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โครงการธนาคารกล้วยไม้
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ภายใต้ โครงการโรงเรียนต้ นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้ เพือ่ โลกยัง่ ยืน
……………………………………………………..
1. ชื่อโครงการ : ธนาคารกล้วยไม้
2. หลักการและเหตุผล
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็ นอาเภอเล็ก ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและพื้นน้ าบริ เวณเขื่อนภูมิพล
จากการสารวจและการค้นพบกล้วยไม้ป่าพื้นเมืองของผูท้ ี่นิยมพันธุ์กล้วยไม้พบว่า บริ เวณเหนื อเขื่อนภูมิพลมี
กล้วยไม้ชา้ งกระท้องถิ่นที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและพบกล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ อยู่
กระจายโดยทัว่ ไป ซึ่ งนับเป็ นมรดกแห่งความงดงามตามธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ และรักษาอย่างยิง่
เพื่อส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่ องจากอาเภอสามเงามี
ความหลากหลายด้านพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ในปั จจุบนั พบว่า
ได้มีประชาชนบางกลุ่มได้นากล้วยไม้ออกจากป่ ามาวางจาหน่ายอย่างต่อเนื่ องเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว
โดยไม่ได้คาดคิดว่ากล้วยไม้เหล่านนั้นจะลดจานวนลงทุกวันและในที่สุดอาจสู ญพันธุ์ได้ ส่ งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่สวยงามทางธรรมชาติ ขาดความสมดุล ขาดความระมัดระวัง อาจจะสื บเนื่องมาจากการขาด
ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ขาดคุณธรรม การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนต้ นแบบโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โดยการ
สนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย กฟผ. ประสานงานโดย เขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัด
ตาก ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องการเน้นย้าให้แก่นกั เรี ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนใกล้เคียงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยกันในการอนุรักษ์พนั ธุ์
กล้วยไม้พ้นื เมืองและพันธ์อื่น ๆ
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้ นักเรี ยน ครัวเรื อน ชุมชนและสังคม รู ้คุณค่าของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม ร่ วมอนุรักษ์กล้วยไม้พนั ธุ์พ้นื เมืองและพันธ์
อื่น ๆ ในโรงเรี ยน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
4.เป้าหมายของโครงการ
1. โรงเรี ยนจัดทาสวนพฤกษศาสตร์ และกล้วยไม้เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และศึกษาค้นคว้า จานวน 1 แห่ง
2. นักเรี ยนและครอบครัวร้อยละ 100 เข้าร่ วมโครงการธนาคารกล้วยไม้
3. นักเรี ยนและครอบครัวร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้
4. นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมร้อยละ 100 ร่ วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ 1 คน 1ต้น
5. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยน
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5.วิธีการดาเนินโครงการ
ปี พ.ศ. 2556 ระดับ 1 “เยาวชนเรียนรู้ ”(โครงการปุ๋ ยหมักชี วภาพเพือ่ ธนาคารกล้ วยไม้ )
กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
เครื่ องมือ
งบประมาณ
กิจกรรมอบรมให้ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
1.ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนทุก 1.แบบสังเกต
ความรู ้แก่
2.สารวจข้อมูลกล้วยไม้
ระดับชั้นมีความรู้ในเรื่ อง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้
นักเรี ยนทุก
3. เผยแพร่ ความรู้เรื่ องกล้วยไม้ กล้วยไม้
2.เอกสารประกอบ
ระดับชั้น
เสี ยงตามสาย
2.สามารถสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ โครงการ
4. จัดป้ ายนิทรรศการเรื่ อง
ด้านกล้วยไม้
10,000
กล้วยไม้
5. อบรมให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
ทุกระดับชั้นในเรื่ องกล้วยไม้
รวมงบประมาณการดาเนินงานในระดับ “การเรี ยนรู้ของเยาวชน”
10,000
ปี พ.ศ. 2557 ระดับ 2 “การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม”(โครงการธนาคารกล้วยไม้ )
กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
กิจกรรมธนาคาร 1. ด้ านนักเรียนแกนนา
1.นักเรี ยนร้อยละ 100
กล้วยไม้
มีส่วนร่ วมใน
1. นักเรี ยนแกนนารณรงค์และและ
โครงการกิจกรรม
เพิ่มเติมความรู ้ โดยการ
- - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธนาคาร 2. นักเรี ยนร้อยละ80
มีความรู้ ความเข้าใจ
กล้วยไม้ทุกรู ปแบบ
- - จัดทาแผ่นพับกล้วยไม้เพื่อเผยแพร่ ในเนื้อหาเรื่ อง
กล้วยไม้
การเรี ยนรู ้เพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร้อยละ90
- - จัดทาป้ ายนิทรรศการแสดงเรื่ อง
มีจิตสานึกรักษ์
กล้วยไม้
กล้วยไม้
- - จัดทาป้ ายกล้วยไม้พดู ได้ สาหรับ
4. ครู ร้อยละ 100 เข้า
การเรี ยนรู้อิสระของนักเรี ยนและ
ร่ วมโครงการ
บุคคลทัว่ ไป
5. ครู ร้อยละ 100 ได้
- 2. นักเรี ยนแกนนาจัดกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกรักษ์กล้วยไม้ ได้แก่ นาเนื้ อหาเรื่ อง
- - จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ ากล้วยไม้ ปี 2 กล้วยไม้สอดแทรก
- - จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ให้นกั เรี ยน ในบทเรี ยน
6. โรงเรี ยนมีศูนย์
ทุกคนอย่างน้อย 1 คน 1 ต้นใน
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่
โรงเรี ยน

