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การเรียนรูผันสูวิถีใหมในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
 
หลักการ   รูฐานไทย รูพัฒนา บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
สาระการเรียนรู 

เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย ความเปนชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปญญาชุมชน 
ความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมปิญญาของโรงเรียน วิเคราะหศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จินตนาการจากศกัยภาพทีเ่ลือก สรรคสรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
กํากับ 
   
ลําดับการเรียนรู 

๑.  เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย  
๒. เรียนรูความเปนชุมชน วถีิชุมชน ภูมิปญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน 
๓. เรียนรูความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภมูิปญญาของโรงเรียน 
๔. วิเคราะหฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน 

 ๕. วเิคราะหศกัยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 ๖. จินตนาการจากศักยภาพทีเ่ลือก 

๗. สรรคสรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ 
 
อธิบายลําดับการเรียนรู 

๑.  เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย  
๑.๑ ความเปนไทย 
เรียนรูและบนัทึกสิ่งที่อยูในจิตใจ ความรูสึกนึกคิดและแนวปฏิบัติของคนไทยในแตละ

พื้นที่  ซ่ึงประกอบดวย  คน  ครอบครัว รวมกันเปนหมูบาน  ชุมชน แสดงใหเห็นถึง ความ
เปนอยู หรือส่ิงที่ปฏิบัติกันเปนสวนใหญ  ในพื้นที่นั้น  ๆ เชน 

- ดานสังคม (การอยูรวมกันเปนกลุม  กฏ  กติกา  ระเบยีบ  ขอบังคับ) 
- ดานวัฒนธรรม (ภาษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  กีฬา  อาหาร  
เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค)  
- ดานเศรษฐกิจ (อาชีพ) 
- ดานการศึกษา   

๑.๒ วิถีไทย 
เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึแนวทางการดําเนินชวีิตของคนไทย  ตั้งแตเกิด 
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จนตาย  เปนแหลงรวมความรูเร่ืองสังคม วัฒนธรรม  ความเปนอยู  ภูมปิญญาของคนไทย  การประพฤติ
ปฏิบัติ การศึกษาอบรม  และการสืบทอดวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

๑.๓ ภูมิปญญาไทย 
เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึภูมิปญญาไทย  ความรูความสามารถ  วิธีการ   

ผลงานที่คนไทยไดคนควา รวบรวม  และจัดเปนความรู  ถายทอด  ปรับปรุง  จากคนรุนหนึ่งมาสูคนอีก
รุนหนึ่ง  จนเกดิผลิตผล ที่ดี  งดงาม  มีคุณคา  มีประโยชน  สามารถนํามาแกไขปญหาและพัฒนาวิถีชีวิต
ได ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนนิชีวิตของคนไทย   

  ตัวอยางภูมิปญญาไทยใน วถีิชีวิต  ความคดิ  ความเชื่อ  ศิลปวัฒนธรรม   
ประเพณ ี หรือพิธีกรรมที่สืบทอดตอๆ  กันมา เชน ภาษา การแตงกาย  เครื่องมือ  เครื่องใช ที่อยูอาศัย  
สมุนไพร  และการแพทยแผนไทย ฯลฯ  

๒. เรียนรูความเปนชุมชน วถีิชุมชน ภูมิปญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน 
๒.๑  ความเปนชุมชน 
 เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึความเปนมาของชุมชนที่อยูโดยรอบโรงเรียน   

ส่ิงที่อยูในจิตใจ ความรูสึกนกึคิด  และแนวปฏิบัติตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน  เชน  การใชทรัพยากร ดาน
อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค 

๒.๒ วิถีชุมชน 
เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึแนวทางการดําเนินชวีิต  ตั้งแตเกดิจนตาย  เปน 

แหลงรวมความรูเร่ืองสังคม วัฒนธรรม  ความเปนอยู  ภมูิปญญาของคนไทย  การประพฤติปฏิบัติ 
การศึกษาอบรม  และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

๒.๓  ภูมิปญญาชุมชน   
เรียนรู  วเิคราะห  และบันทกึภูมิปญญาชุมชน  ความรู  ความสามารถ  วิธีการ   

ผลงานที่คนในชุมชนไดคนควา รวบรวม  และจัดเปนความรู  ถายทอด  ปรับปรุง  จากคนรุนหนึ่งมาสู
คนอีกรุนหนึ่ง  จนเกดิผลิตผล ที่ดี  งดงาม  มีคุณคา  มีประโยชน  สามารถนํามาแกไขปญหา  และพฒันา
วิถีชีวิตได ภูมปิญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชวีิตของคนในชุมชน  เชน  ภาษา และวรรณกรรม 
ประเพณ ีศิลปวัตถุ  และศิลปกรรม การแตงกาย อาหาร เครื่องมือเครื่องใชในการทํามาหากิน ที่อยู
อาศัย สมุนไพร  และการแพทยแผนไทย   

๓. เรียนรูความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภมูิปญญาของโรงเรียน 
๓.๑  ความเปนโรงเรียน 

เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึความเปนโรงเรียน เชน ประวัติความเปนมา   
วัฒนธรรม การพัฒนาการ  การดําเนินงาน  สถานภาพปจจุบัน  ปญหา อุปสรรค  ทรัพยากรและ
โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

๓.๒  วิถีของโรงเรียน 
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 เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึวิถีของโรงเรียน  เชน  แนวทางการดําเนนิงาน
ของโรงเรียน ในแตละวนั  ภาคการศึกษา  ปการศึกษา 

๓.๓  ภูมิปญญาของโรงเรียน 
 เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึภูมิปญญาของโรงเรียน  เชน  ดานบริหาร 

