แบบเสนอโครงการ
1. ชื่อโครงการ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร การกีฬา
คณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร
ศูนยกีฬา กําแพงแสน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

3. คณะทํางาน
3.1 ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณะวงศ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
นายเพิ่ม สุรักษา ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน
3.2 คณะทํางาน
รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณะวงศ
นายปรีชา อินนุรักษ
นายลักษณ เพียซาย
นางสาวทัสนันทน หงสะพัก
นายสมโภชน ทับเจริญ
ดร.ศิริรัตน บัวผัน
ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
นายมนตรี ทองยา
นางรงรอง หอมหวล
นางมณฑา วงศมณีโรจน
นายกรุง สีตะธนี
นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
นายรัชภูมิ บานแยม
นายสุมน หอยมาลา

4. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน เป น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ที่จัดการเรียนการสอน การศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการเกษตรที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศไทยผลการ
จัดการศึกษาที่ผานมามหาวิทยาลัยฯ ไดสั่งสมองคความรู ซึ่งเปนศาสตรของแผนดินมาอยางตอเนื่องยาวนาน
มีสถานที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูในลักษณะหองเรียนธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะสมตอการเรียนรูของนักเรียน
นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผูสนใจทั่วไป
การจัดการเรียนรูในรูปแบบศูนยการเรียนรู เปนวิธีการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนน
คนเป น ศู น ย ก ลางตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ ง เหมาะสมกั บ ผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ ประกอบกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมศูนยการเรียนรูไดเปน อยางดี ดวยเหตุผลความสําคัญ ดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จึงไดจัดโครงการศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขึ้น
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนศูนยถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรการเกษตร ปลูกฝงจิตสํานึก และตระหนักถึงการพัฒนา
การเกษตรเพื่ออาหารและพลังงาน
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูในลักษณะหองเรียนธรรมชาติ หรือหองเรียนมีชีวิต รวมทั้งสรางความเพลิดเพลิน
ใหแกผูเรียนทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
3. เพื่อเผยแพรชื่อเสียง และศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สูสังคม
6. เปาหมายหลัก
1. ศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปรับปรุงและพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
เปนหองเรียนมีชีวิตที่สมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพในการจัดแสดง และถายทอดองคความรูใหแกประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
7. วิธีการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวยการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนยการเรียนรู 11 ศูนย ประกอบดวย

7.1 ศูนยการเรียนรูสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด)
1. กิจกรรมการเรียนรู
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหประชาชน เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูที่สนใจ ไดมีโอกาส
เขามาเที่ยวชมในสถานที่แหงนี้ จะไดเห็นและรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคและ การพัฒนาโคเนื้อพันธุ
กําแพงแสน ซึ่งเปนโคเนื้อพันธุแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พัฒนาขึ้น
มา โดยเริ่ มต นตั้ งแตการสร างพัน ธุ การคั ดเลือกโคเพื่อเปนพอพันธุแมพัน ธุ การผสมพัน ธุ การรีดน้ําเชื้อ การ
ประเมินน้ําเชื้อ การบังคับสัตว การตอน การตีเบอร การทําลายเขาโค และการสาธิตการไลตอนโค ดวยการฟาด
แส เปนตน ยิ่งไปกวานั้น สําหรับผูที่อาศัยอยูในเมือง อาจจะเคยเห็นโคและสัตวอื่นๆ แตเพียงรูปภาพ ก็จะไดมี
โอกาสมาสั ม ผั ส กั บ โคและสั ตว อื่น ๆ อย า งใกลชิด โดยการขี่ มา ขี่ โ ค ขี่ ควาย ซึ่งเป น การพักผอ นอีกแบบหนึ่ ง
ประการสุดทาย คือไดรวมภาคภูมใจกับโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ซึ่งเปนโคเนื้อพันธุแรกของประเทศไทย กิจกรรม
การเรียนรูประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) ผูเขาชมจะไดรับแผนพับประชาสัมพันธประกอบดวย
- แนะนําศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร
- แนะนําศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
- แนะนําการพัฒนาพันธุโคเนื้อกําแพงแสน
- ชม VDO เรื่องความเปนมาของโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
2) ชมการบรรยาย การสาธิตการสรางพันธุ โคเนื้อพันธุกําแพงแสน
3) ชมการบรรยายเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อในชวงอายุตางๆ เชน การเลี้ยงแมพันธ การผสมพันธุ การเลี้ยงแม
โคทอง การเลี้ยงแมโคลูกออน การหยานม การเลี้ยงโครุน การเลี้ยงโคขุน ตลอดถึงตลาดโคเนื้อ
เปนตน
4) ชมสาธิตโชวการรีดเก็บน้ําเชื้อจากพอโค หลังจากนั้นจะนําน้ําเชื้อสองดวยกลองจุลทรรศน ฉายขึ้น
จอใหผูเขาชมดูลักษณะการเคลื่อนไหว และลักษณะผิดปกติของตัวน้ําเชื้อ (Sperm)
5) ชมสาธิตโชวการผสมเทียมโค โดยผูชมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมสนุกสนานดวย
6) ชมการสาธิ ตโชว การบั ง คั บ สั ตว เชน การคลอ ง การลม โค (โคเล็ก -โคใหญ) ตามหลั กวิช าการ
หลังจากนั้นผูชมมีโอกาสเขารวมปฏิบัติและทํากิจกรรมดวยกัน
7) ชมการสาธิ ต โชว ฟาดแส (ตามแบบคาวบอยตะวั น ตก) เพื่อ ให เ กิด เสี ย งดั ง ใช ใ นการไลต อนโค
แลวหลังจากนั้นผูชมสามารถเขารวมปฏิบัติและทํากิจกรรมดวยกัน อยางสนุกสนาน

8) ผูเขาชมจะไดรับความรูจากนิทรรศการและของจริงประกอบดวย
- การเลี้ยงแมพันธุในแปลงหญาโดยใชรั้วไฟฟา
- การทําปุยอัดเม็ดจากมูลโค
- การใชแกสชีวภาพจากมูลโค
- ระบบการบําบัดน้ําเสีย
9) ผูเขาชมจะไดสัมผัส โค-กระบือ โดยขี่มา โค-กระบือ ภายในศูนยฯ
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. สถานที่แสดงบริเวณอารีนา
2. ตัวอยางพันธุสัตว
3. จอ LCD
4. เครื่องฉายสไลด
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
1. สื่อนิทรรศการ
2. อุปกรณจัดแสดง
3. การปรับปรุงหองเรียนรู
4. ระบบไฟ แสง สี เสียง
3. ผูรับผิดชอบหลัก
นายปรีชา อินนุรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
รายการ

1. งบบุคลากร
- คาจางวิทยากรชวยบรรยาย (นิสิต) 1 คน
อัตราคาจางเดือนละ 3,000 บาทเปนเวลา 12 เดือน
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานศูนยเรียนรูและปรับปรุงหอง บรรยาย
เพื่อการทองเที่ยว
- คาจางเหมาปรับปรุงคอกโชว
- คาจางเหมาระบบไฟ แสง สี เสียง หองการเรียนรู
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอร ปายประชาสัมพันธ ใหความรู
- คาแผนพับ ประชาสัมพันธ
- คาอุปกรณในการแสดงและสาธิต
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
36,000

