
สรุปโครงการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

รายวิชา CS2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และ CS2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

“เรียนรูและสรางสรรคโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเกี่ยวของกับงานดานธรณีวิทยา” 

วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-17.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รวมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีลงทะเบียนรายวิชา CS2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และ CS2303 โครงสราง

ขอมูลและอัลกอริทึม และคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 และคณะกรรมการนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

อาจารยนฤดี บูรณะจรรยากุล อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

 และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา CS2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

 อาจารยยุวธิดา ชิวปรีชา  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา CS2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม 

 1. นายจิรวัฒน ศิริสุวรรณ   รหัส 621858-051 ประธาน  

 2. นายผณินทร งามช่ืน  รหัส 621904-051 กรรมการ 

 3. นางสาวธมลวรรณ พิมพา  รหัส 600212-051 กรรมการ 

4. นางสาวณัฐฐกฤตา หวัง  รหัส 620317-051 กรรมการ 

 5. นายธนภณ ไชยเทพ  รหัส 620782-051 กรรมการและเลขานุการ 

2. วิทยากร 

 วิทยากรประจําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรต ิ

3. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จและเกณฑการประเมินผลการจัดโครงการ 
 

 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (เชิงคุณภาพ)  เปาหมาย ผล 

1. นักศึกษาไดรับความรูและมจีิตสํานึกในดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมจากการ

ทําโครงงานรายวิชา 

รอยละ 80 รอยละ 87.14 

2. นักศึกษาไดเรยีนรูแนวทางการประยุกตใชกระบวนการพัฒนาโครงงานและ

ทักษะการใชเครื่องมือและซอฟตแวร เพ่ือนําเสนอขอมลูท่ีเก่ียวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมผานพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเก่ียวของกับงานดานธรณีวิทยา 

รอยละ 80 รอยละ 88.57  



 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (เชิงคุณภาพ)  เปาหมาย ผล 

3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอภาพรวมในการจดัโครงการ อยางนอย 3.51 

(จากคะแนนเตม็ 5) 

4.71 

 

 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (เชิงปริมาณ)  เปาหมาย ผล 

4. องคความรูท่ีไดจากการเขารวมโครงการ อยางนอย 3 เรื่อง 3 เรื่อง 

4. โครงการบรรลเุปาหมาย 

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและบุคลากร ประกอบดวย 

   4.1 นักศึกษารหัส 62 ท่ีลงทะเบียนรายวิชา CS2223 และ CS2303  เขารวมโครงการฯ รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 

   4.2 อาจารย       เขารวมโครงการฯ รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย    

5. แผนการดําเนินงาน 
 

รายงาน แผนงาน ดําเนินการจริง 

5.1 วัน-เวลา วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563  

เวลา 10.30-17.30 น. 

วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563  

เวลา 10.30-17.00 น. 

5.2 สถานท่ี ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรต ิ

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยา

เฉลิมพระเกียรต ิ

5.3 กลุมเปาหมาย (คน) 

     -  นักศึกษา CS (รหัส 62) ท่ีลงทะเบียน

รายวิชา CS2223 และ CS2303 

     -  อาจารย 

 

12 

 

2 

 

12 

 

2 

 

6. รายรับ-รายจาย 

   6.1 รายรับ จํานวน 2,320 บาท (สองพันสามรอยยีส่ิบบาทถวน) ดังน้ี 

 - ขอรับการสนับสนุนจากคาธรรมเนียมของนักศึกษารหสั 62  2,320.00 บาท 

   6.2 รายจาย จํานวน 2,320 บาท (สองพันสามรอยยีส่ิบบาทถวน) ดังน้ี 

 6.2.1 คาเชารถตู 1 คัน 1 วัน      1,500.00 บาท 

 6.2.2 คาน้ํามันเช้ือเพลิง พรอมคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ     520.00 บาท 

