
องคประกอบที่ 5  การนําไปใชประโยชนในดานตางๆ 
                      “นําองคความรู ใหเกิดประโยชนเปนวงกวาง ”  การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน นาํไปบูรณาการวชิาการ  บูรณาการแหงชวีิต  นําองคความรู ใหเกิดประโยชนในวงกวาง   
การขยายองคความรู เปนการอาทร เปนการแบงปน  การจินตนาการใหกวาง จนเหน็เปนนิมิต การ

ขยายผลการเรียนรู สูแผนดนิ สูประเทศ    

                      การนาํไปใชในการเรียน    การสอนบูรณาการ  วชิาวิทยาศาสตร  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
   คณิตศาสตร  ศิลปะ  เกษตร  สุขศึกษา  สังคมศึกษา พุทธศาสนา  ฯลฯ  การใชประโยชนทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม   การใชประโยชนดานการอนุรักษ การขยายพนัธุ ปลูก เลี้ยง ใหเกิด 
ผลประโยชนแกโรงเรียน 
การนาํองคความรูไปสูพิพธิภัณฑธรรมชาติวิทยา  และการนาํไปสูเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 

1. จะเกิดความรวมมือ รวมใจกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผูปกครอง  

2. จะเปนแหลงขอมูลพืชพรรณและภูมิปญญาทองถิ่นที่กระจายทั่วประเทศ ในเขตการศึกษา

ตางๆ  

3. เปนสวนหนึ่งของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ที่ในอนาคตจะเชื่อมตอกันดวยระบบขอมูล 

4. นักเรียน เยาวชน จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณของทองถิ่น ตระหนัก เห็นคุณ รูคา

ของสรรพสิ่ง สรรพชีวิต  มีการศึกษา คนควา อันกอใหเกิดผูเชี่ยวชาญระดับทองถิ่น เกิด

องคความรู 

5. เมื่อนักเรียน เยาวชนไดซึมซับเกี่ยวกับพืชพรรณ  ใกชิดธรรมชาติ กอใหเกิดจิตใจที่

ออนโยน มีสมาธิในการเรียน การทํางาน ผลงาน ผลการเรียนดีข้ึน ซึ่งจะเกิดผลกระทบใน

ดานตางๆ  

 

 
การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน 

 
วิชาคณิตศาสตร 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนตัวเลข การคํานวณ ทฤษฏีตางๆ ซึ่งเปน

การหาขอเท็จจริง เปนวิชาที่ตองใชความคิดและการจินตนาการ มีความเขาใจในหลักการและ



โครงสรางของคณิตศาสตร สามารถคิดอยางมีเหตุผล ใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอยาง

เปนระเบียบ ชัดเจน และรัดกุม  เนนใหเกิดทักษะ และนําความรูไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนการสอน แตบางครั้งสัสดุหรือส่ือประดิษฐ

ตางๆ ที่จัดขึ้นมาอาจจะตองใชงบประมาณ ใชวัสดุและเวลา การนํานักเรียนเขาไปในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการสื่อใหเด็กเห็นสื่อการเรียนการสอนของจริง เปนการลดงบประมาณ

อีกทั้งตัวอยางสื่อการสอนหาไดงายและมีความหลากหลายของสื่อ นอกจากนี้ยังเปนการลดความ

ตึงเครียดของเด็กที่จะตองนั่งอยูแตในหองเรียน เปนการใหอิสระในความคิดและใหนักเรียนได

สัมผัสตัวอยางจริงในการเรียนดวยการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไปใชในการสอนวิชา

คณิตศาสตร อาจจะใชในเรื่องของการตั้งโจทย โดยการบวก ลบ คูณ หาร โดยใชตนไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนโจทย การใชแผนภูมรูปภาพ ตนไม ดอกไม แทนการใชสัญลักษณอ่ืน 

การใชสูตรการหาพื้นที่คํานวณหาพื้นที่ใบ การใชตรีโกนมิติในการหาความสูงของตนไม เปนตน 

 
วิชาสังคมศึกษา 
 วิชาสังคมศึกษามีจุดประสงคใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธและ

อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งมุงเนนในดานการเปนพลเมืองของ

สังงคมที่ตนเปนสมาชิกอยู เขาใจความสัมพันธระหวางมสาชิกของสังคม ชี้ใหเห็นรูปแบบ

พฤติกรรมที่พึงประสงคในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคม เขาใจในวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมของ

สังคม มีสวนรวมในการอนุรักษสภาพแวดลอม เขาใจการดํานงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชากร รูจักหนาที่ความเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เขาใจหลักการ 