100,000
22,500
20,000
40,000
35,000
45,000
298,500

7.2 ศูนยการเรียนรูสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
1. กิจกรรมการเรียนรู
เปนกิจกรรมการเรียนรูและศึกษาชีวิตและความเปนอยูของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ไดแก แพะ
แกะ และกวาง โดยเปดโอกาสใหประชาชน เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจไดเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยการถายทอดความรูแบบการทองเที่ยวเชิงการเกษตร ซึ่งมีวิทยากรประจําศูนยการ
เรียนรูฯ และโปสเตอรถายทอดความรู รวมถึงเอกสารเผยแพรขอมูลของสัตวแตละชนิด เพื่อใหผูเขามาเรียนรูไดรับ
ความรูตางๆ เกี่ยวกับสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
• กิจกรรมการใหความรู
ผู เ ข ามาเรี ย นรู ในศู น ย การเรี ย นรู สั ตวเคี้ ยวเอื้องขนาดเล็ ก จะได รั บความรู เกี่ย วกับ พั นธุ สั ตว
การจัดการฟารม ไดแก การติดเบอรหู การสักเบอรหู การตอน การฉีดวัคซีน การทําพันธุประวัติ ฯลฯ อาหารและ
การใหอาหาร โรคและการปองกันโรค และผลผลิตของแพะ แกะ และกวาง รวมถึงวิธีการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพของ
แพะนม วิธีการตัดเขากวางออน และวิธีการเจาะเลือดแกะเพื่อนํามาใชเปนอาหารเลี้ยงเชื้อ เปนตน
วิธีการใหความรู
- เอกสารเผยแพรความรู และเอกสารแนะนําหนวยงาน
- การบรรยายโดยวิทยากร
- การศึกษาจากบอรดและโปสเตอรถายทอดความรู
- ศึกษาจากสัตวภายในฟารม
• กิจกรรมการปอนนมลูกแพะ ลูกแกะ และลูกกวาง
กิจกรรมนี้มุงเนนใหผูเขามาเรียนรูศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงลูกสัตวระยะเล็กโดยการปอนนม และทํา
ความรูจักและใกลชิดกับสัตวทุกชนิด
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. พันธุแพะ แกะ และกวาง
2. แปลงหญาสําหรับสัตว
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
1. การปรับปรุงลานแสดงพันธุแพะ แกะ และกวางกลางแจง
2. อุปกรณจัดแสดงนิทรรศการแนะนําพันธุสัตว การจัดการฟารม การใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3. อาหารและอุปกรณการใหน้ํา ใหอาหารสัตว
4. ยาและเวชภัณฑสําหรับสัตว

3. ผูรับผิดชอบหลัก
1. นายลักษณ เพียซาย
2. นางสาวทัสนันทน หงสะพัก
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว และผลิตภัณฑสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร. 034-281070 สายใน 3790-2
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
- คาจางวิทยากรชวยบรรยาย (นิสิต) 1 คน
อัตราคาจาง เดือนละ 3,000 บาท เปนเวลา 12 เดือน
2. งบดําเนินการ
- คาจางเหมาปรับปรุงลานแสดงพันธุแพะ แกะ และกวาง
- คาอุปกรณจัดแสดงนิทรรศการพันธุสัตว และการจัดการฟารม
- คาอาหารและอุปกรณการใหน้ํา ใหอาหาร
- คายา และเวชภัณฑสําหรับสัตว
- คาจัดทําโปสเตอร เอกสารสิ่งพิมพประกอบการเรียนรู
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
36,000
100,000
50,000
75,000
14,000
25,000
300,000

7.3 ศูนยการเรียนรูสถานที่ผลิตสมุนไพรสําหรับสัตว : การพัฒนา การผลิตและการใชประโยชนสมุนไพร
กวาวเครือขาวทางดานการเกษตร
1. กิจกรรมการเรียนรู
ศูนยการเรียนรูที่ผลิตยาสมุนไพรสําหรับสัตว : การพัฒนา การผลิตและการใชประโยชนสมุนไพร
กวาวเครือขาวทางดานการเกษตร ประกอบดวยการปรับปรุงหอง จํานวน 1 หอง เพื่อใช เปนสถานที่แสดง
นิทรรศการ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการสรางแปลงสาธิตการปลูกกวาวเครือขาวสายตนพันธุที่ไดคัดเลือกขึ้นโดย
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ กวาวเครือขาว SARDI 190 ในลักษณะปลูกเปนการคา และปลูกสายตนที่
คัดเลือกไวเปนสายแมพันธุ SARDI 13 เพื่อใชสําหรับการปรับปรุงหรือคัดเลือกสายตนพันธุใหมๆใยอนาคต พื้นที่
แปลงสาธิตประมาณ 3 ไร พรอมสถานที่บรรยายสรุปชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 4x8 เมตร (โครงสรางไมไผ หลังคามุง
จากหรือหญาคา พื้นดินอัดแนน) กิจกรรมการเรียนรูในหองประกอบดวย 4 ชุด กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ชุดการเรียนรู เรื่องประวัติกวาวเครือขาว และการใชประโยชนจากตํารับสมุนไพรโบราณ
กิจกรรมที่ 2 ชุดการเรียนรู เรื่องการนํากวาวเครือขาวจากปาสูการปลูกเพื่อคัดเลือกสายตนพันธุใหม
กิจกรรมที่ 3 ชุดการเรียนรู เรื่องการขยายพันธุกวาวเครือขาวสายตนที่ไดรับการคัดเลือกพันธุ วิธีการ
ปลู ก เชิ ง อุ ต สาหกรรม และกระบวนการเก็ บ เกี่ ย ว และแปรรู ป ให พ ร อ มใช ใ นด า น
การเกษตร
กิจกรรมที่ 4 ชุดการเรียนรู เรื่องการตรวจสอบฤทธิ์ทางยาของกวาวเครือขาว และนําไปใชประโยชน
ทางดานการเกษตร(เลี้ยงสัตว และปลูกพืช) รวมทั้งตัวอยางการนําไปใชในเครื่องสําอาง
และยา
กิจกรรมการเรียนรูในแปลงสาธิตจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ 3 เพื่อใหผูเรียนสามารถสัมผัส
กับของจริงได กิจกรรมทั้ง 4 มีรายละเอียดดังนี้
1. ชุดการเรียนรู เรื่องประวัติกวาวเครือขาว และการใชประโยชนจากตํารับสมุนไพรโบราณ
กิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนรูไดรูจักประวัติของพืชสมุนไพรกวาวเครือขาวตั้งแตการจําแนก
สกุลและวงศ ตามหลักทางพฤกษศาสตร และลักษณะเฉพาะ สามารถมองเห็นได รวมทั้งพืชที่มีลักษณะใกลเคียง
อี กทั้ ง ยั งพาท า นเข า สู การศึ ก ษาประวั ติศาสตรข องตํ ารายาจากหัว กวาวเครือขาวที่ มีอ ายุ นั บ ร อยป ที่ ไ ดแปล
ติดตอกันมาจากภาษาพมาจนเปนภาษาไทยในป พ.ศ. 2474 ในเรื่องของการใชประโยชนอยางนาอัศจรรย โดยจะ
นําเสนอในลักษณะของการเลาเรื่องพรอมภาพประกอบในสื่อระบบมัลติมีเดีย
2. ชุดการเรียนรู เรื่องการนํากวาวเครือขาวจากปาสูการปลูกเพื่อคัดเลือกสายตนพันธุใหม
กิจกรรมชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนรูไดรับความรูสึกรวมไปกับการทํางานของนักวิจัยเมื่อ 18 ป
ที่ผานมาดวยการนําเสนอในสื่อระบบมัลติมีเดีย ที่จะพาทานเขาสูปาที่เปนกําเนิดของกวาวเครือขาว การคนหาตน
และหัวเพื่อทําการเก็บรวบรวมพันธุกรรมจากธรรมชาติ การขยายพันธุเบื้องตนที่ไดคิดประดิษฐขึ้นในขณะนั้น
เนื่องจากยังไมมีวิธีใดที่เหมาะสม การคัดเลือกสายพันธุที่ทําขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