เครื่ องมือ
งบประมาณ
1.ใบสมัครเข้ร่วม
กิจกรรมของ
นักเรี ยนและครู
2. แบบทดสอบการ
เรี ยนรู้
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม สายตรวจ
กล้วยไม้
4. บันทึกการดูแล
40,000
รักษากล้วยไม้
5. บันทึกนาฝาก
ความรู้ “ธนาคารคลัง
ปัญญา”
6. สรุ ปผลการ
แข่งขันและการ
ประกวดเรื่ อง
กล้วยไม้
7. แผนการจัดการ
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กิจกรรม

วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
เครื่ องมือ
งบประมาณ
- - จัดกิจกรรมการดูแลรักษากล้วยไม้ ได้มาตรฐาน
เรี ยนรู้ที่สอดแทรก
โดยแบ่งเป็ นเขตรักษาพันธุ์กล้วยไม่
7. โรงเรี ยนมีศูนย์
เนื้อหาเรื่ องกล้วยไม้
ระดับชั้น รดน้ า ให้ปุ๋ย บันทึกการ
ข้อมูลสารสนเทศเรื่ อง 8. การตรวจสอบ
เจริ ญเติบโต ร่ วมกับสายตรวจกล้วยไม้ กล้วยไม้และ
สถานที่จริ ง
- จัดกิจกรรมปุ๋ ยหมักใบไม้เพื่อต้นไม้ ให้บริ การอย่างมี
9. ทะเบียนครุ ภณั ฑ์
แม่
ประสิ ทธิภาพ
10. รู ปภาพแสดงการ
3. จัดกิจกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา 8. โรงเรี ยนมีระบบ
ดาเนินงาน
เรี ยนรู้และค้นคว้าเรื่ องกล้วยไม้
การดูแลรักษา
11. แบบประเมิน
- จัดกิจกรรมนาฝากความรู้ “ธนาคาร กล้วยไม้ที่คุม้ ค่า
โครงการ
คลังปัญญา” ร่ วมกับห้องสมุด
ประหยัดน้ า ประหยัด 12. สรุ ปผลการ
- จัดกิจกรรมแข่งขันการ
พลังงานและเป็ นมิตร ดาเนินงานโครงการ
ตอบปั ญหา “ออคิด อวอร์ ด”
กับสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านครู และผู้บริ หาร
1. จัดประชุมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและมอบหมายภาระหน้าที่
ได้แก่
- กิจกรรมสายตรวจกล้วยไม้เพื่อการ
ติดตาม กากับ ดูแลกล้วยไม้
- กิจกรรมส่ งเสริ มให้ครู ได้นาเรื่ อง
กล้วยไม้สอดแทรกในบทเรี ยน
2.จัดทาศูนย์ เพาะเลี้ยง กล้วยไม้ให้ได้
มาตรฐาน
3.จัดศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู้และศึกษาค้นคว้าเรื่ องกล้วยไม้
ในโรงเรี ยน
4.จัดระบบดูแลรักษาเพื่อการประหยัด
น้ า พลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
5. ประเมินผลโครงการและความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
รวมงบประมาณการดาเนินงานในระดับ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”
40,000
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ปี พ.ศ.2557 ระดับ 3 “ขับเคลื่อนครัวเรือน” (โครงการธนาคารกล้วยไม้ )
กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
กิจกรรม 1
1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.จานวนครอบครัวที่เข้าร่ วม
โครงการ
ครอบครัว 1 ต้น
แก่ครอบครัว
2. รับสมัครครอบครัวเข้าร่ วม 2. จานวนการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเรื่ องกล้วยไม้ของแต่
โครงการ
ละครอบครัว
3. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่
3. ร้อยละของครอบครัวที่มี
ครอบครัว ด้านข้อมูล
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารสนเทศเรื่ องกล้วยไม้
กล้วยไม้
4. การเจริ ญเติบโตและจานวน
4. ให้ครอบครัวร่ วมปลูก
ของกล้วยไม้ในแต่ละครอบครัว
กล้วยไม้และร่ วมดูแล โดย
ประหยัดน้ า พลังงาน และมี 5. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
ความคุม้ ค่าต่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ขยายความรู ้สู่
ครอบครัวข้างเคียง
5. จัดกิจกรรมประกวด
ครอบครัวรักษ์กล้วยไม้
และมอบรางวัล

