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อุทยานธรรมชาตวิทิยาสิรรีกุขชาติ
ปจัจุบนัมพีืน้ที ่ 140 ไร่



สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จพระราชดาํเนนิไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาตวิทิยาสิรรีกุขชาติ

วนัองัคาร ที ่ 12 กนัยายน 2560 



วสัิยทศัน์ ศนูยก์ารเรยีนรู้ดา้นสมุนไพรและธรรมชาตวิทิยาระดบัโลก 

คา่นยิม วชิาการถกูตอ้งและทนัสมยั บรกิารดว้ยใจ 
ทาํงานอยา่งมคีวามสุข พฒันาตอ่เน่ือง

พนัธกจิ

ให้บรกิารผา่นกระบวนการอนุรกัษ์ (Conservation) 
ศึกษาเรยีนรู้ (Education) เป็นแหลง่อ้างองิ
(Reference) และถา่ยทอดงานวจิยัสู่การประยุกตใ์ช้ 
(Translational Research to Application) เพือ่
ประโยชนต์อ่สุขภาพของคนไทย

Presenter
Presentation Notes
Vision statement:  ต้อง define คำว่าระดับโลก ต้องมีอะไร งานวิจัย (นักวิจัยใส่ affiliation 2 ที่ คือ คณะ+อุทยานฯ)เป็นศูนย์การเรียนรู้แนวใหม่ Interactive learning 
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1. นิทรรศการถาวร 
เรือ่ง “สมนุไพร ภูมปิญัญาไทยสู่
สากล” 

อาคารใบไม้สามใบ 
เป็นอาคารต้อนรบั สํานกังานและให้

ข้อมูลในการศึกษา ประกอบดว้ย



2. ห้องประชุมสําหรบั 218 ทีน่ั่ง เพือ่ใช้ในการจดัการประชุมวชิาการตา่ง ๆ
3. ร้านจาํหน่ายของทีร่ะลกึและเครือ่งดืม่ (ยงัไมแ่ลว้เสร็จ รอการตกแตง่ภายใน)



ลานนานาสมุนไพร 
จดัแสดงสมนุไพรทีเ่ป็นไม้พุม่และไม้ล้มลกุ 

ในกระถางขนาดใหญร่ปูดอกไม้ บนลานหนิกว้าง 



บ้านหมอยา
 เป็นสถานทีใ่ห้คาํปรกึษาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพดว้ย

การแพทยแ์ผนไทย 
โดยการใช้ยาสมนุไพร และการนวดรกัษา

(ยงัไมแ่ลว้เสร็จ รอการตกแตง่ภายใน)
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สวนสมุนไพร
เป็นพืน้ทีส่่วนใหญข่องอุทยานฯ จดัปลกูในรปูแบบสวนสาธารณะ 

มไีม้ยนืต้นเป็นหลกั พร้อมทัง้ไม้เลือ้ยขนาดใหญแ่ละพรรณไม้
ชนดิอืน่ๆ



หอดนูก 
เป็นอาคารทีใ่ช้ในกจิกรรมเฝ้าดแูละสังเกตพฤตกิรรมตา่งๆ ของนก 

และใช้เป็นทีพ่กัผอ่นหรอือา่นหนงัสือ



ลานไมเ้ลือ้ย 
รวบรวมไม้เลือ้ยสมุนไพรขนาดกลางและเล็ก เพือ่ความสะดวกใน
การศึกษาเปรยีบเทยีบ เช่น สิรนิธรวลัล ี กวาวเครอืขาวและแดง



ลานสมุนไพรวงศ์ขงิ  
ใช้รวบรวมพชืวงศ์ขงิ ทีม่คุีณคา่ทางยา ทัง้ในการใช้ระดบัชุมชน 

และการวจิยัพฒันายาใหม ่ เช่น วา่นชกัมดลกู กระชายดาํ ขงิ ขมิน้ชนั 
เป็นต้น



อาคารใบไม้ใบเดยีว   
เป็นอาคารสาธติการขยายพนัธุแ์ละห้องปฏบิตักิารสําหรบัการฝึกอบรมตา่ง ๆ แก่
ผู้พกิาร เช่น การปรุงน้ํามนัไพล ยาดมสตูรโบราณ อาหารสมนุไพร เป็นต้น 