การทดลองปลูกในแหลงตางๆ เรื่องทุกอยางจะใหการบรรยายแบบเลาเรื่องใหฟง ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูไมรูสึกเบื่อ
และเรื่องตางๆ เหลานี้ ยังสามารถสรางแนวคิดใหผูเรียนรูไดรูจักการคัดเลือกสมุนไพรอื่นๆ ที่สนใจมาใชในการทํา
ยาที่มีคุณภาพในอนาคตอีกดวย
3. ชุดการเรียนรู เรื่องการขยายพันธุกวาวเครือขาวสายตนที่ไดรับการคัดเลือกพันธุ วิธีการปลูกเชิง
อุตสาหกรรม และกระบวนการเก็บเกี่ยว และแปรรูปใหพรอมใชในดานการเกษตร
กิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนรูที่สนใจในการปลูกกวาวเครือขาวไดทราบถึงวิธีการขยายพันธุที่
มีประสิทธิภาพวิธีการปลูกที่เหมาะสม การปฏิบัติดูแลในแตละชวงอายุการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป การนําเสนอ
จะใชสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และเสียงการบรรยายจะเปนเรื่องเลาใหฟง บอกกลาวรายละเอียดและ
ปญหาตางๆ ใหผูเรียนรูไดทราบไปโดยลําดับ เมื่อศึกษาจบในชุดการเรียนรูนี้ ผูเรียนรูจะมีความเขาใจจนถึงขั้น
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในรูปแบบของการผลิตกวาวเครือขาวดวยการปลูกในระบบ GAP แบบครบวงจร อีกทั้ง
ยังสามารถนําความรูนี้ไปปรับใชในการปลูกพืชสวนสมุนไพรชนิดอื่นที่สนใจไดอีกดวย
4. ชุดการเรียนรู เรื่องการตรวจสอบฤทธิ์ทางยาของกวาวเครือขาว และนําไปใชประโยชนทางดาน
การเกษตร(เลี้ยงสัตว และปลูกพืช) รวมทั้งตัวอยางการนําไปใชในเครื่องสําอาง และยา
กิ จ กรรมนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นรู ไ ด ท ราบถึ ง การนํ า กวาวเครื อ ขาวไปใช ป ระโยชน ที่
นอกเหนือจากตําราโบราณที่ไดกลาวไวในชุดการเรียนรูที่ 1 โดยนําเสนอในรูปสื่อมัลติมีเดีย พาทานเขาสูการเรียนรู
เรื่องใชประโยชนในการผลิตสัตวเศรษฐกิจ เชน สุกร ไกไข ไกเนื้อ โคขุน และกระตายขุน เปนตน นอกจากนี้ยังใช
ในดานการปลูกพืชอีกดวย การนําไปใชประโยชน จะอยูในรูปแบบของการวิจัยที่นําเสนอในรูปแบบของการเลา
เรื่องใหฟง เพื่อใหผูเรียนรูมีความรูสึกเหมือนการดูขาวเกษตรไมใชการบรรยายทางวิชาการ ในทุกชุดของการเรียนรู
จะมีงานวิจัย ภาพโปสเตอรใหผูสนใจในดานวิชาการ และการวิจัยไดเขาศึกษาในรายละเอียดที่มากกวาการชมสื่อ
มัลติมีเดียที่ไดกลาวมาแลวขางตน
เมื่อเสร็จสิ้นเวลาที่ใชในการดําเนินการ ทุกกิจกรรมจะถูกบรรจุลงในหองเรียนรูอยางครบถวนทุก
ขั้นตอน เพื่อใหผูเขาชมหรือผูเขาเรียนสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องดวยตนเองตั้งแตตนจนจบ ตามหัวขอตางๆ ที่
ผูเรียนรูตองการ
นอกจากนี้ถามีผูเขาชมเปนหมูคณะ และมีเวลานอย จะมีวิทยากรพาหมูคณะของทานเขาชม
สถานที่จริงพรอมบรรยายประกอบที่บริเวณแปลงสาธิต รวมทั้งการตอบคําถามของผูเขาเรียนรูที่มีขอสงสัยดวย
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่ตองการ
1. สื่อแสดงผลมัลติมีเดียพรอมอุปกรณ
2. การปรับปรุงหองเรียนรู
3. สื่อนิทรรศการ (โปสเตอร)

3. ผูรับผิดชอบหลัก
นายสมโภชน ทับเจริญ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว และผลิตภัณฑสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร. 081-318660 , 034-351398 สายใน 3771-2
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาทําสื่อมัลติมีเดีย พรอมอุปกรณนําเสนอ จํานวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 ชุดการเรียนรู เรื่องประวัติกวาวเครือขาว และการใช
ประโยชนจากตํารับสมุนไพรโบราณ
ชุดที่ 2 ชุดการเรียนรู เรื่องการนํากวาวเครือขาวจากปาสูการปลูก
เพื่อคัดเลือกสายตนพันธุใหม
ชุดที่ 3 ชุดการเรียนรู เรื่องการขยายพันธุกวาวเครือขาวสายตนที่
ไดรับการคัดเลือกพันธุ วิธีการปลูกเชิงอุตสาหกรรม และ
กระบวนการเก็บเกี่ยว และแปรรูปใหพรอมใชในดาน
การเกษตร
ชุดที่ 4 ชุดการเรียนรู เรื่องการตรวจสอบฤทธิ์ทางยาของกวาวเครือ
ขาว และนําไปใชประโยชนทางดานการเกษตร(เลี้ยงสัตว และ
ปลูกพืช) รวมทั้งตัวอยางการนําไปใชในเครื่องสําอาง และยา
- คาจางเหมาปรับปรุงหองการเรียนรูและสถานที่บรรยายบริเวณ
แปลงสาธิต
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอรพรอมอุปกรณติดตั้ง
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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7.4 ศูนยการเรียนรูวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
1. กิจกรรมการเรียนรู
ปจจุบันการเลี้ยงโคนมกําลังเปนอาชีพหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง มีคนหันมาเลี้ยงโค
นมกันมากขึ้นทั้งเกษตรกรและคนนอกวงการ ทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพที่สรางรายไดสูง เพราะการ
บริโภคนมโคในประเทศและตางประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นทั้งในดานปริมาณและคุณภาพตามอัตราการเพิ่มของ
จํานวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและตลาดโลก เกษตรกรสวนใหญจึงหันมาเลี้ยงโคนม
ควบคูกับการทําเกษตรอยางอื่นดวย เชน การทําไร ทําสวน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว การเลี้ยงโคในปจจุบันและอนาคต
จึ งต องมี ก ารส งเสริ มการเลี้ ย งให มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมีม าตรฐานสู งยิ่ งขึ้ น จากการเลี้ย งที่ เป น อาชีพ เสริม ของ
เกษตรกรที่มีความรู การจัดการและการลงทุนต่ํามาสูระบบการเลี้ยงที่มีความรูทั้งในทองถิ่นและความรูทางวิชาการ
สมัยใหมมาผสมผสานกันมากขึ้นเปนความรูที่เหมาะสมกับเกษตรกรและชุมชน ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเอง
และชีวิตมีความสุขภายใตความพอเพียง แตก็ยังมีบุคคลอีกสวนหนึ่งซึ่งยังไมทราบถึงวิถีชีวิต และการเลี้ยงโคนม
ดังนั้นการถายทอดความรูแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรดานปศุสัตว (โคนม) โดยการอาศัยทรัพยากรที่มีผสมผสาน
กับโปสเตอรถายทอดความรู นั้นจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางความสนใจและดึงดูดใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษา
หาความรู และนอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธใหศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
• กิจกรรมการใหความรู
กิจกรรมการใหความรูดานการเลี้ยงโคนม จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนและผูที่สนใจเขารวมโครงการ
ไดรูจักถึงกระบวนการเลี้ยงโคนม โดยขั้นตอนนี้จะไดเรียนรูถึง สายพันธุ วงจรชีวิตของโคนม ขั้นตอนการเลี้ยง การ
ใหอาหารและผลผลิตน้ํานมโคที่มีคุณภาพ
1.1 ผูเขาชมจะไดรับแผนพับประชาสัมพันธ ประกอบดวย
การแนะนําโครงการ ทองเที่ยวเชิงเกษตรดานปศุสัตว (โคนม)
การแนะนําศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
1.2 ผูเขาชมจะไดรับความรูจากการบรรยายเรื่องการเลี้ยงโคนมในชวงอายุตางๆและสนุกสาน
กับการตอบคําถาม
1.3 ผูเขาชมจะไดรับความรูจากนิทรรศการ ประกอบดวย
วงจรชีวิตโคนม
การผลิตน้ํานมสะอาด
โรคตางๆ ในโคนม
อาหารสําหรับโคนม