รวมงบประมาณการดาเนินงานในระดับ “ขับเคลื่อนครัวเรื อน”

เครื่ องมือ
งบประมาณ
1.ใบสมั ค รเข้ า ร่ วม
โครงการ
2. สถิ ติ ก ารใช้ แ หล่ ง
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ สื บ ค้ น
กล้วยไม้
3 . บั น ทึ ก ก า ร ดู แ ล
กล้วยไม้
4. ตรวจสอบสถานที่
ปลูกจริ ง
20,000
5. แบบประเมิ นความ
พึงพอใจ

20,000
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ปี พ.ศ. 2558 ระดับ 4 “ขับเคลื่อนในชุมชน”
กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
เครื่ องมือ
กิจกรรม ผูกพัน 1. นักเรี ยนแกนนา
1.ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
1.แบบสอบถามความ
ชุมชนบนถนนสาย จัดกิจกรรมเสริ มความรู ้
ความพึงพอใจในการดาเนิน พึงพอใจในการเข้า
กล้วยไม้
เกี่ยวกับกล้วยไม้ เช่น เชิญ
โครงการ
ร่ วมกิจกรรม
วิทยากรให้ความรู้ จัดมุม
2.ร้อยละของคนในชุมชนมี
นิทรรศการหรื อมุมความรู้
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่ อง
ประจาชุมชน แผ่นพับ เสี ยง
- การอนุรักษ์สายพันธุ์
ตามสายหัวใจอนุรักษ์
กล้วยไม้
พลังงานในชุมชน แหล่ง
เรี ยนรู้ และเว็บไซต์กล้วยไม้
2.สารวจปริ มาณกล้วยไม้
3. จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการปลูกและ
อนุรักษ์กล้วยไม้ 1 คน 1 ต้น
ในชุมชนแนวต้นไม้ริมถนน
สายเลียบแม่น้ าปิ งบ้านท่าปุย
และบ้านจัดสรร
รวมงบประมาณการดาเนินงานในระดับ “ขับเคลื่อนชุมชน”
ปี พ.ศ.2558 ระดับ 5 “ขับเคลื่อนสังคม”
กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
เครื่ องมือ
กิจกรรมรวมใจ
1. ประชาสัมพันธ์และจัด 1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องที่มี 1.แบบสอบถามความ
รักษ์กล้วยไม้
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ความพึงพอใจต่อการ
พึงพอใจในการร่ วม
กล้วยไม้และการรักษา
ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม
สิ่ งแวดล้อม เช่น แผ่นพับ
2. ร้อยละของประชาชนใน
เสี ยงตามสายในชุมชน
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ
2. จัดทาเว็บไซต์กล้วยไม้ ในด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้
สามเงาเพื่อสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
3. ร่ วมกับหน่วยงานอื่น สิ่ งแวดล้อม
และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับกล้วยไม้ท้ งั
ในและต่างจังหวัด
รวมงบประมาณการดาเนินงานในระดับ “ขับเคลื่อนสังคม”

งบประมาณ

60,000

60,000

งบประมาณ

30,000

30,000
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6. งบประมาณ จานวน 150,000 บาท
7. หน่ วยงานสนับสนุน
1. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2. สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
3. ชมรมกล้วยไม้ตากสิ น
4. ชมรมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนสามเงาวิทยาคม
8. ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ ตุลาคม 2556- ธันวาคม 2558
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมีคุณลักษณะและความเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้
2. นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุ มชนและสังคม ร่ วมอนุ รักษ์กล้วยไม้พนั ธุ์พ้นื เมืองและสายพันธุ์อื่นใน
โรงเรี ยน ครอบครัว ชุมชนและสังคมและการนากล้วยไม้ออกจากป่ าลดน้อยลง

ลงชื่อ

พิทยา รอดสุ นทรา
(นายพิทยา รอดสุ นทรา)
ตาแหน่ง ครู คศ.3 ประธานกรรมการดาเนินงานโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
วินยั คาประดิษฐ์
(นายวินยั คาประดิษฐ์)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามเงาวิทยาคม
ผู้พจิ ารณาโครงการ

ลงชื่อ

…………….
(นายจเร ขัติวงษ์)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามเงาวิทยาคม
ผู้อนุมัติโครงการ
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