ทฤษฎีของสังคมศาสตร เขาใจพฤติกรรมของมนุษย ความสัมพันธ บทบาทและหนาที่ของสมาชิก

ในสังคม สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพภูมิศาสตรทองถิ่นของเรา ประเทศของเรา ประเทศ

เพื่อนบาน กฏหมายประชากรและสิ่งแวดลอม พุทธศาสนา 
 ตัวอยางการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไปใชในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกา เชน 

การเปรียบเทียบสังคมพืชกับสังคมมนุษย เครื่องเทศกับการลาอาณานิคม ปาในเขตเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธของตนไมในชีวิตประจําวัน ศึกษาพรรณไมในพุทธประวัติ 

เปรียบเทียบพรรณไมกับสัจธรรม ใชพรรณไมบางชนิดเปนสื่อเชื่อมโยงไปถึงวันสําคัญทางศาสนา

และพุทธประวัติ ศึกษาบทบาทของพรรณไมทีมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล 

 
วิชาภาษาไทย 
 มีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดทั้งการพูด อาน และเขียน ใชภาษาไทยเปน

ส่ือในการติดตอถายทอดความรูสึกนึกคิดใหผูอ่ืนรับทราบ รับรูรสไพเราะของรอยแกว รอยกรอง มี



ความเจริญทางจินตนาการและความคิดสรางสรรค รูจักใชภาษาเปนเครื่องชวยคิดหาเหตุผล 

ซาบซึ้งถึงสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย รูจักสังเกตความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมและ

เชิดชูภาษาไทย 
 เราสามารถนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชประกอบในวิชาภาษาไทยได ตั้งแตอนุบาล 

เชน เขียนชื่อตนไม หัดอาน สะกดคํา ออกเสียง การสรางประโยค สวนในระดับชั้นสูงขึ้นมาใชเสริม

ความเขาใจ ทําใหเขาใจงาย ชัดเจน เนื่องจากไดมีโอกาสเห็นตัวอยางของจริง ซึ่งจะชวยใหจดจํา

ไดงายกวาการฟงคําสอนหรืออานจากหนังสือ เชน การใชเชื่อมโยงกับสํานวนไทย คําพังเพย 

สุภาษิต วรรณกรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ไดซาบซึ้งกับอรรถรสของบท

ประพันธ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแหลงขอมูลในการเขียนรูปแบบตางๆ ไดทั้งนิยาย นิทาน 

รอยแกว รอยกรอง เรียงความ บทความเชิงวิชาการ ฯลฯ 

  
วิชาศิลปศึกษา 
 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจักแสดงออกดานความงาม มีคณุลักษณะที่ดงีาม สมารถดาํรงชีวิต 

พัฒนาสังคม สงเสริมใหเด็กแสดงความคดิเห็นตางๆ ออกมาอยางเสรี เปนรูปแบบความงามตาม

ทรรศนะของแตละคน โดยการนาํเอาเรื่องราวของธรรมชาติมาเปนสวนหนึง่ของเนื้อหาวิชาตาม

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค จินตนาการตามระดับวัย เพศ ความสามารถ ซึ่งแสดงออกไดหลายวธิี ทัง้

ภาพวาด ภาพพิมพ ปน แกะสลัก ศิลปการชาง รวมถึงการนาํเอาวสัดุธรรมชาตมิาเปนวัตถุดิบใน

การสรางสรรคผลงานการประดิษฐ ออกแบบตกแตง ดนตรี และฟอนรํา สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

สามารถนํามาบูรณาการในวชิาศิลปะได เชน การนําสจีากสวนตางๆ ของพืชมาใชในงานศิลปะ 

การพิมพภาพใบไม การวาดภาพเกี่ยวกบัตนโดยจนิตนาการอิสระ การวาดภาพตนไมจากคําบอก

เลาหรือบทเพลง การใชสวนตางๆ ของพืช เชน กิง่ ใบ ดอก ผล เมล็ด ทีม่ีรูปทรง พืน้ผวิ สีที่แตกตาง

กัน มาประกอบเปนภาดสองมิติ หรือสามมิติ การนําลวดลายรูปรางของพืชมาประดิษฐเปน

ลวดลายตางๆ เชน  ลายเครอืเถา ลายกานขด ลายกลีบบัว กระจงัตาออย ลายดอกพิกุล ฯลฯ หรือ

แมแตการออกแบบปายชื่อพรรณไมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ใหมคีวามสวยงามมีขอมูลที่สําคญั

ทั้งชื่อวงศ  ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพื้นเมือง ชือ่สามัญ และประโยชนใชสอย 

 
วิชาการงานพื้นฐานอาชพี 
 เพื่อฝกใหนักเรียนเกิดอุปนิสัยรักการทํางาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความเขาใจและ

มีประสิทธิภาพ เปนพืน้ฐานสําหรับวิชาชพี อดทน ขยนั ไมรังเกยีจงานทกุชนิดที่เปนงานสุจริตมี

ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ทาํงานเปนระบบ มหีลักการมุงมัน่พัฒนาบุคลิกที่พงึประสงค ใน



การทาํงาน เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชพี นาํทกัษะไปศึกษาหาความรู นําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดในหมวดวิชาการงานพืน้ฐานอาชีพประกอบดวยวิชาเกษตรและวิชาตางๆ 

 
วิชาเกษตร 
 เปนวิชาที่เกี่ยวของกับการปลูก การจัดการ การดูแลรักษาพืช เพื่อใหเกิดผลโดยตรงตาม

จุดประสงคการเรียนรู และเปนประโยชนทางออมตอโรงเรียนในดานความสวยงาม เราสามารถนาํ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาบูรณาการในวิชาเกษตร เชน การรวบรวมพันธุไมมาปลูกในโรงเรยีน

โดยเนนพรรณไมทองถิน่เปนหลัก การปลูกและดูแลรักษา โดยมอบหมายใหนกัเรียนแตละคน

ศึกษาขอมูลในดานตางๆ พนัธุไมบางอยางสามารถจําหนายได ทาํใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน

ซึ่งเปนระบบการจัดการผลิตแบบครบวงจร 

 
วิชาคหกรรม 
 เปนวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการดํารงชวีิตประจําวนั เนนความรูดานการ

อุปโภคบริโภคอยางมีคุณภาพและถูกสุขอนามยั การนําเอาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาบูรณา

การการเรียนการสอนวิชาคหกรรม เชน การเย็บปกถักรอย โดยใชตัวอยางจากพรรณไมมาเปน

แบบในการปกลายผา การประกอบอาหารจากพืช การแปรรูปผลไม การใชสีจากพืชในการแตงสี

อาหารแทนสสัีงเคราะห การศึกษาสมนุไพรในอาหารประเภทตางๆ และพรรณไมที่ใชเปนอาหาร 

 
วิชาภาษาตางประเทศ 
 ความเจริญกาวหนาทางวทิยาการและเทคโนโลยีดานการสื่อสารและคมนาคม ทําใหตอง

มีการติดตอกนัระหวางนานาชาติ จงึจําเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งมจีุดมุงหมายเนนให

ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว และกวางขวางพอที่จะสื่อความหมายได นาํภาษาไป

ใชใหเกิดประโยชนแกตน เปนสื่อกลางในการเรียนรูวชิาการทั้งหลาย เปนพืน้ฐานในการศึกษาขั้น

ตอไป มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของชาติเจาของภาษา ตลอดจนมีความรูในทกัษะทั้งสี่คอื

การฟง พูด อาน เขียน ควบคูกับองคประกอบสามประการของภาษาคือ เสียง ศัพท และโครงสราง

โดยการอาน สนทนา คัด เปล แตง และไวยากรณ 
 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับการสอนภาษาตางประเทศ สามารถทําไดโดยกําหนด

วัตถุประสงค แลวเติมเนือ้หาหลักไวทยากรณทีน่ักเรียนควรรู ผสมผสานกับการจัดกระบวนการ

เรียนรูทีห่ลากหลาย ซึง่ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ควรเปนกจิกรรมที่สนกุสนาน เพื่อเปน

แรงจูงใจในการเรียนรู เชนการอาน พูดชือ่ตนไม หรือสวนประกอบของตนไม คาํศัพท การแตง



ประโยคจากพชื ใชหลักไวยากรณ การเปรียบเทียบขนาด รูปราง ในระดับมัธยมศึกษาสามารถใช

ในรูปแบบที่ยากขึ้น เชน การเรียนบรรยายในรูปรอยแกว รอยกรอง บทความ 

 
วิชาวิทยาศาสตร 
 การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรเนนใหเกิดความเขาใจในทฤษฎีข้ันพืน้ฐานหลักการ

วิทยาศาสตร และขอบเขตของวทิยาศาสตร เพื่อใหเกิดทศันคติทางวทิยาศาสตร ทักษะที่สําคัญใน

การศึกษาคนควาโดยเริ่มจาการสังเกต ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ การบันทึก การนําเสนอขอมูล 

การจัดจําแนกประเภท มีความเขาใจถงึอทิธิพลของวทิยาศาสตรทีม่ผีลตอมวลมนษุยและ

สภาพแวดลอม 
 วิชาวิทยาศาสตรมีเนื้อหาแบงออกเปน 2 สาขาหลกัคือ วทิยาศาสตรชีวภาพ เชน ชีววทิยา

