
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจCา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



จุลลินทรีย*และพืช

ธิดาพร โคตรพัฒน.

เห็ดป3าในเส6นทางศึกษาธรรมชาติ

สุวดี สังข.วรรณ.

ไผFและฐานข6อมูลงานวิจัย

ดร.นงนาถ พFอค6า

ผศ.ดร.พรพรรณ สิระมนต.

สมุนไพรและสารสกัด

การเรียนรู4

ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

สมพงษ. เผือกเอ่ียม

พัฒนาการเรียนรู6ให6เยาวชนและเจ6าหน6าท่ีฯ

อาชีพ

รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

ปรีชา รอดอ่ิม

สFงเสริมการเล้ียงผ้ึงพ้ืนเมือง

สัตว*ป;าและวัฒนธรรม

อาจารย.เกษมสันต. พรหมสุภา

วิรัตน.  วงษ.ศรีนาค

ประสานงาน

ณัฐกานต. จงประจิต

ฐานข4อมูลชุมชน

นิพนต. จีนขาวขำ



ภาคีเครือข*าย

อาจารย&และนักวิจัยจาก มจธ.
1. คณะสถาป*ตยกรรมศาสตร1และการออกแบบ

2. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

กลุ4มผู7นำชุมชน 
นักวิจัยชุมชน : สมุนไพร กลDวยไมD 

กลุ4มอนุรักษ&  : คนรักษ1เขากระโจม พรานนำทาง

กลุ4มผู7ประกอบการ : ศูนย1เรียนรูD และ บDานพักรีสอร1ท

เยาวชนแกนนำในพื้นท่ี

อุทยานธรรมชาติวิทยา
1. หัวหนDาอุทยานธรรมชาติวิทยา

2. เจDาหนDาที่

กลุ4มนักวิจัยต4างมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูSบDานจอมบึง

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. สำนักงานหอพรรณไมD

โรงเรียนในพื้นท่ี
1. บDานหDวยผาก

2. สินแรSสยาม

3. ตะโกลSาง

ศูนย&เรียนรู7ฯ

ไรSสุขพSวง อำเภอจอมบึง  



พื#นที'ทาํงานของ มจธ. ในเขตบริการของโครงการอุทยานธรรมชาตวิทิยาฯ

โรงเรียนสินแร่สยาม

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

โรงเรียนนักข่าวหญงิ 2

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

อุทยานธรรมชาตวิทิยา

โรงเรียนตะโกล่าง

ชุมชนบ้านบ่อ

ชุมชนบ่อหวี

ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านตะโกล่าง



• สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

• สำนักงานการวิจัยแหAงชาติ (วช.)

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรF วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลIาธนบุรี



อนุรักษ์และฟื# นฟูธรรมชาติ

ศึกษาวจิยัทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างจิตสํานึกถงึ

ทรัพยากรธรรมชาติ

วตัถุประสงค์ของอทุยานธรรมชาตวิทิยาฯ

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของคนในท้องถิ'น



มีประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที'ของโครงการอุทยานธรรมชาติวทิยา

และ

ผู้บริหารและอาจารย์ นักวจัิยที'ทํางานในพื#นที'

เพื$อทําความเข้าใจแนวทางดําเนินงานและวางแผนการทํางานร่วมกนั

วนัที$ 9 กรกฎาคม 2563 ณ มจธ.ราชบุรี



เพื4อให้คนในท้องถิ4น

สามารถประกอบอาชีพที4สอดคล้องกบั

หลกัการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ4งแวดล้อม

บนพืGนที4ป่าอนุรักษ์ได้อย่างยั4งยืน

เป้าหมายการทาํงานร่วมกนั



แผนงานและแนวทางดาํเนินงาน

การศึกษาและวจัิยทรัพยากรธรรมชาติ

พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนและ

ฟืL นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ตระหนักรู้

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพฒันาเจ้าหน้าที$



เจCาหนCาท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

เกษตรกร/ชุมชน

เอกสารงานวจัิย

ถAายทอดองคFความรูI

เยาวชน

นักศีกษา RC

กลไกการทาํงาน

ออกแบบการเรียนรู7/จัดอบรม



งานวิจัย



โครงการสำรวจศึกษาการจัดการและการใช5ประโยชน9จากไผ< 
ผูIรับผิดชอบโครงการ สุภาวดี สังขFวรรณ  (ทุน กปร)