• กิจกรรมการปอนนมลูกโค
กิจกรรมการเรียนรูนี้มุงเนนใหผูเขาชมจะไดทําความรูจักและสัมผัสกับลูกโค ตลอดจนวิธีการเลี้ยง
ดูลูกโคโดยการปอนนม
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
1. สื่อนิทรรศการ
2. อุปกรณจัดทํากังหันลมและคอกพักโค
3. ผูรับผิดชอบหลัก
ดร.ศิริรัตน บัวผัน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทรศัพท 034-351033 (เบอรภายใน 3781), 081-6493109
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับพื้นที่ลานศูนยการเรียนรูเพื่อการทองเที่ยว
- คาจางเหมาทํากังหันลมและคอกโค
2.2 คาวัสดุ
- คาจัดทําโปสเตอรใหความรู
- คาอุปกรณในการจัดแสดงและตกแตง
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)

0

30,000
240,000
20,000
15,000
305,000

7.5 ศูนยการเรียนรูอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน)
1. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูในอุทยานแมลง จัดแสดงแมลงแบบมีชีวิตวาดวยความหลากหลายทางชีววิทยาของ
แมลง ชนิดของพืชอาหาร สภาพแวดลอมและระบบนิเวศในการดํารงชีพของแมลง จัดแสดงขอมูลประจําตัวของ
แมลงแตละชนิด ไดแก ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ถิ่นที่อยูและการกระจายตัว พืชอาหารที่สําคัญ
ประโยชนและโทษผลกระทบตอสภาพแวดลอม จัดทําสื่อแสดงลักษณะที่ใชในการจําแนกชนิดแมลง ตัวอยางของ
จริงใหผูชมไดสังเกตและเรียนรูพฤติกรรมของแมลงที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และผลตอระบบนิเวศ จัด
กิจกรรมใหนิสิต นักศึกษา นักเรียนและผูสนใจทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณการจับแมลง การเลี้ยงแมลง สื่อ
การสอนและตัวอยางของจริงเพื่อการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง อุปกรณและวิธีการเก็บรักษาตัวอยางแมลงไวใน
พิพิธภัณฑแมลงทั้งแบบที่มีชีวิต และแบบแหง จัดกิจกรรมฝกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงขยายพันธุแมลงสวยงาม
และขยายพันธุไมที่เปนพืชอาหารของแมลง จัดทําเอกสารสิ่งพิมพเผยแพรความรูดานความหลากหลายของแมลง
การใชประโยชนจากแมลง แมลงมีพิษ แมลงที่เปนประโยชน แมลงที่ควรอนุรักษ
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. อุทยานแมลงประกอบดวยโดมแมลง พิพิธภัณฑแมลง และสวนธรรมชาติขนาดพื้นที่ 40 ไร
2. ขอมูลทั่วไปของแมลง 154 ชนิด และแมง 6 ชนิด รวม 160 ชนิด เชนกลุมผีเสื้อ
แมลงสังคม (ผึ้ง ปลวก มด) แมลงทางการเกษตร แมลงสวยงาม แมงมุม ฯลฯ
3. แปลงปลูกพืชอาหารของแมลง
4. แนวเสนทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 900 เมตร (แตยังรกราง)
5. โรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลงและปลูกพืชอาหารของแมลง
6. หองบรรยาย อบรม ฝกปฏิบัติ ภายในศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
1. แผนขอมูลความรูประจําตัวแมลง โปสเตอร/บอรดความรูดานแมลงในระบบนิเวศ
พรอมปายแผนผังแสดงเสนทางศึกษาธรรมชาติ
2. วัสดุและอุปกรณเพื่อปรับพื้นที่และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
ของแมลง
3. จัดทําทางเดินเทา ทางจักรยานตามเสนทางศึกษาธรรมชาติในอุทยาน 40 ไร
พรอมปายขอมูลความรูเกี่ยวกับแมลงในบริเวณตางๆ ประมาณ 100 ชนิด
4. ระบบการใหน้ําในสวนธรรมชาติ
5. เอกสารแนะนําผลิตภัณฑที่ไดจากแมลงกลุมตางๆ การทํากรอบรูปแมลงสวยงาม
6. สื่อการสอนเพื่อการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง

3. ผูรับผิดชอบหลัก
1. ผศ.ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร : 0-3428-1090 โทรสาร : 0-3428-1091 email : agrpwc@ku.ac.th
2. นายมนตรี ทองยา
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร : 0-3428-1066 ตอ 3325,3903 โทรสาร : 0-3428-1066 email : rdimtt@ku.ac.th
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
- คาตอบแทนนิสิตเปนผูชวยวิทยากร จํานวน 1 คน
เดือนละ 5,000 บาท 12 เดือน
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาทําเสนทางเทาและจักรยานตามเสนทางศึกษา
ธรรมชาติในอุทยาน 40 ไร
- คาจางเหมาใชรถเพื่อปรับปรุงพื้นที่
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอร บอรด และแผนปายขอมูลของแมลง
- คาวัสดุเพาะเลี้ยงขยายพันธุแมลง และพันธุพืชอาหาร
- คาวัสดุการเกษตร
- วัสดุทําแนวเสนทางศึกษาธรรมชาติ
- ระบบใหน้ําในแปลง ในสวน
- คาวัสดุจัดทําสื่อการสอนที่มีชีวิต
- คาจัดทําเอกสารความรู
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
60,000
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300,000