และวิทยาศาสตรกายภาพ เชน ฟสิกส เคมี ไฟฟา คอมพิวเตอร เปนตน เราสามารถนําพรรณไมทีม่ี

หลายหลากในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาเปนตัวอยางของจริง ใชประกอบในการเรียนการสอน

ในดานตางๆ 
 ดานวทิยาศาสตรกายภาพ เกีย่วกับสารเคมีในสมนุไพร การมองเหน็สีของตนไม ใบไม

ดอกไม การทอดสอบการหาแปงในพชื เปนตน ดานวทิยาศาสตรชีวภาพ เกีย่วกับลักษณะสวน

ประกอบตางๆ ของพืช ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู ลักษณะวิสัยแบบตางๆ ของพืช การ

เรียนการสอนเรื่องอาณาจักรพืช การจาํแนกพืช ความหลากหลายของพืช การศึกษาเกีย่วกับ

โครงสรางภายในของสวนตางๆ ของพืช เชน ลักษณะของเซลล เนือ้เยื่อของใบ เนื้อเยื่อลําเลียง

การศึกษาเรื่องระบบนิเวศ การเก็บตัวอยางพรรณไมแหง เมล็ดแหง ผลแหง การทาํโครงงาน

วิทยาศาสตร โดยการใชพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การสรางฐานขอมูลพรรณไมในการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร การที่มีตวัอยางของจริงอยูในโรงเรียนจะชวยใหสมารถจดจําบทเรียนได

แมนยํา กอใหเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลินในการเรียน 

 
วิชาพลานามยั 
 หมวดวิชาพลานามัย มุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทกุดานเนน

ใหรูจักการคิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน สามารถนําสิง่ที่ไดเรียนรูไปแลวมาใชใหเกิดประโยชนตอ

ชีวิตประจําวัน พฒันาการเรียนรูทัง้รางกานและจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรมในการมีชีวิตอยูในสังคมกบั

ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข ในหมวดวิชานี้ประกอบดวยวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 สวนการดนตรแีละฟอนรํา อาจใหนกัเรียนแตงเพลงเกี่ยวกับพรรณไมบรรยายความงาม

และคุณคาของพรรณไม หรืออาจประดิษฐการแสดงสื่อถึงพรรณไมชนิดตางๆ 
วิชาพลศึกษา 



 เปนวิชาที่เนนความรวมมือกันในการทํางาน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา ความมรีะเบียบ 

วินัยความสนกุสนาน การใหอภัย และการออกกําลังกาย การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในการ

ออกกําลงักายแบบอยูกับที ่ อาจใหนักเรียนออกกาํลังกายโดยประดิษฐทาทางเลียนแบบการ

เคลื่อนไหวของกิ่งไม ใบไมใหเขากับทาํนองและเนื้อหาของบทเพลง โดยใชอวัยวะตางๆ เชน ศีรษะ 

แขน ลําตวั ซึง่เพลงที่ใชเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม เชน เพลงสนตองลม เพลงอทุยาดอกไม ฯลฯ 

การออกกาํลังกายแบบเคลื่อนไหว เชน การวิ่ง ตัวอยางเชน การวิง่เปยว เขียนชื่อตนไมทีห่ลักโดย

ใหนักเรียนถือปากกาวิง่ไปทีห่ลัก เขียนชื่อตนไม แลววิ่งมาสงตอปากกาใหเพื่อนคนที่ 2 ไปเขียนชือ่

ตนไมโดยไมซ้าํกับคนแรก วิธนีี้จะไดออกกําลงักาย เขียนชื่อตนไมไดถูกตอง และไดรับความ

สนุกสนานดวย 

  
วิชาสุขศึกษา 
 มุงใหนักเรียนมีสุขภาพที่ด ี นาํความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนัได โดยผูสอน

ตองกระตุนใหผูเรียนเกิดการกระทาํ เพือ่ปรับปรุงสุขภาพอนามัยของตนใหดีข้ึน อาจนาํสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชในการเรียนเรือ่งพรรณไมที่ใชเปนยารักษาโรค พืชผักพืน้เมือง พรรณไม

ที่ใหสารอาหารประเภทตางๆ 

 
                                        ไมมีวิชาใด   ที่ไมเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ไมมีทฤษฎใีด   ไมมีสตูรใด   ไมมีสมการใด 
ที่มิไดตั้งอยูบนฐานของธรรมชาต ิ

เพียงสัมผัสธรรมชาต ิ
เรียนรูธรรมชาติ   เขาถึงธรรมชาติของธรรมชาติ 

ศาสตรตางๆก็ปรากฎชัดในจิต   ยิ่งไดคิด   พิจารณา   ไตรตรอง 
นิมิตก็เกิด   จินตนาการก็ตามมา 

     ความรูแจงในศาสตรตางๆจึงมี..... 
 