1. ศึกษาการจัดการและการใชCประโยชนMของไผQในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยา จำนวน 132,905 ไรQ 

2. ศึกษาหQวงโซQแหQงคุณคQา (Value change) ของการใชCประโยชนMจากไผQพ้ืนท่ีบCานบQอหวี



การตQอยอด
1. เก ็บขCอมูลดCาน มูลคQา รายไดC หร ือการใชC

ประโยชนMแตQละปg ชวนกลุQมเกษตรกรรมและ
หัตถกรรมเขCารQวม เชQน พี่ลูกหนู ศูนยMเรียนรูC

บCานตะโกลQาง สะสมพันธุ M, ปiารอด กลุQมจักร
สานบCานบQอ 

2. การสรCางพ้ืนท่ีตCนแบบ/ศูนยMเรียนรูCบCานบQอหวี 



เปRาหมายโครงการ
• มีการจัดเก็บข7อมูลและปลูกพืชสมุนไพรตระกูลขิง เพื่อการอนุรักษ&อย4างเปQนระบบ

• หัวหน7าศูนย&การเรียนรู7สามารถเปQนนักวิจัยท7องถ่ิน ถ4ายทอดภูมิปTญญาท7องถ่ินใน

การใช7ประโยชน&พืชตระกูลขิง และปลูกจิตสำนึกในด7านการอนุรักษ&ความ

หลากหลายทางชีวภาพให7คนในชุมชน

โครงการรวบรวบและอนุรักษMความหลากหลายของพืชวงศMขิงของชุมชนบCานตะโกลQาง ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ผู7รับผิดชอบโครงการ ดร.นงนาถ พ4อค7า **อยู4ในระหว4างรอประกาศผลการให7ทุนจาก ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)



ความหลากหลาย การใชCประโยชนM และภูมิปlญญาทCองถ่ินของเห็ดปnา
ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ธิดาพร โคตรพัฒน&
ผู7รับผิดชอบโครงการ

ทุน วช



คณะผู4วิจัย

• อาจารย*เกษมสันต* พรหมสุภา

• นายสุเทพ ไกรเทพ

• นายวิรัตน* วงษ*ศรีนาค

• นายดนัย สวKางญาติ

• นายกี้ อนุกูลธรรม

การสำรวจส ัตว *ป ,าโดยการใช2
กล2องดักถ7ายภาพอัตโนมัติในเขต
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อำเภอ
สวนผ้ึง

ทุน มจธ



โครงการจัดทำสารคดีวัฒนธรรมและธรรมชาติ
วิทยาในอำเภอสวนผ้ึง

ผู#รับผิดชอบโครงการ อาจารย3เกษมสันต3 พรหมสุภา

ทุน กปร



โครงการจ7างงาน “สร7างฝาย ชะลอน้ำ และแนวกันไฟ เพื่อปiองกันไฟปjา ณ โครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ” ผู7รับผิดชอบ ผศ.ดร.กนกพร กังวานสงค& บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม

ทุนจ7างงาน อว



การจัดทำฐานข0อมูล



ผู้รับผดิชอบโครงการ สุภาวด ีสังข์วรรณ ทุน กปร 63

โครงการฐานข้อมูลราชบุรีศึกษาhttps://rbkm.kmutt.ac.th/jspui/

https://rbkm.kmutt.ac.th/jspui/


ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสมพงษ์ เผือกเอี:ยม และเจ้าหน้าที:อทุยานธรรมชาตวิทิยาฯ

การจดัการข้อมูลอทุยานธรรมชาตวิทิยา/งานวจิยัในพืGนที4



พัฒนาการเรียนรู,ของเยาวชนและเจ,าหน,าท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ



การเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.ราชบุรี
บูรณาการวชิาศึกษาทั<วไป และ Co-Curriculum

GEN 121 ทักษะการเรียนรูIและการแกIปXญหา +โครงการนวัตกรรมชุมชนอนุรักษFส่ิงแวดลIอม



การเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.ราชบุรี
บูรณาการวชิาศึกษาทั:วไป และ Co-Curriculum