7.6 ศูนยการเรียนรูสวนไมหอม/สวนไมผล
1. กิจกรรมการเรียนรู
• กิจกรรม (สวนไมหอม)
แนะนําใหผูสนใจ/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ไดรูจักกับสวนไมหอมที่รวบรวมพันธุไมหอมไวจํานวน
มากประมาณ 258 ชนิด โดยผูสนใจสามารถเดินชมตนไมในสวนไมหอมไดอยางใกลชิด โดยแตละตนจะมีปาย
บรรยายชื่อพันธุไมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเยี่ยมชมไดเรียนรูลักษณะประเภทของไม
หอมชนิดตางๆจากการสัมผัส ใบ ดอก ผล เมล็ด และกลิ่นหอมของตนไมหอมแตละชนิดไดโดยตรงรวมทั้งมี
กิจกรรมคายวิทยาศาสตรใหเยาวชนไดทองเที่ยว เพลิดเพลิน ชวนใหคิดไปกับสารพันไมหอมไทยโดยปลูกฝงให
เยาวชนไดมีจิตสํานึกในการรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัติดานการปลูก การดูแล
รักษา การขยายพันธุและอนุรักษ นอกจากนี้มีแจกเอกสารหรือหนังสือแนะนําพันธุไมหอมโดยรวบรวมรายละเอียด
ทางพฤกษศาสตรของไมแตละชนิดพรอมประโยชนและคุณคาทางดานตางๆ
• กิจกรรมการเรียนรูสวนไมผลเขตรอน
การเรียนรูสวนไมผลเขตรอน จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปได
เขามาศึกษาพรรณไมผล ทั้งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและที่ควรอนุรักษไว มีการใหองคความรูดานการปลูก
การดูแลรักษา การนําไปใชประโยชน ตลอดจนการขยายพันธุเพื่อใหไดกิ่งพันธุที่มีคุณภาพและตรงตามสายพันธุ
ในบรรยากาศริมน้ํา นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรตางๆเพื่อใหความรูแกนักเรียนที่สนใจ
กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของซึ่งสามารปรับรูปแบบไดตามความเหมาะสม
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. พันธุไมหอมชนิดตางๆ
2. พื้นที่ในการปลูกไมหอม
3. แปลงสาธิตการปลูกไมผล องคความรูดานการปลูกและขยายพันธุไมผล เชน มะนาว
มะกรูด มะละกอ ฝรั่ง สับปะรด และระบบโรงเรือนตางๆฯลฯ

2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
1. โปสเตอร บอรด และแผนปายใหความรู ปายชื่อ เอกสารประชาสัมพันธ พรอมเสา
2. ปายแผนผังแสดงเสนทางชมสวนไมหอม
3. อุปกรณในการจัดทําเสนทางเดินชมสวนไมหอม และตกแตง เชน ทราย หิน
4. วัสดุการเกษตร ระบบการใหน้ํา
5. อุปกรณทํารั้วในพื้นที่โดยรอบสวนไมหอม
6. จัดทําหนังสือหรือเอกสารแนะนําพรอมประโยชนพรรณไมหอม
7. พันธุไมหอม พันธุไมผลเพิ่มเติม
8. เครื่องมืออุปกรณในการตัดแตงกิ่งไมใหญและเครื่องตัดหญา ฯลฯ
3. ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร : 0-34351-399
โทรสาร : 0-34351-392
email : rdirov@ku.ac.th
2. นางมณฑา วงศมณีโรจน
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร : 0-34351-934
โทรสาร : 0-34351-934
email : rdimow@ku.ac.th

4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
1.1 คาตอบแทนนิสิตเปนผูชวยวิทยากร ในสวนไมหอมจํานวน 1 คน
เดือนละ 5,000 บาท 12 เดือน
1.2 คาตอบแทนนิสิตเปนผูชวยวิทยากร ในสวนไมผลเขตรอนจํานวน 1 คน
เดือนละ 5,000 บาท 12 เดือน
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาทําเสนทางเดินชมสวนไมหอมในพื้นที่ 7.5 ไร
- คาจางเหมาใชรถเพื่อปรับปรุงพื้นที่
- คาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนสวนไมผล
- คาจางเหมาทํารั้วพื้นที่โดยรอบสวนไมหอม
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอร บอรด และแผนปายใหความรู
- คาอุปกรณในการจัดทําเสนทางเดินชมสวนไมหอม และตกแตง เชน
ทราย หิน
- วัสดุไมทํารั้วพื้นที่โดยรอบสวนไมหอม
- คาวัสดุการเกษตร อุปกรณจัดสถานที่ใหสวยงามและนาสนใจ
- วัสดุปายชื่อ พรอมเสาและ แผนผังแสดงเสนทางชมสวน
- ระบบน้ําแบบมินิสปริงเกอร
- คาจัดทําหนังสือ/เอกสารประชาสัมพันธ
- คาพันธุไมหอม และไมผล ฯลฯ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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7.7 ศูนยการเรียนรูการจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบไรของเสีย
(Zero Waste Management in Agricultural Production)
1. กิจกรรมการเรียนรู
ศูนยการเรียนรูการจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบไรของเสีย ฝายเครื่องจักรกลการเกษตร
แหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย
ศูนยการเรียนรู การวิจัย และและพัฒนาเทคโนโลยีดานการใชผลิตผลทางการเกษตรแบบไรของเสีย แบบครบวงจร
อาทิ เช น การจั ด การผั กตบชวาแบบบู ร ณาการ การผลิ ตแก ส ชีว ภาพจากของเหลือ จากภาคการเกษตรและ
ครัวเรือน การปลูกสบูดําซึ่งเปนพืชพลังงานแบบบูรณาการ การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวและไข
สัตว การผลิตเตาชีวมวล การผลิตปุย น้ําหมักชีวภาพ และการการผลิตถาน จากของเหลือจากภาคการเกษตร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูจากงานวิจัยและพัฒนาสูผูที่สนใจโดยเนนการจัดการแบบไรของเสียในภาค
การเกษตร เพื่อกอใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุดรวมไปถึงการเพิ่มมูลคาจากของเหลือใชเหลานั้น โดยภายใน
ศูนยจะมีการจัดแสดง โปสเตอร การสาธิต เครื่องจักรตาง ๆ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการในการ
จัดการผลผลิตในภาคการเกษตรแบบไรของเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• กิจกรรมการจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการ
การจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการนั้น เปนการนําวัชพืชน้ําซึ่งแพรระบาดอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก
ในแมน้ําลําคลองและปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนในแมน้ําลําคลอง กอใหเกิดการระบายน้ําที่ไมดี
ตื้ น เขิ น และยากลํ า บากต อ การจั ด การ ดั ง นั้ น ทางโครงการจึง มีแ นวทางในการจัด การแบบบู ร ณาการโดยนํ า
ผักตบชวามาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ซึ่งผูที่สนใจจะไดเรียนรูการจัดการผักตบชวาตั้งแตนําขึ้นมาจากน้ําจนถึง
ขั้นตอนสุดท ายในการนําไปใชในรูปแบบตาง ๆ เชน การผลิตไบโอแกสจากการหมักผักตบชวาซึ่งจะไดแกส ที่
สามารถนํา มาทํ า เป น แกส หุ งต ม หรื อใช เดิ น เครื่องยนตขนาดเล็ก เชน เครื่องสูบน้ํา หรือเครื่องยนตเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา เปนตน ของเหลือจาการหมักสามารถนํามาทําปุยชีวภาพเพื่อใชในการเกษตรตอไปได ซึ่งผูที่เขาชม
จะได เ ห็น ทุ กขั้ น ตอนด ว ยการสาธิ ตการใชงานเครื่องจักรตางๆ และการนําของเหลือและผลิตภัณ ฑที่ไดมาใช
ประโยชน
• กิจกรรมการปลูกสบูดําซึ่งเปนพืชพลังงานแบบบูรณาการ การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช
แลวและไขสัตว
กิจ กรรมในส วนนี้ จะเป นการเรีย นรูในเรื่องของสบูดําแบบครบวงจรตั้งแตการปลูกจนถึงการนํา ไปใช
รวมทั้งการแปรรูปของเหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสบูดํา การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชใชแลวและไขสัตวจะเนนในเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลจากสิ่งของรอบตัว เชน น้ํามันใชแลว ไขสัตว และ
น้ํามันจากพืชตาง ๆ เพื่อที่ผูที่สนใจสามารถนําไปผลิตและใชเองได โดยเนนเทคโนโลยีที่ไมยุงยากและเขาใจไดงาย