ลานสมุนไพรเพือ่คนพกิาร  
สร้างขึน้สําหรบัผู้พกิารและผู้สูงอาย ุ โดยใช้ส่ือการเรยีนรู้ทีส่ร้างสรรขึน้เป็นพเิศษ 

และเลอืกสรรสมุนไพรโดยเฉพาะ เพือ่ให้ผู้พกิารสามารถสัมผสั ดม และชมิ



ศาลาหมอชวีกโกมารภจัน ์     
ประดษิฐานรปูหลอ่หมอชวีกโกมารภจัน ์ ซึง่เป็นแพทยป์ระจาํพระองคข์องสมเด็จ
พระพทุธเจ้า ในปจัจบุนัถอืวา่หมอชวีกโกมารภจันเ์ป็นบรมครูแห่งการแพทยแ์ผน
โบราณ และเป็นทีเ่คารพของประชาชนทัว่ไป



ลานสมนุไพรเพือ่สุขภาพ 
เป็นแปลงสมุนไพรทีร่วบรวมผกัสมุนไพรทีส่ามารถปลกูไว้ใช้ในบ้าน 

และรวบรวมผกัพืน้บ้านหลากหลายชนิดไว้อกีดว้ย



อาคารสัมมนาและโรงอาหาร

ชัน้ที ่ 1 เป็นส่วนบรกิาร
ห้องอาหาร 180 ทีน่ั่ง ซึง่จะเน้น
อาหารเพือ่สุขภาพ

ชัน้ที ่ 2 เป็นห้องอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเฉพาะทาง สําหรบั 
60 คน



อาคารวจิยัและพพิธิภณัฑพ์ชื 

ชัน้ลา่ง เป็น ห้องปฏบิตักิารวจิยั
การขยายพนัธุพ์ชืดว้ยวธิี
เพาะเลีย้งเน้ือเยือ่

ชัน้ทีส่องเป็น พพิธิภณัฑพ์ชื 
หรอื Herbarium ทีร่วบรวม
ตวัอยา่งพรรณไม้สมุนไพรแห้ง
เพือ่เป็นมาตรฐานเปรยีบเทยีบ 
ให้บรกิารตรวจสอบชนดิ
 (ยงัไมแ่ลว้เสร็จ รอการตกแตง่
ภายใน)
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ส่ือการเรยีนรู้สมุนไพรสําหรบั
ประชาชนทัว่ไป

- เอกสารแนะนําอุทยาน

- เอกสารนําชม

- ป้ายช่ือสมุนไพร

- QR code 



บรกิารรถรางพาชมสมุนไพร
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กจิกรรมชมสวนสมุนไพร
เป็นกจิกรรมพาชมสวนสมุนไพรโดยมวีทิยากรบรรยายเกีย่วกบั
พชืสมุนไพรรวมทัง้วธิกีารนําไปใช้ในเบือ้งต้นหรอืการบรรยาย

ดา้นพฤกษศาสตรเ์บือ้งต้น



กจิกรรมชมนิทรรศการ
สมนุไพร ภมูปิญัญาไทยสู่สากล

เป็นกจิกรรมพาชมนทิรรศการโดยมวีทิยากรบรรยายเกีย่วกบัพชื
สมุนไพรโซนตา่งๆในห้องนทิรรศการและวธิกีารเลน่ส่ือการเรยีนรู้

รวมทัง้เกมส์ทีน่่าสนใจ



กจิกรรมสาธติการทาํน้ํามนัไพล
เป็นกจิกรรมสาธติการทาํน้ํามนัไพล ซึง่เป็นยาทาแก้ปวดเมือ่ย