GEN 231 มหัศจรรยFแหAงความคิด +โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน



การเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.ราชบุรี
บูรณาการวชิาศึกษาทั:วไป และ Co-Curriculum + งานวจิยั

GEN 111 จริยศาสตรFกับการดำเนินชีวิต + โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน + งานวิจัยพัฒนาฐานการเรียนรูIคAายส่ิงแวดลIอม



การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที4อทุยานธรรมชาตวิทิยาฯ



โครงการพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรูCส่ิงแวดลCอมในพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ผูDรับผิดชอบโครงการ ผศ.ดรปณัตดา ยอดแสง และ คุณสมพงษ1 เผือกเอ่ียม (ทุน กปร)

เปiาหมายของโครงการ

1. เพื่อสรDางกระบวนการเรียนรูDตDนแบบในการจัดกิจกรรมคSายหรือฐานการเรียนรูDเรื่องส่ิงแวดลDอม

2. เพื่อสรDางกลุSมเยาวชนที่มีอุดมการณ1ในการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน

ระยะท่ี 1 เตรียมความพร4อมปูพ้ืนฐาน

• หัวใจการเปRนวิทยากร

• การวางแผนงาน

• การออกแบบคKาย

• การออกแบบกระบวนการเรียนรู4



โครงการพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรูCส่ิงแวดลCอมในพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
ผูDรับผิดชอบโครงการ ผศ.ดรปณัตดา ยอดแสง และ คุณสมพงษ1 เผือกเอ่ียม (ทุน กปร)

กลุSม อศม., ทุนจDางงาน อว และเยาวชนแกนนำในพื้นที่  
เปiาหมายของโครงการ

1. เพื่อสรDางกระบวนการเรียนรูDตDนแบบในการจัดกิจกรรมคSายหรือฐานการเรียนรูDเรื่องส่ิงแวดลDอม

2. เพื่อสรDางกลุSมเยาวชนที่มีอุดมการณ1ในการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน

ระยะที2 2 นําไปทดลอง

และปรับปรุง



การเรียนรู้ของเยาวชนในพืGนที4



นางสาวยุ สีทอง

เยาวชนบCานหCวยผาก

โครงการเยาวชนตIนแบบสูAนักอนุรักษFส่ิงแวดลIอมและ

ภูมิปXญญา “คนกับป_า”
โครงการพัฒนากิจกรรมฐานการ

เรียนรูCส่ิงแวดลCอมในพ้ืนท่ีโครงการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

แนวคิด อศม.ปn 63

โครงการเพาะพันธFไมIพื้นถิ่นสูAการเรียนรูIของเยาวชน



โครงการ บรูณาการสาระวิชา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และดนตรี 

ในการพฒันาความสามารถการอ่านออกเขียนได้

ผูDรับผิดชอบโครงการ ผศ.ดรปณัตดา ยอดแสง และ คุณสมพงษ1 เผือกเอ่ียม (ทุน อว : ม.พี่เล้ียง)

กลุSม อศม., ทุนจDางงาน อว ป̂ 63 และเยาวชนแกนนำในพื้นที่ 

กลุKมเปTาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนบ6านห6วยผาก ที่พัฒนาการช6าและอFานหนังสือไมFออก ชั้น ป.3-ป.6 จำนวน 30 คน

แบFงเป\น 2 กลุFม 

1. กลุFมเรียนรู6แบบบูรณาการ

2. กลุFมเรียนรู6ปกติ 

เปรียบเทียบเพื่อค6นหาวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู6ของเด็กๆ มากที่สุด

การจัดการเรียนการสอน

1. จัดคFายนิเวศภาษา กระตุ6นความสนใจและอยากเรียนรู6 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ6านห6วยผาก

2. จัดการเรียนรู6และติดตามผลในห6องเรียน ทุกวันจันทร. พุธ ศุกร. ครั้งละ 1 ชั่วโมง



งานวจิยัที4น่าสนใจ

เพาะขยายพนัธ์ุไม้ป่าพืGนถิ4นและหายาก



ห,องเรียนธรรมชาติสู@ความรู,ท่ีมีคุณค@า