 6.2.3 คาของท่ีระลึก            300.00 บาท 

7. สรุปผลการประเมิน 

 มีผูเขารวมโครงการฯ จาํนวน 14 คน และตอบแบบประเมิน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการประเมินเปนดังน้ี 

   7.1 รอยละของผูเขารวมโครงการฯ จําแนกตามสถานภาพ 

 - นักศึกษา  จํานวน   12 คน คิดเปนรอยละ 85.71 

 - อาจารย   จํานวน     2 คน คิดเปนรอยละ 14.29 



   7.2 รอยละของการแสดงความคิดเห็นดานตาง ๆ 
 

หัวขอความคิดเห็น 

รอยละระดับความคิดเห็น  

(จํานวนคน) 

กอนเขารวมโครงการ 

รอยละระดับความคิดเห็น  

(จํานวนคน) 

หลังเขารวมโครงการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. นักศึกษาไดรับความรูและมีจิตสํานึกใน

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากการทํา

โครงงานรายวิชา 

35.71 

(5) 

64.29 

(9) 
  

 

50.00 

(7) 

35.71 

(5) 

14.29 

(2) 

  

2 .  น ักศ ึ กษาได  เ ร ี ยนร ู  แนวทางการ

ประยุกตใชกระบวนการพัฒนาโครงงาน

และทักษะการใชเครื่องมือและซอฟตแวร 

เพื่อนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ที ่เกี ่ยวของกับงานดาน

ธรณีวิทยา 

35.71 

(5) 

50.00 

(7) 

14.29 

(2) 

  57.14 

(8) 

28.57

(4) 

14.29 

(2) 

  

3. ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการ

สอนโดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อ

บูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

57.14 

(8) 

42.56 

(6) 
   

64.29 

(9) 

28.57

(4) 

7.14 

(1) 

 
 

4. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการ 
     

57.14 

(8) 

28.57

(4) 

14.29 

(2) 

  

5. ทานมีความพึงพอใจตอภาพรวมของ

การจัดโครงการ 
     

71.43 

(10) 

28.57

(4) 
 

  

หมายเหตุ 5=มากท่ีสุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=นอย, 1=นอยท่ีสุด 

   7.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอภาพรวมของการจัดโครงการฯ 

 [(10x5) + (4x4)] / 14 = 4.71 

 

 

 



   7.4 ความรูท่ีผูเขารวมโครงการไดรับจากการเขารวมโครงการ 

- นําไปประยุกตในการทําโครงงาน (2) 

- นําความรูตาง ๆ ที่ไดรับมาพัฒนาความรูและปรับใชในการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ นําความรูไปตอยอดและสงตอใหคนรุน

ตอไป (4) 

- เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม (1) 

- ไดรับความรูท่ีเก่ียวของกับธรณีวิทยา อาทิเชน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรณ ีการวางแผนใชประโยชนท่ีดินในรูปแบบ

ตาง ๆ (3) 

- นํามาเปนชุดขอมูลตัวอยางประกอบการฝกภาคปฏิบัติการตอไป (1) 

- นําไปใชในการเรียนไดดีข้ึน (1) 

- นําแนวทางความคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาสิ่งตาง ๆ (1) 

   7.5 ประโยชนท่ีผูเขารวมโครงการไดรับจากการเขารวมโครงการ 

- มีประโยชนนําไปพัฒนาโครงงานตอได (2) 

- มีประโยชนในดานความรูดานธรณีวิทยาและไดทราบความเปนมาของสิ่งมีชีวิตและยุคตาง ๆ ทําใหนํามาปรับใชได (1) 

- นํามาปรับใชในการเรียน (2) 

- ทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันที่ถูกแปรรูปมาจากแรธาตุตาง ๆ ใตผืนดิน การปองกันตนเองจากภัยพิบัติตาง ๆ 

เชน แผนดินไหว น้ําทวม (1) 

- ไดรับรูประวัติศาสตรบางชวงและความรูเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาจนถึงปจจุบัน (1) 

- นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (3) 

- แนวทางแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (1) 