เคล็ดขดัยอก ผู้รว่มกจิกรรมจะไดน้ํ้ามนัไพลตดิมอืกลบัไปทดลอง
ใช้อกีดว้ย



กจิกรรมเมนสูมนุไพร
             เป็นกจิกรรมสาธติการทาํอาหารจากสมนุไพร 
คอืผดัสมอไทย ซึง่เป็นนําหมสัูบผดักบัเครือ่งแกงแลว้เตมิสมอไทยลงไป 
ซึง่สมอไทยเป็นสมนุไพรทีสํ่าคญัช่วยให้ระบายและช่วยต้านหวดัไดเ้ป็น
อยา่งด ี โดยเมนูน้ีอาจจะผดัทานกบัข้าวสวย หรอืใส่ในเซนวชิ หรอื

ทาํเป็นถงุทองทอดจิม้น้ําจิม้ก็ได้



กจิกรรมสาธติการทาํลกูประคบสมนุไพร

เป็นกจิกรรมสาธติการทาํลกูประคบสด
เพือ่ใช้ประคบเบือ้งต้นแก้อาการปวดเมือ่ย 

ผู้เข้ารว่มกจิกรรมจะไดล้งมอืทาํลกูประคบดว้ย
ตนเอง รวมถงึเรยีนรู้วธิกีารประคบเบือ้งต้น 

เพือ่นําไปใช้ดแูลสุขภาพได้



กจิกรรมสาธติการขยายพนัธุส์มนุไพร

เป็นกจิกรรมสาธติการปลกูพชืสมุนไพรเบือ้งต้น เช่น การเพาะเมล็ด การปกั
ชาํ การย้ายตน้กลา้ ผู้เข้ารว่มกจิกรรมจะไดท้ดลองย้ายตน้กลา้และนําไปดแูล

ตอ่ทีบ้่าน



กจิกรรมวุน้จากสีธรรมชาติ
เป็นกจิกรรมสาธติการใช้สีจากธรรมชาตใินอาหาร โดยการสกดัสีดว้ยน้ํา ซึง่

สีจากธรรมชาตทิีใ่ช้ ไดแ้ก ่ สีเหลอืงจากดอกกรรณกิารณ ์ สีแดงจากแกน่
ฝาง สีน้ําเงนิจากดอกอญัชนั เป็นต้น ผู้รว่มกจิกรรมจะไดท้ดลองใช้สีจาก

ธรรมชาตแิละทาํวุ้นดว้ยตนเอง และชมิวุ้นฝีมอืตวัเองในช่วงท้ายของกจิกรรม



กจิกรรมอดัพรรณไม้แห้งดว้ย
แผง Herbarium จิว๋
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เป็นกจิกรรมการอดัพรรณไม้
แห้งลงในแผงอดัพรรณไม้ที่
จาํลองแบบมาจากของจรงิ 

และตกแตง่ดว้ยสีจากธรรมชาต ิ
ผู้เข้ารว่มกจิกรรมจะไดล้งมอือดั
พรรณไม้และไดแ้ผงอดัไปเป็น

ของทีร่ะลกึอกีดว้ย



กจิกรรมระบายสีจากธรรมชาติ



กจิกรรมสาธติการทาํยาดมสมนุไพร

   กจิกรรมการทาํยาดม
สมุนไพรดว้ยตนเอง 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมสามารถ
ผสมกลิน่ตามใจชอบ โดย

นําสมุนไพรทีม่กีลิน่หอม 
เช่น อบเชย กานพล ู

สมุลแว้ง มะกรูด 
ดอกจนัทน ์ มาอบให้แห้ง 
บดหยาบ เตมิพมิเสนน้ํา
แลว้ใส่ลงในกลกัยาดม 
นําไปเป็นของทีร่ะลกึได้
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กจิกรรมชมนกในอุทยานฯ



การสาธติการบรหิารรา่งกายดว้ยฤาษีดดัตน 
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เกมส์ BOTAMON (Botanical Monsters) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เขียนโปรแกรม: ทีมนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 

อาจารย์ท่ีปรึกษา: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลืม้ปิตวิิริยะ คณะ

แพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล 

ออกแบบและวาดภาพประกอบ: ทีมอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศกึษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทศัน์พฒันา
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การเรยีนรู้สมนุไพรสําหรบัผู้พกิาร
ทางสายตา
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การเรยีนรู้สมนุไพรสําหรบัผู้พกิาร
ทางการไดย้นิ
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