(วิสัยทัศน)  ดานการจัดการ  
๔. วิเคราะหฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน 

  ๔.๑  ความเปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน  เรียนรู  วิเคราะห  และ
บันทึกความเปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน  เชน  ที่มาของการรวมสนองพระราชดําริ  
คณะกรรมการ  บุคลาการ  ชุมชน  นักเรยีน 
  ๔.๒ วิถีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน  เรียนรู  วิเคราะห  และบันทึกวิถี
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน  เชน  การดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ที่ผานมา  
บทบาทของผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูที่เกี่ยวของ 
  ๔.๓ ภูมิปญญาจากการดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
เรียนรู  วิเคราะห  และบันทกึภูมิปญญาจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เชน  การจัดการ  
เพื่อใหเกิดการบริหาร  และการจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรู  โดยมีงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
ปจจัย  (องคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชวีิต  สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว  ประโยชนแทแกมหาชน  ผันสูวิถึใหมในฐานไทย) 

๕. วิเคราะหศกัยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 เลือกสิ่งที่เรียนรูในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ของโรงเรียน  มาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หัวขอ
ใดหวัขอหนึ่ง  แลววเิคราะหศักยภาพในเรือ่งนั้นบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เพื่อนําไปผันสู
วิถีใหมในฐานไทย 

๖. จินตนาการคุณของศักยภาพที่เลือก 
 พิจารณาสิ่งดีงามจากการวิเคราะหศักยภาพของสิ่งที่จะผันอยางสอดคลอง  เหมาะสม  พอดีกับ
ฐานไทย  (ความเปนไทย  วถีิไทย  ภูมิปญญาไทย) 

๗. สรรคสรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ 
 เรียนรูการสรรคสรางแนวคิด  แนวทาง  วิธีการ  ที่ตั้งมั่นอยูในฐานไทยสูความเปนสากล  ได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ  และใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๗.๑ การพัฒนาพันธุ  
เรียนรูการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาพนัธุ การรวบรวมพอแมพันธุ เก็บสวนที่ขยายพันธุ 

เรียนรูการผสมพันธุ  เพาะเลี้ยง  ทดสอบความถูกตองตรงตามสายพันธุ ขยายพันธุ  และเผยแพร 
  ตัวอยาง การพฒันาพันธุขาว 
   ๑.   การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาพนัธุขาว 
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๒. การรวบรวมพอแมพันธุขาว 
       -  บันทึกประวัติ  ขอมลูสภาพแวดลอม  การเจริญเติบโต  ลักษณะ
พิเศษของสายตนที่คัดเลือก 
       -  คัดเลือกสายตนที่ตองการ  เชน  สี  กล่ิน  ขนาด  รส 

   ๓.  เก็บเกสร  
-  เก็บละอองเรณู (pollen) 

๔.  ผสมพันธุขาว 
-  เลือกดอกทีจ่ะผสม 
-  ทําหมันดอก 
-  ผสมเกสร 
-  ดูแลรักษาชอดอกหลังผสมเกสร 

๕. ปลูก เพาะเลี้ยง  ทดสอบความถูกตองตรงตามสายตน 
๖.  ขยายพนัธุ  เผยแพร 

๗.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ 
 เรียนรูการนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑ เขาสูกระบวนการแปรรูปหรือพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม 
   ตัวอยาง การแปรรูปขาว ในรูปแบบตางๆ เชน 

ผลิตภัณฑจากขาว เชน ขาวกึง่สําเร็จรูป ขาวสวยบรรจกุระปอง ขาวเมา 
    ขาวเกรียบ ขาวตัง 

ผลิตภัณฑจากแปง เชน เสนกวยเตี๋ยว ขนมจีน เคกและคกุกี้  
    มักกะโรนีขาว 

เครื่องดื่มที่ทําจากขาว เชน น้ํานมขาว  เหลาสาเก การผลิตขาวยาค ู
เครื่องสําอางค เชน น้ํามันจมกูขาว น้ํามันรําขาว 
ยารักษาโรค เชน น้ํามันจมกูขาวแคปซูล 

   
๗.๓ วิธีการใหม   

 เรียนรูวิธีการหรือภูมิปญญาดั้งเดิม แลวปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวถีิชีวิต  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  โดยยงัยึดมั่นอยูกับความเปนไทย  วิถีไทย ภูมิปญญาไทย    
   ตัวอยาง 
   การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก  การดูแล  การเก็บเกีย่ว  การแปรรูปขาว  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  ดานวิชาการ 

๑. สังคมศาสตร  เชน  ความสัมพันธกับชุมชน   
๒. สุขศึกษา  เชน  ขอมูลสมุนไพรพื้นบาน 
๓. คหกรรมศาสตร  เชน  อาหาร  สูตรอาหาร 
๔. วิทยาศาสตร  เชน  การสังเกต  การบันทึก การพัฒนาพนัธุ 
๕. ชีววิทยา  เชน  การเปลี่ยนแปลงของชีวิต 
๖. เกษตร  เชน  การปลูก  การดูแล  การผลิต  การขยายพนัธุ   
๗. ภาษา  เชน  การสอบถาม  การสื่อสาร 
๘. ศิลปะ เชน  การออกแบบ   

๒.  ดานภูมิปญญา  
  ๑.    การวางแผนพัฒนาพันธุ 
 ๒.   การพัฒนาผลิตภัณฑ 
 ๓.   การสรรคสรางวิธีการใหม 
 ๓.  คุณธรรมและจริยธรรม  

๑.    ความอดทน เพียร  
๒.   สติปญญา 
๓.   รอบคอบ  
๔.   ซ่ือสัตย  
๕.   ระมัดระวงั  
๖.    พอประมาณ  
๗.   มีเหตุ มีผล    