- ไดทราบวาประเทศไทยก็เคยมีไดโนเสารมากอน (1) 

- เปนความรูพ้ืนฐานในการตอยอดสิ่งตาง ๆ แบบเฉพาะทาง (1) 

   7.6 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 

 - ควรจัดโครงการเชนน้ีอีกในปการศึกษาถัดไป (1) 

8. ขอเสนอแนะจากผูรับผิดชอบโครงการ 

   8.1 จุดออน 

 - เน่ืองจากระหวางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไปยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติมีระยะทางที่

คอนขางไกล ทําใหมีโอกาสท่ีจะประสบกับสภาพการจราจรท่ีหนาแนนจนทําใหกําหนดการท่ีนัดหมายน้ันคลาดเคลื่อนไปจากแผนท่ีวางไว 

        แนวทางแกไข 

- วางแผนการเดินทางโดยหลีกเลี่ยงชวงเวลาท่ีมีสภาพการจราจรท่ีคับคั่ง 

   8.2 จุดแข็ง 

 - โครงการนี้เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร 

ในรูปแบบตาง ๆ โดยไดรับประสบการณจริงนอกชั้นเรียนจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนศูนยการเรียนรู

ดานธรณีวิทยา ท่ีจัดแสดงจัดแสดงนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ซึ่งรวบรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระองคที่เกี่ยวของกับงานดานธรณีวิทยา นอกจากนี้ ยังจัดแสดงประวัติกรมทรัพยากรธรณี 



ธรณีวิทยาประเทศไทย และธรณีวิทยาประยุกต แสดงการใชประโยชนขอมูลและความรูธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การกอสรางพื้นฐานอื่น ๆ 

แหลงทองเที ่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ จัดแสดงผานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย หุนจําลอง เกมเพื่อการเรียนรู 

แบบจําลองสถานการณตาง ๆ รวมถึงหองฉายภาพยนตรหลากหลายรูปแบบ ท้ังแบบจอโคง จอรอบตัว และบนท่ีน่ังชมแบบเสมือนจริง 

        แนวทางเสรมิ 

 - ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการดานศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย

เพ่ือเปนการเปดโลกทัศนใหกับนักศึกษาใหตระหนักและบังเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองคท่ีทรงมีตอประชาชนชาวไทยมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตรยิสืบตอไป 

องคความรู สามารถดูไดจากไฟลสรุปโครงการในเครื่อง server ของ CS ท่ี :\โครงการ\2563\พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระ

เกียรติ หรือเว็บไซตสาขาวิชา URL : cs.hcu.ac.th เมนู>นักศึกษา>โครงการกิจกรรม>โครงการสงเสริมวิชาการ>พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการเขารวมโครงการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

รายวิชา CS2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และ CS2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

“เรียนรูและสรางสรรคโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเกี่ยวของกับงานดานธรณีวิทยา” 

วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-17.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมสามารถดไูดจาก เครื่อง server ของ CS ท่ี :\โครงการ\2563\พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลมิพระเกียรต ิ

หรือสามารถดไูดท่ีเว็บไซตสาขาวิชา URL : cs.hcu.ac.th หัวขอภาพกิจกรรม 

 



องคความรูท่ีนักศึกษาไดรับจากการเขารวมโครงการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

รายวิชา CS2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และ CS2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

“เรียนรูและสรางสรรคโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเกี่ยวของกับงานดานธรณีวิทยา” 

 วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-17.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบดําเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เปนโครงการหนึ่งใน 12 

โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถวายเปนราชสักการะแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เพื่อใหพิพิธภัณฑดังกลาว

เปนสถานท่ีอนุรักษแหลงขอมูลอางอิงและตัวอยางท่ีสําคัญทางธรณีวิทยา ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังน้ี 

สวนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1  

1. หองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวบรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระองคทาน ที่

เก่ียวของกับงานดานธรณีวิทยาท่ีแสดงใหเห็นถึงความเสียสละของพระองคทานดานการพัฒนาแผนดนิใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหพสกนิกร

มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน และประวัติกรมทรัพยากรธรณ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระอัจฉริยภาพต้ังแตทรงพระเยาว 

เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยในดานวิศวกรรมศาสตรแมแตในเรื่อง

ของเลน ดังท่ีทานผูหญิงเกนหลง สนิทวงศ ณ อยุธยา บรรยายไวในหนังสือ “ทําเปนธรรม” วา 

“... เมื่อพระชันษาประมาณ 3 พรรษา เริ่มสนพระทัยและโปรดท่ีจะทําบอนํ้าลํา ๆ ใหมีทางนํ้าไหลไปตามตองการ ทรงชวยกันทํากับ

พระเชษฐา (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล) ทําคลอง ทําเขื่อนเก็บนํ้า และรอบ ๆ บอหากิ่งไมมาปกเปนการปลูกตนไม และ

ประมาณ 7-8 พรรษาจึงไดทรงสังเกตเห็น ในการท่ีผูใหญนําน้ําใสอางใหเด็กเล็ก วิธีท่ีจะนําน้ําจากท่ีแหงหน่ึงมาสูท่ีอีกแหง โดยทําใหที่รับนํ้า

ตํ่ากวาและทางใหนํ้าไหลมาตามทางตลอดทาง ทําทางใหเรียบกันนํ้าซึม โดยใชดินเหนียวปะหนาและถูใหเรียบ ใชวัสดุที่กลมกลิ้งใหเรียบ 

เพ่ือน้ําจะไดไหลไดสะดวกไมมีกอนดินหรือหินขรุขระกีดขวาง และทรงจําวิธีท่ีเขาทําไดจนบัดน้ี....” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดําริใหจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเปนระบบ

ท่ีประสมประสานกัน ท้ังพืช ดิน และการจัดการน้ําอยางเหมาะสม อาศัยแนวทางท่ีทรงวางไวเรื่องการวินิจฉัยสาเหตุของปญหา ข้ันตอนของ

การแกไข และการใชเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม โครงการพัฒนาดินเค็มจึงดําเนินการโดยพิจารณาจากธรรมชาติและระดับความเค็มของดิน และ

เนนการแกไขโดยการลางดินแบบธรรมชาติในเขตดินเค็มตํ่าและปานกลางเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร และคัดเลือกพืช

เศรษฐกิจที่ทนตอความเค็มมาปลูก สําหรับการบํารุงดินก็สงเสริมการใชวัสดุอินทรีย เชน ปุยพืชสดและปุยหมักเปนแหลงธาตุอาหารพืช 

เน่ืองจากตนทุนตํ่าและเปนการพัฒนาดินเค็มท่ีมีประสิทธิภาพ พระราชดําริเรื่องการปลูกไมยืนตนและไมโตเร็วในพ้ืนท่ีวางเปลา นอกจากจะ

ชวยอนุรักษดินและเปนแหลงเชื้อเพลิงของราษฎรแลว ไมยืนตนยังชวยลดการกระจายและขยายขอบเขตของดินเค็มไดอยางดียิ่ง และมี

ลักษณะของการปองกันท่ียั่งยืน เน่ืองจากไมยืนตนชวยลดระดับน้ําใตดินมีรมเงาปกคลุมผิวดิน นํ้าจึงระเหยนอยทําใหการสะสมเกลือบนผิว

ดินนอยลงและเพ่ิมพูนอินทรียวัตถุในดินอีกดวย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับการปองกันและแกไขปญหาดินถลมในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย 

สืบเน่ืองจากเมื่อวันท่ี 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ไดเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติรายแรง โดยเกิดอุทกภัยนํ้าปาไหลหลากและดิน

ถลมในทองท่ีอําเภอลบัแล อําเภอทาปลา อําเภอพิชัย และอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ

ราษฎรจํานวนมหาศาล ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุสําคัญมาจากปริมาณน้ําฝนท่ีมากกวาปกติประกอบกับปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ปาไมและปญหาการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าไมเหมาะสมตามชั้น คุณภาพนํ้า การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาใชเพื่อแกไขปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน การพัฒนาปาโดยระบบฝายตนนํ้าลําธารตามภูมิปญญา

ชาวบาน การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําจะชวยลดความเสี่ยงจากดินถลม ตลอดจนสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อสรางจิตสํานึกในความเปนเจาของรวมกัน แกไขปญหาความขัดแยงความตองการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่บรรเทาปญหาการเกิดอุทกภัยและดินถลม รักษาระบบนิเวศ ปองกันการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงตาง ๆ สงผลให

คุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินดีข้ึน และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืนตอไป  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับการลดภัยโลกรอนท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 

 วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขา

เฝาถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ใจความตอนหนึ่งเกี่ยวกับภาวะ

โลกรอน ดังน้ี  “เพราะวาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เขาบอกวาเพราะวามีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทําใหเหมือนมีตูกระจกครอบ



แลวโลกน้ีก็จะรอนข้ึน เมื่อโลกน้ีรอนข้ึนมีหวังวาน้ําแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งนํ้าทะเลจะพองขึ้น สิ่งที่ทําใหคารบอนในอากาศเพิ่ม

มากขึ้นนั้นมาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยูในดินและมาจากการเผาไหม” แนวพระราชดําริที่เปนแนวทางลดภัยโลกรอน ประกอบดวยการ

อนุรักษและปลูกปาไม การรักษาแหลงน้ํา การสรางอาชีพท่ียั่งยืน การปองกันและบําบัดน้ําเสีย การลดปริมาณขยะ ลดการใชพลังงาน การ

แกปญหาจราจร การปรับปรุงอุตสาหกรรม และลดการใชเครื ่องปรับอากาศ ซึ่งการนําพระราชดําริไปสูการปฏิบัติจะตองบูรณาการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจอยางสมดุล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับการศึกษาวิจัยการปองกันการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการ 

 จากสถานการณเหตุการณคลื่นลมแรงในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตซึ่งมักสรางความเสียหายตอบานเรือนราษฎร และสิ่งสาธารณะ

ประโยชนของทางราชการ ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางกวางขวาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความเปน

หวง จึงทรงมอบหมายใหกองงานสวนพระองคนําสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห มามอบชวยเหลือประชาชนที่ประสบ

ภยั และสํารวจความเสียหายเพื่อหาทางปองกันในระยะยาวตอไป สําหรับแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลนั้น ในป พ.ศ. 

2549 กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ไดรับมอบหมายใหกอสรางเขื่อนกันคลื่นจากฝง 100 เมตร ความยาวเขื่อน 60 ถึง 80 เมตร 

เสริมดวยการถมหาดระยะทาง 15 เมตรจากชายฝงในบริเวณท่ีประสบปญหาวิกฤตเรงดวนจากบานหนาสตน อําเภอหัวไทร ถึงบานหนาโกฏิ 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับการจัดการทรัพยากรธรณีในประเทศไทย 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเห็นความสําคัญที่วาทรัพยากรธรณีเปนมรดกของชาติและเปนตนทุนของการพัฒนา

ประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม สามารถนํามาใชประโยชนไดหากใชอยางชาญฉลาดและยั่งยืน จึงไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะ

ขาราชการกรมทรัพยากรธรณีเขาเฝาฯ เพ่ือทูลเกลาฯ ถวายสมุดแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทยซึ่งประกอบไปดวยแผนที่ธรณีวิทยาของ

ประเทศแสดงถึงโครงสรางทางธรณีวิทยา แหลงธรณีวิทยาอันควรอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว และแหลงซากดึกดําบรรพ แผนที่ธรณีฟสิกส

ทางอากาศ แผนท่ีทรัพยากรธรณีแสดงถึงพื้นที่แหลงแรชนิดตาง ๆ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากธาตุธรรมชาติ แผนที่แสดงถึงการแพรกระจาย