• การผลิตเตาชีวมวล
กิจกรรมการผลิตเตาชีวมวลที่ผูที่สนใจสามารถเรียนรูและสามารถสรางใชเองได โดยจะมีการสาธิตการ
ผลิต และการทํางานของเตาแบบละเอียดและเขาใจหลักการทํางานไดงาย
• การผลิตถานจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร
กิจกรรมใหความรูในการผลิตถานใชเอง เทคนิคการผลิต รวมทั้งการสรางเตาเผาใชเองแบบไมยุงยาก
เพื่อใชในครอบครัวหรือชุมชนได
• การผลิตปุย น้ําหมักชีวภาพ จากของเหลือภาคการเกษตร
กิ จ กรรมให ค วามรู ใ นการทํ า ปุ ย หมั ก ปุ ย พื ช สด น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ และอื่ น ๆ จากของเหลื อ จากภาค
การเกษตร โดยเนนเทคนิคในการผลิต การใชจุลินทรีย รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อใหไดปุยที่มีคุณภาพและ
เปนการลดขยะภาคการเกษตรโดยนํามาผลิตเปนปุยและกลับลงไปสูพืชปลูก ตอไป
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. อาคารที่จะใชในการเยี่ยมชม
2. หองฝกอบรมและอุปกรณตาง ๆ
3. เครื่องจักรการจัดการสบูดําแบบครบวงจร
4. แปลงปลูกสบูดํา
5. เครื่องผลิตไบโอดีเซล
6. เครื่องผลิตแกสชีวภาพ
7. เครื่องผลิตปุย (ปนเม็ด)
8. อุปกรณผลิตน้ําหมักชีวภาพ
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม
- ไมมี
3. ผูรับผิดชอบหลัก
รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณะวงศ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาปรับปรุงภายในหองนิทรรศการเชน ทําความสะอาด,
ทําชั้นเก็บ - ของ, ทาสี, ติดตั้งพัดลม,ขาตั้งปายนิทรรศการ ฯลฯ
- คาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเชน ทําปายชื่อใหม,จัดสวนหยอม,
ปลูกไมประดับ ฯลฯ)
- คาปรับปรุงเครื่องจักรกลฯที่มีอยูในปจจุบันใหสามารถใชงานได
และดูสวยงามเหมาะสมเชน ทําสีใหม, ทําแทนระดับที่เหมาะสม
กับแตละตัวเครื่อง,เดินสายไฟฟาใหมพรอมตูควบคุมการทํางาน ฯลฯ
- คาออกแบบพัฒนาสรางเครื่องจักรกลที่เกี่ยวของขึ้นใหมเพื่อทดแทนของเดิม
ที่เปนทรัพยสินทางปญญาของหนวยงานอื่นหรือบุคคลอื่น
2.2 คาวัสดุ
- คาผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร อุปกรณในการฝกอบรม เอกสารตาง ๆ
- คาวัสดุดําเนินงานเพื่อใหบริการการเรียนรูการจัดการผลิตผลทางการเกษตร
แบบไรของเสีย
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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7.8 ศูนยการเรียนรูและอนุรักษพันธุผักพื้นบาน
1. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูการอนุรักษพันธุกรรมพืชสวนใหญมักเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ แตผักพื้นบาน
ตามภาคตางๆซึ่งมีทั้งประเภท ไมยืนตน ไมพุม เถาเลื้อยและพืชลมลุก บางชนิดมีหัวใตดิน สวนใหญมีอายุยืนนาน
หลายป สวนผักพื้นบานจึงเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมผักทองถิ่นภาคตางๆในรูปของตนพันธุ เพื่อใหสามารถศึกษา
เรียนรูไดทันทีไมตองรอเอาเมล็ดพันธุไปปลูกกอนดังเชนผักอายุสั้นทั่วๆไป สวนผักพื้นบานของศูนยวิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร รวบรวมพันธุผักพื้นบานไว
140 ชนิด แบงเปนโซนไมยืนตนขนาดใหญ ไมพุมขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไมลมลุก ไมเถาเลื้อย ไมน้ํา เปนตน
ผักพื้นบานบางชนิดชอบสภาพอากาศที่เปนการเฉพาะ จึงพบเห็นทั่วไปในบางภาคของประเทศ ผักพื้นบานหลาย
ชนิดสามารถพบเห็นทั่วไปทุกภาค แตมีชื่อเรียกแตกตางกันไป ผักพื้นบานบางชนิดมีพิษแตดวยภูมิปญญาชาวบาน
ที่สะสมมาสามารถนํามาใชประโยชนได ความหลากหลายตางๆ ของผักพื้นบานจะชวยใหผูชมอยากเรียนรูอยาง
ไมเบื่อหนาย
• กิจกรรมรูจักชื่อผักพื้นบาน และเรียนรูการใชประโยชน
สวนผักพื้นบานมีทางเดินปูดวยอิฐตัวหนอนเขาถึงทุกพื้นที่ที่แบงเปนโซนไมประเภทตางๆ ประชาชน
รูจักชื่อพันธุไมจากปายชื่อที่มีรายละเอียดขอมูลการใชประโยชน เชนชื่อที่ใชเรียกกันในทองถิ่นตางๆ สวนใดของ
ตนเหมาะที่สําหรับใชรับประทาน สารอาหารสําคัญมีมากที่สวนใด ราก ใบ หรือดอก ผลเปนพิษหรือไม เปนตน
ซึ่งรายละเอียดของขอมูลพันธุผักพื้นบานที่มีอยูพรอมรูปภาพจะไดจากการเก็บรวบรวมในพื้นที่จริงและคนควาจาก
แหลงวิชาการอื่นๆ มารวมกันเพื่อใหขอมูลของพันธุผักพื้นบานชนิดนั้นๆ สมบูรณยิ่งขึ้น
ผูรับผิดชอบ : นาย จํานอง โสมกุล
ชวงเวลาทํากิจกรรม 0.5-1.0 ชั่วโมง
• กิจกรรมเรียนรูการขยายพันธุผักพื้นบาน
เปนกิจกรรมภาคบรรยายและปฏิบัติ โดยประชาชนไดเรียนรูธรรมชาติหรือวงจรชีวิตของผักพื้นบาน
เชน ออกดอกฤดูใด มีปจจัยอะไรเปนตัวกระตุนใหออกดอก ผลจะสุกแกเมื่อใด การขยายพันธุนอกจากใชเมล็ด
พันธุแลว สามารถใชวิธีการใดไดอีก เปนตน การปฏิบัติดวยตนเองตั้งแตการเตรียมวัสดุปลูกสําหรับเพาะเมล็ด
จะไดเรียนรูเทคนิคการเพาะปลูกและการทําใหเมล็ดพันธุที่พักตัวสามารถงอกไดรวดเร็วขึ้น เทคนิคการชวยใหกิ่ง
ปกชํางอกราก และมีเปอรเซ็นตตนรอดตายสูง เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุผักไวใชในครัวเรือนอยางงายๆ เปนตน
เมื่อประชาชนเลือกชนิดของพืชที่ชอบและฝกปฏิบัติแลว สามารถนําพันธุไมที่ฝกปลูกหรือขยายพันธุกลับไปปลูกตอ
ที่บานเปนการเผยแพรพันธุผักพื้นบานสูครัวเรือนใหมากขึ้นดวย
ผูรับผิดชอบ : นาย ทัศนัย ชัยเพชร, นายวิทยา เศรษฐวิทยา
ชวงเวลาทํากิจกรรม 1.0-1.5 ชั่วโมง

