ
ประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สชู่ มุ ชน
3. เพื่อใช้ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ โดยฝึ กทักษะการสังเกต
เรี ยนรู้ตงค
ั ้ าถามและหา คาตอบเป็ นข้ อมูลสะสมอันจะก่อให้ เกิดความรู้และเชี่ยวชาญในพรรณไม้ นนั ้
วิธีการดาเนินงาน
1. การจัดทาป้ายชื่อ
ในขันแรกป
้
้ ายชื่อเป็ นชื่อพื ้นเมือง จากนันให้
้ นกั เรี ยนทาป้ายข้ อมูลชัว่ คราวโดยค้ นคว้ าข้ อมูลการใช้
ประโยชน์ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ ต้ นที่ไม่สามารถหาข้ อมูลได้ จะจัดทาตัวอย่างพรรณไม้ แห้ ง พรรณ
ไม้ ดอง ส่งไปโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช ฯ เพื่อให้ นกั พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช จาแนกหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ และข้ อมูลต่าง ๆ
2. การรวบรวมพรรณไม้ เข้ าปลูกในโรงเรี ยน
มีการรวบรวมพรรณไม้ เข้ าปลูกในโรงเรี ยนโดยจัดเป็ นกลุม่ ในปี การศึกษา 2547 และมีการจัดทา
แผนผังพันธุ์ไม้ เพื่อแสดงตาแหน่งต้ นไม้ ในโรงเรี ยน

3. การศึกษาข้ อมูลด้ านต่าง ๆ
นักเรี ยนศึกษาข้ อมูลพันธุ์ไม้ ด้ านชีววิทยา นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และการใช้ ประโยชน์ในท้ องถิ่น
ในสมุดบันทึกข้ อมูลพันธุ์ไม้ ของงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช ฯ

4. การเขียนรายงาน
นักเรี ยนเขียนรายงานผลการศึกษาพันธุ์ไม้ และเก็บข้ อมูล เพื่อประโยชน์ในการค้ นคว้ าของนักเรี ยน
และบุคคลทัว่ ไป เป็ นการศึกษาต่อเนื่องและทาให้ เกิดผู้เชี่ยวชาญของพืชชนิดนัน้ ๆ

5. การนาไปใช้ ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
มีการนาพืชในสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนไปใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอน โดยบูรณาการทุกกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย เน้ นการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
และชีวภาพ