ของดินเค็ม และแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอธรณีพิบัติภัย อันเปนประโยชนในการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศไทย เพื่อทรงใช

ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรง

รับสั่งใหกรมทรัพยากรธรณี ดูแลเรื่องปญหาดินเค็มในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ทรงยกตัวอยางการจัดการดินเปรี้ยวที่พระองคเคยแกปญหา

มาแลวในพื้นที่ภาคใต โดยทรงแนะนําใหกรมทรัพยากรธรณีจัดทําแผนที่ขอมูลธรณีพิบัติภัย แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยใหละเอียดรอบคอบ เพื่อ

ประชาชนจะไดสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กับการอนุรักษและการจัดการซากดึกดําบรรพท่ีพบในประเทศไทย 

 เนื่องจากมีการคนพบซากดึกดําบรรพที่สําคัญในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซากดึกดําบรรพเหลานี้ลวนมีความสําคัญทางดานการ

ศึกษาวิจัยความเปนมาของประวัติของโลก การเปนมรดกทางธรรมชาติของแผนดิน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับทองถิ่น ถือ

เปนสมบัติของแผนดินท่ีควรอนุรักษไว แตในปจจุบันการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพยังไมมีกฎหมายท่ีควบคุมดูแลโดยเฉพาะ เปนเหตุให

ซากดึกดําบรรพถูกทําลายหรือขุดคนโดยไมถูกหลักวิชาการ หรือนําไปเพ่ือประโยชนทางการคาทําใหสูญเสียมรดกของแผนดินที่มีคุณคายิ่ง

เปนจํานวนมาก จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551 เพื่อใหการบริหาร

จัดการซากดึกดําบรรพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถคุมครองซากดึกดําบรรพท่ีมีคุณคาควรแกการอนุรักษ 

 



พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอวงการดานทรัพยากรธรณีไทย 

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและสมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไปทรงประกอบรัฐพิธีเปดโรงไฟฟา

พลังไอน้ําแมเมาะท่ีใชถานหินเปนเช้ือเพลิงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หลังจาก

น้ันไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการของเหมืองถานหินแมเมาะ เชน ลานกองถานหินลิกไนต บริเวณขุดถานหินลิกไนตและศาลา

ชมวิว แลวเสด็จกลับ 

การขุดถานหินข้ึนมาใชของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทําใหกรมทรัพยากรธรณีพบซากดึกดําบรรพสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสกุล

และชนิดใหมของโลกหลายชนิด เชน ทารเซียสิรินธร (Tarsius sirindhornae) สัตวกินเนื้อโพธิสัตย (Maemohcyon potisati) กวางรุจา 

(Stephanocemus rucha)  นากสยาม (Siamogale thailandicus) กวางมานะ (Lagomeryx mania) บีเวอรสยาม (Steneofiber 

saimensis)  และลงิแมเมาะ (Siamoadapis maemohensis) นับเปนความกาวหนาในวงการศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพของประเทศไทย

อีกครั้งหน่ึง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยท่ีจะใหมีการนําทรัพยากรธรณีท่ีมีอยูในประเทศมาใชเปนวัตถุดิบ

ในการประกอบอุตสาหกรรมกอสราง ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราช

ดําเนินไปทอดพระเนตรกิจการของโรงงานปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 และกระแส

พระราชดํารัสท่ีทรงพระราชทานไวเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด และครบรอบ 25 ป บริษัทกระเบื้อง

กระดาษไทย จํากัด ที่สํานักงานใหญบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507 ความวา “บริษัทนี้เปนประโยชนตอ

ประเทศชาติ เพราะวาเรามีวัตถุกอสรางที่จะใชโดยไมตองซื้อจากตางประเทศ แตนอกจากนี้ก็มีประโยชนในดานการจัดการ ความจริงได