• กิจกรรมรูจักสวนของพืชที่ใชรับประทานได การประกอบอาหาร การแปรรูป และการถนอมอาหาร
คนทั่วไปเมื่อพบพืชที่แปลกออกไปจากที่เคยพบเห็นมักมีคําถามวา “กินไดไหม” “กินอยางไร” และ
“ทําอะไรกิน” หมายความวา พืชชนิดนี้เอาสวนใดมากิน และควรทําอาหารแบบใดจึงเหมาะ เชน แกงสม หรือลวก
จิ้มน้ําพริก หรือผัดน้ํามัน เปนตน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมภาคบรรยายและฝกปฏิบัติ ประชาชนจะไดเลือกเก็บผัก
จากสวนนํามาปรุงอาหาร และรับประทานรวมกัน เปนการแลกเปลี่ยนกันชิมรสชาติอาหารที่ตางคนตางทํามา
ผูรับผิดชอบ : น.ส. เจนจิรา แกวมาลัย, น.ส. ยุพา สิทธิไกรพงษ, น.ส. วราภรณ สินสถาพรพงศ
ชวงเวลาทํากิจกรรม 1.5-2.0 ชั่วโมง
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
3. ผูรับผิดชอบหลัก
นาย กรุง สีตะธนี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โทร. (034) 281509, 081-6559696
e-mail : rdikrs@ku.ac.th
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
- คาตอบแทนเจาหนาที่วจิ ัย นักวิจัย ในการฝกอบรมทํากิจกรรม
ของผูเขาเรียนรูในวันหยุดราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาทําปายชื่อและขอมูลการใชประโยชน ติดประจําตนไมแตละตน
- คาจางเหมาเตรียมวัสดุปลูก วัสดุปกชํา
- คาจัดทําเอกสารชุดความรูเกี่ยวกับผักพื้นบาน
- คาจางเหมาทําแผนผังสวนผักพืน้ บานขนาดใหญ
2.2 คาวัสดุ
- ผงหมึกสีและกระดาษ
- เครื่องครัวและอุปกรณ
- ทอ PVC และ PE พรอมวาสว และหัวมินิสปริงเกอร
- ชุดอุปกรณสาธิตและฝกปฏิบัติการเพาะเมล็ดและปกชํา
- กระดาน White board
- วัสดุสํานักงาน
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
25,000

60,000
5,000
30,000
10,000
10,000
10,000
100,000
20,000
2,000
10,000
282,000

7.9 ศูนยการเรียนรูสวนนวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการทองเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ
1. กิจกรรมการเรียนรู
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสเขามาเที่ยวชม ศึกษาหาความรูทํา
กิจกรรมกลุม และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจะไดเรียนรูสวนนวัตกรรมการออกกําลังกายซึ่งเปนเครื่อง
ออกกําลังกายที่พัฒนาขึ้นดวยกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ เปนสวนตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โดยแบงออกเปน 4 โซน ไดแก โซนที่ 1 เปนโซนยืดเหยียดกลามเนื้อและฝกความออนตัว ซึ่งมีความสําคัญและ
ความจําเปนอยางยิ่งในการออกกําลังกายและการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน อีกทั้งลดการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อในการออกกําลังกาย โซนที่ 2 เปนโซนฝกระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชใน
การอบอุนรางกายเพื่อใหมีความพรอมในการออกกําลังกาย และสรางเสริมระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
โซนที่ 3 เปนโซนฝกดวยแรงตานทาน ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการออกกําลังกายโดยใชแรงตาน ทําใหกลามเนื้อมี
ความแข็งแรงมากขึ้น และโซนที่ 1 เปนโซนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายอย า งง า ยด ว ยตนเอง และยั ง ได เ รี ย นรู ส วนนวั ต กรรมการท อ งเที่ ย วผจญภั ย เชิ ง นิ เ วศ
ซึ่งประกอบดวย 11 สถานี ไดแก มนุษยแมงมุม สะพานเชือกขามน้ํา รั้งไวสูที่หมาย เชือกแสนซน เอื้ออาทรผอน
เขาไว ทารซานนอย ไตยางวิบาก สะพานลิงไตขามน้ํา หอกระโดดลอยตัวขามน้ํา พายเรือ กิจกรรมการเลนรอบ
กองไฟ ซึ่งเยาวชนและประชาชนจะไดรับการฝกดานรางกาย จิตใจ การทํางานกลุม การสรางความสามัคคี และ
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. สวนนวัตกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 4 โซน
2. สวนนวัตกรรมการทองเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ จํานวน 11 สถานี
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม
1. อุปกรณการจัดกิจกรรมในแตละสถานี
2. ระบบไฟ เสียง
3. ผูรับผิดชอบหลัก
นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
- คาตอบแทนนิสิตเปนวิทยากรดําเนินกิจกรรมตามสถานีผจญภัยเชิงนิเวศ
11 สถานี จํานวน 22 คนละ 150 บาท (24 ครั้ง)
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาซอมแซมอุปกรณการออกกําลังกายและสถานีผจญภัย
- คาจางเหมาระบบไฟและเสียง ในการใหความรูแกผูเขารวมกิจกรรม
2.2 คาวัสดุ
- คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม
- คาแผนพับ ปายประชาสัมพันธ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
79,200

