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หลักการและเหตุผล :  

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย

รถยนต์ เมื่อเสด็จผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่มาก ทรงมีพระราชด าริจะ

สงวนป่าต้นยางนี้ไว้เป็นสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราช

ประสงค์ เพราะมีราษฎรเข้ามาท าไร่ท าสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการหาที่ใหม่ในอัตราที่

ไม่สามารถจัดได้ เมื่อไม่สามารถด าเนินการปกปักต้นยางนาที่อ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง 

โดยทรงเพาะเมล็ดยางที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 

หัวหิน และทรงน าต้นยางนาเหล่านั้นไปปลูกไว้ที่สวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้

จากภาคต่างๆทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิต

นักศึกษาแทนท่ีจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ 

 ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระต าหนักไพศาล

ทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งความส าเร็จของการใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ 

น าไปสู่การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ แล้วอนุรักษ์พันธุ์ไม้อีก

หลายชนิด ไดแ้ก่พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล 

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ในสภาวะปลอดเชื้อใน

อุณหภูมิต่ า เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนท าให้สามารถเก็บรักษาเนื้อเยื่ อขนุนที่อุณหภูมิ   

-196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว    



 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิด

ต่างๆโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต เมื่อขยายพันธุ์ได้ต้นที่

สมบูรณ์แล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท าการทดลองปลูกต้นหวายเหล่านั้นในป่ายางนาภายใน

สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริให้ทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนครอีกด้วย และนอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์หวายแล้ว ยัง

ได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์

พืชพรรณของประเทศและด าเนินการจัดสร้างเป็นธนาคารพืชพรรณ ส าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ด

และเนื้อเยื่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยทรงพระราชทานแนว

ทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ว่า ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทาน

แนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น

ความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การ

ใช้วิธีการสอนการอบรมแบบเดิมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่

ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริ จัดตั้ง

งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน

นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช

พรรณต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา

เป็นการย่อขนาดการด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์มาด าเนินการในพ้ืนที่เล็กๆ โดยรูปแบบของการด าเนินการ

คือการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึก

รายงานและข้อมูล  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน

ธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิด

ความเครียด มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เบื้องแรกต้องท าความเข้าใจในเรื่องแนวคิดแนวปฏิบัติว่า สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสวนของการใช้ประโยชน์ที่จะน ามาใช้เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการ

สอน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ มิใช่เป็นเพียงสวนประดับ สวนหย่อมหรือสวนสวยโรงเรียนงาม 

แต่เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุนสวนที่มีอยู่แล้ว หรือด าเนินการขึ้นใหม่ ซึ่งจะให้ความรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อม



ตามล าดับ เป็นงานที่จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จบ เพราะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็ก

รู้จักสังเกต เรียนรู้ ตั้งค าถามและหาค าตอบ เป็นข้อมูลสะสมอันจะก่อให้เกิดความรู้และผู้เชี่ยวชาญในพันธุ์ไม้

นั้นๆ รวมทั้งเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ไม้ที่เป็นประโยชน์ พืชสมุนไพร พืชผัก

พ้ืนเมือง เป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้พ้ืนที่นั้นเรียนรู้ เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ เกิดทั้ง

วิทยาการและปัญญา 

 จนถึงปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการสนอง

พระราชด าริฯ มากว่า 20 ปีแล้ว มีสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ใน 19 จังหวัด และ

จังหวัดอุดรธานี มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

อุดรธานี, โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ, โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา, โรงเรียนหนองหัวคูปวง

ประชานุเคราะห์, โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา, โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา, วิทยาลั ยอาชีวศึกษา, 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กระจายอยู่ตามอ าเภอ

ต่างๆทั่วจังหวัดอุดรธานี แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานส่วนใหญ่ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น 

ด าเนินการโดยผู้ไม่เชี่ยวชาญ โดยนักเรียน มีครูอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน าสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและ

ผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสนับสนุนทางวิชาการ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ที่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยฯได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปที่ศูนย์การเรียนสามพร้าว ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ขนาดใหญ่และยังคงมีส่วนของสวนป่าธรรมชาติที่ยังไม่ถูกบุกรุกและสงวนไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีด าริจัดท าโครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ บนพ้ืนที่ 250 ไร่ ทั้งนี้ นอกจากการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวจะด าเนินการภายใต้

มาตรฐานองค์ประกอบของการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ยังมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายที่สามารถสนองแนว

พระราชด าริฯ ขยายผลที่จะได้รับจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยทั่วไป กล่าวคือ การต่อยอดองค์ความรู้ที่

ได้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การขยายพันธุ์ พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดย

ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย, การจัดท าอนุกรมวิธานพืช, การ เก็บรักษาตัวอย่างพืช, การศึกษา

สารประกอบในพืชชนิดต่างๆ, การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพรรณพืชโดยระบบคอมพิวเตอร์, การจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่น, การจัดเก็บข้อมูลด้วยการจัดท าสมุดภาพเหมือน รวมทั้งการศึกษาเชิงลึกในเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย และมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถบูรณาการการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี การศึกษาดังกล่าว 



จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้ฝ่ายวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

และเมื่อสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประสบความส าเร็จ ก็จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาเรียนรู้ อบรม และให้ความรู้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ผู้สนใจทั่วไป โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆที่อยู่รอบๆ หรือในเขตใกล้เคียงได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ก่อให้เกิด

เครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. สร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงได้ทั่วประเทศ 

4. สร้างแหล่งทรัพยากรที่สามารถน าไปศึกษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์ 

 
ชนิด 
 
ระดับ 

 
ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 
 
ระดับดี 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่อง

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากในประเทศ

และต่างประเทศ 

2. ได้สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติแก่บุคคลที่ได้มาศึกษา

เรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

3. ได้ร่วมสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในเรื่องการ

อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้อยู่เป็นสมบัติของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการท างาน 



1. เตรียมพื้นท่ีในศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

2. ด าเนินการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

2.1 การท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

2.2 การน าพืชพรรณไม้เข้าปลูกเพ่ิม ได้แก ่พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์, พันธุ์ไม้หายาก, สมุนไพร, พรรณ

ไม้ไทยและพรรณไม้ในวรรณคดีไทย 

2.3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

2.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

2.5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

3. การน าทรัพยากรพันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์ไปศึกษาต่อยอด อาทิ 

3.1 การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

3.2 การศึกษาองค์ประกอบหรือสารส าคัญในพืชบางชนิด 

3.3 การศึกษาอนุกรมวิธานพืช 

3.4 การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือโรงเรียนต่างๆ 

3.5 การจัดท าสมุดภาพเหมือนพืชชนิดต่างๆ 

3.6 การจัดเก็บตัวอย่างพืชไว้ในธนาคารพืชพรรณ  

3.7 การสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น 

3.8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในสวนพฤกษศาสตร์ 

3.9 การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

งบประมาณ 
- งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
- 

  
 

     1.2 ค่าใช้สอย 50,000  - ค่าปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเพ่ือเป็น
สถานที่แสดงนิทรรศการในศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 



     1.3 ค่าวัสด ุ 50,000  - วัสดุในการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช เห็ด
รา สัตว์ จุลินทรีย์ ในรูปแบบอัดแห้ง 
ดอง หรืออ่ืนๆ 
- วัสดุในการจัดนิทรรศการทั้งในห้อง
และกลางแจ้ง 

 