พิสูจนวา ในเมืองไทยบริษัทใหญ ๆ ตั้งได และดําเนินการไดเปนผลสําเร็จซึ่งเปนตัวอยางและเปนการแสดงใหเห็นวา ถาเราตั้งใจทําอะไรก็

ตองทําได” 

พ.ศ. 2502 เปนปประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดของกรมทรัพยากรธรณีที่กรมไดรับแรงบันดาลใจใหพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรของ

ประเทศใหครบวงจร โครงการตั้งโรงถลุงแรดีบุกเชิงพาณิชย ก็เปนผลสวนหน่ึงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ีดวย หมายกําหนดการครั้งนั้นมีวา มี

พระราชประสงคจะเสด็จพระราชดําเนินชมการทําเหมืองแรดีบุกอันเปนอาชีพหลักของภาคใต กรมโลหะกิจไดจัดแผนใหเสด็จพระราช

ดาํเนินทอดพระเนตรการทําเหมืองแรดีบุกดวยเรือขุดของบริษัทไซมิสทิน เดรดยิ่ง จํากัด ที่ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ใน

วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2502 เพราะเรือกําลังขุดอยูใกลทางหลวงท่ีขบวนเสด็จผาน และในวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2502 ไดทอดพระเนตรการทํา

เหมืองสูบของเหมืองเจาฟาท่ีอําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต การเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ เปนการเสด็จโดยรถยนตพระที่นั่งเลียบฝงตะวันตก

ของประเทศไทย ตั้งแตระนองถึงภูเก็ต ทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเห็นภูมิประเทศอันเปนแหลงกําเนิดแรดีบุก ทั้งภูเขาและ

ลานแร และทําใหทรงเขาพระราชหฤทัยถึงความยากลําบากและวิริยะอุตสาหะของผูทําเหมือง ไมวาบริษัทใหญของเศรษฐีหรือชาวบานที่

รอนแรผูหาเชากินคํ่า 

2. หองนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

- ธรณีวิทยาคืออะไร กําเนิดโลก สวนประกอบโลก หินตาง ๆ วัฎจักรของหิน 

- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสรางทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา 

- การเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก การสํารวจธรณีวิทยาแบบตาง ๆ ธรณีวิทยาของประเทศไทย 



การเลาเรื่องระบบสุริยะในหองมินิเธียเตอรทรงกลม จอโคง 180 องศา เลาเรื่องการกําเนิดโลก สวนประกอบของโลก ที่จะทําใหผูชม

เขาใจความเปนมาของระบบสุริยะไดดีข้ึน และแบบจําลองเรื่องการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก เรื่องหินและกระบวนการกําเนิดหิน ซึ่งเกิด

ข้ึนมากอนการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลก จนมาถึงวิวัฒนาการของมนุษย 

 

 

สวนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2  

หองนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย 

- Precambrian 

- Recent หินยุคตาง ๆ 

- แบบจําลองสถานท่ีของหินยุคตาง ๆ 

- ซากดึกดําบรรพของยุคตาง ๆ 

- ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดลอมยุคตาง ๆ 

เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องธรณีสัณฐานเพื่อความเขาใจวาเปลือกโลกที่มีลักษณะแตกตางกันในประเทศไทยนั้นเปนอยางไร โดยการจําลอง

ลักษณะสภาพแวดลอมและภูมิประเทศในยุคตาง ๆ ไดพบกับการจําลองสถานที่และตัวอยางซากดึกดําบรรพจํานวนมากทั้งที่ขุดคนไดใน

ประเทศไทยและจากท่ัวโลก ไดเห็นซากไขไดโนเสารท่ีกลายเปนหินอยูรวมกันเปนกลุมใหญ  

 



 

 

สวนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3 

1. หองนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี 

- กําเนิดแร การตรวจวิจัยแร คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแสงของแร การจําแนกชนิดของแร การทํา

เหมืองแรและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนแร 

สวนจัดแสดงเรื่องแร ซึ่งจะทําใหไดรูจักตั้งแตการกําเนิดแรแตละชนิด การรวมตัวของแรหลายชนิดเกิดเปนหินแบบตาง ๆ แบบจําลอง

การขุดเหมืองและอุปกรณการทําเหมืองแรในอดีต ขั้นตอนการขุดและเสนทางของแร และการใชประโยชนจากแรที่แปรรูปกลายเปน

ผลิตภัณฑท่ีเราใชในชีวิตประจําวัน 

2. หองนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต 

- การใชประโยชนขอมูลและความรูธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การกอสรางพื้นฐานอื่น ๆ เชน ทําเรือ สนามบิน แหลงทองเที่ยวทาง

ธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ การเลือกพ้ืนท่ีฝงกลบขยะ 

- ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผนดินถลม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ําทวม 

- การวางแผนใชประโยชนท่ีดิน 

เปนการอธิบายอยางงาย ๆ เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว และการปองกัน โดยมีแบบจําลองของการเกิดแผนดินไหวระดับตาง ๆ ให

สัมผัสบรรยากาศจริง ๆ เหตุการณจําลองการเกิดลมพายุหมุน การวัดระดับนํ้าแบบชาวบาน และการสงสัญญาณเตือนภัยแบบตาง ๆ 

รวมท้ังความรูเรื่องการสรางเข่ือน และการกอสรางอ่ืน ๆ  



สวนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 4  

หองนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต 

- เช้ือเพลิงธรรมชาติ น้ําบาดาล 

- การสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียม 

- ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 

- พลังงานทางเลือก 

- ถานหิน 

- การรักษาสภาพแวดลอมจากทอขนสงเช้ือเพลิง 

- น้ําบาดาลและการใชประโยชน 

เปนการนําเสนอเรื่องเช้ือเพลิงธรรมชาติอันไดแก กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม และหินน้ํามัน รวมถึงการขนสงทางทอ เพ่ือสื่อใหเห็นวาสิ่ง

เหลาน้ีเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันมีแตใชแลวหมดไป ตอมาก็เปนเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งจะเปนทางเลือกและทางรอดของมนุษย

เมื่อพลังงานจากฟอสซิลหมดไป ข้ันตอนการขุดบอน้ํามันกลางทะเลขนาดยอสวน จะไดเห็นการเดินทางของเช้ือเพลิง ตั้งแตการขุดเจาะ การ

ขนสง รวมท้ังการนําเช้ือเพลิงไปใชในรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ียังมีอุปกรณเกา ๆ ท่ีไมคอยมีโอกาสไดเห็นแลวอยางเครื่องขุดเจาะนํ้าบาดาล

ดวย วัตถุประสงคของหองน้ีก็เพ่ือใหผูเขาชมเขาใจและตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดแสดงในพิพิธภัณฑแหงนี้ เปนการจัดแสดงที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย หุนจําลอง เกมเพื่อการเรียนรู 

แบบจําลองสถานการณตาง ๆ รวมถึงหองฉายภาพยนตรหลากหลายรูปแบบ ท้ังแบบจอโคง จอรอบตัว และบนท่ีน่ังชมแบบเสมือนจริง เพื่อ

เรียนรูการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกและสรรพสิ่งบนโลกใบน้ี 

ท้ังน้ี นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนางานของตนเอง หรือบูรณาการระหวางศาสตรดานอ่ืน  

หมายเหต ุ รายละเอียดขององคความรูท่ีกลาวมาท้ังหมดถูกจดัเก็บไวในระบบ E-learning ของรายวิชา CS2223 และ CS2303  

 
องคความรู สามารถดไูดจากไฟลสรุปโครงการในเครื่อง server ของ CS ท่ี :\โครงการ\2563\พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิม

พระเกียรติ หรือเว็บไซตสาขาวิชา URL : cs.hcu.ac.th เมนู>นักศึกษา>โครงการกิจกรรม>โครงการสงเสริมวิชาการ>พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 