100,000
30,000
30,000
30,000
269,200

7.10 ศูนยการเรียนรู การเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักแบบปลอดภัย
1. กิจกรรมการเรียนรู
ศูนยการเรียนรู การเพาะเห็ด และการปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ ประกอบดวยฐานการเรียนรู 2 ฐาน
หลัก คือ ฐานการเรียนรูการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เชน เห็ดโคนญี่ปุน เห็ดนางฟา เห็ดฮังการี เห็ดหูหนู และฐานการ
เรียนรู การปลูกพืชผักแบบปลอดภัย เชน ผักบุงจีน กระเพรา โหระพา มะเขือ ถั่วพู ถั่วฝกยาว บวบเหลี่ยม พริก
ตะไคร
กิจกรรมการเรียนรู ในศูนยการเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถฝกปฏิบัติดวยตัวอยาง
ของจริ ง และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ป ระกอบการเรี ย นรู อ ย า งครบวงจร ตั้ ง แต ก ารผลิ ต การตั ด แต ง การบรรจุ หี บ ห อ
การจําหนายผลผลิต ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
• กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการเพาะเห็ด ประกอบดวยโรงเรือน การเพาะเห็ดแบบควบคุมอุณหภูมิ
และโรงเรือนแบบเปด มีวัตถุประสงคเพื่อผูเรียนไดทราบถึงกระบวนการในการเพาะเห็ดใหเกิดดอก
การดูแลรักษา การเก็บดอกเห็ด การตัดแตงเพื่อบรรจุหีบหอ การจําหนายดอกเห็ด
• กิจกรรมการเรียนรู การปลูกพืชผัก แบบปลอดภัย ประกอบดวยแปลงเพาะกลาผัก แปลงปลูกผัก
โรงเรือนดัดตัดแตงผัก มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการปลูกผัก การเก็บเกี่ยว และ
การบรรจุหีบหอผักเพื่อจําหนาย
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
1. โรงเรือนเพาะเห็ดแบบควบคุมอุณหภูมิ และโรงเรือนแบบเปด
2. แปลงเพาะพันธุกลาผัก
3. แปลงปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
4. หองเก็บอุปกรณอารักขาพืช
5. โรงเรือนคัด ตัด แตง
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม
1. โปสเตอร บอรด และเอกสารประชาสัมพันธ
2. ปายแผนผังแสดงเสนทางเดินชมแปลงปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
3. วัสดุการเกษตร และระบบการใหน้ํา
4. พันธุพืช และวัสดุปลูกในแปลงปลูก และแปลงเพราะกลา
5. วัสดุอุปกรณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหเหมาะสมกับการเยี่ยมชม
6. เอกสารสิ่งพิมพประกอบการเรียนรู

3. ผูรับผิดชอบหลัก
นายรัชภูมิ บานแยม ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับปรุง และทําความสะอาดโรงเรือนกิจกรรมการเรียนรู
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
- คาจางปรับปรุงทําความสะอาดกําจัดวัชพืช กิจกรรมการเรียนรู
การเพาะกลาผัก แปลงปลูกผัก
- คาปรับปรุงภายใน ทําความสะอาดโรงเรือน คัดตัดแตงผักใหไดมาตรฐาน
ตามหลักการปลูกพืชผักปลอดภัย
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอร บอรด แผนปายความรู และเอกสารประชาสัมพันธ
- คาวัสดุการเกษตรเพื่อประกอบการเรียนรู
- คาปายแผนผังแสดงเสนทางชมแปลงปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
- คาระบบน้ําแบบมินิสปริงเกอร และน้ําหยด เพื่อการเรียนรูการใหน้ําผัก
- คาวัสดุปลูก และพันธุพืชประกอบการฝกปฏิบัติ
- คาเอกสารสิ่งพิมพประกอบการเรียนรู
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
0

50,000
25,000
45,000
46,000
20,000
15,000
40,000
35,000
55,000
291,000

7.11 ศูนยการเรียนรูโรงสีขาวธัญโอสถ
1. กิจกรรมการเรียนรู
ศูนยการเรียนรู โรงสีขาวธัญโอสถ เปนแหลงศึกษาเรียนรูขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยขาวเหลานี้
ยังเปนแหลงวัตถุดิบที่ใชทําผลิตภัณฑประเภทอาหารเสริมไดดวย อันไดแก ขาวพันธุไรซเบอรรี่ และพันธุสินเหล็ก
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยขาว
พันธุไรซเบอรรี่นั้น เปนขาวตานอนุมูลอิสระเนื่องจากมีคาดัชนีตานอนุมูลอิสระที่สูงที่สุด มีคา folate วิตามิน A สูง
ที่ สุ ด ในข า ว เหมาะกั บ การบริ โ ภคแนวข า วกล อ ง ข า วสุก มี ค วามนุ ม มาก ข า วมี สี ม ว งจากสาร anthocyanin
ที่เขมขน มีกลิ่นหอม ใหผลผลิตสูงในเขตนาชลประทานภาคเหนือ สําหรับขาวสินเหล็กนั้น เปนขาวตานเบาหวาน
คุณลักษณะหอมนุมแตมี glycemic index ต่ํา-ปานกลาง พันธุแรกของโลก นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับเด็ก และ
สตรีมีครรภ เนื่องจากมีธาตุเหล็กและสังกะสีสูง น้ํามันจากรําขาวสินเหล็กมีไวตามินอีและแกรมมาโอไรซานอลสูง
กวาปกติ ขาวพันธุนี้พรอมที่จะไดรับการสงเสริมในเขตปลูกจําเพาะทันที อยางไรก็ตามขาวทั้ง 2 ลักษณะนี้ ไดปลูก
ในระบบเกษตรอินทรีย เปนขาวปลอดสารพิษ ผลิตขาวปอนโรงสีธัญโอสถที่ไดมาตรฐานตามหลัก GMP และ
HACCP โดยเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเขาเรียนรูไดดวยตนเองใน
แปลงนาปลูกขาว อันรมรื่น การปลูกขาวพันธุไรซเบอรรี่และสินเหล็ก และยังสามารถเขาเรียนรูกระบวนการผลิต
ขาวธัญโอสถที่ทันสมัยแหงหนึ่งในประเทศไทยอีกดวย
• วันและเวลาการเขาชม จันทร - อาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
2. ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
2.1 โรงสีขาวที่มีระบบการจัดการที่ไดมาตรฐานตามหลัก GMP และ HACCP
1. โรงสีขาวที่มีระบบการจัดการที่ไดมาตรฐานตามหลัก GMP และ HACCP
2. พื้นที่งานวิจัยขาว
3. ทุงนาขาวอินทรีย
4. แปลงเกษตรอินทรียผสมผสาน
2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม
1. โปสเตอร บอรด และแผนปายความรู ปายชื่อ เอกสารประชาสัมพันธ
2. อุปกรณในการจัดทําเสนทางชมทุงนาพันธุขาวตาง ๆ
3. วัสดุการเกษตร
4. วัสดุปายชื่อ พรอมเสา
5. วัสดุทํารมในทุงนา
6. ปายแผนผังแสดงเสนทางชมระบบการพัฒนาและผลิตขาว
7. ระบบน้ําดูแลสวนหยอมและนาขาว

3. ผูรับผิดชอบหลัก
นายสุมน หอยมาลา
ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
4. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาใชสอย
- คาปรับปรุงภายในและภายนอกโรงสีขาว เชน ทําความสะอาด
ติดตั้งพัดลม ชั้นเก็บ แสดงบรรจุภัณฑขาวระบบสูญญากาศ
- คาจางเหมาปรับปรุงหองตอนรับผูเขาเรียนรู
2.2 คาวัสดุ
- คาโปสเตอร บอรด และแผนปายใหความรู เอกสารประชาสัมพันธ
- คาอุปกรณในการจัดทําเสนทางชมทุงนาพันธุขาวตาง ๆ
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุปายชื่อ พรอมเสา
- คาวัสดุทํารมในทุงนา
- คาปายแผนผังแสดงเสนทางชมระบบการพัฒนาและผลิตขาว
- คาระบบน้ําดูแลสวนหยอมและนาขาว
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน (บาท)
0

68,000
66,000
57,000
30,000
50,000
25,000
30,000
15,000
20,000
293,000

8. สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ศูนยการเรียนรูเปนศูนยกลางการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรการเกษตร สามารถปลูกจิตสํานึก
และความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการเกษตรเพื่ออาหารและพลังงาน
2. เปนแหลงเรียนรูในลักษณะหองเรียนธรรมชาติ หองเรียนมีชีวิต ผูเรียนมีความเพลิดเพลิน สามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
10. วิธีการประเมินผล และดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขาเรียนรู
2. จํานวนของผูเขาเรียนรู ณ ศูนยการเรียนรู

